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  : ية المؤمن الحقيقي في الحياةاإلطار العام إليجاب -أوالً  
جامعة للخير كله وداعية إليه ومرغبة فيه، ومعددة لمجاالت الشر كله منفرة منها وداعية سورة 

ِإنّ اللَّه يْأمر بِالْعدِل والِْإحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُربى " )ما بين أمرٍ ونهيٍ(لتجنبها يقول الحق تبارك وتعالى 
ى عنْهيوونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنْكَرِ والْمو شَاءوعليه تتحدد ، )90: سورة النساء، اآلية(." نِ الْفَح

  :مجاالت الخير كله في مربعات ثالث
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 :من جانب آخر تتحدد مجاالت الشر المأمور بتجنبها
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  : أخالقيات العلم والعلماء -ثانيا
وسمعت موسى يذكر أن بعض أهل : سيدنا شداد بن أوسفي اجتماع العلم والحلم قالقصة 

هذه  :محمد بن رشدقال  .}اعلم أن الحلم لباس العلم فال تعرين منه{:العلم كتب إلى بعض إخوانه
ينبغي لمن أوتي حظًا من العلم أن ال يعري نفسه من الحلم، وتتحدد استعارة حسنة، وحكمة بالغة، ف

، هناك من آتاه اهللا علما ولم يؤته حلما: جالأنماط أساسية من البشر في هذا المعلى ذلك أربعة 
، وهناك أخيرا من من نزع منه الحلم ونزع منه العلم، وهناك آتاه اهللا حلما ولم يأته علماوهناك من 

  . حلما وعلماآتاه اهللا

  
  
سورة جامعة للخير كله 
وداعية إليه ومرغبة فيه، 
ومعددة لمجاالت الشر كله 
منفرة منها وداعية لتجنبها 

ما (يقول الحق تبارك وتعالى 
إِنَّ اللَّه {)بين أمرٍ ونهيٍ

يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء 
 ذي الْقُربى وينهى عنِ
الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ 

 .}يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 
  
  
 
سمعت موسى يذكر أن 
بعض أهل العلم كتب إلى 

اعلم أن الحلم {:بعض إخوانه
. }لباس العلم فال تعرين منه

 
  
 
 
هناك من آتاه اهللا علما ولم 
يؤته حلما، وهناك من آتاه 

علما، وهناك  اهللا حلما ولم يأته
من نزع منه الحلم ونزع منه 
العلم، وهناك أخيرا من آتاه 
 .اهللا حلما وعلما
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  اف بالفضل قربة إلى اهللا جل شأنهعبادة االمتنان واالعتر -ثالثًا

كذا علَّمنا دينُنَا أن ال نَنْسى ألهِل الفَضِل فَضلَهم، وألهِل المعروف معروفَهم، وألهِل السعي سعيهم، ه
، يقول "ووفاء وعرفان من المحسنِ إليه،بذٌْل وعطاء من المحسن"، هي األخالقُ اإلسالميةُ المتكاملةُ الراقيةُ

  ).236: سورة البقرة، اآلية(﴾ ولَا تَنْسوا الْفَضَل بينَكُم ِإن اللَّه بِما تَعملُون بصير{الحق جل شأنه 
من صنَع ِإلَيكُم معروفًا {: صلوات اهللا عليه سيد الخلق وحبيب الحقِّولقهذا التوجه  وأصل

 128/ 2سنن أبي داود سنن أبي ( }فَكَافُئوه، فَِإن لَم تَجِدوا ما تُكَافُئونَه فَادعوا لَه حتَّى تَروا َأنَّكُم قَد كَافَْأتُمو
 . )1672(برقم 

معترفاً بفضِل في ثنائه وعرفانه بالجميل وامتنانه الحقِّيد الخلق وحبيب بسعلينا إال التأسي  وما
" في قوله صلى اهللا عليه وسلم منزلتها ومكانتها ب رضى اهللا عنها وأرضاها اعترافًا خديجةأم المؤمنين 

لنَّاس، وصدقَتْني ِإذْ كَذَّبني النَّاس، ما َأبدلَني اللَّه عز وجلَّ خَيرا منْها، قَد آمنَتْ بِي ِإذْ كَفَر بِي ا
ي النَّاسنمرا ِإذْ حاِلهي بِمتْناسو24864 :برقم. 356/ 41مسند اإلمام أحمد بن حنبل ( "و(.   

