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 : الولخص

تٌاٍلٌا فٖ الثحج هَؾَػًا هي الوَاؾ٘غ الوْؤ ٍالتيٖ تيشتثف استثاق يا    
تح٘آ الفشد اإلًساًٖ تطىل خاظ ٍتالوزتوغ  وىل فمذ تىلوي  ػيي   ٍح٘م ا 

هَؾَع)غٌو٘ٔ الٌفس ٍػالرْا فٖ المشآى ٍالسٌٔ( ٍلذ تٌاٍل الثحج هفَْم 
الػٌو٘ٔ ٍهفَْم الٌفس فٖ اللغٔ ٍاالغكالح، ٍتٌ٘ا أى غٌو٘ٔ اليٌفس ّيٖ   
ِ أى ٗتخز اإلًساى هي اَّائِ ٍضَْاتِ ٍغشائضُ الٌفسي٘ٔ ئلْيا  ٗؼثيذُ ٍٗمذ ي    
ٌٍٗػاع ئلِ٘ ف٘ثتؼذ ػي ػثادٓ اهلل. حن ػشف  هفشدات ػٌَاى الثحيج لغَٗيا  ٍ   
اغكالحا , حن  لك  األؾَاء ػلى األهيشاؼ الٌفسي٘ٔ ٍالؼمل٘ئ ٍاألخالل٘ئ     
تاسٗخ٘ا  ٍأٍؾح  هيذ  تكيَس الؼيالد ػثيش الؼػيَس ٍو٘يل أى الوسيلو٘ي        

  ٔ اليٌفس   ٍتالخػَظ أئؤ أّل الث٘  )ع( واى لْن االّتوام الثيال  تسياله
 ٍالوؼشفٔ المػَ  تأهشاؾْا ٍو٘ف٘ٔ ػالرْا ٍالَلاٗٔ هٌْا.

حن تٌاٍلٌا هٌْز٘ٔ المشآى الىشٗن ٍسؤٗتِ لح٘آ  ؼ٘ذٓ ٍأهٌِ، ٍروشًيا أى  
للٌفس ألسام حالحٔ ٗزوشّا المشاى ّٖ الٌفس األهياسٓ ٍاللَاهئ ٍالوكوةٌئ،    
اى  ووا تؼشؾٌا للوشؼ الملثٖ ٍػالرِ فٖ الميشآى ٍالكية الحيذٗج ٍو٘يل    
 الؼالد الٌارغ ٍالزٕ ٗتؿوي الَلاٗٔ لثل الؼالد َّ هٌْذ المشاى الىشٗن. 

ٍتوا أى األهشاؼ األخالل٘ٔ هتؼذدٓ ٍوخ٘شٓ فمذ التػشًا ػليى رويش هيا    
َّ أضذ ضشا ٔ ٍفتى ا تالٌفس اإلًساً٘ٔ ٍٍؾحٌا هذ  تأح٘ش ّيزُ األهيشاؼ   

س. ٍأ ثاتْا ٍقشق ػلى األسٍاح ٍالملَب، والتىثش، الغشٍس، الحسذ، ٍَّ  الٌف
 ػالرْا هي خالل تؼال٘ن المشاى الىشٗن ٍهٌْارِ.

حن تٌ٘ا دٍس الٌثٖ هحوذ )ظ( ٍأّل ت٘تِ الىشام)ع( فٖ ئغيالح اليٌفس   
ٍتْزٗثْا ٍتضو٘تْيا لتتخليى ػيي الشرائيل ٍتتحليى تالفؿيائل، هيي خيالل         
تَرْ٘اتْن ٍتالخػَظ ٍغاٗا اإلهام ػلٖ )ع( فٖ هؼشفٔ اليٌفس التيٖ تؼيذ    

 الوؼاسف ٍالوحَس األٍل فٖ  لن الشلٖ ٍالىوال. هي أفؿل

ٍروشًا ػذٍاى سئ٘س٘اى لإلًساى ّوا الٌفس األهاسٓ ٍالطي٘كاى ٍقيشق   
التخلع هي ّزُ الؼذآٍ. ٍهي حن ئتثاع الخكَات الؼول٘ٔ فٖ  ث٘ل تْيزٗة  

 الٌفس ٍالشلٖ تْا فٖ الس٘ش ٍالسلَن ئلى اهلل تؼالى.
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هي خالل السٌٔ الطشٗفٔ ٍسٍاٗات أّل حن تكشلٌا لؼالد األهشاؼ األخالل٘ٔ 

الث٘  ػلْ٘ن السالم، ح٘ج تكشلٌا ألوخشّا ؾشآٍ ٍفتىا  تل أػظوْا خكش ا، 
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 الومذهِ -1

ّرا الجحج تحت يٌَاى )غٌو٘ٔ الٌٓس ٍيالرْب ْيٖ  

ٌٔ(؛ ٍَّ ْٗدِ بلى هًسْئ قٗ٘ٗئ الػيٌو٘ٔ    الٗسآى ٍالس

ٍيَاهل اإلغبثٔ ثْب ٍيالرْب ييي قسٗيٕ الٗيسآى ٍالسئٌ     

 الطسٗٓٔ.

بى اهلل تًبلى يٌدهب خلٕ اإلًسيبى لين ٗقلٗيِ يجخيب        

ّييدِ لييِ ٍ  َبٗيئ ْٗييب: تًييبلى :ىبرىب برل ييى ز ثّْييٙ       

 (.1السُّرًْ ى{)

اهلل تًبلى ٍالسرَو بلِ٘ ّيَ الْيدِ اليرٕ هيي     ْلٗبء 

 ؤرلِ خُلٕ اإلًسبى ٍ ثد هي تحٕٗ٘ ّرا الْدِ.

ٍثوب ؤى اهلل تًبلى ّدى اإلًسبى ٍرًل لِ الق٘بز ْيٖ  

هٓتسٔ قسٗٗ٘ي بهب قسٕٗ الحٕ ٍبهب قسٗيٕ الجبقيل؛ ْيةى    

اإلًسبى ٗستك٘ى ؤى ٗقتبز قسٕٗ السالهٔ ٍالٌزيبٓ ٍٗجتًيد   

 ساِ.يي قسٕٗ الجبقل ٍا ًح

ٍلرلٙ  ثد لإلًسبى ؤى ٗتإهل ٍٗتٓٛس ْٖ األهس اليرٕ  

ٗػلِ بليى الحيٕ ٍالْداٗئ ٍهًسْئ اهلل ٍيجباتيِ الًجيبآ       

الحٗ٘ٗ٘ٔ ٍَّ يي قسٕٗ هًسْٔ اليٌٓس ٍّيرا هيب ؤٚيد      

يلِ٘ السٍاٗب  الَازآ يي الٌجٖ األٚسم هحود )ظ( ٍؤئؤ 

 ؤّل الج٘ت يلْ٘ن السالم. ق٘ج ٖب: اإلهبم ؤه٘يس الوياهٌ٘ي  

"أفضل المعسفّ معسفّ اإلوسبن وفسٍ")و(: 
منه  ". ٍٖيب::  (2)

"عننسن وفسننٍ عننسن زثننٍ
. ْْييَ الكسٗييٕ األٍ: للسيي٘س (3)

ٍالسلَ٘ الى قسٕٗ الحٕ ٍالكبئ ٍالى السٖيٖ ْيٖ ميلن    

 الٛوب: السٍقٖ.

ٍلرا ايتود  ْٖ هَؾَيٖ يلى قٗ٘ٗئ اليٌٓس ْيٖ    

الٗسآى الٛسٗن ٍالسٌٔ الطيسٗٓٔ ٍٚ٘يّ تػيبة ثبلػيٌو٘ٔ     

يالرْب ق٘ج ؤى اإلًسبى ٗزت يل٘يِ ؤى ٗٛتطيّ   ٍقسٔ 

تلٙ الٌٓس ٍهب ثْب هي يَ٘ة ٍزذائل ل٘تزٌجْيب  ٍٗتحليى   

                                                           

(
1

 .8( سَسٓ الؼلك: آٗٔ

 .3026,الحذٗج 152,ص1407(غشس الحكن ٍدسس الكلن, داس الماسىء, ت٘شٍت,2)

 .8048,الحذٗج403(غشس الحكن ٍدسس الكلن,ص3)

ثوٛبزم األخالٔ ٍهحبمٌْب  ٍليرلٙ ٗزيت يل٘يِ بٗزيبا     

الدايٖ بلى الٗ٘بم ثبأليوب: الحسئٌ ٍبغيالن ًٓسيِ هيي     

خال: السريَو بليى الٗيسآى الٛيسٗن ٍهيب ريبء ْ٘يِ هيي         

ي الَٖيَو ْيٖ السذٗلئ    بزضباا  ًٍػبئح تٖٗ اليٌٓس هي  

ثطتى الكسٔ  ٍثبلسرَو بلى زٍاٗب  ؤّيل الج٘يت يليْ٘ن    

السالم التٖ هٌُ٘ت ثبلصخن الوًسْٖ الٛج٘يس يليى هسيتَى    

هًسْٔ الٌٓس ٍ ا غيالن ٍالْداٗئ  ٍاتقيبذ ؤّيل الج٘يت      

يلْ٘ن السالم الٌوَذد األٚول ْٖ قسٕٗ اإليداا السٍقيٖ  

 ساـ الوستٗ٘ن.ٍالس٘س يلى خكبّن ْْن الٌْذ الَٗٗن ٍالػ

 سبثمٔ الجحث:

بى ازامٔ الٌٓس ٍؤهساؾْب ٍيللْب السٍق٘ٔ ٍاألخالٖ٘ٔ 

هوب قيبش يليى اّتويبم الًدٗيد هيي الًلويبء ٍالجيبقخ٘ي         

ٍلرلٙ ٌّب٘ الٛخ٘س هي الٛتت التٖ ُٚتجت قَلِ  ْٛتيبة  

ربهى السًباا  للوَلى الٌساٖٖ ٍهب ٗحتَِٗ هيي تًيبزّٗ   

ألزثًيي٘ي قييدٗج ٍيالرييب  للييٌٓس الجطييسٗٔ  ٍٚتييبثٖ ا

ٍرْبا الٌٓس لإلهبم الوزبّيد زٍن اهلل القوٌ٘يٖ )ٖيدُ(.    

ٍالس٘د ٚوب: ق٘دزٕ ْٖ ٚتجِ الًدٗدٓ ٚبلتسث٘ئ السٍق٘ئ   

ٍبغالن الٌٓس  ٍَ٘سّن هي ٚتت يدٗيدٓ ؤلْٓيب الًلويبء    

 األرالء يجس األشهبى.

لٛي لن ؤرد ثحخ ب هتقػػًب ثوَؾَو غيٌو٘ٔ اليٌٓس   

ٚبى ؤريصاء هيي الجحيج     ٍيالرْب ْٖ الٗسآى ٍالسٌٔ ٍبى

هَرييَآ ْييٖ ٚخ٘ييس هييي الوػييباز ٍالٛتييت األخالٖ٘يئ   

ٍالٓلسٓ٘ٔ ٍيلن الٌٓس؛ لٌْٛب ْٖ َبلج٘تْب ثحَث هتًوٗئ  

ردِّا ؤٍ ْلسٓ٘ٔ ْال ٌٗبلْب يوَم الٗيساء  ؤٍ هكَلئ ْ٘صّيد    

ْٖ ٖساءتْب هي   يْد لِ ثبلٗساءٓ ٍا قيالو  ْإقججيت ؤى   

بلْ٘يب رو٘يى    ؤمٕ٘ هَؾَيٖ ثٌَو هي الجسيبقٔ ألريرة  

 ْئب  الوزتوى ٍتًن الٓبئدٓ ثةذى اهلل تًبلى.

 أّو٘ٔ الجحث:

بى األهساؼ األخالٖ٘ٔ ٍالسٍق٘ٔ ٍغٌو٘ٔ الٌٓس تّٗ 



 

قبرص ا ث٘ي اإلًسبى ٍثي٘ي الًالٖئ الحٗ٘ٗ٘ئ ثسثيِ  ًْ٘جيد      

اإلًسبى ؤغٌبهًب تٛجس ثداخلِ ْال ًٗد ٗحسْب ْيٖ ٍريَاُ   

لساقئ لٌٛيِ    ًٍٗتٗد ثإًِ ٗسلٙ الكسٗيٕ الوياإ بليى ا   

ٗسلٙ قسٕٗ الؿ٘بو ٍالْال٘  ْٛن هي الٌٓيَ  التيٖ     

تًلن ثإًْب ؤٍرد  ؤٍحبً ب تًجدّب ٍتك٘ى ؤٍاهسّيب ٍتقتليٖ   

ثْب ٍتٓؿل السَٚى بلْ٘ب يَؾ ب يي السَٚى بلى هب ٗصْٚ٘يب  

 ٍٗقلػْب.

