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Abstract 
 
The research aims to clarify the care of the purified religion for the mental 
health of patients, highlights the greatness of this Sharia and its 
inclusiveness for all what people need in their religion and life, linking the 
afflicted person with Sharia in the condition of distress as in the condition  
of prosperity, and instilling the value of contentment with Allah’s 
predestination. It is a great value that manifests itself in adversity. 
Deductive and analytical method was used to attain the gold. 
 
The study concluded with a number of results and recommendations which 
clarifies that the spiritual psychological treatment of patients is effective if  
it is placed in its correct framework, and it is one of the therapeutic 
methods that have begun to take its place today among other psychological 
treatments, and that the spiritual psychological treatment of patients is also 
an indispensable preventive method, especially at this time, which has 
become fraught with lack of morals, narrowness of life, grumbling, 
pressure, and so on. The methods of the purified religion are among the 
most effective methods of psychological treatment of patients, according to 
some non-Muslim psychiatrists. 
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 :مستخلص
 ة هذا الشرععظم  وإبراز  ،النفسية للمرضى  صحةابلالبحث إىل إيضاح اعتناء الشرع    هدفي

الشدة كما    شرع يف حال م مع ربط املبتلى ابلهاينم ودحيتاجه الناس يف دينهما  ميع ومشوليته جل
هللا تعاىل؛ وهي قيمة عظيمة تتجلى عند احملن. وقد  قيمة الرضا أبقدار  حال الرخاء، وغرسيف

 االستنباطي للوصول للغاية.  مت استعمال املنهج التحليلي
النتائج والتوصيات متثلت يف    عددإىل  قد خلصت الدراسة  و  الشرعية  ةيلنفسأن املعاجلة امن 

ساليب العالجية اليت بدأت أحد األ  يلصحيح وهيف إطارها ا  تإذا ما وضع  انجعة  للمرضى
املعاجلة النفسية الشرعية للمرضى كما أن   ،أتخذ مكاهنا اليوم بني العالجات النفسية األخرى

 قالاألخ يف هذا الوقت الذي ابت مشحواًن بقلة السيما وقائيا أيًضا ال غىن عنه   أسلوابتعد  
والت العيش  وحنذوضيق  والضغوط  الشرعو   ذلك.  ومر  طرق  املعاجلة الطرق يف  من أجنع    تعد 

   النفسية للمرضى ابعرتاف املعاجلني النفسيني من غري املسلمني.
 

 املرضى.  النفسية،األمراض  الشرع،  العالج ابلدين، النفسية،    املعاجلة  :الكلمات املفتاحية
 قدمة:امل 

وهو ما أدى  1)(19كوفيد   م( فريوس خطري هو)2020ـ )ه1441ام علا هذا لقد اجتاح العامل
أن   خصوًصا الناحية الصحية هلم، حيث شاءت إرادة هللا لبعضهم ياة الناس  تغيري كبري يف ح إىل 

ضى مبرض مستجد مل يعرف له األطباء ماهية حمددة وال عالًجا  وابء؛ فيصبحوا مر يصيبهم هذا ال
لعلمية، وال شك أن هذا املرض هبذه الصفة له انعكاساته الشديدة  ا  ةقالور فاعاًل حىت كتابة هذه 

ء  على املصاب به خصوًصا من ا لناحية النفسية؛ وهو ما يستدعي املعاجلة النفسية للمريض سوا
نفسي عيًا؛ حيث امتألت نصوص الشرع  طبيًا أو شر  ة للمصاب  بطرق كثرية فاعلة يف املعاجلة ال

تعا فاهلل  ومرض؛  قببالء  نبنأ  دىل  بسنة  وبينه  بيان؛ ليكون منهج حياة يه  زل كتابه  أحسن 
ا  طرقً ل ما حيتاجونه دينا ودنيا، فال يستغرب حينئذ أن جند يف الشرع به، جيدون فيه ك  للمؤمنني

 .  مجة للمعاجلة النفسية ملن أصابه بالء ومرض
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   أهداف البحث:
 ينهم ودنياهم.د  يف  سالناما حيتاجه  ميع  ومشوليته جلاإلسالمي  بيان عظمة الشرع   -1
 حة النفسية للمرضى.ابلصشرع  إيضاح اعتناء ال -2
 ففي احملن منح.  بعباده؛ز رمحة هللا تعاىل  راإب -3
 يتعلق بصحة أنفسهم.  فيماحىت أتكيد حاجة الناس إىل الشرع   -4
 يف حال الشدة كما يف حال الرخاء.  ربط املبتلى ابلشرع   -5
 غرس قيمة الرضا أبقدار هللا تعاىل.   -6

 ث:حبلاة  كلمش
سية للمريض أوال ومن انحية ربطها ملتعلقة هبذه اجلائحة من انحية املعاجلة النفراسات اقلة الد

 ه الورقة العلمية.، مما استدعى معاجلة هذه املشكلة هبذالشرع اثنيابنصوص  
 تساؤالت البحث:

 تساؤالن:وينبع منه    الشرع؟ما املعاجلة النفسية للمرضى يف ضوء  
 الشرع؟يف ضوء    جلة النفسيةاعملد ابما املقصو -1
 على املريض؟    الشرع وآاثرها  ماهي طرق املعاجلة النفسية يف ضوء-2

 حدود البحث:
 يف ضوء الشرع )الكتاب والسنة(.للمرضى  ة النفسية دون غريها  اجملال املوضوعي: املعاجل

   منهج البحث:
مظنة لطرق املعاجلة  هي يتليث ات واألحاداملنهج التحليلي االستنباطي: وذلك بتحليل اآلاي

 املعاجلة.  سية للمريض واستنباط ما فيها من طرقالنف
 :إجراءات البحث

واألحاديث  -1 اآلايت  اليت هي موطن للدراسة ما أمكن ومن مث تصنيفها استخراج  النبوية 
 ق.فيها من طر حبسب طرق املعاجلة النفسية اليت تتضمنها وحتليلها حتليال علميا واستنباط ما  

يان  اآلايت وختريج األحاديث من مظاهنا ذاكرة اسم الكتاب والباب ور و  ز ع-2 قم احلديث مع ب
 إن كان يف غري الصحيحني.  حكم العلماء على احلديث قدميا وحديثا
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الرجوع إىل املصادر األصلية والكتب املعتمدة للحصول على املعلومة مع توثيقها يف اهلامش  -3
 .ية املتبعةابلطريقة العلم

 ريف ابلكلمات الغريبة واملصطلحات والفرق واألماكن ما أمكن.عتلا-4
رها كاملة يف ثبت املصادر واملراجع  الة إىل مجيع بياانت املصادر واملراجع واملقاالت بذكإلح ا-5

 واالكتفاء ابسم الكتاب وشهرة املؤلف والصفحة يف اهلامش.
 فهرس ألهم املصادر واملراجع.  وضع-6
 

   :بقةات الساراسالد
 

العالج النفسي   رييب يفحبث جت  ج النفسي والديين ملرض الربو الشعيبالالع  :األوىلالدراسة 
حسني،   اجمليد  عبد  حممد  للباحث  الدكتوراه،  درجة  اخلرطوم كلية 1994لنيل  جبامعة  م، 

 (2) النفسالدراسات العليا، قسم علم  
 الدراسة:  هدف

تقوم   رتخاء العضلي، والعالج الديين ابلرقية سالابسي  بتجربة للعالج النفحاولت الدراسة أن 
من املرضى هبذا املرض،    انة تكونت من ستني فردومت تطبيقها على عي  العينة حمل الدراسة،على  

وقد انتهت الدراسة إىل وجود حتسن يف هذا النوع من العالج، وانتهت الدراسة إىل وجوب 
ئة اإلسالمية،  ض الربو الشعر م  الججية لكفاءهتا يف عجتربة مثل هذه األساليب العال يب يف البي

 ذا اجملال.يد من الدراسات يف هوعقد مز 
 الدراسة احلالية:و بني الدراسة السابقة    االختالف

تتبىن وجهة نظر إسالمية شرعية حبتة يف نظرها للموضوع حمل الدراسة، وهو  احلالية  الدراسة 
للموضوع من  الدراسة السابقة  تتعرض    نييف ح كافةً،    لمرضىل  الشرع  املعاجلة النفسية من طريق

 ظاهر يف املنهج وآليات التطبيق.، كما أن اخلالف  دةوجهات نظر متعديف فئة معينة و 
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ة   الدراسة الثانية: ، وهي  األحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها: دراسة مقارن
ية، معهد حبوث  مالإلسامن جامعة أم درمان  رسالة ماجستري مقدمة من الباحث أنس عباس،  

 .(3)م  2009لسودان،  ابودراسات العامل اإلسالمي، قسم الدراسات النظرية،  
 الدراسة:  هدف

مدى  وبيان  الشرعية  الناحية  من  النفسي  املريض  تكليف  مدى  معرفة  إىل  البحث  هدف 
نفس ة ابلتداوي من  عنه من تصرفات، وبيان األحكام املتعلق مسؤوليته عما يصدر ية  األمراض ال

أحكيضو تو  تتم خارج نطح  لألمراض النفسية واليت  املختلفة  املعاجلات  الطب النفسي    اقام 
املنهج االستقرائي    حثكالرقية الشرعية، والعالج ابلتمائم والتبخر واستخدام اجلن، وقد اتبع البا

 حبثه.  التحليلي املقارن وقد توصل جملموعة من النتائج اليت ختدم
 الدراسة احلالية:وبني    ة قبالسابني الدراسة    االختالف

بينما كانت  ث  حي  اانحية املوضوع ظاهر   االختالف منكان   الدراسة السابقة عامة وشاملة 
تركز على املعاجلة النفسية للمرضى يف ضوء الشرع يف  االختالف بينهما، وكذا ظهر دراستنا 

راستنا سيتم  ة بينما يف دقباسة اللي املقارن يف الدراسستقرائي التحلياملنهج فقد مت اتباع املنهج اال
 الدراسة إليه.  جةاالستنباطي حلااتباع املنهج التحليلي  

 
فة   الدراسة الثالثة: لشري ة ا ،  اإلرشاد النفسي الديين يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوي

 .(4) ه1436للدكتور حممود فتوح حممد سعدات، حبث منشور عام  
 الدراسة:  هدف

إىل البحث  هذا  اإلرشفم  نبيا  هدف  وأسسه هوم  وخطواته  ومسلماته  وأهدافه  النفسي  اد 
 وتصنيفاته.
 بني الدراسة السابقة وبني الدراسة احلالية:  االختالف

بينما دراستنا احلالية تناولت  تناولت اإلرشاد النفسي الديين  يكمن يف كون الدراسة السابقة 
انحية املعاجلة والطرق والضوابط   نمخاصة  منهما    لابه بني كشية وإن كان هناك تالنفس  املعاجلة

 يعد موضوعًا مستقاًل بذاته.  كليهما  إنيًضا كبري من حيث ا  واآلليات، إال أن الفرق بينهما
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الرابعة:   النفسية من منظور إسالمي، االكتئاب الدراسة  النفسي لالضطراابت  العالج 
 .(5) م2014، عام  991لعدد  ء بوعود، جملة العلوم االجتماعية، اة أمساللباحث  منوذًجا،

 الدراسة:  هدف
العالجات   بيان  إىل  الدراسة  وتناولت  الهدفت  النفسية  لالضطراابت  خاص نفسية  بشكل 

نفس   االكتئاب، فبينت الدراسة مفهوم النفس يف املفهوم اإلسالمي من انحية عالجية وأمهية ال
كتئاب من املنظور  اال  جوعال  مي، مث االكتئاب ومفهومه عند علماء املسلمنياإلسال  املفهوميف 

يب  لع، وقد انتهى البحث إىل أن االنفسي اإلسالمي الج النفسي من املنظور الديين أحد األسال
 العالجية اليت ابتت أتخذ مكاهنا اليوم بني العالجات النفسية.

