
 

 

األولى باكلورٌا : المستوى        التربٌة اإلسالمٌة:مادة 

 عبد السالم الراضً :األستاذ      ةمنار التربٌة اإلسالمً: الكتاب المقرر

 

 
 .(حدٌث أبً الدر داء +  من سورة طه 124و123اآلٌتان +  من سورة النحل 97اآلٌة )  : نصوص االنطالق للدرس*
:  القاموس اللغوي*
: حٌاة طٌبة - 
: الٌضل - 
: ال ٌشقى - 
: معٌشة ضنكا - 
آمنا فً سربه  - 
 

:  مضامٌن النص * 
. توضح اآلٌة الكرٌمة أن اإلٌمان باهلل والمقرون بالعمل الصالح ٌحقق لصاحبه الصحة النفسٌة والسعادة فً الدنٌا واآلخرة - 
... تبٌن اآلٌة الثانٌة أن المؤمن الحق المتبع لهدى هللا سبحانه ٌحٌا حٌاة ال حٌرة فٌها وال شقاء - 
.  ٌشٌر الحدٌث الشرٌف إلى حاجات اإلنسان المادٌة والنفسٌة والتً بتحققها ٌتحقق التوافق واالستقرار والصحة النفسٌة - 
 

: تحلٌــــــــــــــــــــــــــــل عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس * 
 

I - حقٌقة اإلٌمان ومفهوم الصحة النفسٌة :
   : الطٌبة الحٌاة ٌحقق الذي اإلٌمان حقٌقة (أ

 « لٌس اإلٌمان بالتحلً وال بالتمنً ولكنه ما وقر فً القلب وصدقه العمل » .............. :
فاإلٌمان الصحٌح هو الذي ٌظهر آثاره على السلوك، فهو عقٌدة متحركة بمجرد تحققها فً عالم الشعور تتحرك لتحقٌق مدلولها فً الخارج،ولذلك ورد 

فمن تحقق له ذلك نال الحٌاة الطٌبة والصحة النفسٌة فً الدنٌا والجزاء . اإلٌمان مقرونا بالعمل الصالح فً أكثر من سبعٌن موضعا فً القرآن الكرٌم 
. األوفى ٌوم لقاء هللا سبحانه

  : النفسٌة بالصحة المقصود (ب
 « قدرة اإلنسان على الشعور بالسعادة،وإٌمانه بقٌمته وقٌمة اآلخرٌن مما ٌمكنه من التصرف فً المواقف المختلفة للحٌاة»:ٌعرفها علماء النفس بأنها - 1

.... . وتوافقه مع بٌئته.... توافق الفرد مع ذاته: فهً تتحقق بأمرٌن- 
 ال ٌحقق الصحة (       )أما فً اإلسالم فمفهوم الصحة النفسٌة أشمل وأعم، بحٌث تراعً الحاجات المادٌة والروحٌة معا فغٌاب الغذاء الروحً - 2

  .النفسٌة حتى لو ملك اإلنسان الدنٌا كما أشارت إلى ذلك نصوص كثٌرة فً القرآن والسنة
 

II – أثر اإلٌمان فً الصحة النفسٌة  :   

   : الداخلً والتوافق اإلٌمان (أ
:  ثمراته فمن .والسكٌنة والتوافق والتوازن باألمن وشعور نفسٌة، طمأنٌنة كل منبع وهو متزنة سوٌة شخصٌة صاحبه ٌكسب الراسخ اإلٌمان

. البعد من الخوف على النفس أو المال - 
  «   »استمداد القوة من هللا لمقاومة ضغوط الحٌاة المختلفة - 
... االطمئنان إلى المصٌر وطمأنٌنة الخلود - 
 .  «        »الشعور باالطمئنان النفسً واألمان فً الحٌاة - 
.. الشعور بالتكرٌم اإللهً ورفعة التكلٌف - 
. «   »علمه أن التفاضل عند هللا بالتقوى فقط وال قٌمة للمعاٌٌر الدنٌوٌة األخرى - 
 . «   »طمعه دائما فً رحمة هللا ومغفرته مهما بلغت ذنوبه دون ٌأس أو قنوط - 
.. الرضى بالقدر وتقلبه لكل ما ٌأتٌه من هللا - 
  :المجال هذا فً المؤمن شخصٌة سمات فمن  : والبٌئً االجتماعً والتوافق اإلٌمان (ب
. »«حبه للناس ما ٌحبه لنفسه وقد ٌؤثرهم أحٌانا على نفسه   - 
. ٌثق باآلخرٌن وٌحبهم وٌسعى لكسب ثقتهم ومحبتهم،وٌتعاون معهم - 
. ٌستخدم كل طاقاته وقواه فً أعمال الخٌر - 
. ٌتقبل اختالف اآلخرٌن عنه وال ٌسعى لفرض مواقفه - 
. ٌعتز بانتمائه إلى المجتمع واألمة اإلسالمٌة - 
. ٌخطط وٌعمل وٌجد وال ٌتواكل - 
. ٌرحب بكل فكرة أو تجربة جدٌدة - 
.. رسمه لنفسه أهدافا عملٌة وقابلة للتحقق فً عالم الواقع - 
. قٌامه بعمله على أتم وجه وشعوره بكامل الرضى تجاهه مما ٌجعله عنصرا إٌجابٌا فً مجتمعه - 
............... .    قٌامه بما أوجبه هللا علٌه من عبادات مختلفة لما لها من دور فً تحقٌق التوافق مع ربه ومع ذاته ومع الكون حوله- 

 

وحدة التربٌة التواصلٌة والصحٌة 

اإلٌمان والصحة النفسٌة : الدرس الخامس

 