فَجاءتْه {في سيرة األنبياء صلوات ربي عليهم أجمعين أسوة حسنة يقول الحق تبارك وتعالى  ولنا
ا تَمماهدِلِإح وكعدَأبِي ي قَالَتْ ِإن اءيحتلَى اسي عشكزِيجتَ لَنَا يقَيا سم ر25: سورة القصص، اآلية( }َأج .(  

مفردات البيان اللغوي ما يمكن أن أعبر به عن شكري وامتناني لكل إنسان كل أملك من  وال
بالهدى والتقى ب أن ينعم عليهم جميعا باسمه ورسمه وفكره وانفعاله وفعله إال الدعاء بظاهر الغي

، وأن يجمعنا جل شأنه معا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا من من يظلهم بظله يوم ال والعفاف والغنى
  . وأن يجعلني من المتأدبين بخلق العرفان واالمتنانظل إال ظله، 

نحو الكتابة وأنا مازلت موجبات االمتنان والعرفان بالجميل أيضا اعتذار بحياء تام لتوجهي  ومن
ال يمكن ولن يكون أمام أساتذته وال بجوارهم بل  جلسته ومشيتهتلميذًا للجميع، فموقع التلميذ دائما في 

بأدب جم نستلهم مضامينه من مقولة  دائما خلفهم مقتفيا األثر، وبين أيدهم مطيالً االستماع والنظر إليهم
". جلس بين اقدام مشايخنا نستحي أن نشرب الماء في حضرتهمكنا ن" "الشافعي رضى اهللا عنه وأرضاه

  . أدعو اهللا أن يكتب لنا التأدب بعبادة االمتنان والعرفان بالفضل ألهله
       

 إشكالية البحث العلمي في مصر -ارابع  
  "تأمالت عبثية في األزمات الوجودية للبحث السيكولوجي في البيئة العربية"

قيم الجوزيه الخير كله، فقد بصرنا وألح في فعل التبصير بأن كمال كل إنسان إنما جزى اهللا بن ال
  . "علم يبصره ويهديه"و"همة ترقيه"يتم بنوعين

أحد الكتاب توصيف حال فكر البحث العلمي المعاصر فضاغ مقولة شديدة التشاؤم  وحاول
العلمي والبحث العلمي في بالدنا  هل أصبح الفكر"وشديدة اإليالم وإن كانت في بعض مالمحها واقعية 

  "ركيكًا، هزيالً، مهانًا إلى هذا الحد؟

هكذا هي األخالق اإلسالميةُ 
بذْلٌ "المتكاملةُ الراقيةُ، 

وعطاٌء من المحِسن،ووفاٌء 
، "وعرفانٌ من المحسنِ إليه

ولَا {يقول الحق جل شأنه 
 إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنت

﴾ يرصلُونَ بمعا تبِم) 
  
 
  
 

من صنع إِلَيكُم معروفًا {
كَافئُوه، فَإِنْ لَم تجِدوا ما فَ

تكَافئُونه فَادعوا لَه حتى 
} تروا أَنكُم قَد كَافَأْتمو

 
  
 
 
ما أَبدلَنِي اللَّه عز وجلَّ خيرا 
 بِي إِذْ كَفَر تنآم ا، قَدهنم
بِي الناس، وصدقَتنِي إِذْ 

،اسنِي الننِي  كَذَّبتاسوو
اسنِي النمرا إِذْ حهالبِم {

 
  
 
شكري وامتناني لكل إنسان 
كل باسمه ورسمه وفكره 
وانفعاله وفعله إال الدعاء 
بظاهر الغيب أن ينعم عليهم 
جميعا بالهدى والتقى 
، والعفاف والغنى

  
 
 
أن يجمعنا جل شأنه معا في 
مستقر رحمته، وأن يجعلنا من 

م بظله يوم ال ظل إال من يظله
ظله، 
 
 
 
