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 مقـاالت ودراسات أصيلة

 

  في ميدانك؟ "هــــــات اللـــــــكلم"ماهي  
  
  علم النفس -يـــــه الطارقـــعبد اللد. أ. 

  ةــــــــالسعودي  - مكة المكرمة
                Tarqi2007@gmail.com    

 

     
 

�غاه، و�ل م��� ل�ا خل� له، إنْ �انه، ول
ل سل
ل إن�ان م�     �في ال�!اء والع��ان،  اع م
في ال�!��ة االج��ا�3ة على اخ�الف  أو في ال�.ارة و+نفاق ال�لع، أو في ال��'�ة وال�عل�% أو

صCر ع!ای�ها @ال�.��ع وأ?�افه، وم<�لف اح��اجاته، غ�� أّن ال.��ع شع� أو ل% 67ع� 
  بها وسار عل�ها ل�Gق�� غا7اته،وان.اح مآر'ه. ی!�هج ?�Iقة م�Gدة اق�!ع

  
67 Oالتها فإذا به�Rم Sاب هللا تعالى، ف.�ع�� Oا ال�6ه� آ7ة مWن ح�ل!ي على تأمل ه�

  إلى ذات االت.اه.. ودع!ي أتقاس% مع] هWا ال�ع!ى:
ح�O خ�ج الGaا@ة رضCان هللا عل�ه% في یCم ب�ر الع��اض قافلة ق�I[، أراد هللا 

!ازلة ق�I[ ال ع��ها، وم!ازلة س�Cفها، ال غ!��ة أقCاتها، وجاء في ذل] ق�آن تعالى له% م
فقال هللا  أن تلفg بها أل�!�ه%؛ ل�Gث ح�ى تفاص�له ال�ي في ص�وره%، ق�لی�لى راصً�ا ا

وَن َأنَّ َغْ�َ� ذَ  Cَْ�ِة َتُ
Cُن َلُ
ْ% تعالى: {َوِ+ْذ 7َِعُ�ُكُ% qَُّ ِإْحp�َ الoَّاِئَفَ�Oِ�ْ َأنََّها َلُ
ْ% َوَتCَدُّ اِت ال6َّ
  ]. 7ألنفال: َوIَْقoََع َداِبَ� اْلَ
اِفOَI�ِ} [ا�Gِ7َُّ اْلtَ@ِ َّ�Gَِلَ�اِتِه َوq �ُI�ِIَُُّ َأْن 

  
الG7 �Gقه هللا ق�ال، ل
O هللا 7<�� في نهای�ها أن  س�اق اآل7ة ��ا ت�p س�اق

ن ق�ال!! وق�ل أن ن�ع.ل ف!قCل:إن !! تأمل ال
ل�ات ول�} ال�الح مع أن ال���ا@ال
ل�ات
@ال
ل�ات،  - أ7ً�ا-سالح آخ�، تأمل معي آ7ات أخ�p في ن~ال آخ�، ال!�aة {�ه ال
ل�ات 

Gََ�ُة َقاَل 79ق�!! قال تعالى{َوَقاَل ِفْ�َعCُْن اْئُ�Cِني ِ@tُلِّ َساِحٍ� َعِل�ٍ% (وال
ل�ات ف ) َفَل�َّا َجاَء ال�َّ
Gُْ� ِإنَّ qََّ 80ْنُ�ْ% ُمْلُقCَن (َلُهْ% ُمCَسى َأْلُقCا َما أَ  ) َفَل�َّا َأْلَقCْا َقاَل ُمCَسى َما ِجْ�ُ�ْ% ِ@ِه ال�ِّ

 ََّq َُّلُه ِإنoِ�ْ�َُس ) Oَِلُح َعَ�َل اْلُ�ْفِ�ِ�یaْ7ُ ِلَ�اِتِه ) 81َالtَ@ِ َّ�Gَاْل َُّq ُّ�GِIَُن َوCَ�ِ�َه اْلُ�ْ.ِ�ُم Cَْوَل
Iٌَّة ِمOْ َقCِْمِه َعَلى َخCٍْف ِمOْ ) َفَ�ا آَمOَ ِلC�ُسَ 82( ِفْ�َعCَْن َوَمَلِ�ِهْ% َأْن 7َْفِ�َ!ُهْ% َوِ+نَّ  ى ِإالَّ ُذرِّ

  ].83 -  79ِفي اْألَْرِض َوِ+نَُّه َلOَ�ِ اْلُ�ْ�ِ�ِف�Oَ} [یCن}:  ِفْ�َعCَْن َلَعالٍ 
ال�6ه� مه��، والل�Gة ت�G} األنفاس، مCسى عل�ه ال�الم في مCاجهة ف�عCن 

