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 حق النفس: الحفظ والرعاية (في رحاب التربية اإلسالمية)



مدخل تمهيدي

حین خلق ا� اإلنسان وأمده بالجسم السلیم وبالعقل السلیم، أمره أن یحافظ عليهما ويرعاهما حتى یحیى حیاة سعیدة سلیمة من

األمراض واآلفات، ویكون مستعدا للعطاء واإلبداع، لكن كثیرا من الشباب الیوم یسلكون مسالك منحرفة تؤدي بالكثیر منهم إلى الهالك.

فما هي التوجهات اإلسالمیة لرعایة حق النفس؟

وما هي االسلوكات التي تضر بها؟

الوضعية المشكلة

ِبي� َصل�ى اُ� ُلوَن َعْن ِعَباَدِة الن� ِبي� َصل�ى اُ� َعلَْيِه َوَسل�َم، َيْسا� ْزَواجِ الن� لَى ُبُيوِت ا� ُ َعْنُه، َقاَل: َجاَء َثَالَثُة َرْهٍط ا� َنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي ا�� َعْن ا�

َر، َقاَل خ� َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتا� ِبي� َصل�ى اُ� َعلَْيِه َوَسل�َم؟ َقْد ُغِفَر لَُه َما َتَقد� ْيَن َنْحُن ِمَن الن� ُهْم َتَقال�وَها، َفَقاُلوا: َوا� ن� ْخِبُروا كَا� ا ا� َعلَْيِه َوَسل�َم، َفلَم�

ِ َبًدا، َفَجاَء َرُسوُل ا�� ُج ا� َتَزو� َساَء َفَال ا� ْعَتِزُل الن� َنا ا� ْفِطُر، َوَقاَل آَخُر: ا� ْهَر َوالَ ا� ُصوُم الد� َنا ا� َبًدا، َوَقاَل آَخُر: ا� َصل�ي الل�ْيَل ا� ن�ي ا� َنا َفا� ا ا� م� َحُدُهْم: ا� ا�

َصل�ي ْفِطُر، َوا� ُصوُم َوا� ْتَقاكُْم لَُه، لَِكن�ي ا� ِ َوا� ن�ي َال�ْخَشاكُْم ِ�� ِ ا� َما َوا�� ْنُتُم ال�ِذيَن ُقْلُتْم كََذا َوكََذا، ا� لَْيِهْم، َفَقاَل: «ا� َصل�ى اُ� َعلَْيِه َوَسل�َم ا�

ِتي َفلَْيَس ِمن�ي». رواه البخاري. َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسن� ُج الن� َتَزو� ْرُقُد، َوا� َوا�

في نظركم هل كان سيوافق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على هذه التصرفات؟

ماذا كان رد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

وما الحق الذي ضيعه هؤالء؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

ال� ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت …﴾. ُ َنْفًسا ا� ﴿ الَ ُيكَل�ُف ا��

[سورة البقرة،من اآلية: 286]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

اَها﴾. ْفلََح َمن َزك�اَها ۩ َوَقْد َخاَب َمن َدس� ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ۩ َقْد ا� اَها ۩ َفا� ﴿ َوَنْفٍس َوَما َسو�

[سورة الشمس، اآليات: 7 –  10]

َك َعلَْيَك ا، َوِلَرب� ن� ِلَنْفِسَك َعلَْيَك َحق� ُ َعْنُه: «ا� ْرداء َرِضَي ا�� ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َسْلَماُن ألبي الد� ِبيِه َرِضَي ا�� ِبي ُجَحْيَفَة َعْن ا� َعْن َعْونِ ْبنِ ا�

ُه». ْعِط كُل� ِذي َحق� َحق� ا، َفا� ن� ِال�ْهِلَك َعلَْيَك َحق� ا، َوا� ا، َوِلَضْيِفَك َعلَْيَك َحق� َحق�

[رواه البخاري، كتاب: الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع …]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسورة البقرة

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2963
https://www.alloschool.com/element/93516


سورة البقرة: مدنية، وعدد آياتها 286 آية، وهي السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت

بالمدينة المنورة، سميت بهذا االسم إحياء للمعجزة التي ظهرت في زمن سيدنا موسى عليه السالم، حيث قتل شخص من بني

إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل سيدنا موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى ا� إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا

الميت بجزء منها فيحيا بإذن ا� ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة ا� تعالى على إحياء الخلق بعد الموت، وهي من

السور التي تعنى بجانب التشريع شأنها شأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في

حياتهم.