موقع التلميذ دائما في 
جلسته ومشيته ال يمكن ولن 
يكون أمام أساتذته وال 
بجوارهم بل دائما خلفهم 
مقتفيا األثر، وبين أيدهم 
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مالمح ركاكة البحث العلمي ومؤشرات هزاله ومظاهر إهانته، في االفتقاد للتأصيل، وتتمثل 

 عالقة لها بخصوصية الحالة ومصيرية الوجهة، والبناء على استيراد النماذج سابقة التصنيع في بيئة ال
وحرفية اإلجراء وافتعاله والتوجه نحو التكميم التفتيتي للظاهرة محل الدراسة مقترنًا بسطحية تفسير 
النتائج دون إبحار في بنية الشخصية ورسم ديناميات التغير، يضاف إلى ذلك االفتقاد إلى اإلثمار 

  . يتها حدوثهاواعتبار البحث العلمي ثرثرة غا
  

عن الوضع الحالي للدراسات ) 1996محمد عثمان نجاتي، محمود عبد الحليم السيد، (ويعبر
واآلن نطالب فقط بوقف عمليات تبويره العربي،  السيكولوجيكنا ننادي بتثوير الفكر "النفسية بمقولة 

ية في العالم العربي إال انوال يمكن الوصول إلى مرحلة التثوير اإليجابي للدراسات النفس ،"هوتجريف
بإعادة صياغة هوية أكاديمية مميزة لعلم النفس ال ينفصم بموجبها عن العطاء السيكولوجي العالمي بل 

  .يكلمه بربط دراساته تنظيرا وتطبيقًا بواقع العالم العربي وقضاياه النوعية الخاصة
  

ألكاديمية للذات المهنية للباحث إلى االفتقاد إلى الهوية اويعزى هذا الوضع في جزء كبير منها 
مراكز إلخفاق لكمحدد أساسي الختياراته وفعله البحثي ولونه المعرفي، األمر الذي ينْظر إليه كدالة 

  . ومراكز تصنيع العقلية البحثية األكاديمية حول الهوية العلمي إنتاج الخطاب
  

م العربي تتمثل في مشكلة الهوية؛ ذلك ألن المشكلة الحقيقية للدرس والبحث السيكولوجي في العال
شبه المطلق على التوجهات النظرية والمداخل التطبيقية وأدوات القياس التي صيغت حيث االعتماد 

، للدرجة التي جعلت البعض يبالغ في واقع األمر في وصف علماء النفس العرب في المجتمع الغربي
وتقتصر إسهاماتهم على تسويق المنتج  ينمجرد وكالء لعلماء النفس الغربيهكذا بالمطلق بأنهم 

  ). 2017وليد محمد أبو المعاطي، (المعرفي النفسي الغربي، مع تنكر للهوية المميزة للواقع العربي 
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مطيالً االستماع والنظر إليهم 
بأدب جم 
 
  
 
كمال كل إنسان إنما يتم 

علم "و"همة ترقيه"بنوعين
". يبصره ويهديه

  
 
 
هل أصبح الفكر العلمي 
والبحث العلمي في بالدنا 
ركيكًا، هزيالً، مهانا إلى هذا 

 "الحد؟
 
  
 
تتمثل مالمح ركاكة البحث 
العلمي ومؤشرات هزاله 
ومظاهر إهانته، في االفتقاد 
للتأصيل، والبناء على استيراد 
النماذج سابقة التصنيع في 
بيئة ال عالقة لها بخصوصية 

ة الوجهة، الحالة ومصيري
وحرفية اإلجراء وافتعاله 
والتوجه نحو التكميم 
التفتيتي للظاهرة محل 
الدراسة مقترنا بسطحية 
تفسير النتائج دون إبحار في 
بنية الشخصية ورسم 
 ديناميات التغير

 
 
  
ال يمكن الوصول إلى مرحلة 
التثوير اإليجابي للدراسات 
النفسانية في العالم العربي 

ة هوية إال بإعادة صياغ
أكاديمية مميزة لعلم النفس 
ال ينفصم بموجبها عن العطاء 
السيكولوجي العالمي بل 
يكلمه بربط دراساته تنظيرا 
وتطبيقًا بواقع العالم العربي 
 .وقضاياه النوعية الخاصة

