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ABSTRACT 

The purpose of this study is to highlight the concept of the psychological meanings of the Qur'an, 

to highlight the concept of human conscience, to show similarities in the Qur'anic psychological 

purposes in the Sunnah and Resurrection, and to show the differences in the Qur'anic 

psychological purposes in the Sunnah and Resurrection. The problem of the study is about the 

clear manifestations of contemporary people who are encountering psychological problems and 

do not resort to the sources of legislation and the purposes of the Shari'a, where the proper way 

and the evidence is clear. The present study used the descriptive approach The researcher has 

established a questionnaire from 6 axes and 36 paragraphs to measure the effect of the 

application of the psychological goals in the Sun and Resurrection verses on the human 

conscience. The results of the study found that it affects each of the following purposes: Self-

affirmation, self-affirmation, self-guidance, blame The self) positively on the human conscience 

which leads to its validity, and an inverse relationship between the following purposes 

(selflessness, followers and whispers of Satan) and human conscience. 

Keywords: Psychological purposes, the human conscience, self-determination, self-affirmation, 

self-neglect 
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 البحث ملخص

هدفت هذه الدراسة اىل إبراز مفهوم املقاصد النفسية القرآنية ، وابراز مفهوم الضمري اإلنساىن إظهار وجوه التشابه يف 

املقاصد  النفسية القرآنية يف سوريت الشمس والقيامة، وإظهار وجوه الفروق يف املقاصد النفسية القرآنية  يف سوريت 

،حيث إبراز أثر املقاصد النفسية القرآنية )االميانية واالجتماعية واالقتصادية ( على الضمري اإلنساين،  والقيامةالشمس 

وكانت مشكلة الدراسة حول املظاهر الواضحة ىف ابناء العصر احلاىل ممن تصادفهم املشاكل النفسية وال يلجئون اىل 

ي يف والدليل الشايف ، أستخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفمصادر التشريع ومقاصد الشريعة حيث السبيل الوا

فقرة هبدف قياس أثر  36حماور و 6التحليلى واملنهج امليداين ، ومن حيث االدوات فقد أنشئت الباحثة إستبانة من 

ثر كال من ؤ تطبيق املقاصد النفسية ىف سورتى الشمس والقيامة على الضمري اإلنساين ، وتوصلت نتائج الدراسة أنه ي

املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, لوم النفس( باإلجياب على الضمري اإلنساين مما يؤدي إىل 

 صالحه, وعالقة عكسية بني كال من املقاصد اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( والضمري اإلنساين.

  اإلنساين, تسوية النفس, تزكية النفس, غفلة النفس.: املقاصد النفسية, الضمريالمفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة

 للتأمل يف صرحية دعوة القرآن ويف هبا، وترتقي البشرية النفس تصلح اليت والقواعد باألسس الكرمي القرآن جاء

 حباجة وسعادهتا رقيها النفس يف أن جيد القرآن آليات واملتدبر ،)1( وىف انفسكم افال تبصرون ((تعاىل قال النفس، هذه

 )2() قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (  تعاىل قال والتخلية، للتحلية

 هامة، نفسية ملواقف تعرض الكرمي سيجد انه برغم كونه كتاب هداية وإرشاد، لكن واملتأمل ىف اعجاز القرآن

 اآليات إليه أشار ما املواقف تلك أمثلة ، ومن )3(وألعضاء اجملتمع لإلنسان النفسية الرتبية جمال يف وحكمة مغزى ذو

 خلفوا، الذين الثالثة قصة ويف اإلفك، حادثة يف النفسية الغزوات، واملواقف يف املسلمة اجلماعة أحوال عن حتدثت اليت

 النفس بعلم اليوم يسمى فيما اإلنسان منو مراحل عن أيضا   وحتدث القرآن وغريها، السالم عليه يوسف قصة ويف

 .التكويين

ايضا سنجد إن مجيع حبوث علماء النفس، مهما تباينت جماالهتا واختلفت ميادينها، إمنا تدور حول حمور 

أساسي، وحتاول الوصول إىل هدف رئيس هو فهم الشخصية اإلنسانية وحماولة وضع مقاصد نفسية سليمة هلا لكى 

ة مجيع املقومات النفسية ، وفهمها فهما سليما ، جيب معرف تصل هبا اىل السواء النفسى ، ولكي يتم التعرف على املقاصد

اليت تساهم يف تكوينها، والعوامل اليت حتددها وتؤثر فيها، وقد بذل علماء النفس احملدثون كثريا من اجلهد يف حماولتهم 

قبولة متدنا بفهم مفهم الشخصية اإلنسانية، ووضعوا يف ذلك كثريا من النظريات، ولكنهم مل يتفقوا حول نظرية واحدة 

سليم وواضح و شامل للشخصية وطرق تقوميها الصحيحة ، وذلك ألن كال منهم يركز اهتمامه على بعض النواحي 

املعينة من السلوك اإلنساين الذي أمكن إخضاعه ملناهج البحث العلمية املوضوعية. وكثري من هذه الدراسات تناولت 

                                                           

 ) 1( سورة الذاريات ايه21 
 ) 2( سورة الذاريات ايه 10 

 ) 3( عبداحلميد حممد اهلامشى, اصول علم النفس العام ، جدة ، دار الشروق, 1984. 
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لت اجلانب الروحي من اإلنسان، واالقتصار على املنحي املادي املوضوعى مظاهر هامشية من السلوك اإلنساين، وأغف

لكن القران كان له بالغ االثر والدور املهم ىف فهم طبيعة الشخصية االنسانية بكل اشكاهلا وامناطها ومراحل تطورها ىف 

 )4(العديد من املواطن ىف كتاب اهلل املقدس. 

 مشكلة الدراسة

 أنه حىت بني العلوم الدنيوية احلديثة توجد هناك اختالفات كثرية وعدة حول فهم ماهيةمن الالفت للنظر جليا  

الضمري االنساىن وما يؤثر عليه وما يتأثر به فنجد انه عندما يفكر الناس يف شخصية الفرد وتكوين ضمريه االنساىن ، 

النطباعات اليت يرتكها خرين، أو يروهنا باعتبارها أهم افإهنم يروهنا عادة باعتبارها التأثري املتبادل الذي حيدثه الفرد يف اآل

الفرد يف اآلخرين، كأن يرونه على سبيل املثال  شخصا عدوانيا ، أو شخصا  مساملا . وعلماء النفس ينظرون إىل عملية 

اته للبيئة اليت يعيش بالضمري باعتبارها األبنية و العمليات النفسية الثابتة اليت تنظم خربات الفرد، وتشكل أفعاله، واستجا

 )5(فيها، واليت متيزه عن غريه من الناس

وبناءا  على كل ما تقدم وما سبق اقتضت احلاجة والضرورة اىل دراسة أهم املقاصد النفسية ىف القرآن الكرمي 

وكيفية تأثري ذلك على الضمري االنساىن ومعرفة ماهية الضمري االنساىن كما حيددها القرآن. الن ذلك هو الطريق األمثل 

ودة عزو كل االمور اىل كتاب اهلل وسنة رسولة ( حيث أن القرآن واألسلم والذى جيب أن يتبعه كل القادمون ) وهو ع

الكرمي التفىن عجائبه، وال تتوقف هداياته، ولقد كان مورد العلماء السابقني الذين عرفوا قدره فعكفت قلوهبم عليه، 

، بطرق ومناهج توهلجت ألسنتهم به، حىت فتح اهلل على قلوهبم، فاستقرؤوا اآليات ليستخرجوا منها املقاصد العليا

خمتلفة، فمنهم من وصل إىل املقاصد الكليات من الضروريات واحلاجيات والتحسينيات من استقراء األحاديث واآليات  

                                                           

 ) 4( جنايت، حممد عثمان ا,لقرآن وعلم النفس، ط ٥، دار الشروق، القاهرة , 1993, ص274 
 ) 5( الزيروس، ريتشارد , الشخصية ) ترمجة ( سيد حممد غنيم، دار الشروق، بريو ت. 1981, ص 19  . 
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، ومنهم من تكلم عن مقاصد األحكام الفقهية كالصالة والصيام والزكاة واحلج وغريها من املسائل املختلفة  )6(كالشاطيب

إىل حد علمي من حبث يف املقاصد النفسية الشرعية على حسب سور القرآن على  كالعز بن عبد السالم، ومل يصل

وجهه اخلصوص سوريت )الشمس والقيامة ( ، لذلك اقتضت احلاجة واالحتياج العلمى اىل دراسة تلك املشكلة بالبحث 

 والتطبيق ومعرفة ما ستأول اليه .

