
 متوازنة بتزكية النفسالحياة ال
 

هللا ال يغير ما بقوم  علينا أن نعلم بأن، ولكن النجاحلسعادة الحياة المتوازنة سبب ل -

 حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

 فِي تَْطغَْوا أاَلَّ *  اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرفََعَها َوالسََّماءَ : ))الميزان ذُكر في سورة الرحمن -

هللا تعالى خلق كل شيء (( اْلِميَزانَ  تُْخِسُروا َواَل  بِاْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا*  اْلِميَزانِ 

 بميزان، من السماء واألرض، وعلى الناس اال يطغوا في الميزان. 

كل شيء في الحياة متوازنة ولكن لكون أنفسنا ليست متوازنة ال نرى هذا التوازن  -

ونشعر بأن األمور ليست متوازنة. لذلك علينا أن نوازن أنفسنا كي نرى التوازن 

 الذي جعله هللا في الكون. 

عمل والنظر في الوهو العلم والحياة المتوازنة هو المشي على الصراط المستقيم.  -

 يوصله الى هذا الصراط المستقيم.  النفس وما

 الصراط المستقيم هو الذي يوصل المرء الى الجنة ورضوان هللا تعالى.  -

 الحياة السعيدة الناجحة تبدأ من تغيير أنفسنا.  -

 

 الصراط المستقيم في القرآن: 
 

قًا :51آل عمران  مَ  الَِّذي بَْعضَ  لَُكمْ  َوأِلُِحلَّ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  يَدَيَّ  بَْينَ  ِلَما َوُمَصد ِ  َوِجئْتُُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحر ِ

َ  فَاتَّقُوا َرب ُِكمْ  ِمنْ  بِآيَة   َ  إِنَّ * َوأَِطيعُوِن  اّللَّ ا* ُمْستَِقيم   ِصَراط   َهذَا فَاْعبُدُوهُ  َوَربُُّكمْ  َرب ِي اّللَّ  فَلَمَّ

ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ  قَالَ  اْلُكْفرَ  ِمْنُهمُ  ِعيَسى أََحسَّ  ِ  أَْنَصارُ  نَْحنُ  اْلَحَواِريُّونَ  قَالَ  اّللَّ ِ  آَمنَّا اّللَّ  بِاّللَّ

 ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا َواْشَهدْ 

 

الصراط المستقيم هو العلم والعمل وفي هذه اآلية: العلم هو: إن هللا ربي وربكم  -

 والعمل: هو عبادة هللا، وهذا هو التوازن. 

العلم بأن هللا هو الذي يملك جميع األفعال، وهو المربي باألقدار، وهللا هو رب جميع  -

 الناس، الذي يربي ويصلح الجميع وهذا هو العلم الذي يوازن النفس. 

التوازن في الحياة يجعل المؤمن مخموم القلب. ألنه متوازن ويؤمن بأن جميع ما  -

 يحصل هو من هللا الرب. 

ونغفر، ولكن معرفة هللا الرب وأن  الى الناس من الصعب أن نعفو إذا ربطنا األفعال -

 جميع األقدار منه يسهل علينا أن نعفو ونطهر قلوبنا. 

 مل الذي يوازن النفس. العبادة هي الع -

، االستغاثة، الصالة، اإلستعاذة لقنوت، والخوف وجميع أفعال العبد من ا تشملالعبادة  -

 قراءة القرآن،... . 

 العبادة هو التواضع والتذلل الى هللا تعالى.  -

 أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم.  -

 



 الحياة المتوازنة في العمل: 
 

 في الدنيا واآلخرة. الحياة المتوازنة =< النجاح =< السعادة 

 

ْنَسانَ  ِإنَّ *  َواْلعَْصرِ : ذكر في سورة العصر ))النجاح  الَِّذينَ  إاِلَّ *  ُخْسر   لَِفي اإْلِ

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحق ِ  َوتََواَصْوا الصَّ  ((بِالصَّ

 

 ُمْؤِمن   َوُهوَ  أُْنثَى أَوْ  ذََكر   ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ : ذكرت في سورة النحل ))السعادة

 ((يَْعَملُونَ  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهمْ  َولَنَْجِزيَنَُّهمْ  َطي ِبَةً  َحيَاةً  فَلَنُْحيِيَنَّهُ 

 

  ا.جميع ما ذكر في سورة العصر هي أعمال تعمل به -

جميع األعمال  هووذُكر في سورة النحل العلم وهو اإليمان والعمل  -

 الصالحة. 