 
  
 

 اإلطار العام اإلثمار
للبحث 

 الفكرة

 التأصيل

 اإلجراء



  : في تصويب الذات وتصحيح المسار -خامسا    
اإليجابية في الحياة فيما علمتموني أن تنتظم حياة اإلنسان فكرا وانفعاالً  ءاعذرا وحياالكرام أساتذتي   

وسلوكًا على مراد اهللا فينا، ومراد اهللا فينا، بعد استقرار اليقين اإليماني في بنيتنا النفسية باالنقياد التام 
المصطفى صلى اهللا عليه لمضامين العبودية الحقة هللا جل شأنه، اإلنفاذ السلوكي لمضامين أحاديث نبينا 

  . وسلم، تؤصل إليجابية إيمانية حقيقية غير مفتعلة وممكنة في نفس الوقت
  

أعمدة بنية اإليجابية في أربعة أعمدة أساسية تسير وقع فعاليات اإلنسان في الحياة بانتقال  وتتمثل    
أي  }ِإلَٰى ربِّها نَاظرةٌ&ذ نَّاضرةٌ وجوه يومِئ{مربعات فضاء مدارج السالكينارتقائي للتحليق اآلمن في 

وجوه ناعمة مستبشرة مسرورة راضية بلقاء اهللا جل شأنه، فضاء اإلبحار اإليجابي في كل ما يمكن أن 
ه فَيحبه جِبرِيُل ِإذَا َأحب اللَّه الْعبد نَادى جِبرِيَل ِإن اللَّه يحب فُلَانًا فََأحبِب{يؤدي بنا إلى أن ينطبق علينا 

ي ثُم اءمُل السَأه هبحفَي وهبفُلَانًا فََأح بحي اللَّه ِإن اءمِل السي َأهرِيُل في جِبنَادي فَيوُل فالْقَب لَه عوض
   ):متفق عليه، البخاري عن أبي هريرة( }الَْأرضِ
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أدعو اهللا أن يكتب لكم وللجميع القبول في الدنيا واآلخرة وأن يجمعنا معا في مستقر رحمته يوم    
ال ينفع مال وال بنون إال من آتي اهللا بقلب سليم، هذا وباهللا التوفيق ومنه جل شأنه العون والسداد، 

 .   هللا رب العالمين وأول ووسط وآخر دعوانا أن الحمد

 
المشكلة الحقيقية للدرس 
والبحث السيكولوجي في 
العالم العربي تتمثل في 

ماد مشكلة الهوية؛ حيث االعت
شبه المطلق على التوجهات 
النظرية والمداخل التطبيقية 
وأدوات القياس التي 
 صيغت في المجتمع الغربي

  
 
 
البعض يبالغ في واقع األمر 
في وصف علماء النفس 
العرب هكذا بالمطلق بأنهم 
مجرد وكالء لعلماء النفس 
الغربيين 
  
  
 
اإليجابية في الحياة فيما 
 علمتموني أن تنتظم حياة
اإلنسان فكرا وانفعاالً 
 وسلوكًا على مراد اهللا فينا

 
  
  
 
 
مراد اهللا فينا، بعد استقرار 
اليقين اإليماني في بنيتنا 
النفسية باالنقياد التام 
لمضامين العبودية الحقة هللا 
 جل شأنه

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawaReflections.pdf 

  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com  

  
 

  كف األذى 
  )إدارة الذات(

السالكين إلى 
  اهللا

التوجه نحو اآلخر إيثارا 
تاما عطاء بال مقابل 

في تحمل،  واحتواء
 ومعاملة في رفق

التراحم والتراحب على أرضية 
أن تحب ألخيك ما (مبدأ المماثلة 

  )تحب لنفسك

اإلحسان ادفع بالتي 
 هي أحسن فإذا الذي
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http://www.arabpsyfound.com 


 
 
 

  "ومـن شهــد منكــم الشهـــر فليصمـــه " ... 1439أجمـــل التهانـــي بشهـــر القـــران 
 ... رمضان شهر" 

 ... القـــرآن فيه أنـــزل الذي
 ... للنـــاس هـــدى
 ... " والفرقـــان الهـــدى من بينـــاتو