 المقاصد النفسية في القرآن الكريمالمبحث األول: 

غة هي  مجع , حيث أن املقاصد يف اللتحدث عن املقاصد النفسية جيب أن نبدأ بالتعريف كلمة املقاصدلكي ن

مقصد وهي مصدر ميمي مشتق من قصد, وهو الشيء الذي )تقصده( او تقصد له او )تقصد إليه( اي تطلبه بعينه, 

تعاىل: "َوَعَلى اللَِّه َقْصُد  استقامت الطريق كقولهوتعمدا أوتتوجه جلهته لتصل اليه. والقصد يف اللغة فله معاين كثري منها 

َها َجائٌِر" اي منها طريق 7السَِّبيِل" . اي على اهلل تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحه, "َوِمن ْ

خري قاصد. ومنها "التوجه إىل الشيء وإتيانه" تقول قصد البيت احلرام اي توجهت إىل آلتيه. ومنها التوسط وعدم 

ُهْم ظَامِلٌ  رَاِت بِِإْذِن اللَّ جماوزه احلد وقوله تعاىل: "َفِمن ْ ُهْم َساِبٌق بِاخْلَي ْ ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ . وقد ارجع ابن جين 8"ۚ  ِه لِّنَ ْفِسِه َوِمن ْ

املعاين مجيعها اىل معىن التوجه حنو الشيء فقال )ق ص د( وموقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهود والنهوض 

اصله يف احلقيقه, وان كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامه  حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور هذا

دون امليل, اال ترى انك تقصد اجلور تارة كما تقسط العدل اخرى؟ االعتزال والتوجه شامل هلما مجيعا. أما املقاصد يف 

غم من ك على الر االصطالح, فلم يوجد من بني العلماء القداما من أوجد ملصطلح املقاصد تعريفا اصطالحيا وذل

ذكرها كثرياَ بكتبهم, وأما العلماء احملدثني فقد أقرنوا كلمة املقاصد يف تعريفاهتم بكلمة الشرعية, إال أنه من املالحظ يف 

                                                           

 ) 6( املوافقات ، للشاطىب )475/3(
 - سورة النحل, اآلية 9. 7
 - سورة فاطر , اآلية 32 8
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تعريف الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عن املقاصد الشرعية أنه "جعل املعاين هي املقاصد بينما املعىن هو التفسري, أما 

 .9ية من الشيء واحلكم كذلك أوسع وأمشل من املقاصد"املقصد فهو الغا

وبالنسبة لتعريف النفس فقد وردت يف اللغة مبعان كثرية منها: الروح الذي به حياة اجلسد, النفس أي الدم, 

اجلسد, العني, النية, العند, اإلنسان حبمله,  وأيضا العامة تستعملها مبعىن طلب الطعام, ونفس املتكلم هي ضمري 

تكلم "أنا", ونفس األمر وجوده يف حد ذاته , والنفس قدر دبغة مما يدبغ به األدمي من القرظ وغريه, كما تأيت مبعى امل

العزة, واهلمة, واإلرادة, والعقوبة, والغيب, وشيء نفيس أي يتنافس فيه ويرغب, وهذا أنفس مايل أي أحبه وأكرمه 

فسا بح أي تبلح, والنفس أيضا اجلرعة, ويقال أكرع يف الغناء نعندي, والنفس بالتحريك واحد األنفاس, وتنفس الص

 أو نفسني أي جرعة أو جرعتني وال تزد, ويقال للماء نفس, ألن قوام األنفس به .

أما بالنسبة  لتعريف النفس عند العلماء فقد قال الرازي عن النفس "اعلم انك نفسك ذاتك وحقيقتك, وهي 

. والنفس عند 10عن نفسك بقولك فعلت ورايت ومساعت وغضبت واشتهيت وتذكرت تشري إليها بقولك انا حني خترب

"نفس الشيء يف اللغة وجوده, وعند القوم ليس املراد من إطالق لفظ النفس  11الصوفية فقد قال االمام القشريي

مث إن  القه وافعاله, منالوجود, وال القالب املوضوع, إمنا أرادوا بالنفس ما كان معوالَ من أوصاف العبد ومذموما من اخ

املعلوالت من أوصاف العبد على نوعني؛ االول: يكون كسبا له كمعاصيه وخمالفاته, والثاين: اخالقه الدنيئة فهي يف 

أنفسها مذمومة. فإذا عاجلها العبد ونازهلا تنتفي عنه باجملاهدة", أما النفس عند الفالسفة فريى سقراط أن النفس جوهر 

خصائصه الذاتية. وأنه إذا أمهل غشيته طبقة من صدأ اجلهل واآلراء الفاسدة فيفقد طبيعته,غري انه او كائن روحي له 

                                                           
 .9عوض بن حممد القرين, املختصر الوجيز يف مقاصد التشريع, )ب.ت(, ص- 9

 .161, ص31الرازي, التفسري الكبري مفتاح الغيب, ج 10
, 2حتقيق: معروف زريق, وعلي عبد احلميد بلطجي , الرسالة القشريية يف علم التصوف, دار اجليل, بريوت, طعبد الكرمي بن هوازن القشريي,  - 11

 .86م, ص1990
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. أما أرسطو النفس بتعريفني يستمد 12ميكن ازاحة الصدأ وحمو غياهب اجلهل إذا عمل املرء إىل التامل والتفكري يف نفسه

 ة, وقال هي كمال أول ألهنا صورة اجلسم اجلوهرية وفعلهاالول من العلة وهو كمال اول جلسم طبيعي آىل ذو حياة بالقو 

االول, واجلسم الطبيعي هو اجلسم احلي ال الصناعي واآليل هو ذو االعضاء اليت أعدت لوظائف تقوم هبا.  والثاين من 

نفس . وال13املعلوالت: هي من به حنيا وحنس ونعقل وتنزع وتنتقل يف املكان فهي مبدا احلياه على مجيع مظاهرها

االنسانية عند فيثاغورث؛ هي عنصر خالد شريف مغري للجسد يستقر يف الدماغ, وهي املبدأ الذي تتحرك به الذرات 

حركة مستمرة, وتتوافق األضداد احلار والباردة, الرطب واليابس يف البدن, وعندما تغادر اجلسد باملوت تعذب يف اجلحيم 

أحط أو أمسى من الذي كانت فيه. وتكررت ذهاهبا ورجوعها بعد حينا, وتعود إىل األرض مرات لتعذب يف جسم 

. أما النفس عند الفالسفة اإلسالميني؛ فعند 14ثالثة آالف سنة وتناسحها حىت يتم تطهريها وحتظى بسعادة دائمة

ترك . وقد عمد الفارايب إيل ما15الفارايب: هي جوهر روحاين بسيط قائم بذاته, وليس عرضا من أعراض الذي يتصل به

افالطون وارسطو وغريهم من آراء, فقرر أن النفس وجدت بعد البدن خمالفا بذلك أفالطون وإهنا ال جيوز أن تتكرر يف 

. ويرى ابن مسكويه يف النفس أهنا هي جوهر قائم بنفسه وذاته 16أبدان خمتلفة وال جيوز أن يكون لبدن واحد نفسان

تدرك املوجودات كلها إدراكا عاما غري متصل بعضو خمصوص  17غري قابل للموت, ليست جبسم وال عرض وال مزاج

يف البدن, وهي غري احلياة والنفس جوهر حي باق, وهلا حال من الكمال ينال يف الدنيا حىت تنال النفس سعادهتا يف 

سية ا. بينما النفس عند علماء النفس الغربيني؛ فيعد مفهوم الشخصية يف رأي فرويد هو أحد القواعد األس18اآلخرة

واليت تتمثل يف مكونات ثالث للشخصية، ولكل مكون خصائصه ومميزاته، إال أهنا يف النهاية تّكون وحدة واحدة مُتثل 

