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 حق النفس: الحفظ والرعاية (فضاء 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 التوجات اإلسالمیة لرعایة حق النفس؟

وما هي االسلوكات التي تضر بها؟

النصوص المؤطرة للدرس

اَس َما َقَتَل الن� ن� ْو َفَساٍد ِفي اال�ْرِض َفكَا� ُه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس ا� ن� ْسَراِئيَل ا� ْجلِ َذِلَك كََتْبَنا َعلَى َبِني ا� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى : ﴿ ِمْن ا� َقاَل ا��

َجِميًعا ﴾.

[سورة المائدة، اآلية: 32]

ى ِفيِه َم َيَتَرد� ى ِمْن َجَبلٍ َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو ِفي َناِر َجَهن� ِبي� َصل�ى اُ� َعلَْيِه َوَسل�َم، َقاَل: «َمْن َتَرد� ُ َعْنُه، َعنِ الن� ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ا�� َعْن ا�

َبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه َم َخاِلًدا ُمَخل�ًدا ِفيَها ا� اُه ِفي َناِر َجَهن� ُه ِفي َيِدِه َيَتَحس� ا َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسم� ى ُسم� َبًدا، َوَمْن َتَحس� َخاِلًدا ُمَخل�ًدا ِفيَها ا�

َبًدا». َم َخاِلًدا ُمَخل�ًدا ِفيَها ا� ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَجا� ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر َجَهن�

[أخرجه مسلم – كتاب اإليمان، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسورة المائدة

سورة المائدة: مدنية، عدد آياتها 120 آية، ترتيبها الخامسة في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة “الفتح”، تبدأ السورة بأحد أساليب

النداء “يا أيها الذين آمنوا”، سميت بهذا االسم نسبة إلحدى معجزات سيدنا عيسى عليه السالم إلى قومه، عندما طلبوا منه أن ينزل

ا� عليهم مائدة من السماء يأكلون منها لكي تطمئن قلوبهم، وفد تناولت جانب التشريع بإسهاب، إلى جانب موضوع العقيدة وقصص

أهل الكتاب.

التعريف بأبي هريرة

أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كناه رسول ا� صلى ا� عليه وسلم بأبي هريرة، ولد سنة 21 ق هـ، وتوفي سنة 59

هـ، وله في كتب الحديث 5374 حديثا.

نشاط الفهم وشرح المفردات

مدلوالت األلفاظ والعبارات

كتبنا: فرضنا وحكمنا.

بغير نفس: بغير حق.

يتردى: يرمي بنفسه.

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/93491


المضامين األساسية للنصوص

تشديد النكير والوعيد على من يقتل النفس بغير حق، واعتبار من يزهق النفس الواحدة فكأنه قد قتل الناس جميعا.

تحريم قتل اإلنسان نفسه، وأن من فعل ذلك فمصيره النار.

مفهوم رعاية النفس وحفظها

مفهوم حفظ النفس

حفظ النفس: صيانة النفس من التلف والضياع وكل ما من شأنه أن يسبب في إتالفها، أو يلحق الضرر بوظائفها التي خلقها ا� للقيام

بها.

مسؤولية اإلنسان تجاه نفسه

جعل ا� تعالى النفس أمانة عند اإلنسان، فهي هبة من ا�، فاإلنسان مسؤول عن نفسه بأن يرعاها ويحافظ عليها، وليس له الحق في

أن يلحق الضرر بها، فهي ليست ملكا له بل هي � عز وجل.

مظاهر رعاية النفس وحفظها

مظاهر الرعاية المادية

تمكين النفس من التغذية.

تمكين النفس من النظافة

تمكين النفس من العالج

عدم إزهاق النفس أو تالفها.

تجنب السموم المضرة بالصحة من مسكرات ومخدرات.

العمل لكسب الرزق الحالل.

ممارسة الرياضة.

مظاهر الرعاية المعنوية

تعليم النفس ما ينفعها من العلوم واآلداب.

تطهير النفس من الرذائل كالكذب والحسد والغش والنميمة …

أداء العبادات � تعالى والتحلي بالتقوى.

القيم المستفادة من الدرس

ال ألحق الضرر بنفسي ألنها أمانة يجب الحفاظ عليها.

ال أكلف نفسي ما ال تطيق.

ألتزم بتوجيهات الرسول صلى ا� عليه وسلم، فهو القدوة لنا.


