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 لعالج النفسي في القرآن الكريم ا

 اهلل يقول متفاوتة، بحدة ولكن نفسيًا، يعانون استثناء بال الناس أن العالم في النفس عمماء أثبت:  الممخص
نَسانَ  }ِإن   المعارج: سورة وفي ضعيفا{. اإلنسان }وخمق النساء: سورة في البشر بني عنا تعالى  َىُموًعا ُخِمقَ  اإْلِ

  {.ٕٓ} َجُزوًعا الش ر   َمس وُ  ِإَذا {ٜٔ}

تعد ىذه الدراسة محاولة متواضعة لتفيء ظالل آيات القرآن الكريم, لمحاولة تحديد بعض الضغوط 
النفسية التي تؤثر عمى اإلنسان فتشغل تفكيره وتقمقو فتنغص عميو حياتو, وتؤثر سمبًا عمى صحتو النفسية, 

آثارىا, وكيف نتعامل معيا, مع تحديد ما أرشدنا إليو المولى عز وجل لموقاية والعالج  النفسي منيا ومن 
 لنحيا حياة طيبة تحت مظمة اإليمان . 

مفيتتتوم العتتتالج النفستتتي , اىميتتتة العتتتالج النفستتتي التتتديني . استتتبا  ا متتتراض التعتتترف عمتتتى :  دراستتتةستتتتيدف الت
نفسي اسالي  العالج ال دور الثقافة القرآنية في تذليل ا مراض النفسية , النفسية التي ذكرت في القرآن الكريم ,

 الديني . 
 وصمت  الدراسة  الى  بعض  ا ستنتاجات 

 وىمتتا أساستتيتين عقتتدتين حتتول تتمحتتور أنيتتا نجتتد النتتاس أكثتتر عمتتى الغالبتتة النفستتية العقتتد أو األمتتراض ىتتذهان  
 المصتطفى رستولو قمت  عمى الكريم القرآن أنزل أن منذ ذلك لنا أوجز الذي العظيم اهلل وصدق والحزن. الخوف
   {َٕٙيْحَزُنوَن} ُىمْ  َو َ  َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ   َ  الّموِ  َأْوِلَياء ِإن   يونس:َأ  سورة في فقال وسمم عميو اهلل صمى

 
Summary 

  Psychologists in the world have shown that people without exception suffer psychologically, 

but with varying intensity , 

This study is a modest attempt to fill the shadows of the verses of the Holy Quran, to try to 

identify some of the psychological pressures that affect the human mind and preoccupied and 

worried Vtngs him life, and negatively affect his mental health, with the definition of what 

guided us to the Almighty for prevention and psychological treatment of them and their effects, 

and how to deal With it, to live a good life under the umbrella of  faith 
The study aims to identify: the concept of psychological therapy, the importance of religious 

psychotherapy. The causes of psychological diseases mentioned in the Holy Quran, the role of 

Quranic culture in overcoming mental illness, methods of psychological therapy religious. 

The study reached some conclusions 

These diseases or psychological contract prevail over most people find that it revolves around 

two basic nodes, namely fear and sadness. And the great Allah, who outlined this to us since the 

revelation of the Holy Quran to the heart of His Prophet, peace and blessings be upon him . 
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 الفصل االول 
 : : اهمية الدراسة والحاجة اليها اوالا 

ان تعقد الحياة الحديثة والتقدم المادي والتكنولوجي ادى الى زيادة الضغوط النفسية عمى األفراد," حيث 
% من المشكالت الصحية ليا عالقة بشكل أو بآخر ٘ٚأشارت التقارير الطبية في الو يات المتحدة إلى أن 

 بالضغوط النفسية " . 
ثة كثيرًا في تحقيق مستويات مرتفعة من مؤشرات الصحة وعمى عكس المتوقع لم تسيم مظاىر الحياة الحدي

النفسية والسعادة لدى األفراد حتى في أكثر الدول تقدمًا, مما دفع الكثير من عمماء النفس الغربيين لدراسة ىذه 
الضغوط وقاموا بوضع برامج  إرشادية نفسية لمتخفيف من آثارىا, وكانت ليم نظرات مختمفة في تفسير أسبا  ىذه 
الضغوط عكست في مجمميا أىمية )البعد األفقي( في حياة الفرد أي عالقتو بالبيئة المادية وا جتماعية واآلخرين من 

 حولو, وأىممت )البعد الرأسي( أي العالقة بخالق الكون والجان  الروحي فينا كبشر. 
ت.. فيو الوحيد القادر عمى الكشف عن بما اننا مؤمنين باهلل، أنو خالق اإلنسان، ومدرك لكل ما يعتريو من حا     

حقيقة النفس اإلنسانية، والقرآن ىو كالم اهلل بيننا، فعمينا تشكيل منيج قرآني، يوفر كل القواعد واألسس لدراسة النفس 
 ( . ٘ٔ، ص ٖٕٓٓ) الصفار ،  اإلنسانية، دراسة حقيقية توفر النتائج والعالجات الحقيقية

 بني عنا تعالى اهلل يقول متفاوتة، بحدة ولكن نفسيًا، يعانون استثناء بال الناس أن عالمال في النفس عمماء أثبت وقد
نَسانَ  }ِإن   المعارج: سورة وفي ضعيفا{. اإلنسان }وخمق النساء: سورة في البشر  الش ر   َمس وُ  ِإَذا {ٜٔ} َىُموًعا ُخِمقَ  اإْلِ
  {.ٕٓ} َجُزوًعا
عة لتفيء ظالل آيات القرآن الكريم, لمحاولة تحديد بعض الضغوط النفسية التي يعد ىذا البحث محاولة متواض     

تؤثر عمى اإلنسان فتشغل تفكيره وتقمقو فتنغص عميو حياتو, وتؤثر سمبًا عمى صحتو النفسية, مع تحديد ما أرشدنا 
حيا حياة طيبة تحت مظمة إليو المولى عز وجل لموقاية والعالج  النفسي منيا ومن آثارىا, وكيف نتعامل معيا, لن

 اإليمان . 
 : اهمية الدراسة :  ثانياا 

  تستيدف الدراسة الحالية التعرف عمى :
 مفيوم العالج النفسي .  .ٔ
 اىمية العالج النفسي الديني .  .ٕ
 اسبا  ا مراض النفسية التي ذكرت في القرآن الكريم .  .ٖ
 دور الثقافة القرآنية في تذليل ا مراض النفسية .  .ٗ
 اسالي  العالج النفسي الديني .  .٘
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 :  : حدود الدراسة ثالثاا 
 .تتحدد الدراسة الحاليو باألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحاليو 

