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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  !!اإليمان وقوة الروح
  
 

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     
 

" ال$ی� أوت�ا العل� واإل��ان ", اإلعقاد �ا� ورس�له , وه� م��ر آم� , ال��ی	 : اإل��ان   
 56ال&وم 

 "وت(م� �الق�ر خ1&ه وش&ه, وال�1م اآلخ& , ورسله , و.-ه , ومالئ*ه  ,اإل��ان أن ت(م� �ا� "

 "اإل��ان ما وَقَ& في القل8 وصّ�قه الع�ل"

 "اإل��ان مع&فة �القل8 و<ق&ار �الل=ان وع�ل �األر.ان"

ال*ف1لة �إنLاز ما , اإل��ان Jاقة نف=Cة ذات تأث1&ات روحCة فائقة الع1B& ع� الق�رات ال@ارقة 
N�� ونهال�قه بCQRت �. 

 

في م=1&ة الCRاة , وه� الع��د الفق&U لل�ج�د الRي Wون ق�ة اإل��ان ت�Bل إرادة , فYعوت
 .ال�ج�د الفاعلة في ال*�W1نات ال&ابCة ال=ا\Cة ف�ق ال&اب

�م Rی�اجه ف1ها م�1&ه ال� �رع , و.ل م@ل�ق ��& �أزمات ح&جة ق�وفي أثWائها الب� أن ی
&_R= فاعل مع آلCاته ال�عcزة لل&وح وال�(ازرة للWفa , عWاص&ه  �اإل��ان ̀و �ف& عW�ه , ̀وف

 .Jاقة ال�قاومة والR�U واإلص&ار على د���مة الCRاة

 

, وله$ا فه� ض&ورة ج�ه̀&ة وحاجة ح�Cة , والCRاة ��Lه&ها ال ت=CQ� إذا تLّ&دت م� اإل��ان 
والفاعل بها ل�1J� أر.ان ص1&ورته , ا ی�ج8 على ال�@ل�ق العاقل ال�=h بها وال-gR عWه

ل�NCن في ت�اشج مع علCاء ال�ج�د , و<Jالق ما Ciه م� .�ام� ال1Y-ات وال=امCات , اإلن=انCة 
 .ال�Yل	

 

, وال$ی� �فق�ون اإل��ان ��lCmن حالة ال@�ار وال1هان وال_Cاع ال��م& ل*�W1نه� اإلن=انCة 
BBRها إلى ال@الئ	 ال=ا\Cة ف1ها , �Wح الCRاة معان1ها فاإل��ان �, وم�1&ه� ال&ابي ال�عل�م  , ̀و

 .والLا̀رة .األم�اج في تCار ال��1&

 

وهو مصدر  , التصديق  : اإليمان
, اإلعتقـاد با9 ورسوله  , آمن  

" الذين أوتوا العلم واإليمان  "
56الروم  

, اإليمان أن تؤمن با9  "
, ورسله  , وكتبه  , ومالئكته  

وتؤمن بالقدر  , واليوم اآلخر  
خيره وشره

اإليمان معرفة بالقـلب وإقرار  
"باللسان وعمل باألركان

اإليمان طاقة نفسية ذات  
تأثيرات روحية فـائقة التعبير عن  

الكفيلة  , القدرات الخارقة  
بإنجاز ما ال يمكن تحقيقه بدونه

كل مخلوق يمر بأزمات حرجة قد  
, يواجه فيها مصيره المحتوم  

وفي أثنائها البد أن يتدرع  
, باإليمان ويستحضر عناصره  

ويتفـاعل مع آلياته المعززة للروح  
فتتوفر عنده  , ؤازرة للنفس  والم

طاقة المقـاومة والتحدي  
واإلصرار على ديمومة الحياة

الحياة بجوهرها ال تستقيم إذا  
ولهذا  , تجرّدت من اإليمان  

فهو ضرورة جوهرية وحاجة حتمية  
يتوجب على المخلوق العاقـل  , 

, التمسك بها والبحث عنها  
والتفـاعل بها لتوطيد أركان  
صيرورته اإلنسانية  

الذين يفقدون اإليمان يعيشون  
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اآلخ$ة إلى آفاق الBWل والعcة , فالعالقة ب�1 الCRاة واإل��ان لها أ�عادها الفاعلCة اإل�LابCة 
 .والق�رة على تأك1� ال$ات وال�اصل ال�اعي مع ال��ض�ع, وال*&امة 

 

ت�=h الCRاة �اإل��ان وتL=� ص�رتها في , ال��اجهة الLادة مع إرادة ال��ت  وفي لqRات
, والفاعلة ف1ها أثWاء م&وقها ب�اقعها الcماني وال�Nاني , مف&داته وعWاص&ه ال�&اك�ة في أع�اقها 