 
 الية:اسة احلني الدر اخلالف بني الدراسة السابقة وب

من ضمن تناولت االكتئاب بوجه خاص  قة  باة السيبدو اخلالف من وجوه أمهها أن الدراس
 ا تتناول األمراض النفسية وعالجاهتا بشكل عام.تناألمراض النفسية بينما دراس

 
 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة:

وهبذا تتمايز وتتميز  رضى يف ضوء الشرع  سية للمة النفتتميز الدراسة احلالية بكوهنا تتناول للمعاجل
 السابقة. ية عن الدراسةالحلاراسة الد
 

يف جزء منه ومن رتبط ابملوضوع حمل الدراسة ت وتوجد كذلك جمموعة من الدراسات اليت
 أمهها:

لنفسي  دور األدعية واألذكار يف عالج القلق كأحد طرق  إسعاد عبد العظيم،  -1 لعالج ا ا
ة املصرية للدراسات  معيجلصر، ا، املؤمتر السنوي السادس لعلم النفس يف مةيين: دراسة جتريبيالد

 م.1990بية، جامعة املنصورة،  لرت سم علم النفس التعليمي، كلية االنفسية وق
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أمحد،  -2 وسليمان  الفقي،  وأمال  فضة،  الديين يف ختفيف محدان  النفسي  العالج  فاعلية 
عينةالوسوا لدى  القهري  اجلامع  س  طالبات  األبعاد ةمن  للفتاة،  العايل  التعليم  ندور   ،

 السعودية.ة  ، جامعة طيبة، اململكة العربي2010يناير    6إىل  4 الفرتة من  ت يفاعالتطلو 
 

 وتشتمل على مقدمة ومبحثني وخامتة.  خطة البحث:
اختيار    املقدمة: أسباب   وخطة  وتساؤالته،ومشكلته،    البحث،وأهداف    املوضوع،تتضمن 

 ث، ومنهج البحث.البح
األول:    وفيه:  وأمهيتها:  ىضر للمسية  النفمفهوم املعاجلة  املبحث 

 للمرضى.مفهوم املعاجلة النفسية    -أوال: 
 للمرضى.أمهية املعاجلة النفسية    -:  يااثن
 

  طرق املعاجلة النفسية للمرضى يف ضوء الشرع    الثاين:املبحث  
 ه.اإلميان ابهلل تعاىل وبقضائه وقدر  -1
 الفزع إىل الصالة. -2
 .الرخاءذكر هللا تعاىل يف حال الشدة كما يف حال  -3
 اإلانبة إىل هللا والتوبة واالستغفار. -4
 وحني.ت دعاء هللا تعاىل يف كل وق -5
 واإلكثار من ذلك.  الصالة على النيب -6
 األمر ابلصرب ومعرفة أجر الصابر احملتسب. -7
 كرهبم.التأسي ابألنبياء عليهم السالم يف حال مرضهم و   -8
 تذكر أحوال األشد بالء.  -9

 مواساة املريض ودعمه. -10
 النتائج والتوصيات.م هأ  وفيها  اخلامتة:
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األول:  رضى وأمهيتهالممفهوم املعاجلة النفسية ل  املبحث 
 أوال: مفهوم املعاجلة النفسية للمرضى:

ريقة من طرق  يطرح اليوم ويف هذا الوقت ابعتباره ط العالج النفسي من منظور إسالمي أصبح  
النفسية األخرى، بعد    جيةالعطرق الالعالج املقرتحة للتكفل لعالج األمراض النفسية جبانب ال

إثبات مت  من أتثريا  أن  العالج  هلذا  خمتلف االضطراابت عالجية ووقائية إجيابية على  ت  ما 
 النفسية.

للمرضى النفسية  املعاجلة  خترج عن كوهنا جمموعة من اخلدمات التخصصية اليت   ال  ومفهوم 
فسي أو شخصي أو  فق ناو سوء ت يقوم املختصون بتقدميها يف علم النفس ألشخاص يعانون من

جتماعية  يف مشكالت أو حمن نفسية أو اع  ف مساعدهتم على جتنب الوقو وذلك هبد  ؛اجتماعي
ت، وتزويدهم ابملعارف الدينية والعلمية أو أسرية، ومن مث العمل على تقليل آاثرها إذا ما وقع

قيم  اب  شاًداوذلك اسرت  ؛واملهارات الفنية لتحسني توافقهم النفسي مع هذه الظروف لعبادات وال
ا من انحية، ومن  ابلقضاء والقدر، والدعاء، هذن  والتوكل، والصرب، واإلميا  الدينية، مثل التقوى،

نة  انحية أخرى استغالل فنيات وأساليب نظرايت امل ي عاجلة النفسية أبنواعها ابعتبارها وسائل مع
االجتماعية وحتقيق    وليةؤ سمل املمن مساعدة املسرتشد على أن يقوم بتحقيق النمو الذايت وحت

 .(6)ار قدراته وإمكانياتهإطعة من الناحية الدينية يف أهدافه املشرو 
غلب على العقبات اليت تقف  أو هو أحد املساعدات اإلرشادية اليت تستخدم ابعتبارها أداة للت

 ةاد بصفق احلاجات النفسية والفسيولوجية لدى األفر يف سبيل التوافق النفسي، ومن مث حتقي
بوية  ا  طريق اإلفادة من حمتوى القرآن ، والشباب بصفة خاصة، وذلك عنعامة ن لكرمي والسنة ال

 .(7) يف تصحيح األفكار والتصورات اخلاطئة  ةاملسامهاملصادر  كأحد 
النفسي   العالج  أن  سبق  مما  يعد    الشرعيويتضح  العالج   أنواع  أحدمن املنظور اإلسالمي 

أساسي يستمد  الذي  ومن وجهة النظر اإلسالمية لإلنسان والكون ،م  سالإلا  اته منالنفسي 
وا اخللق  ويهدحلوأصل  واملوت،  االتزان الروحي واالستقرار النفسي لألفراد ياة  حتقيق  إىل  ف 

د املبادئ واملفاهيم،  املعطيات الدينية اإلسالمية، وهذا أحد أنواع العالج النفسي حمد  ابستخدام
نفسي  وجيه املم بتتهحيث ي  واخلطوات والفنيات،  اسواألس ريض لالهتمام بعالج االضطراب ال
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يعاين منه نية الصحيحة، واألفكار السليمة اليت تساعده على التوافق فق املفاهيم الديو   الذي 
 .(8)واالجتماعي والروحيالنفسي  

 :: أمهية املعاجلة النفسية للمرضىاثنياً 
يد  ، أسَّس اخلليفة األَُموِي  (هـ93)ماعحنو   يفف  ،اهتم علماء املسلمني هبذا النوع من املعاجلة ول   ال

هلم جراايت تُنَفق   مارستان للمرضى العقليني، وكانت ختصَّصيب  ق أولبدمش امللك  عبد  بن
داخل املأوى وخارجه، و ل  عليهم بغداد أول قسم  العباسيون أسَّس  (هـ151)يف سنةلعيش  يف 

العواصم اإلسالمية    أخرى يف مجيع  اعقلية، مث نُِسَجت على منواله أقسامالمتخصِ ص لألمراض  
العريب    يف املغرب القريوان ون مبصر، ولقد كانتاملغرب، كان أشهرها مستشفى قالو يف املشرق و 

القرن التاسع   أواخر  ين الذ األغالبة  دولة احلضاري زمن  امليالدي، عاصمة العلم واإلشعاعيف 
البيمارستاانت، مث شيَّدوا أمثاهلا يف سوسة وصفاقس وتونس، وكانت الصدقات تُنَفق ش يَّدوا 

م اسم أطيب املآكل واحللوايت، ويف القرن الرابع عشر امليالدي  املو   هلم يف  على املرضى، وتقدِ 
قسام النفسية، فقد كان حيوي أربعة أ ن مستشفى قالوون يف القاهرة مثااًل مدهًشا للرعايةكا

 .(9) ، واألمراض الباطنية، واألمراض العقليةمنفصلة للجراحة، وطب األعنُي 
، ومل اابلغ انسانية اهتمامية املشرفة ابلنفس اإلنبو لا السنة وقد اهتم القرآن الكرمي كما اهتمت

ية و جانبًا من جوانب  أ  يرتك زاوية النفس اإلنسانية إال وقد تعرض هلا، وتناول النفوس بكل مشول
وأمهية م أمهيتها  على  يدل  ومما  وصحيحة،  واضحة  بصورة  اإلنسانية  النفس  معرفة  أجل  ن 

ورودها يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع،   راركت  حها هوتها وطلب صالاالهتمام هبا ومعاجل
 :(10) هامن
 ،وعالجها وكماهلا،عف والقوة فيها، ضن إىل أمراض وعلل النفس ومواطن الآر لقا  إشارة  -

 تها.صحو   ،ومرضها
قلق  يتعرض القرآن ملا    - تعلق ابلوسواس واخلواطر واالنفعاالت سواء يف الفرح ويف احلزن وال

 ك.لذ ف وغريواالطمئنان واخلو 

https://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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من   - علل،  من  النفس  يهدد  ما  القرآن  الرايتناول  والغري ءذلك:  و   ة،،  احلقد، والغضب، 
اء يف القرآن ويف السنة  واحلسد، واجلشع، وكيفية معاجلتها وفًقا للتشريع اإلسالمي الذي ج 

 .النبوية
، ن القرآن صفات النفس اإلنسانية وما تكون عليه يف موضع شىت، كوصفها ابلضعفابي -
 [.٢٨النساء:  ]}  ُن َضعِيًفااُُيَفِ َف عَْنُكْم َوُخِلَق اإِلْنسَ  أَْن  يُرِيُد اّللَُ ٱ{ :ىلال تعقا
 

ة النفسية والعالج عموًما، وقد مجع اإلمام والسنة كذلك كانت حريصة عل بيان أمهية املعاجل
 (118)وورد به   اباب  (58)يف الصحيح كتاب الطب الذي قد اشتمل على  رمحه هللا  لبخاريا

ل ضي هللا عنه عن رسو ر   حبديث أيب هريرة  وافتتحهاتناولت مجيعها مسائل طبية متنوعة،    ايثدح 
، إضافة إىل أحاديث  (11)(أنزل له الشفاءما أنزل هللا من داء إال  )هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ال    فإن هللا ؛تداووا عباد هللا  ) وحديث  ،(12)(اي أيها الناس تداووا)النيب صلى هللا عليه وسلم: 
من   اهلرم علمه  هو  واحد  داء  إال  الشفاء  له  وضع  إال  داء  من عليصنع  مه وجهله 

فتداو وال  لكل داء دواءإن هللا جعل ): رضي هللا عنه  ، ويف حديث أيب الدرداء(13)(جهله
 .(14)(تتداووا حبرام

نظرًا حلضها على األخذ ابألسباب والعالج اب الشريعة على التداوي  حثت  فقد   ةيألدو ولذا 
يث تضمها األدوية املادية  حبسية، كما بني إمكانية االستعانة ابلعالجات الروحية والنفسية  احل

الروح  والعالجات  األدوية  وتشمل كذلك  عليه املتوافرة،  والتوكل  على هللا  القلب  اعتماد  ية 
والتواال والدعاء،  الصالة،  إىل  إضافة  له،  والتذلل  يديه  بني  واالنكسار  إليه  وبة، لتجاء 

 وغريها.  ،واساةواملتغفار،  الساو 
 :(15) نفسية للمرضى من خاللالومن هنا فيمكن حصر أمهية املعاجلة  

 وازن النفسي ومقاومة القلق.معرفة أمهية اإلميان لإلنسان لتحقيق الت  أوال:
  ر ا أكث أبخالقيات الفرد وابلقيم واملفاهيم اليت يتبناه   امباشر   االصحة النفسية ارتباط  ارتباط  اثنيا:
 ارتباطها إبشباع الغرائز.من  
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ته يف لسوي الذي ميك سلوك االهي   للمرضىأن الصحة النفسية    اثلثا: ن الفرد من إشباع حاجا
 قوق اآلخرين واجملتمع.إطار الواقع مع مراعاة ح 

وجود عالقة إنسانية قوية صادقة وبعيدة عن العالج املادي اجلامد اخلايل من   رابعا: ضرورة 
 .ياتناالروح املشاعر و 

يان    اابهتمامه  اتميز عن غريهت  الشرعية  فاملعاجلة النفسيةوعلى كل   ابلعوامل النفسية الروحية وب
لذلك فإن االنسالخ من الروح وغياب املعارف   أتثري دورها يف نشوء االضطراابت النفسية،

ثر  أك  هلوجتع  امل أساسية حتول دون متتع الفرد بشخصية متزنة،الروحية الصحيحة أو تناقضها عو 
 عرضة لالضطراابت النفسية.

 
 .ة للمرضى يف ضوء الشرعسينفطرق املعاجلة ال:  املبحث الثاين

يدل   مما  النفسية  املعاجلة  طرق  الشرع  يف  على أمهية املعاجلة من جهة وسعة الشرع تعددت 
 :يما يل، ومن أهم تلك الطرق  من جهةوعظمته 

 اإلميان ابهلل تعاىل وبقضائه وقدره:-1
أال وقدره  اإلميان  نشك  وقضائه  ع املعاجلني دفيعد عالجا انجعا للنفس اإلنسانية ما    ابهلل 

فاإلميان    ؛(16)النفسية ابإلميان والعبادةإىل اإلقرار أبمهية املعاجلة    -محىت امللحدين منه-النفسيني  
 يبطأ ر والال أحد أنـْعَم اباًل وال أشد انشراًحا يف الصدو احلزن؛ و  يطرُد اخلوفيقوي النفس و 

راًحا، وقلبُه طَُمْأنينةً، وصار ال يرى  نشاملؤمن، وكلما ازداد اإلنسان إميااًن ازداد صدرُه انفًسا من  
ولعظم االنشراح كأثر عن اإلميان امنت هللا    ء ثوابه عند هللا عز وجل،ه إال وفرح به رجاشيئًا حُيزِنُ 

،  [ 1]الشرح:   } َصْدَركَ ْشَرْح َلكَ نَ   أَلَْ   {تعاىل به على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم فقال : 
تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، مذك ِره آالءه قي  :"  -رمحه هللا  –قال الطربي   ول 

د  سانه إليه، حاضا له بذلك على شكره، على ما أنعم عليه، ليستوجب بذلك املزي عنده، وإح 
نَْشرَْح َلَك( اي حممد، للهدى و  ومعرفة احلق  )َصْدرَِك( فنلِ ني لك قلبك، هلل  اب  نااإلميمنه: )أملَْ 

 . (17) مة"حكوجنعله وعاء لل
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يؤمن ابهلل    جناح بعوضة عند ا ال تساوي أن هذه الدنييقينا  يعلموابلقدر خريه وشره فالذي 
ت حيزن لفقده وال يفرح مبا أويتمن هذه الدنيا ال    شيئايفقد    ولذا حينما، هللا نيب ذ ، وي   كر قول ال

 ( ماء فًرا شربة كالو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى  )يه وسلم:  عل هللاصلى  
(18). 

