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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة:
مـن   ،ومن سيئات أعمالنا ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

وأشـهد أن   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،يهده اهللا فال مضل له

  أما بعد ،حممداً عبده ورسوله

واخلالق هو الذي يعرف كيف يصري اإلنسان  ،اإلنسان وهو يعلم من خلق إىلسبحانه وتعخلق اهللا 
وهو الذي يعرف طريق  ،وهو الذي يعرف ماذا يفسد اإلنسان ،ووضع لذلك القوانني السماوية ،سويا

أَال يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف  { :إىلوهو الذي يعرف طريقة عالجه وصالحه قال اهللا تع ،وقايته وصيانته
بِريوعليه فالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة والعقائد والتعاليم الدينية  ،)14،سورة امللك( }الْخ

اإلسالمية سبقت العلم والعلماء احملدثني الذين حاولوا الغوص يف أعماق النفس البشرية واخلروج بآراء 
  .نفس اإلنسانية والشخصية السوية والالسويةونظريات يف ال

، فحينما يصاب النفسى إن من أبرز الوظائف اليت يؤديها الدين للفرد واجلماعة حتقيق االستقرار
إرشاد والصراعات الداخلية حيقق هلم الدين توازناً نفسياً عن طريق ما يسوقه من  النفسى األفراد بالتمزق

ينهم معيشتهم ب قَسمنا نحن ۚأَهم يقِْسمونَ رحمت ربك :{ إىللقول اهللا تع ،وتوجيه إهلي ،عالج نفسيو
 مما خير ربك ورحمت ۗ سخرِيا بعضا بعضهم لِّيتخذَ درجات بعضٍ فَوق بعضهم ورفَعنا ۚفي الْحياة الدنيا 

جونَيعون أمور الدنيا، وتصبح هذه  ،ففي محى الدين ختف وطأة احلياة ،)32 ،الزخرف(} )32( مو
اإلحساس بالسعادة والرضا والقناعة  إىل الديىن ويؤدي الشعور .املظاهر أمراً ثانوياً وبعيداً عن املألوف

ومينح الثقة والقوة ملواجهة  ،الذي يعني الفرد على مواجهة الضغوط ،واإلميان بالقضاء والقدر خريه وشره
الذي يشعره باألمان وعدم  ،فيكون املالذ وقت الشدة ،التحديات واألزمات اليت تعترضه يف جمرى حياته

الذي يتحقق  ،يتدخل يف األحداث املهمة من أجل األفضل دائماً - إىلتع - لليقني بأن اهللا ،اخلوف والتشاؤم
أنه مع هذا  إىل،كر مما يوفر له أمسى صور الـدعم والطمأنينةوالش ،والصالة ،الدعاء :للفرد من خالل

األمـر  ؛الدعم تتناقض مشاعر اخلوف والقلق، وخاصة قلق املستقبل، فيطمئن الفرد على مصريه املستقبلي
،ومن هذا املنطلق يسعى الكتاب العتباره بعداً أساسياً للشخصـية السوية ،الذي يسهم يف حتقيق السـواء

  .القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفةالتعريف باالرشاد النفسى الديىن ىف ضوء  إىل ىلااحل
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النفسى الديىن، من اإلرشاد  إىلاملدخل  :الكتاب على ثالثة ابواب تناول الباب االول لوقد اشتم
فنيات اإلرشاد  :ماهيتة وأمهيته واهدافه واسسه ومسلماته وخطواته. ىف حني تناول الباب الثاىن حيث

اسلوب و قراءة القرآن الكرمي وتدبره، :عدد منها بشىء من التفصيل مثل إىلوتطرق النفسي الديين 
بينما تناول  .، والتوبة، والصرب، واخلشوع ىف الصالة، والذكر والدعاءالوضوءو ،أسلوب احلوارو ،النصيحة

اإلرشاد  عدد منها بشىء من التفصيل مثل: إىلوتطرق  اإلرشاد النفسي الديينجماالت  :الباب الثالث
اإلرشاد و ،اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف و ،األزمات والكوارثجمال النفسي الديين يف 
اإلرشاد و اال التربوى،اإلرشاد النفسي الديين يف و "،الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "النفسي الديين يف 
  ال رعاية املراهقني.جمالنفسي الديين يف 

  واهللا ويلّ التوفيق

  
  د. حممود فتوح حممد سعدات

  هـ1436
deanmahmoud@yahoo.com 
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  النفسى الديىناإلرشاد  إىلاملدخل :الباب االول
  

  النفسى الديىن وأمهيتهاإلرشاد ماهية  :الفصل االول
  إلرشاد النفسي الدييناأهداف الفصل الثاىن:

  اإلرشاد النفسي الديين مسلماتالفصل الثالث: 
  خطوات اإلرشاد النفسي الديين الفصل الرابع: 
  أسس اإلرشاد النفسي الديين :الفصل اخلامس
  الديين تصنيف االرشاد النفسى :الفصل السادس

  

  

  النفسى الديىناإلرشاد  إىلاملدخل :الباب االول
  

  وأمهيته: النفسى الديىناإلرشاد  ماهية :الفصل االول
  :مقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعني به ونستغفره ونستهديه،  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن 
ومن يضلل فال هادي له،  وأشهد أن ال إله اهللا وحده ال شريك  ،إنه من يهدي اهللا فال مضل له ،أعمالنا

   :أما بعد .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،له
 ،واخلالق هو الذي يعرف كيف يصري اإلنسان سويا ،اإلنسان وهو يعلم من خلق إىلخلق اهللا سبحانه وتع

وهو الذي يعرف طريق وقايته  ،وهو الذي يعرف ماذا يفسد اإلنسان ،ووضع لذلك القوانني السماوية
طيف أَال يعلَم من خلَق وهو اللَّ { :إىلوهو الذي يعرف طريقة عالجه وصالحه قال اهللا تع ،وصيانته
بِريوعليه فالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة والعقائد والتعاليم الدينية  ،)14،سورة امللك( }الْخ

اإلسالمية سبقت العلم والعلماء احملدثني الذين حاولوا الغوص يف أعماق النفس البشرية واخلروج بآراء 
وال ننسى فضل العلماء املسلمني الذين نقلوا  ونظريات يف النفس اإلنسانية والشخصية السوية والالسوية

مع إضافتهم لكثري من العلوم اإلسالمية. ويهتم  ،بواسطة ترمجتهم لكتب احلضارة اليونانية العلوم يف الغرب،
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العالج النفسي الديين مؤكدين أمهية القيم الدينية يف عملية االرشاد والعلماء والباحثون من كافة األديان ب
ولقد تناولت كثريا من البحوث والدراسات املنحى الديين يف عالج  ،ي وضبط السلوكالعالج النفس

كل من الرعاية النفسية لألوالد يف هدى القرآن الكرمي الذي قاما به  دراسةاالضطرابات النفسية من بينها 
) حول التخفيف من القلق بواسطة  1990قامت به البنا (  ىخرأ دراسةو ،) 1990سرى ( وزهران 

   .األذكار واألدعية
حترير الفرد املضطرب من مشاعر اإلمث واخلطيئة اليت دد أمنه  إىل االرشاد النفسى الديىنويهدف 

 إىل االرشادوحيتاج هذا  .األمن والسالم النفسي إىلالنفسي،ومساعدته على تقبل ذاته وإشباع احلاجة 
عملية يعد  فاالرشاد النفسى الديىن ،وحيترم األديان السماوية األخرى املؤمن الذي يتبع تعاليم دينه ملرشدا

االعتراف والتوبة واالستبصار والتعلم ويلجأ  :ويتم خالهلا إجراءات مثل ،واملسترشد املرشديشترك فيها 
  .متوكال عليه ،صابرا ،ذاكرا ،مبتغيا رمحته، مستغفرا إياه ،اهللا بالدعاء إىل املسترشد

، فحينما يصاب األفراد النفسى إن من أبرز الوظائف اليت يؤديها الدين للفرد واجلماعة حتقيق االستقرار

 ،والصراعات الداخلية حيقق هلم الدين توازناً نفسياً عن طريق ما يسوقه من عالج نفسي النفسى  بالتمزق

ۚ ن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا نح ۚأَهم يقِْسمونَ رحمت ربك : {  إىللقول اهللا تع ،وتوجيه إهلي

) 32( يجمعونَ مما خير ربك ورحمت ۗ سخرِيا بعضا بعضهم لِّيتخذَ درجات بعضٍ فَوق بعضهم ورفَعنا

وون أمور الدنيا، وتصبح هذه املظاهر أمراً ثانوياً  ،ففي محى الدين ختف وطأة احلياة ،)32 ،الزخرف }(

اإلحساس بالسعادة والرضا والقناعة واإلميان بالقضاء والقدر  إىل الديىن ويؤدي الشعور .وبعيداً عن املألوف

ومينح الثقة والقوة ملواجهة التحديات واألزمات اليت  ،الذي يعني الفرد على مواجهة الضغوط ،خريه وشره

لليقني بأن  ،الذي يشعره باألمان وعدم اخلوف والتشاؤم ،فيكون املالذ وقت الشدة ،تعترضه يف جمرى حياته

 ،الدعاء :الذي يتحقق للفرد من خالل ،يتدخل يف األحداث املهمة من أجل األفضل دائماً - إىلتع - اهللا

أنه مع هذا الدعم تتناقض مشاعر اخلوف  إىل،كر مما يوفر له أمسى صور الـدعم والطمأنينةوالش ،والصالة

األمـر الذي يسهم يف حتقيق  ؛والقلق، وخاصة قلق املستقبل، فيطمئن الفرد على مصريه املستقبلي

إن للدين وظائف وآثاراً نفسية واجتماعية على الفرد  .العتباره بعداً أساسياً للشخصـية السوية ،السـواء

حيث يزود الفرد بنسق من القيم واملبادئ واملعايري واحملكات االجتماعية اليت توفر له التكيف مع  ،واتمع
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ألنه مبثابة اإلطار  ؛النفسى تشعره باالستقرار ،ويزوده برؤية عامل آخر غري حمسوس فيه اخلالص ،من حوله

،ومن هذا الفرد يف سعيه لكل ما قد يواجهه من خمتلف صور الصراع اليه  ملعياري الذي يلجأاملرجعي ا

القرآن الكرمي والسنة النبوية النفسى الديىن ىف ضوء االرشاد بالتعريف  إىل إىلاملنطلق يسعى الكتاب احل

  ..الشريفة

  :مفهوم االرشاد النفسى الديىناوال: 
التفاف عدد كبري من الباحثني  النفسي الديين يف البيئة العربية وخاصة بعدظهرت عدة تعريفات لإلرشاد 

والعالج النفسيني حنو القرآن الكرمي والسنة املطهرة وكتابات  والعلماء يف جمال الصحة النفسية واإلرشاد
ضمن عملية توجيه وإرشاد وعالج وتربية وتعليم تت يعرفه بأنه) 1980إبراهيم (، فنجد املسلمني علماء

تصحيح وتغيري تعلم سابق خطأ، وهو إرشاد تدعيمي يقوم على استخدام القيم واملفاهيم الدينية واخللقية، 
ويتناول فيه املرشد مع املسترشد موضوع االعتراف والتوبة واالستبصار، وتعلم مهارات وقيم جديدة تعمل 

  .على وقاية وعالج الفرد من االضطرابات السلوكية والنفسية
اإلرشاد والعالج النفسي الديين بأنه أسلوب توجيه واستبصار يعتمد على ) 1987يعرف فهمى ( ىف حني

معرفة الفرد لنفسه، ولربه، ولدينه، وللقيم واملبادئ الروحية و اخللقية، وهذه املعرفة غري الدنيوية املتعددة 
بنفسه، وبأعماله، وطرائق توافقه يف اجلوانب واألركان تعترب مشعالً يوجه الفرد يف دنياه، ويزيده استبصاراً 

عملييت التوافق واالستبصار كهدفني مهمني لإلرشاد والعالج  إىلحاضره ومستقبله. وقد أشار هذا التعريف 
  .النفسي الديين

منظور إسالمي على أنه وسيلة من وسائل اإلرشاد  ) اإلرشاد النفسي الديين من1990يعرف املهدي (و
  بشكل يساعده على ،املريض على التغري فكرياً وشعورياً وسلوكياً وروحياً مساعدة إىلالنفسي دف 

  .وجمتمعه والكون ،التصاحل العام مع نفسه
(  وترى  حماولة استعادة صفات وخصائص النفس املطمئنةأن االرشاد النفسى الديىن هو ) 1991شقري 

واليت فقدها الفرد  ،من قبل مي احلنيفتلك الصفات اليت أقرها الدين اإلسال ،واملتمتعة بالصحة النفسية
  .بسبب إغوائه وانزوائه وراء أهوائه ونزعاته

شكل من أشكال العالج النفسي احلديث أن االرشاد النفسى الديىن هو  )1996معوض ( ىف حني يرى 
املشوهة  أساليب ومفاهيم ومبادئ دينية وروحية وأخالقية بغية تصحيح وتغيري األفكار يقوم على
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ويبعث  ،ومساعدته على حتمل مشاق احلياة صورات املختلة وظيفياً لدى الفرد يف أمور احلياة كلها،والت
   .البال ويغمره الشعور بالسعادة األمن والطمأنينة يف النفس وراحة

) اإلرشاد والعالج النفسي الديين اإلسالمي بأنه عمليات تعلم 1997 (مرسي وحممدكل من وعرف 
وشخص  ،تتم يف مواجهة بني شخص متخصص يف علم النفس اإلرشادي (مرشد) ،وتعليم نفسي اجتماعي

أخر يقع عليه التوجيه واإلرشاد (املسترشد)، و يستخدم فيه فنيات وتقنيات وأساليب فنية ومهنية، ويهدف 
سترشد على حل مشكالته ومواجهتها بأساليب توافقية مباشرة، وإعانته على فهم نفسه، مساعدة امل إىل

ومعرفة قدراته وميوله وتشجيعه على الرضا مبا قسم اهللا له، وتدريبه على اختاذ قراراته دي من شرع اهللا 
ة مشروعة، ويفيد من حىت ينشأ عنده طلب احلالل بإرادته، وترك احلرام بإرادته, ويضع لنفسه أهدافاً واقعي

قدرته بأقصى وسعها يف عمل ما ينفعه وينفع اآلخرين، وجيد حتقيق ذاته من فعل ما يرضي اهللا فينعم 
  .بالسعادة يف الدنيا واآلخرة

) اإلرشاد والعالج النفس الديين بأنه أسلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم، 1999عرف زهران أيضاً (و
ه ولدينه ولربه والقيم الروحية واألخالقية. وأنه عـالج نفسي تدعيمي، يوفـر يقوم على معرفة الفرد لنفس

  .نوعاً من اإلرشاد الدعوي
) اإلرشاد النفسي الديين بأنه جمموعة من األساليب واملعارف واخلدمات يقدمها 1999( األمحد بينما عرف

  .النفسية دف حتقيق الصحة ,أخصائيون يف اإلرشاد معتمدين على القرآن والسنة
) اإلرشاد النفسي الديين بأنه حماولة مساعدة الفرد الستخدام املعطيات 2000( خضر وقد عرف

احلد الذي يساعده على  إىلحالة من التوافق تسمح له بالقدرة على ضبط انفعاالته  إىلالدينية للوصول 
  النجاح يف احلياة.

مساعدم على جتنب الوقوع يف مشكالت أو  إىلاإلرشاد النفسي الديين يهدف  ) ان2001يرى السهل(و
حمن نفسية أو اجتماعية أو أسرية، وتقليل آثارها إذا وقعت، وتزويدهم باملعارف الدينية والعلمية واملهارات 

التقوى،  :مثل ،الفنية لتحسني توافقهم النفسي مع هذه الظروف استرشاداً بالعبادات والقيم الدينية
ومن ناحية أخرى استغالل فنيات وأساليب نظريات  ،هذا من ناحية ،والدعاء ،انواإلمي ،والصرب ،والتوكل

اإلرشاد النفسي بأنواعها كوسائل معينة ملساعدة املسترشد على حتقيق النمو الذايت وحتمل املسئولية 
 .االجتماعية وحتقيق أهدافه املشروعة من الناحية الدينية يف نطاق قدراته وإمكاناته
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) أن اإلرشاد النفسي الديين هو استخدام مبادئ وأحكام الدين يف توجيه 2003 (ياركنديترى و       
  سلوك األفراد حبيث يتفق مع هذه املبادئ واألحكام. 

الدين من توجيه سلوك  استخدام مبادئ وأحكام هأنعلى اإلرشاد النفسي الديين ) 2003املالكي (  وتعرف
  .ألحكاماألفراد حبيث يتفق مع هذه املبادئ وا

واخلدمات  اإلرشاد النفسي الديين بأنه جمموعة من األساليب واملعارف) 2004( بينما عرف األمريي
 دف ؛يقدمها أخصائيون يف اإلرشاد معتمدين على القرآن والسنة

  .حتقيق الصحة النفسية
ستخدم فنيات ) اإلرشاد النفسي الديين بأنه طريقة من الطرق اإلرشادية اليت ت2005(احلبيب ويعرف 

  فطرا السليمة اليت فطرها اهللا عليها.  إىلالدين وقيمه ومفاهيمه يف إصالح عيوب النفس وإرجاعها 
الديين هو إرشاد روحي مبعناه الغييب غري  ) أن اإلرشاد النفسي 2005يظهر أبو غده (   حنييف

 للدراسة على صعيد العلم والتجربةامللحوظ بالعالج النفسي الذي أخضع  االهتمام إىلاحملسوس باإلضافة 
 }وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ{:إىلتع لقوله ،خالقها إىلوبذلك جيمع بني األخذ باألسباب واللجوء  ،أحياناً

   .)80 ،الشعراء(
شكل من أشكال اإلرشاد النفسي احلديث يستمد  هو اإلرشاد النفسي الديينان  )2009( رجب ويرى

من اإلسالم، وأنه ذو فعالية يف ختفيف االضطرابات النفسية، األمر الذي يسهم يف حتقيق  أساسياته وفنياته
  .االتزان الروحي واالستقرار النفسي يف اية املطاف

  
 أنه ركز على أنه يتضح من العرض السابق ملفهوم اإلرشاد النفسي الديين من املنظور اإلسالمي

ومبادئه وفنياته من القرآن الكرمي والسنة  تمد أساسياتهشكل من أشكال اإلرشاد النفسي احلديث يس
 األمر الذي يسهم يف حتقيق االتزان الروحي ،ختفيف االضطرابات النفسية وأنه ذو فعالية يف ،النبوية

  .واالستقرار النفسي يف اية املطاف
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  :الديىن النفسي املرشد مفهومثانيا: 

 املهين بأنه التعليمية املؤسسة يف النفسي للمرشد تعريفاً النفسيني للمرشدين األمريكية الرابطة قدمت

 مشاكل من يصادفونه وما منوهم احتياجات ومقابلة الطلبة، مجيع مساعدة عبء عليه يقع الذي املتخصص

  .حيام يف

 باإلرشاد املعنيني املدرسية اهليئة أعضاء من هو عضواً النفسي املرشد) ان 1999ويرى الشهري(

 تتطلب اليت التوجيه عملية من اجلوانب تلك تطوير مسؤولية كاهله على تقع حيث ،ومنتظمة بصورة دائمة

  .املدير أمام املباشر املسئول املرشد ويعترب ،العادي املعلم ميلكها ال متخصصة كفاءات واستخدام الوقت بذل

 والتدريب على املعرفة ميتلك شخص بأنه النفسي املرشد) 2003وإبراهيم( يعرف كل من األسدي

 والدقة والسرية والتلقائية الذات كشف على بالقدرة ويتميز النفسي، توافقهم حتقيق يف األفراد مساعدة

  .بالعملية واملوضوعية وااللتزام واملرونة واالنفتاح

 ملساعدة الكايف والوقت واملهارة اخلربة هو شخص ميتلك النفسي املرشد) ان 2008ويرى زريقي(

  .مبهارة عمله إلجناز ومدرب متخصص شخص وهو متعددة، جماالت يف الطالب

 والتدريب على املعرفة ميتلك شخص بأنهالنفسي الديىن  املرشدوىف ضوء ما سبق ميكن تعريف 
 يصادفونه وما منوهم احتياجاتومقابلة  ،واالجتماعي النفسيو الروحي توافقهم حتقيق يف األفراد مساعدة

  .فطرا السليمة اليت فطرها اهللا عليها إىلإصالح عيوب النفس وإرجاعها و حيام، يف مشاكل من
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  النفسى الديىن: رشاداإل إىلحلاجة اثالثا: 

جمموعة من  إىلولعل ذلك راجع ،النفسى الديىن االرشاد إىلىف الوقت الراهن حاجة اتمعات تربز 
  االسباب،وهى:

من خالل البحث عن معامل قومية لعلم النفس بصفة  ،الوعي باهلوية الثقافيةاتمعات حالة من تزايد تشهد  )1
عدم  إىلالعديد من الدراسات واألحباث  اليه استناداً ملا أشارت ،بصفة خاصة النفسى واإلرشاد ،عامة

 .األخرى للمجتمعات اإلسالمية اإلرشاد مالءمة أساليب
ألنه ليس النموذج األمثل  ،تمعات اإلسالمية، ليس مناسباًا إىلمن اتمعات الغربية  اإلرشادنقل  يعد )2

 :العتبارات كثرية من أمهها ما يلي ،للتطبيق يف هذه اتمعات
  
من جمتمع إىل جمتمعات أخرى ختتلف عنها يف عقيدا ومناهج احلياة فيها من األخطاء  اإلرشاد يعد نقل -

ال ميارس يف معزل عن قيم وعادات وفلسفة احلياة واتمع  اإلرشادألن  ،املنهجية ما ينبغي إعادة النظر فيها
  .الذي يطبق فيه

وجود فروق جوهرية بني الثقافة الغربية اليت نشأ فيها النموذج اإلرشادي والثقافة العربية اإلسالمية اليت  -
 ،ه وغاياته يف احلياةطبيعة اإلنسان وأهداف ،فلسفة احلياة ونظامها :وتتلخص هذه الفروق يف ،ينتقل إليها