  !! وال
ل�ات فق�.الG7 �Gقه هللا @ال
ل�ات�Gته، ل
O اآل7ات ت<��نا @القانCن نف�هأن وس
� نف�ه، قال تعالى {َأْم 7َُقCُلCَن اْفَ�p�َ َعَلى @ال���� وتأمل هWا ال�6ه� الRال� ال�W 7أتي

لكل إنسان ميدانه، ولكل ساع  
مبتغاه، وكل ميسر لما خلق له،  

ْن في البناء والعمران، أو في  إ
التجارة وإنفـاق السلع، أو في  

تربية والتعليم أو في التنمية  ال
االجتماعية على اختالف صور  
عنايتها بالمجتمع وأطيافه، 
ومختلف احتياجاته

فقـال هللا تعالى: {وَِإْذ َيِعُدُكُم  
ُ إِْحَدى الطَّائِفَتَْيِن أَنََّها َلُكْم   َّUا

أَنَّ َغْيَر ذَاِت الشَّْوَكِة  َوَتَودُّوَن  
 َُّUأَْن ُيِحقَّ  َتُكوُن َلُكْم َوُيرِيُد ا 

اْلَحقَّ ِبَكلَِماتِِه َوَيْقطََع َدابَِر  
]. 7اْلَكاِفرِيَن} [األنفـال: 

سياق اآلية كما ترى سياق قتال، 
لكن هللا يخبر في نهايتها أن  
الحق يحقه هللا بالكلمات!! تأمل  

ح مع أن  الكلمات وليس السال 
الميدان قتال!! 

ُ اْلَحقَّ ِبكَ  َّUلَِماتِِه َوَلْو َكرِهَ  َوُيِحقُّ ا
) 82اْلُمْجرُِموَن (

أن   اآليات تخبرنا بالقـانون نفسه
الحق يحقه هللا بالكلمات!! 
.والكلمات فقط

  َِّUأَْم َيقُوُلوَن اْفَترَى عََلى ا}
ُ َيْختِْم عَلَ  َّUى  َكِذبًـا فـَِإْن َيشَإِ ا
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�ْ% َعَلى َقْلِ�َ] َوIَْ�ُح qَُّ اْلَ�اِ>ْ7َ َُّq ا َفِإْن 6َ7َِإ@ًWِ�َ ِ َّq ِلَ�اِتِه ِ?َلtَ@ِ َّ�Gَاْل ُّ�GِIُاِت َوWَِإنَُّه َعِل�ٌ% ِب
 :pرC6ُ�وِر} [ال ُّa24ال.[  

��tهللا تعال� ��ی!��a ال�G على ال�ا?ل @tل�ات ال�G س�Gانه،  @ال�aاغة نف�ها 7<
في �ل م�ة، في ال�6ه� األول ال!�aة @ال
ل�ات، في ال�6ه� الRاني ال!�aة @ال
ل�ات، في 

  ل� ال!�aة @ال
ل�ات!ال�6ه� الRا
كأن ال
ل�ات أقpC مO ال�الح، وهل في ذل] ش]؟ وأ� سالح هWا ال�W ل�7ه خاص�ة 

ْكَ� َوِ+نَّا اخ��اق ح�ود ال~مO أك�R مO �ل� ِّWْلَ!ا ال ات هللا ال�ي ��� هللا لها الGفg {ِإنَّا َنOُGْ َن~َّ
 :�.Gَن} [الC�ُاِفGَم9َلُه َل Oورش� أن.ح م�عى م pل�ات هللا!]. وأ� ه�t@ ���  �عى یه

  
ال��'�ة وال!ف} واالج��اع..... ال<�ها  إن ح�Cر �ل�ات هللا في الق�ال واإل�7ان وفي

Gن إصا@ة الC
وال�ف�.. ومع ��اب �ل�ات هللا ال  ��قة، وحCaل ال<��، وال!�a،فق� ت
  ح� وال خ�� ون�a وال �ف� في أ� م��ان

  
هللا في م��ان]؟ ماهي �ل�ات هللا في ومO ه!ا �G7 ل] أن ت�أل نف�] ماهي �ل�ات 

  وم.ال اه��ام]؟ هل تع�فها؟ هل ض�So معان�ها؟  اش�غال]مGل 
��� Sفها هل ع�ف�Cح بها ف ت.!�  ي م��ان]؟ل
  @tل�ات هللا ب��]؟ ت�ب�هل ف
�ت ��� 
��� Sل�ات هللا ول�ك؟ ت�'ي هل تأملt@  