                                                           
 .33 – 32عبد العزيز جادو, أضواء على النفس البشرية, دار املعارف, ص  - 12
 .57عبده الشمايل, تاريخ الفلسفة العربية, ص - 13
 14, صعبده الشمايل, املرجع السابق - 14
 .70م, ص1983, بريوت, 5خليل شرف الدين, يف سبيل موسوعة فلسفية, دار ومكتبة اهلالل, ط - 15
 .281عبده الشمايل, مرجع سابق, ص - 16
 .37أيب علي أمحد بن مسكوية, كتاب الفوز األصفر, منشورات, دار مكتبة احلياة, بريوت, لبنان, ص - 17
 .1972العلم للماليني, بريوت,  عمر فروخ, تاريخ الفكر العريب, دار - 18
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عبارة عن األنا واليت تعد مركز الشعور واإلدراك احلسي, واهلو والذي يعد منبع  شخصية اإلنسان وهذه املكونات هي

 ليت تعد منبع املثاليات واألخالق, وقد حتدث جونس معرتفا بالذات الكاملةالطاقة احليوية النفسية, واألنا األعلى وا

واهنا جيب ان تدرب منذ الطفولة بالتهذيب هبوادة وسعة صدر ورفق وحكمة, تفاديا من أخذها بالقسوة والعنف وما 

ة, حىت لقد تكون ساسيينتجه ذلك من اخطر النتائج, ويقرر جونس أن الذات املثالية تكون يف طور الطفولة شديدة احل

 بعض اهلفوات البسيطة يف نظر الطفل جرما فينشأ يف الطفل الشعور باإلمث الذي قد يشل تفكريه ويعوق عقله. 

وقد توصلت الدراسة إىل تعريف إجرائي وضعته الباحثة للنفس وهو: "هي جوهر روحاين مستقل, قائما بذاته, 

تصها اهلل تقوم بتوجيه اإلنسان ملا يفعل وما جيب عليه أن يفعل, وقد أخ له جمموعة من اخلصائص اليت متيزه, وهي اليت

 باحملاسبة على أفعال اإلنسان يوم القيامة".

نه فبعد البحث الشديد حول املقاصد النفسية وتعريفها وجدت الباحثة أ أما عن تعريف املقاصد النفسية

ت النفسية, قبل وإمنا قورنت دائما كلمة املقاصد بالشرعية وليس مل يتم ذكر املقاصد النفسية ومل يضع أحدا هلا تعريفا من

لذلك عهدت الباحثة إىل وضع تعريفا إجرائيا من خالل عمليتها البحثية ترى من وجهة نظرها أنه األنسب واألقرب 

 إىل الصواب وهو: 

ان الروحاين وحثه اإلنس "هي جمموعة التوجهات والنواهي النفسية اليت ذكرها القرآن الكرمي بقصد هتذيب جوهر

على إتباع ضمريه والبعد عن احملرمات وشفاء روحه ونفسه, وذلك من أجل إتباع املهمة اليت جاء من أجلها واليت تتمثل 

 يف عبادة اهلل وإعمار األرض".

و ه"هو السر وداخل اخلاطر واجلمع )الضمائر(. و وبالنسبة لتعريف الضمري فقد ورد يف اللغة أنه            

" ويف غريب  19الشيء الذي تضمره يف قلبك، وأضمرت الشيء أخفيته. وأضمرته االرض، أي غيبته مبوت أو سفر.

                                                           

 م.1990((، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 4/492ابن منظور، اإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، )لسان العرب ج -19 
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الشرح الكبري: " ضمري اإلنسان: قلبه وباطنه، واجلمع: ضمائر، على التشبيه بسريره وسرائر، وأضمر يف ضمريه شيئا: 

وهو وصف لكلمة جتسد كتلة وجمموعة من املشاعر  "يسمى الوجدان، أما يف االصطالح "20أي عزم عليه بقلبه.

واالحاسيس واملبادئ والقيم اليت حتكم اإلنسان وتأسره، ليكون سلوكه جيدا حمرتما مع اآلخرين حيس هبم وحيافظ على 

مشاعرهم، وال يظلمهم ويراعي حقوقهم. إنه باختصار شديد: ميزان احلس والوعي عند اإلنسان لتمييز الصح من اخلطأ 

وأما عند املتصوفة والفالسفة فهو: "استعداد نفسي إلدراك اخلبيث  "21ضبط النفس لعمل الصح والبعد عن اخلطأ. مع

والطيب من األعمال واألقوال واألفكار والتفرقة بينهما. واستحسان احلسن واستقباح القبيح منها، ويكون أساسا لقبول 

 "22أو رفض ما يعمله الفرد او ما ينوي القيام به.

ية  وقد ردت كلمة النفس يف القرآن الكرمي يف مئتني ومخس وتسعني آ؛ وبالنسبة للنفس والضمري يف القرآن

كرمية، تبني لنا من دراستها أن لكلمة النفس قرآنيا معاين عدة كأكثر الكلمات يف كتاب اهلل. ومن أهم تلك املعاين يف 

اته, النفس ذات؛ وقد عرب اهلل تعاىل عن ذاته بعبارة نفسه أي ذالنفس مبعىن ال, القرآن؛ إستعمال النفس مبعىن اإلنسان

مبعىن الروح وذلك إذا ما قورنت بالطمأنينة, كما أهنا تدل على اصل الواحد للبشريه قوله تعاىل: "يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا 

َها َزْوَجهَ  ُهَما رَِجاال  َكِثري ا َوِنَساء  َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ , وهنا يقصد اهلل تعاىل 23"ۚ  ا َوَبثَّ ِمن ْ

بالنفس نفس سيدنا آدم والذي هو أصل البشرية كلها, فضال عن أهنا "تدل على امر خاص يف االنسان قد يكون 

: "ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر َما , فقال سبحانه 24جوهرا قائما بذاته وقد يكون جمرد تعبري جمازي عن حقيقه االنسان وماهيته"

                                                           

، بريوت، دار الكتب العلمية 430عي( ج/ه ، )املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للراف770الفيومي، العالمة امحد بن حممد بن على املقري، ت  -20 
 م.1978-ه  1389

 م.6/5/2013، االثنني، 18275الصويغ، عبد العزيز حسني، النوم والضمري، صحيفة املدينة، العدد  -21 
 .2015العدد األول، يناير امحد سعيد عزام، حترير الضمري واملشاعر اإلنسانية من منظور إسالمي، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية،   -22 
 .1النساء, االيه  -23 

, 1997حممد يوسف سليمان, النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي, رسالة ماجستري, جامعة آل البيت: كلية الدراسات الفقهية والقانونية, األردن, - 24
 .14ص
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ونستنتج مما سبق أن القرآن الكرمي قد حتدث عن النفس من مواضع عدة وذكرها  .25"ۚ  بَِقْوٍم َحىتَّٰ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم 

 يف العديد من املواضع, كل موضع حيمل معىن يليق ويتماشى مع اآلية الكرمية اليت ذكر هبا.

تية "أوىل خصائص اإلنسجام الذايت للنفس البشرية وتوقعات الفاعلية الذافإن  يف القرآن الكرميالضمري أما عن 

تكمن يف قدرة االنسان على خلق حالة تصاحل ذايت واليت ترتبط بشكل وثيق مع ذلك الوازع الذايت يف اعماق النفس 

االفكار البناءة ات االنسان وتعديلها وشحن الزهن بالبشرية, أال وهو الضمري الذي يعترب الدافع واحملرك النفسي لتقومي ذ

. إن اإلنسان الذي يتفكر يف وجوده متجاهال صوت ضمريه البد وأن يتساءل عن 26واإلرادة القوية حملاسبة النفس"

اهلدف من وجوده، وسيكتشف بفطرته خالل رحلة حبثه عن اإلجابة بأن عليه العودة إىل القرآن الكرمي، واهم ما يفعله 

 ندما ينوي قراءة القرآن هو أن يبقى ضمريه يقظا ويقرأه خملصا النية أن يطبق ويعيش عمليا التعاليم اليت وردت فيه.ع

من  القران والضمري دليل اإلنسان إىل اهلدف احلقيقي فانقسم إىل؛ تقسيمات الضمري يف القرآن الكرميأما عن 

دي استنادا إىل العلم الثابت,  االنصياع لصوت الضمري باستمرار يه الضمري والقران يأموران باالميان باآلخره , احلياة

 اىل اخللق القراين.