  .واألخذ باألسباب والتوكل على اهللا
الكثري من علماء النفس يف البيئة والذى ادركه ،النفسى التأصيل اإلسالمي لإلرشاد أمهبية -

مما يسهم يف بناء  ،فأخذوا ينقبون يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة واجتهادات علماء املسلمني،اإلسالمية
و لقد بدأت تظهر منذ بداية الستينات حىت اآلن املقدمات اليت  ،تبط بالثقافة اإلسالميةعلم نفس إرشادي مر

قام ا علماء النفس اليت تنادي بأمهية اإلفادة من التعاليم والقيم الدينية اإلسالمية يف اإلرشاد النفسي و 
دين بطاقة روحية تعينه على حتمل الصحة النفسية، وترى أن اإلميان احلقيقي باهللا قوة هائلة متد اإلنسان املت

متثلت تلك االجتاهات يف كتابات عديدة و ،مشاق احلياة وجتنبه القلـق الناتج عـن االهتمام باحلياة املادية
) مالمح علم نفس 1983القرآن وعلم النفس، وحممد ماهر عمر ( (1962عبد الوهاب محودة ( :منها

 (1985علم نفس إسالمي، وسيد عبد احلميد مرسي () حنو 1984إسالمي، و حسن حممد الشرقاوي (
القرآن وعلم النفس،  )1987سلسة دراسات نفسية إسالمية "الشخصية السوية"، وحممد عثمان جنايت (
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(2000واحلديث النبوي وعلم النفس ( ) حنو علم نفس إسالمي 1990)، وحممد عبد الفتاح مهدي 
)، ورشاد علي عبد العزيز موسى 2002( "التدينالدين ووسيكولوجية ""العالج النفسي يف ضوء اإلسالم

، (2001)) علم النفس الديين، أساليب العالج النفسي يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 1993(
) )، العالج الديين 2001اإلرشاد النفسي يف حياتنا اليومية يف ضوء الوحي اإلهلي واهلدي النبوي 

 ،)، تالوة القرآن الكرمي وأثرها على اطمئنان النفس، وحممد عوده1994)، حممد يوسف خليل (2001(
) 1996) الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم، وعبد العلي اجلسماين ( 1994كمال مرسي (

عبد الرمحن ) علم نفس قرآين جديد، و1998ود (علم النفس القرآين والتهذيب الوجداين، ومصطفى حمم
) حبوث 2001حممد حمروس الشناوي (جية اإلسالم واإلنسان املعاصر، وسيكولو) 2001حممد العيسوي (
)، اإلعجاز العلمي للقرآن 2006حممد رمضان حممد (المي لإلرشاد والعالج النفسي، ويف التوجيه اإلس

  .الكرمي يف علم النفس والتحليل النفسي
   
 بالرغم من منو ،أخذت يف التزايد إال أن ،املاضينييف اتمع الغريب يف العقدين  تزايد االضطرابات النفسية -

  .مما يدل على عدم قدرته على حتقيق أهدافه يف تلك اتمعات اإلرشاد،
ومنهج احلياة الذي ترتب على  ،اختالف قيم اتمع العريب اإلسالمي عن قيم اتمع الغريب يف العقيدة -

وأهدافه يف  اإلرشاد واحلاجة اليه  اختالف طبيعة إىلل األمر الذي يؤدي بطبيعة احلا ،اختالف ثقافتهما
  .جمتمعنا العريب عن اتمع الغريب

الفعال هو الذي يرتبط بثقافة اتمعات ويتفق مع معتقداا وقيمها، ويساند  النفسى والعالج اإلرشاد -
خبصوصيات ثقافة املسترشد  أن يكون واعياً النفسى وعلى املرشد أو املعاجل ،احلياة إىلنظرة اإلنسان فيها 

  .حىت يرشده ويعاجله يف إطارها
 الذي هو حلديثة ا والتكنولوجيا الغربية احلضارات يف املشوه الدين بني االنفصال أو االنفصام حالة إن -

 أدت فجوة خلق التكنولوجي الفكر وبني الديين الفكر ينب االلتقاء فعدم املعاصر، اإلنسان مشكلة يشكل
 العقالين االلتقاء من هذه، واحلالة بد فال العصر، هذا يف الغريب اإلنسان منه يعاين الذي بالقلق يسمى ما إىل
  .واالنفصام التوتر حدة لتخفيف والتكنولوجي العلمي والتطور الدين بني
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 :أمهية اإلرشاد النفسي الديينرابعا: 
  : ،ومهاأساسينيأمهيته من قسمني الديين يستمد اإلرشاد النفسي         

   :أمهية اإلرشاد النفسي الديين كإرشاد نفسي :القسم األول
ميثل الدين أمهية كبرية مبا ميثله من جانب روحي وأخالقي يف اإلنسان و يعترب هو حجر الزاوية يف       

ة، وما حيث عليه من أخالق محيد ،اإلرشاد النفسي الديين، فهو خياطب الروح مبا حيمله من مسو ورفعة
وتلك العالقات اليت تربط اإلنسان جبوانبه  ،واإلرشاد يربز تلك اجلوانب واألبعاد ،ومتسك بالقيم واملثل العليا

وكونه عامالً مهماً يف  ،يؤدي الدين مجلة من الوظائف اليت ال غىن عنها لكل من الفرد واجلماعةو .املختلفة
حيث يوفر قاعدة وجدانية  ،وأعظم دعائم السلوك ،تهوعنصراً أساسياً يف منو شخصي ،حياة اإلنسان النفسية

تضمن األمن واالطمئنان النفسي واالتزان االنفعايل، وتفاؤل وحب للحياة، وعدم النظرة إليها نظرة 
تشاؤمية، وتأكيد اهلوية؛ ملا يوفره اإلحساس الديين من اإلحساس بالسعادة والرضا والقناعة واإلميان بالقضاء 

وطأة الكوارث واألزمات اليت تعترض طريق الفرد، فيشعر الفرد باالطمئنان وعدم  والقدر، وخيفف من
اخلوف أو التشاؤم من املستقبل، من خالل إطار عالقة اإلنسان خبالقه، اليت تعد موجهاً لسلوكه يف شىت 

  .منـاحي احلياة، ويف كل مرحلة عمرية من حياة اإلنسان
تعقل الدين والشعائر الدينية،  إىلوالنضج الديين، واحلاجة وتتسم مرحلة املراهقة بنوع من اليقظة 

 علم النفس الديين :وإن علم النفس وعلم االجتماع قد أفردا فرعاً مستقالً لتناول الظاهرة الدينية مسيا
(The Psychology of Religious) وعلم االجتماع الديين (The Sociology of 

Religious)  جتسيماً ألعلى الطموحات اإلنسانية باعتباره حصن األخالق، على أساس أن الدين يعد
  .فراد لتحقيق السالم الداخلي هلمالذي يعد املصدر األساسي ألمن األ

وأظهرت الكثري من الدراسات أن الدين يؤدي دوراً إجيابياً يف الوقاية من أعراض االضطرابات 
لتدين بالكثري من اجلوانب اإلجيابية لدى األفراد، نظراً الرتباط ارتفاع مستوى ا ؛النفسية لدى املراهقني

صحة نفسية أفضل وقدرة أكرب على جماة األمراض والتغلب على آثارها السلبية وسرعة الشفاء  إىلفيؤدي 
 ,Smith) من األعراض النفسية والقدرة على حتمل الضغوط الناجتة عن أحداث احلياة القاسية

 ,Watsong) ، ودراسة(Bergin, 1987) دراسات كدراسةولقد أشارت العديد من ال،.(2003
وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني التوجهات الدينية  إىل) 1992 ،، ودراسة أخرى قام ا (موسى(1989
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وتقدير الذات، ووجود عالقة ارتباطية سلبية مع كل من القلق واالكتئاب، وأن األفراد األكثر تديناً أقل قلقاً 
  .تأكيداً لذوام واكتئاباً وأكثر

الذي يعني  ،الشعور بالرضا والسعادة واالقتناع واإلميان بقدرة اهللا إىلالديين ويؤدي اإلحساس 
الشخص وجيعله قوياً ملواجهة الضغوط، ومينح اليقني والوثوق والقوة ملواجهة األزمات واملشاكل 

لشدة، الذي يشعره باألمان الكايف والتحديات اليت تعترض له يف جمرى حياته، فيكون له امللتجأ وقت ا
وعدم اخلوف والبعد عن التشاؤم، لليقني بأن اهللا هو املسير لألحداث من أجل األفضل دائماً، والذي 

 ولذلك يذهب كل من .يتحقق للفرد من خالل الصالة، والشكر مما يوفر له أمسى صور الـدعم والطمأنينة
( Kipartrick, 1994) أنه مع هذا الدعم تتناقض مشاعر اخلوف  إىل) 1997 ،و (عبد العليم

والقلق، وخاصة قلق املستقبل، فيطمئن الفرد على مصريه املستقبلي؛ األمـر الذي يسهم يف حتقيق السـواء 
وإن كل نظرية إرشادية، وحىت اإلرشاد النفسي . النفسي، العتباره بعداً أساسياً للشخصـية السوية

وعالقة  ،"" الروح   لتكامل لإلنسان، أال وهو يف النفس الذي يسبب الوحدة واالتكاملي أمهل أهم مؤثر 
  .الفرد بربه
 

  
   :القسم الثاين: أمهية اإلرشاد النفسي الديين كإرشاد ديين

إن التدين حيتل مكانة بارزة بني حاجات األفراد، بكونه دافعاً فطرياً لدى الفرد لعبادة اهللا، وطلب 
يف دراسة له بأنه حاجة نفسية موروثة، فمعظم الناس عرب  (Allport) اهللا، وقد أعتربهالعون و احلاجة من 

أن  إىل )الرمياوي(لذا يشري  ،تاريخ البشرية ميارسون شكالً ما من أشكال التدين، ميثل هلم حمدداً هلويتهم
يشبعها من خالل وهي حاجة ملحة نامية، يتعلم الفرد كيف  ،احلاجة للتدين استعداد فطري عند اإلنسان

عمليات التنشئة االجتماعية يف البيت واملدرسة، وأن التدين احلقيقي اجلوهري أفضل من التدين الظاهري يف 
التدين، وينادي علماء علم النفس والطب النفسي والصحة النفسية بضرورة تنمية احلاجة  إىلإشباع احلاجة 

  .ةالدين وإشباعها للوقاية من االضطرابات النفسي إىل
 

دينها يتفق مع معتقداا وإن اإلرشاد النفسي اجليد والفعال هو الذي يرتبط بثقافة اتمعات ويتفهم و     
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احلياة، وعلى املرشد أو املعاجل النفسي أن يكون واعياً خبصوصيات  إىلوقيمها، ويساند نظرة اإلنسان فيها 
  .حىت يرشده ويعاجله يف إطارها ،هم القيم الثقافيةثقافة املسترشد وقيمه وثقافته وإن الدين يعترب أحد أ

  
  :الفرق بني اإلرشاد النفسي الديين والوعظ الديينخامسا: 

فالوعظ الديين فيه تعليم للشخص ،فرق بني اإلرشاد النفسي الديين وبني الوعظ الديين يوجد
غالباً ما يكون من جانب واحد، وهو كما نسمع يف دور العبادة ويف الربامج الدينية يف اإلذاعة  ،وتوجيه

حتصيل وتوجيه معلومات دينية منظمة فقط، أما بالنسبة لإلرشاد  إىلوالتلفزيون مثال. ويهدف الوعظ الديين 
شياً ومتكامال مع املعتقدات النفسي الديين فهو يهتم بتكوين حالة نفسية متكاملة جند فيها السلوك متما

الصحة النفسية, واملرشد النفسي  إىلتوافق الشخصية والسعادة ويؤدي  إىلالدينية للمسترشد، مما يؤدي 
  .وحده يستطيع أن يقوم باإلرشاد النفسي الروحي، ولكنه ال يستطيع أن يقوم به

  
  إلرشاد النفسي الديين:اأهداف الفصل الثاىن:

  
وينبثق ،إعادة الفرد خلالقه وتقوية العالقة بينهما ىفالنفسي الديين لإلرشاد  يتمثل اهلدف الرئيسى 

  عن هذا اهلدف الرئيسى جمموعة من االهداف الفرعية،وهى:
املصطفى صلى اهللا عليه يوجد داخل الفرد صراعات داخلية لقول  حل الصراعات الداخلية للفرد: -1

وأما ملة امللك فإيعاد  ،وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق (إن للشيطان ملة( :وسلم
باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليحمد اهللا ومن وجد األخرى فليتعوذ من الشيطان مث قرأ قوله 

وقال شعيب رواه أمحد )) (:(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضالإىلتع
ويف  2988وصححه األلباين يف صحيح الترمذي  ،حمقق املسند إسناده صحيح موقوفا وله حكم الرفع

من املتفق عليه انه يوجد مصدران للشر ىف هذا الكون املصدر األول هو ( هوى النفس ) والثاىن و )،املشكاة
 :{إىلتع كما جاء ىف قوله،شر اهللا خلق االنسان بنازعني نازع خري ونازعف ،) هو ( وسواس الشيطان

) 10) وقَد خاب من دساها (9) قَد أَفْلَح من زكَّاها (8) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها (7ونفْسٍ وما سواها (
وهو نازع اخلري وباعث التقوى  ،فكل إنسان مغروز يف قلبه مكان للخري،)10-7، ايات الشمس( }
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وهو  ،ومغروز يف قلبه أيضا مكان للهوى ،ويحثُّه وحيضه على فعل اخلريات واالبتعاد عن املهلكاتيدعوه 
  .نازع الشر وباعث الفجور يدعوه ويحثُّه وحيضه على فعل الشهوات بأنواع املهلكات

 
عظمته وقدرته يف خلق السماوات واألرض  إىلبني اهللا سبحانه وتع التعامل مع األفكار غري املنطقية: -2

وما فيهما من خملوقات وأار ونبات، كل ذلك ليدلل على بديع صنعه، وأنه الرب اخلالق املستحق للعبادة 
اهللا ويف نفس  إىلمن خلقه، ويا للعجب! كيف يعرف كثري من املشركني خملوقات اهللا وينسبون صنعها 

قُلِ الْحمد للَّه وسالم {فيقول اهللا عز وجل:  ،اطلة من دونه سبحانهالوقت يعبدون غريه، ويشكرون آهلة ب
أَمن خلَق السموات واَألرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء  *علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ 

ذَات قائدح ا بِهنتبلُونَ  فَأَندعي مقَو ملْ هب اللَّه عم لَها أَئهرجوا شبِتنأَنْ ت ا كَانَ لَكُمم ةجهلَ  *بعج نأَم
عم لَها أَئاجِزنِ حيرحالْب نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجا وارها أَناللَهلَ خعجا وارقَر ضاَألر ب ال اللَّه مهلْ أَكْثَر

ا ما أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء اَألرضِ أَئلَه مع اللَّه قَليلً *يعلَمونَ 
 إىلياح بشرا بين يدي رحمته أَئلَه مع اللَّه تعأَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الر *تذَكَّرونَ 

  ).63-59النمل:( }اللَّه عما يشرِكُونَ
  
،وقد وردت العديد من اآليات القرانية ىف توعية الفرد إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا زيادة الوعي: -3

ولَا  (69في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمجرِمني (قُلْ سريوا  {:إىلهذ الشان كما جاء ىف قوله تع
قُلْ  (71) ويقُولُونَ متٰى هٰذَا الْوعد إِن كُنتم صادقني (70) تحزنْ علَيهِم ولَا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ

وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَٰكن أَكْثَرهم لَا  (72) عسٰى أَن يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ
وما من غَائبة في السماِء والْأَرضِ إِلَّا  (74) وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ (73) يشكُرونَ

  (76) } ذَا الْقُرآنَ يقُص علَٰى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَإِنَّ هٰ (75) في كتابٍ مبِنيٍ
  ).76 -69النمل،(

   

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya76.html
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تقليل انشغال  إىل النفسي الديين إلرشاديهدف ا تقليل انشغال الفرد باملاضي والتركيز على احلاضر: -4

إِذْ تصعدونَ ولَا تلْوونَ علَٰى أَحد والرسولُ   {:إىل، كما جاء ىف قوله تعالفرد باملاضي والتركيز على احلاضر
 كُمابا أَصلَا مو كُما فَاتلَٰى موا عنزحلَا تلِّكَي ما بِغغَم كُمفَأَثَاب اكُمري أُخف وكُمعدۗي اللَّهلُونَ  ومعا تبِم بِريخ

  ).153(آل عمران،}  )15(
 إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا هوية النجاح: إىلالوصول  -5

كما جاء ىف قوله يحدد هلم هوية النجاح ويطلب منهم التحقق ا ،فهوية النجاح إىلباألفراد الوصول 
، كما كما ينفرهم من هوية الفشل وحيذرهم منها)،6(الفاحتة، } (6) ا الصراطَ الْمستقيماهدن{  :إىلتع

  ).7(الفاحتة، }صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّني  {:إىلجاء ىف قوله تع
 
كما جاء ىف قوله  ،تنمية الشعور باملسئولية إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا تنمية الشعور باملسئولية: -6
  ).8 -7الزلزلة: () ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره} 7فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره ( {:إىلتع
  
لالنسام من خالل توضيح  تكوين معىن للحياة إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا تكوين معىن للحياة: -7

) ما أُرِيد منهم من 56وما خلَقْت الْجِنّ والْإِنس إِلَّا ليعبدون ( {:إىلاهلدف من خلقه، كما جاء ىف قوله تع
) ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ و57رِز) نيتالْم ةّذُو الْقُو اقّزّالر وه 58 - 56(الذاريات: }) 58) إِنَّ اللَّه .(

كَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك {وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئ وقال: "
(البقرة: الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ }  { إىل،وقوله تع)30" 

اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ  إىلفَتع * قْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَفَحِسبتم أَنما خلَ
  ).116- 115(املؤمنون:  }  الْكَرِميِ

 
لدى  املساعدة على ضبط النفس إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا املساعدة على ضبط النفس: -8

يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  {:إىلكما جاء ىف قوله تع ،االفراد
الَّذين ينفقُونَ في السراِء  {: إىلتع كما أمرنا أن نضبط انفعاالتنا فقال )،200(آل عمران، } )200(

  ).134(آل عمران، }  (134)واللَّه يحب الْمحِسنِني ۗ والضراِء والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1095&amp;amp;idto=1095&amp;amp;bk_no=50&amp;amp;ID=1101#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1095&amp;amp;idto=1095&amp;amp;bk_no=50&amp;amp;ID=1101#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1095&amp;amp;idto=1095&amp;amp;bk_no=50&amp;amp;ID=1101#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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قوله ، كما جاء ىف تعديل سلوك املسترشد إىل إلرشاد النفسي الديينيهدف ا تعديل سلوك املسترشد: -9
ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم  ۚولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ  {:إىلتع
  ).34(فصلت،  }) 34(
   
  
  

  مسلمات اإلرشاد النفسي الديين:الفصل الثالث: 
  

  على جمموعة من املسلمات،وهى: دييناإلرشاد النفسي ال يقوم
معا،كما جاء ىف قوله اخلري والشر حتتوى الطبيعة االنسانية على   اخلري والشر يف طبيعة اإلنسان: -1
خاب وقَد  ( 9 ) قَد أَفْلَح من زكَّاها ( 8 ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ( 7 ) ونفْسٍ وما سواها{ :إىلتع

  ).10(البلد، })10وهديناه النجدينِ ({ :إىلوقوله تع ،")10-7(الشمس، ( 10 ) } من دساها
  
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم  { :إىلكما جاء ىف قوله تع،االنسان إىلكرم اهللا تع :اإلنسان هو الكائن املكرم -2

  }ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًاوحملْناهم في الْبر والْبحرِ 
  .)70(االسراء،

  
بعد ان  فقد قبل حتمل االمانة اإلنسان هو املخلوق املسؤوليعد  اإلنسان هو املخلوق املسؤول: -3

عرضنا الْأَمانةَ علَى السّماوات والْأَرضِ والْجِبالِ إِنّا  { :إىل،كما جاء ىف قوله تعرفضتها السموات واالرض
  ).72(االحزاب، } )72فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنّه كَانَ ظَلُوماً جهوالً(

  
كما جاء ىف قوله  ،واخلليفة ىف االرض،اإلنسان هو الكائن املكلف يعد اإلنسان هو الكائن املكلف: -4
 } )21يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ( { :إىلتع
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ةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَ"{وقال: ،)21(البقرة،
  ).30(البقرة، }) 30ويسفك الدماَء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ (

 
  
قابلية السلوك على مسلمة هامة وهى  اإلرشاد النفسي الديين يقوم قابلية السلوك للتعديل: - 5

  ).11،الرعد( }إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم{ كما جاء ىف قوله تعإىل:،للتعديل
 
تزام اللوا ،لذا جيب اعطاء كل ذي حق حقه روح وجسداالنسان عبارة عن  اإلنسان روح وجسد: - 6
 وعدم حتميل النفس فوق  ،واملداومة على األعمال اليت حيبها اهللا وإن قلتدي النيب صلى اهللا عليه وسلم

آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم  :عن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قالملا روى ،طاقتها وتضييع حقوق اآلخرين
 :؟ قالتما شأنك  :فرأى أم الدرداء متبذلة فقال هلا ،فزار سلمان أبا الدرداء ،بني سلمان وبني أيب الدرداء

فقال  ،كل فإين صائم :فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال ،أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا
فنام مث ذهب  ،فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال سلمان من ،ما أنا بآكل حىت تأكل :سلمان

 ،إن لربك عليك حقا :فصليا فقال له سلمان ،قال سلمان قم اآلن ،فلما كان من آخر الليل ،يقوم فقال من
فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر  ،فأعط كل ذي حق حقه ،وألهلك عليك حقا ،ولنفسك عليك حقا

  . رواه البخاري .ذلك له فقال صلى اهللا عليه وسلم (  صدق سلمان )
 التالية: الفوائد إىلويشري هذا احلديث 