نا ال  هاأتثري   يضعفيث  ل األحداث حبجيعلنا نتقبابهلل وأبقداره بال ريب    فاإلميان القوي ي   سليب عل
ال: ه ق نعهللا عن أيب هريرة رضي  ف، أو يكاد ينعدم حبسب قوة اإلميان يف القلب وإتباعه ابلطاعة

الضعيف   إىل هللا من املؤمن  حب  املؤمن القوي خرٌي وأ)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال
ُقل:  تعن ابهلل وال تعِجز، وإن أصابََك شيٌء فال ويف كل ٍّ خرٌي، احِرص على ما ينفُعَك، واس  ت

لو   فعل، فإن  شاء  وما  قَدر هللا،  قل:  ولكن  وكذا،  فعلُت كان كذا  أين  ل معتفتح  لو 
 .(19) (لشيطانا

نقلها   ونؤمن ابلقضاء "  رمحهما هللا:  ن اجلوزيابيقول اإلمام أمحد بن حنبل يف عقيدته اليت 
وأئمة  التابعني،أمجع سبعون رجاًل من "ويقول أيضاً:   "والقدر خريه وشره، حلوه ومره من هللا

هللا صلى هللا  ولسر  عليهاوفقهاء األمصار على أن السنة اليت تويف   السلف،املسلمني، وأئمة  
واألخذ مبا أمر هللا   حكمه،والصرب حتت  هللا،مر  ألوالتسليم   هللا،ا الرضا بقضاء  عليه وسلم: أوهل

ء واجلدال  وإخالص العمل هلل، واإلميان ابلقدر خريه وشره  به، والنهي عما هنى عنه، ، وترك املرا
  .(20) الدينواخلصومات يف  

السنة واجلماعة يف هذا الباب ما دلَّ عليه  : مذهب أهل هللا  همحمية ر ويقول شيخ اإلسالم ابن تي
عوهم إبحسان:  قون األولون من املهاجرين واألنصار، والذين اتبوالسنة، وكان عليه الساب  ابالكت

، وقد دخل يف ذلك مجيع األعيان القائمة بنفسها وصفاهتا  هومليكوهو أنَّ هللا خالق كل  شيء  
ي   دابعلعال االقائمة هبا من أف ،  كن وغري أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان، وما مل يشأ مل 

ادر على كل شيء وال ته وقدرته، ال ميتنع عليه شيء شاءَه، بل هو القفال يكون شيء إال مبشيئ
يه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف  يشاء شيئاً إال وهو قادر عل

م: قهأفعال العباد وغريها، وقد قدر هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلك  ذل  خل يفيكون، وقد د
، وقال (21)ة وشقاوةأعماهلم وكتب ذلك، وكتب ما يصريون إليه من سعادقدر آجاهلم وأرزاقهم و 
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أيًضا: وسلف األمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون مبا أمرهم هللا به، منهيون عما هناهم  
نه ن  ن على اإلميان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة. ومتفقو و قفته، ومهللا عن على أ

 .(22) عبادهجة البالغة على ال حج ة ألحد على هللا يف واجب تركه، وال حمر م فعله، بل هلل احل
 .[49  :لقمرا] }إََِّن ُكَل َشْيءٍّ َخَلْقنَاُه ِبَقَدرٍّ   {:تعاىل قال

وركن من أركان اإلميان يكفر منكره، وهذا أمر وحده  ، ن هبااميإلجيب اواإلميان ابلقدر عقيدة  
الدواعي اليت    ، كما أن القدر أحد أكرب(23)بيان أمهيته وضرورة اإلميان به والدعوة إليه  يف  كاف

ئم األمور  صاحبه  يقدم  فل والنشاط والسعي مبا يرضي هللا يف هذه احلياة,  تدعو للعم على عظا
ربه ال خيشى من مرض وال من قدر، وال يدخله أيس وال جزع؛   ىلع  متوكال  بثبات وعزم ويقني،

من؛ إن عجبًا ألمر املؤ )وسلم:  قال صلى هللا عليه  .فهو بني شكر وصربره كله خري  أمألن  
ه، وإن    أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْته سَراءُ، شكر؛ فكان خرًيا ل

 .(24)(هل  اخريً  أصابته ضَراءُ، صرب؛ فكان
نفسه  استقرار  خلالقه و   املخلوقتوجه  يف  املريض  شفاءوألمهية اإلميان أبن هللا وحده هو من بيده  

َمِرْضُت فَ ُهَو  {:يقولف  ؛بوضوح  ذلكب  يقر  السالم  جند نيب هللا إبراهيم عليه  ربهبرمحة   َوِإَذا 
مل    وجل؛ حيث ربه عز ع  م  مالسال  أدب نيب هللا إبراهيم عليهونلمح هنا    [.80الشعراء:]}يَْشِفنيِ 

 .(25) الدين إبمجاع أهل ايفاملمرض والشأنه    معتعاىل  ينسب املرض هلل  
 الصالة.الفزع إىل  -2

وأساسه، الدين  عماد   صلى هللا عليهحث النيب    عبادةل  والدعوة إىل الصالة هي أو   الصالة 
: يمن، قال لهلا لهحنو أبعث معاذ بن جبل إىل  أنه لـمافنجد    ،اوتعليمه  اتعلمهعلى    وسلم

عوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل،  تدإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما  )
وقد  .( 26)  (وليلتهميهم مخس صلوات يف يومهم  عرفوا ذلك، فأخربهم أن هللا فرض علفإذا  
 ضي هللاعن علي بن أيب طالب ر فوهو على فراش املوت  صلى هللا عليه وسلم  النيب  إليهادعا  

 .(27) أميانكم(لكت  م  الصالة وماوسلم: )كان آخر كالم النيب صلى هللا عليه  "ه، قال: نع
منها:    ات جليلة على النفس اإلنسانية؛أمهية الصالة ويشري بوضوح إىل أن هلا مثر كل ذلك يؤكد  

ْنَساَن خُ  {نتيجة ملرض أو غريه؛ قال عز شأنه: اعالج اهللع الذي قد يصيبه وعاً َهلُ  لِقَ ِإنَّ اإْلِ
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َجُزوعاً    (19) َمنُ هُ َوإِذَا َمسَّ   (20)إِذَا َمسَُّه الشَّر   الُْمَصلِ نَي    (21)وعاً   اخْلرَْيُ  الَِّذيَن ُهْم   (22)ِإالَّ 
 [.23-19:]املعارج} (23)  َدائُِمونَ َلى َصاَلهِتِْم  عَ 

ب عصاألا ءو ة وهدؤدي إىل الطمأنينت ابملعاجلة النفسية للمرضى حيث ةكما أن الصالة كفيل
متها    الصالة والسالم يتشوق  يه؛ ولذا كان النيب علفيها من خشوع وخضوع  اوراحة البال مب إلقا

أرحنا  فينادي:   الصالة،  أقم  بالل،  اَلِذيَن ُهْم يِف   {أبهنم:، وامتدح هللا عباده  (28) ا(ب )اي 
 .[٢املؤمنون:  ]} َخاِشعُونَ َصالِِتِْم  

ُموا  وَ   إَِن اَلِذيَن يَ تْ لُوَن كِتَاَب اّللَِ   {:قال تعاىلبتلى:  مل كلؤمن و هي التجارة الراحبة لكل مو  ا َق َأ
َلن  قْ نَاُهْم ِسرًّا َوَعاَل الَصاَلَة َوَأنَفُقوا ِِمَا رَزَ     .[٢٩:  فاطر] }تَ بُورَ نَِيًة يَ ْرُجوَن جِتَارًَة 

ويف  ، القرآن   بتالوةآن، فأثىن عليهم  قر ال  قراء  ، يعين}إَِن اَلِذيَن يَ تْ لُوَن كِتَاَب اّللَِ    {فقوله تعاىل:
يقرءونا: أحدمهقوالن} يتلون  {:قوله  الصالةوأقاموا  {:. والثاين: يتبعون، قال أبو عبيدة: 
قال الفراء: هذا جواب قوله  } تَ بُورَ يَ ْرُجوَن جِتَارًَة َلن   {ه:قولو وحدودها.    ملواقيتها  امتهإدا:  مبعىن}

د  : يرجون بفعلهم هذا جتارة لن تفسد ولن هتلك ولن تكس . واملعىن} نَ و يَ تْ لُ إَِن اَلِذيَن    {تعاىل:
 .(29) فضلهليوفيهم أجورهم أي: جزاء أعماهلم ويزيدهم من 

وأهنا يف  ، وانشراح صدرهضيق صدرهلزوال  عليه الصالة والسالم السبيلنبيه   تعاىلويعلم هللا  
يديه  القرب منه نَ ْعلَُم َأنََك  }َوَلَقدْ  فيقول: دته؛عبا رار يفمع التسبيح واالستم  ابلسجود بني 

َواْعُبْد رَبََك َحََّت   (98)  الَساِجِدينَ َفَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك وَُكن مِ َن   (97)يَ ُقولُوَن    ايَِضيُق َصْدرَُك بَِ 
الَْيِقنيُ  ه نأمن هدي النيب عليه الصالة والسالم ؛ ولذا فمن  [99-97احلجر]  {(99) َيَْتَِيَك 

الصالة  نا"ك إىل  فزع  أمر  حزبه  رواية "صل ى"  (30)"إذا  وال أعظ(31)  ويف  من ابتالء م  ؛ 
نفسية  ا حقه ليكتسب  ذا الزمة يف؛ فالصالة إعظيمةإلنسان ابملرض وما جيره عليه من آاثر 

بعض    32أشار الطبيب )أليكس كاريل( النفسية، وقدالصحة  إىل أثر الصالة يف الشفاء السريع ل
 .33هنا حتدث نشاطا روحيا معينا لديهمأب لكل ذوعل  املرضى

 .الشدةو   اءرخالذكر هللا تعاىل يف حال  -3
من أجنع له  انجع؛ والالج ج لعحيتا  ؛ ولذاابلقلق والتوتر النفسي وحنوهيصاب    املبتلى  املريض

يطمئن   ، و ه حالُ ال بُدَّ أن تتغريَّ   وهنا،  وقر يف قلبهابهلل تعاىل يُ مع إميان    بلسانه وقلبهتعاىل  ذكر هللا 
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وا َوتَطَْمِئن  قُ لُوُبُم ِبذِْكِر اّللَِ ۗ َأاَل َن آَمنُ ياَلذِ { :قالأن هللا وعده به ف  بغيته؛ ذلك، وجيد  لبُهق
اْلُقلُوبُ اّللَِ    ِبذِْكرِ  ابن كثري:" أي: تطيب وتركن إىل جانب هللا، قال [.٢٨الرعد: ] }تَطَْمِئن  

ومن الرضا ابهلل الرضا أبقداره وما كتبه على  ؛(34)"رياصنوىل و وتسكن عند ذكره، وترضى به م
 عافية.و ء  بالالعباد من  

يسري األمر    والشك أن كثرة الذكر تورث يف نفس املؤمن تقوى هللا واليت هلا مثارها العظيمة من ت
اّلَلَ ََيَْعل لَ   {:قال سبحانه  ؛ونيل عافيته  ،وزوال كربه  ،وتفريج مهه  ،له يَ َتِق   (2)ًجارَ مَْ ُه َوَمن 

وقال ،  [3-2:الطالق]      }ْل َعَلى اّللَِ فَ ُهَو َحْسُبُه  كَ َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل ََيَْتِسُب َوَمن يَ تَ وَ 
نة  ؛[  4] الطالق:  }َوَمن يَ َتِق اّلَلَ ََيَْعل َلُه ِمْن َأْمرِِه يُْسًرا{ شأنه:عز   ي فهااتن آايتنا تبثان الطمأن

مهك وقلقك وخوفك فمما  مرضك و هبا ،فمادام هللا معك خيرجك من   منؤ م ح لكلواألمن والفر 
 أعظم الرزق العفو والعافية.  من  تسب؛ و ى؟ بل ويرزقك من حيث ال حتشخت