 ��� Sع]؟ ت!.حهل ع�فIل�ات هللا م6ارt@  
  بها أود ف
�ك؟وت��% @tل�ات هللا ثقاف�]  ت���O هل جال @<ا?�ك ��

Sإلى ن.اح ثاب ��ل�G راسخ a7ل ال�ن�ا @اآلخ�ة ب�ون �ل�ات هللا، ألن قCان�O ا لO تع
!!Sي وقال تعالى: " ف�ه�ا إل�ه وح�ه ال @آرائ!ا وال ت.ار'!ا مه�ا بلغo��!6ل الC7ق ُّ�GِIَُو

  ).209/ 4 ��!ا" (أضCاء ال��ان:ال @آرائ!ا، وال مقایاْلtَ@ِ َّ�Gَِلَ�اِتِه"
  

وح�O ت�Gر �ل�ات هللا تعالى في م��ان] فإن] ض�!S الGلCل ال�اس<ة ألن �ل�ات هللا 
  ].64} [یCن}: ِلَ
ِلَ�اِت qَِّ وال أش� ث�اًتا م!ها {َال َتْ�ِ�یَل ال أرسخ م!ها 

  
] وق�ا7اك وال ت�Cقع شح �ل�ات هللا تعالى أن ت��Cع� م�ادیO ح�ات]، ون6ا?] ومعاش

ُه ِمOْ َ@ْعِ�ِه َس�ْ فإنه ال نفاد لها {َوَلCْ َأنََّ�ا ِفي اْألَْرِض ِمOْ َش.َ  ُّ��ُ7َ �ُGْ�ََما َ�ٍة َأْقَالٌم َواْل �ٍGُ@َْعُة َأ
  ].27} [لق�ان: َ�ِلَ�اُت qَِّ َنِفَ�ْت 

إن�ا هC لل�G كل!ا ی�وم أن ��a7 ال�G في س¢�ه، واآل7ات ت��6 إلى أن الCصCل 
الGَ�، فال��Gقة ت
�O {��ا اق��ب  !! و��� ال ��a7 مO اه��t@ pل�ات ال�Gِ ات
ل�@ال

ُ اْلبَـاِطلَ َوُيِحقُّ   َّUقـَْلِبَك َوَيْمُح ا
قَّ ِبَكلَِماتِِه إِنَُّه عَلِيمٌ ِبذَاِت  اْلحَ 

].24الصُُّدوِر} [الشورى: 

الصياغة نفسها يخبر هللا  
تعالpكيف ينتصر الحق على  
الباطل بكلمات الحق سبحانه

في كل مرة، في المشهد األول  
النصرة بالكلمات، في المشهد  

اني النصرة بالكلمات، في  الث
المشهد الثالث النصرة  

كأن الكلمات أقوى   !بالكلمات
من السالح، وهل في ذلك شك؟ 

أي سالح هذا الذي لديه خاصية  
اختراق حدود الزمن أكثر من  
كلمات هللا التي كتب هللا لها  
الحفظ {إِنـَّا َنْحُن َنزَّْلنَـا الذِّْكَر  

]. 9حجر: وَإِنـَّا َلُه َلَحاِفُظوَن} [ال

مع غياب كلمات هللا ال حق وال  
 ظفر في أي  خير ونصر وال

ميدان

يحق لك أن تسأل نفسك ماهي  
كلمات هللا في ميدانك؟ ماهي  
كلمات هللا في محل اشتغالك  
ومجال اهتمامك؟ هل تعرفها؟ 
هل ضبطت معانيها؟ 

لن تعبر إلى نجاح ثابت راسخ  
يصل الدنيا باآلخرة بدون  

ألن قوانين الحق  كلمات هللا، 
فيهما إليه وحده ال بآرائنا وال  

اربنا مهما بلغت!!تج

حين تحرر كلمات هللا تعالى في  
ميدانك فـإنك ضمنت الحلول  
الراسخة ألن كلمات هللا ال أرسخ  
منها وال أشد ثباتًـا منها {َال تَْبِديلَ  
{ َِّUِلَكلَِماِت ا
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 Oم �Gه% @قالCع�ت ع!ه تغ6اك ال�  س�Gانه!ال�G �ر @ع�ك عO س�Gانه و�ل�ا اب
  

ج�ب أن ت�Gر مع!ى نف�ً�ا أو ت�'IًCا أو اج��ا3ً�ا وأنS ت!oل� مO �ل�ة مO �ل�ات 
�ة راس<ة، وت��ح مO مع!ى غ~�I بل�غ م�ع�د ال�G س�Gانه؛ س�.� نف�] تقف على أرض

  األوجه ��I% ال�!اش�.
  