                        .اإلسالم دين الوسطية واالعتدال -
  .التناصح حق من حقوق اإلخوة -
  
            .الرسول هو القدوة واألسوة يف كل شيء -
  .للزوجة حق على زوجها ال جيوز التفريط فيه -
    .الغلو والتشديد تعذيب للنفس يناقض دين الفطرة -
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  :النفسي الديينخطوات اإلرشاد الفصل الرابع: 
  

  وهى: ،بعدة خطواتاإلرشاد النفسي الديين مير 
وهو ،حيث أن نقطة البداية يف العالج النفسي الديين هو اإلمث والشعور باخلطيئة :ـ االعتراف بالذنب 1

والعالج هنا ينصب علي ختفيف حدة مشاعر  ،حمور العصاب، وتسمي بنظرية اخلطيئة يف العصاب

الذنب واخلطيئة اليت تنجم عن ارتكاب خطأ انتهك الشخص فيه مبادئ اخللق والدين، عن طريق 

واالعتراف يتضمن شكوى النفس من النفس طلبا  ،مساعدة العميل علي االعتراف بذنوبه وآثامه

التوتر ويعيد إليها طمأنينتها، ألا نوع  للخالص وللغفران وهنا حيدث التنفيس االنفعايل وختف حدة

من التفريغ للطاقات االنفعالية الضاغطة عليها، ولذا جند فيها نوعا من التسكني ملشاعر اإلمث اليت دد 

  .اإلنسان املخطئ

نظرا ألن االعتراف وحدة غري كاف للشفاء لذلك جيب أن يتبعه أو يصاحبه التكفري  ـ التوبة والتكفري: 2

مث أو الرجوع إيل الفضيلة ألن التوبة هي الطريق إيل الغفران، وإذا كان التعزيز يف عمليات التعلم عن اإل

 ،يؤدي إيل تثبيت وتقوية االستجابة املتعلمة فان التوبة والتكفري يف العالج الديين يدعما تطهري النفس

اهللا إن اهللا يغفر الذنوب  قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم ال تقنطوا من رمحة { :قال تعايل

. ومهما أذنب العبد وكثرت  ذنوبه فإن باب التوبة )53 ،سورة الزمر( }مجيعا انه هو الغفور الرحيم 

والتوبة هي اخلطوة احلامسة يف حماولة االستقامة والسري علي هدي اهللا تعايل والبعد عن  ،مفتوح له

 لعباده علي مصراعيه لرجوع املذنبني وتوبة اجلنوح واالحنراف وهي الباب الواسع الذي فتحه اهللا

ولذا فالتوبة تفتح أبواب األمل والنظر إيل احلياة بنظرة متفائلة  ،العصاة واجلاحنني دون إبطاء أو تردد

ومن خالهلا يتقبل الفرد ذاته بدال من إعالن احلرب عليها باستمرار بالتفكري  ،بدال من الشك واهلواجس

ودور املعاجل هنا يقوم  ،وجتعله يتحرر من الشعور بالذنب ،اجس ليس هلا واقعاملستمر يف أشياء وهو

باالستماع إيل العميل ويعرفه سبب ونتيجة هذه األفكار ويعطي له دالئل من القرآن الكرمي والسنة 
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إمنا التوبة علي اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث  {  :قال تعايل  ،النبوية املطهرة ( االستبصار النفسي )

  ).17 ،سورة النساء(}يتوبون من قريب فأولئك يتوب اهللا عليهم وكان اهللا عليما حكيما

نتيجة لسيطرة  أفكار  املرض النفسيإن الشخص الذي يعاين من :ـ تكوين ذات اجتماعية جديدة 3

ولكنه ال يستطيع ،مقبول اجتماعيا من العامل احمليط به وأفعال غري مقبولة عليه فإنه يشعر بأنه غري

إرضاءهم ألنه مقهور، وهذه اخلطوة تقوم علي بث مشاعر الطمأنينة والثقة بالنفس واحترامه لذاته 

واحترام اآلخرين له كل ذلك من شأنه أن يولد لديه أفكارا سليمة، وجيتهد يف التخلي عن الوساوس 

  .اليت جتلب عليه الشقاء

وتتم هذه اخلطوة عندما يستطيع املعاجل تعديل :تكوين جمموعة من االجتاهات والقيم لدي العميل ـ 4

  .وجعلها مركزا خلربات إدراكية وانفعالية جديدة،فكرة الشخص عن نفسه

فعندما يعاين الشخص من  باملرض النفسيألن الصحة اجلسمية تؤثر وتتأثر :ـ أمهية الفحص الطيب 5 

مرض عضوي أو يعاين من أي إعاقة ما فإن ذلك يولد لديه مشاعر بالنقص وجيعله يفكر يف مرضه أو 

إعاقته ويكون لديه القابلية أو االستعداد أو االستهداف بتوليد  أفكار قد تكون يف بدايتها واقعية 

وقد ،ول إيل فكرة قهرية ال يستطيع البعد عنهاوسرعان ما تتح،وأحيانا تأخذه إيل عامل اخليال واملبالغة

ولذا البد من إجراء فحص طيب علي املريض أثناء عملية العالج حىت يتم  ،تتحول الفكرة إيل سلوك

  تقدمي العالج الطيب املناسب له.
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  أسس اإلرشاد النفسي الديين:اخلامسالفصل 
  

  :أسس اإلرشاد النفسي الديين
التأصيل الديين لإلرشاد والعالج النفسي من خالل تأسيس اإلرشاد  إىليسعى علم النفس الديين 

النفسي على أسس ومنطلقات وممارسات دينية جتعل اإلرشاد النفسي أكثر كفاءة عند األفراد يف وقايتهم 
  .من االضطرابات النفسية ومساعدم على استعادة الصحة النفسية

وما  ،فهو خياطب الروح مبا حيمله من مسو ورفعة،لديينوميثل الدين حجر الزاوية يف اإلرشاد النفسي ا
وتلك  ،واإلرشاد يربز تلك اجلوانب واألبعاد ،حيث عليه من أخالق محيدة، ومتسك بالقيم واملثل العليا

  .العالقات اليت تربط اإلنسان جبوانبه املختلفة
ماوية من الكتب إن اإلرشاد النفسي الديين يقوم على أسس تعتمد على معطيات األديان الس 

وذلك تبعاً لدين كل  ،املقدسة وسنة األنبياء واملنقول عن أعالم الدين من القيم واملبادئ الدينية واخللقية
فاإلرشاد النفسي الديين للمسترشد املسلم مثالً يعتمد على مبادئ وأسس مستمدة من القرآن  ،مسترشد

 .مثال الغزايل وابن القيم والكندي والرازي وغريهمالكرمي والسنة النبوية وإسهامات العلماء املسلمني أ

القرآن الكرمي أن اإلرشاد النفسي الديين يستمد أسسه  إىل	،)1984(يشري الشرقاويو

قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السِّرّ في السّماوات واَْألرضِ إِنّه كَانَ 	:{إىلمن قول اهللا تع )،  1984،الشرقاوي(

 }وسع ربِّي كُلَّ شيٍء علْماً أَفَالَ تتذَكَّرونَ  { :إىلوقوله تع،) 6 ،(الفرقان }غَفُوراً رّحيماً 

لَّكُم وإِن  يا أَيّها النّاس قَد جاءكُم الرّسولُ بِالْحقِّ من رّبِّكُم فَآمنواْ خيراً {  :إىلوقوله تع،)80،(األنعام

	).170،(النساء }تكْفُرواْ فَإِنَّ للَّه ما في السّماوات واَألرضِ وكَانَ اللّه عليماً حكيماً 

اإلرشاد النفسي الديين اإلسالمي يستمد مسلماته أن  ) 1988الرشيدي (ومرسي  ويرى كل من
  :واليت تستند على األسـس التالية ،ومبادئه من الشريعة اإلسالمية

 .النصيحة عماد الدين وقوامه، فالدين النصيحة كما قال صلى اهللا عليه وسلم -
 .اإلرشاد من أفضل األعمال عند اهللا ألن فيه نفع الناس -
 .ة إرادة الفرد يف طلب ما ينفعه وترك ما يضرهيقوم اإلرشاد على تنمي -
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 .كل شخص حر يف اختاذ قراراته بنفسه واختيار ما يناسبه من األنشطة اليت أحلها اهللا له  -
 .االلتزام يف اإلرشاد باحملافظة على خصائص النظام والتمسك باألخالق اإلسالمية -
 .اإلرشاد خدمة يقصد ا وجه اهللا وطلب مرضاته -
  

أن الشخصية تنبين يف البيئة اإلسالمية وفق مفهومي الدين واإلميان  إىل )1991النغيمشي ( ويشري
وذلك بتدرجهما يف سلم اإلميان الذي يؤهلهما الكتساب صفات  ،اللذين يقدرمها القرآن والسنة النبوية

صور لتلك الشخصية أما املبادئ اليت ينبين عليها هذا الت ،ومسات معينة حسب الدرجة اليت تقع فيها
 :يتمثل يف أربعة مبادئ هي

 .أن العمل والسلوك مكون رئيس لإلميان §
 .أن اإلميان يزيد وينقص §
  .أن املؤمنني يتفاوتون يف اإلميان §
  .أن للمؤمنني صفات ومسات §

  
 .وهكذا ،الثالث إىلوالثاين يؤدي  ،الثاين إىلومتثل هذه املبادئ األربعة تسلسالً خطياً أي أن األول يؤدي 

  
 :على جمموعة من املبادئ هييقوم اإلرشاد النفسي الديين ) ان 1996(معوض يرى و

 .املناقشة الدينية القائمة على النظرة املوضوعية لألفكار واحترام حرية الفرد يف التفكري -
 .يعد اإلرشاد النفسي الديين إرشاداً بنائياً وموجهاً حنو املشكالت النفسية -
حيث إنه يف طريقته إلرشاد األفراد ذوي املشكالت  ؛على منوذج تربوياإلرشاد النفسي الديين يقوم  -

فاجللسة تبدأ مبادة تعليمية دينية ونفسية يلقيها  ،النفسية يويل اهتماماً أكثر لعملية التعلم جبانب عملية التفاعل
كما يتم التعليم أيضاً  ،اإلسالميةاملرشد مع احلرص على إعطاء مفاهيم وتصورات صحيحة للمبادئ والقيم 

 .من خالل القدوة
يقوم على التركيز على " اهلنا واآلن " على اعتبار أن القرآن والسنة موجودين يف " اهلنا واآلن " فاملنظور  -

 ." أنا وأنت مع اهللا هنا واآلن :اإلسالمي يقول
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الدينية وممارستها ممارسة الرياضة  للعباداتتعتمد فنيات اإلرشاد النفسي الديين على الفهم الصحيح  -
  .الروحية

  
أنه ميكن حتديد أسس اإلرشاد النفسي الديين اإلسالمي يف النقاط  ) 1998فرج ( يرىبينما 

 :التالية
 .اإلفادة مما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من قيم ومفاهيم دينية وخلقية يف اإلرشاد النفسي الديين ·
 .وصل إليه علم النفس احلديث يف جمال اإلرشاد النفسي الدييناألخذ مبا ت ·
 .وما تركه علماء املسلمني من آراء ونظريات نفسية يف اإلرشاد النفسي الديين ،اإلفادة من التراث اإلسالمي ·
 .حيث يؤكد اإلسالم على أمهية العقل والتفكري وقابلية اإلنسان للتعلم ،قابلية السلوك للتعديل والتغيري ·
الصعب، حيث يقر اإلسالم مببدأ التدرج يف التخلص من العادات  إىلالتدرج يف تعديل السلوك من البسيط  ·

 .والسلوكيات السيئة وتعلم سلوكيات جديدة بدالً منها
  

اهللا عند الشدة، وهذه طبيعة نفسية بشرية،  إىلإلرشاد النفسي الديين على أساس اللجوء ايقوم و
األمن النفسي،  إىلاطره وموجده " خالقه " القوي العليم اخلبري رابطة وثيقة، تقود وأن يف اتصال اإلنسان بف

وبذلك يشفى من اجلزع  اهللا، وجلأ إليه هدأت نفسه وشعرت بالسكينة، إىلفإذا أفضى مبخاوفه وقلقه 
على ) أن اإلرشاد النفسي الديين يعتمد 1999(يرى شاذيل  ، ومن هذا املنطلقاخلوف واحلزنوالفزع و

  :أسس أمهها
 .معرفة اخلالق §
 .معرفة الذات §
  .الصدق مع الذات §
 .قبول الذات §
 .قبول القضاء والقدر §
  

   :) أن اإلرشاد النفسي الديين يعتمد على أسس أمهها 1999رى شاذيل (يف حني ي
  .معرفة اخلالق §
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  .معرفة الذات §
  .الصدق مع الذات §
  .قبول الذات §
 .قبول القضاء والقدر §

  
 ،اهللا عند الشدة إىلعلى أساس اللجوء يقوم اإلرشاد النفسي الديين ان  )1999 (اخلراشي وترى 

وأن يف اتصال اإلنسان بفاطره وموجده " خالقه " القوي العليم اخلبري رابطة  ،وهذه طبيعة نفسية بشرية
 ،وجلأ إليه هدأت نفسه وشعرت بالسكينة ،اهللا إىلوقلقه  فإذا أفضى مبخاوفه ،األمن النفسي إىلتقود  ،وثيقة

   .حلزنوبذلك يشفى من اجلزع والفزع واخلوف وا
  
أن اإلرشاد النفسي الديين اإلسالمي يرتكز على ركيزة مهمة مؤداها  إىل )2000أشار عمار (و

 ،مع خالقهيف وقتها جتعل اإلنسان دائماً  كما أن املداومة على الذكر والصالة ،اهللا عند الشدة إىلاللجوء 
وتغمره السكينة ويشعر بالرضا والطمأنينة يف أحواله  ،ويتخلص بذلك من كل ما يساوره من اضطرابات

 ،ألنه يطلب من اهللا أن يزيل عنه الكرب والقلق ؛ويتقي الفزع واجلزع واهلم ،مجيعها، فهو دائماً يف معية اهللا
   .ألنه ال يعلم
  

أن اإلرشاد النفسي الديين اإلسالمي يستمد مسلماته  إىل) 2000 (مرسي يف حني يرى
  :ومبادئه من الشريعة اإلسالمية واليت تستند على األسـس التالية

 .النصيحة عماد الدين وقوامه، فالدين النصيحة كما قال صلى اهللا عليه وسلم ·
 .اإلرشاد من أفضل األعمال عند اهللا ألن فيه نفع للناس ·
 .وجه اهللا وطلب مرضاتهاإلرشاد خدمة يقصد ا  ·
 .يقوم اإلرشاد على تنمية إرادة الفرد يف طلب ما ينفعه وترك ما يضره ·
 .كل شخص يف اختاذ قراراته بنفسه واختيار ما يناسبه من األنشطة اليت أحلها اهللا لهحرية  ·
  .االلتزام يف اإلرشاد باحملافظة على خصائص النظام والتمسك باألخالق اإلسالمية ·
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أن اإلرشاد النفسي الديين يقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب  ) 2003ن (ويرى زهرا
  :دينية ميكن صياغتها فيما يلي

ý  ينِ :{إىلقال تع ،وهو يعلم من خلق ،خلق اإلنسان - إىلسبحانه وتع - أن اهللادهي ولَقَنِي فَهي خالَّذ، 
  ). 78 ،(الشعراء }وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ  ،والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ

ý  يعلم أسباب احنراف سلوك اإلنسان وفساده واضطرابه -إىلسبحانه وتع -أن اهللا.  
ý  هو الذي يعرف طرق الوقاية من تلك االضطرابات وسبل عالجها - إىلسبحانه وتع -أن اهللا.  

  
 ،أن األسس اليت يقوم عليها اإلرشاد النفسي يف ضوء اإلسالم إىل) 2007(تشري أبو شهبهو

  :تتمثل يف
v اإلفادة مما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من قيم ومفاهيم دينية وخلقية يف اإلرشاد النفسي الديين. 
v األخذ مبا توصل إليه علم النفس احلديث يف جمال اإلرشاد النفسي الديين. 
v إلسالمي، وما تركه علماء املسلمني من آراء ونظريات نفسية يف اإلرشاد النفسي اإلفادة من التراث ا

 .الديين
v قابلية السلوك للتعديل والتغيري، حيث يؤكد اإلسالم على أمهية العقل والتفكري وقابلية اإلنسان للتعلم. 
v  لتخلص من الصعب، حيث يقر اإلسالم مببدأ التدرج يف ا إىلالتدرج يف تعديل السلوك من البسيط

  .العادات والسلوكيات السيئة وتعلم سلوكيات جديدة بدالً منها
  

دد أسس حنأن ميكن  ،عرض األسس واملبادئ اليت يستند عليها اإلرشاد النفسي الديين وىف ضوء
  :فيما يلي ،اإلرشاد النفسي الديين اإلسالمي

  .التوتراإلرشاد النفسي الديين إرشاد بنائي موجه حنو حل املشكالت خلفض  -
 ،وقابلية اإلنسان للتعلم ،قابلية السلوك للتعديل؛ لتأكيد الدين اإلسالمي على أمهية العقل والتفكري -

  .واكتساب العادات واملهارات املهنية
واختيار ما يناسبه من األنشطة اليت أحلها  ،فكل فرد حر يف اختاذ قراراته بنفسه ،مراعاة الفروق الفردية -

  .اهللا له
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فنيات اإلرشاد النفسي الديين ل من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة املصدر لكل من يعد ك -
  .اإلسالمي وعملية اإلرشاد

  :على أسس أمههااإلرشاد النفسي الديين يقوم  -
 
ويعلم طرق وقايته وعالجه  ،يعرف أسباب فساده واحنراف سلوكه ،خلق اإلنسان إىلوتعاهللا سبحانه  §

 .وصالحه
  
إِنَّ الدين عند اللَّه الْأسالم وما اختلَف الَّذين { :إىلالدين اإلسالمي ألنه خامت األديان و جامعها قال اهللا تع §

 })19سرِيع الْحسابِ ( هأُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم بغياً بينهم ومن يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّ
ومن يبتغِ غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من { :وقال أيضا،)19،سورة آل عمران(

) رِيناس85،سورة آل عمران( }) 85الْخ.( 
  

وحبديثه الشريف قال صلى اهللا عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء والرسل لذلك نسترشد به  §
ولن يتفرقا حىت يردا علي  ،كتاب اهللا و سنيت :" إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها :وسلم

( رقم  " رواه احلاكم يف املستدرك  صحيح  " ) وهو حديث صحيح صححه األلباين يف 319احلوض 
 .) 2937اجلامع " ( 

 
ويتمتع بالصحة  ،نسان لذلك جند اإلنسان املتدين يتمتع بشخصية سويةاإلميان له تأثري عظيم يف نفس اإل §

 .النفسية و ال يعاين من املرض النفسي
 
إِنَّ الدين عند اللَّه الْأسالم وما اختلَف الَّذين أُوتوا { :إىلتع لقوله،الدين اإلسالمي خامت األديان وجامعهايعد  §

 نإِلَّا م ابتابِ (الْكسالْح رِيعس فَإِنَّ اللَّه اللَّه اتبِآي كْفُري نمو مهنيياً بغب لْمالْع ماَءها جم دع19ب({ 
ومن يبتغِ غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من { :وقال أيضا.)19،سورة آل عمران(

) رِيناس85،سورة آل عمران( }) 85الْخ.( 
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 كما ورد ذلك ىف الكثري من اآليات القرآنية،منها:القرآن الكرمي فيه ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني  §
  

Ø إىلتع ولهق :  }نلُ مزنناراً ( وسإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدال يو نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آن82الْقُر( 
) قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى 83وإِذَا أَنعمنا علَى الْأنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوساً (

 هلَتاكبِيالً (شى سدأَه وه نبِم لَمأَع كُمبا 84فَرمي وبرِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلونسيو (
 .)85- 82،سورة اإلسراء( } )85أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليالً (

  
Ø ينِ ( { :إىلسبحانه وتع ولهوقدهي ولَقَنِي فَهي خنيِ ( )78الَّذقسينِي ومطْعي وي هالَّذإِذَا 79وو (

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم  )81) والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ (80مرِضت فَهو يشفنيِ (
 ).82-78.،سورة الشعراء( }) 83) رب هب لي حكْماً وأَلْحقْنِي بِالصالحني (82الدينِ (

  
Ø ةٌ  {: إىلوله تعوقمحرو دىهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيي

) نِنيمؤلْم57،سورة يونس( }) 57ل.( 
  

Ø إىلسبحانه وتع ولهوق :}  وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتال فُصاً لَقَالُوا لَويمجآناً أَعقُر اهلْنعج لَوو
ادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤال ي ينالَّذفَاٌء وشو دىوا هنآم ينلَّذل ننَ مو

كَانم ) يدع44،سورة فصلت( }) 44ب.( 
 

Ø جل ذكره: وله وق}  اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُرإِنَّ ه
 ).9،سورة اإلسراء( }) 9أَنَّ لَهم أَجراً كَبِرياً (
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  :الديين االرشاد النفسى تصنيف :السادسالفصل 

  
  قسمني: إىل عدد املشاركني فيه،من حيث  الديين االرشاد النفسى تصنيفميكن 

  الفردى: الديين : االرشاد النفسىالقسم االول
  الفردى: الديين االرشاد النفسى مفهوم(أ) 

وجها لوجه ىف كل مرة وتعتمد فعاليته اساسا على العالقة االرشادية املهنية  اواحد فرداهو ارشاد 
عالقة خمططة بني الطرفني تتم ىف اطار الواقع وىف ضوء االعراض وىف حدود  ااى ا واملسترشد،بني املرشد 

  .الشخصية ومظاهر النمو
  

  الفردى: الديين الوظائف الرئيسية لالرشاد النفسى(ب) 
تبادل املعلومات واثارة الدافعية لدى العميل وتفسري املشكالت ووضع خطط العمل يعد كل من 

 إىلالفردى  الديين النفسىالفردى. وحيتاج االرشاد  الديين املناسبة من الوظائف الرئيسية لالرشاد النفسى
  توافر اعداد كافية من املرشدين النفسيني حبيث يقابلون احلاجات الفردية لالرشاد

  
  :الفردى الديين النفسىأهداف اإلرشاد (ج) 

النفسية وعلى  على األفراد الذين يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة الفردى الديين النفسىيركز اإلرشاد . 1

   .النواحي اإلجيابية من شخصية الفرد ويعمل على تنميتها واستثمارها

التعليميـة   البيئة وعلى تنمية اجلوانـب  أيضا على تفاعل الفرد مع الفردى الديين النفسىيركز اإلرشاد  .2

   .واملهنية للفرد

 عالج املشكالت اليت يعاين منها الفرد أو الوقايـة مـن   إىل الفردى الديين النفسىيهدف اإلرشاد    .3

   .تنمية اإلمكانيات الذاتية للفرد إىلاملشكالت باإلضافة 
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أمهها االحتفاظ بسرية املعلومات اليت يفصح عنها يلتزم املرشدون النفسيون بأخالقيات املهنة واليت من   .4

  ). املسترشد. (الدستور االخالقي للمرشدين

   .الطلبة يتطلب تقدمي اإلرشاد كفاءة علمية وخربة واسعة يف التعامل مع صعوبات ومشكالت. 5

  . متكني الفرد من فهم ومعاجلة مشكالته الشخصية، االجتماعية واملهنية.6

  

  :الفردى الديين النفسىفوائد اإلرشاد (د) 
  منها: ،فوائد عديدة الفردى الديين النفسىحيقق اإلرشاد 

v خالل عملية  حتقيقها من يقوم املرشد النفسي الديىن مبساعدة املسترشد على حتديد أهداف معينة للعمل على
  .اإلرشاد

v  منها مبا  األنسب املتاحة أمامه واختياريساعد املرشد النفسي الديىن املسترشد على استكشاف اخليارات
   .يتفق وإمكأنات البيئة احمليطة به مبساعدة االهل

v  بعض املشكالت  النفسي حول للمسترشد فرصة للتحدث مع املرشد الفردى الديين النفسىيتيح اإلرشاد
   .الشخصية اليت يصعب عليه مواجهتها مبفرده

v حتكمها أخالقيات  مهنية شكالت اليت تواجهه يف ضوء عالقةيساعد املسترشد على مناقشة الصعوبات أو امل
  .وأسس علمية ومهنية

v واملهنية يساعد املسترشد يف فهم ومعاجلة مشكالته الشخصية واالجتماعية.  
 