  -وجل  عز   -العبد إذا تعرف إىل هللا    فإن ذكر هللا يف حال الرخاءرص عليه هو  بغي احلومما ين
: قال رسول هللا صلى هللا  عنهما قالهللا   رضي  سن عبابذكره يف الرخاء عرفه يف الشدة، عن اب

رِْفَك يف َأَماَمَك، تَ َعر ْف ِإلَيِه يف اْحَفِظ هللا جتَِْدُه  ،ْظكَ  ََيْفَ هللا  اْحَفظِ )عليه وسلم:  الَرَخاِء؛ يَ ْع
اتقى هللا، وحفظ حدوده، وراعى حقوقه يف حال إذا قال ابن رجب:" أي أن العبد  .(35)(الشدةِ 
دة، ورعى  لشخاصة، فعرفه ربه يف اذلك إىل هللا، وصار بينه وبني ربه معرفة  ف بر عفقد ترخائه،  

عبد    له تعرفه إليه يف الرخاء، فنجاه من الشدائد هبذه املعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب ال
 .(36)"ربه، وحمبته له، وإجابته لدعائهمن  

َضيْ ُتُم  : لك عباده فقالذب  بحانههللا سومن دأب املؤمن ذكر هللا يف كل حال؛ فقد أمر   }فَِإَذا َق
نهار أي: ابللي"[،  103]النساء:     قِيَاًما َوقُ عُوًدا َوَعَلى ُجنُوِبُكْم{الَصاَلَة فَاذُْكرُوا اّللََ  ، يف ل وال

والبحر، ويف السفر واحلضر، والغىن والفقر، والسقم والصحة، والسر والعالنية، وعلى كل الرب  
 .(37)"حال

م ليه وسلع هللا الَنيِب  صلىَكاَن "  عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:   ح يالصح  وثبت يف
 .(38)"يَذُكُر هللَا َعَلى ُكلِ  َأحيَانِهِ 
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 فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول، له إال هللاوأعظم الذكر قول إل
ال إله إال هللا  احلليم، العظيم إال هللاال إله ):كان يقول عند الكرب  هللا صلى هللا عليه وسلم

 .(39) الكرمي(رب السموات واألرض ورب العرش    رب العرش العظيم، ال إله ال هللا
ذكر آخر له أثره يف  عز وجل:  وغمها قالاطمئنان النفس وزوال مهها  إعانة هللا و   والتسبيح 

ِبَا    }َوَلَقدْ  يَِضيُق َصْدرَُك  َأنََك  الَساِجِديَن َسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك وَُكن مِ َن فَ   (97)  يَ ُقولُونَ نَ ْعلَُم 
يه  أعلم"  ي:قال القامس  [.99-97احلجر]  ({99)الَْيِقنُي   رَبََك َحََّت َيَْتَِيَك  دْ ( َواْعبُ 98) ب ن   هللا 

يزيل ضيق الصدر واحلزن. وذلك أمره من التسبيح والتحميد والصالة. ومعلوم أن يف   ...مبا 
 .(40)"ابلنصر واملعونة  ال اإلمداد الرابين  تنز ساذكر،  اإلقبال على ما  

 
 ر.والتوبة واالستغفا  اإلَّنبة إىل هللا-4

َه   {: به وقال كما جلأ يونس عليه السالم لر ابإلانبة واللجوء إىل هللا    املريض وال شكينتفع   َل ِإ ال  
ل احلسن، وقتادة: هذا القول اق"    ،[٨٧األنبياء:  ] }ِإاَل َأنَت ُسْبَحانََك ِإّنِ  ُكنُت ِمَن الظَالِِمنيَ 
بذنبه وتوبة من خطيئت يونس اعرتاف   :{الغمجناه من و ؛ فكان أن استجاب هللا له (41)"همن 

ِلَك نُنِجي الُْمْؤِمِننيَ ََنَيْ نَ َلُه وَ   فَاْسَتَجبْ نَا  .[8٨األنبياء:  ] }اُه ِمَن اْلغَمِ  ۚ وََكذََٰ
اللهم إين عبُدَك، وابُن ):  فقال  وسلم  عليه  هللا  نبينا حممد صلى   ربه حال كربهجلأ إىل  كما

 اسمٍّ  صييت بيِدَك، ماضٍّ يَف ُحْكُمَك، َعْدٌل يَف قضاؤَك، أسالَُك بكل ِ َّن،  َأَمِتكَ عبِدَك، وابُن  
ه  هو َلَك، مسَْيَت به نفَسَك، أو أنزلَته يف كتاِبَك، أو علَمْ  َته أَحًدا من َخْلِقَك، أو استأثْرَت ب

الغ القرآَن ربيَع قليب ونوَر َصْدر   -  كَ ديب عنيف علم  ب هازين وذَ ي، وجالء حُ أْن جتعَل 
 .(42) مهِ ي(

االستغفار هو من أهم الطرق ملعاجلة    طلب واإلانبة والرجوع وأولهومن هنا فطريق التوبة إىل هللا 
رزق  أعظم   هومن ؛، وحتصيله للمنافع اجلليلة والرزق الوفريالقلقو   اهلم والغماملرء نفسيًا وتطهريه من 

اْستَ ْغِفرُوا رَبَُكْم ِإنَُه َكاَن    فَ ُقْلتُ   {ارغفاالستإىل طلب  أرشد نوح عليه السالم قومه  ولذا؛  العافية
مِ ْدرَارًا ) (10) َغَفارًا الَسَماَء َعلَْيُكم  دُْكم ِبَِْمَوالٍّ َوبَِننَي َوََيَْعل َلُكْم َجنَاتٍّ َوميُْدِ  (11يُ ْرِسِل 

  .})12) ْْنَارًا أَ مْ َلكُ   َوََيَْعل



      ةالشريعة اإلسالمياملعاجلة النفسية للمرضى يف ضوء  
 

267 The Islamic Quarterly: Vol 66, No.2- 
 

نفسه كفارة للذنوب أن  وطأجاء يف امل فقد ؛املبتلى منبه درجة املؤ   ويرفع هللا  ،بل إن املرض 
َتل  من رسوِل هللا صلى هللا عرجاًل جاءه املوت يف ز  ـْ ليه وسلم، فقال رجل: هنيئاً له، مات ومل يـُب

يُْدرِيك لو أن هللا ابْتالُه برض فكَفر    اك، مَوَيَْ )هللا عليه وسلم:    هللا صلىمبرض، فقال رسوُل 
بل حيمل يف طياته كثريا من اخلري الذي قد   ،حمضاملرض إذن ليس شرا  اف .(43) ؟(عنه من سيئاتِه

علمنايق عنه  بنا يف سنة االبتالءصر  ولكن مىت علمناه أدركنا رمحة هللا  نظرتنا   ،؛  واختلفت 
 أنواعه.كل  الضطراب النفسي بوا  رتوالتو للمرض واراتحت نفوسنا من القلق واهلم  

 :دعاء هللا تعاىل يف كل وقت وحني-5
تت    م وخشوع هللوإخبات وند  إبخالصواملرعية،  آبدابه  أن الدعاء إذا ما مت   مواربةال   عز وجل أ

والدعاء يف الشرع: هو  واملرض.واهلم  الكربمن  لهما حيصل مواجهة مثرته، ويُعني املرء على 
لعبد  ، قال اخلطايب: هو استدعاء ا(44) حاجتهجييب سؤال الداعي ويقضي  أن    يفالرغبة إىل هللا

االفتقار إليه، والتربؤ من   العناية، واستمداده إايه املعونة، وحقيقته: إظهار  -وجلعز    –ربه  
 اْدعُوا {:فقال عز شأنه كيف يكون  وعلمهم دعائهإىل عباده  وقد وجه هللا ،(45) والقوةاحلول  
ِإنَُه اَل َيُِب   ر  َتضَ   رَبَُكمْ   التضرع: التذلل واخلضوعو  ،[٥٥ف: ألعراا]} الُْمْعَتِدينَ عًا َوُخْفَيًة ۚ 

يف الدعاء أن يكون  السنة واألدب  الواحدي:"  لقا .(46) السر. واخلفية:  واالستكانة إليه جهرا
با  الو   أصمتدعون  اربعوا على أنفسكم، إنكم ال )ومن هذا حديث:   .(47)"خفيا هلذه اآلية   ( غائ

يف الدعاء. مث فيه ثالثة أقوال:   عتداءال: أنه اأحدمها، ويف االعتداء املذكور ها هنا قوالن: (48)
ابلشر، كاخلزي واللعنة، قاله سعيد بن جبري، ومقاتل. والثاين: أحدها: أن يدعو على املؤمنني 

هر يف الدعاء، قاله جلا  : أنهوالثالث  ستحقه من منازل األنبياء، قاله أبو جملز.أن يسأل ما ال ي
 .(49) ، قاله الزجاجهب: أنه جماوزة املأمور  والثاينابن السائب،  

هبدي    ما آداب الدعاء مستهدايً جأ إليه ملتز يدعو ربه ويلأن فينبغي للمريض    كرذ   ماوبناء على  
  جات، ليستجيب له ربه ويشفيه ويرفعه مبا أصابه در  ؛كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم

نيب   .} َلُكمْ َتِجْب  سْ َوقَاَل رَب ُكُم اْدعُويِن أَ  {:له ملا قالتعاىل  ذا وعد هللا هو  وأكد هذا الوعد ال
إن دعوة املريض  .......) :بزايرة املريض وطلب دعائه وعلله بقوله  أمرعليه الصالة والسالم ملا  

 .(50) مغفور(مستجابة وذنبه  
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  ومبا  يكون كيف  و الدعاء  الرقية و أمهية    ال واملقالابحل  ضاملري النيب صلى هللا عليه وسلم معل  وقد 
يقرأ  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى   "شة رضي هللا عنهائاععن يكون؛ ف

وينفث ابملعوذات  نفسه  بيده رجاء   ،على  وأمسح  عليه  أقرأ  وجعه كنت  اشتد  فلما 
لى هللا  أنه شكا إىل رسول هللا ص عنه   هللا  وعن عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي. (51)"بركتها

)ضع يدك   :رسول هللا صلى هللا عليه وسلممنذ أسلم فقال له   عليه وسلم وجعا جيده يف جسده
وقل سبع مرات أعوذ ابهلل وقدرته من شر   ،بسم هللا ثالاث  جسدك، وقلل من  على الذي أت

 .(52) وأحاذر(ما أجد  
  عن أنس رضي هللا عنه؛ فملا جيد من البالء  ى نفسهعل  ءاالدع  ومما ينبغي احلذر منه أن يعتدي يف

 ؛فرخفصار مثل ال (53) فتخَ  عليه وسلم عاد رجال من املسلمني قد  صلى هللاأن رسول هللا  "
قال: نعم،   ؟(إايهكنت تدعو بشيء أو تسأله   )هلفقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

صلى هللا عجله يل يف الدنيا، فقال رسول هللا  ة فر خ  اآلكنت أقول: اللهم ما كنت معاقيب به يف
ة اللهم آتنا يف الدنيا حسن :تطيقه أو ال تستطيعه، أفال قلت ال هللا نحا)سبعليه وسلم: 

  0  (54)"، قال فدعا هللا له فشفاه(!الناراب  ويف اآلخرة حسنة وقنا عذ
بتعجيل العقوبة، ه  في  قال اإلمام النووي: الدعاء ابللهم آتنا يف فضل  وفيه:النهي عن الدعاء 

ه: استحباب عيادة املريض والدعاء له، لنار، وفيا ابحسنة وقنا عذ  الدنيا حسنة ويف اآلخرة
ويسخطه ورمبا شكا، وأظهر األقوال يف تفسري احلسنة    لبالء لئال يتضجر منهوفيه: كراهة متين ا

 .(55)  غفرةيف الدنيا أهنا العبادة والعافية، ويف اآلخرة اجلنة وامل
 الصالة على النيب واإلكثار من ذلك-6

لِ ُموا   َوَمالئَِكَتُه يَُصل وَن َعَلى الَنيِبِ  اَي َأي  َها  اّللََ  إِنَ { :هللا تعاىلقال  اَلِذيَن آَمنُوا َصل وا َعلَْيِه َوَس
مبعىن  ننيمؤ وامل الصالة من هللا مبعىن الرمحة واملغفرة، واملالئكة"و  ،[٥٦األحزاب:  ]  }َتْسلِيًما
من    من ذلك يف كل وقت   اإلكثار  غيينبو   ،الصالة على النيبلكل مسلم  فيشرع  ؛  (56)  "الدعاء

إذا مسعتم املؤذن، فقولوا   (:  صلى هللا عليه وسلمل النيبوالسيما بعد األذان، يقو   ليل أو هنار
هللا وا  لس، مث مثل ما يقول مث صلوا علي، فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه با عشرا
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باد هللا، وأرجو أن أكون أَّن هو، ع  منيل الوسيلة، فإْنا منزلة يف اجلنة، ال تنبغي إال لعبد  
 .  (57)(فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة

ؤمن فإهنا آكد يف حق من كانت له حاجة عند لى النيب هبذه املثابة للمالصالة عوإذا كانت   
نيب   "  ف رضي هللا عنه:ينعثمان بن ح جاء عن   مايدل عليه    ربه؛ تى ال أن رجال ضرير البصر أ

يعافيين قال:   إن شئت دعوت، وإن شئت صربت )صلى هللا عليه وسلم فقال: ادع هللا أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بذا الدعاء:فقال: فادعه، قال:    .(فهو خري لك أن   أمره 

يف حاجيت  توجهت بك إىل ريب   الرمحة، إيناللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب  )
"إذا أراد   وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: .(58)  (هذه لتقضى يل، اللهم فشفعه يف

يه  فليبدأ مبدحه والثناء عليأحدكم أن يسأل هللا؛  ه مبا هو أهله، مث يصل على النيب صلى هللا عل
 .(59)  يب"وسلم، مث يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح، أو يص

 ة أجر الصابر احملتسباألمر ابلصرب ومعرف-7
  أوصى وقد   إصرار وعزم،   يفاملكاره والشدائد، فيحتملها    املبتلىهبا    يواجهالصرب، هو القوة اليت  

ِلَك ِمْن َعْزِم َواْصرِبْ   {:ابنه فقاللقمان   بن    [ 17: لقمان]}اأْلُُمور َعَلىَٰ َما َأَصابََك ۖ إَِن ذََٰ قال ا
ل: املعىن ما يصيب من أيمر مبعروف أو ينهى عن ، وقيااملصائب عموم  ابلصرب علىمر  أ "جزي:
 مكارم األخالق اليت   ، ومنبه  هللا  مرفإنه مما أ  أن يصرب على ما أصابهاملبتلى  فعلى    .(60)"منكر
 .  أهل العزم واجلد  هايطلب

د  فق   والتقوىالتزامه من عالمات الصدق عد و   ،من الرب الذي حث عليه الكتاب  كذلك  والصرب
َن    ،َوالَْمْغرِبِ لَْيَس اْلرِبَ أَْن تُ َول وا ُوُجوَهُكْم قَِبَل الَْمْشرِِق    {تعاىل:قال هللا   ْن آَم رِبَ َم ْل َوَلِكَن ا

وا  يَن َصَدقُ َوِحنَي الْبَْأِس أُولَِئَك اَلذِ   َوالَصاِبرِيَن يِف الْبَْأَساِء َوالَضَراءِ   ........  اِبّللَِ َوالْيَ ْوِم اآْلِخرِ 
والضراء يعين    ، يعين الفقربأساءِ وَال  مقاتل:"  ل. قا[177البقرة:]} (177 الُْمتَ ُقوَن )َوأُولَِئَك ُهمُ 

 .(61)وِحنَي اْلبَْأِس يعين وعند القتال"،  البالء
نيب    البالء؛ فقدعلى احملتسب    ا حيفز املريض على الصرب أن يعرف أجر الصابرإن ممو  صح عن ال

يشاك شوكة، فما فوقها إال كتبت له با درجة،    ما من مسلم :)نه قالأ  ليه وسلمصلى هللا ع
ما من مسلم يشاك شوكة يف الدنيا َيتسبها، إال  :) . ويف رواية  (62) خطيئة(وحميت عنه با  
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ما من مسلم يصيبه أذى  )  والسالم:عليه الصالة   قالو   .(63) القيامة(خطاايه يوم  قص با من  
وأخرب النيب صلى   .(64) ورقها(ط الشجرة   به سيئاته، كما حتإال حط هللامن مرض، فما سواه  

َن َما أُْعِطَي َأَحٌد عَطَاًء َخرْيًا َوأَْوَسَع مِ ) هللا عليه وسلم أن الصرب خري ما أُعطيه العبد فقال:
 .(65) الَصرْبِ(

وا ِإَن  َواْصربُ   {:هقال عز شأن له؛ويكفي يف معرفة قيمة الصرب وأجره أن حيظى صاحبه مبعية هللا 
واآلخرة، وفازوا هبا  فظفر الصابرون هبذه املعية خبري الدنيا  "  [.46األنفال:  ] }الَصاِبرِينَ َمَع    اّللََ 

 . (66)"بنعمه الباطنة والظاهرة
بن  تلميذه وقال ، (67) "الصرب على املصائب واجٌب ابتفاق أئمة الدين"  سالم:قال شيخ اإل    ا

على ا" القيم: و نصف اإلميان، فإن اإلميان نصفان، هٌب إبمجاع األمة، و ج ملصائب واالصرب 
يتحقق بثالثة أمور: حبس النفس عن اجلزع والسخط،    .. والصرب...نصُف صرٍب، ونصُف شكر

 (68). "لخلق، وحبس اجلوارح عن فعل ما ينايف الصربوحبس اللسان عن الشكوى ل
 وكربم.  التأسي ابألنبياء عليهم السالم يف حال مرضهم-8
ٌة    :يف شأن إبراهيم أبو األنبياء  فقال  ؛للناس  ةو أس  عل هللا أنبياءهج  َسَن }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َح

}َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف   صلى هللا عليه وسلم:، وقال يف شأن آخرهم حممد  [4املمتحنة:]}ِإبْ َراِهيمَ يِف 
  [. 21األحزاب: ]  َكِثريًا{َر اّلَلَ  اآلِخَر َوذَكَ   ّلَلَ َوالْيَ ْومَ ايَ ْرُجو   رَُسوِل اّللَِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكانَ 

 .[90األنعام:  ]} اقْ َتِدهْ }أُولَِئَك اَلِذيَن َهَدى اّلَلُ فَِبُهَداُهُم    :عز وجلقال و 
؛ صربا حال مرضهم وكرهبم ليجد عجبا من أمرهم األنبياء عليهم السالمهدي وإن الناظر يف 

. فها هو أيوب عليه السالم يبتليه ربه فيصرب عندهفيما  ةإىل هللا ورغبانبة  إوتوكال و   واحتسااب
نَت    َوَأي وَب ِإْذ ََّنَدىَٰ رَبَُه َأين ِ   {:فيقول  ئهويلوذ ابهلل وحده يف رفع بال  وحيتسب لض ر  َوَأ َمَسيِنَ ا

الَرامِحِنيَ  بلغ   لبار عن حاإىل هللا ابإلخ   عليه السالم  فتوسل  [.83:ص]}أَرَْحُم  نفسه، وأنه 
فَاْسَتَجبْ نَا َلُه  : {قال هللا  ؛فكانت االستجابةر منه كل مبلغ، وبرمحة ربه الواسعة العامة  ضال

أَ  ُضر ٍّ َوآتَ يْ نَاُه  ِمْن  ِبِه  َما  ِلْلعَاِبِديَفَكَشْفنَا  ِمْن ِعْنِدََّن َوذِْكَرى  َمَعُهْم َرمْحًَة   }نَ ْهَلُه َوِمثْ َلُهْم 
عربة للعابدين، الذين  وجعله" ، صرب ورضينيح   عليه ماله وأهله  فشفاه ورد  أي:    [84ص:]

ينتفعون ابلعرب، فإذا رأوا ما أصابه من البالء، مث ما أاثبه هللا بعد زواله، ونظروا السبب، وجدوه 
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 [44]ص: {أََوابٌ  }إََِّن َوَجْدََّنُه َصاِبًرا نِْعَم اْلعَْبُد ِإنَهُ صرب، وهلذا أثىن هللا عليه به يف قوله: ال
 .(69)  "عندما يصيبهم الضر وقدوة  ةفجعلوه أسو 

  وصرب على ذلك صربا عظيما؛   بعد سحر لبيد اليهودي لهوحينما اشتدت الشكوى برسول هللا   
فلق  نزلت هذا الس ورة   :"قال الواحدي  .والناس  بسورة الفلق  على نبيه  شفاءهأنزل هللا  واليت  ، ال

سَ   الناس  بعدها لحَ ملَّا  ار  بن  اليهودي رسولألبيُد  صلى هللا عليه وسلم فاشتكى هللا  عصم   
به وأين هو  ؛شكوى شديدةً  به  ؛فأعلمه هللا مبا سحر  َمْن أتى  َوتَراً فيه إحدى   .فبعث  وكان 

وأمره هللا أن يتعوَّذ   ،لما حل وا عقدًة وجد راحة حىت حلو العقد كلَّهافجعلوا ك  ؛عشرة عقدةً 
 .(70)"دآية على عدد العق  ةإحدى عشر   ورتني ومهاهباتني الس  

ا َأَشَد  " :عن شدة مرض النيب عليه السالم فتقول  عائشة رضي هللا عنها  وحتكي ًد ُت َأَح ْي َما َرَأ
ومع ذلك كان صابرا حمتسبا عابدا لربه    .(71)  "َصَلى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَمَ   َعلَْيِه الَوَجُع ِمْن رَُسوِل اّللَِ 

"كان رسول هللا صلى هللا عليه ال: ق ئشة رضي هللا عنهاافعن ع؛  يءعن ذلك ش  يقطعه  ال
وسلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض  

 .72يت عشرة ركعة"أو وجع، صلى من النهار اثن
 تذكر أحوال األشد بالء.-9

 : أي  - عليه وسلم صلى هللا - قال: سئل النيب -رضي هللا عنه   -فعن سعد بن أيب وقاص  
األْمَثُل فاألمثل، يُبتَلى الرجل على حسب دينه، فإن  )الناس أشد بالءً؟ قال:   األنبياء، مث 

د رَقٌة ُخفِ ف عنه، وال يزال البالء ابلعب كان يف دينه صالبة زِيَد صالبةً، وإن كان يف دينه
   (.73) خطيئة(حَّت ميشي على األرض ما له  

بل هم أشد الناس    ،البالءمل يسلموا من    اخللقخريفإن    ية كل مبتلى؛لظيم يف تسحديث ع  افهذ
هللا به يرفعهم  لكي ؛مكانة قرهبم منهأهللا و  يصيب أحبابدليل على أن البالء ه  ، وفييف ذلك

أنه أثبت أن املرض إذا   واحلاصل ابن حجر:". قال بصربهم  حيط عنهم كل خطيئةإذ   ؛تدرجا
 .(74)"فة تنتهي إىل أن حتط السيئات كلها  اعه بعد ذلك أن املضيمث زاد علاشتد ضاعف األجر  

: حني قال فاملؤمن أمرُه كل ه خري، وليس ذلك إال للمؤمن، كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم 
أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْته سَراءُ، عجبًا  ) إن  املؤمن؛  ألمر 
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إنسان مث إنه ما من  (75) (.فكان خريًا له؛ ابته ضَراءُ، صربصله، وإن أشكر؛ فكان خريًا  
وهذه احلقيقة جتعل املبتلى حيمد هللا تعاىل على    يبتلى بشيء إال وهناك من هو أشد منه بالء؛

 وحتمال.  زيده صرباكل حال وت
 مواساة املريض ودعمه.-10

ت احلرص على سلوكيا  ل، من خالمعىن التالحم والتضامن والتواصل اإلنساينالشرع  علمنا  
 من اجملتمعات اليت تتشدق ابلشعارات اإلنسانية، وهي يف حاجة وآداب وأخالق ختلو منها كثري

ولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه، فاملسلم ماسة إىل إنسانية ديننا العظيم وإىل وصااي رس
معه يف والتواصل  وأحزانه  أفراحه  املسلم  أخيه  مبشاركة  ه، وخاصة يف حالة ل كل أحوامطالب 

العميق الذي جيمع بني املسلمني الذين   اإلخواينيؤكد الشعور  ليحقق معىن األخوة، ول؛  رضامل
بقوله:وصفهم   إِ   {هللا  الُْمْؤِمنُوَن  حالة ووصفهم    [10]احلجرات:}ْخَوةٌ إمَِنَا  الكرمي يف  رسوله 

ا  ،  مْ ْم، َوتَ َرامحُِهِ تَ َوادِ هِ َمَثُل الُْمْؤِمِننَي يِف  :)بقوله  تواصلهم وتالمحهم َذ َثُل اجلََْسِد ِإ َوتَ عَاطُِفِهْم َم
 .(76)اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجْلََسِد اِبلَسَهِر َواحْلَُمى(

 للمريض املبتلى صاحب اهلم والغم كثرية منها:ر املواساة  وصو 
 

املريض   - عنه  زايرة  يف   لهوموازرة  ،  على قلبه  ل للسرورويف ذلك إدخا  ؛وتفقدهوالسؤال 
) أطعموا اجلائع،  :واستجابة ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم القائل  ،حمنته، وأتكيد ملعاين األخوة

؛ حيث ، وأتسيا به صلى هللا عليه وسلم يف زايرته للمرضى(77) العاين(وعودوا املريض، وفكوا  
شتكى سعد  ا"هللا بن عمر، قال:   ء عن عبدجا  ما  ذلك: هلم، ومن  ورد يف أحاديث كثرية زايرته