 :  : تحديد المصطلحات رابعاا 
عمتتى التغييتتر  فتتي شتتكل تفاعتتل شخصتتي منتتتظم، بيتتدف المستتاعدة: ىتتو استتتخدام األستتالي  النفستتية ، العتتالج النفستتي

والتغم  عمى المشكالت بطريقتة مرجتوة. كمتا ييتدف العتالج النفستي لتحستين الصتحة النفستية لمفترد ، وكتذلك ييتدف إلتى 
والميتارات ا جتماعيتة،  العالقتات المزعجتة، وتحستين والعواطتف واألفكتار والدوافع والمعتقدات السموكيات حل أو تخفيف

 وتعتبر بعض العالجات النفسية مسندة بالدليل لعالج بعض ا ضطرابات النفسية. 
 (   ٔٔ، ص ٜٜٗٔ) المنعم ،                                                        

 

 
 

 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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  الثاني الفصل                                   
  النفسي: العالج مفهوم : اوالا 

العالج النفسي ىو شكل من أشكال العالج الذي يرتكز عمى التفاعل بين شخصين أو أكثر, في جمسات  
العالج النفسي، يتحدث المريض مع الطبي  النفساني أو وسط مجموعة العالج عمى سبيل المثال, عن األشياء التي 

المعالجة, ومن خالل المناقشة يمكن معالجة التجار  الصعبة ومحاولة إيجاد حمول ليا, ويمكن يحتاجيا لممساعدة في 
أن يكون المريض الذي يتمقى العالج من الطبي  النفساني فردا أو زوجين أو أسرة أو مجموعة, يرجى قراءة المزيد 

 عن طم  العالج النفسي.
لكن ليس كشكل من أشكال المحادثة اليومية, حيث أن يرتكز العالج النفسي عمى التفاعل بين األشخاص و  

العالج النفسي ىو طريقة لمعالج مع وجود أىداف محددة واضحة, وتيدف المناقشات إلزالة المعاناة الناجمة عن 
ا ضطرابات العقمية أو المشاكل األخرى في الحياة أو تخفيفيا, وقد أظيرت الدراسات أن العالج النفسي ىو العالج 

 ال لمكثير من ا ضطرابات  النفسية .الفع
تتوافر المساعدة عن طريق المحادثة من قبل العديد من المجموعات المختمفة من المينيين حيث يعد التحدث  

مع شخص تثق بو في كثير من األحيان مفيد جدا, ومع ذلك، يمكن أن يتم تمقي العالج النفسي الفعمي فقط عن 
 طريق طبي  نفساني مدر  .

ك العديد من المناىج المختمفة المستخدمة في العالج النفسي, عمى سبيل المثال, يؤثر نوع الممارسة عمى وجية ىنا
النظر التي يتم مناقشة المشكمة من خالليا، حيث يمكن أن ُينظر إلى المرض النفسي ، عمى سبيل المثال من منظور 

ثر الزاوية المختارة عمى كيفية محاولة الشخص لمعالجة تجار  الطفولة أو نماذج التفكير الخاصة بالشخص, كما تؤ 
 المشكمة, لذلك تكمل المناىج المختمفة في كثير من األحيان كل منيما اآلخر، ويمكن استخداميا معا في نفس الوقت.

في التطبيق العممي، يستخدم األطباء النفسيون عدة مناىج وخبرات سابقة, ومن الجدير بالذكر أن التفاعل  
 يجابي بين الطبي  النفسي والمريض من العوامل اليامة جدا لنجاح عممية المعالجة.اإل

بشكل  ومنذ ذلك الحين تطور  عبر ما يعرف بالتحميل النفسي ٜٔالقرن  في بدأ العالج النفسي النظري 
وكذلك بواسطة  ممحوظ. التعامل مع العالج النفسي قد يكون بواسطة معالج نفسي، مستشار زواج أو مستشار األسرة،

 .  العالج الطبيعي المختص ، أخصائي ، اجتماعي ، مستشار ، ممرض نفسي ، أو طبي  نفسي

واصل معظميم العالج ضمن  عبر الياتف ا كتئا  ضد  اكدت  دراسة بريطانية أن المرضى الذين عولجوا 
 بينما بسيطة، تاختالفا منيا البعض لدي النفسية، العالجات من مختمف نوع ألف من أكثر ىناك.لقاءات شخصية

 .النفس عمم من مختمفة تقنيات أو مفاىيم استخدام نتيجة جذري اختالف ا خر البعض يختمف
 والمعالج، المريض( )أو العميل بين لشخص( )شخص شخصية جمسات تتضمن النفسية العالجات معظم 

العقمية  النفسي المعالج يكون وقد األسري، العالج ذلك في بما ،جماعي شكل في العالج يتم أخري أحيان في ولكن

https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 ترخيصو يتم وقد العالج، من تمكنو أخرى خمفيات لديو يكون ربما أو النفسي، األخصائي أو النفسي الطبي  مثل
  .لقانونيةا الناحية من عممو لمزاولة

 العالج النفسي السموكي : 
إلى تغيير في مشاعره . وينص   تغيير السموك سيؤدي في النياية  عمى فيم كيف أن  يساعد المعالج 

 التركيز عمى زيادة مشاركة المريض وتعزيز األنشطة الداعمة وا جتماعية 
من احتمال أن يعايش المعالج مشاعر يقيس ىذا النمط العالجي بدقة ما يقوم بو المريض ويحاول أن يزيد  

ردود فعل غير   ييدف إلحالل ردود فعل مرغوبة بدل العالج النفسي السموكي  -ايجابية نابعة من أعمالو. ببساطة 
 . مرغو  فييا حول ما يحدث في حياتنا

 العالج المعرفي : 
العالج المعرفي . عمى سبيل  وتمك ىي النظرية من وراء -من قبل ما نفكر بو  ما نشعر بو يتم تحديده  

. في  بمعتقدات خاطئة  فقد ينجم ذلك عن التفكير بأفكار أو اإليمان ا كتئا  المثال ، إذا كان الشخص يعاني من
 ير لألفضل . المعتقدات الخاطئة ، قد يرى المريض من العالم واألحداث حول حالتو العاطفية التغي حال تصحيح 