ٍهب  ؤخكس ؤى ٗحت اإلًسبى ًٓسيِ ًٍٗطيْٗب ْتتإليِ     

حيج ييي ٚيل هيب     ْ٘سحٕ ٚل هب ًٕٗ٘ ؤلَّ٘تْب ْ٘جدؤ ثبلج

 ٗحٕٗ لْب التكبٍ: يلى الوجبات ٍالوخل ٍاألخالٔ.

ْتبزٓ ٗتٛجس ٍٗتزجس  ٍتيبزٓ ٗٛيرة ٌٍٗيبْٕ ٍٗسائيٖ      

ٍتبزٓ ٗتقر الط٘كبى ٖسٌٗ ب ٗسبًدُ ْٖ ٚيل خكَاتيِ قتيى    

ٗػجح ؤضد ضسامٔ هي الطي٘كبى ٍٗٓٗيد َّٗتيِ اإلًسيبً٘ٔ     

 ْ٘سٓٙ الدهبء ٍٗحبزة الحٕ ٍَٗٛى ؾب   ٍهُؿال .

ء  ؤّو٘ٔ ّرا الجحج الجسي٘ف ٍالوقتػيس   ٍلرلٙ رب

لً٘بلذ هَؾَو غيٌو٘ٔ اليٌٓس ٍٗجي٘ي ثيإى ا ثتًيبا ييي       

هٌْز٘ٔ الٗيسآى الَاٖ٘ئ ٍالوًبلزئ لليٌٓس الجطيسٗٔ هيي       

الََٖو ْٖ السذائل األخالٖ٘ٔ  ٍالتقلّ يي ا ًٗ٘با لألئؤ 

يلْ٘ن السيالم ٍازامئ خكيجْن ٍهيَايهْن ٍؤقيباٗخْن      

ّيَ قسٗيٕ الؿيال: ٍالَُاٗئ      ٍتَرْ٘بتْن السثبً٘ئ بًويب  

 ٍا ًحساِ يي الػساـ الوستٗ٘ن.

ثيل   -ٍآهل ؤى ٗسبّن ثحخٖ ْٖ يَآ األْساا ٍاألمس 

بلى بغالن الٌٓس ثإخيرّب بليى قسٗيٕ     -الوزتوى ٚٛل 

الحٕ ٍالسضد  ٍثبلقػَظ ْٖ نل ّرا اليصهي الًػي٘ت   

الرٕ ٗحبزة ِْ٘ الوسلن ٍالواهي ثٛل الَمبئل ل٘ٓٗيدٍُ  

 ُْ٘س٘سُ األيداء ٚ٘ٓوب ٗطبءٍى .اٌِٗ ٍؤخالِٖ 

 

ٗحتبد اإلًسبى ْٖ قسٗٗيِ بليى السيًبآ الحٗ٘ٗ٘ئ ؤٍ     

ا متٗساز الٌٓسٖ ؤى ٗحدا لِ اٌٗ ب ٗتجًِ  ًْ٘٘ص ْٖ ٌٚٓيِ  

ٍٗحتوى ثطًبئسُ  ْٛبى اإلًسيبى ٗجحيج اٍهًيب ييي بليِ      

ًٗجدُ  ٍٖبم ًْال  ثبلتقجف لٓتسا  قَٗلٔ ث٘ي ذليٙ ٍذا٘   

ٓ الطيزس  ٍثًجيبآ الجٗيس  ٍقتيى     ًْجد الحزس  ٍٖبم ثًجبا

 ٍغل بلى يجبآ الجطس ٍَ٘سّب.

ٍّرا األهس َٗؾح لٌب قٗ٘ٗٔ هْوئ ٍّيٖ ؤى اإلًسيبى    

ثٓكستِ   ٗستك٘ى ؤى ًٗ٘ص هي َ٘س بلِ ًٗجيدُ ؤٍ ٗٛيَى   

تبثًًب لِ ٗلزإ بلِ٘ ْٖ ٍٖت الؿيٕ٘  ٍٗتٗيسة بل٘يِ ٍٖيت     

 السخبء.

د ٍلرلٙ نل اٍهًب ٗجحج ٍٗقتجس  ٍْٖ ّرُ األٗبم ًز

ؤى اإلًسبى ؤغجح ًٗجد ؤض٘بء ردٗيدٓ؛ ْويٌْن هيي ًٗجيد     

الوب:  ٍهٌْن هي ًٗجد الطَْٓ ٍالولرا   ٍهٌْن هي ًٗجيد  

َّاُ  ٍثبلتبلٖ ْٗد ؾيبيت َّٗتيِ  ٍْٗيد غيَاثِ ٍنيل      

ٗلْج ٍزاء قسٔ يدٗدٓ  ٍلن ٗزد ْْ٘ب قسِٗٗ للسًبآ ؤٍ 

ا متٗساز  ثبلسَن هي قػيَلِ يليى بلْيِ اليرٕ اختيبزُ      

ِ َّ الوالذ للقسٍد هي قبلتِ الس٘ئٔ التٖ يبش ٍايتٗد ؤً

ْْ٘ب قَٗال   ٍنل اإلًسبى ٗجحج ٍٗزدّ ْيٖ الجحيج ثي٘ي    

ذلٙ ٍذا٘ ٍ  ٗزد السًبآ التٖ ٗجحج يٌْب. ٍلٛي ْيٖ  

نل ذلٙ ٗزت ؤى ٗٗس ًٍٗتسِ ٚل بًسبى ؤى لْرا الَٛى 

بلًْب ٍاقدًا ثبزئِ ٍهس٘سُ  ٍٗسيتك٘ى ؤى ٗصٗيدُ ؤٍ ٌٗٗػيِ     

ًٌِ  ٍٗسًدُ ؤٍ ٗحصًِ  ٍٗسًْيِ ؤٍ ٗقصٗيِ    ًٍٗكِ٘ ؤٍ ٗو

ٍؤهب ّرُ اٙلْٔ التٖ ٗلزإ بلْ٘ب اإلًسبى هب ّٖ ب  ؤض٘بء ٖد 

خلْٗب اهلل تًبلى ٍمقسّب لإلًسبى ل٘ستقدهْب ٍ  ًٗجدّب  

ٍثبلتبلٖ خسد يي ْكستِ ًْبش ْٖ ؾٕ٘ ٍّن ٍَن  ٍلين  

 ٗػل بلى مًباتِ الوسرَٓ ؤٍ قلوِ ْٖ ا متٗساز.

ي ؤى ًػيل بليى ّيرُ الحٗ٘ٗئ الوْوئ      ٍثبلتبلٖ ٗوٛ

:ٍّٖ 

)بى لْرا الَٛى بلْب  ٍاقدا  ؤقيدا  ٍّيَ القيبلٕ لْيرا     

الولَٛ   ٍلِ الًصٓ ٍبلِ٘ القالظ ٍالٌزبٓ هوب ًً٘ص ِْ٘ 

 .(4)هي ؾال: ٍضس٘ ٍؾٕ٘(
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 ٔهعٌى الصٌن لغ 

 ْٖ الوًزن الَم٘ف: -ؤ

توخب: هي قزس ؤٍ خطت ؤٍ هًيدى ٚيبًَا   الػٌن  -1

ٗصيوَى ؤى يجباتِ تٗسثْن الى اهلل .ٍالزوى : ؤغٌبم. ٍْيٖ  

ْا يليى ٖيَْمي ٗ ًُٛٓيَى  يليى ؤاغيٌ بمي      }التٌصٗل الًصٗص : ْ إتَ 

ُنْ  .(5){لْ 

الػٌو٘ٔ  هػدز غٌبيٖ هي غٌن : يجبآ األغيٌبم   -2

 .( 6). ٚبًت الػٌو٘ٔ هي يباا  الًسة ْٖ الزبّل٘ٔ

 ٍْٖ لسبى الًسة: -ة

الػٌن هًسٍُِ ٍاقد .ا غٌبم .ٗٗب: : بًيِ هًّيسة    -1

 ضوي : ٍَّ الَحي.

ٖب: اثي م٘دُ : ٍَّ ٌٗحت هيي خط يت ٍٗػيبٌ     -2

 هي ْؿٔ ًٍُحب  ٍالزوى ؤغٌبم.

ٍٖد تٛسز الحدٗج ذٚس الػٌن ٍاألغٌبم ٍّيَ هيب    -3

اتقر بلْب  هي اٍى اهلل ٍٖ٘ل َّ هب ٚبى لِ رسن ؤٍ غَزٓ 

 ٛي لِ رسن ؤٍ غَزٓ َْْ ٍحي.ْإى لن ٗ

ٍزٍى اثييَ الًجييب  يييي اثييي األيساثييٖ: الػّييٌؤُ   -4

زٓ التٖ تًُجد  .(7)ٍالٌبػؤُ الػَُّ

 :ٍْٖ هٗبٗ٘س اللُٔ -د

الػٌن: الػبا ٍالٌَى ٍالو٘ن ٚلؤ ٍاقدٓ   ْيسو لْيب.   

ٍّٖ الػٌن ٍٚبى ضي٘ئب  ٗتقير هيي ؤخطيبة ؤٍ ْؿئ ؤٍ      

 ًحب  ًْ٘جد.

كالقٖ لٛلوئ غيٌن ْةًيِ      ٍثبلٌسجٔ للوًٌيى ا غي  
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 .138( سَسٓ األػشاف : اٙٗٔ 
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 م.2004, 2.ط526( هجوغ اللغٔ الؼشت٘ٔ ,الوؼجن الَس٘ظ, ص

(
7

 ( اتَ الفضل ,جوال الذٗي هحوذ تي هكشم اتي هٌظَس األًصاسٕ ,لساى الؼشب.

 . (8)ٗقسد يي الوًٌى اللَُٕ

 ًهعٌى الصٌو٘ٔ اصطالةب 

الػييٌو٘ٔ: هييسؼ ًٓسييٖ ارتوييبيٖ ٗػيي٘ت األْييساا  

ٍالزوبيب  ٍاألهن. ْ٘دهس بًسبً٘ٔ اإلًسبى ٍٗٗتل ْبيل٘تيِ  

 .(9) ٍٗحَلِ الى هقلَٔ ًٗجد هب غًٌت ٗداُ

 ٔالٌفس لغ 

 ْٖ هًزن الػحبن:

 : الدم .ٗٗب: : مبلت ًٓسِ. الٌٓس : السٍن. ٍالٌٓس -1

ؤٗؿب  : الزسد. ٖب: الطبيس: ًجئت ؤى ثٌيٖ  ٍالٌٓس  -2

   ٍالتبهَز: الدم. مح٘ن ؤاخلَا ؤث٘بتْن تبهَز ًٓس الوٌرز

ٍالٌٓس: الً٘ي .ٗٗب: :ؤغبثت ْالًب  ًٓس. ًٍٓسيتِ   -3

 ثٌٓس  بذا ؤغجتِ ثً٘ي.

 .(10)ٍالٌبْس : الًبئي  -4

 :ْٖ هٗبٗ٘س اللُٔ

م  ٍَّ غح٘ح  ٍذلٙ ؤًبِ بذا ُِْٗد الدَّمُ هي الٌٓس: الدَّ

ث د ىر اإلًسبى ْ ٗ د  ً ٓاس ِ . ٍالحبئؽ تسَّوى الٌُّٓس بء  لقسٍُد 

 .(11)ا هِْب 

 ْٖ لسبى الًسة:

 الٌٓس: السٍن. -1

ٖب: اثي م٘دُ: ٍثٌْ٘وب ْسٔ ل٘س هي ييسؼ ّيرا    -2
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هاجذ ػشساى الك٘الًٖ ,الصٌو٘ٔ ٍاألصٌام فٖ حمافٔ الؼصث٘ات الؼشت٘ٔ ,هشكض  -( د

 م.2007الٌالذ الخمافٖ

(
10

( اتَ ًصش ,اسواػ٘ل تي حواد الجَّشٕ ,الصحاح تاد اللغٔ ٍصحاح الؼشت٘ٔ 

 م.2008.داس الحذٗج الماّشٓ 1157,ص

(
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 .910هماٗ٘ي اللغٔ ,ص ( هصذس ساتك 



 

 الٛتبة.