 

 أنواع عدم التوازن:  -

o .شخص يتعلم وال يعمل 

o  .شخص يعمل وال يتعلم 

o  يهتم بجسده.شخص فقط 

o  .شخص فقط يهتم بالمجتمع 

 

 : أساس التوازن -

 الجانب اإليماني  .1

 الجانب الشخصي .2

 الجانب المادي  .3

 الجانب االجتماعي  .4

السبب في الطغيان والحزن والهم هو عدم التوازن من جانب من الجوانب  -

 األربعة. 

 

)القرآن  والعمل.المتين للحياة المتوازنة، هو العلم هو األساس  الجانب االيماني:

 والعلم الشرعي ،...(. 

وهو الجانب الذي يهتم بتزكية النفس وتطويرها وتحديد غايتك  الجانب الشخصي:

 وأهدافك. 

 وهو ينظم عالقتك مع اآلخرين. الجانب االجتماعي:



 يعتني بوضعك المادي وعملك واالهتمام ببدنك.  الجانب المادي:

 

  

 االيماني

 

 الشخصي

 

 االجتماعي

 

 المادي

 

 الكسب الحالل  المشاركة مع اآلخرين  الثقة باهلل  اإلخالص  العلم 

. الدعاء: اللهم إني ١ التطبيق

أعوذ بك أن أشرك 

بك وأنا أعلم 

واستغفرك لما ال 

 أعلم.

 

. سؤال النفس في ٢

جميع األعمال، "لم 

 أعمال هذا العمل"؟

. اكتب القدرات ١

 التي وهبك هللا. 

 

. الدعاء: يا حي ٢

يا قيوم برحمتك 

أستغيث أصلح لي 

شأني كله وال 

تكلني الى نفسي 

 طرفة عين. 

 

. حديث: ترى ١

المؤمنين في توادهم 

وتراحمهم كمثل الجسد 

الواحد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر 

األعضاء بالسهر 

 والحمى. 

 

. دعوة صديق، ٢

 مشاركة مع أحدهم. 

 

تحرى الكسب 

 الحالل. 

 

 

 ال باإلخالص. ا: التوازن االيماني ال يأتي االيماني =< اإلخالص

اإلخالص هو سر بين العبد وربه. ))وما أمروا اال ليعبدوا هللا مخلصين له  -

 الدين حنفاء((. 

 سؤال نفسك، لم؟ كيف؟اإلخالص هو  -

والجواب هو " رضا هللا والتقرب اإلخالص هو السؤال "ما الدافع للفعل"؟  -

 اليه" 

 المخلصين هم الذين يُحفظون من الشيطان، وعدم توازنه.  -

 تطوير الذات. : الثقة باهلل هو السبب الرئيس فيالثقة باهللالشخصي =< 

 الثقة باهلل هو السبب لجعل المؤمن قويا.  -

 ماذا أفعل للوصول الى اإلخالص:

o .الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما ال أعلم 

o سؤال النفس في جميع األعمال، "لم أعمال هذا العمل"؟ 
 



هللا تعالى كرم بني آدم وخلق له كل ما في الكون. وفي نفس الحين، نحن فينا  -

 .تعالى ضعف ونقص، لذلك نحتاج هللا

 المؤمن القوي هو الذي يجعل ثقته في هللا تعالى وهذا هو التطور.  -

 

 المشاركة مع اآلخريناالجتماعي =< 

 لخير واألعمال الصالحة. في األمور ا المشاركة -

 

 

 الكسب الحاللالمادي =< 

 

 

 

 

 
 

 

 ماذا أفعل للوصول الى الثقة باهلل:

o  .اكتب القدرات التي وهبك هللا 

o  الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وال تكلني

 الى نفسي طرفة عين. 
 

 :المشاركةماذا أفعل للوصول الى 

o  حديث: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا

 اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى. 

o مع أحدهم.  دعوة صديق، مشاركة 

 ماذا أفعل للوصول الى المشاركة:

o  .تحرى الكسب الحالل 