  :املقدمة للمسترشد عدد اجللسات اإلرشادية(هـ) 
اإلرشاد الفردي الذي يقدم للمسترشد رمبا يكون قصري املدى، حيث يكون بإمكان املسترشد   

التنسيق مع األخصائي النفسي لتحديد عدد اجللسات اإلرشادية ومدة كل جلسة وفقا لألهداف اليت سيتم 
للجلسة  دقيقة )45(جلسات مبعدل  عشراالتفاق عليها. احلد األقصى إلرشاد مسترشد ما هو 

عن  أو يقل يف بعض احلاالت ميكن للمسترشد احلصول على عدد من اجللسات اإلرشادية يزيد،وواحدةال
 ذلك بالتنسيق مع املرشد النفسي. 

 



32 
 

  
  الفردى: الديين حاالت استخدام االرشاد النفسى(و) 

  :الفردى مع احلاالت  االتية الديين يستخدم االرشاد النفسى
عليها الطابع الفردى واخلاصة جدا كما ىف وجود حمتويات ذات طبيعة احلاالت ذات املشكالت الىت يغلب  §

        ........اخل.خاصة ىف مفهوم الذات اخلاص وحاالت املضكالت واالاحنرافات اجلنسية
  احلاالت الىت ال ميكن تناوهلا بفاعلية عن طريق االرشاد اجلماعى. §

  
  اجلماعى: الديين : االرشاد النفسىالقسم الثاىن

  اجلماعى: الديين االرشاد النفسىمفهوم ) 1(
هو ارشاد عدد من العمالء الذين حيسن ان تتشابه مشكالم واضطرابام معا ىف مجاعات صغرية , 

  .دراسى كما حيدث ىف مجاعة ارشادية او ىف فصل
  
  :اجلماعى الديين النفسى االجتماعية لالرشاد االسس النفسية) 2(

  :على اسس نفسية واجتماعية امهها اجلماعى الديين االرشاد النفسىيقوم       
v  االنسان كائن اجتماعى لديه حاجات نفسية اجتماعية البد من اشباعها ىف اطار اجتماعى مثل

  ......اخل .والتقدير ،النجاح ،االمن إىلاحلاجة 
v  تتحكم املعايري االجتماعية الىت حتدد االدوار االجتماعية ىف سلوك الفرد وختضعه للضغوط

  االجتماعية 
v  تعتمد احلياة ىف العصر احلاضر على العمل ىف مجاعات وتتطلب ممارسة اساليب التفاعل االجتماعى

  السوى واكتساب مهارات التعامل مع اجلماعة 
v فا هاما من اهداف االرشاد النفسىيعترب حتقيق التوافق االجتماعى هد  
v  تعترب العزلة االجتماعية سببا من اسباب املشكالت  واالضطرابات النفسية  

   

 



33 
 

  اجلماعى:  الديين النفسىاهداف اإلرشاد ) 3(
  حتقيق ما يلى: إىلاجلماعى  الديين النفسىيهدف اإلرشاد 

والسرية حبيث يتمكن أعضاء اموعة يعمل املرشد النفسى الديىن على توفري مناخ يتصف بالثقة  §
اإلرشادية من مناقشة صعوبام واملشكالت اليت تشغلهم وتقدمي مقترحات للتغلب على هذه 

  املشكالت.
اجلماعى األفراد على جتريب سلوكيات جديدة لتحسني مهارات  الديين النفسى يساعد اإلرشاد §

موعة اإلرشادية اليت يكون لدى أعضائها التواصل اجلماعي واحلصول على مقترحات وأفكار من ا
  اهتمامات ومشكالت مماثلة.

تساعد اموعة اإلرشادية األفراد على الشعور باالرتياح، وذلك عند معرفة أن هناك الكثري من  §
  األفراد يعانون من صعوبات ومهوم مماثلة.

  

  : اجلماعى الديين االرشاد النفسىحاالت استخدام  ) 4(
  :ىف احلاالت ىف عيادات ومراكز االرشاد النفسى اجلماعى الديين االرشاد النفسىيستخدم       
ý اخل .ارشاد مجاعات االطفال والشباب والراشدين والشيوخ واملغتربني.....  
ý        توجيه الوالدين للمساعدة ىف ارشاد اوالدهم  
ý  االرشاد االسرى  
ý واملدرسى الت التوافق االجتماعىاصحاب احلاالت ذات املشكالت العامة املشتركة مثل مشك  
ý  حاالت التمركز حول الذات واالنطواء واخلجل والصمت والشعور بالنقص  

  
  :اجلماعى الديين االرشاد النفسىاساليب ) 5(

  :وذلك حسب املعايري اجلماعى الديين االرشاد النفسىتتعدد اساليب 
االختالف ومن ناحية اجلنس والسن  اعضاء اجلماعة ومشكالم النفسية من حيث مدى التشابه او  -

  .واالقتصادى ومن حيث نوع املشكالت واملستوى االجتماعى
  املكان الذى تتم فيه اجللسات االرشادية مثل العيادة او مركزاالرشاد او املرتل او املدرسة....اخل. –
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عل اجللسات حدود االنفتاح او االنغالق من حيث اشراك اشخاص آخرين ىف عملية االرشاد او ج  - 
  مغلقة تضم العمالء واملرشد فقط 

  نوع النظرية الىت يتبعها املرشد من حيث تركيزها عى دينامية اجلماعة او على شخصية االفراد   -
  طريقة تكوين اجلماعة من حيث كوا عشوائية او يراعى فيها بناء العالقات االجتماعية  –
من حيث ترك  اال للتأثري احلر التلقائى او التأثري ىف  الرشادمدى استغالل دينامية اجلماعة ىف عملية ا  -

   .شكل تلقني على اعداد سابق
  
  :اجلماعى الديين االرشاد النفسىمزايا ) 6(

  ىف النقاط التالية: اجلماعى الديين ميكن ابراز اهم مزايا االرشاد النفسى
 يشعر املسترشد بأنه يعطى وال يأخذ فقط. ·
 .الرشاد العمالء الذين ال يتجاوبون وال يتعاونون ىف االرشاد الفردىيعترب انسب الطرق  ·
 .انه ليس الوحيد الذى يعاىن من مشكالت نفسية إىليطمئن املسترشد  ·
  يتيح فرصة االستفادة من اخطاء الغري واالتعاظ ا. ·
 .االقتصاد ىف نفقات االرشاد وتوفري الوقت واجلهد وخفض عدد املرشدين ·
 .االرشاد ىف البالد النامية الىت تعاىن من نقص ىف عدد املرشدينيعترب انسب طرق  ·
يعترب انسب الطرق االرشادية لتناول املشكالت الىت حتل بفاعلية اكثر ىف املواقف االجتماعية مثل  ·

  .مشكالت سوء التوافق
 .ىف احلياة اليومية مفيدة نشاط متنوعة ح خربات عملية واوجهيتي ·
  .الشخصية وبني واقع اجتماعى جمسد املسترشدجيمع بني خربات  ·

   
  :اجلماعى الديين االرشاد النفسىعيوب ) 7(

  ىف النقاط التالية: اجلماعى الديين ميكن ابراز اهم عيوب االرشاد النفسى
Ø شعور بعض املشترشدين باحلرج واخلجل حني يكشفون عن انفسهم ويتحدثون عن.  
Ø  االهتمام باجلماعة.عدم استفادة البعض بالدرجة املطلوبة ىف خضم  
Ø  من الناحية الفنية اذا قورن باالرشادالفردى اجلماعى الديين االرشاد النفسىصعوبة عملية. 
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Ø  املسترشدعدم التمكن من احداث تغريات جوهرية ىف البناء االساسىلشضخصية.  
Ø  امناطا سلوكية غري سوية املسترشديناحتمال ظهور بعض املضاعفات حيث قد يتعلم بعض.   

  
  :اجلماعى الديين االرشاد النفسىالعوامل اليت تساعد على جناح ) 8(

  اجلماعى، من امهها: الديين االرشاد النفسىتوجد جمموعة من العوامل اليت تساعد على جناح 
  يستفيد األعضاء من مالحظة سلوكيات اآلخرين اإلجيابية. تقليد السلوك: ·
  ويقصد به التنفيس عن املشاعر وخاصة السلبية اليت ال يستطيع الفرد التعبري عنها أمام اآلخرين. التنفيس: ·
  تقبل كل من األعضاء لآلخر وتقدمي الدعم النفسي املناسب. التآزر: ·
اجلماعى الفرص لتعلم مهارات اجتماعية ( مثل تكوين  الديين االرشاد النفسىيتيح  التعليم االجتماعي: ·

  ..اخل)..عالقات جيدة مع اآلخرين، تعلم مهارات التغلب على القلق االجتماعي
ة يلاالفرصة للفرد لتعديل اخلربات الشخصية واألنفعاجلماعى  الديين االرشاد النفسىيتيح  التعليم الشخصي: ·

  تماعية والتعلم من سلوكيات اآلخرين.وإدراك أمهية العالقات اإلنسانية واالج
  أي يتكون لدى الفرد توقعات املساعدة واألمل يف التحسن. األمل: ·
مساعدة الفرد على اإلحساس بالراحة عند معرفة أن هناك أشخاصا آخرين لديهم صعوبات  العمومية: ·

  مماثلة.
  عن الصحة النفسية وإرشادات وتوجيهات. إعطاء معلومات: ·
  حيث يقوم أعضاء اموعة اإلرشادية بتقدمي املساعدة لبعضهم البعض. مساعدة اآلخرين: ·
من خالل التفاعل مع أعضاء اموعة اإلرشادية يتم إدراك وفهم ديناميات  تعديل ديناميات األسرة: ·

  تعديلها. إىلالتفاعل مع أفراد األسرة وبالت
 :لتعامل مع مواقف احلياة املختلفة مثلاجلماعى لألفراد ا الديين النفسىيتيح اإلرشاد  عوامل وجودية: ·

  املوت، فراق اآلخرين، حتمل املسؤولية.
  
  اجلماعى: الديين النفسىالفردى واالرشاد  الديين االرشاد النفسىاوجه الشبه بني ) 9(

   .مساعدة وتوجيه العميل ليفهم ويساعد ويوجه ذاته إىلوحدة االهداف العامة فكل منهما يهدف  §
   .االساسية ىف عملية االرشادوحدة االجراءات  §
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   .السواء إىلالصحة واقرب املنحرفني  إىلكالمها يتعامل مع االشخاص العاديني واقرب املرضى  §
  .كالمها عرضة حلدوث طوارىء عملية االرشاد §

  
  اجلماعى: الديين الفردى واالرشاد النفسى الديين اوجه االختالف بني االرشاد النفسى) 10(

 الديين الفردى واالرشاد النفسى الديين االختالف بني االرشاد النفسى توجد جمموعة من
  :إىلىف اجلدول الت ،اجلماعى،ميكن ابرازها

 الديين النفسىالفردى واالرشاد  الديين االرشاد النفسىاوجه االختالف بني ) يوضح 1جدول (
  اجلماعى

  اجلماعى الديين االرشاد النفسى  الفردى الديين االرشاد النفسى

  يتركز االهتمام على كل افراد اجلماعةيتركز االهتمام على الفرد                                           

  دور املرشد اصعب واكثر تعقيدا  دور املرشد اسهل واقل تعقيدا

  التركيز على املشكالت العامةيتركز االهتمام على املشكالت اخلاصة                           

  يبدوا طبيعيا اكثر  يبدو اصطناعيا اكثر

يتيح  وجود  اجلماعة جتريب االفراد للسلوك االجتماعى ينقصه وجود املناخ االجتماعى                                
  املتعلم

  اطول (ساعة ونصف )مدا اجللسة االرشادية   ) دقيقة 45اقصر (مدا اجللسة االرشادية 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



37 
 

  
  

  فنيات اإلرشاد النفسي الديين :الثاىنالباب 
  

  فنيات اإلرشاد النفسي الديينالفصل االول: أراء العلماء حول 
  قراءة القرآن الكرمي وتدبره :الفصل الثاىن

  اسلوب النصيحة :الفصل الثالث
  أسلوب احلوار :الفصل الرابع

  الوضوء :الفصل اخلامس
  اخلشوع ىف الصالة :الفصل السادس
  الذكر والدعاء :الفصل السابع
  الصرب :الفصل الثامن
  التوبة  :الفصل التاسع

  
  

  :فنيات اإلرشاد النفسي الديين :الباب الثاىن
  

  :فنيات اإلرشاد النفسي الدييناالول: أراء العلماء حول  الفصل
  

  :متهيد
يذهب البعض بالقول بأنه ال توجد فنيات حمددة لإلرشاد النفسي الديين، ولكن املرشد النفسي 

فهو  ،يستخدم الفنيات اليت يتميز ا اإلرشاد النفسي الديين أو املوجودة يف اإلرشاد النفسي بشكل عام
يستخـدم فنيات العالج التحليلي، أو فنيات العالج السلوكي مثالً، أو فنيات العالج املعريف، والديين. 

أخرى كثرية، حيث يظهر له فالعالج النفسي الديين هو عالج شامل الجتاهات واستراتيجيات عالجية 
جانب حتليلي يربز كيفية تناوله وحتليله ألسباب وأعراض االضطراب النفسي لدى الشخص، مثل ما يقوم 
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وتعريفها  ،به املعاجل أو املرشد النفسي الديين أثناء املقابلة اإلرشادية يف الكشف عن مكبوتات الالشعور
ا حيدد املعاجل أو املرشد النفسي النمو الديين والقيم املؤثرة حيز شعور املسترشد لعالجها، كم إىلوإخراجها 

امتالكه جانباً إنسانياً يربز يف تعامله  إىلعلى املسترشد، وكيفية اإلفادة منها يف العملية اإلرشادية، باإلضافة 
ول عن مع اإلنسان كوحدة كلية شاملة، ويف نظرته لصاحب اإلرادة القوية والعقيدة الصحيحة على أنه مسئ

اجلانب املعريف املتمثل يف  إىلاختياراته وأفعاله وأقواله، مما جيعله متمتعاً بالتوافق والصحة النفسية، باإلضافة 
تناول العمليات املعرفية العقلية وآليات التفكري الشامل، أما اجلانب السلوكي يف اإلرشاد والعالج النفسي 

لتعلم، وتعديل السلوك ملساعدته يف التغلب على اضطراباته الديين فيتمثل يف استخدامه مبادئ وقوانني ا
  .أساليب الترغيب والترهيب من وسائل الثواب والعقاب إىلالنفسية، باإلضافة 

 
  الديىن:شروط اختيار املرشد النفسي للفنيات واألساليب يف عملية اإلرشاد النفسي  :أوال

) يتوقف الروحي(الديىن ن اختيار املرشد النفسي للفنيات واألساليب يف عملية اإلرشاد النفسي ا
  :على شروط مهمة، وهذه الشروط هي

أن يعرف املرشد أن استخدام أي فنية إرشادية إمنا تساعد يف حتقيق التعزيز اإلجيايب للناحية الروحية  -
  .للمسترشد

الفنيات األخرى،  إىلات املوجودة يف الدين الذي يؤمن به، باإلضافة أن يستخدم املرشد النفسي الفني -
أو العالج الوجودي  ،ج املعريفأو فنيات العالج السلوكي، أو فنيات العال ،كفنيات التحليل النفسي مثالً

  .غريهاو
أي املشاركة الدينية بني املرشد واملسترشد داخل  (Religious Involvement) االندماج الديين -

   .العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما إىلالعملية اإلرشادية و اليت تؤدي 
كأسلوب وصفي  ،هذا ما مييز اإلرشاد النفسي الديين عن اإلرشاد النفسي االنتقائي أو التكامليو

ل خالهلا املرشد حسب ظروف املسترشد صاحب اليت ينتق ،متكامل منظم ملزيج من الفنيات املختلفة
األمر  ؛الذي يأيت للعالج االنتقائي مبجموعة من االضطرابات النفسية الناجتة عن مشكالت متعددة ،املشكلة

باستخدام  ؛مع التركيز على استدامة العالج ،الذي حيتم على املرشد مواجهتها بعالجات متعـددة الوسائل
 ،والتخيل ،واإلحساس ،والوجدان ،السلوك :هي ،BASIC– ID األبعاد السبعة للشخصية

أن اإلرشاد  إىل Qulsoom Inayat(2001) ولذا تشري ،والعقاقري ،والعالقات الشخصية،واملعرفة
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يعد وسيلة من وسائل اإلرشاد النفسي الذي يتعامل  Integrative Counseling النفسي التكاملي
ولكن اإلرشاد النفسي اإلسالمي ينتفع من املبادئ  ،واالجتماعي لهمع العميل داخل اإلطار الطبيعي 

   .وهو العالقة بني العميل وخالقه ،ويضيف إليها بعداً جديداً ،األساسية لإلرشاد التكاملي
  

  :فنيات اإلرشاد النفسي الديينثانيا: أراء العلماء حول 
انية املعروفة من حماسبة النفس والتوبة الديين هي األساليب اإلمي االرشاديرى ابن القيم أن أساليب 

 :مثل ،وقد أورد الكثري من هذه اجلوانب يف كتبه ،اهللا والدعاء والذكر والعبادات إىلواإلنابة والرجوع 
 ،وإغاثة اللهفان، وطريق اهلجرتني وباب السعادتني ،والوابل والصيب من الكلم الطيب ،مدارج السالكني

  .وغريها.....والطب النبوي ،واجلواب الكايف (الداء والدعاء)
إىل أن الصالة تعد  (Martin & Carlson, 1988) وقد أشار كالً من مارتن وكارلسون

من أقدم الفنيات اليت تستخدم يف التدخالت العالجية، وقد أُشري أيضاً إىل أن الصالة هي فنية عالجية 
فيتعلم الفرد منها االسترخاء الذي يسهم كفنية للعالج النفسي الروحي ، دمناسبة خلفض القلق لدى األفرا

(الديين) يف ختفيف أزمات احلياة الصعبة، وتكوين اجتاهات جيدة ومناسبة للتعامل مع ظروف هذه احلياة، 
  .واالقتناع بأن األمر كله بيد اهللا

  
بالعالج النفسي الديين اليت هلا أثر ) أنه توجد العديد من الفنيات اخلاصة  1996أبو النور ( رى وي

وهذه الفنيات تستمد منهجها وإجراءاا من  ،فعال يف عالج النفس اإلنسانية من اضطراباا املختلفة
 ،باالستغفار، بالصرب ،باألدعية واألذكار ،وتتناول العالج بالتوحيد ،وهي عديدة ومتنوعة ،الكتاب والسنة

وتلك الفنيات ميكن اعتبارها فنيات معرفية سلوكية يف آن  ،باألضداد ،باالسترخاء ،بالتخيل ،بالصالة
وتركز على أفكار املريض واجتاهاته املرضية املختلة وظيفياً ومتده باملهارات اليت تساعده على ممارسة  ،واحد

  .السلوكيات املتكيفة
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   الديين: النفسى الفنيات املستخدمة يف اإلرشادثالثا: 

 
وميكن امجال ابرزها،ىف ،الديين النفسى األساليب والفنيات اليت يستخدمها املرشد يف اإلرشاد تتعدد      
  :االتى

  
 :ه) قراءة القرآن الكرمي وتدبر1(

يف  )29سورة ص: ( }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب{ :إىلقال تع
أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ال جمرد التالوة على  - إىلتع -هذه اآليـة بني اهللا 

وقد تكررت  ،ن القرآن ملئ بالنصوص اآلمرة بالنظر يف اآليات والتفكر والتبصر والتذكروا  عظم أجرها.
مل مما يؤكد أن الغرض هو احلث على الوقوف مع اآليات والتأ ،هذه النصوص يف مواضع كثرية من القرآن

