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انضمت  فإذا  القلوب،  تطمئن  الله  بذكر  أأل 
النفس املطمئنة »األنا األعلى« مع الهو ضد األنا 
الشخصية  داخل  النفسي  الصراع  عملية  في 
سوية  غير  الشخصية  هذه  أصبحت  اإلنسانية 
معني«  نفسي  باضطراب  مصابه  »مرضية- 
قهري-  وسواس  هوس-  اكتئاب-  هستريا-  قلق- 
أقوى  مركز  في  أصبحت  الهو  ألن  فصام...إلخ. 
من املحكمة النفسية »األنا« بسبب مساندة األنا 
وأصبح  وبقوه  لها  العليا«  واملثل  »القيم  األعلي 
النفسي«  البنك  النفسية،  »الطاقة  الليبيدو 
بنزين الشخصية ووقودها في خدمتهما وموجه 

لهما . 
هذه األنا األعلي أعطت الهو »النفس األمارة 
الضوء  أو  الناس  أمام  جميال  بروازا  بالسوء« 
وأفعال  جرائم  من  يشاء  ما  يفعل  لكي  األخضر 
والقانون.  واألخالق  القيم  بند  تحت  مشينة 
أمام  أصبحت  األنانية  الشخصية  أن  بمعني 
امرأه  أو  ورجال  طيبة  وسمعة  أخالق  ذا  الناس 
هذا  داخل  ولكن  جميال،  وبروازا  شريفة 
البرواز شيطان أو عفريت أو شيطانة أو عفريتة 
الناس  يصدقها  قد  وإقناعات  مبررات  لديهما 
الحقيقة  في  هم  ولكنهم  معهم  تعاملوا  إذا 
الشريفة  وغير  الدنيئة  أهدافهم  تحقيق  يريد 
يعلمها  ل  أخرى  أهداف  تحقيق  يريدون  أو 
أنفسهم  حماية  يريدون  أو  وجل  عز  الله  إل 
عز  الله  وأن  الشديد  بالخوف  يشعرون  ألنهم 
 .  
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الجميل  البرواز  بـهذا  الناس  أمام  فيتجملون 
جرائم  من  يرتكبونه  بما  الناس  يقنعوا  حتي 
لهم  منفعة  وأصحاب  خير  أصحاب  هم  نهم 

وأصحاب فضل عليهم. 
يحاكمهم  »ضميرهم«  النفسية  فاملحكمة 
محاكمة قد تكون أصعب من املحكمة القانونية 
أقسم  ل  لهم«  الناس  »نظرات  الجتماعية  أو 
وأصدرت حكمًا  معذبتهم  اللوامة فهي  بالنفس 
عليهم قد يكون أصعب من حكم اإلعدام ألنها 
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املجتمع  »شياطني  السئية  الشخصيات  هذه 
أو الدنيا من اإلنس« يتحكم في أفعالهم املشينة 
»الكتب-  هي  شعورية  ل  نفسية  متغيرات  ثالثة 
النفسي  فالبنك  الطرح«،  أو  اإلسقاط  األفكار- 
الشديد  بالكبت  ملئ  السئية  شخصيتهم  في 

ملواقف حياتية واجتماعية أليمة وعقد نفسية 
هذه  ينكرون  أي  األفكار  ثم  سيئ«  فيه  »ما 
لها  يعطون  أي  السيئة  الشخصية  السمات 
تحت  جيد  شخصي  غالف   « الجميل  البرواز 
بند الخير والقيم واألخالق والقانون يتزين لهم 
بها أمام الناس حتي يحصلوا علي صفه القبول 
صفاتهم  يسقطون  ثم  والجتماعي  النفسي 
عملية  أثناء  املجتمع  في  اآلخرين  علي  السيئة 
أنفسهم  يعتبرون  ألنهم  الجتماعي  التفاعل 

مالئكه والناس شياطني، هل هذا مقبول. 
أشكال الفساد:

فهم يطرحون بعض الصفات السيئة وأشكال 
املغتصب-   – الحرامي  املرتشي-  »مثل-  الفساد 
املعتدي-  اليتيم-  مال  آكل  النمام-  املخبون- 
الزاني-  السفاح-  البخيل-  اإلرهابي-  العنيف- 
القاتل- املجرم- املنافق الكذاب- الفتان- الحكار 
علي  لوالديه..إلخ  العاقة  الشباب  املحتكر- 
هي  الصفات  هذه  الحقيقة  في  ولكن  الناس. 
بها املحكمة  التي تعذبهم  الحقيقية    . صفاتهم 

النفسية »النفس اللوامة« 
مرضية  سعاده  لديهم  السعاده  أصبحت  بل 
وسلبية تتم في تكرارهم لرتكابهم هذه األفعال 
تؤذي  التي  اإلجرامية  والسلوكيات  املشينة 
ربك  »إن  باملرصاد  تعالي  الله  ولكن  الناس.  
النفسية  املحكمة  تستطع  لم  فإن  لباملرصاد« 
الحالة  هذه  من  وتنقل  صفاتهم  من  ر  تغيِّ أن 
السيئة الشيطانية إلي الحالة اإليجابية أي من 

املحكمة  تستطع  لم  وإذ  الصالح،  إلي  الفساد 
املحكمة  فإن  وتعاقبهم  تردعهم  أن  القانونية 
 بأن تفضحهم أو 

ً
اإللهية قد تصدر حكمًا عادل

تهلكهم باملرض أو تعاقبهم بنفس الصفات التي 
كانوا يتزينون بها أمام الناس وتعذبهم بها في 
من  عذابًا  عليهم  ترسل  أو  اآلخرة،  قبل  الدنيا 
أو  النسف-  أو  الحرص-  أو  بالغرق-  إما  السماء 
الخسف- ألم يتذكر- هؤلء الشياطني ماذا فعل 
»فرعون  السابقة  الفاسدة  باألمم  تعالي  الله 
شعيب  وقوم  لوط  وقوم  وثمود  وعاد  وقومه 
وقريش...إلخ«  والحواريني  وصالح  يونس  وقوم 
الرباني  العقاب  هذا  الشياطني  هؤلء  نسى  هل 
»األنا«  النفسية  املحكمة  النفسي  العقاب  قبل 
ماذا ينتظر هؤلء.. ينتظرون هذا العقاب ولكن 
وجود الرحمة اإللهية- سيدنا محمد- قد تؤجل 
قد  أو  رشدهم  إلي  يعودوا  حتي  العقاب  هذا 
العقاب في اآلخرة  يكون سببًا في تخفيف هذا 
األلباب،  أولي  ويا  األبصار  أولي  يا  فاعتبروا 
أيها  يا  الضعفاء  تعالي  الله  خلق  فارحموا 
الشياطني قبل أن تنالوا العقاب اإللهي وعندئذ 
ل ينفع مال ول بنون إل من أتى الله بقلب سليم. 
ثالثة  له  ومثلث  هرم  أي  ثالث-  فالدنيا 
األجر.  وقمته  األلم  األمل-  قاعدته  أضالع، 
األلم  وتحّملوا  باألمل  الضعفاء  أيها  فعيشوا 
اآلخرة  في  العظيم  األجر  أجل  من  الدنيا  في 
وعندئذ يحسدكم هؤلء املعذبون لكم في الدنيا 
واملنزلة  األخرة  في  العظيم  األجر  هذا  من 
وصدق  لكم  تعالي  الله  أعدها  التي  الجميلة 
ن  مِّ ْطَعَمُهم 
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أخالقيا  أنفسكم  ترتيب  أعيدوا  املفسدون  أيها 
حتي  الغالية  مصرنا  أجل  من  ووطنيا  وقيميا 

تفلحوا . 

يا شياطني اإلنس احذروا ..
املعاصر.  النفسي  التحليل  رائد  فرويد  سيجموند  فسر 
األجهزة  بني  النفسي  الصراع  ضوء  في  اإلنسانية  الشخصية 

النفسية الثالثة: 