ٖب: ؤثَ امحبٔ: الٌٓس ْٖ ٚيالم الًيسة ٗزيسٕ     -3

ث٘ي: ؤقيدّوب َٖليٙ خسريت ًٓيس ْيالى ؤٕ      يلى ؾس

زٍقِ  ٍْٖ ًٓس ْالى ؤى ًٗٓل ٚرا ٍٚرا ؤٕ ْٖ زٍُئ . 

ٍالؿسة اٙخس هًٌيى اليٌٓس ْ٘يِ هًٌيى رُوْل ئ الطيٖء       

ٖايتَّ   ٍقٗ٘ٗتِ  تَٗ: : ٖتل ْالى ًٓسِ ٍؤّلٙ ًٓسِ ؤٕ ؤٍ 

اإلّال٘ ثراتِ ِٚلّْب ٍقٗ٘ٗتِ ٍالزوى هي ٚل ذلٙ ؤًآُيس  

 ًٍَُُٓ(12 ). 

ٔ: الحبلٔ الًبهٔ ْٖ األًسبى الٌبتزٔ ييي هزويل   الٌٓس٘

هب اًكَ  يل٘يِ ًٓسيِ هيي ه٘يَ: ًٍصييب  ٍاًكجبييب        

 ٍهطبيس.

 ًهعٌى الٌفس اصطالةب 

اختلٓت هطبزة يلوبء ا غكالن ْٖ تًسّٗ اليٌٓس  

ثإًْب: اللك٘ٓئ   (13)اختالْب  ٚج٘سا ؛ ق٘ج يسّْْب اإلهبم الُصالٖ

 ًسبى ٍذاتِ.التٖ ّٖ اإلًسبى ثبلحٗ٘ٗٔ  ٍّٖ ًٓس اإل

: ٖ٘ل ّٖ الٌٓس الداخل ٍالقبزد (14)ٍٖب: اثي قزس 

ٍٖ٘ل الح٘بٓ ٍٖ٘ل رسن لك٘يّ ٗحيل ْيٖ رو٘يى الجيدى      

ٍٖ٘ل ّٖ الدم ٍٖ٘ل ّٖ يسؼ قتى ٖ٘ل بى األَٖا: ْْ٘يب  

 ثلُت هبئٔ.

ٍتكلٕ ٚلؤ )ًٓس( ٍٗساا ثْب هزوَئ الَٗى الٛبهٌٔ 

الًبٖلٔ  الودزٚئ  ْٖ اإلًسبى ْتطول َٖى الُسائص ٍالَٗى 

 ٍَٖٓ الح٘بٓ )السٍن(.

ٍلٛلؤ الٌٓس امتًوبل٘ي آخيسٗي  ْْيٖ تيبزٓ تكليٕ     

يلى هب ٗٗبثل السٍن ٚوب تَٗ:: بى ًٓس الٌبئن َبئجئ ييي   

رسدُ ٍلٛي زٍقِ قبؾسٓ ْٖ رسدُ. ٖب: اهلل يص ٍريل  
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 ( هصذس ساتك لساى الؼشب .

(
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 /تتصشف .ط/ داسا ح٘اء الكتة الؼشت٘ٔ.3/5( اح٘اء ػلَم الذٗي ألتٖ حاهذ الغضالٖ 

ت٘شٍت –, داس الوؼشفٔ  383ص  8( فتح الثاسٕ ششح صح٘ح الثخاسٕ ألتي حجش د14)

 ّن.1379

بى األ ًُٓس  قِ٘ي  ه َْتِْ يب ٍ البتِيٖ ل ينْ ت وُيتْ ِْيٖ      اللٍَّٔ } :  ْ ٗ تَ 

ْ   ٍ ُٗسامِيلُ األُخايس ى   ه  ُوْسُِٙ البتِٖ ٖ ؿ ى ي ل ْْ٘ ب الاوَ  ٌ بهِْ ب ْ٘ 

ْمي ٗ ت ٓ ٛبسٍُى {)  (.15برل ى ؤ ر لي هُس وِّى برىب ِْٖ ذ لِٙ  ل أٗ ب ٍ لَِّٗ 

ٍتبزٓ تكلٕ ٚلؤ الٌٓس يلى هب ٗٗجل الًٗل تَٗ:  -د

ثبألهَز الٌٓس٘ٔ : ّرا ؤهس ًٓسٖ ٍّرا ؤهس يٗلٖ   ٍٗٗػد  

ْٖ ّرا ا متًوب: الوطبيس ا ًًٓبل٘ئ ْيٖ هٗبثيل السئٗئ     

 .(16)الًٗل٘ٔ الوحؿٔ

 صٌو٘ٔ الٌفس: 

ّٖ ؤى ٗتقر اإلًسبى هيي ؤَّائيِ ٍضيَْاتِ ٍَسائيصُ     

الٌٓس٘ٔ بلْب  ًٗجدُ ٍٗٗدمِ ٌٍٗػبو بلِ٘ ْ٘جتًد يي يجيبآ  

 اهلل ٍقبيتِ ٍتػجح حٗ٘لٔ يلى ًٓسِ. 

 ٔ ٍطشق عالجْبتبسٗخ األهشاض الٌفس٘

الوسؼ الٌٓسٖ َّ قبلٔ ًٓس٘ٔ تػ٘ت تٓٛ٘س اإلًسبى 

ؤٍ هطبيسُ ؤٍ ملَِٚ ٍتػسْبتِ بلى قد تستديٖ التدخل 

لسيبٗٔ؛ ّرا اإلًسبى ٍهًبلزتِ ْٖ مج٘ل هػلحتِ القبغئ  

 ؤٍ هػلحٔ اٙخسٗي هي قَلِ.

 :األهشاض الٌفس٘ٔ ٍالعمل٘ٔ عجش التبسٗخ 

ٔ َٗؾيح التكيَز   بى تبزٗخ األهساؼ الٌٓسي٘ٔ ٍالًٗل٘ي  

ٍالتٗدم الرٕ  قيٕ ّيرا الٓيسو هيي الكيت ْيٖ اًٍٙئ        

 األخ٘سٓ.

ْجًييد ؤى ٚبًييت األهييساؼ الٌٓسيي٘ٔ ٍالًٗل٘يئ ضييس ا   

هستك٘س ا  ٍم٘كسٓ هي ؤزٍان خج٘خئ  ٍيويل هيي ؤيويب:     

الط٘كبى  ٍٚإًْب هي غٌى َٖى خبزٖئ ؤٍريدتْب  ْٛإًْيب    

اليت  قدحت ًت٘زٔ مقف اٙلْٔ  ؤٍ بذا تن الطٓبء هٌْيب ٍش 
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ّن ,لن 1405,الغثؼٔ السادسٔ ,سٌٔ 211.فلسفٔ الصالٓ ص ( ػلٖ الكَساًٖ الؼاهلٖ 
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 ْةًوب َٗٛى الجسء هٌْب ًت٘زٔ لسؾب تلٙ اٙلْٔ.

ٍثًد ؤى ٚبى الوسؾى ٗحسَٖى ؤق٘يبء ْيٖ الطيَازو     

ًهس ا لتلَحْن ثْرُ األزٍان الطيسٗسٓ  ؤٍ ٚيبى ٌٗهيس بليْ٘ن     

ثَغْٓن ؤًبمب هٌجَذٗي. ٍلْيرا ْٛخ٘يس ا هيب ٚيبًَا ٗٗتليَى      

تقلػًب هٌْن ٍهي الط٘بق٘ي التٖ تلجستْن. ؤهب الوحهَن٘ي 

هوي ٚبًَا ٗٛبثدٍى قيب   الزٌيَى ؤخيّ ٍقيإٓ       هٌْن

ْٛبًَا ٗحبقَى ثبلسيبٗٔ؛ ٍهي ههبّس تليٙ السيبٗئ ؤًْين    

ٚبًت تقلى يلْ٘ن األلجسئ الوصزٚطئ  ٍتيصٗي ّبهيبتْن     

 ثإٚبل٘ل الُبز.

ثًد ذلٙ تكَز ّرا الٓسو هي الكت تيدزٗزِّ٘ب  يٌيدهب   

ٍٖيب::   –ْٖ الٗسى القبهس ٖجل الوي٘الا   -ربء ؤثَ ٖساـ 

٘ٛي هًلَهًب ؤى الوخ ٗحتَٕ يليى هٌيبقٕ هحيدآ ّيٖ     ل

هَاقي اللرٓ  ٍا ًطسان  ٍالوسن  ٍالو٘ل بليى اللْيَ هيي    

يليى   –رْٔ  ٍهي رْٔ ؤخسى ْةًِ ٗحتَٕ ْيٖ تالْ٘ٓيِ   

هبٌّب٘ هي قصى  ٍؤمى  ٍاهتًبل  ٍؤمّ  ٍؤًِ ثسجت هب 

ٗتًسؼ لِ الدهبٌ ؤق٘بً ب هي بيكبة  ٗٗيى ثًيؽ الٌيب     

زٌَى ٍالْيرٗبى  ٍهيي الٗيسى الخبليج     ْسائس ْٖ ضسا٘ ال

قتى الٗسى الساثى يطس  ٍْٖ الطسٔ  ٚيبى الكيت ٗقكيَ    

ًحَ هصٗد هي ا زتٗبء  ٍؤى ٚخ٘س ا هي الًلويبء األٍزٍث٘ي٘ي   

ٖد ًزَا هوب ٚبى ٗتْدا ق٘بتْن هي ثلداًْن  ْلزيإٍا بليى   

ثلداى قَؼ الجحس الوتَمف  ٍثالا ْبز   ٍْيٖ ثًيؽ   

 الوحو٘ب  الًسث٘ٔ األخسى.

ٍْٖ يػس الٌْؿٔ قٗٗيت الًليَم الكجً٘٘ئ ٍالًليَم     

الكج٘ٔ تٗدهًب مسًًٗب ٍهلحَن يب. ٍْيٖ ؤٍزٍثيب يبهئ  ٍْيٖ      

ٍنْس ْيٖ األْيٕ    –ْٖ الٗسى التبمى يطس  -ْسًسب خبغٔ

 يلوبء ٍّجَا ؤًٓسْن لقدهٔ ٍتٗدم ّرا الًلن.

ٍٚبى بًطبء هستطٓ٘ب  هتقػػٔ ثبلكت الٌٓسيٖ ؤى  

الوقتػ٘ي هي اميتٌجبـ  تستت يلْ٘ب هًسْٔ ؾقؤ هٌٛت 

ًتبئذ رد ًبرحٔ. ٍهب بى ضبزِ الٗسى التبمى يطيس يليى   

ًْبٗتِ قتى ٚبى ؤقجيبء ْيٖ ه٘يداى الكيت الٌٓسيٖ ؤهخيب:       

( هي زٍم٘ب  الرٕ ٖسن األهساؼ 1902 -1827ثلٌسٖٛ )

الًٗل٘ٔ بلى ؤهساؼ يػج٘ٔ ٍاؾكساثب  يٗل٘ٔ  ٍٚبًدميٖ  

( اليييرٕ ؤاخيييل هَؾيييَو التحل٘يييل    1889 -1849)

لَرٖ ْيييٖ تطيييق٘ع ا ؾيييكساثب  الًٗل٘ييئ  الٓسيييَ٘

( الييرٕ اٚتطييّ ثًييؽ   1900-1824ٍَٚزمييبَِٚ )

األهساؼ الًٗل٘ٔ ٍالٌٓس٘ٔ ٚبلرّبى الًػجٖ الوتًدا  ٍلًل 

ؤٚجس بمْبم ْٖ ه٘داى الكت الٌٓسٖ َّ هب ٖبم ثيِ الكج٘يت   

( الرٕ 1948-1868الٌٓسبًٖ األلوبًٖ الوسهَٔ ثًَْبٗٓس )

تيٖ تجيدٍ ؤيساؾيْب يليى     ؤٚد يلى الًَاهيل القبزر٘ئ ال  

الوسٗؽ ْ٘ستطٖٓ هٌْب ٍهوب ٗٛوي ٍزاءّيب هيي يَاهيل    

ااخل٘ٔ. ٍبذا هب ؤّولت ّرُ األيساؼ ْةًْب تتٓبييل ْ٘ويب   

ثٌْ٘ب ْتٓؿٖ بليى هيب ٗؿيس ثبلػيحٔ الٌٓسي٘ٔ ٍالزسيو٘ٔ       

 للوسٗؽ.