التعريف بسورة الشمس

سورة الشمس: مكية، وعدد آياتها 15 آية، وهي السورة 91 من حيث الترتيب في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة القدر”، يدور

محور السورة حول موضوع النفس اإلنسانية وما جبلها ا� عليه من الخير والشر والهدى والضالل، وموضوع الطغيان ممثال في قوم

ثمود الذين عقروا الناقة فأهلكهم ا� ودمرهم.

التعريف باإلمام البخاري

اإلمام البخاري: هو أبو عبد ا� محمد بن إسماعيل البخاري، من أهم علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة، ولد ببخارى سنة 194ه،

صاحب كتاب «الجامع الصحيح»، الذي يعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح، والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنه أصح الكتب بعد

القرآن الكريم.

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

وسعها: طاقتها.

كسبت: عملت.

أفلح: فاز.

سواها: خلقها في أحسن صورة.

ألهمها فجورها وتقواها: هداها وبين لها عصيانها واستقامتها.

زكاها: طهرها من الذنوب.

حقا: واجبا تحفظه وترعاه.

دساها: دنسها بالمعاصي.

مضامين النصوص األساسية

ربط ا� تعالى تكليف اإلنسان بالفرائض بما تطيقه النفس البشرية. 

تزكية النفوس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي سبيل فالح اإلنسان. 

بيان الصحابي الجليل سلمان لصديقه مختلف الحقوق التي يجب على اإلنسان رعايتها.

النفس اإلنسانية وأنواعها

تعريف النفس

النفس: هي الروح التي تسري في الجسد، وهي أشرف ما في اإلنسان، وتطلق أيضا على البدن.

أنواع النفس اإلنسانية

النفس األمارة بالسوء: وهي التي انغمست في ارتكاب المعاصي وابتعدت عن ا� تعالى.

النفس اللوامة: وهي التي ندمت على ما ضاع من الخير.

النفس المطمئنة: وهي التي رضيت با� ربا وخضعت له في فعل األوامر واجتناب النواهي.



مفهوم حفظ النفس ومظاهره

مفهوم حفظ النفس

حفظ النفس: هو القيام بحق النفس بتحليتها بالفضائل التي تنفعها وإبعادها عن كل الرذائل التي تضرها.

مظاهر حفظ النفس بتحليتها بالفضائل

ًة َوَسًطا﴾. م� ِلَك َجَعْلَناكُْم ا� الحرص على الوسطية واالعتدال والتوازن في األمور كلها، قال تعالى: ﴿َوكََذٰ

ِعيِف …». ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِ الض� لَى ا�� َحب� ا� ممارسة الرياضات المفيدة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي� َخْيٌر َوا�

ِ َتْطَمِئن� اْلُقُلوُب﴾. َال ِبِذكِْر ا�� المحافظة على الصالة وتالوة القرآن وذكر ا�، قال تعالى: ﴿ا�

ما يجب تجاه النفس من حقوق

تغذية الجانب الروحي بالصالة والذكر وقراءة القرآن.

عدم اإللقاء بالنفس إلى التهلكة، كاالنتحار وتناول السجائر والمخدرات والخمر وسائر المحرمات.

عدم تحميل النفس ما ال تطيقه ولو من صالح األعمال.

عدم حرمان النفس من التمتع بكل ما هو مباح.

التغذية السليمة والمتوازنة والوقاية والعالج، وممارسة الرياضة، والراحة بعد التعب …

ومن حقوق النفس مجاهدتها على فعل الخير وترك الشر، فالمحاسبة خير وسيلة لتقويم اعوجاج النفس بين حين وآخر لغرض تزكيتها،

ويكون أساس المحاسبة هو مقارنة ما تفعله النفس مع ما يطلبه الشرع، فإن كانت قد وّفْت، فهل يمكنها أن تزيد إحسانا؟ وإن كانت

مقّصَرًة، فما السبيل إلى تقويم اعوجاجها؟ والوسيلة إلى تنفيذ ذلك هو مخالفة هواها.

استنتاج

ال ألحق الضرر بنفسي ألنها أمانة يجب الحفاظ عليها.

ال أكلف نفسي ما ال تطيق.

ألتزم بتوجيهات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فهو القدوة لنا.