ن القرآن لقد حتدث القرآن الكرمي عن النفس البشرية, وملا كاف مقاصد النفسية يف القرآن الكرميأما بالنسبة لل  

التوجهات قرآن الكرمي العديد من املقاصد و الكرمي قد نزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم من أجل اإلنسان؛ فقد ذكر ال

 إىل؛ انقسمت املقاصد النفسية يف القرآن الكرمياخلاصة بالنفس. وقد 

  تعرض القران الكرمي ايل ما يتعلق باخلواطر والوساوس واهلواجيس واالحاسيس من فرح وحزن وانقباض وانبساط

 وارجتاف واطمئنان وقلق واضطراب وكل ما يصيب داخل النفس البشرية. 

                                                           

 .11الرعد, االيه  -25 
, 2013, العراق, 101تها حبيوية الضمري لدى طلبة اجلامعة, العلوم الرتبوية والنفسية, العدد: انتصار كمال قاسم, توقعات الفاعلية الذاتية وعالق- 26
 187ص
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 ارشدنا اىل امراض وعلل النفس والوان قصورها و وأوجه قواهتا ونشاطها وكماالهتا وأمناط عالجها وصحتها 

 وعافيتها. 

  ,يذكر لنا القران الكرمي االفات النفسية مثل الرياء, احلقد, احلسد, الغرية, الغرور, الغضب, الغفل, الطمع

واملعاجلة اإلسالمية هلا. ولقد أعطى اإلسالم احلل الصحيح الشايف جلميع مشاكل اإلنسان, ومنها األمراض النفسية اليت 

ة ة منهجية علمية صحيحة فهو وحدة القادر على شفاء اإلنسان من عقده النفسيتصيبه, فاإلسالم إذا فهم وطبق بصور 

 اليت تصيبه ومن اإلحباط النفسي وذلك بوصفه نظام كامل ال ثغرات به.

 فقد حذر االسالم من  27أوجب اإلسالم احملافظة على النفس املؤمنة وحتذير القران من قتل النفس املؤمنة

سفك دماء املسلم الن دماء املسلمني عند اهلل عز وجل حمرتمة مكرمة ال حيل سفكها إال حبكم أوجد ذلك,  لذلك 

جند أن القران العظيم قد شدد على حرمة هذه اجلرمية وتواعد فعلها بأقصى عقاب مثل قوله تعاىل" َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمن ا 

ا َفَجزَا ا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاب ا َعِظيم ا" مُّتَ َعمِّد  , فإن باآلية الكرمية وعيد من اهلل 28ُؤُه َجَهنَُّم َخاِلد 

عز وجل من قتل مؤمنا متعمدا فإنه له جهنم أوال واخللود فيها ثانيا, وبغضب من اهلل ثالثا, وبيان من اهلل رابعا, وبعذاب 

م قعده له خامسا. ومايكل هذا الوعيد األعظم هذه اجلرمية عند اهلل عز وجل إال من تاب وآمن.  ويقول اهلل تعاىل العظي

 يَ ْفَعلْ  َوَمن ۚ  َن بِاحلَْقِّ َواَل يَ ْزنُو  يف موضع آخر: "َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلَٰ ا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ 

ِلكَ  ( ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َصاحلِ ا 69ان ا )ُمهَ  ِفيهِ  َوخَيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ ( 68) أَثَام ا يَ ْلقَ  ذَٰ

ُل اللَُّه َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت  ا ر اَغُفو  اللَّهُ  وََكانَ  ۚ  فَُأولَِٰئَك يُ َبدِّ  َمَتاب ا اللَّهِ  ِإىَل  يَ ُتوبُ  فَِإنَّهُ  َصاحلِ ا َوَعِملَ  تَابَ  َوَمن( 70) رَِّحيم 

 .30("9( بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت )8. وقول اهلل تعاىل أيضا: "َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )29("71)

                                                           
, مصر, 24, العدد: 1شعبان حممد عطية علي, قتل النفس املؤمنة يف ضوء القرآن الكرمي, حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة, اجمللد: - 27

 .251م, ص2006
 .93, اآلية النساء -28 
 .71إىل 86الفرقان,  -29 
 .9 – 8سورة القيامة, اآلية  -30 
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  يَزِيدُ  َواَل  ۚ  القرآن الكرمي شفاء للنفس البشرية؛ فيقول تعاىل: "َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننَي 

ُج ِمن بُطُوهِنَا , قال تعاىل: "خَيْرُ 14. وقال تعاىل أيضا : "َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِننَي" التوبه 31"َخَسار ا ِإالَّ  الظَّاِلِمنيَ 

ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۚ  َشرَاٌب خمَُّْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنَّاِس   ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونُ نَ زِّلُ , "69 النحل "يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آَليَة   ذَٰ

. فإن القرآن الكرمي أسلوب من أساليب املعاجلة 32"ۚ  , "ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهد ى َوِشَفاءٌ 82َوَرمْحَةٌ لِْلُمْؤِمِننَي" االسراء 

النفسية الفعالة من خالل إثارة العاطفة الدينية, مبا ختلق من حالة تأثريية غالبة يف النفس اإلنسانية, من شأهنا أن حتمل 

واإلقتداء مبا ضرب القرآن الكرمي للناس مثال فريدا خالدا حتققت فيه اإلنسانية املثلى إعتقادا وسلوكا ومواقف  التأسي

ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجرَ  اَر َواإْلِ َن إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدو  حامسة, يف أشد الظروف حرجا.فيقول تعاال: " َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

 "اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَُأولَِٰئكَ  نَ ْفِسهِ  ُشحَّ  وقَ يُ  َوَمن ۚ  يف ُصُدورِِهْم َحاَجة  ممَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 

33. 

 : المقاصد النفسية المستنبطة من سورتي الشمس والقيامة الثانيالمبحث 

أمرنا اهلل تعاىل بالعمل على تقومي أنفسنا وهتذيبها وإصالحها دائما وقد ذكرها يف العديد قد تسوية النفس:   

 من املواضع بالقرآن الكرمي, أما يف حديثنا عن سورة الشمس فقد قال اهلل تعاىل:"َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها, فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها

 إىل طريق صالحها كما أنه أيضا قد أوضح هلا طريق الفجور وعلى النفسفقد أوضح اهلل تعاىل أنه أهلمها  َوتَ ْقَواَها"

البشرية أن ختتار بني ما هو صاحل وطاحل, لذلك فقد أمرنا اهلل تعاىل بتسوية النفس البشرية وتقوميها دائما وإرشادها إىل 

إلنسان بتسوية من أجل أن يقوم اطريق الصالح وذلك من أجل احلفاظ على الفطرة السليمة اليت خلقنا هبا اهلل تعاىل. و 

نفسه فعليه أن حياسلبها دائما على أفعاهلا ويؤنب نفسه وضمريه, والنفس العاقلة هي اليت تدرك خطأ احلواس, فاإلنسان 

                                                           

 .82االسراء  -31 
 .44فصلت, اآلية  -32 
 .9سورة احلشر, اآلية  -33 
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يرتكب أخطاؤه عن طريق حواسه مثل النظر إىل ما حرم اهلل تعاىل أو السرقة, وقد حتدث مسكويه إىل أخالق اإلنسان 

يتحلى هبا فيقول"اخللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية, وهذه احلال تنقسم إىل واليت جيب أن 

قسمني: منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب ويهيج من أقل سبب. ومنها 

 34قا" استمر عليه أوال فأوال حىت يصري ملكه وخلمن يكون مستفادا بالعادة والتدريب ورمبا كان مبدوءه الفكر, مث

وبذلك يكون على اإلنسان تدريب نفسه على احملافظة على الفطرة السليمة اليت خلقه اهلل تعاىل هبا لكي يرضي اهلل عز 

 وجل.