  إهب الطت الٌفسٖ عٌذ الوسلو٘ي 

ْٗد ؤمْن الًلوبء الوسلوَى السبثَٗى بمْبهب  ٚخ٘سٓ 

ْٖ الدزامب  الٌٓسبً٘ٔ  لٗد ٚبى هَّٖ الًسة ؤٚخيس   ّبهٔ

بًسبً٘ٔ ًحَ الوسؾى الًٗل٘٘ي  هوب ؤقدث ض٘ئ ب هي التإح٘س 

يلى ًهسٓ اٍ: ؤٍزٍثب الُسث٘ئ تزيبُ الوسؾيى الًٗل٘ي٘ي      

ْلٗد ؤُمّْس  يدٗد هي الوستطٓ٘ب  الًٗل٘ٔ ْٖ ثُيداا ْيٖ   

الٗسى الخبهي الوي٘الإ  ٍٚيرلٙ ْيٖ اهطيٕ ْيٖ الٗيسى       

ى الو٘الإ  ٍْيٖ الٗيبّسٓ ْيٖ الٗيسى الخبليج يطيس       التبم

الو٘الإ  ٍلٗد ٍغّ السقبلٔ الًبئدٍى بلى ؤٍزٍثيب هيي   

ثالا الًسة ْٖ الٗسى الخبًٖ يطس الو٘الإ ذليٙ الًيالد   

الوستٌ٘س الرٕ ٗتلٗبُ الوسؾى الٌٓسبًَ٘ى ْٖ تلٙ الوساٚص 

الًالر٘يئ  ٍٍغييَٓا رييََّ ا مييتسخبء ْييٖ تلييٙ الوساٚييص 

لوحبقئ ثيبلٌَاْ٘س السيبقسٓ ٍالحيدائٕ الُ ٌبيبء       الًالر٘ٔ ا

ٍٍغّ ٚيرلٙ الكيسٔ الًالر٘ئ التيٖ تطيول ٍرجيب        

 خبغٔ ٍقوبهب  ٍؤاٍٗٔ ٍيكَزًا.

لٗد مجٕ ثًيؽ الًلويبء الوسيلو٘ي السيبثٗ٘ي؛ هخيل:      

الٌٛييدٕ  ٍؤثييٖ ثٛييس الييساشٕ  ٍهسييَِٛٗ  ٍاثييي قييصم   

ٍالُصالٖ  ٍْقس الدٗي  ٍاثي ت٘و٘ئ  ٍاثيي ٖي٘ن الزَشٗئ؛     

جَٗا الوًبلز٘ي الٌٓسبً٘٘ي الوُحدح٘ي هيي ؤتجيبو هدزمئ    م



 

الًالد الوًسْٖ السلَٖٚ ْٖ تسٚ٘ص ا ّتويبم ْيٖ الًيالد    

الٌٓسبًٖ يلى تُ٘٘يس ؤْٛيبز الٓيسا ٍهًتٗداتيِ السيلج٘ٔ ؤٍ      

القبقئٔ  يلى ايتجبز ؤى ؤْٛبز الٓيسا ّيٖ التيٖ تياحِّس ْيٖ      

ِ ملَِٚ. ٍلٗد ٚبى  ثي مٌ٘ب ٖ ػ يت الّسَّيجٕ ْيٖ اٚتطيب    

يدٗد هي الٌهسٗب  التٖ لن ٗدزْٚب الًلوبء ب  ْٖ الًػيس  

الحدٗج  ْٗد ْسَّس اثيي ميٌ٘ب قيدٍث الٌسي٘بى ثتيداخل      

الوًلَهب   ٍّرا التٓس٘س لن ٗػيل بل٘يِ الًلويبء ب  ْيٖ     

 .(17)ؤٍائل الٗسى الًطسٗي

  الطت الٌفسٖ عٌذ أئؤ اّل الج٘ت علْ٘ن

 السالم:

يلييْ٘ن  بى الٌػييَظ ٍاألقباٗييج تَؾييح ؤى األئويئ

السالم ٚبًَا يلى يلن تبم ثإهساؼ الٌٓس ٍيللْيب ٍقيسٔ   

بغالقْب؛ ْبإلهبم يلٖ )و( ٍؾح لٌب الكسٔ التيٖ تؿيوي   

مالهٔ الٌٓس التٖ ّٖ رَّسٓ حوٌ٘ٔ هٌسيَثٔ بليى الحيٕ    

تًبلى ٍّيٖ بليى ذليٙ ؤميب  ٚساهئ اإلًسيبى ٍهحيل        

تٓؿ٘لِ  ْةى هًسْٔ اليٌٓس هيي ؤضيد الوًيبزِ ؾيسٍزٓ      

يُدّ  هًسُْٔ الٌٓس ٍالتٓٛسُ ْْ٘يب هٗدهئ    ٍلصٍهًب  ٍلرلٙ 

يلى مبئس الوًبزِ ألًْب الجبة الرٕ َٗغيل بليى هًسْئ    

 اهلل تًبلى.

عججت لمه ٔجُل وفسنٍ مٕن    "ٖب: اإلهبم يلٖ )و(:  

"ٔعسن زثٍ
. ٍبى الزْل ثيبلٌٓس  هيي ؤٚخيس األهيساؼ     (18)

ٍا ثتالءا  ضَ٘يًب ثبلٌسجٔ لإلًسبى. ٚوب ؤًْين َٗؾيحَى   

ا  اإلميياله٘ٔ لوٓييبّ٘ن األهييساؼ الٌٓسيي٘ٔ   لٌييب التػييَز

َْ٘ؾحَى لٌب الزرٍز لْرُ األهساؼ. َٗٗ: اإلهبم الػبأ 

"مب مه زجل تنج٘س أي تجج٘س إال لرلّ فٓ وفسٍ")و(: 
(19). 

َْ٘ؾح لٌب الزرز الوسؾيٖ لهيبّسٓ التٛجّيس  هجٌ٘يب  ؤى     

                                                           
عشائك التشت٘ٔ ٍدساسٔ فٖ اساء اإلهام الخوٌٖ٘ )ق(ص -( الس٘ذ الوَسَٕ الكشو٘ش17ٕ)

 م.2010، داس الَالء ت٘شٍت 1، ط19

( ؤه٘ش الوؤهٌ٘ي ػلٖ تي اتٖ عالة )ع(  ,غشس الحكن 18)

 ّن.1413ٕ ت٘شٍت لثٌاى,داس الْاد1,ط6344,الحذٗج329ٍدسسالكلن,ص

 ,جْاد الٌفي.3,حذٗج59(الَسائل .تاب19)

 )التٛجّس( ًبرن هي اإلقسب  ثبلر:ّ  ٍالؿًٔ  ٍالدًٍ٘ٔ.

ٚل ًػَغيْن ٍؤقيباٗخْن هيب ٗسثيٖ      ٍّٛرا ًزد ْٖ

الٌٓس ٍٗإخرّب بلى قسٗيٕ السيالهٔ ٍهتؿيؤٌ ٚيل ؤزاء     

ٍؤْٛبز السمَ: الٛسٗن )ظ(  ٍٚل هب ؤًص: بلِ٘ هيي زثيِ   

ْٖ هحٛن ٚتبثِ الٛسٗن الٛتبة الػبهت؛ ل٘تسروَُ يلوًيب  

ٍيوال  ٍملَٚ ب ٍهسلٛ ب  ْْن الٗسآى الٌبقٕ ٍاألهٌيبء يليى   

 .(20) ٍمالهِ يلْ٘ن ؤروً٘يالقلٕ ٍالطسًٗٔ غلَا  اهلل

ًوبرج لألهشاض الٌفس٘ٔ ٍاألخالل٘ٔ ٍطشق  

 عالجْب

 األهشاض الٌفس٘ٔ ٍاألخالل٘ٔ

بىّ الٌَٓ  توسؼ ٚوب توسؼ األثداى؛ ثل بى هسؾْب 

ؤضد خكس ا ٍْتٛ ب هي األهساؼ الجدً٘ئ  ٍلليٌٓس ؤهيساؼ    

 ٚخ٘سٓ هٌْب:

 الَسَاس: -1

يجبزٓ يي َّارس ًٓس٘ٔ تإتٖ يلى ضٛل ؤْٛيبز  َّ 

ٍؤٍّبم  ٍهَ٘: ٍزَجب   ٍاًدْبو هػحَة ثوطبيس بٚساُ 

ااخلٖ ربزِ  ٍؤمب  ذلٙ ّ٘زبى ااخلٖ قبا  ٗتزسد 

 .(21)يلى ّ٘ئٔ ملَ٘ َ٘س هتصى لدى اإلًسبى

 االكتئبة:  -2

َّ قبلٔ هي الحصى الطدٗد ٍاألمى الرٕ ٗيدٍم ْتيسٓ   

 داى ضٖء ؤٍ هَؾَو يصٗص.قَٗلٔ  ٍَبلجًب هب َٗٛى لٓٗ

ٍٗهْس يلى الوٛتئت ههبّس لتٌبٖع ا ّتوبم ثبلٌيب   

ٍاألض٘بء ٍالوَؾَيب   ٍالو٘ل بلى الًصلٔ  ٍتٌيبٖع ٚيل   

هي الْؤ ٍالٌطبـ ٍالسَجٔ ييي الًويل  ٍتٌتبثيِ قيب       

ٗإ  ٌٍَٖـ  ٍٗػًت يلِ٘ التسٚ٘ص ٍلَ لٓتيسا  ٖػي٘سٓ    

                                                           
، 4، ط131-130ص 1دساسات فٖ ػلن الٌفي اإلسالهٖ د -هحوَد الثستاًٖ-(د20)

 م.2010داس الثالغٔ لثٌاى، 
، داس الٌثالء ت٘شٍت، 3، ط7الَسَاس ٍالَْاجي الٌفس٘ٔ ص–ػلٖ المائوٖ -( د21)

 م.2001



 

 .(22)ٚوب بًِ ًٗجس يي يدم ا قوئٌبى ٍالتطبئم

 الغشٍس:  -3

َّ ؤقد الوٓبمد األخالٖ٘ٔ التيٖ ٗجتليٖ ثْيب الوياهي      

ٍٖد يسِْ الُصالٖ: مَٛى اليٌٓس بليى هيب َٗاْيٕ الْيَى      

ٍٗو٘ل بلِ٘ ثبلكجى يي ضجْٔ ٍخدئ هيي الطي٘كبى؛ ْويي    

ايتٗد ؤًِ يلى خ٘س بهب ْٖ الًبرل ؤٍ ْٖ اٙرل يي ضجْٔ 

ًيِ  ْبمدٓ َْْ هُسٍز  ٍَّ هي ؤمَؤ الػيٓب  الٌٓسي٘ٔ  أل  

الجبيج الحٖٗ٘ٗ للوسبٍت األخالٖ٘ٔ؛ ٚحت الدً٘ب  ٍقيَ:  

 .(23)األهل  ٍالهلن ٍالٓسٕ ٍالًػ٘بى

 الكزة:  -4

ٍَّ بهب ْيٖ الٗيَ:  ؤٕ اإلخجيبز ييي األضي٘بء يليى       

خالِ هب ّٖ يلِ٘؛ ٍغَزُ: بهب يي الًدآٍ ؤٍ الحسد ؤٍ 

 الُؿت.

هي زذائل ٖيَٓ الُؿيت  ؤٍ هيي قيت الويب:      َْ٘ٛى 

ٍالكوى  ؤٍ ا يت٘با الحبغل هيي هقبلكئ ؤّيل الٛيرة.     

