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 : دمة   المق 
بسم هللا، وامحلد هلل والصالة والسالم عىل 

 من ال نيب بعده، أ ما بعد:

فغاية هذه الوقفات يه مسأ ةل واحدة هممة، 

وينبين علهيا كثري من ال حاكم العملية 

والعلمية يف جمال العمل النفيس، ويه نظرة  

 املسمل لعمل النفس.

  

عت هذه الوقفات من  تأ مالت كثرية يف  ُجم

الكم علامء الرشيعة وعلامء النفس 

املسلمني، فهي  منثورة يف كثري من 

 املواضع، وهللَا أ سأ ل أ ن ينفع هبا.
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 الوقفة ال وىل:

اس تعامل القرأ ن والرقية يف شفاء ُجيع  

ال مراض احلس ية واملعنوية، ويدخل يف 

ذكل النفس ية، وهذا ما دلت عليه الس نة 

ومسمل يف قصة الدليغ  فامي رواه البخاري 

ف ،  اذلي رقاه الصحابة بسورة الفاحتة، فشم

َو  وقوهل تعاىل: ﴿ َن الْقمْرأ نِّ َما هم مَنزِّلم مِّ َون

نِّنيَ  ْؤمِّ ٌة لِّلْمم َفاٌء َوَرْْحَ  [. 82﴾ ]االإرساء:  شِّ
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 الوقفة الثانية:

هاب اإىل   أ ن االإسالم يأ مر ابلتداوي واذلَّ

النفس؛ ال طباء، ويدخل يف ذكل أ طباء 

قال صىل هللا عليه وسمل: )اي عباَد هللاِّ  

تداَوْوا...(؛ رواه الرتمذي وأ بو داود 

وغريمه، وفامي رواه البخاري ومسمل أ ن 

النيب صىل هللا عليه وسمل أ مر من 

.  اس تطلق بطنه أ ن يمسقى عسالا
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 الوقفة الثالثة:

أ نه ال تنافر وال تناقض بني الطب  

الطب النفيس   واالإسالم، وكذكل يقال يف

فامي ثبت يف التجربة وثبت نفعه، فاإن 

االإسالم يأ مر ابل خذ به، ذلكل يف الصحيح 

ن هللَا  
ِ
عنه صىل هللا عليه وسمل، قال: )ا

، عَلَِّمهم َمْن  َفاءا ال َأنَْزَل هَلم شِّ ِ
لَْم يمْنِّْل َداءا ا

ََل(؛ رواه أ ْحد واحلامك. ََلم َمْن ََجِّ  عَلَِّمهم َوََجِّ
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 لرابعة:الوقفة ا

ينبغ  امجلع بني الرقية الرشعية والعالج 

ابل دوية احلس ية والعالجات النفس ية، كام  

اكن عليه الصالة والسالم يأ مر ابلرىق 

 وأ خذ ال دوية كام تقدم ذكل يف ال حاديث. 
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 الوقفة اخلامسة: 

ره املطلعون واملتخصصون يف عمل  مما قرَّ

النفس والرشيعة االإسالمية أ ن عمل النفس 

ىل ما   ينقسم اإىل ما هو حصيح مقبول، واإ

هو غري حصيح، فهناك نظرايت يف عمل 

النفس يه جمرد حتليالت وأ فاكر من  

أ حصاهبا، وال دليل علهيا ال من رشع وال  

سزٍّ وال جتربة، وهذا النوع ينبغ  أ ن   ن حِّ مِّ

يعرض عىل الرشيعة االإسالمية مفا وافق  

؛ مثل نظرايت  دَّ قمبل، وما خالف رم

"فرويد" االإحلادية والالأ خالقية؛ ل هنا 



●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● 

❈-❈-❈-❈-❈-❈-❈-❈ 
 

- 9 - 

نظرايت افرتاضية، وليست من احلقائق  

النفس ية، أ و املبادئ العلمية اليت أ ثبتْْتا 

قْتا املالحظة العلمية،  التجارب، أ و صدَّ

س ية، فال تلبس لباس احلقائق العلمية النف 

منا يه  ول هنا ال ختضع ملعايري عمل الطب، واإ

 أ هواء وأ راء ل حصاهبا، وفهيا مدارس خمتلفة.
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 الوقفة السادسة:

أ نه ال يوجد حقيقة اثبتة يف الكتاب والس نة  

ميكن أ ن تناقض حقيقة علمية حصيحة يف 

عمل النفس، مفثالا اذلين ينكرون دخول  

صابة العني، وغ ري ذكل اجلن واملس وأ ثر اإ

ا  منا ينكروهنا تبعا من احلقائق الرشعية، اإ

لعلامء الغرب أ و علامء املعزتةل اذلين ضلوا 

وخالفوا أ هل الس نة وامجلاعة يف ذكل، ومه  

ال نظرايت ال ترتق    ناكرها ال يَملكون اإ يف اإ

منا يه جمرد أ راء   للحقائق العلمية، واإ

 ل حصاهبا.
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 الوقفة السابعة:

االإسالم هو   الانطالق بعمل النفس من 

الانطالق الصحيح والاكمل اذلي تتعانق  

فيه املادة واجلسد مع الروح ومع ال خالق 

والقمي العالية اليت لها ال ثر الكبري عىل  

 نفس ية االإنسان وسلوكه الطبيع .
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 الوقفة الثامنة:

التداخل بني عمل النفس واالإسالم، هو  

تداخل ينبع من االإميان أ ن اخلالق لهذه 

النفس هو أ عمل هبا وما يصلحها وما 

َأاَل يَْعمَلم َمْن َخلََق   يفسدها؛ قال تعاىل: ﴿

ريم  يفم الَْخبِّ َو اللَّطِّ  [. 14﴾ ]املكل:  َوهم
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 الوقفة التاسعة:

ن العالجات النبوية وال دعية واذلكر  اإ

واالإميان ابلقدر واالإميان ابليوم ال خر 

ال ثر ال ول والكبري  لها    -واالإميان ابهلل تعاىل  

وال ساس عىل نفس ية االإنسان وسلوكه، 

وفهيا العالج والتخفيف من الضغوط 

النفس ية مبا يرجوه العبد من فضل هللا 

يَن أ َمنموا   وادلار الاخرة؛ قال تعاىل: ﴿ ِّ اذلَّ

 ِّ ْكرِّ اَّللَّ ِّ َأاَل بِّذِّ ْكرِّ اَّللَّ مْم بِّذِّ ُّ قملموهبم َوتَْطَمِئِّ

ُّ الْقملموبم   [. 28﴾ ]الرعد:  تَْطَمِئِّ
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 الوقفة العارشة:

التداخل بني عمل النفس والرشيعة جعل 

هناك جتنزِّياا يف بعض ال حيان، واكن  

الواجب يف ذكل الرجوع اإىل علامء 

َواَل تَْقفم َما  الرشيعة؛ يقول س بحانه: ﴿

ْمَع َوالَْبََصَ َوالْفمَؤاَد  نَّ السَّ
ِ
مْلٌ ا لَْيَس كَلَ بِّهِّ عِّ

ُّ ُأولَئِّكَ  ئموالا ُكم ﴾ ]االإرساء:    اَكَن َعْنهم َمس ْ

36 .] 

  

 

 



●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● 

❈-❈-❈-❈-❈-❈-❈-❈ 
 

- 15 - 

 

 اخلامتة: 

نا تقواها، وزكزِّها أ نت خريم  اللهم أ تِّ نفوس َ

ا وموالها. ها، أ نت ولهيُّ  َمن زاكَّ

  

نا رشَّ الش يطان  اللهم أ لْهِّمنا رشدان، وقِّ

نا اإىل أ نفس نا طرفَة   ورشَّ أ نفس نا، وال تِكِّ

، وال أ قل من ذكل، وصىلَّ هللا  عىل  عنيٍّ

 س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ ُجعني.
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 : وعات  هرسة  الموض 
 ف 

دمة    ٣......................... ....................المق 

...... را ن  عمال الق 
 ٤..................... .......است 

.... داوي 
الت  ا مر ي   ٥....................الإ سلام ي 

.. داوي 
ن  الإ سلام والت  ي  اف ر ت  ن   ٦............لإ ت 

..... ة  والعلاج  ت  ن  الرق  ي  مع ت  ج 
ال

......... .........٧ 

س.....
ق  واع علم الت  ن   ٨........................... ا 
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. ن  ة  والدي  لمت 
الع

ق   ان  ن  الحق  ي  عارض  ت   ١٠..لإ ن 

س من  الإ سلام
ق  علم الت  طلاق  ن 

 ١١.......الإن 

س والإ سلام
ق  ن  علم الت  ي  ل ت  داخ   ١٢.......الت 

س.
ق  ة  للت  رعت  ات  الش   ١٣.............العلاخ 

صص......
خ 
الت 
ي  علي 

ن  ج 
 ١٤...................... الت 

.............. مة  ات   ١٥.......... ...................الخ 

هرس............
 ١٦.............................الف 
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