وهذا  ،واالنتفاع ا واالمتثال هلا ،والنظر يف دالالا وهداياا ،والتفكر وإعمال العقل والبصر والسمع فيها
   ما يلي:النصوص ومن هذه  ،هو التدبر
v لُونَ :إىلقوله تعقع44:البقرة(}  { أَفَلَا ت(. 
v إىلقوله تع:  { نيماللْعل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف }) 22 :الروم(. 
v ونَ :إىلقوله تعفَكَّرت50 :األنعام (}  { أَفَلَا ت(. 
v إىلقوله تع:  { َونعمسمٍ يقَول اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف }) 67 :يونس(. 
v إىلقوله تع: { َونفَكَّرتمٍ يقَول اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف })3:الرعد(. 
v لََآ :إىلقوله تع كي ذَللُونَ } { إِنَّ فقعمٍ يقَول ات4 :الرعد (ي(. 
v إىلقوله تع: { نيمسوتلْمل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف })75:احلجر(. 
v إىلقوله تع: { ىهي النأُولل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف })54 :طه(. 
v إىلقوله تع:  {َونذَكَّرتأَفَلَا ت })80 :األنعام(. 
v إىلقوله تع:  {َونذَكَّرأَفَلَا ت })3:يونس(. 
v إىلقوله تع:  { َونرصبأَفَلَا ت })  72القصص:  (. 
v إىلقوله تع:  { َونعمسأَفَلَا ي اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف })26:السجدة(.  
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فهو بالنسبة له خري مرشد يف حتقيق االستقرار  ،يتمسك اإلنسان املؤمن بكتاب اهللا الجئاً إليه دائماً

فمهما قابله من مشاكل وواجهه من حمن فإن كتاب اهللا وكلماته املشرقة بأنوار اهلدى كفيلة  ،النفسي له
وشقاؤه  ،أمن وسالم إىلويتبدل خوفه  ،وما يف جسده من آالم وأوجاع ،بأن تزيل ما يف نفسه من وساوس

ويشرح الصدر، ويبهج  ،نور يشرق على النفس إىلالظالم الذي كان يراه  سعادة وهناء كما يتبدل إىل
] 28[الرعد: }الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب{ :إىلقال تع .،الوجدان

 ،د أبداًونتأمل يف كلماته اليت ال تنف ،ونتدبر يف آياته البينات ،إذن علينا أن نتمسك بكتاب اهللا ونقتدي به
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله { :إىلقال تع

حىت نتحلى باإلميان الكبري يف هذه الرحلة الروحية مع آيات اهللا فنتزود مبا جاء به  )109الكهف:( }مدداً
ومعرفة شاملة حبقيقة النفس اإلنسانية كما  ،وسلوك فريد ،وأدب محيد ،القرآن الكرمي من خلق عظيم
فننعم بالسالم الروحي  ،وترتقي حيث احلب واخلري والصفاء والنورانية ،أرادها اهللا عز وجل أن تكون

  .واالطمئنان القليب املشهود واألمن النفسي املنشود ،املمدود
  
  :النصيحة) 2(

 -عليهم السالم  -لسان أنبياء اهللا ذكر النصح يف كتاب اهللا يف عدد من اآليات معظمها على 
الذين هم أنصح اخللق وأخلصهم، والذين بذلوا جهدهم يف نصح أقوامهم فاستجاب هلم قلة وخالفهم 

يا قَومِ لَيس بِي ضاللَةٌ ولَكني رسولٌ  { : قَالَ- عليه السالم  -على لسان نوح  -  إىلتع -األكثرون قال 
نيالَمالْع بر نم لَكُم حصأَني وبر االترِس كُملِّغعلى لسان  - إىلتع -وقال )،62األعراف:  سورة ( }أُب

 -وقال  ،)68األعراف:  سورة ( }أُبلِّغكُم رِساالَت ربي وأَنا لَكُم ناصح أَمني{: -عليه السالم  - هود 
فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ {قومه:  بعد إهالك - عليه السالم  - على لسان صاحل  -  إىلتع

نيحاصونَ النبحالَ ت نلَكو لَكُم تحصني وبالنصيحة من أهم ما فيها هو و،)79األعراف:  سورة ( }ر
ملوسى وهارون  إىلاً، فقال اهللا تعاألسلوب، وقد ركز القرآن الكرمي على األسلوب يف النصيحة تركيزاً كبري

  ).44طه:( سورة } فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى{فرعون:  إىلعندما أرسلهما 

النفسي الديين إىل مراعاة  باالرشاديرجع أسباب جناح اسلوب النصيحة كأحد الفنيات اخلاصة و

مراعاة اسلوب النصيحة ألسس ومبادئ و ،العمرية للفرد املنصوحللمرحلة اسلوب النصيحة خلصائص 
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استفادة اسلوب و،النفسي الديين وخباصة مرحلة بناء العالقة العالجية واحلث على املشاركة النشطة االرشاد

على التحسن يف إطار خاص بكل  األفرادالنفسي الديين، من خالل مساعدة  االرشادالنصيحة من فردية 

اعتماد اسلوب النصيحة على األنشطة و ،على حدة فردة، ووفق احلالة الفردية لكل حالة على حد

والواجبات املرتلية اليت يقوم ا املتدرب باجللسة وخارجها وبشكل دوري تنفيذا ملا دار باجللسة، واليت يتم 

اعتماد اسلوب النصيحة على أسلوب التعزيز و ،التأكيد على أمهيتها يف أي برنامج عالجي نفسي ديين

ملا طرأ على سلوكها من  الفردبني أسلويب التعزيز الذايت، واملتمثل يف إدراك  واجلمعاإلجيايب والتشجيع، 

بصدد  الفردكون يعند قيامه باألداء الصحيح للفنية اليت  الفردحتسن، والتعزيز اخلارجي، واملتمثل يف تشجيع 

أي املشاركة الدينية بني املرشد واملسترشد  ندماج الديينالاحتقيق ب النصيحة على سلووحرص ا،تنفيذها

إىل اسلوب النصيحة ،وسعى داخل العملية اإلرشادية و اليت تؤدي إىل العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما

ألقل إثارة إىل وذالك باستخدام مدرجات السلوك بدءا من املواقف ا،عند النصحتقليل احلساسية التدرجيي 

إذ  ،لدى الفرد املنصوحتكوين ذات اجتماعية جديدة على اعتماد اسلوب النصيحة ،واملواقف األشد إثارة

نتيجة لسيطرة  أفكار وأفعال غري مقبولة على سبيل املثال الشخص الذي يعاين من الوساوس القهرية  أن

ولكنه ال يستطيع إرضاءهم ألنه مقهور، ،يط بهفإنه يشعر بأنه غري مقبول اجتماعيا من العامل احمل ، عليه

وهذه اخلطوة تقوم علي بث مشاعر الطمأنينة والثقة بالنفس واحترامه لذاته واحترام اآلخرين له كل ذلك 

اعتماد واخرياً ،من شأنه أن يولد لديه أفكارا سليمة، وجيتهد يف التخلي عن الوساوس اليت جتلب عليه الشقاء

وتتم هذه اخلطوة عندما الفرد املنصوح،كوين جمموعة من االجتاهات والقيم لدي تعلى اسلوب النصيحة 

 فمثال وجعلها مركزا خلربات إدراكية وانفعالية جديدة،تعديل فكرة الشخص عن نفسه املرشديستطيع 

القدرة علي و ،القدرة علي الصمود:عدة اجتاهات وقيم تساعده علي العالج من وساوسه القهرية مثلتوجد 

والقدرة علي تقبل الذات وذوات اآلخرين واختاذ أهداف واقعية، والقدرة علي ضبط  ،العمل واإلنتاج

بالتضحية  ىالذات وحتمل املسئولية، والقدرة علي تكوين عالقات مبنية علي الثقة املتبادلة، والقدرة عل

 .وخدمة اآلخرين والشعور بالسعادة
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  :الوضوء) 3( 

من أمجل األحكام واحلكم ما يتعلق بالطهارة والوضوء؛ ذلكم أن اإلسالم دين الطهارة والنقاء 
يا أَيها الْمدثِّر * قُم فَأَنذر *  {والنظافة والصفاء.. مجع بني تطهري الباطن والظاهر، ويف أوائل آيات الترتيل: 

 رجفَاه زجالرو *  رفَطَه كابيثو * رفَكَب كبرجليلة .)5-1املدثر:( }و وعند التأمل يتضح لنا أحكام .
ئًا.. وحكم مجيلة تتبني فيها عظمة اإلسالم ورقي أحكامه ومسو شريعته، فما أمجل أن يكون املسلم متوض

، عملٌ )222البقرة:( }... إِنَّ اللّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين {فضائل وأجور ونظافة وطهور: 
..ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم .{يسري وأجر كبري، ويف آخر آية الوضوء 

تيلونَ وكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع 6املائدة:(  }م(.  
صلَّى اهللا  -املسلم من الذنوب اليت تلبست ا جوارحه؛ كما أخرب بذلك املصطفى  وينقى الوضوء

: فعن سويد بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا أبو الطاهر. واللفظ له. أخربنا عبداهللا بن -عليه وسلَّم 
عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وهب

وسلم قال "إذا توضأ العبد املسلم (أو املؤمن) فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع 
ا يداه مع املاء (أو مع املاء (أو مع آخر قطر املاء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشته

آخر قطر املاء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء (أو مع آخر قطر املاء) حىت 
  ).244مسلم، صحيحخيرج نقيا من الذنوب" رواه مسلم ( 

الواحد (وهو ابن زياد.  وعن حممد بن معمر بن ربعي القيسي. حدثنا أبو هشام املخزومي، عن عبد 
عثمان بن حكيم. حدثنا حممد بن املنكدر عن محران، عن عثمان بن عفان؛ قال:  قال رسول اهللا  حدثنا

"من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. حىت خترج من من حتت  صلى اهللا عليه وسلم 
  ).245مسلم، صحيحأظفاره رواه مسلم (

اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى. قاال: أخربنا عبد 
إن نافع بن جبري وعبداهللا بن أيب سلمة حدثاه؛ إن معاذ بن عبدالرمحن  ؛احلكيم ابن عبداهللا القرشي حدثه

حدثهما عن محران موىل عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان؛ قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
الصالة املكتوبة. فصالها مع الناس. أو مع  إىلضوء. مث مشى وسلم يقول:  "من توضأ للصالة فأسبغ الو

  ).232مسلم، صحيح (اجلماعة. أو يف املسجد. غفر اهللا له ذنوبه" رواه مسلم 
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قال: ((إذا توضأ العبد املؤمن  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  - اهللا الصنابِحي أن رسول اهللا  وعن عبد
يهت اخلطايا من فض خرجمضت اخلطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت اخلطايا فتمثَر خرجنوإذا است ،

من وجهه حىت خترج من حتت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حىت خترج من حتت 
أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت 

املسجد وصالته نافلة له))؛  إىليه حىت خترج من حتت أظفار رجليه))، قال: ((مث كان مشيه اخلطايا من رجل
أمحد ومالك يف "املوطأ" والنسائي واحلاكم يف "املستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 )103 اتىب،و(والنسائي يف  )19091 (أمحد يف مسنده،ومل خيرجاه، وليس فيه علَّة، وصححه األلباين
  .)185 و(األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب،

يف ختفيف االضطرابات  تهاالنفسي الديين،واليت اثبت فعالي احد فنيات االرشاديعد الوضوء و
احد فنيات الوضوء  ويعترب .الروحي واالستقرار النفسي األمر الذي يسهم يف حتقيق االتزان ،النفسية
االهتمام بعالج االضطراب الذي يعاىن منه وفق املفاهيم  إىلاليت تم بتوجيه املريض  ،النفسي الديين االرشاد

ينشط . والنفسي، واالجتماعيو واألفكار السليمة اليت تساعده على التوافق الروحي،الدينية الصحيحة
م ربه بطهارة الوضوء اجلوارح ويزيد حركة الدم يف البدن ويعيد فيه قوته ونشاطه وحيويته، يوقف العبد أما

. ويف )222البقرة:( }... إِنَّ اللّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين {وروح عالية، وجيلب حمبة اهللا للعبد: 
مما يكون له  )108التوبة:( }... فيه فيه رِجالٌ يحبونَ أَن يتطَهرواْ واللّه يحب الْمطَّهرِين {سورة التوبة: 

  اكرب األثر على حتقيق االتزان الروحي واالستقرار النفسي للفرد.
 
  :التوبة) 4(

وقد ورد ذكرها ىف القرآن الكرمي ىف  ،تعد التوبة احد الفنيات املستخدمة ىف االرشاد النفسى الديىن 
ويترتب على توبة العبد  ). 31 :النور( } اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ إىلوتوبوا {:إىلقوله تع

  فضائل عدة منها:
ý ا سبب الفالحوتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أ{ 

القـلب ال يصلح، وال يفلح، وال ان  رمحه اهللاقال شيـخ اإلسـالم ابن تيمية و ،)31 :النور(
  .يتلذذ، وال يسـر، وال يطـيب، وال يسكن، وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه، واإلنابة إليه
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ý ا سبب للمغفرة والرمحةا  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أهدعب نوا مابت ثُم ئَاتيلُوا السمع ينالَّذو
  ).153(االعراف، } ربك من بعدها لَغفُور رحيم وَآمنوا إِنَّ

ý ا سبب يف تبديل السيئات إىل حسناتل اهللا سيئات صاحبها حسناتما اإذا ف،أحسنت التوبة بد ،
تي حرم اللَّه إِالَّ والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَّ { :تعاىل كما جاء ىف قوله

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه ) 68(بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما
إِالَّ من تاب وآمن وعملَ عمال صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه   )69(مهانا

 ).70-68(الفرقان، } )70(غَفُورا رحيما 
ý بني فعبودية التوبة من أحب العبوديات إىل اهللا وأكرمها؛ كما أن للتائ ،أن اهللا حيب التوبة والتوابني

 ،اهللا عز وجل، اى ان التوبة تكون سببا جللب حمبة عنـده ـ عـز وجـل ـ حمبـة خاصـة
  ).222البقرة: ( }إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين { :تعاىل كما جاء ىف قوله

ý ا سبب لقبول أعمال العبد والعفو عنتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ وهو
{ :تعاىل وىف قوله ،)25الشورى،( } عباده ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ    ابن تمو

  ).71التوبة،(} وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا 
ý  ا سبب لدخول اجلنة والنجاةتعاىل كما جاء ىف قوله ،من النارأ: }  لْفخ مهدعب نم لَففَخ

 اتوهوا الشعباتلَاةَ ووا الصاعا ﴿ ۖأَضنَ غَيلْقَوي فوا 59فَسحاللَ صمعو نآمو ابت نإِلَّا م ﴾
  ).60-59،مرمي( } فَأُولَٰئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا

ý ا سبب لإلميان واألجر العظيموا  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أمصتاعوا ولَحأَصوا وابت ينإِلَّا الَّذ
 نِنيمؤالْم عم كفَأُولَٰئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو ا  ۖبِاللَّهيمظا عرأَج نِنيمؤالْم اللَّه تؤي فوس146(و( { 

  ).146،(النساء
ý ونزول األمطار، وزيادة القوة، واإلمداد باألموال ،التوبة سبب للمتاع احلسن، الربكات من السماء

وأَنْ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ  { :تعاىل ، كما جاء ىف قولهوالبنني
لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيى ومسوقال ـ تعاىل ـ على لسان هود ـ عليه 3(هود:  }م .(

يرسلْ السماَء علَيكُم مدراراً ويزِدكُم قُوةً إِلَى  ويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه{ :السالم
نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتوا { :). وقال على لسان نوح ـ عليه السالم52(هود:  }قُورفغتاس فَقُلْت
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ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ  (11راراً () يرسلْ السماَء علَيكُم مد10ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً (
  ).12-10(نوح:  }لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهاراً

ý ا سبب لكل خريرِ  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أالْأَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن هولسرو اللَّه نأَذَانٌ مو
 أَنَّ اللَّه نيرِكشالْم نرِيٌء مۙب  ولُهسرۚو  لَّكُم ريخ وفَه متبۖفَإِن ت  رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِن تو

 جِزِي اللَّهعيمٍ ( ۗمذَابٍ أَلوا بِعكَفَر ينرِ الَّذشبا  { :تعاىل قوله، )3التوبة،(} )3وم فُونَ بِاللَّهلحي
وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ۚ قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم وهموا بِما لَم ينالُوا 

 هلن فَضم ولُهسرۚو  ما لَّهريخ كوا يوبتإِن ۖفَإِن يو ايلَّووت مهذِّبعي ا اللَّهذَابا عيمي أَلا فينالد ةرالْآخو ۚ 
  ).74التوبة،(} ) 74( نصريٍ ولَا ولي من الْأَرضِ في لَهم وما
ý ا سبب يف دعاء املالئكة للتائبنيتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  نمو شرلُونَ الْعمحي ينالَّذ لَهوح

محٍء ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسا يلْمعةً و
  ).7غافر،( } )7فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ (

ý ا طاعة مرتعاىل كما جاء ىف قوله ،اده هللا عز وجلأ: }  ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدي اللَّهو
  .فالتائب فاعل ملا حيبه ويرضاه).27النساء،( } )27تميلُوا ميلًا عظيما (سيتبِعونَ الشهوات أَن 

ý  هللا اشد فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من  ((:والسالمأن اهللا يفرح بتوبة العبد قال عليه الصالة
أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيأس منها فأتى شجرة 
فأضجع يف ظلها وقد يأس من راحلته فينما هو كذلك إذا هو ا قائمة عنده فاخذ خبطامها مث قال 

 ).رواه مسلم ))(ا ربك اخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأن :من شدة الفرح
 

  :االستبصار)5( 
والذى يهدف اىل استبصار املسترشد باسباب  ،يعد االستبصار احد فنيات االرشاد النفسى الديىن 

مع الشاب الذي صلى اهللا عليه وسلم قصة الرسول  وقد بدى االستبصار جليا ىف ،مشكلته الىت يعاىن منها
أنَّ فَتى أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه ((  :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،فالزناجاء يستأذنه يف 

 :قَالَ: أَتحبه لأُمك؟ قَالَ ،قَرِيباادنه, فَدنا منه  :فَقَالَ ،فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَزجروه, قَالُوا: مه مه ،ائْذَنْ لي بِالزنا
قَالَ: أَفَتحبه لابنتك؟ قَالَ: لَا  ،قَالَ: ولَا الناس يحبونه لأُمهاتهِم ،جعلَنِي اللَّه فداَءك ،لَا واللَّه يا رسول اهللا

أَفَتحبه لأُختك؟ قَالَ: لَا واللَّه  :قَالَ ،قَالَ: ولَا الناس يحبونه لبناتهِم ،َءكواللَّه يا رسولَ اللَّه, جعلَنِي اللَّه فدا
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اَءكدف لَنِي اللَّهعقَالَ ،ج ,هِماتوأَخل هونبحي اسلَا النيا رسول :قَالَ: و اللَّه؟ قَالَ: لَا وكتمعل هبحأَت، علَنِي ج
اَءكدف قَالَ ،اللَّه ,هِماتمعل هونبحي اسلَا النقَالَ: و: اَءكدف لَنِي اللَّهعج اللَّه؟ قَالَ: لَا وكالَتخل هبحقَالَ:  ،أَفَت

فَلَم ،وحصن فَرجه ،وطَهر قَلْبه ،لَّهم اغْفر ذَنبهوقَالَ: ال ،فَوضع يده علَيه :ولَا الناس يحبونه لخالَاتهِم, قَالَ
 تفلْتى يالْفَت كذَل دعب كُنٍء إىلييواإلمام أمحد يف مسنده ،أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري))(ش.( 

  
   :الدعاء)6(

  :يف القرآن الكرمي مبعان منهاالدعاء ورد 
قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّه تدعونَ إِنْ {: إىلكما يف قوله تع االستغاثة: -أ

  ).41-40عام:األن(}كُنتم صادقني * بلْ إِياه تدعونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاَء وتنسونَ ما تشرِكُونَ 
 )،194األعراف: ( }إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه عباد أَمثَالُكُم {: إىلكما يف قوله تع العبادة: -ب

لَن {: إىلوقوله تع )،28الكهف: ( }واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي {: إىلوقوله تع
  ).14الكهف: ( }ندعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً 

قَالَت إِنَّ أَبِي {]. وقوله: 52االسراء: ]يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده {: إىلومنه قوله تع :النداء -ج
  ).25 القصص:( }يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب {  :إىلوهو املراد هنا كما يف قوله تع الطلب والسؤال من اهللا: -د
 انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد {: إىلوقوله تع )،186البقرة: ( }أُجِيب لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو{ 

هذا املعىن ما يقال: دعوت اهللا أدعوه دعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما ويوافق )، 60غافر: (
 عنده من اخلري، والداعي اسم الفاعل من الدعاء، واجلمع دعاة، وداعون، مثل قاضٍ وقضاة وقاضون. 