ٍَٗٛى هي زذائل َٖٓ الطَْٓ  ؤٍ ْٖ الٌ٘ئ ٍاإلزاآ  ٍّيَ   

يدم توح٘ؿْب ثبهلل  ثإ  َٗٛى اهلل مجحبًِ ثبًٓسااُ ثبييج  

قبيبتِ ٍقسٚبتِ  ثل ٗوبشرِ ضٖء هيي قهيَل اليٌٓس؛    

  ٍٗإتٖ ًَِٚ هي زذائل َٖٓ الطَْٓ. ٍّرا ٗسرى بلى السٗبء

ٍبهب ْٖ األيوب:  ٍَّ ؤى تد: ؤيوبلِ الهيبّسٓ يليى ؤهيس    

ْٖ ثبقٌيِ   ٗتػيّ ّيَ ثيِ. ٍّيَ هيي ؤٖيجح اليرًَة         

 .(24)ٍؤْحطْب

 طشق العالج العلو٘ٔ لجعط األهشاض الٌفس٘ٔ:

 عالج االكتئبة: -أ 

                                                           
 م.2008، داس الفكش ػوَّاى1.ط222لٌفي األسشٕ صػالء الذٗي كفافٖ، ػلن ا-(د22)

، داس اتي حضم لثٌاى 1.ط877( هصذس ساتك، ؤتَ حاهذ الغضالٖ ؤح٘اء ػلَم الذٗي ص23)

 م.2005

 م.2006، داس الوشتضى لثٌاى 1، ط475( الٌشالٖ ,هحوذ هْذٕ، جاهغ السؼادات ص24)

يٌدهب ٗػبة اإلًسبى ثب ٚتئيبة ٌْْيب٘ ييدٓ قيسٔ     

 بلن يالد ا ٚتئبة. لًالرِ ٍهي ؤّن هً

الًالد الٌٓسٖ: ٍخبغئ الًيالد التيدي٘وٖ  ٍييالد     

األمجبة األغل٘ٔ  ٍالًَاهل التٖ زمجت ا ٚتئيبة ٍالْٓين   

ٍقل الػسايب   ٍبشالٔ يَاهل الؿُف ٍالطدٓ  ٍتقل٘ع 

الوسٗؽ هي الطًَز ثبلرًت ٍالُؿت الوٛجَ   ٍبييبآ  

٘ستِ الخٗٔ ْٖ الٌٓس ٍالََِٖ ثزبًت الوسٗؽ ٍتٌو٘ٔ ثػ

 ٍبضبئ زٍن التٓبئ: ٍاألهل.

الًالد الج٘ئٖ: لتقّٓ٘ الؿيَُـ ٍالتيَتسا  ٍتٌيبٍ:    

 الهسٍِ ا رتوبي٘ٔ ٍا ٖتػباٗٔ ثتُ٘٘سّب ٍالتَإْ هًْب.

 الًالد ثبلًول.

الًالد التسْْٖ٘ ٍبضبئ ريَ التٓيبئ: ٍالويسن قيَ:     

 الوسٗؽ.

 الًالد الوبئٖ.

الكجييٖ لأليييساؼ الوػييبقجٔ؛ هخييل: األزٔ   الًييالد 

ٍْٗداى الطْ٘ٔ  ًٍٗع الَشى  ٍا رْبا؛ ثبلًٗبٖ٘س الوؿبآ 

 لالٚتئبة ٍالػدهب  الْٛسثبئ٘ٔ.

 عالج الَسَاس المْشٕ: 

 الًالد الًؿَٕ: 

ٍّيييَ الًيييالد ثبلػيييدهب  الْٛسثبئ٘ييئ ٍالتٌيييَٗن  

 الوٌُبق٘سٖ.

ٗل٘يل  الًالد ثبلًٗبٖ٘س ثبميتقدام األاٍٗئ الوْدئئ؛ لت   

 قدٓ ا ؾكساة ٍالتَتس الوػبقت للَمَا  الْٗسٕ.

 يالد رساقٖ.

ٚةيييبآ الخٗيئ ثييبلٌٓس  ٍالًييالد  -الًييالد الٌٓسييٖ:

ثبإلشاقٔ )ؤٕ بشاقٔ األْٛبز الَمَام٘ٔ ٍالسلَ٘ الْٗيسٕ  

 ثإْٛبز ثٌبءٓ ٍملَ٘ هٓ٘د(.

 الًالد ا رتوبيٖ ٍالًالد الج٘ئٖ.



 

 الًالد السلَٖٚ.

ٍّٖ ْيي ٍيلين الَغيَ:     -ٔ:الجسهزٔ الًػج٘ٔ اللَُٗ

ثبإلًسبى لدزرٔ ا هت٘بش الجطيسٕ  ٍالتيٖ ٗسيتك٘ى ثْيب ؤى     

 .(25)ٗحٕٗ ؤّداِْ ٍٗسْى اائوًب هي هستَى ق٘بتِ

 ك٘ف تصبة الٌفس ثبلصٌو٘ٔ

 :عَاهل الصٌو٘ٔ التٖ ركشّب المشآى الكشٗن 

ٗرٚس الٗسآى الٛسٗن ثإى األضيقبظ اليرٗي ٗسيَاّن    

ْن بقيدى الػيٓب    قت الزبُ ٍالرٗي تسمقت ْٖ ؤًٓس

الدً٘ئٔ  ؤٍلئٙ الرٗي توٛيي هيٌْن قيت الويب: ٍمي٘كس      

يلييْ٘ن  ٗسييوْ٘ن الٗييسآى يجييدٓ األغييٌبم ْ٘ٗييَ: تًييبلى: 

 .(26){أَفَسَإَٔٔتٓ مٓهِ اتَّخَرَ إِلٍَُٓٔ ًَٓٓأٌ يٓأَضَلٍَّٔ اللٍَّٔ عٓلَى عٙلْمٍ}

الٗسآى ٗٗيَ:: بذا مي٘كس  الطيَْا  يليى اإلًسيبى      

 ِ٘ ْس٘ػجح ٍحٌِّ٘ب.ٍتُلت الجًد الجْ٘وٖ يل

الَحي: ؤق٘بً ب َٗٛى غقسٓ ؤٍ خسأْ ًٗجدّب اإلًسيبى   

 ٍؤق٘بً ب هبلِ ًٗجدُ  ٍؤق٘بً ب اهسؤٓ  ٍؤق٘بً ب الطَْا ...

ٍالٗسآى ًٗتجسّب ؤٍحبً ب؛ ٍلرلٙ َٗٗ: تًبلى ْٖ هحٛن 

أَلَمٕ أَعُٕٓدٕ إِلَٕٕنُمٕ ٔٓنب ثٓىٙنٓ َمٓ ٓ أَن لّنب تَعٕجٔندٔيا     }ٚتبثِ الٛسٗن: 

 .(27){ٕٕطَبنَ إِؤٍَّ لَنُمٕ عٓدٔيٌّ مٜجِٕهٌالشَّ

ٍهًٌى يجبآ الط٘كبى هي ٍرْٔ ًهيس الٗيسآى ّيَ ؤى    

ٗتجّى اإلًسبى الط٘كبى ٍٗتُلت الجًد الجْ٘ويٖ يليى الجًيد    

الوًٌَٕ  ْ٘ػجح هي يجدٓ األٍحيبى ٍالقساْيب . ٍٚيرلٙ    

 .(28)قت السئبمٔ  ٍقت التولٙ  ٍقت التٗبل٘د

 تْب السٌٔ الوششفٔ:عَاهل الصٌو٘ٔ التٖ ركش 

                                                           
، الفصل 142٘ٔ. صؤًَس حوَدٓ الثٌا، االهشاض الٌفس٘ٔ ٍالؼمل-(هصذس ساتك، د25)

 .الفصل السادس.409ٍص-الشاتغ

 .23(سَسٓ الجاح٘ٔ :ؤٗٔ 26)

 .60:آٗٔ  ~( سَسٓ ٗي27)

، داس الوحجٔ الث٘ضاء ت٘شٍت 2، ط60(الوظاّشٕ, الش٘خ حس٘ي  ، جْاد الٌفي ص28)

 م.2009

ذٚس  السٌٔ الطسٗٓٔ ؤقباٗج ٍزٍاٗب  تجي٘ي ٍتًيدا   

الًَاهل ٍالسذائل التٖ تزًل الٌٓس اإلًسبً٘ٔ ًٓسًب هسٗؿٔ  

هتجًٔ األّيَاء ٍالطي٘بق٘ي  ٍهجتًيدٓ ييي تًيبل٘ن الٗيسآى       

 الٛسٗن ٍتًبل٘ن زمَلِ الٛسٗن ٍاألئؤ الْدآ الو٘به٘ي.

ًليٕ الٗليت   ْوي ّرُ السذائل: قيت اليدً٘ب  ٍّيٖ ت   

ثبلدً٘ب ثوًٌبُ الًبم  ضسٗكٔ ؤى َٗٛى يليى ًحيَ الولٛئ:    

الجقل  الحيسظ  ا ميتٛجبز  الحسيد  الُؿيت  الًزلئ       

 قت السئبمٔ  قت الٌسبء  الًزت. 

إنَّ أَيٛل مٓب "ْٖٓ ؤغَ: الٛبْٖ: ٖب: زميَ: اهلل )ظ(:  

يحٔنتٌّ السَّابسٙنّ    عٔصٙٓٓ اهللُ عٓزَّ يجلَّ ثٍِٙ سٙتٌّ: حٔنتٌّ الندٌّوْٕب    

"يحت الطعب   يحت الىً   يحت الساحّ  يحت الىسبء
(29). 

مه عظمنت  "ٍٖب: ؤه٘س الواهٌ٘ي)و( ْٖ ًْذ الجالَٔ: 

الدوٕب فٓ عٕىٍ  يمجس مًقعُب فٓ قلجٍ  َثسَب على اهلل تعنبلى   

"فبوقطع إلُٕب  يصبز عجدٖا لُب
(30). 

 المشآى هٌْبج ة٘بٓ ٍشفبء لوب فٖ الصذٍس

سآى الٛسٗن ٚتبة الوسلو٘ي اليرٕ ؤًيص: هيي    ًٗد الٗ 

زثْن لَ٘ٛى لْن امتَزًا ٍهسضدًا  ًٍٗبلذ هب ثْن هي خلل 

ؤٍ اؾكساة؛ لًََ٘ٛا مًداء ْٖ الدً٘ب ٍْٖ رٌب  الًٌي٘ن  

ْٖ اٙخسٓ. ٍلرا ْبلٗسآى الٛسٗن هٌْذ ق٘بٓ هتٛبهل َٗرد 

ِْ٘ هب ٗحتبد بل٘يِ ٚيل بًسيبى  ٍخبغئ هيي ٗياهي ثيِ        

 ٍٗٗدمِ.

 َ ى الٗيسآى الٛيسٗن هيٌْذ ق٘يبٓ  ٍثبلتيبلٖ      ٍلٖٛ ٗٛي

ًسييتك٘ى ؤى ًسييتقلع هٌييِ هييب ٌٗٓييى اإلًسييبى ٍٗسضييدُ 

ًٍٗبلزِ بذا هسؼ  ٗحتبد الطقع ؤى ٗياهي ؤٍ   ثْيرُ   

 :(31)الوجبات

                                                           
,هٌشَسات الوكتثٔ اإلساله٘ٔ 183ص2( الكلٌٖ٘، هحوذ تي ٗؼمَب، الكافٖ. د29)

 عْشاى.

، داس ٍهكتثٔ الثصائش، ت٘شٍت 2، د233الس٘ذ هحوذ هحوذ، فمِ األخالق ص(الصذس 30)

 م.2012لثٌاى. 