 هي املقصد النفسي الثاين والذي اورده اهلل تعاىل يف سورة الشمس وتزكية النفس كما أوردهاتزكية النفس: 

معرفة تزكية النفس, وقطع عقبات الصفات املهلكات, وحتليتها بالصفات  –أي السلوك  –اإلمام الغزايل "هو 

. ومن اجلدير بالذكر أن 36. وجاء يف كتاب "غرائب القرآن": "الزكاة تزكية النفس عن األخالق الذميمة"35املنجيات"

ة يف نفس ى عباده, وجيب أن تكون تلك التزكية داخليتزكية النفس البشرية هي عطاء من اهلل تعاىل وتفضل منه عل

اإلنسان وليس أن يطلقها على نفسه لكي يكون مزكى "فعن يزيد بن أيب حبيب، عن حممد بن عمرو بن عطاء، قال: 

مسيت ابنيت برة، فقالت يل زينب بنت أيب سلمة: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن هذا االسم، ومسيت برة، 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال تزكوا أنفسكم اهلل أعلم بأهل الرب منكم، فقالوا: مب نسميها؟ قال: مسوها  فقال

. وقد أفرتنت تزكية النفس يف اآليات الكرمية بالفالح, فهي بذلك تستمد أمهيتها من فالح العبد املؤمن ذلك  37زينب"

فاإلنسان يعمل على تزكية نفسه بالصالة والذكاة وذكر اهلل وعمل كوهنا أساس للعبادات والطاعات واألعمال الصاحلة, 

الصالحات والبعد عن الزذائل والشهوات فينجى بنفسه ويسري يف طريق اخلري وبذلك فإنه يف النهاية حيصد الفالح يف 

                                                           
 .51, بريوت, دار مكتبة احلياة, )ب.ت(,  ص2ابن مسكويه, أمحد بن حممد, هتذيب األخالق وتطهري األعراق, ط - 34
 .41م, ص1986. 2رشيد رضا القباين, جواهر القرآن للغزايل, دار إحياء العلوم, بريوت, طالغزايل, حتقيق: حممد  - 35
 (.5/116نظام الدين احلسن بن حممد القمحي النيسابوري, غرائب القرآن ورغائب الفرقان يف التفسري وعلوم القرآن, ) - 36
 وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها. (، باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن2142رواه مسلم برقم ) - 37
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فسه وأهله ن الدنيا واآلخر وينال رضوان اهلل. كما أن من يزكي نفسه يعود بتزكيته ليس على نفسه فقط وإمنا على

وجمتمعه, فإن كان مثال رب أسرة يقوم بتزكية نفسه فإنه بذلك يكون قدوة حسنة ألبنائه من بعده, كما أنه لو قام كل 

إنسان يف اجملتمع بتزكية نفسة فإننا يف النهاية نصل إىل جمتمع صاحل متقدم غري مدنس وغارق يف الشهوات واملعاصي 

 .الصالحوبذلك ينال اجملتمع كله الفالح و 

البعد عن وسوسة النفس والشيطان.: هو املقصد القرآين النفسي األخري يف سورة الشمس وهو ذلك املقصد 

ومه بعقر وكيف قام ق –عليه السالم  -الذي مل يذكر صراحة يف اآليات وإمنا قد ذكر من خالل قصة نيب اهلل صاحل 

لى يف هذه اآليات هو عبارة عن إكمال للمقصدين السابقني, فع الناقة وخمالفة أوامر اهلل تعاىل. وهذا املقصد القرآين

اإلنسان أن يقوم أوال بتسوية نفسه مث تزكيتها والبعد عن اتباع هوى النفس بالبعد عن وسوسة النفس والشيطان, وقد 

ام مثود وهم قوم يذكر اهلل يف سورة الشمس مثاال قرآين إلتباع وسوسة النفس والشيطان وخمالفة أوامر اهلل تعاىل وهو ق

بعد ذلك  بعقر الناقة وتكذيب نيب اهلل, والعقر هو إصابة الناقة يف قدميها حىت تربك مث  -عليه السالم  –نيب اهلل صاحل 

حنرها, وكان عاقبة ذلك عليهم من اهلل عز وجل هو غضب اهلل عليهم وإهالكم بالطاغية وهو ما ذكر يف موضع قرآين 

اصي َأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيِة ", وحنن نستشف من ذلك أن إتباع أهواء النفس وإرتكاب املعأخر بقول اهلل تعاىل:" فَ 

 والذنوب يكون عاقبته يف النهاية غضب من اهلل وعذاب شديد وقاسي.

واتباع  إن املقاصد القرآنية الثالث اليت ذكرها اهلل يف سورة الشمس تدعو إىل شيء واحد وهو طاعة اهلل تعاىل

تعاليم الدين اإلسالمي وهي بذلك جمموعة مقاصيدية متكاملة من إتبعها فقد عصم نفسه من غضب اهلل ووصل إىل 

الفالح واجلنة يف النهاية أما من ابتعد عنها فإن ال مفر له من غضب اهلل وعذابه, فعلى كل إنسان أن يقوم باحلفاظ 

فإن فعل  وم بتزكيتها دائما بذكر اهلل والصدقة وإتباع كالم اهلل وسنة رسولهعلى نفسه سوية كما سواها اهلل تعاىل وأن يق
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ذلك حفظه اهلل تعاىل من وسوسة نفسه, وعليه أن جيتهد ىف االبتعاد عن وسوسة الشيطان من أجل أن ينال رضى اهلل 

 تعاىل وجنته ونعيمها.

يتم  النفسية املستنبطة من سورة القيامة ؛ إن املقاصدأما عن املقاصد النفسية املستنبطة من سورة القيامة

 تقسيمها إىل أربع مقاصد نفسية وهم؛ لوم النفس, وغفلة النفس, وسوسة النفس, وهدى النفس.

ذكرنا لوم النفس وأن النفس اللوامة هي إحدى مراتب النفس اليت ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز, لوم النفس: 

اَل نا بتلك النفس اليت حتاسب نفسها وتراجعها, ويف سورة القيامة قال اهلل تعاىل:" وَ وأن طريق جناح نفس اإلنسان مرهو 

 أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاَمِة". وإذا ما كان علماء الدين قد اختلفوا حول ما إذا كان اهلل قد أقسم بالنفس اللوامة أو ال, فإن

فسها على ما تفعله من شر وأن حتاسب نفسها دائما, وذلك ما يعنينا من ذلك هو كون النفس جيب عليها أن تلوم ن

من أجل أن تصل إىل الصالح والنجاه وأن تطمع يف مغفرة اهلل وعفوه فقد قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز " ُقْل يَا ِعَباِدَي 

يعا  إِ الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ  . وقد حتدث 38نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم"َه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

ابن املقفع عن أمهية حماسبة النفس وعدم تركها للمعاصي فقال أنه على العاقل أن خياصم نفسه وحياسبها وأن يقضى 

يستخف  امها املعدودة اليت ما ذهب منها مل يعليها وينكل هبا وأما عن احملاسب فيحاسبها مبا هلا فإنه ال مال هلا إال أي

. وقد ذكرها اهلل تعاىل بعد قسمه تعاىل بيوم القيامة, 39كما تستخف النفقة وما جعل منها يف الباطل مل يرجع إىل احلق 

أي أن النفس تلوم نفسها على ما فعلت من خري أو شر, واجلدير بالذكر أنه ال جيب على اإلنسان أن ينتظر ذلك 

من أجل أن يلوم نفسه بل عليه أن يتقى شر ذلك اليوم وأن حياسب نفسها على أفعاله يوم القيامة, فقد أمر اهلل  اليوم

 فاإلنسان يعمل من أجل يوم القيامة فهو أفضل عند اهلل, ولقد دعم اهلل ذلك  ؛تعاىل باتباع الرسل واالستغفار الدائم

م بوصف هول ما حيدث يف ذلك اليوم كما أن اهلل تعاىل ذكر جزاء من املقصد القرآين بباقي اآليات الكرمية عندما قا

                                                           
 .53سورة الزمر, اآلية  - 38
 52ه ,  ص1410ابن املقفع, األدب الصغري واألدب الكبري, شرح ودراسة مفيد قماحة, الرياض, دار الشواف,  - 39
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يلوم نفسه يف الدنيا فإن إتبع اخلري فأصبح من أهل اجلنة , أما من يغفل عن لوم نفسه يف الدنيا فقد توعده اهلل بالعذاب, 

ى ذكره ويصبح فينسى اهلل وينسلذلك على اإلنسان أن يكون لواما دائما لنفسه حماسبا هلا وال ينتظر أن تأخذه الغفلة 

 من أهل النار.

