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 المستخلص

ومن أجمعین، وصحبه آله وعلى محمد رسوله على والسالم والصالة العالمین، رب هللا                الحمد
 تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

موضوعیة دراسة الكریم، القرآن ضوء في وعالجها النفسیة الهزیمة (مفهوم رسالة: فإن بعد:               أما
 تأصیلیة) رسالٌة علمیٌة مقدمٌة لنیل درجة الماجستیر، في الكتاب والسنة.

في بالغ أثر النفسي ولالنهزام النفس، ومنها الخمس الكلیات حفظ اإلسالمیة الشریعة أهداف من                إن
في النفسیة الهزیمة إلیقاع المتنوعة األسالیب  اهللا رسول استخدم ولقد واألمة، الفرد حیاة على                 التأثیر

 نفوس أعدائهم، وأرشد صحابته الكرام إلیها، وكان لها عظیم النفع واألثر.

مفهوم األول: الفصل في ذكرت وفهارس، وخاتمة فصول وثالث مقدمة على رسالتي اشتملت               وقد
واالصطالح، اللغة في الهزیمة تعریف األول: المبحث مباحث، أربعة على ویشتمل النفسیة،              الهزیمة
في النفسیة الهزیمة مصطلح مرادفات الثالث: المبحث واالصطالح، اللغة في النفس تعریف الثاني:               المبحث

  القرآن الكریم، المبحث الرابع: عالقة الهزیمة النفسیة بمصطلحات مقاربة.

المبحث مباحث: ثالثة على ویشتمل الكریم: القرآن في النفسیة الهزیمة مفهوم تأصیل الثاني:               الفصل
في النفسیة الهزیمة صور من الثاني: المبحث األعداء، نفوس في النفسیة الهزیمة إلقاء مشروعیة                األول:

 القرآن الكریم، المبحث الثالث: أسالیب الهزیمة النفسیة في ضوء القرآن الكریم.

الكریم، القرآن ضوء في وعالجها وآثارها، وأسبابها، النفسیة الهزیمة مظاهر الثالث:             الفصل
الهزیمة أسباب الثاني: المبحث النفسیة، الهزیمة مظاهر األول: المبحث مباحث: أربعة على              ویشتمل
وعالجها النفسیة الهزیمة من الحمایة وسائل الرابع: المبحث النفسیة، الهزیمة آثار الثالث: المبحث               النفسیة،

 في ضوء القرآن الكریم.

ومن الرسالة، مضمون عن كاشفة وفهارس البحث، نتائج أهم فیها ذكرت بخاتمة الرسالة ختمت                ثم
للضعف ساقها أمة به أصیبت إذا األمم، إلضعاف الوسائل أقوى من النفسیة الهزیمة 1ـ یلي:ـ ما                  النتائج

 والهوان.

اإلسالمیة، الشریعة ذلك على حثت كما اإلسالم، أعداء نفوس في النفسیة الهزیمة إلقاء مشروعیة                2ـ
 ولهذه الطریقة عظیم األثر في تحقیق النصر بأقل الخسائر.

الناجح العالج دفتیه بین الكریم والقرآن النفسیة، الهزیمة بداء العصر هذا في األمة ابتلیت                3ـ
 والمنهج القویم للوقایة والعالج من الهزائم النفسیة التي قد تحل بنا.
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Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon                 

his messenger, Muhammad and his companions, and those who followed them           

.with charity until the Day of judgment 

The thesis : (the concept of psychological defeat in the light of the Holy Qur'an               

(An Objective foundation study)) A scientific research presented for the          

.master's degree, in the book and the Sunnah 

One of the objectives of the Islamic Sharia is the conservation of the five                

faculties, including the self. Thus, the psychological defeat has a profound           

effect on the life of the individual and the nation. The Messenger of God used               

the various methods to inflict psychological defeat in the souls of their enemies             

and guided his honorable companies to it, which had a great benefit and             

.impact 

The thesis included an introduction, three chapters, a conclusion and            

indexes, mentioned in chapter I: The concept of psychological defeat, including           

four discourses the first: definition of defeat in language and terminology,           

second discourse: Definition of self in language and terminology, third          



discourse: synonyms of the term psychological defeat in The Holy Qur'an, the            

.fourth discourse: the relationship of psychological defeat in terms of approach 

Chapter 2: Rooting the psychological defeat in the Qur'an: It includes three              

detectives: the first: the legality of psychological defeat in the souls of enemies,             

the second section: from the images of psychological defeat in the Holy Qur'an,             

the third discourse: methods of psychological defeat in the light of the Holy             

.Qur'an 

Chapter 3: Manifestations of psychological defeat; its causes, and its effects,             

and its treatment in the light of the Qur'an, and includes four detectives: the              

first section: Manifestations of psychological defeat, the second discourse:         

Causes of psychological defeat, third discourse: effects of psychological defeat,          

fourth section: Means of protection from psychological defeat and its          

.treatment in the light of the Qur'an 

The thesis concluded with a conclusion stating the most important findings of            

.the research and revealing indexes on the content of the message 

:The results include 

Psychological defeat is one of the strongest ways to weaken nations, it -1             

.causes weakness and humiliation 

The legality of the psychological defeat in the souls of the enemies of Islam,- 2               

as urged by the Islamic Sharia, and this method has great effect in achieving              

.victory with minimal losses 

The nation in this era affected with psychological defeat, and the Holy- 3             

Qur'an contains the successful treatment and the right approach to prevent           

.and cure the psychological defeats that may solve us 

 



 