سؼذ سٗاض، هَسَػٔ ػلن الٌفي ٍالؼالد الٌفسٖ هي هٌظَس -( هصذس ساتك د31)

 . 47إسالهٖ، ص



 

 المشآى الكشٗن ّذى للوتم٘ي:

ذَلٙننلٓ الْنٙاَننبةٔ الَ زٕٓٔننتٓ فٕٙننٍٙ َٔنندٖ   }ٖييب: تًييبلى: 

. ٍاؾح ؤى الٗيسآى الٛيسٗن ّداٗئ للجطيسٗٔ     (32){لِّلْمٔاَّقٕٙهَ

روًبء؛ ٍلٛي خػت اٙٗٔ الٛسٗؤ الوتٗ٘ي ثْرُ الْداٗئ  

ألى اإلًسييبى   ٗتٗجييل ّداٗيئ الٛتييت السييوبٍٗٔ ٍايييَٓ  

األًج٘بء  هب لن ٗػل بلى هسقلٔ هًٌ٘ٔ هي التٗيَى )هسقلئ   

 .(33)التسل٘ن ؤهبم الحٕ ٍٖجَ: هب ٌٗكجٕ هى الًٗل ٍالٓكسٓ(

 تذثش المشآى: لذعَٓ إلى ا

أَفَالَ ٔٓاَدٓثٛسُينَ الْقُسَْنَ يٓلًَٕ مَبنَ مٙهْ عٙىدٙ غَٕٕسِ }ٖب: تًبلى: 

.الوساا هي تيسَ٘جْن ؤى  (34){اللٍَّٙ لًَٓجٓدٔياْ فٍٕٙٙ اخْاٙالفًب مَثٕٙسًا

ٗتدثسٍا ْٖ اٙٗب  الٗسآً٘ٔ  ٍٗسارًَا ْٖ ٚل قٛن ًيبش:  

بلزولٔ   ؤٍ قٛؤ هجٌ٘ٔ ؤٍ ٖػٔ ؤٍ يهٔ ؤٍ َ٘س ذلٙ  ٍث

ٗلجج الوتدثس ؤى ٗطبّد  ؤى الٗسآى ٚتبة ٗيداخل رو٘يى   

الطاٍى الوستجكٔ ثبإلًسبً٘ٔ هيي هًيبزِ الوجيدؤ ٍالوًيبا     

ٍالقلٕ ٍاإلٗزبا  حن الٓؿبئل الًبهٔ اإلًسبً٘ٔ  حن الَٗاً٘ي 

ا رتوبي٘ٔ ٍالٓساٗٔ الحبٚؤ ْيٖ الٌيَو قَٛهئ   ٗطير     

لويَايم ثج٘يبى   هٌْب اٖٕ٘ ٍ  رل٘ل  حن الٗػع ٍالًجس ٍا

ايب بلى هخل ؤّل الدً٘ب  ٍاإلًسبى الوتدثس ِْ٘ ّيرا التيدثس   

ٗٗؿٖ ثطًَزُ الحٖ  ٍٖؿيبئِ الزجليٖ ؤى الويتٛلن ثْيرا     

الٛييالم ليي٘س هوييي ٗحٛيين ْ٘ييِ هييسٍز األٗييبم ٍالتبحييَ: 

 .(35)ٍالتٛبهل الًبهالى ْٖ األَٚاى ثل َّ اهلل الَاقد الْٗبز

                                                           
 .2( الثمشٓ ,آٗٔ 32)

(
33

، الغثؼٔ 59، ص1( الش٘شاصٕ، ًاصش هكاسم، األهخل فٖ تفس٘ش كتاب اهلل الوٌضل، د

 م.2005لخاً٘ٔ، داس اح٘اء التشاث ت٘شٍت,ا

 .82( الٌساء ,آٗٔ 34)

، الغثؼٔ 5. د21، 20( الغثاعثائٖ، هحوذ حس٘ي، الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، ص35)

 م.1997األٍلى. هؤسسٔ االػلوٖ للوغثَػات، ت٘شٍت



 

 االعتجبس ثمصص المشآى الكشٗن: 

سٗد ؤى َٗٛى الٗسآى لِ هٌْذ ق٘يبٓ ٍهٌٗير ا هيي    هي ٗ

ٚل مَء ٍهسضيدًا بليى ٚيل خ٘يس  ٗزيت ؤى ٗتقير هيي        

ٖػع الٗسآى يجسٓ ٍٗتًلن هٌْيب  لتٛيَى ليِ ٍريبء هيي      

 .(36)الََٖو ْٖ األخكبء

لَقَدٕ مَبنَ فٙٓ قَصٓصُِٙمٕ عٙجٕسٌَِ لِّأُيلٙٓ األَلْجٓنبةِ  }ٖب: تًبلى: 

نٙه تَصٕدٙٔقَ الَّرْٙ ثٕٕٓهَ ٔٓدٍٕٓٔٙ يٓتَفْصٙنٕلَ  مٓب مَبنَ حٓدٙٔثًب ٔٔفْاَسَ  يٓلَ

 (.37){مُلَّ شَٕٓءٚ يَٓٔدٖ  يٓزٓحٕمًّٓ لِّقًَٕ ٍ ٔٔؤْمٙىًُنَ

 ٍجَة اتجبع المشآى الكشٗن: 

لٖٛ َٗٛى الٗسآى الٛسٗن هيٌْذ ق٘يبٓ  ٍٗسيتك٘ى ؤى    

 ٗستٓ٘د هٌِ ٗحتبد بلى اتجبو لٛل آٗبتِ.

مٙاَبةٗ أَوزَلْىَبٌٔ مٔجٓبزٓكٗ مٜصٓندقُُ الَّنرْٙ   يَٓٓرَا }ٖب: تًبلى: 

ثٕٕٓهَ ٔٓدٍٕٓٔٙ يٓلٙاُىنرٙزٓ أُ ٛ الْقُنسَ  يٓمٓنهْ حًٕٓلَُٓنب يٓالَّنرٙٔهَ ٔٔؤْمٙىُنًنَ       

 .(38){ثِبٖخٙسَِِ ٔٔؤْمٙىًُنَ ثٍِٙ يَٓٔمٕ عٓلَى صٓالتُِٙمٕ ٔٔحٓبفٙظًُنَ

ٗحدا اهلل تًبلى ثًؽ غٓب  الٗسآى الٛسٗن ٍؤّداْيِ  

ٚس هي ؤزاا ؤى ٗحهى ثسؾب اهلل مجحبًِ ٍتًبلى ٍآهيي  ل٘تر

ثبٙخسٓ ٍاتجى قسٗيٕ الوياهٌ٘ي ٍقيبْم يليى ضيًبئس اهلل      

تًبلى ٍٖبم ثًجباتِ  ٌٍّب ٍرت اتجبو الْيدٕ اإللْيٖ اٍى   

 زٗت ؤٍ تساا.

 المشآى شفبء ٍسةؤ: 

هي ؤالٔ ؤى الٗسآى الٛسٗن هٌْذ ق٘بٓ ٍضٓبء ٍزقوئ   

ٌ صِّ:ُ هِي  الاُٗساآىر ه ب ُّيَ  ضِيٓ بء   ٍ ًُ}ٚوب ربء ْٖ َٖلِ تًبلى:

                                                           
 .51( هصذس ساتك، هَسَػٔ ػلن الٌفي ٍالؼالد الٌفسٖ هي هٌظَس اسالهٖ، ص36)

 .11ف ,آٗٔ ( سَسٓ َٗس37)

 .92( سَسٓ األًؼام 38)

 .(39){ٍ ز قْو ٌٔ لِّلاوُااهٌِِ٘ي  ٍ    ٗ صرٗدُ الهببلِوِ٘ي  بر ب خ س بزًا

ْيبلٗسآى ضييٓبء ٍزقويئ لوييي َوييس اإلٗوييبى ٖلييَثْن  

ٍؤزٍاقْن  ْإضسٖت ٍتٓتحت ٍؤٖجلت ْيٖ ثطيس ٍتٓيبئ:    

 لتلٖٗ هب ْٖ الٗسآى هي غٓبء ٍقوإًٌ٘ٔ ٍؤهبى.

يٓاذْمُس زٛثٛلٓ فٙٓ وَفْسٙلٓ تَضَنسععٖب يٓخٕٙفَنًّ   }لى :ٍٖب: تًب

يٓمٔينَ الْجُٕٓسِ مٙهَ الْقًَٕلِ ثِبلْغُدٔيق يٓاٖصٓبلِ يٓالَ تَنُه مقهَ الْغَبفٙلٕٙهَ 

* إِنَّ الَّرٙٔهَ عٙىدٓ زٓثقلٓ الَ ٔٓسٕاَنْجِسُينَ عٓهْ عٙجٓبمٓتٍٙٙ يٓٔٔسٓنجقحًٔؤٍَ  

 .(40){يٓلٍَٔ ٔٓسٕجٔدٔينَ

بًِ قٗ ب مدّّ هٌ٘ى ٗستك٘ى اإلًسبى ؤى ٗحتوٖ ثيِ هيي   

هقبقس ٚل الْزوب  الوتتبل٘ئ يليى ًٓسيِ ٍٖلجيِ  ْ٘ٗيٖ      

الٗلت هي األهساؼ التٖ ٗتًسؼ لْب  ٚوب ؤًيِ ٌٗٗ٘يِ هيي    

األهساؼ التٖ يلٌت ثِ  ٚبلَْى ٍالكوى ٍالحسد ًٍصَب  

الط٘كبى ٍالقجج ٍالحٗد  ْْيَ ٚتيبة ٍهيٌْذ ؤًصليِ زة     

ى ٖليت هحويد )ظ( ل٘ٛيَى لًجيباُ ّباًٗيب      الًبلو٘ي يلي 

 ًٍرٗس ا  ٍضٓبءً لوب ْٖ الػدٍز.

 المشآى ٗحمك األهي الٌفسٖ:

ٍهي ؤالٔ ؤى الٗيسآى هيٌْذ ق٘يبٓ ؤٗؿ يب: ؤًيِ ٗحٗيٕ       

 للطقع األهي الٌٓسٖ الرٕ ٗجحج يٌِ الزو٘ى 

الَّرٙٔهَ َمٓىُنًاْ يٓلَنمٕ ٔٓلْجِسٔنًاْ إِٔمٓنبؤَُم ثِظُلْنمٍ      }ٖب: تًبلى:

 .(41){لٓ لَُٔمٔ األَمٕهُ يَٓٔم مُٜٕاَدٔينَأُيٕلَئٙ

ْال مًبآ لإلًسبى ثال مٌٛ٘ٔ  ٍ  ميٌٛ٘ٔ ًٓيس ثيال    

 اقوئٌبى الٗلت.

هوب   ضٙ ِْ٘ ؤى ٚالب هٌب ٗجحج يي السًبآ ٍٗسًى 

بلْ٘ب  ْْٖ ؤهل ٚل بًسبى ٍهٌطَا ٚيل ثطيس  ٍالتيٖ ثْيب     

ٓ ٗتحٕٗ لِ األهي الٌٓسٖ  ٍالسًبآ التٖ ًًٌْ٘ب ّٖ السًبا

السٍق٘ٔ الٛبهلٔ التٖ تجًج األهل ٍالسؾب  ٍتخوس السيٌٛ٘ٔ  

                                                           
 .82( سَسٓ اإلسشاء ,اٗٔ 39)

 .206-205( سَسٓ األػشاف ,اٗٔ 40)

 .82( سَسٓ االًؼام ,اٗٔ 41)



 

ٍا قوئٌبى  ٍتحٕٗ األهي الٌٓسٖ ٍالسٍقٖ لإلًسبى ْ٘ح٘ب 

مً٘دًا ّبًئ ب آهٌ ب هكوئٌ ب. ٍلٗد يٌى الٗسآى الٛسٗن ثيبلٌٓس  

اإلًسبً٘ٔ يٌبٗٔ ضبهلٔ  يٌبٗٔ توٌح اإلًسبى هًسْٔ غيح٘حٔ  

: ذلٙ هيي ٍقيدٓ   يي الٌٓس ٍٖبٗٔ ٍيالرًب  اٍى ؤى ٌٗب

الٛ٘بى اإلًسبًٖ  ٍّرا ٍرِ اإليزبش ٍالسٍيئ ْيٖ يٌبٗئ    

الٗسآى الٛسٗن ثبلٌٓس اإلًسيبً٘ٔ  ٍتسريى الًٌبٗئ بليى ؤى     

اإلًسييبى ّييَ الوٗػييَا ثبلْداٗيئ ٍاإلزضييبا ٍالتَر٘ييِ    

 ٍالػالن.