ووفقا لمدراسات ، فاألشخاص الذين يعانون من ا كتئا  في كثير من األحيان يضمرون مشاعر خاطئة عن  
سمبية تحصل، من دون دليل عمى أنيا ترتبط بيم مباشرة ، كما يمكنيم  أحداث  فقد يشعرون بالذن  تجاه  -أنفسيم 

مقة أي، األسود واألبيض ، وقد   يروا سوى الجان  السمبي من أن ينظروا لحا ت في الحياة من منظار القيمة المط
 األشياء ما يشمل التشويو في كثير من األحيان ألىمية بعض األحداث 

                                  (Belle, 2000, p16  ( )Frank, 1991, p2 . )  
  : الديني النفسي العالج اىمية : ثانياً 

عمى مر العصور عمى الدين واستعان بو لمساعدة ا نسان عمى مواجية لحظات  النفسيلقد اعتمد العالج  
نرفضيا أو ندير  ا  يجعمنحياة البشر  فياليزيمة واأللم واليأس ، وان إساءة استخدام البعض ليذه الجوان  المشرقة 

 ظيرنا ليا. 
مأزق وىى تكتشف كل يوم  فييا اآلن ان تجاىل الحضارة الغربية ألىمية الجوان  الروحية والدينية وضع 

وكافة أجيزة الجسم، وعمى  العصبيبل وفى تغيير بيولوجيا الجياز  النفسيوالذىنيالنشاط  فيآثار األيمان وا عتقاد 
سبيل المثال فقد تم التأكد بصورة جازمة عمى ازدياد قدرة جياز المناعة عمى قير األمراض المختمفة, حتى تمك 

 توظيف طاقات األيمان اليائمة الموجودة داخمو.  في, عندما ينجح األنسان األمراض الخبيثة
أىمية األيمان لإلنسان لتحقيق التوازن  William Jamesولقد أدرك عالم النفس األمريكي وليم جيمس  

من مرضاي  فقد قال : " لم أجد مريضٌا واحداٌ Carl Jungالنفسي ومقاومة القمق , أما عالم النفس األشير كارل يونج 
الذين كانوا في المنتصف الثاني من العمر , من لم تكن مشكمتو األساسية ىيافتقاره الى وجية نظر دينية في الحياة " 

 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
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ولقد أكدت عدة دراسات نشرت في الغر  , وتنطبق عمينا أيضٌا , عدم اىتمام األطباء والمعالجين النفسيين  
اإلحسان والتسامح , ودورىا في الصحة النفسية لمفرد , ويؤكد  نرت بالدين ومبادئو السمحة في ا ستقامة و 

Lannert( ,ٜٜٔٔ أ ن في دراستو الشييرة التي نشرت في مجمة عمم النفس اإلنساني أن نسبة كبيرة من األطباء )
ج النفسي , وقد شكمت والمعالجين النفسيين   يتمقون تعميمٌا أو تدريبٌا كافيٌا عن الدين وأثره في الصحة النفسية والعال

لدراسة الجوان  الدينية والروحية وآثارىا عمى  Task Forceالجمعية األمريكية لمط  النفسي فريق من الباحثين 
, مما يشكل  DSM – IVفي الدليل اإلحصائي لألمراض النفسية VCodeالصحة النفسية وتخصيص موضع ليا 

طويره خاصة مع ضعف النتائج والفشل في عالج بعض األمراض النفسية دافعٌا آخر لالىتمام بالعالج النفسيالديني وت
 وغيرىا .  WHOواإلدمانفي المنطقة العربية والتي أكدتيا أكثر من دراسة من منظمة الصحة العالمية 

والعالج النفسي من خالل الدين موجود في الغر  من قديم األزل عمى يد "أ  ا عتراف" الذى كان يسمح  
لتنفيس عن ىمومو وآ مو.. والتطير من مشاعر الذن .. والتخفيف من وطأة الصراع النفسي.. وبالطبع لممريض با

فان ذلك يضعنا أمام مسئوليتنا وضرورة ابتكار وتطوير أسالي  لمعالج النفسي مستمدة من ديننا الحنيف.. وىو ثرى 
 ديل مواطن الضعف والمرض وا عوجاج فييا. بإرشاداتو وتوجيياتو في التعامل مع النفس اإلنسانية.. وكيفية تع

ويرى "جالسر" وىو رائد مدرسة العالج بالواقع.. ان الصحة النفسية ترتبط بأخالقيات الفرد وبالقيم والمفاىيم  
التي يتبناىا.. اكثر من ارتباطيا بإشباع الغرائز.. وان الصحة النفسية ىيالسموك السوى الذى يمكن الفرد من إشباع 

في اطار الواقع مع مراعاة حقوق اآلخرين والمجتمع.. ويؤكد "جالسر" عمى ضرورة وجود عالقة إنسانية قوية  حاجاتو
صادقة بين الطبي  المعالج والمريض.. وليست بالطبع مثل تمك العالقة العابرة التي يصف فييا الطبي  الدواء 

 لممريض ويكتفى بذلك. 
 ن منذ مئات السنين! وىكذا لم نبعد كثيرًا عما جاء بو القرآ

 (ٕٛ"وننزل من القرآن ما ىو شفاء ورحمة لممؤمنين و يزيد الظالمين إ  خسارًا".)ا سراء: 
Nelson , 2003 ,p533)                              , ص ٕ٘ٓٓ()شقير ,ٗ ) 

 

 : اسبا  ا مراض النفسية التي ذكرت في القرآن الكريم :  ثالثاً 
  والتردد في أخذ القرار . الخوف من األقدار ، .1

من المستقبل أذىان األفراد, فيقمقون ويتوترون خوفًا مما تخبئو ليم األقدار, فيم يخافون  يشغل الخوف  
المجيول ويخشون تقمبات الزمان, مما يسب  ليم الضغط النفسي والذي ينعكس سمبًا عمى صحتيم النفسية, وعمى 

% منيم أنيم يخافون المستقبل".ويؤثر ىذا الخوف ٖ٘فتاءات لمشبا  العربي ذكرعالقاتيم ا جتماعية, "وفي أحد ا ست
عمى تفكير الفرد فيبقى مترددًا,   يستطيع اتخاذ القرار, ليعاني في داخمو من الصراع والذي يأخذ عدة أشكال, ومن 

 أىميا:
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:صتراع نفستي يتعرضاإلنسان لو عندما يكون أمام ىدفين أو أكثر متعارضين متكافئين في نفس  صراع ا قدام -
الوقت, والحصول عمى أحدىما, يتمخض عنو فقد اآلخر, ومن األمثمة عمى ذلك الخريج الجامعي عندما يعرض عميو 

 وظيفتان مختمفتان وممتازتين في نفس الفترة.
أو كما قال الشاعر: )ىما أمران  , ىدفين كالىما سمبيين لو عندما يكون أماميتعرض اإلنسان :اإلحجتامصراع  -

أحالىما مر( كالجندي المحاصر  في الحر  وطم  منو أعداؤه ا ستسالم, فيو يخشى أن يقتل, وأيضًا يخشى ذل 
 األسر.