وقال جابر رضي   .(78)..."بن عبادة شكوى له، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوده
  فتوضأ وصب أعقل؛ وسلم يعودين وأَّن مريض ال جاء رسول هللا صلى هللا عليه  "  هللا عنه:

 . (79)  "..من وضوئه فعقلت  على
، وهذا ما ينبغي عند  على اإلفاقة لهم ابملريض وإعانته  ة والسالعليه الصالونلمح هنا رمحة النيب  

بن لبيد   فعن  ،ومؤانسته  السؤال عن حالهوكذا    زايرة املريض، ملا أصيب أكحل " قال:حممود 
نيب    سعد يوم اخلندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال هلا: رفيدة، وكانت تداوي اجلرحى، فكان ال
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وسلم   عليه   (أصبحت؟  )كيفح:  صبوإذا أ  ،(يف أمسيت؟ك)يقول:    إذا مر بهصلى هللا 
 .(80)  "فيخربه

كان رسول هللا صلى "  عن عائشة، قالت: ف :وضع اليد على مكان مرضهالدعاء له مع   -
لناس،  )، مث قال: مسحه بيمينهمنا إنسان،    هللا عليه وسلم، إذا اشتكى أذهب الباس، رب ا

الشايف، ال شفاء إال   أنت  بن ب السائ وعن  .(81)"(ماقيغادر س  شفاؤك، شفاء الواشف 
يقول:   ذهبت يب خاليت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: اي رسول هللا إن "  يزيد، 

عن و   . ( 82 )  ..(، مث توضأ فشربت من وضوئهفمسح رأسي ودعا يل ابلربكة)وجع،  ابن أخيت 
ريض جلس عند  عاد امل ا  كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذ" ابن عباس رضي هللا عنهما قال:

العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك  )أسأل  :مرات  قال سبع  رأسه مث فإن كان يف  (هللا 
 .(83)"أجله أتخري عويف من وجعه ذلك

على ختفيف قلقه وزوال مهه ودخول    مما يعينه  :فيه  التفاؤلوبث    طمأنة املريض على نفسه -
ابن  ضا؛ فعن ريعند عوده م  والسالم ه الصالةوقد كان ذلك من هدي النيب علي.  السرور إىل قلبه

أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على أعرايب يعوده، قال: وكان "عباس رضي هللا عنهما:  
 (ال ِبس، طهور إن شاء هللا)لى مريض يعوده قال له: النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل ع

نيب  ل تزيره القبور، فقا   ،شيخ كبريقال: قلت: طهور؟ كال، بل هي محى تفور، أو تثور، على   ال
   .(84)"(إذا )فنعمصلى هللا عليه وسلم:  

 ومطهر له لذنوبه    أن املرض مكفربتذكريه   ؛عن أمله  املريض  تسليةالسنة  من  أن  يبني  احلديث  و  
نه كما لئال يسخط أقدار هللا،    ؛األجر والعافيةله بني    معجيوأن هللا  ابلفرج،  ويبشره ،من آاثمه أ

وال يرد  .من ثواب مرضهبه يعده  البشرى، وماقبل يتحيسن جواب زائره و   نللمريض أ  يينبغ
 .(85) السالمو الصالة  عليه    النيبعلى    األعرايبعليه مبثل مارد  

  جيزع فيدعو على نفسهفال   من املواساة للمريض؛هو    :عليه  در هللاق  وجيه املريض إىل تقبل -
جابر بن  فعن   ربه،  ندبه ورافع لدرجته عو مكفر لذن  ألنه  ؛أو يسب املرض ،ابملوت لشدة ما جيد

ما )عبد هللا، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، دخل على أم السائب أو أم املسيب فقال: 
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ال ) ال ابرك هللا فيها، فقال:  قالت: احلمى،  ،(املسيب تزفزفني؟لك؟ اي أم السائب أو اي أم  
 (86) (.كري خبث احلديدلما يذهب اتسيب احلمى، فإْنا تذهب خطااي بين آدم، ك

ال يتمنني أحدكم املوت من ضر    ):هني املريض عن متين املوت قال عليه الصالة والسالمويف  
اللهم أحي بد فاعال، فليقل:  ين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين إذا  أصابه، فإن كان ال 

الوفاة خريا يل املوت للوقوع  ي عن متيناحلديث دليل على النهقال الصنعاين: " ،(87) (كانت 
حنوها من مشاق الدنيا؛ ملا يف ذلك  ء وحمنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو  اليف ب

ضاق صدره وفقد صربه عدل إىل هذا إذا  ف  ...من اجلزع وعدم الصرب على القضاء وعدم الرضا
 .88"يفعل ذلكال  أالدعاء، وإال فاألوىل له 

ا يعرتيهم من قلق وهم  مم  للمرضىة  النفسي  عاجلةامل يف  ليت تسهمامن طرق الشرع    وغري ذلك كثري
 ويقوى إمياهنم.  ،أبداهنم وتصح   ،نفوسهم  زكوتف وجزع؛  وكرب

 

   :اخلامتة
 :وصل إليهااليت مت الت  أهم النتائج  من
 تعددت يف الشرع طرق املعاجلة النفسية مما يدل على أمهية املعاجلة من جهة وسعة الشرع .1

 وعظمته من جهة
االساليب أحد  يوه ،الصحيح  ايف إطاره تإذا ما وضع  ةجعان  النفسية للمرضى  املعاجلة .2

 اليت بدأت أتخذ مكاهنا اليوم بني العالجات النفسية األخرى.  العالجية
ال غىن عنه يف هذا الوقت الذي أيضا  اوقائي عد أسلوابتوفق طرق الشرع ة النفسية  املعاجل .3

 لك.ذ  والضغوط وحنو  ذمرلتلة األخالق وضيق العيش واابت مشحواًن بق
املعاجلني النفسيني من   ابعرتاف  املعاجلة النفسية للمرضى  يف  طرقالمن أجنع ع  تعد طرق الشر  .4

   غري املسلمني.
 .وبقضائه وقدره أهم طرق املعاجلة النفسية للمرضىان ابهلل  اإلمي .5
 ى. املعاجلة النفسية للمرضيفمن أقوى األسلحة  والصالة   وذكر هللا  سالح الدعاء .6
 ر املواساة للمريض مما يسهم يف املعاجلة النفسية له.صو الشرع  تتعدد يف  .7
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 :التوصياتأهم 
 النفسية للمرضى من منظور شرعي بصورة أوسع ويف إطار أمشل.  الرتكيز على املعاجلة -
الدراسات - من  مزيد  واء وفق أساليب الشرع س  للمرضىابب املعاجلة  يف    والدورات  عقد 

 .طبيا  ونفسيا أو اجتماعيا أ
املعاجل النفسي على القرآن وعلى السنة الصحيحة، فاإلسالم دين شامل د  اعتماضرورة   -

 .وصاحل لكل زمان ومكان
 الشرع.ساليب  إنشاء مراكز للمعاجلة النفسية أب -
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 :هلوامشا
 

فريوس كوروان  (1) خفيفة تنفسية   تتالالاعمن  معظم األشخاص    ونعاني  املكتشف حديثا،  مرض معد يسببه 
لعالج خاويتعافون    متوسطة،إىل   األشخاص أبمراض مزمنة أكثر   واملصابونالسن،  ويعد كبار    ص،دون حاجة 

خطرية. مثىن    طالل،  أمحد  عرضة العتالت  خالل اإلجراءات  الرتبوية  اجلوانب  .(2021)علي  ملنع   املستثمرة 
جامعة     (COVD-19 CORONAVIRUS-) وابءانتشار   الرتبوية  رى،الق  أمجملة  العلوم   النفسية،  جملة 

 .85ص، (2)العدد  ،(13)اجمللد 
حبث جترييب يف العالج النفسي لنيل العالج النفسي والديين ملرض الربو الشعيب عبد اجمليد حسني، حممد   (2)

قسم علم ا جبامعة اخلرطوم كلية الدراسات العليا،   م.1994س، لنفدرجة الدكتوراه، 
معة ، رسالة ماجستري، جاحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها: دراسة مقارنةاأل  س،أنس عبا ( 3)

قسم الدراسات النظرية ابلسودان، أم درمان اإلس م، ط. 2009المية، معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي، 
قطر، طبعة خاص والشؤون اإلسالمية، بدولة   .م2016ة،  وزارة األوقاف 

فتوح   (4)  ،اإلرشاد النفسي الديين يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفةسعدات،  مد  حم  حممود 
 .ه1436حبث منشور عام 

، االكتئاب منوذًجا، جملة العلوم العالج النفسي لالضطراابت النفسية من منظور إسالميأمساء بوعود،    (5)
العدد   م.2014، عام  199االجتماعية، 

وأمال المحد   (6) فضة،  فاعلية العالج النفسي الديين يف ختفيف الوسواس القهري سليمان أمحد، ي، و فقان 
عينة طالبات    لدى  والتطلعات يف الفرتة من  اجلامعةمن  األبعاد  للفتاة،  العايل  التعليم  ندور  يناير   6إىل    4، 

 2، جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية، ص2010
 .3، صهنفساملرجع   ( 7)
لوم ، جملة العالج النفسي لالضطراابت النفسية من منظور إسالمي، االكتئاب منوذًجاالع  د،أمساء بوعو    (8)

العدد االجتما  م.2014، عام  199عية، 
طارق بن علي احلبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي، األمني العام املساعد الحتاد األطباء النفسيني   (  9)

ومال  العرب، املشرف اتريخ الطب النفسي يف اململكة العربية السعودية، -ابلرايضطيب الؤسس مركز مطمئنة عام 
 .م2014أبريل(  -، السنة التاسعة، )مارس41 عددال -ة حراء ، جملبالد املسلمني 

بوعود،     (10) االكتئاب منوذًجاأمساء  إسالمي،  منظور  من  النفسية  لالضطراابت  النفسي  ، جملة العالج 
العدد جتماعياالالعلوم   4م، ص2014م ، عا199ة، 
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أبوعبدهللا البخاري اجلعفي  البخاري،أخرجه  (  11) إمساعيل  : حممد زهري ت)  ،يالبخار   يف صحيح  ،حممد بن 
انصر الناصر فؤاد عبد الباقي( الطبعة:   (،بن  دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد 

 .(5678رقم )ح  هـ،  1422األوىل،  
ت: حممد عبد القادر )، السنن الكربىيف  هـ(458بن احلسني بن علي )املتوىف:  محد  أ  أخرجه البيهقي،  (12)

 (.7553)ح رقم م،  2003  -هـ    1424لبنات الطبعة: الثالثة،   -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت    (اعط
 .واملوضع املصدرنفس  ( 13)
 ب.ب الطكتا  ،البخاريصحيح  يراجع يف ذلك:  (14)
والنفسي  جامعة بغداد، مركزالعالج النفسي يف القرآن الكرمي،  ئي،  طاإميان حممد ال  (15) ة، البحوث الرتبوية 

 بتصرف.  196-195 م، ص2018املؤمتر العلمي السنوي، يوم الصحة النفسية،  
إىل   )هنريممن أقر بذلك الطبيب والعامل الفرنسي  (16) و لينك( يف كتابه العودة   األمريكي املالعو  لطبيبااإلميان، 

ديل كارينجي، كتاب  جيم  يم)ول ينظر:  وابدأ  س(.  القلق  عبد)  احلياة،دع  الز   ترمجة:  الطبعة: ايدي(املنعم   ،
 .2ص  سابق،، مرجع العالج النفسي لالضطراابت النفسية  بوعود،وأمساء ،  286  القاهرة، صاخلامسة،  

 (،شاكر: أمحد حممد ت) ،القرآنأتويل آي يف ان امع البيج (،هـ310الطربي، حممد بن جرير، )املتوىف   (17)
 الناشر: مؤسسة الرسالة

 (.24/493، )م 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل،  
: )ت ،الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريفهـ(، 656عبد العظيم بن عبد القوي )املتوىف: املنذري،    (18)

 (.158/4ـ، )ه1417  الطبعة: األوىل، تبريو  -مية  الناشر: دار الكتب العل  (،إبراهيم مشس الدين
 (.2664رقم )ح   رك العجز،كتاب اإلميان، ابب يف األمر ابلقوة وت  ،صحيحهيف مسلم أخرجه  (19)
اجلوزي،  (20) )املتوىف:    ابن  علي  بن  الرمحن  اإلمام أمحدهـ(،  597عبد  ت: د. عبد هللا بن عبد )،  مناقب 

  228: هـ، ص 1409انية،  ثالطبعة: الالناشر: دار هجر    (،احملسن الرتكي
تيمية،(  21) )املتوىف:    ابن  احلليم  عبد  بن  الفتاوىهـ(،  728أمحد  ع)،  جمموع  بن ت:  بن حممد  الرمحن  بد 

السعودية   (،قاسم العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  الناشر: 
)1995هـ/1416،  .(8/449م، 
 (8/459) صدرنفس امل (22)
ا(  23) أمني  وغايتها  صري،ملحممد  اإلسالمية  الرتبية  وسائل  يف  ، ، دار الفكر، دمشقالطبعة األوىل،  حملات 