إى كتاب اهلل ٗحمك لإلًساى السؼادٓ ألًِ ٗس٘ش فٖ عشٗك 

شاكشًا راكشًا هلل ػلى الذٍام،  ال ٗخشى إال اهلل، صاتشًا حاهذًا

شاػشًا تٌؼؤ اهلل ػلِ٘، ٗحي تأحاس حٌاًِ ٍدالئل حثِ، 

فكل ّزا ٗثج فٖ ًفسِ عالٔ سٍح٘ٔ ّائلٔ تصملِ ٍتْزتِ 

ٍتمَهِ ٍتجؼلِ ٗشؼش تالسؼادٓ ٍالٌْاء، ٍتإًِ لٌَّٕ تاهلل، 

سؼ٘ذ تحة اهلل، فٌ٘ؼن اهلل ػض ٍجل ػلِ٘ تالٌَس ٍالحٌاى، 

ألهي ٍاألهاى، ف٘وٌحِ السكٌ٘ٔ الٌفس٘ٔ ٍٗف٘ط ػلِ٘ تا

(42)ٍالغوإًٌ٘ٔ الملث٘ٔ
  

 

  

   االستنتاج -6

ًْبٗٔ ثحخٖ اليرٕ اميتوًت ثٛتبثتيِ ٚخ٘يس ا  ٍٖيد      ْٖ 

ؤخرًٖ بلى ؤهبٚي يدٗدٓ ٍؤْٛيبز ردٗيدٓ  ٍهًسْئ بليى     

ًٓسيٖ هيب ٌٚيت ؤرييدّب ليَ   يٌبٗئ اهلل تًيبلى ٍيٌبٗيئ       

الوًػَه٘ي )و(  ٍيٌبء الجحج ٍالتإهل؛ ْٛبًت ٚل اٖ٘ٗئ  

ؤهؿْ٘ب ث٘ي اْب  الٛتيت  ٍثبلقػيَظ ثي٘ي هيب ٗٓسيس      

ن ٍٗج٘ي ؤقباٗج ؤّل الج٘يت  ٍَٗؾح آٗب  الٛتبة الحٛ٘

)و(  ٍث٘ي هؿوَى ًػبئحْن ٍيجبزاتْن الْبأْ ٍالتسثَٗٔ  

ٍثيي٘ي ٖػييع السييبلٛ٘ي بلييى اهلل تًييبلى ٍالتييبئج٘ي      

ٍالوتطييَٖ٘ي بلييى الوخييَ: ثيي٘ي ٗييدٕ السقويئ اإللْ٘يئ   

ٍالوتقرٗي هي الٗسآى الٛسٗن ٍتًبل٘ن األئؤ يلْ٘ن السالم 
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56 . 

قٗيبزٓ الػيٓب    الوخل األيليى ٍالٗيدٍٓ الحسئٌ  ٍثي٘ي     

األخالٖ٘ٔ الره٘وئ ٍميَء هيب ٗحي٘ف ثوٛتسيجْ٘ب ٍٖسيَٓ       

 ٖلَثْن ٍنالم ؤًٓسْن ٍٚأثٔ هً٘طتْن..

 ْٗد تَغلت بلى:

ؤى اإلًسييبى ؤٍلييى ثتسث٘يئ ًٓسييِ ٖجييل ؤى ٗسثييٖ    -1

اٙخييسٗي  ٍؤٍلييى ثييِ ؤى ٗجحييج يييي ؤخكبئييِ ٍيَ٘ثييِ  

ٍٗٛتطيْٓب ٖجيل ؤى ٗٛتطيّ ؤخكيبء ٍي٘يَة اٙخيسٗي؛       

ْوْوب ثلٍ اإلًسبى هي هساقل يلو٘ٔ ؤٍ هٛبًئ ارتوبي٘ئ   

ْةًِ   ٗإهي يلى ًٓسِ هي خداو الط٘كبى ٍالٌٓس األهبزٓ 

 بلى آخس زهٕ هي ق٘بتِ.

ؤى اإلًسبى ثحبرٔ بلى تْرٗت ًٓسيِ ٍبغيالقْب    -2

ل بغبثتْب ٍيدم الُٓلٔ يٌْب؛ ْةى الزْل ثبلٌٓس ؤٍ: يَاه

ثبلػٌو٘ٔ ٍا ثتًبا ييي الًجيبآ الحٗ٘ٗ٘ئ هلل تًيبلى  ْيةى      

الٛخ٘س هي األزٍان تسٌْٛب ؤغيٌبم ااخل٘ئ تٓتيٙ ثٛ٘بًْيب     

 ٍتجًدّب يي ّدِ ٍرَاّب ٍّٖ   تدز٘ ّرا الحب:.

ؤى األهساؼ األخالٖ٘ٔ ٍالٌٓس٘ٔ ٖيد تصاٗيد  ْيٖ     -3

الًبلن اإلمالهٖ  ٍؤغيجح الوسارًيَى للً٘يباا  الٌٓسي٘ٔ     

ثإيداا ّبئلٔ تٓئَ التَٖيى  ثتًيبا اإلًسيبى ييي هػيدز       

الَٖبٗيئ ٍالًييالد  ٍّييَ الْداٗيئ السييوبٍٗٔ الوتوخليئ ْييٖ 

 هٌْز٘ٔ الٗسآى الٛسٗن ٍتًبل٘ن ؤّل الج٘ت )و(.

ؤى الٗسآى الٛسٗن ٍؤملَثِ الجالَٖ الٓير ٍالوو٘يص    -4

ٍثٌْزِ الَٗٗن ًٗتجس امتَزًا ٍهسضدًا لح٘يبٓ آهٌئ ميً٘دٓ    

 هكوئٌٔ.

ؤى الٗلت ٍالسٍن لْوب مالهٔ ٍهسؼ  ٍ  ٗوٌٌٛب  -5

امتػُبز ّرُ األهساؼ؛ ألًْب تاإ بلى الْال٘ ٍالطيٗبء  

 ٍالحسهبى.

ؤى غٓبت ب ؤخالٖ٘ٔ ذه٘وئ ٚيبلٛجس  ّيَى اليٌٓس       -6

الحسد  الُسٍز  الطَْٓ  الٌو٘وئ  ٍقيَ: األهيل؛ تٗؿيٖ     

يلى زٍقبً٘ٔ اإلًسبى ٍتحَلِ بلى ٍقصي ٚبمس ٗحكن ٚل 

َسٍزُ ٍقٗيدُ  ْيال ٗيإثى ؤى ٗهلين ؤٍ ٗٗتيل ؤٍ       هب ًٕٗ٘



 

 ٗسٓٙ الدهبء ؤٍ ًٗ٘ج ْٖ األزؼ ْسباًا.

ؤى تصٚ٘ٔ الٌٓس ٍتْرٗجْب ؤهسٌ هػ٘سّٕ  ٍٖيد ريبء    -7

ثِ ٚل األًج٘بء؛ َْْ ٗاإ بلى تقلٖ الٌٓس ييي الػيٓب    

السذٗلٔ ٍؤى تتحلى ثبلػٓب  الحو٘دٓ. ٍلرلٙ ًزد اإلهيبم  

ٍ م٘وب ْٖ ًْيذ   -ئحِ يلٖ )و( ٖد زٚص ْٖ خكجِ ًٍػب

يلى تسث٘ٔ الٌٓس ٍرْباّيب ٍهًسْتْيب ٍتصٚ٘تْيب      -الجالَٔ

 هوب ٗحٕٗ لإلًسبى السالهٔ ْٖ الدٗي ٍالدً٘ب.

ؤى اإلًسييبى ٗحتييبد ْييٖ قسٗييٕ تْرٗجييِ لٌٓسييِ   -8

خكَا  يول٘ٔ تسبيدُ يلى السٖٖ ًحَ الػالن ٍالٓالن؛ 

ْلرلٙ ّرُ القكَا  هٌدزرٔ ْٖ ؤقباٗيج ؤّيل الج٘يت    

ػَزٓ هٓػلٔ  ٍهيب يليى السيبلٙ ب  التًويٕ ْْ٘يب      )و( ث

 ٍازامتْب ٍالًول ثْب ل٘حهى ثبلسًبآ ْٖ الدازٗي.

ؤى سلَن ؤّل الث٘ت )ع( ٍتصشفاتْن هغ هي حَلْن  -9

كاًت توخاتٔ اإلػذاد الشٍحٖ لْؤالء فٖ صهٌْن، ٍلكل 

الثششٗٔ فٖ كل صهاى؛ فوي ؤساد ؤى ْٗزب ًفسِ ٍٗغشس 

ِ٘ تذساسٔ ح٘آ الوؼصَه٘ي )ع(، تْا الوؼالٖ ٍالْون فؼل

ٍٗجؼلْن الٌوَرد األهخل ٍالمذٍٓ الحسٌٔ ٍٗس٘ش ػلى 

  .ّذاّن ًٍْجْن

 شكز

يتم شكز نائب رئيس الجامعة للبحوث على  ععهىه   

 للدعم الزوحي في تنفيذ الدراسة الحالية.

اهلل علي ساعه عل  مزاجعة نى   شكز الدكتور عبد و

 إبداء التعليقات الهيكلية. الهقال و

يتم شكز القضىا  الكىزاع على  ئرائهىم الهيكليىة      

 والعلهية.

 الهصاعر و الهزاجع -7
 المشآى الىشٗن, وتاب اهلل الوز٘ذ. -

أتَ الفؿل، روال الذٗي هحوذ تي هىشم اتي هٌظَس األًػاسٕ, لساى الؼشب,  -
 , داس غادس ت٘شٍت لثٌاى.12د

لماّشٓ أتٖ الحسي, أحوذ تي  فاسس تي صوشٗا, هماٗ٘س اللغٔ, داس الحذٗج ا -
 م.2008

أتًَػش, ئ واػ٘ل تي حواد الزَّشٕ, الػحاح تاد اللغٔ ٍغحاح الؼشت٘ٔ, داس  -
 م.2008الحذٗج الماّشٓ 

 ّي.1409الثشٍرشدٕ, راهغ أحادٗج الط٘ؼٔ,  -

 ّي. 1418, 1التثشٗضٕ األًػاسٕ, اللوؼٔ الث٘ؿاء, ـ  -

فٔ, , هإ سٔ الزَاد للفىش ٍالخما2الح٘ذسٕ, الس٘ذ ووال, ئغالح الٌفس, د -
 م.2015الىاظو٘ٔ الومذ ٔ 

, داس الَالء للكثاػٔ ٍالٌطش ت٘شٍت 1الحوَد هحوذ ػثذ اهلل, هذاد التَتٔ, ـ -
 م.2010لثٌاى

الحش الؼاهلٖ, هحوذ تي الحسي, ٍ ائل الط٘ؼٔ, هإ سٔ آل الث٘  )ع( إلح٘اء  -
 ّي.1414التشاث, لن 

ألػلوٖ , هإ سٔ ا7الحشاًٖ, الط٘خ أتَ هحوذ الحسي تي ػلٖ تي ضؼثٔ, ـ -
 م.2002للوكثَػات, ت٘شٍت لثٌاى

, هإ سٔ 8, ـ 49الف٘شٍص آتادٕ، هحوذ تي ٗؼمَب, الماهَس الوح٘ف, ظ -
 م.2005الش الٔ دهطك, 

, داس الَالء للكثاػٔ ت٘شٍت 3الحوَد هحوذ ػثذ اهلل, هذاد الشٍح, ـ -
 م.2009لثٌاى

 م.2011, خاتن األًث٘اء لن 5الس٘ذ واظن الحسٌٖ٘, تضو٘ٔ الٌفس, ـالحائشٕ,  -

, داس 2الحاون الٌ٘ساتَسٕ, هحوذ تي ػثذ اهلل, الوستذسن ػلى الػح٘ح٘ي, ـ -
 م.2002الىتة الؼلو٘ٔ, 

الس٘ذ حس٘ي ًز٘ة هحوذ, الوحاؾشات األخالل٘ٔ, هىتثٔ داس الوزتثى ت٘شٍت  -
 م.2011لثٌاى 

, داس الثالغٔ ت٘شٍت لثٌاى 4ضو٘ٔ الٌفس ٍتْزٗثْا, ـاألهٌٖ٘, الط٘خ ئتشاّ٘ن, ت -
 م.2000

, هإ سٔ التاسٗخ 1الخاهٌائٖ, الس٘ذ ػلٖ, دسٍس تشتَٗٔ هي الس٘شٓ الٌثَٗٔ, ـ -
 م.2008الؼشتٖ ت٘شٍت لثٌاى، 

-241الخش اى, هحوذ غادق الس٘ذ هحوذ سؾا, أخالق اإلهام ػلٖ)ع( ظ  -
 م.2006, داس الوشتؿى ت٘شٍت لثٌاى, 2, ـ287

 م.2003, 1الس٘ذٓ أم هْذٕ, الوٌتظش ٍالوٌتظشٍى, ـ -

ًام وتاب -ًَٗسٌذُ: ًاغش هىاسم ض٘شاصٕ,األغَل الؼاهٔ, ئغكالحات األغَل -
 .1هَ َػٔ الفمِ اإل الهٖ الوماسى, رلذ

الٌولٔ, ػثذ الىشٗن تي ػلٖ تي هحوذ, الوْزب فٖ ػلن أغَل الفمِ الوماسى,  -
 ّي.1420, هىتثٔ الشضذ الشٗاؼ,1, ـ2د

 م غضٓ.2006, 1.أًَس حوَدٓ الثٌا, األهشاؼ الٌفس٘ٔ ٍالؼمل٘ٔ, ـد -

 م.2002, 3الشاغة األغفْاًٖ, الوفشدات فٖ غشٗة المشآى, داس الؼلن دهطك, ـ -

, داس الحذٗج للكثاػٔ ٍالٌطش لن 4الشٗطْشٕ هحوذ, هٌتخة ه٘ضاى الحىؤ, ـ -
 ش.1383

ن, داس الْادٕ ت٘شٍت أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلٖ اتي أتٖ قالة, غشس الحىن ٍدسس الىل -
 ّي.1413لثٌاى, 

, 1د. ؼذ سٗاؼ، هَ َػٔ ػلن الٌفس ٍالؼالد الٌفسٖ هي هٌظَس ئ الهٖ, ـ -
 م.2008داس اتي الزَصٕ الماّشٓ 

السَ٘قٖ, رالل الذٗي, الذس الوٌخَس فٖ التفس٘ش تالوأحَس, هشوض ّزش للثحَث  -
 ٍالذسا ات الؼشت٘ٔ ٍاإل اله٘ٔ.