ويحدث ىذا عندما يكون ىناك ىدف واحد يمثل رغبة ورىبة في نفس الوقت, كمن يرغ  كثيرًا اإلقدام باإلحجام:     -
 في اقتناء سيارة, ويخشى في نفس الوقت أن تتعرض لحادث أو لمسرقة.    

أن الخوف من المستقبل يشكل أحد أىم الضغوط النفسية لدى البشر, مما ينعكس عمييم سمبًا, وىكذا نرى   
خوف وترق  دائم,   يستطيع أخذ القرار, ويكثر التفكير وتقمي  األمور, ولو تتبعنا ما أورد القرآن  فيعيش الفرد في

 الكريم لمتعامل مع ىذه المسألة اليامة لوجدنا التالي:  
المسمم يج  أن يوقن بأن كل ما يحدث وسيحدث في الكون ولمبشر, بقدر اهلل سبحانو وتعالى وبعممو}َوِعنَدُه  أوً :
َمُمَيا َوَ  َحب ٍة ِفي ُظُمَماِت اأَلْرِض َوَ  َفاِتُح اْلَغْيِ  َ  َيْعَمُمَيا ِإ   ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإ   َيعْ مَ 

ِبيٍن{األنعام  "  َٜ٘رْطٍ  َوَ  َياِبٍس ِإ   ِفي ِكتَاٍ  م 
 {ِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوَ  ِفي َأنُفِسُكْم ِإ   ِفي ِكَتاٍ  مِّن َقْبِل َأن ن ْبَرَأَىا ِإن  َذِلَك َعَمى الم ِو َيِسيرٌ }َما َأَصاَ  ِمن م  

 .ٕٕالحديد
 قمق الرزق :  .2

تشغل قضية العمل واألرزاق تفكير الناس, فالطال  يخشى أ  يجد عماًل بعد تخرجو, والمزارع يقمق عمى   
المحاصيل, والسائق والموظف وغيرىم, يفكرون كثيرًا ويضعون ا حتما ت حول ما سيكسبونو من مال,  أثمان 

وتناولت أبحاث نفسية كثيرة, ظاىرة الضغوط النفسية في العمل والتي كان إحدى محاورىا البعد المادي الذي يتناول 
 المرتبات والمكافئات والعوائد المالية.
ليذا األمر اليام, فقد أكد القرآن الكريم عمى أن الرزق بيد اهلل, وأنو وحده ىو  وحتى تطمئن نفس اإلنسان

ز اُق ُذو اْلُقو ِة اْلَمِتيُن{الذاريات ي اُكْم َوُىَو الس ِميُع  ٛ٘الرزاق, }ِإن  الم َو ُىَو الر  }َوَكَأيِّن ِمن َداب ٍة َ  َتْحِمُل ِرْزَقَيا الم ُو َيْرُزُقَيا َواِ 
, والمطمو  من اإلنسان أن يأخذ باألسبا , ثم   يقمق و  يتوتر أو يخالف منيج اهلل لكي يكس  َٓٙعِميُم{العنكبوتالْ 

 بعض المكاس  الدنيوية الزائفة, وليشعر با طمئنان ألن اهلل تكفل برزقو وأن اهلل قدر لو ذلك  .
ا في وأدىم أو خوف الفقر عمييم أمرىم المولى عز ولكي يطمئن اآلباء واألزواج عمى اقتصاديات أبناءىم فال يفكرو 

الٍق وجل بعدم قتميم في حالة خشيتيم المستقبمية من الفقر, أو حتى وىم فقراء, قال تعالى: }َوَ  َتْقُتُموْا َأْو َدُكْم َخْشَيَة ِإمْ 
ي اُكم إن  َقْتَمُيْم َكاَن خطئا َكِبيرًا{اإلسراء ي اُىْم{األنعام} ٖٔن ْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ   .َٔ٘ٔوَ  تَْقُتُموْا َأْوَ َدُكم مِّْن إْماَلٍق ن ْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

 ( ٖٜٖٗ, ص ٜٔٛٔ)قط  ,                                                    
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 :  الخوف من الموت.ٖ
لقد أرعبت فكرة الموت البشر عمى مر العصور, وقد تجمى ذلك بوضوح في الحضارات القديمة في العراق 
ومصر, وارتبط مفيوم الموت لدى الكثيرين با نفعا ت العنيفة والمشاعر الجياشة وا تجاىات السمبية, تتجمع معًا 

"بأنو التأمل  Dicksteinوقد عرفو ديكشتاين" وتضغط مكونة ما يطمق عميو النفسانيون المعاصرون "قمق الموت", 
 الشعوري في حقيقة الموت، والتقدير السمبي ليذه الحقيقة.