 186ص
أمره كله خري،  الزهد والرقائق،  كتاب  ،صحيحهيف    مسلم أخرجه (24)  (.2999) رقمح  ابب املؤمن 
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إبراهيم  :ت)  ،القرآن  تفسري،  هـ(489)املتوىف:  حممد،  منصور بن    السمعاين،انظر:    (25) بن   غنيمو   ايسر بن 
 (.4/53)  ،م1997  -هـ1418الطبعة: األوىل،  ،  السعودية –الناشر: دار الوطن، الرايض (،  عباس

رقم ح  ،أمته إىل توحيد هللا ما جاء يف دعاء النيب  التوحيد، ابب كتاب  ،صحيحهيف   البخاري  أخرجه  (26)
يف  ،  (6937) مسلم  إىل الشهادتالابب    ميان،اإل  ، كتابصحيحهوأخرجه   رقم  ، حائع اإلسالموشر   نيدعاء 
(19). 
صححه ا2698رقم )ح  ،سننهيف  بن ماجةأخرجه ا (27)  (.2201، برقم )بن ماجةاصحيح    يف أللباين(، 
يف    (28) داود  أبو  اببكتاب   ،سننهأخرجه  العتمة  الصالة،  صالة  )  ،يف  رقم   األرانؤوط:وقال    (4985ح 
 ".البخاري رجالن يخني غري مسدد فمالشثقات رجال  إسناده صحيح، رجاله "
 (.3/510) صدرنفس امل (29)
 ضعيف.إسناده   (.260/ 1)  ، مرجع سابق،تفسريهأخرجه الطربي يف ( 30)
يف  (  31) أبوداود  قيام النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل، ح رقم سننهأخرجه  الصالة، ابب وقت  ، كتاب 
عَ وقَاَل:  (.1319) ُرِوَي  َوقد  الْ "  عبد  النَّيِب َعزِ ن  َعن  يف    ال".ْرسمُ   يز  األلباين  داودوحسنه  أيب  برقم   صحيح 
(1192.) 
)فرنسي  جر اح طبيب  (32) علىابريس يف 1944) – 1873 ،  حصل  يف  ،  نوبل  جائزة 

)اإلنسان.1912)) عام الطب كتبه كتاب  أشهر  ومن  ذلك  ،  ا  الذياجملهول(،  .  عن  جتاربه   نسانإليضم 
 .rghttps://www.marefa.o :العنكبوتيةعلى الشبكة  موسوعة املعرفةواحلياة. انظر:  

 .170)ترمجة: شفيق أسعد فريد( ص   اإلنسان ذلك اجملهول،نظر: أليكس كارل،  (33)
 (،د سالمةن حممسامي ب)ت:    القرآن العظيم،تفسري    ،هـ(774)املتوىف:  عمر،  إمساعيل بن    ابن كثري،  (34)

 (.4/455)  ،م 1999 -هـ  1420الطبعة: الثانية   ،طيبة للنشر والتوزيعدار  : الناشر
 شاكر يف حتقيقهما للمسند. وأمحدوصححه األرانؤوط  (  2804)رقم  مسنده، حمحد يف أخرجه أ  (35) 
 ،حلنبلين رجب ائل احلافظ ابجمموع رسا  ،هـ(795)املتوىف:  احلنبلي،    عبد الرمحن بن أمحد  رجب،ابن    (36)

أبو  )ت فؤاد احللواينعب طمص:  هـ  1424وىل، األ، الطبعة الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر(،  لعت بن 
 (.3/15)، م  2003 -
 (.9/164، مرجع سابق، )جامع البيانالطربي،  (37)
 (.117/373ح رقم )  ،ذكر هللا يف حال اجلنابة  ابب ،الطهارةكتاب   ،صحيحهمسلم يف  أخرجه   (38)
يف  ومسلم (،5985ح رقم )،  الدعاء عند الكرب  الدعوات، ابب  ، كتابهصحيح  أخرجه البخاري يف  (39)

 .واللفظ له  (83/2730دعاء الكرب، ح رقم ) والدعاء، اببالذكر    ، كتابصحيحه

https://ar.wikipedia.org/wiki/1873
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
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حممد،القامسي،    (40) بن  الدين  مجال  عيون حممد    ت:)،  التأويلحماسن    هـ(1332املتوىف:  )  حممد  ابسل 
 .(6/347)،  هـ 1418 -الطبعة: األوىل  ،  بريوت –  ةيلمر: دار الكتب العالناش  (،سودال
أمحدالواحدي،    (41) بن  اجمليد  ،هـ(468وىف:  )املت  ،علي  القرآن  تفسري  يف  أمحد )ت،  الوسيط  عادل   :

أوآخرون(،   احلي الفرماوي دد: عب/قدمه: 
 .(3/249) ،م 1994 - هـ 1415وىل،  : األالطبعة لبنان، –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 وصححه األرانؤوط.  (.3712) رقم  ، حمسندهيف   أمحد أخرجه (42)
يف    (43) مالك  أجر املريض    وطأ،املأخرجه  قال األرانؤوط يف حتقيقه   (.942/    2)مرسالً،  ابب ما جاء يف 

 ."وهو مرسل صحيح اإلسناد"  (:9/583)  األثريالبن   جلامع األصول
موسى  أي العكربي،(  44) بن  البق  حلسيين،اوب  )املتوىف:  احل  اءأبو  يف   ،هـ(1094نفي  معجم  الكليات 

اللغوية والفروق  عدانت)،  املصطلحات  درويش  :  املصري  -ن  الرسالة    (حممد  مؤسسة   بريوت،  -الناشر: 
   447ص

ابخلطايب )امل  (45) املعروف  البسيت  اخلطاب  بن  إبراهيم  بن  بن حممد  محد  سليمان  شأن   ،هـ(388توىف:  أبو 
قاالأمحد يوسف ت:  )، الدعاء  4ص م،  1992 -هـ  1412  الطبعة الثالثة، العربية،الناشر: دار الثقافة   (قد 

الطربي،ا  (46) البيان  نظر:  سابق،  جامع  القرآن  والسمعاين،  (،11/414)  مرجع   سابقمرجع    ،تفسري 
(2/189.) 
 (.2/377) قسابمرجع   ،يف تفسري القرآن الوسيط الواحدي،   (47)
اجلوزي،ا(  48) عل  بن  بن  الرمحن  )املتوىف:  بن حمي  عبد  اجلوزي  : عبد الرزاق )ت،  زاد املسري،  هـ(597مد 

 (.  2/129)، هـ 1422  -الطبعة: األوىل ،  بريوت –دار الكتاب العريب  الناشر:    (،املهدي
 (.  2/130)، نفس املصدر (49)
ما  ،الدعاءأخرجه الطرباين يف    (50) ال " وقال: .346 ص( 1136ح رقم )واده، عاء املريض لعجاء يف د ابب 
إال هبذا اإِلسناد، تفر د به عبد الرمحن بن قيس"ي أنس  (: "وفيه عبد الرمحن بن 295 /2وقال اهليثمي ) .روى عن 

وأشار إىل ضعفه املنذري يف الرتغيب والرتهيبقيس الضيب ، وهو مرتوك احلديث" ( حيث صد ره بـ 322 /4) ، 
 .)ُروي(

يف  ومسلم (،4728)رقم  ، حفضل املعوذات ابب  ،نفضائل القرآكتاب  ،  صحيحهبخاري يف  أخرجه ال (51)
والنفث، رقية املريض السالم، ابب، كتاب  صحيحه  .(2192) ح رقم  ابملعوذات 

واآلداب، ابب استحباب وضع يده على موضع ،  صحيحهيف    أخرجه مسلم  (52) والصلة   األمل، حكتاب الرب 
   .(2202رقم )



 عفاف عطية هللا ضيف هللا املعبدي

280- The Islamic Quarterly: Vol 66, No.2 
 

 

أَيضً   يأ  :خفت  "  (53)  ،عياض بن موسى ،القاضي  ."أيًضا: ماتخفت  و   ا: انقطع كالمه،ضعف، وخفت 
الت)،  املعلمإكمال    ،هـ(544)املتوىف:   ِإمْسَاِعيل:  حْيََي  مصر  (،دكتور  الوفاء،  دار  األوىل،   ،الناشر:  الطبعة: 

 (.8/186)  ،م 1998  -هـ    1419
يف    (54) مسلم   23قم )ر   ح  ،وبة يف الدنياالدعاء بتعجيل العق  كراهة  ، ابباناإلمي  ، كتابصحيحهأخرجه 
/2688). 
إحياء   ،احلجاج  املنهاج شرح صحيح مسلم بن  (،676)املتوىف:  حيى بن شرف،  النووي،  (55) الناشر: دار 

 (.17/13)ه،  1392: الثانية،  بريوت، الطبعة –الرتاث العريب  
 .(4/304) سابقمرجع   ،تفسري القرآن السمعاين، (56)
 .(384)ح رقم  ،ل املؤذن ملن مسعهل قو مثالقول ابب  صالة،ال كتاب،  صحيحهسلم يف  أخرجه م (57)
هذا حديث حسن وقال:" واللفظ له ( 3578ابب، ح رقم )، أبواب الدعوات،  سننهالرتمذي يف    أخرجه  (58)

إال من هذا الوجه من حديث أيب جعفر". ، سنن الرتمذيوصححه األلباين يف صحيح  صحيح غريب ال نعرفه 
وق17280ح رقم )،  مسندهه أمحد يف  وأخرج "األ ال(   ".إسناده صحيح رجاله ثقات  رانؤوط: 

رواه (:" 10/155:)جممع الزوائدوقال اهليثمي يف  ،(8780رقم )، ح  الكبرياملعجم  الطرباين يف    أخرجه  (59)
أاب عبيدة مل يسمع من أبيه أن  إال  مد بن عبد الرمحن يف  النمريي، حمجه أخر و  "،الطرباين، ورجاله رجال الصحيح 

ه النيب صلى هللا عليالصالة على ، ابب ة على النيب صلى هللا عليه وسلم والسالملصالا اإلعالم بفضل  ابهكت
واآلخرة أمر الدنيا  به إىل هللا تعاىل عند احلاجة من  والتوسل  : حسني حممد علي )ت  (،190، ح رقم )وسلم 

 (.102)، ص 2009: األوىل  الطبعة،  علميةالناشر: دار الكتب ال(، شكري
أد  ابن جزي، حمم  (60) شر: النا (،عبد هللا اخلالدي: )ت ،لتسهيل لعلوم التنزيلا، هـ(741)املتوىف:    محد،بن 

 (.2/138) ،هـ  1416،الطبعة: األوىل  ،  بريوت –شركة دار األرقم بن أيب األرقم  
سليمان، (61) بن  مقاتل  ب  ،هـ(150)املتوىف:    البلخي،  مقاتل  سليمانتفسري  هللا حم)ت  ،ن  عبد  مود : 

إحياء الرتاث : داشرالنا  (،شحاته  بريوت  -ر 
 ـ (1/157)، ه  1423 -الطبعة: األوىل 

والصلة    كتاب،  صحيحه  أخرجه مسلم يف  (62) ح ..، ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض ابب واآلداب،الرب 
 (2572رقم )

يف   (63) البخاري  ُيْكَتُب  ابَ ،  األدب املفردأخرجه  يـَْعمَ ُب  َما َكاَن  َوُهَو صحيحلِلَْمرِيِض  ( 507)  رقم  ح  ،ُل 
 (.2503وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )
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والصلة    ، كتابيحهصحيف  مسلم    أخرجه  (64) ح ..، ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض ابب واآلداب،الرب 
 (.2571) رقم

 واللفظ له، (1469ح رقم )  ،فاف عن املسألةاالستع  ابب  ،ةالزكا  كتاب  ،صحيحهأخرجه البخاري يف    (65)
 (.1053)ح    ،فضل التعفف والصرب الزكاة، ابب كتاب  ،يحهصح  يف  ومسلم

أ  القيم،ابن    (66) بن  الناشر: دار ابن    ،وذخرية الشاكرين  الصابرين  عدة  ،هـ(751)املتوىف:  بكر،  يب  حممد 
امل املدينة  الرتاث،  دار  بريوت/مكتبة  دمشق،  اململكثري،  السعوديةنورة،  العربية  ال  ،كة   -هـ1409ثالثة،  الطبعة: 

 10ص،  م1989
 -دار الكتب العلمية، بريوت الناشر:    ،تسلية أهل املصائب(،  758:املتوىف)حممد،  املنبجي، حممد بن    (67)

 لبنان
 .173ص  ،م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثانية،  

 .134ص   ، مرجع سابق،ُعَدُة الصابرينابن القيم،   (68)
: )ت، يف تفسري كالم املنان لكرمي الرمحناري يست ،هـ(1376توىف:  امل)انصر،  عبد الرمحن بن  السعدي،    (69)