 الذين آمنوا تطمئن قلوم بذكر{: إىلقلوب الناس،لقوله تع إىلويدخل الدعاء االمن واالطمئنان   
سورة ( }الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مئاب ،اهللا إال بذكر اهللا تطمئن القلوب

تدخل يف النفس الطمائنينة وراحة البال، وينشط  ،والذكراألدعية ان  إىل)، وهو ما يشري  29- 28،الرعد
د ألقى ثقل مرضه أو يف التمسك باألمل يف الشفاء، يف املستقبل، وينتعش خياله، ويقوى رجاؤه، ألنه ق

  .اهللا من يتكفل ا بقوة، وقدرة شفائية وهو إىلمصيبته 
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   :االستغفار)7( 
ومن يعملْ سوءاً {:إىلقوله تع احد فنيات االرشاد النفسى الديىن، وقد جاء ذكره ىف االستغفار يعد

 اللّه جِدي رِ اللّهفغتسي ثُم هفْسن مظْلي يماً (أَوححث اهللا تعاىل  وقد  ). 110 :( النساء })110غَفُوراً ر
:نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم على سؤاله املغفرة، فقال املوىل عز وجل واستغفرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ {   

{غَفُورا رحيما   [ :وقال تعاىل} 106النساء:     [ فَسبِّح بِحمد ربِّك واستغفره إِنّه كَانَ  
 )، 19(حممد:}    واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات {    :وقال اهللا تعاىل )، 3(النصر:}   توّابا 

واللَّه يدعو إِلَى   :{ وحث اهللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني ومجيع خلقه على طلب املغفرة، قال تعاىل
بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةّن{)، وقال تعاىل 221(البقرة:}  الْج: وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربِّكُم وجنّة عرضها   

نيقّتلْمل تّدأُع ضالْأَرو اتاومّ{   :وقال تعاىل )، 133(آل عمران:} الس غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو
يمحوا   :{وقال تعاىل ،) 199البقرة:} (ريمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَهمّأَن ّى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمّقُلْ إِن

 َنيرِكشلْملٌ ليوو وهرفغتاسو هم،  وحىت)، 6:فصلت( } إِلَيأولئك الذين أسرفوا على أنفسهم مبعصيتهم لر
:{لقوله تعاىل   الذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي وب

يمحّالر فُورالْغ وه هّا إِنيعمرِ   :{عاىل، وقوله ت}53الزمر:} {جفغتسي ّثُم هفْسن مظْلي وًء أَولْ سمعي نمو
وأَنَّ  .نبِّئْ عبادي أَنِّي أَنا الْغفُور الرّحيم  :{، وقوله تعاىل)110لنساء:(ا }  اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما

يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي ه50- 49حلجر:(ا} ع.( 
[يا   :وينادي اهللا على عباده وحيثهم سبحانه على سؤاله املغفرة لذنوم كما يف احلديث القدسي

]  2577مسلم [ ]كُمعبادي، إِنّكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ والنّهارِ، وأَنا أَغْفر الذُّنوب جميعا، فَاستغفرونِي أَغْفر لَ
يرأَبِي ه نععز وجل قَالَو بِّهر ني عكحا ييمبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فّنِ النةَ، عباً،    :رذَن دبع بأَذْن

لذَّنب، ويأْخذُ فَقَالَ: اللَّهمّ! اغْفر لي ذَنبِي، فَقَالَ تبارك وتعاىل: أذْنب عبدي ذَنباً، فَعلم أَنَّ لَه ربّا يغفر ا
فَعلم أَنَّ لَه بِالذَّنبِ، ثُمّ عاد فَأَذْنب، فَقَالَ: أَي ربِّ اغْفر لي ذَنبِي، فَقَالَ تبارك وتعاىل: عبدي أذْنب ذَنباً، 

ي ذَنل ربِّ: اغْفر فَقَالَ: أَي ،بفَأَذْن ادع ّبِ، ثُمذُ بِالذَّنأْخيو ،بالذَّن رفغا يّبر ببِي، فَقَالَ تبارك وتعاىل: أذْن
لَك غَفَرت فَقَد ئْتا شلْ ممبِ، اعذُ بِالذَّنأْخيو ،بالذَّن رفغا يّبر أَنَّ لَه ملباً، فَعي ذَندبأخرجه أمحد  ع [

  .] واللفظ له]2758] ومسلم [7507]، والبخاري [492، 405، 2/296}
[ والَّذي نفِْسي بِيده لَو لَم تذْنِبوا   :قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وعنه رضي اهللا عنه

ملَه رفغفَي ونَ اللَّهرفغتسونَ، فَيذْنِبمٍ ياَء بِقَولَجو ،بِكُم اللَّه بويف رواية 2749]  أمحد، ومسلم [( لَذَه  [
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]   و لَم تذْنِبوا لَذَهب اللَّه بِكُم ولَجاَء بِقَومٍ يذْنِبونَ فَيستغفرونَ اللَّه فَيغفر لَهم[ لَ  :ألمحد والترمذي
] عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وعن أَبِي أَيّوب أَنّه قَالَ حني 5253صحيح: انظر: صحيح اجلامع [

كَت تفَاةُ: كُنالْو هترضح ولَ اللَّهسر تعمصلى اهللا عليه وسلم، س ولِ اللَّهسر نم هتعمئًا سيش كُمنع تم
]  2748] رواه مسلم [ [ لَولَا أَنّكُم تذْنِبونَ، لَخلَق اللَّه خلْقًا يذْنِبونَ يغفر لَهم  :صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ

[ قَالَ اهللا تعاىل: يا   : عنه: قال: [ مسعت النبلىّ صلى اهللا عليه وسلم يقولوعن أنس بن مالك رضي اهللا
ب لَو ،مآد نا ابي. يالال أُبو كنا كَانَ ملَى مع لَك تنِي، غَفَرتوجرنِي وتوعما د كّإن ،مآد نك ابوبلَغت ذُن

تفَرغتاس ّانَ السماِء، ثُمنع ّطَايا، ثُمضِ خابِ اَألرنِي بِقُرتيأت لَو كّإِن ،مآد نا ابي، يالال أُبو لَك تنِي غَفَر
] حسن: أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن، الضياء،  لَقَيتنِي ال تشرِك بِي شيئاً، َألتيتك بقُرابِها مغفرةً

 ].2336اة []، املشك4338وانظر: صحيح اجلامع [
فهو مطلب إهلي، ومراد رباين، طلبه اهللا لنفسه، وارتضاه من ،لالستغفارفضائل عديدة وتوجد 

عباده، واختاره لتكفري ذنوب املقربني، وأحبه ليطهرهم من سيئام، وأنزله يف كتابه، وأرسل به رسله،كما 
ا منه بالليل والنهار، مع خلوهم من ان االستغفار عمل األنبياء، ودعوة املرسلني، وشغلهم الشاغل، أكثرو

أسبابه، وبعدهم من دائه، وهو عمل الصاحلني، وذكر املقربني، ودأب املؤمنني، وسبيل املتقني، وجناة 
السالكني، وحمب الراغبني، وطريق الفاحلني، ومقيل عثرات العاثرين، وتفريج هلموم املهمومني، ودواء 

وطريق العودة، وسبيل املغفرة، وبداية االعتذار، والصلح مع اهللا رب وهو مفتاح التوبة،  .للعصاة واملذنبني
العاملني. وهو مطهر البدن من الذنوب، وتنظيف القلب من الران، وسبب لعدم تكديس املعاصي على العبد، 

  .تعاىل  وهو أقرب طريق جللب رمحة اهللا
 
  ):استخدام النماذج السلوكية الصحيحة (املالحظة)8(

قال ، وقد النفسي الديين ) أحد فنيات االرشادالنماذج السلوكية الصحيحة (املالحظةاستخدام يعد 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه {:إىلتع

كبري يف التأسي برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، يف هذه اآلية الكرمية أصل ). و21(االحزاب،}كَثريا
الناس بالتأسي بالنيب صلى اللّه عليه وسلم يف صربه ومصابرته  إىلأقواله وأفعاله وأحواله، وهلذا أمر تبارك وتع

  ومرابطته وجماهدته
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   :التنفيس االنفعايل )9(

وقد وردت العديد من االحاديث النبوية ، النفسي الديين حد فنيات االرشادأ التنفيس االنفعايل تربيع
  ، ومنها:الشريفة ىف هذا الشان

وكان ظئراً  ،دخلت مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله على أيب سيف القني :عن أنس بن مالك قال -
 مثّ دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم ،ويشمه ،فأخذ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يقبله ،إلبراهيم عليه السالم

 :فقال له عبدالرمحن بن عوف ،فجعلت عينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله تذرفان ،عليه السالم جيود بنفسه
فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ،إنها رمحة ـ مثّ أتبعها بأخرى ،يا ابن عوف (( :وأنت يا رسول اهللا؟ فقال

 ))(وإنا لفراقك ـ يا إبراهيم ـ حملزونون ،بناوال نقول إال ما يرضي ر ،والقلب حيزن ،العني تدمع :وآله ـ
  .صدره إىليضمه اى  ويشمه،زوج املرضعة :الظئر) و105صحيح البخاري: 

 
ملّا تويف ابن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ـ إبراهيم عليه السالم ـ بكى  :وعن أمساء ابنة زيد قالت -  

فقال رسول اهللا  ،أنت أحق من عظّم اهللا عز وجلّ حقّه :رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله. فقال له املعزي
لوال أنه وعد حق وموعود  ،تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب«  :صلّىاهللا عليه وآله

سنن  ))(وإنا بك حملزونون ،لوجدنا عليك ـ يا إبراهيم ـ أفضل مما وجدناه ،جامع وأنّ اآلخر تابع لألول
  ).265 :6ومنتخب كرت العمال  ،1589/ 506 :1ابن ماجة 

يا رسول  :فقيل ،أنّ النيب صلّى اهللا عليه وآله ملّا مات ابنه الطاهر ذرفت عيناه ،وعن السائب بن يزيد -
وإنّ القلب حيزن وال نعصي اهللا  ،إنّ العني تذرف وإنّ الدمع يغلب(( :بكيت؟ فقال صلّى اهللا عليه وآله ،اهللا

  ).207 :1احلديث يف اجلامع الكبري ورد  ))(عزوجلّ
 
صحيح  )(فبكى وأبكى من حوله  ،أنّ النيب صلّى اهللا عليه وآله زار قرب أمه :وروى مسلم يف صحيحه -  

 ).3234/ 218 :3سنن أيب داود  ،90 :4سنن النسائي  ،671 :2مسلم 
مثّ قبل ما بني  ،لثوب عن وجههوروي أنّ النيب صلّى اهللا عليه وآله ملّا مات عثمان بن مظعون كشف ا - 

 ))( ومل تلبسها ،طوباك ـ يا عثمان ـ مل تلبسك الدنيا(( :فلما رفع السرير قال ،مثّ بكى طويأل ،عينيه
  ).568 :1ورد احلديث يف اجلامع الكبري 
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فلما دخل عليه وجده يف  ،فأتاه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يعوده ،واشتكى سعد بن عبادة شكوى  -
فلما رأى  ،فبكى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ،ال يا رسول اهللا :فقالوا ))أو قد مات؟  (( :فقال ،غشيته

ولكن يعذّب ذا  ،وال حبزن القلب ،أال تسمعون؟ إنّ اهللا ال يعذّب بدمع العني(( :فقال ،القوم بكاءه بكوا
 924/ 636 :2صحيح مسلم  ،106 :2صحيح البخاري  )() لسانه ـ أو يرحم إىلـ وأشار 

  ).باختالف يسري
 
فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ،إنّ ابنيت مغلوبة :أنّ ابنة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بعثت إليه :وروي -

ونفسها  ،فأخرجت إليه الصبية ،وجاءها يف ناس من أصحابه )) وهللا ما أعطى ،إنّ هللا ما أخذ (( :وآله
ما لكم تنظرون إيلّ؟ رمحة  (( :فقال ،فنظر إليه أصحابه ،وذرفت عيناه ،فرق عليها ،يف صدرها يتقعقع 

 :8و 151 :7و  100 :2صحيح البخاري  )() إنما يرحم اهللا من عباده الرمحاء ،يضعها اهللا حيث يشاء
/ 506 :1سنن ابن ماجة  ،10 :التعازي ،923/ 635 :2صحيح مسلم  ،164و  141 :9و  166

اضطرب  :تقعقع) .باختالف يف ألفاظه 22 :4سنن النسائي  ،3125/ 193 :3سنن أيب داود  ،1588
  .وحترك

  
  :عالج نفسيارشاد والعبادات ك)10(

تعد العبادات من أنفع أنواع الوقاية من االصابة باالمراض العالج النفسية إن مل تكن أنفعها علـى  
اهللا العليم بأحوال النفوس، والرسول صلّى اهللا عليه وسلم كان إذا حزبه ـ أو حزنـه    اإلطالق، فهي دواء

صلى اهللا عليـه    روى النسائي وغريه عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللاـ أمر فزع إىل الصالة.، ف
وحي إِلَيـك مـن   اتلُ ما أُ{:إىلتع)). وقال حبب إيل النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة(( :وسلم

اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنلَاةَ تّلَاةَ إِنَّ الصّمِ الصأَقابِ وتونَ( الْكعنصا تم لَمع45ي( { 
الصّيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَـبلكُم  يا أَيّها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم {:إىلتع وقال،)45(العنكبوت: 
إِنَّ  ۖخذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَـيهِم  {:إىلتع وقال)،183(البقرة، لَعلَّكُم تتّقُونَ

 ملَّه كَنس كلَاتص ۗ) يملع يعمس اللَّه103(التوبة،})103و.(  
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   :االسترخاء )11(

فقد حثنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اداء  ،أحد فنيات االرشاد النفسى الديىن االسترخاءيعد 
فاذا  ،الصالة ىف اوقاا ملا هلا من امهية كبرية ىف حتقيق السكنية والطمانية للفرد، كما حثنا على عدم الغضب

دخلْنا  :قَالَ أَيب وائلٍ الْقَاص    فعن  ،وإن كان جالساً فليتكئ ،فليجلس اًواقفواذا كان  ،فليتوضأ الفردغضب 
،  أَبِي  حدثَنِي  :فَقَالَ   ثُم رجع وقَد توضأَ  ،فَكَلَّمه رجلٌ فَأَغْضبه فَقَام فَتوضأَ عروةَ بنِ محمد السعدي  علَى 

  ني  عدةَ  جيطقَالَ ع:   ولُ اللَّهسقَالَ ر  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  : ))طَانيالش نم بضإِنَّ الْغ،  قلطَانَ خيإِنَّ الشو
وأمحد  ،)4784أخرجه أبو داود ( )).أْ فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيتوض ،وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماِء ،من النارِ

  ). 3583والبغوي يف شرح السنة ( ،)4/226(
  

فعن ابن  ،أيضاً السكوتوالوصول اىل حالة السكنية واالسترخاء ومن وسائل ختفيف الغضب 
وإذا غضبت  ،( علّموا ويسروا وال تعسروا :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عباس رضي اهللا عنه قال

  .وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه اإلمام أمحد ،فاسكت
 

 ،والتخفيف من حدته ،ومن الوسائل اليت أرشد إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم لعالج الغضب
القعود،  إىلأن يغري اإلنسان الوضع الذي كان عليه حال الغضب من القيام  ،وجاء الطب احلديث بتصديقها

  يورِد    أَيكُم  :فَجاَء قَوم فَقَالَ ،كَانَ يسقي علَى حوضٍ لَه   :قَالَ أَبِي ذَر  عن  تلقاء، فعن بِي الْأَسود أواالس
،  فَدقَّه  ،  الْحوض  علَيه  فَأَورد  ،  أَنا فَجاَء الرجلُ  :شعرات من رأْسه فَقَالَ رجلٌ   ، ويحتِسب    أَبِي ذَر  علَى  

إِنَّ  :فَقَالَ :ثُم اضطَجعت قَالَ ،، لم جلَست   أَبا ذَر  يا  :ثُم اضطَجع فَقيلَ لَه ،قَائما فَجلَس أَبو ذَر   وكَانَ 
 ولَ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صقَالَ لَن  : سلجفَلْي مقَائ وهو كُمدأَح بإِذَا غَض،  بضالْغ هنع بفَإِنْ ذَه

 طَجِعضإِلَّا فَلْي4782وأبو داود ( ،)5/152رواه أمحد (. و(.  
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   :استخدام حديث النفس) 12(

احد فنيات االرشاد النفسى الديىن، وهو ما يعرف باسم احلديث  استخدام حديث النفسيعد 
االجياىب مع النفس ىف النظريات احلديثة لعلم النفس، وقد وردت العديد من االحاديث النبوية الشريفة ىف 

  هذا الشان، ومنها:
قَالَ رسولُ اللَّه  :، يقُولُأَبا هريرةَ ، أَنه سمع أَبِي صالحٍ الزيات ، عن عطَاٌء (حديث قدسي) أَخبرنِي  -

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفُثْ (( :صرفَال ي كُمدمِ أَحوص موإِذَا كَانَ ي، بخسال يفَإِ ،و أَو هماتش أَو دأَح هابنْ س
   ).1151،وراه مسلم،1894	(رواه البخارى،))إِني امرؤ صائم  :قَاتلَه فَلْيقُلْ

  
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول و -

فال يرفث وال جيهل وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل إين صائم مرتني  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصيام جنة
من ريح املسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من  إىلوالذي نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا تع

  ).1795	(رواه البخارى، أجلي الصيام يل وأنا أجزي به واحلسنة بعشر أمثاهلا
  
حتليل املوقف وما يترتب عليه ومساعدة  من خاللاملوعظة ىف تقدمي  احلوار التربوىاستخدام  )13(

   :الفرد على احلكم على السلوك وتغيريه
يف غاية األمهية باعتباره نقطة االنطالق األوىل اليت تعزز ثقة الفرد يف  اًيعترب أسلوب احلوار أمر

التواصل مع اآلخرين، بل النواة األساسية اليت يتشكل فيها تعامل الفرد مع الغري، وإذا افتقد هذا احلوار مع 
ووجهات النظر اقرب الناس إليه فإنه من الصعب أن جيده لدى اآلخرين، وأحيانا تتشكل املفاهيم االجيابية 

واآلراء السديدة من خالل تبادل اآلراء واحترام وجهات النظر داخل اجلماعة الواحدة،وسيادة مبدأ اإلقناع 
  .باحلجة واملنطق، وغياب وسائل القهر واإلذالل وفرض اآلراء بالقوة

  
أنَّ فَتى أَتى النبِي صلَّى ((  :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،فقصة الرسول مع الشاب الذي جاء يستأذنه يف الزنا :مثال

ادنه,  :قَالُوا: مه مه, فَقَالَ ،فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَزجروه ,اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه ائْذَنْ لي بِالزنا
قَالَ: ولَا الناس يحبونه  ،جعلَنِي اللَّه فداَءك ،لَا واللَّه يا رسول اهللا :الَقَالَ: أَتحبه لأُمك؟ قَ ،فَدنا منه قَرِيبا

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5625
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هِماتهأُمل، اَءكدف لَنِي اللَّهعج ,ولَ اللَّهسا ري اللَّه؟ قَالَ: لَا وكتنابل هبحقَالَ: أَفَت، هونبحي اسلَا النقَالَ: و
لهِماتنقَالَ ،ب: اَءكدف لَنِي اللَّهعج اللَّه؟ قَالَ: لَا وكتأُخل هبحأَفَت، هِماتوأَخل هونبحي اسلَا النقَالَ ،قَالَ: و: 

أَفَتحبه  :اس يحبونه لعماتهِم, قَالَقَالَ: ولَا الن ،جعلَنِي اللَّه فداَءك ،أَتحبه لعمتك؟ قَالَ: لَا واللَّه يا رسول
اَءكدف لَنِي اللَّهعج اللَّه؟ قَالَ: لَا وكالَتخقَالَ ،ل ,هِمالَاتخل هونبحي اسلَا النقَالَ: و: هلَيع هدي عضقَالَ:  ،فَوو

هبذَن راغْف ماللَّه، قَلْب رطَهوه، هجفَر نصحو،  تفلْتى يالْفَت كذَل دعب كُني ٍء إىلفَلَميأخرجه الطرباين يف ))(ش
  ).واإلمام أمحد يف مسنده ،املعجم الكبري

 
  :ر من اهللاجاستخدام التعزيز من خالل: الثواب ـ املدح ـ تنمية التعزيز الداخلي بطلب األ) 14( 

 ر من اهللاجخالل: الثواب ـ املدح ـ تنمية التعزيز الداخلي بطلب األ استخدام التعزيز منيعد 
  أحد فنيات االرشاد النفسى الديىن، وقد وردت العديد من االحاديث النبوية الشريفة ىف هذا الشان، ومنها:

  
أنس بن مالك عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة حدثنا محاد بن سلمة حدثنا حجاج بن منهال أخربنا  -

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين وأخذ أسالم
   ).2484 (سسنن الدرامى،

بنِ عروةَ، قَالَ أَخبرنِي عبيد اللَّه بن عبد الرحمنِ  أَخبرنا عبد اللَّه بن سعيد، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن هشامِو -
من أَحيا أَرضا ميتةً فَلَه   : بنِ رافعٍ، أَنَّ جابِر بن عبد اللَّه، أَخبره عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال

 (سسنن الدرامى،كَلَت الْعافيةُ منها فَلَه فيها صدقَةٌ قَالَ أَبو محمد الْعافيةُ الطَّير وغَير ذَلكفيها أَجر وما أَ
2493.(  

  
  :استخدام أسلوب العقاب إلبطال السلوك السليب) 15(

أحد فنيات االرشاد النفسى الديىن، وقد  استخدام أسلوب العقاب إلبطال السلوك السليبيعد 
  وردت العديد من اآليات القرانية ىف هذا الشان، ومنها:

ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن  ۖالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة {:إىلقوله تع -
  .)2 ،(النور  })2ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِني (ۖ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 
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 }والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَاالً من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم {:إىلوقوله تع -
  ).38،(املائدة

 
   :استخدام أسلوب اإلمهال واإلعراض إلطفاء السلوك السليب)16(

أحد فنيات االرشاد النفسى  استخدام أسلوب اإلمهال واإلعراض إلطفاء السلوك السليبيعترب 
الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من  {:إىلتعالديىن، وقد قال 

افح اتقَانِت اتحالفَالص هِمالوأَم نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تالالتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَات
 ،(النساء} (34)في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيال إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا 

34.(  
 
  ):الكف بالنقيض (استخدام استجابة قوبة مضادة الستجابة مؤملة )17(

) أحد فنيات االرشاد النفسى الكف بالنقيض (استخدام استجابة قوبة مضادة الستجابة مؤملةيعد 
 بِغم غَما فَأَثَابكُم أُخراكُمفي  يدعوكُم والرسولُ أَحدعلَٰى  تلْوونَولَا  تصعدونَإِذْ  { الديىن، وقد قال تعإىل:

  ).153 ،(آل عمران}﴾١٥٣بِما تعملُونَ ﴿ خبِري واللَّهۗ  أَصابكُمولَا ما  فَاتكُمعلَٰى ما  تحزنوالكَيلَا 
 
  :إزالة احلساسية التدرجيي )18(

  :كيفية حترمي الربا :1 مثال
وميكن ترتيب هذه التدرج  كما تدرجت يف حترمي اخلمر ،الربا يف حترميالقرآنية تدرجت اآليات 

 كما يلي:
ما جاء يف سورة الروم وهي مكية نزلت قبل اهلجرة ببضع سنني مقروناً بذم الربا ومدح  :املرحلة األوىل

الناسِ فَلَا يربو عند وما آتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ {:إىلالزكاة وذلك قبل فرض الزكاة كما يف قوله تع
وقد جاء يف السور  .) 39الروم،  ( }اللَّه وما آتيتم من زكَاة ترِيدونَ وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ
  املكية أصول الواجبات واحملرمات بوجه إمجايل كما يف هذه اآلية.