" أن الخوف من Melanie" Kleinكما ذى  بعض النفسانيين إلى أبعد من ذلك، إذ وجدت ميالني كالين
والتصرفات العدائية المشاكسة لدى الموت ىو أصل كل القمق الذي يصي  المرء في حياتو، وأساس كل األفكار 

 البشر.
أما الموت في التصتور اإلسالمي, فيأتتي فتي سياق اإليمان بالخالق عز وجل, فيو ليس ذلك المجيول 
الذي يبث الخوف والرىبة في النفوس ولكنو قضاء اهلل وحكمتو في أن يعيش اإلنسان أيامًا معدودة في الدنيا, ثم 

ن ا يعيش عمرًا خالدًا في اآل اًل{ آل عمران }َوا  خرة, يقول تعالى: }َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإ   ِبِإْذِن اهلل ِكَتابًا م َؤج 
ن َما ُتَوف ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقيَ َٖٕلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن{الحجر اَمِة َفَمن ُزْحِزَح , }ُكل  َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

 .َ٘ٛٔعِن الن اِر َوُأْدِخَل اْلَجن َة َفَقْد َفاَز َوما اْلَحَياُة الد ْنَيا ِإ   َمتَاُع اْلُغُروِر{آل عمران 
"والقرآن يصور لممسمم أن لمموت حكمة وغاية, كما لمحياة حكمة, وتكتمل الحكمتان في اختيار اإلنسان 

وفي ,ٕة" }ال ِذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر{الممكوامتحانو في حياة أخرى باقي
ىذا طمأنة لممؤمن أنو   أحد في الكون يستطيع تغيير األجل, وأن ىذا األمر بيد الخالق عز وجل فتسكن نفسو, 

فسية لمعبادة وا ىتمام بما يفيده وأىمو وجيرانو وكل الناس, لينطبق عميو قول وتطمئن لخالقيا, ويوجو طاقتو الن
 .ٕٚ,ٕٛاْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة م ْرِضي ًة{الفجر*}َيا َأي ُتَيا الن ْفُس اْلُمْطَمِئن ةُ  الخالق عز وجل:

 ( ٜٔ,  ص ٜٚٛٔ)عبد الخالق ,                                                 
  اتيام النفس ) جمد الذات (.ٗ

قد يعيش بعض األفراد غير األسوياء بال ضمير يردعيم, فال يترددون في ارتكا  الجرائم واغتصا   
حقوق الغير, دون أن يندموا أو يتراجعوا عن أخطائيم, ويطمق عمماء النفس عمى ىذه النمط من األفراد 

المضادة لممجتمع, ويوصف أصحابيا بأنيم مصابون بالجنون الخمقي, أما )الشخصية السيكوباثية( أو الشخصية 
اإلنسان السوي فيخشى عقا  اهلل ويندم عمى سوء أفعالو, فيستغفر ربو, ويرد المظالم, ويأمل بمغفرة خالقو, وىناك 

صنعو, فيشعر  نمط ثالث يبالغ في إدانة النفس, فيصا  با كتئا  والقنوط واليأس, فتتحول حياتو إلى جحيم من
أنو أسوأ  الناس, وأن اهلل لن يرحمو ولن يغفر لو, وقد عالج القرآن الكريم ىذه المسألة اليامة بصورة واضحة في 

 التالي:
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 -عمى المؤمن أن يوقن أن اهلل وحده الذي يغفر الذنو , فال وساطة و  صكوك غفران وتوبة أمام رجال الدين  -
}َوال ِذيَن ِإَذا َفَعُموْا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموْا َأْنُفَسُيْم َذَكُروْا الّمَو َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِيْم  تعالى: يقول–كما يفعل المسيحيون اآلن 

 .َٖ٘ٔوَمن َيْغِفُر الذ ُنوَ  ِإ   الّمُو{آل عمران
ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَمى }ُقْل َيا يحذرنا المولى عز وجل من اإلسراف عمى النفس, وأنو يغفر الذنو  جميعًا  -

 .ٖ٘الزمر {َأنُفِسِيْم َ  َتْقَنُطوا ِمن ر ْحَمِة الم ِو ِإن  الم َو َيْغِفُر الذ ُنوَ  َجِميعًا ِإن ُو ُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيمُ 
ْوِح وىناك تحذير كبير لمن يصل بو تفكيره إلى درجة اليأس, فال يأس لممؤمن وخالقو موجود  - }ِإن ُو َ  َيْيَأُس ِمن ر 

 .ٚٛالّمِو ِإ   اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{يوسف
ُدوَن أن اهلل يغفر الذنتو  كميا لمن آمن بو, ولكنو   يغفر لمن يشرك بو, }ِإن  الّمَو َ  َيْغِفُر َأن يْشَرَك ِبِو َوَيْغِفتُر َما   -

 ,ِٛٗو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيمًا{النساءَذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك ِبالمّ 
وذكر بعض المفسرين أنيا أرجى آية في القرآن ألىل التوحيد. ىذا المنيج الوسطي يمنح األمل ويبقى با    

التوبة والمغفرة مفتوحًا بين اإلنسان وخالقتو, فتطمئن نفسو ويعزم عمى فتح صفحة جديدة, ويمضي في حياتو آماًل 
   رحمة ربو.

 .الحزن : ٘
 األقار ، حتى أو األصحا  عن كالبعد والعزلة، بالدونية الشعور مثل ا ضطياد: يسببو الذي الحزن ومنو 
 الحركات وفي التعبير أو النطق في الَخْمقية العقد بسب  والحزن والطبقية، ا جتماعية العقد تسببو الذي والحزن

 يسببو الذي والحزن بالناس، الثقة عدم أي لممؤامرة التعرض بنظرية واإليمان ا ستيزاء، يسببو الذي والحزن الالإرادية،
 والحزن العريض، أو الرفيع الصوت أو القامة قصر أو الجمال، في كالنقص الخارجي، بالشكل أو بالنفس، الثقة عدم

 . الذاكرة أو والذكاء الفيم مستوى تدني عن الناتج
 منو أو عميو الممارسة، أو التحرش أو لالعتداء التعرض ومنو ، عفالض عن الناجم ذاك أيضاً  الحزن ومن 

 ( . ٕ٘، صٜٚٛٔ) عبد الخالق ، .    غري  شخص عمى حتى أو أحدىم من أو أقربائو، أحد عمى أو
 دور الثقافة القرآنية في تذليل ا مراض النفسية :  رابعًا :

 اكتشاف وعمى البسيطة النفسية العقد بعض تذليل عمى وبالتالي والمدارك المعارف توسيع عمى الثقافة تساعد 
 يدرك. لم أم لو يحصل ما ا نسان أدرك سواء لممعالجة، المناسبة الطرق
 البسيطة النفسية ا مراض معالجة كنوز من ففيو القرآن ثقافة ىي يحّصميا أن لإلنسان يمكن نفسية ثقافة وأىم