, هذس ٔ اإلهام 2, ـ1م, األخالق فٖ المشآى, دالط٘شاصٕ, الط٘خ ًاغش هىاس -
 ّي.1426ػلٖ تي أتٖ قالة لن، 

, هذس ٔ اإلهام 2, ـ2الط٘شاصٕ, الط٘خ ًاغش هىاسم, األخالق فٖ المشآى, د -
 ّي.1426ػلٖ تي أتٖ قالة لن، 

, هذس ٔ اإلهام 2, ـ3الط٘شاصٕ, الط٘خ ًاغش هىاسم, األخالق فٖ المشآى, د -
 ّي.1426ػلٖ تي أتٖ قالة لن، 

, 2, ـ1الط٘شاصٕ, الط٘خ ًاغش هىاسم, األهخل فٖ تفس٘ش وتاب اهلل الوٌضل, د -
 م.2005داسئح٘اء ت٘شٍت لثٌاى، 

 ش.1338الط٘خ الػذٍق, هؼاًٖ األخثاس, هإ سٔ الٌطش اإل الهٖ لن,  -

 ش.1342ضشح غشس الحىن ٍدسس الىلن, قْشاى  -

, داس ٍهىتثٔ الثػائش ت٘شٍت 2الس٘ذ هحوذ هحوذ, فمِ األخالق, دالػذس,  -
 م.2012

, هإ سٔ األػلوٖ  1الكثاقثائٖ, هحوذ حس٘ي, الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى, ـ -
 م.1997للوكثَػات, ت٘شٍت لثٌاى، 

 غادق احساًثخص, آحاس الػادل٘ي, ًطش  تاد تشوضإ ًواص روؼٔ و٘الى. -

 ّي.1405, لن الوطشفٔ, 6لػالٓ, ـػلٖ الىَساًٖ الؼاهلٖ, فلسفٔ ا -

, داس الٌثالء ت٘شٍت لثٌاى 3ػلٖ المائوٖ, الَ َاس ٍالَْارس الٌفس٘ٔ, ـ -
 م.2001



 

 م.2005اإلهام ػلٖ تي أتٖ قالة, ًْذ الثالغٔ, داس الىتاب الؼشتٖ ت٘شٍت لثٌاى -

 م.2008, داس الش َل األوشم ت٘شٍت لثٌاى1ػلٖ ًظشٕ هٌفشد, الػلح الذاهٖ, ـ -

 م.2008الذٗي وفافٖ, ػلن الٌفس األ شٕ, داس الفىش ػواى د.ػالء  -

/تتػشف، ـ/ داس ئح٘اء الىتة 3/5الغضالٖ, هحوذ تي هحوذ, ئح٘اء ػلَم الذٗي,  -
 الؼشت٘ٔ.

, داس الوؼشفٔ ت٘شٍت لثٌاى 8فتح الثاسٕ ضشح غح٘ح الثخاسٕ ألتي حزش, د -
 ّي.1379

, هإ سٔ األػلوٖ 1ـ المضٌٍٖٗ, الس٘ذ ػثذ الحس٘ي, سحلٔ ئلى أػواق الٌفس, -
 ّي.1996للوكثَػات ت٘شٍت

المضٌٍٖٗ, الس٘ذ هحوذ واظن, فاقؤ الضّشاء هي الوْذ ئلى اللحذ, هكثؼٔ  ٘ذ  -
 ّي.1414الطْذاء)ع( لن 

, داس ٍهىتثٔ الش َل األوشم, ت٘شٍت لثٌاى, 1الموٖ, ػثاس, هفات٘ح الزٌاى, ـ -
 ّي.1418

 ّي.1414اٙل, الذاس اإل اله٘ٔ الموٖ, ػثاس, هٌتْى اٙهال فٖ تاسٗخ الٌثٖ ٍ -

, داس الىتة الوػشٗٔ 2المشقثٖ, أتٖ ػثذ اهلل هحوذ تي أحوذ األًػاسٕ, ـ -
 م.1935

الىطو٘شٕ, الس٘ذ الوَ َٕ, قشائك التشت٘ٔ ٍدسا ٔ فٖ أساء اإلهام الخوٌٖ٘,  -
 م.210, داس الَالء ت٘شٍت 1ـ

  اله٘ٔ قْشاى.، هٌطَسات الوىتثٔ اإل2الىلٌٖ٘, هحوذ تي ٗؼمَب, الىافٖ, د -

, داس الوحزٔ الث٘ؿاء ت٘شٍت 1الىاضاًٖ, الؼالهٔ الف٘ؽ, الوْلىات الىثش , ـ -
 م.2005لثٌاى 

 ّي.1426, رٍٕ المشتى لن 1الىاضاًٖ, الؼالهٔ الف٘ؽ, الشرَع ئلى اهلل, ـ -

, هإ سٔ األػلوٖ 2الىاضاًٖ, هحسي, الوحزٔ الث٘ؿاء فٖ تْزٗة األح٘اء, ـ -
 م.1983 للوكثَػات, ت٘شٍت لثٌاى,

الى٘الًٖ, هارذ ػش اى, الػٌو٘ٔ ٍاألغٌام فٖ حمافات الؼػث٘ات الؼشت٘ٔ, هشوض  -
 م.2007الٌالذ الخمافٖ 

هحوذ را ن هحوذ, الوذخل ئلى ػلن الٌفس الؼام, داس الخمافٔ للٌطش  -
 م.2004ٍالتَصٗغ

, هإ سٔ الَفاء ت٘شٍت 3الوزلسٖ, هحوذ تالش, الثحاس, تاب حم٘مٔ الٌفس, ـ -
 لثٌاى.

, 88وزلسٖ, هحوذ تمٖ, سٍؾٔ الوتم٘ي فٖ ضشح هي ال ٗحؿشُ الفمِ٘, ظال -
 , الٌاضش تٌ٘اد فشٌّه ا الهٖ حاد هحوذ حس٘ي وَضاًثَس.12د

, داس الثالغٔ ت٘شٍت 4هحوَد الثستاًٖ, دسا ات فٖ ػلن الٌفس اإل الهٖ, ـ -
 م.2010لثٌاى

اى  لن , هإ سٔ التوْ٘ذ, ئٗش3هؼشفٔ, هحوذ ّادٕ, التوْ٘ذ فٖ المشآى, ـ -
 ّي.1432الومذ ٔ, 

, 2هشوض األتحاث ٍالذسا ات اإل اله٘ٔ, تػٌ٘ل غشس الحىن ٍدسسالىلن, ـ -
 ّي.1420هشوض الٌطش التاتغ لوىتة اإلػالم اإل الهٖ, 

د.حسي ضحاتِ ٍَ د.صٌٗة الٌزاس, هؼزن الوػكلحات التشتَٗٔ ٍالٌفس٘ٔ, الذاس  -
 ّي.1424, 1الوػشٗٔ اللثٌاً٘ٔ, ـ

 م.2004, 2٘ٔ, الوؼزن الَ ٘ف, ـهزوغ اللغٔ الؼشت -

الوَ َٕ, ػثاس, اإلهام ػلٖ )ع( هٌتْى الىوال الثطشٕ, هإ سٔ األػلوٖ  -
 م.1979للوكثَػات ت٘شٍت لثٌاى 

, داس الوحزٔ الث٘ؿاء ت٘شٍت لثٌاى 2الوظاّشٕ, الط٘خ حس٘ي, رْاد الٌفس, ـ -
 م.2009

, 1, ـ1الوظاّشٕ, الط٘خ حس٘ي, دسا ات فٖ األخالق ٍضإٍى الحىؤ, د -
 ّي.1432هىتثٔ اإلػالم اإل الهٖ لحَصٓ لن, أغفْاى 

, داس اإلسضاد للكثاػٔ 1الوكْشٕ, الطْ٘ذ هشتؿى,  لَن ٍأخالق اإل الم, ـ -
 م.2011ٍالٌطش ت٘شٍت لثٌاى

 م.2006, داس الوشتؿى لثٌاى1الٌشالٖ, هحوذ هْذٕ, راهغ السؼادات, ـ -

ألغَلٖ ًَٗسٌذُ،  غٌمَس ًَٗسٌذُ,هحوذ غٌمَس الثحشاًٖ,ًام وتاب، الوؼزن ا -
 .2، رلذ

 م.2001, داس الطشٍق الماّشٓ 7ًزاتٖ, هحوذ ػخواى, المشآى ٍػلن الٌفس, ـ -

ًْاًٍذٕ, ض٘خ ػلٖ أوثش هحوذ حس٘ي, خضٌٗٔ الزَاّش فٖ صٌٗٔ الوٌاتش,  -
 .اًتطاسات  ٘ذ روال الذٗي أ ذ آتادٕ

-  
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the concept of fetishism and the self in both language and terminology. The Self-Fetishism is 

when a person considers 

his desires and Psychological instincts a God that he sanctifies ،worships and obeys so he moves away from Allah. 

It defines the psychological diseases that affect person's thoughts ،feelings and behavior which in some extent interfere with his care 

and treatment.  

As the methods of treatment have been evolved over ages and Muslims' scholars contributed great part in it. It also shows that Ahlu' 

Albait cared about the self and 

its safety and exclusion from sinners and vices. After that it covers the Methodology of the Qur'an and its vision to a happy and safe life ،

it also categorizes  

self into three categories: Bad self, blamed-self and self-Reassuring. It also identifies heart diseases and its remedy in Qur'an and 

modern medicine which clarified 

the prevention before treatment. 

As the Moral diseases are Multiple and many ،this research minimizes and mention only the most gnarled and destructive ones that 

cause damage to self-humanism and 

the impact of these diseases over souls and hearts like: The arrogance ،Vanity and jealous.  

It shows also the role of prophet Mohammed (PBUH) and Ahlu' Albait in self repair to give up all vices and to gain all virtues through 

their guidelines 

In particular, the commandments of Imam Ali in self-knowledge which considered to be the best knowledge. And, also circulates the 

two enemies for human being which are the bad-self and the  

evil and ways to get rid of hostility then follow the practical steps in order to realize the self-discipline and upgrade it in the way to 

Allah. 

And it also covers the methods of treating the Moral diseases through Qur'an and Hadeeth and Ahlu' Albait which clearly shows the 

most dangerous ones like the anger lust and gossip ،and their causes and remedies 

 

 

Keywords: Institutionalization, Ethics, Management, Staff. 

JEL Classification: Jurisprudence - Law - Criminal and Criminology - International Law - Private Law  

 

 

* Corresponding author: zahraisa@gmail.com 

Scientific Journal of Modern 

Jurisprudence and Law 

 
Print ISSN: 2717- 1469 

Online ISSN: 2717 - 1477 

 
Profile in SID, Noormags, 

Magiran, Ensani, GoogleScholar 
www.jaml .ir 

Second Year, Seventh Issue, Pages 

217-195 

http://www.jaml.ir/?_action=article&au=1734851&_au=Al+Hashem++Abo+KHamseen&lang=en
http://www.jaml.ir/?_action=article&au=1734851&_au=Al+Hashem++Abo+KHamseen&lang=en
http://www.jaml.ir/?_action=article&au=1706960&_au=jabar++mohammadi+bolbanabad&lang=en
http://www.jaml.ir/?_action=article&au=1706960&_au=jabar++mohammadi+bolbanabad&lang=en
http://www.jaml.ir/?_action=article&au=1706960&_au=jabar++mohammadi+bolbanabad&lang=en