  
فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت {   سورة النساء:يف إىلوهي يف قوله تع :املرحلة الثانية

وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا  )160(لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثريا

 

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=20871b82f03e2514393f125dd9aee71a&amp;t=8112
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أي أن اهللا قد اهم عن الربا فتناولوه  )161– 160النساء، ( })161( كَافرِين منهم عذَابا أَليماللْ
وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من احليل وصنوف من الشبه. وهذا تلميح بالتحرمي ألنه جاء على سبيل 

إمكان  إىلوإمياء  ،أكله، فهو بذلك متهيد احلكاية عن بين إسرائيل وأن الربا كان حمرماً عليهم، فاحتالوا على
وهو أنه إذا حرم عليكم الربا  ،وفيه إمياء آخر… حترمي الربا على املسلمني كما هو حمرم على بين إسرائيل

فال تفعلوا مثل فعلهم، فتلقوا من العذاب األليم مثل ما لقوا ألن هذا السلوك ليس إال سلوك الكافرين 
  والعياذ باهللا.

  
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً  {: إىليف سورة آل عمران حيث يقول تع :الثالثة املرحلة

الرو وا اللَّهيعأَطو .رِينلْكَافل تدي أُعالَّت ارقُوا الناتونَ. وحفْلت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتولَ لَوونَ سمحرت لَّكُمع{  )
أي: يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا يف إسالمكم بعد إذ هداكم له، كما  .) 132– 130آل عمران، 

إال أنه مل يكن فيه من التهديد  –كما سبق بيانه  - كنتم تأكلونه يف جاهليتكم. وهذا مفيد لتحرمي الربا
  والوعيد ما كان يف آخر مراحل التحرمي.

  
الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا {ويف هذه املرحلة جاءت اآليات الكرمية باحلكم الشرعي:  :واألخريةالرابعة رحلة امل

عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوميا وبثْلُ الرم  عيالْب لَّ اللَّهأَح
 هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمبالر مرحارِ  إىلوالن ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو اللَّه

للَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ. إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا هم فيها خالدونَ. يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات وا
ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج مكَاةَ لَها الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَامو اتحالا الصها أَيونَ. ينزحي 

 ورسوله ا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني. فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّهالَّذين آمنوا اتقُو
من ). وهذه اآليات  279 – 275( البقرة،  }وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ

يا أَيها الَّذين آمنوا : « إىلآخر ما نزل من القرآن الكرمي، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تع
نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم .نِنيمؤم متا إِنْ كُنبالر نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهات هولسرو اللَّه  متبإِنْ تو

رواه (أن هذه آخر آية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم» فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ
  فيها أخذ رؤوس األموال بشرط أن يتوبوا. إىلوقد أجاز اهللا تع ).البخاري معلقاً بصيغة اجلزم
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يوم القيامة، هذا تاريخ الربا عرب التاريخ، وكابوسه الثقيل على األمم وموقف  إىلويستمر حترميه 
الشرائع السماوية منه وحماربته إلنقاذ البشرية من ويالته ولكن يأىب الذين استحوذ عليهم الشيطان واستوىل 

. 152 :ى البيوعفقه وفتاو(عليهم الشحّ إال عتواً ونفوراً ليستمروا على التحكم بأموال الناس بغري حق
  ).156 /  3 :فقه السنة :وانظر يف التدرج يف حترمي الربا

  
   :حترمي اخلمر: 2 مثال

﴿ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ  :وأول ما نزل يف شأا،يف سنة ثالث بعد وقعة أُحد نزل حترمي اخلمر
أي: يف جتارتهم، فلما نزلت  )،219البقرة: (فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما ﴾ 

بعض الناس، وقالوا: نأخذ هذه اآلية تركها بعض الناس وقالوا: ال حاجة لنا فيما فيه إمث كبري، ومل يتركها 
فتركها بعض  )،43النساء: ( }لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى  :{منفعتها ونترك إمثها، فرتلت هذه اآلية

 :{الناس وقالوا: ال حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصالة، وشرِبها بعض الناس يف غري أوقات الصالة حىت نزلت
لَّكُم ن آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعيا أَيها الَّذي

ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه  إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ *تفْلحونَ 
، فصارت حراما عليهم حىت صار يقول بعضهم: ما )91، 90املائدة: ( }وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

وذا يتبني أن فرض التكاليف مل يأت  .)4جزء ،2283ص  ،تفسري القرطيب(حرم اهللا شيئًا أشد من اخلمر
القلوب باإلميان، وأصبح سلطانُ اإلميان أقوى من سلطان اهلوى والنفس، وقد مر ذلك  إال بعد أن عمرت

مبراحل طويلة، كان أوهلا غرس اإلميان باهللا يف القلوب، وهذا أول الطريق، مث الترقي بعد ذلك شيئًا فشيئًا يف 
التدرج يف حترمي و ،152 :فقه وفتاوى البيوع(أعلى مراتب السائرين ودرجات املتقني إىلمدارج السالكني 

 .)156 /  3 :فقه السنة :الربا
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  :وقف اخلواطر) 19(

وإِما يرتَغَنك من الشيطَان {:أحد فنيات االرشاد النفسى الديىن، وقد قال تعإىل وقف اخلواطريعد 
 ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن ۖ) يملالْع يعمالس وه ه36(فصلت،}) 36إِن.(   

  
   :) الصرب20(

{ يا أَيها الَّذين كما جاء ىف قوله تعاىل:،اهللا سبحانه وتعاىل الفالح ىف الدنيا واألخرة بالصرب ربط
)، وبشر اهللا 200سورة آل عمران، (}) 200آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (

{ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ،كما جاء ىف قوله تعاىل:ىف الدنيا واألخرة  عظيمبان هلم حظ  لصابرينتعاىل ا
)،قوله 80قصص،(ال}  (80)ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 

بشر اهللا الصابرين  )،35فصلت: ( }{وما يلَقَّاها إِالَّ الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِالَّ ذُو حظّ عظيمٍتعاىل:
فُسِ {ولَنبلُونّكُم بِشىٍء مّن الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ مّن اَألموالِ واألن :قال تعاىلف،بصربهم على البالء

ابِرِينّرِ الصّشبو اترالثَّميرجع جناح الصرب كفنية من فنيات االرشاد النفسى 155 ،سورة البقرة( }و .(
على العبد عالمة على حب اهللا تعاىل، بل هو خري للمؤمن واملصائب واملشكالت ن نزول البالء الديىن اىل ا

إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له (( :صلى اهللا عليه وسلم -من أن يدخر له العقاب يف اآلخرة، يقول النيب 
رواه الترمذي  ))العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوافيه به يوم القيامة

"ال تكرهوا الباليا الواقعة والنقمات احلادثة، فَلَرب أمرٍ  :-رمحه اهللا  -وقال احلسن البصري  .وصححه
إن يف العلل لنعماً " :تكرهه فيه جناتك، ولَرب أمرٍ تؤثره فيه عطبك" أي: هالكك، وقال الفضل بن سهل

 ال ينبغي للعاقل أن جيهلها، فهي متحيص للذنوب، وتعرض لثواب الصرب، وإيقاظ من الغفلة، وتذكري بالنعمة
  ."يف حال الصحة، واستدعاء للتوبة، وحض على الصدقة

   :يف الصالة إىلاخلشوع هللا تع) 21(

الفوز والىت تعد احد اسباب ،النفسي الديين االرشاداحد فنيات  يف الصالة إىلاخلشوع هللا تعيعد 

أَفْلَح الْمؤمنونَ *الَّذين هم قَد {: إىليف صالم، قال اهللا تعوالنجاح والسعادة يف الدنيا واآلخرة للخاشعني 

اخلشوع يف الصالة هو حضور القلب بني يدي )، ف2-1سورة املؤمنون، اآليتان: ( }في صلَاتهِم خاشعونَ
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بني  اًالتفاته، متأدب لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقلُّ، مستحضراً إىلاهللا تع

آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس  إىليدي ربه، مستحضراً مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته من أول صالته 

ال خشوع  ئة، وهذا روح الصالة، واملقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصالة اليتيواألفكار الرد

تيسري ( فيها، وال حضور قلب، وإن كانت جمزئة مثاباً عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها

  ).547الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للعالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي، ص 

  
اسلوب و وتدبره،قراءة القرآن الكرمي ( النفسي الديين وسوف يتم تناول بعض فنيات اإلرشاد

ىف ) ، واخلشوع ىف الصالة، والذكر والدعاء، والصرب، والتوبةالوضوءو ،أسلوب احلوارو ،النصيحة
  .إىلالتالية ان شاء اهللا تع الفصول

  
  

  هقراءة القرآن الكرمي وتدبر :الثاىن الفصل
  

  القرآن الكرمي:اوال: 
ودستورها، ما من شيء حيتاجه البشر القـــرآن هـــادي البشرية ومرشدها ونور احلياة 

إال وبينه اهللا فيه نصاً أو إشارة أو إمياءاً، علمه من علمه، وجهله من جهله،ولذا اعتىن به صحب الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم وتابعوهم تالوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وعمالً. وعلى ذلك سار سائر السلف. ومع 

ملتأخرة تراجع االهتمام بالقرآن واحنـســر حىت اقتصر األمر عند غالب ضعف األمة يف عصورها ا
املسلمني على حفظه وجتويده وتالوته فقط بال تدبر وال فهم لـمـعانيه ومراداته، وترتب على ذلك ترك 
العمل به أو التقصري يف ذلك، "وقد أنزل اهللا الـقــرآن وأمــرنــا بـتـدبــــره، وتكفل 

نشغلنا حبفظه وتركنا تدبره. ولـيـس الـمقـصـود الدعوة لترك حفظه وتالوته وجتويده؛ لنا حبفظه، فا
ففي ذلك أجر كبري؛ لكن املراد التوازن بني احلـفــظ والتالوة والتجويد من جهة وبني الفهم والتدبر. 

  .إىلومن مث العمل به من جهة أخرى كما كان عليـه سلفنا الصاحل  رمحهم اهللا تع
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  :القرآن الكرمي مفهوم تدبرثانيا: 
بأنه التفكر الشامل الواصل  هالقرآن الكرمي فنجد امليداين يعرف تدبرمفهوم  :تناول العديد من العلماء

 أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة. إىل
القرآن الكرمي هو التأمل يف معانيه، وحتديق الفكر  تدبرمفهوم يف حني يرى مقاتل بن سليمان أن 

  .ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلكفيه، 
القرآن الكرمي هو تأمل معانيه وتبصر ما فيه. وقال: وتدبر اآليات:  تدبرمفهوم ويرى الزخمشري أن 

  معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة. إىلالتفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي 
 ه التفكر فيه ويف معانيه.القرآن الكرمي بأن ويعرف القرطيب تدبر

القرآن الكرمي هو تأمل معانيه، وتفكر يف حكمه، وتبصر ما فيه من  تدبرمفهوم ويرى اخلازن أن 
 اآليات.

القرآن الكرمي بأنه التفكر يف اآليات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه  تدبرمفهوم  ويعرف أبو حيان
 .ءالنظر يف عواقب األشيا إىل

ويصف  .معانيه، ومجع الفكر على تدبره وتعقله إىلويعرفه ابن القيم بأنه حتديق ناظر القلب 
السيوطي الشخص الذي يتدبر القرآن الكرمي بأنه يشغل الشخص الذي قلبه بالتفكر يف معىن ما يلفظ به, 

عنه فيما مضى اعتذر  فيعرف معىن كل آية, ويتأمل األوامر والنواهي, ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان مما قصر
واستغفر, وإذا مر بآية رمحة استبشر وسأل, أو عذاب أشفق وتعوذ, أو ترتيه نزه و عظم, أو دعاء تضرع 

 وطلب.
القرآن الكرمي بأنه تعقب ظواهر األلفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها  تدبرمفهوم  ويعرف ابن عاشور

 من املعاين املكنونة والتأويالت الالئقة.
أواخر دالالت الكلم  إىلالقرآن الكرمي بأنه التفكر الشامل الواصل  تدبرمفهوم  امليداينويعرف 
 ومراميه البعيدة.

   

 



61 
 

  القران الكرمي:سور يف  القرآن ثالثا:تدبر
  القرآن الكرمي ومنها: تدبر إىلتعددت اآليات اليت تدعو          

[سورة ص: ( }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب {:إىلتعـ - قال اهللا 
أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ال جمرد  -  إىلتع - يف هذه اآليـة بني اهللا  )29

"واهللا! ما تـدبـره حبفـــظ حـروفه وإضاعة  التالوة على عظم أجرها. قال احلسن البصري: 
، تفسري ابن كثري "(حىت إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآنُ يف خلُق وال عمل حدوده

7/64(.  
" يقول اهللا تع)82النساء: ( }...أفال يتدبرون القرآن{ :إىلتع - قال  آمراً  إىل. قال ابن كثري: 

مة وألفاظه البليغة: أفــال يتدبرون عباده بتدبر القرآن وناهياً هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملك
  فهذا أمر صريح بالتدبر واألمر للوجوب. ،)3/364،( تفسري ابن كثريالقرآن"

روى  .)121البقرة: ( }الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به{ :إىلتع -قال 
حيل حالله وحيرم حرامه  ابن كـثـيـر عـن ابن مسعود قال: "والذي نفسي بيده! إن حق تالوته أن

 ،. وقال الشوكاين: "يتلونه: يعملون مبا فيه"( فتح القدير)1/403،( تفسري ابن كثريويقرأه كما أنزله اهللا"
  ) وال يكون العمل به إال بعد العلم والتدبر.1/135

 }ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يـظـنــــون{ :إىلتع -قــال 
. قال الـشـوكـانـي: "وقيل: (األماين: التالوة) أي: ال علم هلم إال جمرد التالوة دون )78ة: البقر(

تفهم وتدبر، وقـال ابـن القـيـم: "ذم اهللا احملرفني لكتابه واألميني الذين ال يعلمون منه إال جمرد التالوة 
  وهي األماين".

الفرقان: ( }ذا القرآن مهـجـــوراوقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا ه {:إىلتع قال اهللا
. قال ابن كثري: "وترك تدبره وتفهمه من هجرانه". وقال ابن القيم: "هجر القرآن أنواع... الرابع: )30

  هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه".
  الكرمي وهى:القرآن  تدبر إىلومما سبق ميكن أن نستنتج بعض املالحظات على اآليات اليت تدعو  

 :أن اآليات الواردة يف التدبر قد جاءت كلها معترضة يف سياقات خمتلفة غري سياق احلديث عن القرآن 1-
{أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثريا} وردت معترضة  :إىلفقوله تع

{أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى  إىلوقوله تع .احلكم إليه  بطاعة الرسول ستجابة له والرجوع يفواال األمر 
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وقوله  .وردت معترضة األمر بالصدق يف االستجابة واإلذعان وعدم التويل ،)24حممد: (قُلُوبٍ أَقْفَالُها} 
] وردت معترضة يف سياق 68 :م ما لَم يأْت آباءهم الْأَولني}[املؤمنون{ أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جاءه :إىلتع

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته } إىلوقوله تع .واالعتراف به وعدم االستكبار  األمر باإلميان بالنيب
وردت معترضة يف سياق خماصمة الكافرين يف احلق الذي جاء به  )29ص:سورة  (وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباب}

اهللا. فنلحظ من ورود هذه  إىلوذكر قصة داود وسليمان ورجوعهما للحق بعدما تبني وإنابتهما  ،حممد
اآليات اآلمرة بالتدبر معترضة يف سياق احلديث عن غري القرآن أن الغرض منها األمر بالوقوف مع اآليات 

مما يؤكد لنا أن التدبر هو الوقوف مع اآليات والتأمل فيها  .تأمل فيها واالنتفاع واالمتثال هلاالواردة وال
 .لالنتفاع واالمتثال

 
 - وقد تكررت هذه  ،أن القرآن ملئ بالنصوص اآلمرة بالنظر يف اآليات والتفكر والتبصر والتذكر2 

مما يؤكد أن الغرض هو احلث على الوقوف مع اآليات والتأمل  ،النصوص يف مواضع كثرية من القرآن
وهذا  ،واالنتفاع ا واالمتثال هلا ،والنظر يف دالالا وهداياا ،والتفكر وإعمال العقل والبصر والسمع فيها

   ما يلي:النصوص ،ومن هذه هو التدبر
  )44:البقرة(}  { أَفَلَا تعقلُونَ :إىلقوله تع
 )22 :الروم ({ إِنَّ في ذَلك لََآيات للْعالمني }  :إىلقوله تع

  :ويف أسلوب استفهامي يدعوا للوقوف مع اآليات والتأمل يف مقاصدها
  )50 :األنعام (}  { أَفَلَا تتفَكَّرونَ :إىلقوله تع
  )67 :يونس ({ إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يسمعونَ }  :إىلقوله تع
 )3:الرعد({ إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ } :إىلقوله تع
 )4 :الرعد ({ إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ }  :إىلقوله تع
  )75:احلجر({ إِنَّ في ذَلك لََآيات للْمتوسمني } :إىلقوله تع
 )54 :طه(لََآيات لأُولي النهى }{ إِنَّ في ذَلك  :إىلقوله تع
  )80 :األنعام({ أَفَلَا تتذَكَّرونَ}  :إىلقوله تع
 )3:يونس({ أَفَلَا تذَكَّرونَ}  :إىلقوله تع
 )  :72القصص  ({ أَفَلَا تبصرونَ }  :إىلقوله تع
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  )26:السجدة({ إِنَّ في ذَلك لََآيات أَفَلَا يسمعونَ }  :إىلقوله تع
  

ومن ذلك  ،تكرر اآليات يف بعض السور مما يؤكد أا للحث على الوقوف مع اآليات والتأمل فيها3-
تكررت هذا اآلية يف  )17القمر: (}  { ولَقَد يسرنا الْقُرَآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  :إىلقوله تع :مثالً

أن املقصود الوقوف مع اآليات والقصص الواردة والتذكر ا وهلذا وتكررها دال على  ،السورة أربع مرات
{ ولَقَد يسرنا  :وهي آية دالة داللة صرحية على احلث على التدبر وهلذا قال ،فهل من مدكر} }قال 

تكررت  )13 :الرمحن (ان} { فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّب إىلقوله تعو .الْقُرَآنَ للذِّكْرِ} أي للتذكر واالنتفاع
وهي آية حاثة على الوقوف مع النعم واآلالء الواردة يف السورة وتأملها مما يبعث  ،هذه اآلية ثالثني مرة
 على االمتثال واإلميان

ورود القسم يف ابتداء السور باآليات الكونية وتعدده وتضمنه للتغريات واألحوال اليت تتضمنها اآليات  4-
م ا فهذا التعدد وتضمينه لألحوال والتغريات دال على األمر بالوقوف مع هذه اآليات الكونية املقس

  .والتأمل فيها لالنتفاع واإلميان
  

  يف السنة النبوية الشريفة:  القرآن الكرمي تدبر: رابعا
  القرآن الكرمي ومنها: تدبر إىلتعددت األحاديث النبوية اليت تدعو 

أن رســـــول اهللا صلى اهللا عـلـيـه وسلم قال: "ما  -عنه رضي اهللا  -عن أيب هريرة 
اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلـت عـلـيـهــم 

).فالسكينة 2699، ح/السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده"( رواه مسلم
  تالوة املقرونة بالدراسة والتدبر.والرمحة والذكر مقابل ال
: "أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ -رضي اهللا عنه  - روى حذيفة 

مـتـرســـالً إذا مـر بـآيـة فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ"( رواه 
  ره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.). فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أث 772، ح /مسلم

"صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حىت  -رضي اهللا عنه  -عن أيب ذر  قال: 
أصبح يركع ا ويسجد ا:(( إن تعذم فـإنـهـم عـبـادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم)) 
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). فهـذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدم التدبر على  20365، ح /] (رواه أمحد118[املائدة: 
  كثرة التالوة، فيقرأ آية واحدة فقط يف ليلة كاملة.

عـــن ابن مسعود قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل 
لم يف تعليم الصحابة القرآن: تالزم ). فهكذا كان منهج النيب صلى اهللا عليه وس ،1/80ن"( رواه الطربي

  العلم واملعىن والعمل؛ فال علم جديد إال بعد فهم السابق والعمل به.
ملا راجـــع عبد اهللا بن عمرو بن العاص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قراءة القرآن مل يأذن له 

"ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث"(   الترمذي رواهيف أقل من ثالث ليالٍ وقال: 
  ).فدل على أن فقه القرآن وفهمه هو املقصود بتالوته ال جمرد التالوة.2870(الدارميو
  

  القرآن الكرمي: خامسا: ما ورد عن السلف يف مسألة تدبر
قال: "كان الفاضل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - رضي اهللا عنه  -عن ابن عمر 

القرآن إال السورة وحنوها ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخـــر هذه يف صدر هذه األمة ال حيفظ من 
األمة يقرؤون القرآن، منهم الصيب واألعمى وال يرزقون العمل به. ويف هذا املعىن قال ابن مسعود: إنا 
صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب 

  .)40- 1/39،تفسري القرطيب (لعمل به"عليهم ا
روى مالك عــــن نافع عن ابن عمر قال: "تعلم عمر البقرة يف اثنيت عشرة سنة، فلما ختمها 

.وطول املدة ليس عجزاً من عمر وال انشغاالً ) /أ1/35 ،نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء(حنر جزوراً
  عن القرآن؛ فما بقي إال أنه التدبر.