 العج . إلى عوويد ا نتباه يسترعي ما والخطيرة والمتوسطة
 ومعمميو وذويو اإلنسان عاتق عمى معالجتيا أمر يدع ولم ، الميم الجان   ىذا  الكريم القرآن ييمل لم إذ 
 اهلل بدأىا لقمان سورة في ورد ما ومنيا إلييم، والتطبيق التنفيذ أمر أوكل ثم لخطورتيا بعضيا إلى نّبو بل وحدىم،
ذْ  تعالى: قال السوّي، اإلنسان لتحقيق والتوحيد اإليمان بشرط سبحانو  ُتْشِركْ  َ   ُبَني   َيا َيِعُظوُ  َوُىوَ  ِ ْبِنوِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  َواِ 

 {.ٖٔ} َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشِّْركَ  ِإن   ِبالم وِ 
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 ا ستقرار لتحقيق الوالدين بر بضرورة ثم العظمى، بالقوة الحياة مسار ولربط النفسي، ا ستقرار لتحقيق  
ْيَنا األسري: والمحيط يالعائم نَسانَ  َوَوص   ِلي اْشُكْر  َأنِ  َعاَمْينِ  ِفي َوِفَصاُلوُ  َوْىنٍ  َعَمى َوْىًنا ُأم وُ  َحَمَمْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اإْلِ

  {ٗٔ} اْلَمِصيرُ  ِإَلي   َوِلَواِلَدْيكَ 
 ِفي َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي َفَتُكن َخْرَدلٍ  مِّنْ  َحب ةٍ  لَ ِمْثَقا َتكُ  ِإن ِإن َيا ُبَني   َيا وترسيخيا: العقيدة تفاصيل توضيح في ثم 
 {.ٙٔ} َخِبيرٌ  َلِطيفٌ  الم وَ  ِإن   الم وُ  ِبَيا َيْأتِ  اأْلَْرضِ  ِفي َأوْ  الس َماَواتِ 

 
اَلةَ  َأِقمِ  ُبَني   َيا بالنفس: والثقة الخمق، مع والمعامالت الخالق مع العالقة بتحسين ثم   َواْنوَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمْر  الص 

  {.ٚٔ} اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإن   َأَصاَبكَ  َما َعَمى َواْصِبْر  اْلُمنَكرِ  َعنِ 
 ُيِح     َ  الم وَ  ِإن   َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َو َ  ِلمن اسِ  َخد كَ  ُتَصعِّْر   َ وَ  وواقعية: باعتدال المجتمع في بالظيور ثم 

 {.ٜٔ} اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  َأنَكرَ  ِإن   َصْوِتكَ  ِمن َواْغُضْض  َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ  {ٛٔ} َفُخورٍ  ُمْختَالٍ  ُكل  
 ا ستيزاء والسخرية :  -

 ويحذر معنوياتيم، من ويرفع بل مختمفة، ألسبا  لمسخرية يتعرضون الذين أولئك الكريم  الكتا يعزي  
ْنُيمْ  َخْيًرا َيُكوُنوا َأن َعَسى َقْومٍ  مِّن َقومٌ  َيْسَخْر   َ  آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َيا َيا الحجرات: سورة في تعالى اهلل فيقول الساخرين،  مِّ

يَمانِ  َبْعدَ  اْلُفُسوقُ  اِ ْسمُ  ِبْئَس  ِباأْلَْلَقا ِ  تََناَبُزوا َو َ  َأنُفَسُكمْ  َتْمِمُزوا َو َ  مِّْنُين   َخْيًرا َيُكن   َأن َعَسى نَِّساء مِّن ِنَساء َو َ   اإْلِ
 {.ٔٔ} الظ اِلُمونَ  ُىمُ  َفُأْوَلِئكَ  َيُت ْ  ل مْ  َوَمن

 عقدة البخل :  -
 فرضاً  الزكاة دفع من بدءاً  متدرجة، بطريقة بالبخل المصابين القرآن ويعالج ، نفسي أساسو مرض البخل  

 َأنِفُقواْ  آَمُنواْ  ال ِذينَ  َأي َيا َيا البقرة: سورة في يقول ثم الخمر عمى المدمنين يعالج كما تماماً  اإلسالم، إلى لالنتماء وشرطاً 
ا  إلى بيم يصل حتى {،ٕٗ٘} الظ اِلُمونَ  ُىمُ  َواْلَكاِفُرونَ  َشَفاَعةٌ  َو َ  ُخم ةٌ  َو َ  وِ ِفي َبْيعٌ      َيْومٌ  َيْأِتيَ  َأن َقْبلِ  مِّن َرَزْقَناُكم ِمم 

 َسْبعَ  َأنَبَتتْ  َحب ةٍ  َكَمَثلِ  الّموِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُيمْ  ُينِفُقونَ  ال ِذينَ  م َثلُ  فيقول: اإلنفاق في باألد  مقروناً  اإلنفاق عمى الحض
 ثُم   الّموِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُيمْ  ُينِفُقونَ  ال ِذينَ  {ٕٔٙ} َعِميمٌ  َواِسعٌ  َوالّموُ  َيَشاء ِلَمن ُيَضاِعفُ  َوالّموُ  َحب ةٍ  مَِّئةُ  ُسنُبَمةٍ  ُكلِّ  ِفي َسَناِبلَ 

 . {ٕٕٙ} َيْحَزُنونَ  ُىمْ  َو َ  مْ َعَمْييِ  َخْوفٌ  َو َ  َربِِّيمْ  ِعندَ  َأْجُرُىمْ  ل ُيمْ  َأًذى َو َ  َمنًّا َأنَفُقواُ  َما ُيْتِبُعونَ   َ 
 َيْأِتيَ  َأن َقْبلِ  مِّن َرَزْقَناُكم م ا ِمن َوَأنِفُقوا المنافقون: سورة في فيقول رادع بكالم المستشري البخل يعالج ثم 

ْرتَِني َلْو َ  َر ِّ  َفَيُقولَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  د قَ  َقِري ٍ  َأَجلٍ  ِإَلى َأخ  اِلِحينَ  نَ مِّ  َوَأُكن َفَأص  رَ  َوَلن {ٓٔ} الص   َجاء ِإَذا َنْفًسا الم وُ  ُيَؤخِّ
 {.ٔٔ} َتْعَمُمونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوالم وُ  َأَجُمَيا