 ...يتفكــــرون لعلهـــم
ـّا اهللا تقبــل  األعمـال صالـح منكـم و من

 وقراءة والقيام الصيام على أعنا اللهم
  القرآن

  
  

  

  ابتهاالت الشهر الفضيل
  بسم اهللا الرحمن الرحيم مبتدأ كل حق وفاتحة كل خير

سبحانك الثناء عزيز يا قدوس جل شأنك الشكر كله، ولك يا  ولك يا حكم يا عدل، لك احلمد كلهاللهم يا عفو يا غفور 

  يرجع األمر كله يا حي يا قيوموالفضل كله، ولك 

اللَّه الْخالق الْبارِئ  هو{وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد  
الْم روۖص اُء لَهمٰى الْأَسنسالْح ۚ حبسي ا لَهي مف اتاومضِ السالْأَرو ۖ وهو زِيزالْع يمك24: سورة احلشر، اآلية(} الْح(  

رسلْناك إِلَّا وما أَ{وأشهد أنّ سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرمحة املهداة 
نيالَمةً لِّلْعمح{الذي جسد يف دعوته صلى اهللا عليه وسلم اللني والرفق والرمحة يف أنقى معانيها  )107: سورة األنبياء، اآلية(} ر ةمحا رفَبِم

 ملَه نتل اللَّه نۖم لَوو ا كُنتيظَ فَظوا الْقَلْبِ غَللَانفَض نم كلوح ۖ ففَاع مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا ۖ الْأَم تمزع 
  )159: سورة آل عمران، اآلية(} الْمتوكِّلني يحب اللَّه إِنَّ ۚ اللَّه علَى فَتوكَّلْ

  .من سار على جه واقتفى أثره إىل يوم الديناللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني وتابعي التابعني و
  

  



***   ***   ***   

 13/06/2018... قريبـــــا

    شمعتها الخامسة عشرة   تطفئ" شبكة العلوم النفسية العربية " 
  ) 2018 – 2003(عامها السادس عشر    وتدخل  

    
كتابة كامة في السجل الذهبي للشبكة للعام  بهذه المناسبة يطيب لنا ان نطلب من االطباء واالساتذة تكرم

يصدر في موغد الذكرى الخامسة عشرة الطالق الشبكة على (   الشبكة هافي ابداء الرأي لتطوير   المشاركة و  2018
  )الويب 

  :رابط المشاركة   
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 و على البريد االلكترونيا

arabpsynet@gmail.com  

 2017للعام    الكتــــاب الذهبــــي للشبكـــــة

http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf 
 ألطباء النفسانيينسجل 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

  سجل علماء النفس 
http://arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

 
***   ***   ***   

  قائمات مراسالت شبكة العلوم النفسية العربية
  مراجعة و تجديد

  
 قائمة وتجديد مراجعة  نعتزم الويب، على"   العربية النفسية العلوم شبكة"  الطالق عشرة الخامسة الذكرى بمناسبة

  الشاملة المراسالت
  )NewList@arabpsynet.com-APN  ( 

 اصبحت  عناوينها من العديد ان ذلك ، إ.ع 5300 من اكثر حاليا تضم وهي ،2003 العام منذ تأسست التى 
 القائمة، تحديث في السكرتيرية مهام لتيسير وسعيا منها، الراجع ريدالب وحذف والتجديد المراجعة الى حاجة في

   التالي، النموذج رابط خالل من المحدثة عناوينهم مدنا المشتركين جميع من نأمل
http://arabpsynet.com/admin/addmails.asp 

في تسجيل اشتراكهم بقائمة المراسالت للمرة االولى تكرم ارسال السيرة العلمية من خالل  كما ندعوا الراغبين 
  :النموذج التالي

http://arabpsynet.com/cv/cv.htm   

  بريد الشبكة هذا وبامكان من يرغب في حذف بريده من قائمة المراسالت تكرم االعالم عن من  خالل
arabpsynet@gmail.com 

  
  

  

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
arabpsynet@gmail.com
http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp
http://arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp
APN-NewList@arabpsynet.com
http://arabpsynet.com/admin/addmails.asp
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm 
arabpsynet@gmail.com