املقصد القرآين الثاين داخل اآليات الكرمية هو احلذر من غفلة النفس فاإلنسان يفعل احلذر من غفلة النفس: 

ما حيلو له من املعاصى ناسيا أنه سوف حياسب يف يوم من األيام على ما يفعل, كم أنه ينسى عظمة اهلل تعاىل فيحذره 

النفسي القرآين  دوله تعاىل: " َأحَيَْسُب اإلْنَساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمُه,َ ىَلٰ قَاِدرِيَن َعَلٰى َأن نَُّسوَِّي بَ َنانَُه",  وهذا املقصاهلل بق

هو مقصد ضمين نستنتجة من خالل اآليات الكرمية, وهو سبب للمقصد القرآين األول الذي ذكره اهلل عز وجل, فهنا 

اىل اإلنسان الغافل بعجائب قدرته وأنه قادر على أن جيمع عظامه فيفوق ذلك الغافل من غفلته ويبدأ يف يذكر اهلل تع

 لوم نفسه وحماسبتها ليصل يف النهاية إىل تلك النتيجة املرجوة وهي الفوز باجلنة ونعيمها.

ه واضح ضمنيا إال أنعلى الرغم من أن هذا املقصد النفسي القرآين مقصدا البعد وسوسة النفس والشيطان: 

يف خالل اآليات الكرمية؛ وذلك عندما ذكر اهلل تعاىل أن اإلنسان يريد أن ميضي قدما متبعا أهواؤه وشهواته وذلك يف 

نَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه" . وهذا املقصد القرآين هو نتيجة للمقصد القرآين السابق فإن قام اإلن ان سقوله تعاىل: "َبْل يُرِيُد اإْلِ

باحلذر من غفلة النفس فإنه بعد ذلك سوف يستطيع أن يبتعد عن أهواء النفس والشيطان, أما إذا أخذته الغفلة فإن 

 الشيطان سوف جيد له طريقه.
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ذلك املقصد هو مقصد ضمين قد قمنا باستنباطه من داخل اآليات الكرمية وذلك عندما ذكر هدى النفس: 

من املواضع  ا هدى اهلل يوم القيامة. وهذا املقصد القرآين قد أمر اهلل به عباده يف كثرياهلل تعاىل وصف املؤمنني الذين اتبعو 

 يف القرآن الكرمي, فإن قام اإلنسان بإتباع هدى النفس نال جزاء أهل اجلنة اما إذا غفل نال عقاب أهل النار.

الغفلة  ومرتابطة؛ فإن إبتعد اإلنسان عنإن املقاصد القرآنية األربعة الواردة بسورة القيامة هي مقاصد متكاملة 

وابتعد أيضا عن وسوسة الشيطان, فضال عن أنه الم نفسه وحاسبها أول بأول وبذلك الشيء سوف ينال هدى النفس, 

 أما إذا اتبع الغفلة ووسوسة الشيطان ومل يلوم نفسه فسوف ينال العقاب ولن ينال هدى النفس.

 .سورتي الشمس والقيامة: وجوه التشابه في الثالثالمبحث 

ولعنا نذكر أن وجه التشابه األول بني السورتني يكمن يف أن كال منهما يدعو إىل املقصد النفسي )البعد عن 

وسوسة النفس والشيطان(, فعلى اإلنسان إذا شعر بوسوسة الشيطان أن يستعيز باهلل منه وإذا استجاب لتلك الوسوسة 

 عز وجل, فذكر اهلل تعاىل يبعد الشيطان.فعليه أن يستغفر ويرجع إىل اهلل 

 وأما عن وجه التشابه الثاين بني السورتني الكرميتني, فقد أمر اهلل تعاىل يف سورة الشمس بتزكية النفس وأنه بني

هلا طريق اخلري والشر وعليها أن تتبع ما تريد وأنه ليس على اإلنسان إطالق على نفسه أنه مزكي نفسه ولكن اهلل تعاىل 

لم مبن هو مزكي نفسه ومن هو متقي, ويف سورة القيامة فقد أمر اهلل تعاىل اإلنسان بإتباع هدى النفس وأوضح له أع

اجلزاء الذي ياله من يهدى نفسه, فكال من التزكية وهدى النفس مصطلحان متقاربان جدا يف املعىن, وإن كان 

قوى بينما كية النفس صراحة وأنه بني للنفس الفجور والتاإلختالف يف ذلك املوضع أنه يف سورة الشمس قد ذكر اهلل تز 

يف سورة القيامة فإن اهلل تعاىل جيذب النفس البشرية لذلك املقصد من خالل إغرائها بالنتيجة احلتمية اليت يصل إليها  

 كل من يتبع هدى نفسه.
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خالفون ألوامره, ب الذي يناله املأما عن وجه التشابه األخري بني اآليتني الكرميتني يكمن يف أن اهلل ذكر العذا

وميكننا القول بأن اهلل تعاىل قد وصف العذاب الذي يناله من يتبع أهواء نفسه يف سورة القيامة بينما يف سورة الشمس 

 فقد اكتفى اهلل تعاىل بذكر فقد أن أهل مثود قد أهلكوا وأصاهبم العذاب ملخالفتهم أوامر اهلل تعاىل.

 .الفروق في سورتي الشمس والقيامة: وجوه الرابعالمبحث 

د لقد اختلفت سورة الشمس عن سورة القيامة يف وجو ما ذكر يف سورة الشمس ومل يرد ذكره يف سورة القيامة: 

املقصد النفسي )تسوية النفس(. فكما ذكرنا سابقا أن اهلل تعاىل قد حث على تسوية النفس يف قوله تعاىل "َونَ ْفٍس َوَما 

 على اإلنسان أن حيافظ على نفسه سوية وأن حيافظ على الفطرة اليت خلقه اهلل هبا مبا يضمن له الفالح يف َسوَّاَها" وأنه

الدنيا واآلخرة. أيضا انفردت سورة الشمس عن القيامة بذكر إحدى قصص أنبياء اهلل وذلك كمثال لإلمث والفجور 

 واتباع أهواء النفس وكيف نالوا عقاهبم.

ها قد تضمنت سورة القيامة مقاصد نفسية مل تتضمنقيامة ومل يرد ذكره يف سورة الشمس: ما ذكر يف سورة ال  

سورة الشمس واليت متثلت يف لوم النفس واحلذر من غفلة النفس, وتلك املقاصد قد قمنا بتناوهلا بالشرح والتحليل 

عد عن معصية عيا ملا يفعل وأن يبتوأوضحنا كيف أقسم اهلل تعاىل بالنفس اللوامة, وكيف حث اإلنسان على أن يظل وا

 اهلل وأن يظل مستيقظا وأال تأخذه الغفله ومير به الوقت فيموت على ما هو عليه دون أن يرجع إىل اهلل ويتوب.

أما عن اإلختالف اآلخر بني السورتني فقد إنفردت سورة القيامة عن سورة الشمس بوصف يوم القيامة وعلى 

سلم اليت تنفعه يف ذلك اليوم العظيم فيؤكد ابن جوزيه على أن التقوى أهم ركائز حياة امل اإلنسان أن يلتزم التقوى فهي

يف هذه الدنيا, فهي حفظ له يف الدنيا واآلخرة, والتقوى املطلوبة هي التقوى الصحيحة القائمة على االلتزام مبا جاء يف  

صلى  واألقوال واألعمال اليت نقلت عن رسول اهللكتاب اهلل وسنة رسوله من العقيدة الصحيحة اليت قوامها التوحيد 
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اهلل عليه وسلم, ونتاج صحة التقوى هي رؤية اخلري يف كل األمور الدينية والدنيوية, فقد قال بن جوزيه: يا بين: ومىت 

 .40صححت التقوى, رأيت كل اخلري, فاملتقى ال يراين اخللق, وال يعرتض ملا يؤذي دينه, ومن حفظ حدود اهلل حفظ

األثر المقاصد النفسية المستنبطة من سورتي الشمس والقيامة على الضمير : الخامسالمبحث 

 اإلنساني

نسان وملا لتسوية النفس من آثار على الضمري اإلنساين فإن اإلأثر مقصد تسوية النفس على الضمري اإلنساين: 

من و الذي يعمل على تسوية نفسه واستقامتها يصل يف النهاية إىل ضمري حي دائما يتبع أوامر اهلل ويتقيه يف كل أفعاله, 

علة املرض ال تعاجل و أعظم قواعد تربية النفس: ختليتها من اتباع اهلوى؛ فإن اتباع اهلوى موجب ألمراض ال حصر هلا, 

إال بضدها, فالطريق ملعاجلة القلوب: سلوك مسلك املضادة لكل ما هتواه النفس ومتيل إليه واألصل يف جماهدة الوفاء 

