بسم هللا الرحمن الرحيم

علم النفس اإلسالمي

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين ,اللهم ال علم
لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ,اللهم علمنا ما ينفعنا ,وانفعنا بما علمتنا ,وزدنا علما,
وأرنا الحق حقا ,وارزقنا اتباعه ,وأرنا الباطل باطال ,وارزقنا اجتنابه ,واجعلنا ممن يستمعون
القول فيتبعون أحسنه ,وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
كلمة موجزة عن علم النفس اإلسالمي:
أيها األخوة األكارم ,بدأنا نسمع بشي ٍء اسمه :علم النفس اإلسالمي ,عل ٌم بكل ما في هذه الكلمة
من معنى ,فهو يعني عالقات ثابتة ,قواعد ,قوانين ,هذه التي بين جنبيك ,هي ذاتك  ,هي الخالدة
التـي ال تموت ,هي التي تسمو ,وهي التي تفسد ,علم النفس اإلسـالمي ,أي حقائق النفس
المستنبطة من كتاب هللا ,وسنة رسوله ,وما هذه الخطب الثالث إال من هذا القبيل.
أيها األخوة األكارم ,إذا اتصل اإلنسـان باهلل َّ
عز وجل حقق ذاته ,وحقق فطرته ,فإذا انقطع عنه
أصيب بما يسميه علماء النفس ,أو األطباء النفسيين :باالضطرابات نفسية.
من االضطرابات النفسية في علم النفس اإلسالمي:
 -1اليأس:
اليأس ,قال تعالى:
وس َكفُور﴾
سانَ ِم َّنا َر ْح َم ًة ُث َّم َن َز ْع َناهَا ِم ْن ُه إِ َّن ُه لَ َي ُئ ٌ
﴿ولَئِنْ أَ َذ ْق َنا ْاإلِ ْن َ
َ
[سورة هود اآلية]9 :

س ُه ال َّ
ش ُّر َكانَ َيؤوساً﴾
ض َو َنأَى ِب َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّ
ان أَ ْع َر َ
﴿وإِ َذا أَ ْن َع ْم َنا َعلَى ْاإلِ ْن َ
َ
س ِ
[سورة اإلسراء اآلية]38 :

فاليأس اضطرابٌ نفسي ,سببه؛ االنقطاع عن هللا َّ
عز وجل ,يؤدي عدم اإليمان باهلل أو االنقطاع
عنه إلى هذا االضطراب النفسي.
لكن المؤمن يغلب عليه التفاؤل ,يغلب عليه الثقة بما عند هللا َّ
عز وجل ,إذا أردت أن تكون أقوى
الناس ,فتوكل على هللا ,وإذا أردت أن تكون أغنى الناس ,فكن بما في يد هللا أوثق مما بين
يديك ,وإذا أردت أن تكون أكرم الناس ,فاتق هللا.

 -2النفاق:
يع ُّد علماء النفس اإلسالمي النفاق اضطرابا نفسيا ,سببه الشرك ,إذا أشرك اإلنسان باهلل ,ورأى
مع هللا آلهة ,بيدها أمره ,وبيدها نفعه وضره ,إن انطلق من هذه النظرة ,من لوازم هذا الخطأ
اإليماني :اضطراب نفسي ,إنه النفاق ,قال تعالى:
اَّلل َو ِبا ْل َي ْوم ْاآلَخ ِِر َو َما ُه ْم ِب ُم ْؤ ِمنِينَ * ُي َخا ِد ُعونَ َّ
هللاَ َوالَّذِينَ
اس َمنْ َيقُول ُ آَ َم َّنا ِب َّ ِ
َ
﴿ومِنَ ال َّن ِ
ِ
س ُه ْم َو َما َي ْ
ش ُع ُرونَ ﴾
آَ َم ُنوا َو َما َي ْخدَ ُعونَ إِ َّال أَ ْنفُ َ
[سورة البقرة اآلية]9-3 :

فالنفاق ظاهرةٌ مرضية ,النفاق اضطرابٌ نفسي ,سببه الشرك.
 -8اإلحباط:
اإلحباط ,حينما يعلق اإلنسان آماله بغير هللا ,ثم يجد أن هذا الشيء ال قيمة له ,لم يحقق هدفه,
يصاب بحال ٍة نفسي ٍة مؤلم ٍة جدا ,إنها اإلحباط ,قال تعالى:
﴿ولَ َقدْ أُو ِح َي إِلَ ْي َك َوإِلَى الَّذِينَ مِنْ َق ْبلِ َك لَئِنْ أَ ْ
ش َر ْك َ
ت لَ َي ْح َب َطنَّ َع َملُ َك َولَ َت ُكو َننَّ مِنَ
َ
ا ْل َخاسِ ِرينَ ﴾
[سورة الزمر اآلية]56 :

حالة اإلحباط ,أن تظن هذا الشيء عظيما ,تقبل عليه ,تضيِّع من أجله شبابك وشيخوختك ,ثم
تكتشف بعد فوات األوان ,أنه ال شيء ,وأنه ليس مسعدا.
 -4الصراع وأمرض أخرى عديدة:
يا أيها األخوة األكارم ,من أنواع االضطراب النفسي الناتج عن ضعف اإليمان ,وعن ضعف
الصلة باهلل ,ما يسمى :بالصراع المستمر ,الصراع إذا استمر انقلب إلى ال مباالة ,وهذا مرضٌ
من أمراض العصر ,صراعٌ بين الحق والباطل ,صراعٌ بين الحاجة والقيم ,صراعٌ بين الدنيا
واآلخرة ,صرا ٌع بين العقل والشـهوة ,عدم قوة اإليمان ,يصبح اإلنسان ضحية هذا الصراع,
قال تعالى:
ضل ِِل َّ
سبِيالً﴾
هللا ُ َف َلنْ َت ِجدَ لَ ُه َ
﴿ ُم َذ ْب َذ ِبينَ َب ْينَ َذلِ َك َال إِلَى هَؤُ َالءِ َو َال إِلَى هَؤُ َالءِ َو َمنْ ُي ْ
[سورة النساء اآلية]148 :

فالصراع ,واإلحباط ,والنفاق ,واليأس ,وسوء الظن ,يغلب على المنقطع عن هللا سوء الظن بكل
شيء ,وسوء الظن ,والبغضاء ,والغضب ,والسلبية ,واالكتئاب ,أمراض العصر ,يبلغ مجموع
اللذين يعالجون في العيادات النفسية ,في مجتمعات الكفر ,بالمئة مئة وخمسة وخمسين ,أيْ
بالمئة مئة نسبة مراجعي العيادات النفسية ,وخمسة وخمسون بالمئة يعالجون مرتين ,وبعض
األطباء النفسيين يعالجون عند زمالئهم ,فاالكتئاب مرض العصر ,واالكتئاب ألن فطرتهم

سليمة ,فلما انحرفوا عذبتهم فطرتهم فاكتأبوا ,هذا سماه العلماء :الشعور بالذنب ,عقدة النقص أو
االكتئاب.
الخاتمة:
فيا أيها األخوة األكارم ,إذا آمنا باهلل َّ
عز وجل ,عشنا حالة اسمها :الصحة النفسية ,نفسٌ رضية,
نفسٌ مطمئنة ,نفسٌ متفائلة ,نفسٌ متوازنة ,نفسٌ صادقة ,نفسٌ صريحة ,هذه الصفات الراقية هي
من ثمار اإليمان ,إن مكارم األخالق مخ ٌ
زونة عند هللا تعالى ,فإذا أحب هللا عبد منحه خلقا حسنا.
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