 :  لمخائفين من استبطاء الرزق أو انقطاعو -

 ِإن وُ  َواأْلَْرضِ  الس َماء  ِّ َفَورَ  {ٕٕ} ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزُقُكمْ  الس َماء َوِفي مطمئنًا: الذاريات سورة في تعالى اهلل يقول 
 َيْرُزُقَيا الم وُ  ِرْزَقَيا َتْحِملُ   َ  َداب ةٍ  ِمن َوَكَأيِّن العنكبوت: سورة في أيضاً  ليم ويقول {.ٖٕ} تَنِطُقونَ  َأن ُكمْ  َما مِّْثلَ  َلَحق  
ي اُكمْ   {.ٓٙ} اْلَعِميمُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َواِ 
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 نجا  وخوفًا من المسؤولية : ولمقمقين من الزواج خشية ا  -
ي اُكم َنْرُزُقُيمْ  ن ْحنُ  ِإْمالقٍ  َخْشَيةَ  َأْو َدُكمْ  َتْقُتُمواْ  َو َ  فيقول: اإلسراء سورة في وجل عز اهلل يطمئنيم   َقْتَمُيمْ  إن   َواِ 

 ورزق برزقيم تحصنوا، إذا ليم، الكفيل وىو بالزنا الزواج يستبدلوا أ  عمييم ويشترط بل {.ٖٔ} َكِبيًرا خطئا َكانَ 
َنى َتْقَرُبواْ  َو َ  قائاًل: فيتابع عياليم  {.ٕٖ} َسِبيالً  َوَساء َفاِحَشةً  َكانَ  ِإن وُ  الزِّ

                                                  (http :// www.alwifaq.net  ) 
 : أسالي  العالج النفسي الديني :  خامساً 

 .أسمو  : استبصار النفس بالمالحظة . ٔ
 . أسمو  : العالج بتأمل ذكر اهلل . ٕ
 . أسمو  : تزكية السمات والصفات اإليجابية . ٖ
. تطبيق منيج الرسول ) ص( في تعديل السموك بأستخدام أسمو  النمذجة " تقديم نماذج عممية " ) القصص ، ٗ

 األمثال ، ميارات التواصل ( البيانات العممية وكذلك أسمو  التدعيم والمكافأة . 
 .الخموة العالجية والتأمل . ٘
 النفسية ( . . الضبط الذاتي : التعمم والتحمم وعالج الغض  ) القوة ٙ
 (  ٙٔ، ص ٖٕٓٓ. أسمو  التشبع بالرضا .    ) صبحي ، ٚ
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 الفصل الثالث
 االستنتاجات والتوصيات 

 : االستنتاجات : اوالا 
 نستنتج مما سبق ذكره بان ا مراض النفسية ىي نتيجة : 

 ومن المرض ومن الجوع من وخوف الوحشة، ومن الوحدة من وخوف الظممة، من خوف أنواع، والخوف : الخوف .ٔ
 الضيقة مناألماكن أو العالية األماكن من وخوف السباحة، أو الماء من أو المطر أو البرد أو الحر من وخوف الفقر،

 اإلصابة ومن الدم من وخوف الجبن، ومنو المواجية من وخوف اليتم، من وخوف األنفاق، أو المصاعد من أو
 أن قبل من حتى اآلتي المجيول من الخوف لدرجة الخوف تفاقم إلى وصو ً  قبر،ال ومن الموت من وخوف بجروح،
 يأتي.

 الطرد أو الطالق، أو اليجر أو المبرح، لمضر  كالتعرض احبابو، أحد عمى او عميو أو منو الظمم، عن الناتج الحزن .ٕ
 …العجز أو الضعف أو بالقير والشعور ا بتزاز، أو لمسرقة والتعرض العمل، من الطرد أو المنزل من

 والتممك السيطرة عقدة ومنيا أصع  أمراضاً  فتكّون تعالج لم التي البسيطة العقد استفحال سببيا امراض: ىناك .ٖ
 وىو العصبي ا نييار وعقدة الخوف أقصى وىو الرىا  أو الذعر عقدتي إلى وصو ً  وا دعاء. والتظاىر والتعاظم
 الحزن. أقصى
 عقدتين حول تتمحور أنيا نجد الناس أكثر عمى الغالبة النفسية العقد أو األمراض ىذه إلىواذا نظرنا   

 رسولو قم  عمى الكريم القرآن أنزل أن منذ ذلك لنا أوجز الذي العظيم اهلل وصدق والحزن. الخوف وىما أساسيتين
 {.َٕٙيْحَزُنوَن} ُىمْ  َو َ  َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ   َ  الّموِ  َأْوِلَياء ِإن   يونس:َأ  سورة في فقال وسمم عميو اهلل صمى المصطفى
 المرض عمى دّلنا العظيم الخالق أن نعمم لكي آية. عشرة ست في مجتمعْين والحزن الخوف ذكر تكرر وقد 

 منو. الخروج كيفية عممنا ثم
 ومعظم ومحن، وأزمات تجار  من ا نسان بو يمر ما بحس  وآخر شخص بين المعاناة درجة وتختمف 

 عمى معمموه أو والداه يساعده من الناس فمن النفسانيون، األطباء يعمم كما وعادية، عامة أولية البسيطة النفسية العقد
 بالعقالنية متحمياً  نفسو عمى معتمداً  ويحّميا عقده مواجية عمى الجرأة يممك من ومنيم النفسية العقد بعض تخطي

 أكثرىا. وما منيا، الخروج ويسيل ة،بسيط النفسية العقد كانت إذا ىذا والشجاعة،
 أن عميو بل المعالجة، سبل اعتماد دون النفسية، بعقدتو أو بمرضو عمماً  يأخذ أن نفسيا المريض يكفي و  

 في يجري كما تماماً  العمم، مجالس وبحضور السوء صحبة وبتغيير الصالة، عمى بالمداومة تطبيقا العالج، يتبع
  ومذاكرات. تماعاتاج من النفسي الط  عيادات

 القرآنية المعالجة ألن شفائو، في ويعجل المريض عمى الوطء يخفف القرآن اىل مع المعالجة عمق لكن 
 القرآن. قراءة عمى وبالمواظبة وبالتسبيح وبالتخمق والزكاة والصيام بالصالة مركبة
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أساسيات مشتركة يرى أنيا قد من خالل عرض اسبا  ا مراض  النفسية فيما سبق فإن الباحثة قامت ببمورة 
 تشكل نواة  ستراتيجية العالج النفسي  تنبع من الرؤية اإلسالمية.