بالعزم فإذا عزم على ترك الشهوات وابتاله اهلل وامتحنه بتيسري أسباهبا فالواجب الصرب واالستمرار فإن النفس إن عودت 

 , ففسدت.ترك العزم ألفت ذلك

مث يتعني بعد ذلك حتلية النفس وتعويدها على اخلري حىت تألفه ويكون سجية هلا فقد قال رسول اهلل صلى اهلل 

فإن األعمال هلا أثر  41عليه وسلم" إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم, ومن يتحل اخلري يعطه, ومن يتق الشر يوقه"

جلوارح فة تظهر يف القلب يفيض أثرها على اجلوارح فإن كل فعل جيري على اميتد حىت يصل إىل القلب فكما أن كل ص

فإن ما متت حتلية النفس  .42قد يرتفع منه أثر إىل القلب, واألمر فيه دور وهذا من عجيب العالقة بني القلب واجلوارح

ة النفس يف فعل تابعمن اتباع اهلوى وحتليتها بفعل اخلريات والفضائل وجب بعد ذلك أن ينصب االهتمام على م

                                                           
 .35ه , ص1412هرة, دار السالم, ابن اجلوزي, حتقيق: عمرو عبداملنعم, رسالة إىل ولدي: رسالة يف احلث على طلب العلم, القا - 40
 .461صحيح اجلامع, ح/  - 41
 – 221, ص2009حممد مجال الدين القامسي, تح: طائفة من اجلامعيني, هتذيب موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين )ط. دار ابن القيم(,  - 42

225. 
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 43الواجبات واملستحبات وترك احملرمات واملكروهات والنية يف املباحات فإن النفس من طبعها الكسل والرتاخي والفتور

وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"لكل عمل شره ولكل شر فرتة فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح, ومن  

ما ذكرنا سابقا أن اهلل خلق اإلنسان بنفس سوية فيجب على اإلنسان أن حيافظ , وك44كانت إىل غري ذلك فقد هلك"

على تلك التسوية مما جيعله ينشأ بضمري سليم خال من التفكري يف معصيه اهلل, ويلعب الوالدين دورا عظيما يف تلك 

 ساين:أثر مقصد تزكية النفس على الضمري اإلن التنشأه من أجل احملافظة على ضمائر أبناؤهم وصالح اجملتمع ككل.

وتعد تزكية النفس هي املقصد القرآين الثاين املذكور يف صورة الشمس بشكل واضح وصريح وهو ومن أهم املقاصد 

القرآنية ذات التأثري على الضمري اإلنساين. واملراد من تزكية النفس تطهريها من نزعات الشر واإلمث وتنمية فطرة اخلري 

يها ومىت حصلت يف النفس هذه التزكية عدت صاحلة لغرس فضائل األخالق فيها وهتذيب طباعها هتذيبا مصلحا ف

الطبيعي فيمن تزكت نفسه و  مقوما كاحبا وموجها وبتهذيب طباع النفس يتهيأ املناخ النفسي الصاحل لتفجري منابع اخلري.

اء الذي ما إذا توىل أمر إصالح الظاهر فقط ألنه يشبه البنوهتذبت طباعها استقامت سلوكه الداخلي واخلارجي خبالف 

يتم على غري أساس فهو بذلك عرضة لالهنيار, اضف إىل ذلك أن اهلل تعاىل ال ينظر إىل ظاهر األعمال فقط وإمنا 

حياسب على ما يف القلوب والنفوس, وقد أبانت سورة الشمس أن من زكى نفسه قد أفلح ومن دسها أي غمسها يف 

ناس الكفر واملعصية فقد خاب كذلك قد أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل أنه أهلم كل نفس معرفة طريق فجورها وطريق اد

تقواهلا وإذا سلمنا بكل هذه األمور أصبح الطريق بفضل اهلل تعاىل واضحا وعندها يكون العمل تعبريا صادقا عما يف 

عندما نتحدث  :أثر مقصد لوم النفس على الضمري اإلنساين النفس ويكون ممارسة صادقة من ممارسات تزكية النفس.

عن آثار املقصد القرآين "لوم النفس" على الضمري اإلنساين فإننا نتحدث عن موضوع يف غاية األمهية هو حماسبة 

يصبح ذو ضمري  45ِة"مَ النفس. فاإلنسان ذو نفس لوامة واليت أقسم اهلل عز وجل هبا حني قال: "َواَل أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّا

                                                           
 .23 -22, ص1996, لندن, 107, العدد: 11جمللد: عبد احلكيم بن حممد بالل, تزكية النفس واحلذر من الفتتور, البيان, ا - 43
 .2/21املسند:  - 44
 .2سورة القيامة, اآلية  - 45
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والنفس اللوامة هي تلك النفس اليت تلوم صاحبها على ما يفعل دائما وتؤنب ضمريه باستمرار فيعمل على حماسبة  حي.

ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة " فهو يعرف حقيقة نفسه  46نفسه يف كل صغرية أو كبرية يفعلها، وقد قال اهلل تعاىل " َبِل اإْلِ

ي ولوم النفس يقصد به واحد من اثنني إما أن يلوم نفسه يوم القيامة وتلك النفس ه وعليه مبراجعة نفسه. حق املعرفه

النفس الغافلة واليت سوف يرد ذكرها يف مقصد الحق, أو يقصد به اإلنسان الذي يلوم نفسه يف الدنيا وحياسبها دائما 

نسان نفسه واألثر النفسي حملاسبة اإل، الضمري اإلنساينعلى أفعاهلا خريها وشرها ويف تلك احلالة سوف تؤثر على 

ولومها على الضمري هو الشعور بالذنب، فاإلنسان عندما يراجع نفسه وحياسبها على ما قامت به من أفعال وسلوكيات 

وأحاسيس ومشاعر ومعتقدات يصاحب ذلك أالم ومعاناه أو رضا وارتياح كل على حسب ما سبقه من عمل أو بلغة 

ليل النفسي هي مراقبة االنا العليا لكل من اهلو واألنا، فمهما كان قدر إتزان العقلي واإلنفعايل فإنه مقدم على التح

ارتكاب الذنوب فكل بنو آدم خطائون، والشعور بالذنب ضرورة هتذيبية لكي يقلع اإلنسان عن أخطاؤه. وقد وجد 

 تلك الدراسة هي عبارة عن بعد من أبعاد الشخصية عند دارفيل ترابط بني الذهانية ومشاعر الذنب، والذهانية يف

. وترتبط مشاعر الذنب باخلجل كما ذكرها فيهر 47أيزنك، وتظهر مشاعر الذنب العالية يف صورة عقابية مرتدة للذات

وستامبس يف دراستيهما ومبا أن مشاعر الذنب عبارة عن متغري من متغريات دراسة الشخصية فيمكن متثيل مستويات 

.  كما يرى كل من 48شاعر الذنب مبتصل ميثل بثالث مستويات ملشاعر الذنب وما تؤدي إليه ارتفاعا أو اخنفاضام

فريدمان وميورس أن مشاعر الذنب تتكون وتنمو لدى الفرد من عالقته باآلخرين وإدراكه للموقف املثري للذنب أو 

. وعلى هذا يتضح أن الضمري حاكم واحلكم 49لذنبللمشاعر املرتبطه به أو التوحد مع شخص يعاين من الشعور با

                                                           
 .14سورة القيامة, اآلية  - 46
47 - Darvill, Thomas, J. Jonson, Ronald, C & Danko George. P. (1992): Personality correlates of 

personalite, (Doc), vol 58, (4), 733 - 745. 
48 - Fehr, L  & Stamps, L. (1979) Guilt and shyness: Aprofile of Docial Discomfort. Journl of 

personality Assessment. 43, 418 - 484. 
49 -  Freedman & Mauric ( 1991): Refkections on hidden existential Guilt, Humanistic 

Psychological (feb), vol 4 (3) 277- 281. 
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يستلزم حمكمة وهي قائمة يف نفس اإلنسان ويف شخصيته العاقلة وميثل ذلك الضمري الذي يعترب شارعا وقاضيا ومنفذا. 