} مO �ل�ات ال�G إن الّ!ف�اني ال�W ی¤س} عل�ه حCل "الّ!ف}" @اع��ار �ل�ة الّ!ف
] ف���Gك ع�� مفهCمها في وح�ه س�¤س} لعل% @الّ!ف} ل% 7َوَما َسCَّاَها } [ال�6}: َوَنْفٍ} {

��ة ح�ى ال�اعة! وال��'�C ال�W ی¤س} عل�ه حCل I�.�تع�فه ال�عامل ال!ف��ة ال
]، ف���Gك ع�� 18ِف�َ!ا َوِل�ً�ا} [ال6ع�اء: ُنَ�'َِّ] "ال��'�ة"@اع��ارها مO �ل�ات ال�G{َأَلْ% 

�ه س�¤س} لعل% @ال��'�ة ل% تع�فه ال!��Iات ال��'ICة ال�عاص�ة، واالج��اعي مفهCمها في وح
 Oِ�ُِقْل َل}�Gل�ات ال� Oاع" �ل�ة م��ال�W ی¤س} لعل% @االج��اع اإلن�اني @اع��ار "االج

 Sَِ�َع�} [اإلس�اء: اْجَ ُّO.ِْنُ} َواْل ]،ف���Gك ع�� مفهCمها في وح�ه س�¤س} لعل% 88اْإلِ
  اني على نCG ل% تع�فة ال!��Iات االج��ا�3ة ح�ى الل�Gة!@االج��اع اإلن�

  
وعل�اء هWه العلCم وال�احCRن ف�ها ح�O ی¤س�Cنها مO خالل �ل�ات ال�G تل] وأس�ها 

جه�ه% ال�فهCم�ة ب��I�G عل�ي ش�Cلي ی¤س�Cن @ه علCمه% ب�سCخ، ش�oIة أن ال 7<ال� 
% ال�Gار� ع�� �ل�ات ال�G أ� تCاصل @أ� ت.�'ة إن�ان�ة ق�ل بلCغ الغا7ة في سع�ه

  س�Gانه! و'ع� ذل] لO ��7ه% أ� اتaال @أ� ت.�'ة على األرض ق��7ة أو ح�یRة!
  

وال�Cم تلح م!اهج ب!اء ال!��Iات، و (أ@���CلCج�ا) العلCم على ال�Rات وت�اس] أ@عاد 
الI�  �Gة ال!ف��ة، وال��'ICة، واالج��ا�3ة، ال�ي ت!oل� مO �ل�اتال!��Iة ومCtناتها، وال!�

أش� ث�اًتا ورسCًخا وق�رة على ال�فه% وال�ف��� - ال م.�د الCعg @ال
ل�ات-وف� قCان�O العل% 
�O�ّ وال��ان ال�!���. §هللا أعل%��¤ وال!�  وال

ال تتوقع شح كلمات هللا تعالى  
دين حياتك، أن تستوعب ميا

ونشاطك ومعاشك وقضاياك  
افـإنه ال نفـاد له

كلنا يروم أن يصيب الحق في  
سعيه، واآليات تشير إلى أن  
الوصول للحق إنما هو  
بالكلمات!!

الحقيقة تكمن فيما اقترب من  
الحق سبحانه وكلما ابتعدت عنه  
تغشاك الوهم بقدر بعدك عن  
الحق سبحانه!

ه  إن النّفساني الذي يؤسس علم
حول "النّفس" باعتبار كلمة  

لحق {َونَْفٍس  النّفس من كلمات ا
] 7َوَما َسوَّاَها } [الشمس: 

فيتحرك عبر مفهومها في وحيه  
سيؤسس لعلم بالنّفس لم تعرفه  
المعامل النفسية التجريبية حتى  
 الساعة!

علماء هذه العلوم والباحثون فيها  
حين يؤسسونها من خالل كلمات  

ا المفهومية  الحق تلك وأسره
بتحرير علمي شمولي يؤسسون  

هم برسوخبه علوم
  

ص: إرتباط كامل الن  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTargui-WordsOfGod.pdf   

******************  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTargui-WordsOfGod.pdf  
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 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  جزاتالمن من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام عربيةال النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 ـامللعـــ  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 
 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

 فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
  

*** *** *** 
  " يّبةنحو لياقة نفسانية أفضل لحياة ط  "

  للدكتور جمال التركي  الصفحة العلمية

  تسجيل االشتراك

www.facebook.com/turky.PsyFitness 
 

 

 

 
 

 
 