ا يمان باهلل القضية المحورية في الرؤية اإلسالمية لمتعامل مع ا مراض النفسية , أما غير المؤمن فال يمكن أن  .ٔ
  مركز ىذه الرؤية . ينطبق عميو أي من النقاط التالية في ىذه الرؤية, فاإليمان باهلل

ا سالم يرسخ قدرة اإلنسان عمى التعامل مع الضغوط بواقعيو وقدرتو عمى تغيير الواقع, فال استسالم و  يأس, يقول  .ٕ
ى الفرد العاقل , ويرى الباحث أن ذلك ينطبق أيضًا عمٔٔتعالى: }ِإن  الّمَو َ  ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحت ى ُيَغيُِّروْا َماِبَأْنُفِسِيْم{الرعد

 المكمف, فيو يستطيع دائمًا فتح صفحة جديدة وعتدم الجمود أمام ضغوط الحياة. 
ا يمان بقضاء اهلل وقدره كفيل بتشكيل أكبر مضادات لألمراض النفسية, فإن لم يحول دون حدوثيا, فيو يخفف منيا  .ٖ

تو عمى التحمل, ومن ثم المواجية ومواصمة الحياة أثناء حدوثيا, فإيمان الفرد بأن ما يحدث لو كمو خيتر, يزيتد من قدر 
 دون يأس. 

العمل الصالح بمفيومو الواسع, فاإلنسان السوي يسعد عندما ينفع اآلخرين وىذا مدعاة إلحساس األفراد بالحياة الطيبة  .ٗ
ِمٌن َفَمُنْحِيَين ُو َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَين ُيْم المتوافقة مع الضغوط, يقول تعالى:   َمْن َعِمَل َصاِلحًا مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُىَو ُمؤْ 

 .َٜٚأْجَرُىم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُموَن{النحل
ن ضاقت  –يقر ا سالم منيج التفاؤل في التعامل مع ضغوط الحياة.. فالتفاؤل ىو القاعدة, وأن األمور  .٘ ستنفرج,  –وا 

}َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَأن  َلُيم مَِّن الم ِو َفْضاًل ٘,ُٙيْسرًا *ِإن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{الشرح يقول تعالى: }َفِإن  َمَع اْلُعْسرِ 
 .َٚٗكِبيرًا{األحزا 

يقر ا سالم قضية البحث عن عالج لما يعانيو اإلنسان من أمراض جسديو أو نفسية, يقول الرسول صمى اهلل عميو  .ٙ
 .ضع داء إ  وضع لو شفاء أو قال دواءتداووا فإن اهلل لم يوسمم:

زالة الضغوط عند الفرد, فالدعاء في اإلسالم مخ  .ٚ واخيرًا يج  ا نتباه إلى أىمية سالح الدعاء في مقاومة وا 
َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌ  ُأِجيُ  ٓٙالعبادة,}َوَقاَل َرب ُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْ  َلُكْم{غافر َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِن }َواِ 
وىذا الدعاء والتسبيح يوجو لخالق الكون, وليس كالكممات التي  َٙٛٔفْمَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعم ُيْم َيْرُشُدوَن{البقرة

كرار نمطي   يفيد يطمبيا المعالجون النفسيون من مرضاىم ترديدىا والتي قي الغال  تكون خالية من المعاني ومجرد ت
 فكرًا و  يحرك وجدانًا.

و  أساس لمخوف من الوصمة التي يخشاىا الكثيرون فيفضمون عدم التحدث عن المعاناة أو ا ضطرابات  
النفسية التي تصيبيم أو تصي  أبناءىم, وىذا ترس  في عرف الناس وتقاليدىم, و  أساس لو في الدين, فكما يصا  

 قد يصا  با ضطرا  النفسي دون أن يقمل ذلك من إنسانيتو أو يحط من قدره.الفرد بأمراض البدن 
بما   يدع مجاً   -ويج  ان نحذر ىنا من التطرف والمغا ة في الجوان  الدينية والعقائدية .. حيث ثبت  

العالج الديني  وضرورة إدراك أن ٓٓا ثر السمبى لمتعص  والتطرف عمى سالمة التفكير وعممياتو المختمفة -لمشك 
 يقوم في األساس عمى تنمية وغرس القدرة عمى التسامح وقبول اآلخر والتوافق مع المجتمع .



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

205 
 

 : التوصيات :  ثانياا 
 يتبنى المرشدون النفسيون النظريات اإلرشادية المنبثقة من الفيم اإلسالمي لمنفس البشرية. -
 عن نواىيو . ئمة عمى ا لتزام بأوامر اإلسالم والبعدالتركيز عمى نشر ثقافة الوقاية النفسية المجتمعية القا -

 تنمية  الوازع  الديني  لدى  ا فراد وتكوين منظومة نفسية قوية قائمة عمى اإليمان باهلل. -

 اعتماد المعالج النفسي عمى القرآن الكريم , فاإلسالم دين شامل وينظم حياة أفراده وعالقاتيم, و  ينسمخ عنيم ابدًا .  -

حث الباحثين وطمبة الدراسات العميا با ىتمام بتأصيل بعض سمات الشخصية اإلسالمية وابتكار مقاييس خاصة بيا  -
 في المجتمعات اإلسالمية, ومنيا: اإليثار, نفع اآلخر, الح , اإلحسان, ا نفتاح الفكري, الصدق, األمانة.   

 المصادر :
 القرآن الكريم .  -

اس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية ) مصرية سعودية ( ، مكتبة النيضة ( : مقي ٕٕٓٓشقير ، زين  ) -
 المصرية ، القاىرة . 

 ( : ا نسان وصحتو النفسية ، الدار المصرية المبنانية .  ٖٕٓٓصبحي ، سيد ) -
النفسية دراسة اسالمية في سيكولوجيا الرىا  ، مؤتمر الخدمة ( : كيف نقير الخوف ، ٖٕٓٓالصفار ، حسن )  -

 والتنمية ، الكويت . 
 ( : قمق الموت ، عالم المعرفة ، الكويت .  ٜٚٛٔعبد الخالق ، احمد ) -
 ( : في ظالل القرآن ، دار الشروق ، القاىرة .  ٜٔٛٔقط  ، سيد ) -
 األمراض العصبية والنفسية واإلسراف باألدوية والمخدرات( : ٜٜٗٔالمنعم مصطفى )  -

 ) الطبعة األولى ( ، بيروت : المؤسسة العربية لمدراسات والنشر . 
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