 .528، ص  م  2000-هـ  1420الطبعة: األوىل ، : مؤسسة الرسالةالناشر،  عبد الرمحن بن معال اللوحيق
علي  (70) أمحد  الواحدي،  : صفوان عدانن )ت  ،كتاب العزيزيف تفسري ال  الوجيز  ،هـ(468)املتوىف:  ،  بن 

 .1243ص   ،هـ  1415الطبعة: األوىل،    ،دمشق، بريوت -الشامية  دار  ال القلم،نشر: دار  دار ال  (،داوودي
يف  (، واللفظ له، ومسلم5322رقم ) شدة املرض، ح ، ابباملرضى ، كتابصحيحهيف    البخاريأخرجه    (71)

والصلة صحيحه، كتاب  (.2750) رقم مرض، ح يبه منؤمن فيما يصثواب امل ، اببواآلداب الرب 
، وأمحد يف مسنده، ح رقم (1601قيام الليل، ح رقم )  اببالصالة،  اب  كت  ،نهسنالنسائي يف  جه  أخر  (72)
(24773.) 
رقمسننهيف    الدارميأخرجه  (  73) ح  الرقاق،  وأمح2783)  ، كتاب  رقممسندهيف    د(،  ح   ،  (1494 ،)

رقم    كتاب،، سننهيف  والرتمذي   السؤ 3289)ح  دون  وقال(  "  ال،   صححه". و حسن صحيح  ديثهذا ح: 
 (.1/142الصحيحة )لة  لسلسا األلباين يف

رقم أحاديثه: حممد فؤاد عبد ) ،يح البخاريفتح الباري شرح صح، أمحد بن علي العسقالينابن حجر،    (74)
ر: دار املعرفة الناش (.ابز العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن  علق عليه  ،اخلطيبوصححه: حمب الدين  ،  الباقي

 (.10/112، )ه1379بريوت،   -
أمره كله خري ، اببالزهد والرقاق  كتاب  ،صحيحه يف مسلم هأخرج (75)  (.2999) رقم ، حاملؤمن 
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يف    (76) مسلم  رقم  صحيحه،أخرجه  ح  وتعاطفهم،  املؤمنني  تراحم  ابب  واآلداب،  والصلة  الرب   كتاب 
(٢٥٨٦). 
يف    (77) البخاري  املر هصحيحأخرجه  ابب، كتاب  قال ابن   (.5325)  وجوب عيادة املريض، ح رقم  ضى، 
 .(3/314)  النهاية يف غريب احلديث".  العاين: األسري"  :ثريألا
يف  أخرجه    (78) ابب  حيحهصالبخاري  املرضى،  و 1242البكاء عند املريض، ح رقم )، كتاب  مسلم يف (، 

 (.924ح رقم )  ، ابب البكاء على امليت،اجلنائز  ، كتابصحيحه
 عليه،وضوءه على املغمى  وسلم عليه صب النيب صلى هللا،  الوضوء، كتاب  صحيحهرجه البخاري يف  أخ  (79)

 (.191ح رقم )
يف    (80) البخاري  )  أصبحت،ابب كيف    ،داملفر األدب  أخرجه  رقم  قال األلباين: "صحيح"   .(1129ح 

 (.1158)السلسلة الصحيحة  
(، 5750)  الراقي الوجع بيده اليمىن، ح رقم  مسح  رضى، ابب، كتاب املصحيحهالبخاري يف    أخرجه (81)
 (.2191) ، ح رقماستحباب رقية املريض ابب  ،واآلدابالرب والصلة  اب، كتحهصحييف    مسلمو 
يف  اأخرجه    (82) ابب  صحيحهلبخاري  املرضى،  ليدعى  ، كتاب  املريض  ابلصيب  ذهب  حمن  رقم   له، 
ومسل5670)  (.2345، ح رقم )النبوة إثبات خامت باب الفضائل، ، كتابصحيحهيف    م(، 
للمريض عند العيادة،  ئز، اببجلناا  ، كتابسننهود يف  أبو دا  أخرجه  (83)  احلاكمو (،  3106ح رقم )  الدعاء 

 ."" هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: " وقال (7567ح رقم )الطب،    ، كتابمستدركهيف  
 (.2719قم )أيب داود بر  األلباين يف صحيح سننو األرانؤوط   وصححه

 (.5656األعراب، ح رقم ) يادةع املرضى، ابب كتاب،  صحيحهأخرجه البخاري يف   (84)
ابن  (85) أبو متيم ايسر بن )ت  ،شرح صحيح البخاري  ،هـ(449)املتوىف:    ،علي بن خلف  بطال،  انظر:   :

الرايض -دار النشر: مكتبة الرشد ،  (إبراهيم  (.9/382) ،م2003  -هـ 1423الطبعة: الثانية،   ،السعودية، 
 ح رقم ،من مرض ب، ابب ثواب املؤمن فيما يصيبهآلداواتاب الرب والصلة ك،  صحيحهأخرجه مسلم يف    (86)
(2775.) 
(، وأخرجه مسلم 5671) رقم، كتاب املرضى، ابب متين املريض املوت، ح صحيحهأخرجه البخاري يف   (87)

 (.2680قم )ح ر   نزل به،  كراهية متين املوت لضر  ، اببكتاب  ،صحيحهيف  
إمساعيل  الصنعاين،  (88)   ،الناشر: دار احلديث ،السالم (، سبلهـ1182توىف:  )امل  ،املعروف ابألمري  حممد بن 

 (.1/464) ريخالطبعة: بدون طبعة وبدون ات
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 :واملراجعاملصادر  فهرس  
 

الج النفسي الديين: دراسة  كأحد طرق الع  دور األدعية واألذكار يف عالج القلقإسعاد عبد العظيم،   -
للدراسات النفسية وقسم علم النفس  علم ل  ر السنوي السادس، املؤمتجتريبية النفس يف مصر، اجلمعية املصرية 

 .م1990عليمي، كلية الرتبية، جامعة املنصورة،  الت
العلوم ، جملة  وذًجالنفسي لالضطراابت النفسية من منظور إسالمي، االكتئاب منالعالج اأمساء بوعود،   -

العدد   .م2014، عام  199االجتماعية، 
امعة ، رسالة ماجستري، جفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها: دراسة مقارنةم الكااألحأنس عباس،   -

معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي، قسم ا م، 2009لدراسات النظرية ابلسودان،  أم درمان اإلسالمية، 
وا قطر، طبعة خاصة،  لشؤون اإلسالمط. وزارة األوقاف   .م2016ية، بدولة 

اجلامع املسند الصحيح   املسمى صحيح البخاري، اجلعفي عبد هللا أبو  يلحممد بن إمساعي،  البخار  -
دار    ،: حممد زهري بن انصر الناصرت، ر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمهاملختص

فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  إبضافة ترقيم طوق النجاة )مصورة عن السلطانية    .هـ1422حممد 
دار ،  راهيم: أبو متيم ايسر بن إبت  ،شرح صحيح البخاري،  هـ(449)املتوىف:   ،ن خلفلي بع  ابن بطال، -

 ،م2003 -هـ  1423الطبعة: الثانية،    ،السعودية، الرايض  -النشر: مكتبة الرشد 
قادر  : حممد عبد ال، تالسنن الكربى،  هـ(458:  و بكر )املتوىفأب،  أمحد بن احلسني بن عليالبيهقي،   -

 .م 2003 -هـ  1424لبنات الطبعة: الثالثة،    -لعلمية، بريوت لكتب اار اد  عطا الناشر:
العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة ، هـ(728أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )املتوىف:    ن تيمية،اب -

املقصود الناشر:  : أبو حممد أشرف بن عبد ت،  لسنة واجلماعةالساعة أهل ا  الناجية املنصورة إىل قيام
 .م1999هـ /  1420الرايض الطبعة: الثانية    -السلف واء أض

: عبد الرمحن بن ، تموع الفتاوىجم،  هـ(728)املتوىف:   بن عبد السالمعبد احلليم   أمحد بن  ابن تيمية، -
فهد لطبا ،حممد بن قاسم اململكة العربية  عة املصحف الشالناشر: جممع امللك  ريف، املدينة النبوية، 

 .م1995هـ/1416 ر:لسعودية عام النشا
الناشر: دار ،  : عبد الرزاق املهدي، تسريزاد امل،  هـ(597بن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي )املتوىف:  ا -

 .هـ  1422 -الطبعة: األوىل ،  بريوت –الكتاب العريب  
 بن عبد احملسن  : د. عبد هللا، تمناقب اإلمام أمحد  ،هـ(597ي )املتوىف:  عبد الرمحن بن عل  ابن اجلوزي، -

 .هـ 1409الناشر: دار هجر الطبعة: الثانية،    ،رتكيال
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رقم أحاديثه: حممد فؤاد عبد   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالينأمحد بن علي ابن حجر،  -
الناشر: دار    .ن عبد هللا بن ابزعبد العزيز ب العالمة:  علق عليه  ،الدين اخلطيبوصححه: حمب ، الباقي
 .ه1379بريوت،    -املعرفة 

فيف الوسواس القهري فاعلية العالج النفسي الديين يف ختفضة، وأمال الفقي، وسليمان أمحد،  دان  مح -
واللدى عينة من طالبات اجلامعة ير ينا 6إىل   4تطلعات يف الفرتة من ، ندور التعليم العايل للفتاة، األبعاد 

 .ة طيبة، اململكة العربية السعودية، جامع2010
قاق، ت: شأن الدعاء  ،هـ(388  اهيم )املتوىف:إبر  بنمحد بن حممد  يب،اخلطا - دار  الناشر:   ،أمحد يوسف الد 

 م.  1992 -هـ  1412، 3ط  ،الثقافة العربية
،  اسم وغنيم بن عب: ايسر بن إبراهي، تتفسري القرآن،  هـ(489)املتوىف:  حممد،  منصور بن  السمعاين، -

 م.1997  -هـ1418 ،الطبعة: األوىل،  ةالسعودي –الناشر: دار الوطن، الرايض 
مني العام املساعد الحتاد األطباء النفسيني  طارق بن علي احلبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي، األ -

العربية السعود-نة الطيب ابلرايضالعرب، املشرف العام ومؤسس مركز مطمئ ب  اتريخ الطية،  اململكة 
 .م2014أبريل(  -ة، )مارستاسعال، السنة  41العدد  -، جملة حراء النفسي يف بالد املسلمني 

  ،شاكر: أمحد حممد ت، ع البيان يف أتويل آي القرآنجامهـ(،  310الطربي، حممد بن جرير، )املتوىف   -
 الناشر: مؤسسة الرسالة

 .م 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل،  
احلس  أيوب  ،العكربي - موسى  )املتوىف:  بن  يف    ،هـ(1094يين  معجم  والفرو الكليات  ق املصطلحات 

 .بريوت –حممد املصري الناشر: مؤسسة الرسالة  -: عدانن درويش ت ،ويةاللغ
موسى،   - بن  عياض  املعلم،  هـ(544)املتوىف:  القاضي،  تإكمال  ِإمْسَاِعيل،  الناشر: دار   ،: الدكتور حْيََي 

 .م 1998 -هـ  1419األوىل،    الطبعة: ،الوفاء، مصر
املصري،   - أمني  يفحممد  الرتبية  حملات  وسائل  وغايتهاسالاإل  دمشقالناشر:  ،  مية  الفكر،  الطبعة دار   ،

 بع(.األوىل، )دون اتريخ ط
حبث جترييب يف العالج النفسي لنيل  العالج النفسي والديين ملرض الربو الشعيب حممد عبد اجمليد حسني،  -

قسم علم النفس،   امعة اخلرطومدرجة الدكتوراه، جب  م.1994كلية الدراسات العليا، 
احل - بن  أجمسلم  )املتوىف:  اج  النيسابوري  القشريي  احلسن  املسمى  ،  هـ(261بو  مسلم   سنداملصحيح 

فؤاد عبد ، تالصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حممد 
 ، )دون اتريخ طبع(.بريوت –لرتاث العريب  الباقي الناشر: دار إحياء ا
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العبد  ري،  املنذ - عبد  بن  بنقو العظيم  )املتوىف:    ي  هللا  احلديث   ،هـ(656عبد  من  والرتهيب  الرتغيب 
 .هـ1417بريوت الطبعة: األوىل،   -إبراهيم مشس الدين الناشر: دار الكتب العلمية  :ت ،الشريف

علي - أمحد  الواحدي،  تفس  الوجيز،  هـ(468)املتوىف:  ،  بن  العزيزيف  الكتاب  تري  عدانن ،  صفوان   :
 .هـ 1415الطبعة: األوىل،  ،  دمشق، بريوت  -الدار الشامية   ،لقلما دار النشر: دار،  داوودي

وآخرون، : عادل أمحد ، تالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  ،هـ(468)املتوىف:  ،  علي بن أمحدالواحدي،   -
أ/د: عب هـ  1415،  : األوىللبنان، الطبعة  –العلمية، بريوت    شر: دار الكتبالنا،  احلي الفرماوي  دقدمه: 

 .م  1994 -
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