, وعW�ما ت=R_& یWابCع اإل��ان ومlاعل الCق�1 فأن الCRاة ت�لh ق�رات اإلن�ار على ال��ت 
 .اصل م=1&تها ال�qف&ة �العYاء ال1BWلوت� 

 

ة الق�رات ال�Wا\Cة وال�فا\Cة في األب�ان  �ل� Jاقة فّعالة , ور�rا �=اه� اإل��ان في تق̀� ̀و
ل*Wه على ما یB�و في حاالت م�Wعة , للق_اء على نlاJات ال@ال�ا ال=&JانCة والR� م� ج�Wنها 

 .�ار على أخgB اآلفات الي ت�81 ال-�N�&lن له دور واضح في تأم�1 آلCات الlفاء واإلن
 

ألن ال@Cارات مR�ودة , واألم&اض ال@t1Bة ت_ع الs@l في م�اجهة حCQCQة مع ال��ت 
ة , واإلمNانCات لv=C م(.�ة  ل*� الفاعل مع اإل��ان وما ی�ل�ه في الB�ن م� ِق�w �=اه� بق̀�

 .إرادة الlفاء وال�عافاة

ة اإلرادة اإل��انCة وله$ا تلLأ الع�ی� م� ال�&اكc ال , وgr ال�lاع& اإل�LابCة , عالجCة لق̀�
 .وتأه1ل الWفa لل�Lابهة والR�U وال�اصل مع الCRاة

 

 &l-ا الCرة في دن��Yة مCرات ذات�لق 	اجها , فاإل��ان إدراك ع�1&@���N الWق81 عWها و<س
 .اءو<س@�امها للع1B& ع� مlا̀رع م=قBلCة م�لة بCار العYاء وال-ق

 

الي ت(.�ها , والعالج بRفJ c1اقة اإل��ان ال*امWة له نائLه اإل�LابCة وق�ته الlفائCة 
 .ال��ارسات اإل��انCة ال��لة �الفاعل مع األزمات ال�CRة

ل ق�رات ال�Wاعة وال�قاومة و<ناج  فهل أن اإل��ان Jاقة خCzة ذات تأث1&ات ه&م�نCة ونف=Cة تفعِّ
 !!اء الCRاة؟األج=ام ال�_ادة ألع�

  

حالة الخوار والتيهان والضياع  
, المدمر لكينونتهم اإلنسانية  

ومصيرهم الترابي المعلوم  

, اإليمان يمنح الحياة معانيها  
ويحببها إلى الخالئق الساعية فيها  

والجارية كاألمواج في تيار  , 
.المصير

في لحظات المواجهة الجادة مع  
تتمسك الحياة  , إرادة الموت  

باإليمان وتتجسم صورتها في  
مفرداته وعناصره المتراكمة  

والفـاعلة فيها أثناء  , في أعماقها  
مروقها بواقعها الزماني  
والمكاني  

ربما يساهم اإليمان في تقوية  
القدرات المناعية والدفـاعية  

ويولد طاقة فّعالة  , في األبدان  
للقضاء على نشاطات الخاليا  
السرطانية والحد من جنونها  

تلجأ العديد من المراكز العالجية  
وبث  , لتقوية اإلرادة اإليمانية  

وتأهيل النفس  , المشاعر اإليجابية  
تواصل مع  للمجابهة والتحدي وال

الحياة

العالج بتحفيز طاقة اإليمان  
الكامنة له نتائجه اإليجابية  

التي تؤكدها  , وقوته الشفـائية  
الممارسات اإليمانية المتصلة  
بالتفـاعل مع األزمات الصحية

هل أن اإليمان طاقة خفية ذات  
تأثيرات هرمونية ونفسية تفعِّل  
قدرات المناعة والمقـاومة وإنتاج  

مضادة ألعداء  األجسام ال
!!الحياة؟

  
: كامل النص  رابط  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-MuqarabetTheBelief.pdf  

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  ي رقيا بعلوم وطب النفسنحو تعاون عرب

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-MuqarabetTheBelief.pdf 
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  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

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

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

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  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 

***   ***   *** 

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي وقـعالمانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/  

  سانيـــــــــــوننف: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
sp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6http://www.arabpsynet.com/menu.a  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
2=7://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_chttp  

  وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  

   

 "  العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" لـعلميـــة  االستشارية وال  الهيئـــــة
 2020 - 2019     الجديدة التركيبة

20.pdf-http://www.arabpsynet.com/ApnBoard18 

 