وهكذا يبدو أن الضمري احساس جيمع بني السلطات الثالث فهو مشرع ألنه يبني اخلري من الشر ويلزم بفعل األول 

اب الثاين، وهو قاض ألنه حيكم على احملسن بأنه فعل خريا وأنه استحق الثواب وعلى املسيء بأنه فعل شرا وأنه وباجتن

يستحق العقاب، وهو منفذ حلكم القضاء ألنه جيازي فاعل اخلري باالرتياح والطمأنينة وفاعل الشر بالتأنيب الذي يؤثر 

ث عنها يت وجدناها حتكم على أفعالنا وتأمرنا باخلري والشر قد حتديف النفس حىت يسلم للتوبة والندم. وهذه القوة ال

 النفعيون والعقليون واختذهتا بعض املذاهب األخالقية مصدرا لاللزام النفسي.

 .أثر هدى النفس على الضمير اإلنسانيالمبحث السادس: 

 واليت تكون هداية الضمريوهلدى النفس تأثري إجيايب عظيم على الضمري اإلنساين فهدى النفس يؤدى إىل 

مبعرفة اهلل تعاىل حق املعرفة والبحث الدؤوب عن رضاؤه عز وجل والبحث الدائم يف الثواب والعقاب من أجل الوصول 

إن أول ما يقوم به الشخص الذي يتبع ضمريه هو أن يسأل وحياول اكتشاف ما  إىل جنه اخللد واحلشر مع املتقني.

البصرية فإنه يستطيع أن يرى أنه يعيش يف كون متكامل، واإلنسان الذي يتامل ويتفكر يدور حوله، وإن كان من ذوي 

يف هذا الكون البد له ان يدرك احلقائق من خالل قوة روحية ال ميتلكها إال حني يتبع ضمريه أال وهي احلكمة، الن  

مريه ودون ويعتمد على ض إن من يفكر كل موقف يتخذه اإلنسان بناء على حكم ضمريه يساعد يف تعزيز حكمته.

 أن يستمع لرغباته وأهوائه، ميكن أن يرى هذا بوضوح حىت ولو مل يكن مث من خيربه به فيدرك وجود اهلل سبحانه وتعاال.

عصيان هو إن األنسان الغافل الذي يريد الفسوق والأثر املقصد النفسي املتعلق بغفلة النفس على الضمري اإلنساين:

ق يف البعث؛ ذلك ألن التصديق بالبعث معناه اإلميان باحلساب واجلزاء والثواب والعقاب وهذا بذلك ال يريد أن يصد

اإلميان يصد عن طريق الفجور ويصد عن الفسوق والعصيان, وهو يريد أن يعطي نفسه حظها من الشهوات وامللذات 

ال حساب نفسه أن تفعل ما تشاء ف وإن كانت حمرمة فلذلك هو يريد أن يبعد عن نفسه شبح اآلخرة, وحياول أن ميىن
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وال حىت لوما من ضمريه فهو يفعل ذلك بضمري مرتاح للمعاصى غري الئم لنفسه, واإلنسان الغافل ال يقبل  50وال جزاء

أوعية وبعضها  القلوب»أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -رضي اهلل عنهما -له دعاء, فعن عبد اهلل بن عمرو

 أيها الناس، فسلوه وأنتم موقنون باإلجابة فإن اهلل ال يستجيب لعبد دعاه -عز وجل -ا سألتم اهللأوعى من بعض فإذ

إن السبب الذي جيعل اإلنسان يرفض احلق الذي ميليه عليه ضمريه هو تعارض ذلك مع  .51«عن ظهر قلب غافل

سان خاضعا م، يستحق أن يكون اإلنمصاحله الشخصية الن تسليم اإلنسان بوجود اهلل عز وجل يعين إقراره بإله عظي

له وأن يكون مسؤال أمامه عن أفعاله، وعندما يصم اإلنسان آذانه عن صوت ضمريه فإن ذلك يقوده إىل الضالل على 

أما إذا إستعمل اإلنسان ضمريه بالشكل الصحيح، فإنه سيشعر برغبة شديدة يف معرفة  52الرغم من ذكائه ومعرفته

بح هذه الرغبة هي اهلدف الوحيد يف حياته، وسيكتشف أنه بأمس احلاجة إىل اهلل الذي خالقه وخالق الكون، وستص

أثر املقصد النفسي  . 53خلقه من العدم، وأسبغ علية نعمة احلياة وأن القوة كلها بيد اهلل تعاىل وأنه خلق كل شيء هلدف

 األخري والشيطان" هي املقصد القرآينإن "وسوسة النفس  املتعلق بوسوسة النفس و الشيطان على الضمري اإلنساين:

والذي ورد ذكره ضمنيا يف كال من سوريت الشمس والقيامة, ويف احلقيقة مل يرد ذكرمها يف كال من هاتني السورتني فقط 

وإمنا وردت يف مواضع كثرية جدا يف القرآن الكرمي. وهذا املقصد القرآين حيدث أثرا سلبيا على الضمري وذلك على 

صد القرآنية األخرى املتعلقة بتسوية النفس وتزكيتها وهداها, فمن يتبع وسوسة الشيطان يبدأ يف خمالفة عكس املقا

ضمريه تدرجييا إىل أن ينعدم ذلك الضمري بشكل كلي ويبتعد عن طريق احلق والصالح. وقد وردت يف سورة الشمس 

ة, كل لنيب واتبعوا خطوات الشيطان وعقروا الناقمثاال واضحا على ذلك وهم قوم سيدنا صاحل الذين مل يتبعوا كالم ا

ذلك بيان ألثر وسوسة الشيطان على الضمري اإلنساين؛ فيبني كيف يفسد ضمري اإلنسان بعد اتباع خطوات الشيطان 

                                                           
 .11غبد العظيم بدوي, مرجع سابق, ص - 50
 .17203رواه أمحد ، وإسناده حسن, برقم  - 51
 .2017هارون حيىي, مصطفى الستييت)مراجعة(, أمهية الضمري يف القرآن,  -52 
 هارون حييي, مرجع سابق. -53 
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ومن مث يفسد حال األسرة أو اجملتمع ككل فيهلكه اهلل تعاىل, أما من تاب فإن اهلل يرزقه الصالح يف الدنيا واهلداية 

 اجلنة يف اآلخرة.و 

 الخاتمة

لقد خلقنا اهلل تعاىل من نفس واحدة وفرق بني البشر من أجل تكاملهم وليس من أجل أن يكون انسان 

أفضل من اآلخر, فالبشر يف النهاية سواسية, وسيحاسبون مجيعا على أفعاهلم. وكما أوضحنا خالل الدراسة املقاصد 

وما إجرائيا توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج تتمثل يف اآليت؛ إجياد مفه النفسية وأثرها على الضمري اإلنساين فقد

جديدا ملصطلح غري موجود سابقا أال وهو مصطلح "املقاصد النفسية", وقد خلصت الباحثة إىل تقسيمات للضمري 

اليت وجدهتا لقرآن الكرمي و اإلنساين يف القرآن الكرمي, كما أوردت الباحثة جمموعة من املقاصد النفسية املذكورة يف ا

مناسبة من وجهة النظر البحثية, ومن خالل البحث يف القرآن الكرمي وكتب التفسري, كما استنبطت الباحثة ثالث 

مقاصد قرآنية جديدة نابعة من سورة الشمس, وأربع مقاصد قرآنية جديدة أخرى واردة يف سورة القيامة, وتوصلت 

كل سورة ومل   بني السورتني الكرميتني, فضال عن الفروق بني السورتني الكرميتني وما ورد يفالباحثة إىل ثالثة أوجه تشابه 

يرد يف األخرى, وثبت أن هناك عالقة طردية بني كال من املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, 

الرسل, د صحى ضمريه واتبع خطوات اهلل و لوم النفس( والضمري اإلنساين؛ فإن أستزاد اإلنسان يف أي من هذه املقاص

ويؤثر كال من املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, لوم النفس( باإلجياب على الضمري اإلنساين 

مما يؤدي إىل صالحه, عالقة عكسية بني كال من املقاصد اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( والضمري 

استزاد اإلنسان منها وانغمس فيها قل الضمري حىت ينعدم وبالتايل يفسد اإلنسان, يؤثر كال من املقاصد  اإلنساين؛ فإن

اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( بالسلب على الضمري اإلنساين مما يؤدي إىل هالكه, هناك عالقة بني كال 

 من املقاصد النفسية وبعضها البعض.
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