ابن عباس قـال: "قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأل عن الناس فقال: يا أمري املؤمنني! قد قرأ عن 
الـقــرآن منهم كذا وكذا، فقلت: واهللا ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا يف القرآن هذه املسارعة. 

ت مما قال قـــــال: فزبرين عمر، مث قال: مه! فانطلقت ملرتيل حزيناً فجاءين، فقال: ما الذي كره
 -خيتصموا: كلٌ يقول الـحــــق عندي  -الرجل آنفاً؟ قلت: مىت ما يسارعوا هذه املسارعة حيتقوا 

ومىت حيتقوا خيتصموا، ومىت اختصموا خيتلفوا، ومىت ما خيتلفوا يقتتلوا، فـقــال عـمــــر: هللا 
نزهة الفضالء  ،الم النبالءنزهة الفضالء ذيب سري أع (أبوك! لقد كنت أكتمها الناس حىت جئت ا"

 



65 
 

 - وقد وقـع ما خشي منه عـمــــر وابن عـبــــاس  ،)،1/279ذيب سري أعالم النبالء
  فخرجت اخلوارج الذين يقرؤون القرآن؛ لكنه ال جياوز تراقيهم. - رضي اهللا عنهما 

القارعة) ال عن حممد بن كعب القرظي أنه قال: "ألن أقرأ يف ليليت حىت أصبح بـ (إذا زلزلت) و (
موسوعة نضرة النعيم يف مكارم ( وأزيد عليهما أحب إيلَّ من أن أهذَّ القرآن ليليت هذّاً. أو قال: أنثره نثراً"

  .)913،أخالق الرسول الكرمي
قال احلـسـن البصري: "إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله، وما تدبر آياته 

فظ حروفه وإضاعة حدوده حىت إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن فما إال بإتباعه، وما هو حب
أسقطه كله ما يرى القرآن له يف خلق وال عمل، حىت إن  -واهللا!  -أسـقـطـت منه حرفاً وقد 

أحدهـــم ليقول: إين ألقرأ السورة يف نفَسٍ! واهللا! ما هؤالء بالقراء وال العلماء وال احلكماء وال 
الزهد  (ـىت كـانـت الـقــراء مـثـل هــذا؟ ال كـثَّــر اهللا يف الناس أمثاهلم"الورعــة م

"نزل القرآن ليتدبر ويعمل به؛ فاختذوا تالوته عمالً. أي أن عمل )276،والرقائق . وقال احلسن أيضاً: 
  الناس أصبح تالوة القرآن فقط بال تدبر وال عمل به".

"يا قوم! إنكم كلما تقدمتم فـي وكان شعبة بن احلجاج بن الورد يق ول ألصحاب احلديث: 
. ويف هذا تنبيه ملن شغلته دراسة )1/485،مدارج السالكني ( الـحـديـث تـأخـرتـم يف القرآن"

  أسانيد احلديث ومسائل الفقه عن القرآن وتدبره أنه قد فقد توازنه واختل ميزانه.
  

  القرآن الكرمي: سادسا:الغاية من تدبر
وذلك بالتعرف عليه وعلى عظيم  إىلالقرآن الكرمي هي حتقيق العبودية هللا سبحانه وتع الغاية من تدبرتعد 

(فَاعلَم أَنّه لَا إِلَٰه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني  إىلومن ثَم امتثال أمره ويه.. قال تع ،سلطانه وفضله
 (اتنمؤالْمو)فالعلم مقدم على العمل.. فتدبر هذا القرآن العظيم والتأمل يف آياته هو الباب .)19د:حمم .

 إىلاهللا و إىلالعلم بالتوحيد.. فذاك الذي ميلئ القلوب باإلميان.. وبه يتبني للعباد الطريق املوصلة  إىلاألعظم 
ولشوّقهم  ،مسائه وصفاته وإحسانهالعذاب وبأي شيء حتذر.. ولعرّفهم برم وأ إىلجنته.. الطريق املوصلة 

  ولرهّبهم من العقاب الوبيل. ،الثواب اجلزيل إىل
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  سابعا:حكم تدبر القرآن الكرمي:
 :إىللفهم معاين آيات الكتاب العزيز، قال تع ،التدبر والتفكر وإمعان النظر إىلأوجب اهللا تع

وعاب على املنافقني  ،)29:سورة ص( }آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدّبّروا {
أَفَلَا يتدبّرونَ الْقُرآنَ أَم علَٰى قُلُوبٍ { :إىلفقال تع ،إعراضهم عن تدبر القرآن والتفكر فيه ويف معانيه

   ).24حممد:( }أَقْفَالُها
 آية إال وهو حيب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد ا). قال احلسن البصري رمحه اهللا (ما أنزل اهللا
(فالقرآن كله مل يرتله تع ولذلك خاطب به أويل  ،إال ليفهِمه ويعلم ويفهم إىلوقال الزركشي رمحه اهللا 

  والذين يتفكرون). ،األلباب الذين يعقلون والذين يفهمون
(العادة متنع أن يقرأ قوم ك تاب يف فن من العلم كالطب واحلساب وال قال السيوطي رمحه اهللا 

  فكيف بكالم اهللا الذي هو عصمتهم وبه جنام وسعادم وقيام دينهم ودنياهم ؟) ،يستشرحونه
  

 تدبر القرآن الكرمي:مثرات ثامنا:

وعرف  ،عز وجلاملوىل ومن تدبر كالمه عرف  ،خلقه على أن يتدبروا كالمهاملوىل عز وجل حيث 

فألزم نفسه  ،وعرف ما عليه من فرض عبادته ،وعرف عظيم تفضله على املؤمنني ،عظيم سلطانه وقدرته

 ،ومن كانت هذه صفته عند تالوته للقرآن ،ورغب فيما رغبه فيه ،فحذر مما حذره مواله الكرمي ،الواجب

وأنس مبا يستوحش منه  ،شريةوعز بال ع ،فاستغىن بال مال ،كان القرآن له شفاء ،وعند استماعه من غريه

  .غريه

: {يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما إىلذكر ابن القيم رمحه اهللا عند قوله تع
واِء . ما يبني أن القرآنُ هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية، وأد)57 :يونس(الصدورِ} يف

الدنيا واآلخرة، وما كُلُّ أحد يؤهل وال يوفَّق لالستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على 
  .وقبولٍ تام، واعتقاد جازم، واستيفاِء شروطه، مل يقاوِمه الداُء أبداً .دائه بصدقٍ وإميان
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  تدبر القرآن الكرمي:أركان تاسعا:
 :باجتماعهما يتميز التدبر عن غريه ومها ،أساسينيالبد للتدبر من ركنني 

ويدخل يف هذا الركن  ،وهو ميثل الوقوف مع اآليات والتأمل فيها :الركن النظرياألول:الركن 
   .التفسري واالستنباط والتفكر والتأمل

 ويدخل يف ،وقصد االنتفاع واالمتثال ،وهو ميثل التفاعل مع اآليات :الركن العمليالثاين:الركن 
   .هذا الركن االعتبار واالتعاظ والتذكر

 
  القرآن الكرمي:عالمات تدبر عاشرا:

   :عالمات التدبر لكتاب اهللا ومن هذه اآليات ما يلي إىلاليت تشري اآليات  توجد العديد من
تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا { :إىلوقوله تع

  .) 2(األنفال: }وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
تهم (وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّذين آمنواْ فَزاد :إىلوقوله تع

ا وانونَ ) (التوبة:إِميرشبتسي م124ه(.  
قُلْ آمنواْ بِه أَو الَ تؤمنواْ إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ { :إىلوقوله تع

ويخرونَ لَألذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم  *ا لَمفْعوالًويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِن كَانَ وعد ربن * لَألذْقَان سجدا
  .)109-107اإلسراء:} (خشوعا

 }وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا من قَبله مسلمني{ :إىلوقوله تع
  .) 53(القصص:

 للَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهما{ :إىلوقوله تع
 مهقُلُوبو مهلُودج نيلت فَ إىلثُم لْ اللَّهلضن يماء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهذاده نم ا لَهم{ 

  ).23(الزمر:
  .)58(مرمي: }إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا { :إىلوقوله تع
  .)73(الفرقان: }والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآيات ربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميانا{ :إىلوقوله تع
الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُواْ من الْحق  إىلوإِذَا سمعواْ ما أُنزِلَ { :إىلقوله تع

ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ر83املائدة:} ( ي (.  
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نستنج جمموعة من تدل على عالمات صدق تدبر قارئ القرآن اليت اآليات السابقة وىف ضوء 

   :هيوتدل على تدبر القرآن اليت عالمات ال
 .ودليله التوقف تعجبا وتعظيما القراءةالقلب والفكر حني  اجتماع )1
 .البكاء من خشية اهللا )2
 .زيادة اخلشوع )3
  .ودليلة التكرار العفوي لآليات؛زيادة اإلميان )4
 .الفرح واالستبشار )5
 .مث غلبة الرجاء والسكينة إىلالقشعريرة خوفا من اهللا تع )6
 .السجود تعظيما هللا عز وجل )7

  
  القرآن الكرمي:لوسائل املعينة على تدبر ااحلادى عشر:اآلليات و

   :الوسائلو اآللياتوسائل تعني على ذلك ومن هذه آليات ولتدبر قرآن  إن
ý من االنشغال بغري اهللا، والتفكر يف غري كتابه، تفريغ القلب  :تفريغ القلب من االنشغال بغري اهللا

: {إِنَّ إىلفاقرأ القرآن وقلبك فارغ من كل شيء إال من اهللا، وحمبته، والرغبة يف فهم كالمه، قال تع
) هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهمى لكْرلَذ كي ذَل37:سورة ق()} 37ف(  

ý البعد عن الذنوب واملعاصي، ألن هلا ظلمة يف القلب حتجبه عن  :البعد عن الذنوب واملعاصي
  .االستنارة بنور الذكر

ý  حتري األوقات اليت يكون  :يكون عن الشواغلحتري األوقات اليت يكون القلب فيها أبعد ما
اخلشوع كالوقت الذي بعد صالة  إىلالقلب فيها أبعد ما يكون عن الشواغل وأقرب ما يكون 

   .الفجر وجوف الليل وحنو ذلك
ý قراءة الليل مما يعني على تدبر القرآن والتأمل يف آياته ومواعظه وعربه صالة الليل  :قراءة الليل

إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشدّ وطْئًا وأَقْوم قيلًا} { :يف ذلك يقول املوىل عز وجلوالقراءة فيه، و
 ) 6:املزمل(
ترديد اآلية املؤثرة يف القلب مما يعني على تدبر القرآن والتفكر يف  :ترديد اآلية املؤثرة يف القلب 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=%D9%82%D8%8C37&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fqadatona.org%2F%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585%2F4715&ei=xI4uUauPG4_TsgaG14CQAQ&usg=AFQjCNG0MQWPbluUTRJN5c8brmKCR2KItw
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معانيه ترديد اآلية املؤثرة يف القلب، وهذا الترديد من أبرز صور الوقوف على املعاين، وإن لنا يف 
 (( قَام النبِي صلى اهللا :عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال..اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة رسول

واآليةُ { إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت  ،عليه وسلم بِآية حتى أَصبح يرددها
يمكالْح زِيزيردد  ،وقال ابن القيم رمحه اهللا (وهذه كانت عادة السلف.) 118:املائدة (} الْع
  .)حالصبا إىلأحدهم اآلية 

ý يف  –الباعث على تدبره وفهمه  –بترتيل القرآن  إىلأمر اهللا تع :الترتيل عند قراءة القرآن

وهو يشمل مراعاة املقاطع  ،فالترتيل يعين الترسل والتمهل )4املزمل:( }ورتّلِ الْقُرآنَ ترتيلًا {:قوله

الترتيل عند قراءة القرآن، معني حبيث يكون القارئ متفكرا فيما يقرأ. ويعد  ،واملبادئ ومتام املعىن

على التدبر والتأمل، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف مرة يستمع لقراءة أيب موسى، وقال 

  .إنك قد أعطيت مزمارا من مزامري آل دواد

ý ذا ا :استشعار عظمة اهللا لقرآن، حىت كأنك تسمعه منه اآلناستشعار عظمة اهللا، وأنه يكلمك.   
ý تم ببيان املعىن، دون  إىلحماولة فهم معاين القرآن، بالرجوع  :حماولة فهم معاين القرآن التفاسري اليت

من أعرض عن فهم كتابه  إىل. وقد ذم اهللا تعدخول يف دقائق اللغة واإلعراب، أو املسائل الفقهية

. فاجلهل مبعاين القرآن )78النساء:( }الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًافَمالِ هٰؤلَاِء {سبحانه  :فقال

  يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. 

ý ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه، وذلك بالنظر يف :ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه
أمما كثرية ملا كذبوا وأعرضوا، املواعظ اليت يذكرها، والقصص اليت حيكيها، وكيف أن اهللا أهلك 

  .وأن هذا املصري ينتظر كل من أعرض عن اهللا، وكفر برسله، مهما كانوا يف قوة وعزة
ý :وانقطع عما  ،وشغف به ،واشتاق إليه ،من املعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق بهحب القرآن

واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر  ،والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته ،سواه
 ،وبالعكس إذا مل يوجد احلب فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعبا ،والفهم العميق ،املكني

وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع  ،وانقياده إليه يكون شاقا ال حيصل إال مبجاهدة ومغالبة
رح بلقائه وتقدميه على كل شيء،واجللوس األسباب حلصول التدبر.ومن عالمات حب القرآن:الف
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معه أوقاتا طويلة دون ملل،والشوق إليه مىت بعد العهد عنه وحال دون ذلك بعض املوانع ومتين 
لقائه والتطلع إليه وإزالة العقبات اليت حتول دونه،والرجوع إليه فيما يشكل من أمور احلياة،وطاعته 

  أمرا ويا.
  

   :لقرآن الكرميتدبر اواجبات الثاىن عشر:
  يف االتى:وتتمثل واجبات التدبر 

   وإعمال العقل ،وإمعان النظر ،وإلقاء السمع ،بإحضار القلب :الوقوف مع اآليات (أ)

  ،واستخراج الدالالت واهلدايات ،تفهم املعىن ،بإدراك مغزى اآليات :التأمل فيما وراء النص (ب)

القرآن) وقوله:( ليدبروا آياته) وقد جاءت عبارات املفسرين على :( أفال يتدبرون إىلومن ذلك قوله تع

  النحو التايل:

ابن جرير: أفال يتدبر هؤالء املنافقون مواعظ اهللا اليت يعظهم ا يف آي القرآن الذي أنزله على نبيه  -
  عليه الصالة والسالم، ويتفكرون يف حججه اليت بينها هلم يف ترتيله...

 .)2/254،تفسري البغوي(يف القرآن البغوي: أفال يتفكرون -

 .)5/238،زاد املسري يف علم التفسري(ابن اجلوزي: ليتفكروا فيها -

 ..)16/246،تفسري القرطيب(القرطيب: أي: يتفهمونه -

 .)5/427،تفسري اخلازن(اخلازن: يتفكرون فيه ويف مواعظه وزواجره -

عنه؛ فإنه يف تدبره يظهر برهانه أبو حيان: أي: فال يتأملون ما نزل عليك من الوحي وال يعرفون  -
 .)4/207، تفسري البحر احمليط(ويسطع نوره، وال يظهر ذلك ملن أعرض عنه ومل يتأمله

 ..)2/238،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور(البقاعي: أي: يتأملون -

 الشوكاين: أفال يتفهمونه... -

 ابن عاشور: يتأملون داللته... -

   

 



71 
 

  من خالل االتى: التفاعل مع اآليات ويكون :التفاعل مع اآليات (ج)
واستحضار مقاصد القرآن العامة،  ،إىلباإلميان والتعظيم للقرآن وللمتكلم به وهو اهللا تع ويكون :القلب -

   .والشعور بأن القارئ هو املخاطب ذه اآليات
والتفاعل معها  ،وترديد لآلية ،وحتزن وتباكي ،بتالوا بترتيل وترسل وعلى مكث ويكون :اللسان -

  .بالسؤال والتعوذ واالستغفار عند املرور مبا يناسب ذلك
  .والسجود عند آيات السجدة وحنوها ،ودمع العني ،بالقشعريرة ويكون :اجلوارح -
 

  من خالل االتى: قصد االنتفاع واالمتثال ويكون :قصد االنتفاع واالمتثال (د)
 قصد االنتفاع بالعلم واإلميان واخلشية  -

   .قصد االمتثال بالعمل والسلوك - 
  

  الثالث عشر: أنواع تدبر القرآن الكرمي:
 ،يساعد تدبر القرآن الكرمي على استخراج األحكام منه النوع األول: تدبره الستخراج األحكام منه:

أو السلوك؛ إذ األحكام تشمل ذلك كله  ،أو األعمال املتعلقة باجلوارح ،سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد
  مبفهومها األوسع.

ينبغي تدبر القرآن الكرمي  النوع الثاين: تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم واألخبار والقصص:
و ما بعدها من  ،للوقوف على ما حواه من العلوم واألخبار والقصص, وما ورد فيه من أوصاف هذه الدار

وأوصاف املؤمنني والكافرين  ،فيه من أهوال القيامة واية احلياة الدنيا إىلوصف اهللا تعوما  ،اجلنة أو النار
 إىلواألوصاف اليت يكرهها...  ،إىلاألوصاف احملبوبة هللا تع إىلبطوائفهم, وصفات أهل النفاق, باإلضافة 

  غري ذلك مما يلتحق ذا املعىن.
يساعد تدبر القرآن الكرمي على الوقوف على وجوه  :تدبره للوقوف على وجوه فصاحته :النوع الثالث

وصروف خطابه, واستخراج اللطائف اللغوية اليت تستنبط من مضامني النص  ،فصاحته وبالغته وإعجازه
  القرآين.

أن من يقرا القران الكرمي جيد التصديق اجلازم واليقني الثابت  النوع الرابع: تدبره ملعرفة صدق من جاء به:
 ( }بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم { :إىلكالم املوىل عز وجل ووحيه فقال تعوالطمأنينة ب
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] وقوله:  54( ويرى الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به ) [ احلج:  :وقوله ) 49العنكبوت: 
، وهلذا حث اهللا عز وجل عباده ) 6سبأ: ( }ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق  {
أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً  {: إىلفقال تع .تدبر القرآن الكرمي إىل

  .) 82-81النساء:  ( }كثرياً 
  فعند قيام املسلم تدبر القرآن الكرمي يتضح له أمور عديدة من أمهها:

v 8/567،تفسري الطربي(اتساق معانيه(. 
v 8/567،تفسري الطربي(ائتالف أحكامه(. 
v  تأييد بعضه بعضاً بالتصديق و شهادة بعضه لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان من عند غري اهللا"

وانظر  ،8/567( ابن جرير وتناقضت معانيه, وأبان بعضه عن فساد بعض" ،الختلفت أحكامه
النيسابوري  ،2/137اخلازن  ،10/196الرازي  ،2/161ابن عطية  ،2/254أيضاً: البغوي 

  .)3/483)(1/67ابن عاشور( ،4/150األلوسي  ،2/238البقاعي  ،3/36
v  ,قال ابن عباس رضي اهللا عنهما:" أفال يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه, فريون تصديق بعضه لبعض

القرآن ( معاين وما فيه من املواعظ والذكر واألمر والنهي, وأن أحداً من اخلالئق ال يقدر عليه"
  .)2/137اخلازن  ،2/72زاد املسري  ،2/82للزجاج 

v  وتوافق  -فيما للعقل جمال إلدراكه –ما اشتمل عليه من أنواع اهلدايات اليت تشهد لصحتها العقول
فال جتد فيه ما جيايف  ،وينهى عن كل منكر وشر ،كل معروف وخري إىلفهو يدعو  ،الفطر السليمة

(ابن عاشور أو يصرف عن األخالق الفاضلة ،رتكاب الشر والفسادأو يأمر با ،احلقيقة والفضيلة
1/67(..  
v  صدق ما تضمنه من اإلخبار عن الغيوب املاضية واملستقبلة، ومن ذلك: كشف خبايا و خفايا

الرازي  ،2/254(البغوي وهم يعلمون صدق ما أخرب به عنهم ،املنافقني و إظهار ذلك
  ..)4/150األلوسي  ،2/238البقاعي ،3/36, النيسابوري2/137اخلازن  ،10/196
v احملرر ما حواه من ألوان األدلة والرباهني اليت خيضع هلا كل منصف مريد للحق متجرد من اهلوى)

  ..)2/161الوجيز 
v  م و عجمهم. وهذه مسه ال تفارقه من أولهآخره, فهو  إىلفصاحته وإعجازه لإلنس واجلن, عر

رة سوره وآياته, وطول املدة اليت نزل فيها ال جتد فيه تفاوتاً و ال خلالً يف موضع واحد, على كث
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, النيسابوري 2/137, اخلازن 10/196(الرازي وهذا ال يتأتى للبشر مهما بلغت فصاحتهم
  .).)9/385)(3/483, ابن عاشور (4/150, األلوسي 2/238, البقاعي 3/36

  
يساعد تدبر القرآن الكرمي على الوقوف على عظاته واالعتبار لى عظاته: تدبره للوقوف ع :النوع اخلامس

, والترغيب ،مبا فيه من القصص واألخبار, وتعقل أمثاله املضروبة, وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد
والترهيب؛ من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصري, ويزداد من اإلقبال والتشمري يف طاعة 

, ابن عاشور 19/154, األلوسي 16/246, القرطيب 1/912, الواحدي 22/179(ابن جرير إىل تعاهللا
3/483(..  
  

يساعد تدبر القرآن الكرمي على  تدبره للتعرف على ضروب احملاجة واجلدال للمخالفني: :النوع السادس
التعرف على ضروب احملاجة واجلدال للمخالفني وأساليب الدعوة للناس على اختالف أحواهلم, وطرق 

  التأثري على املخاطبني, وسبل اإلقناع اليت تضمنها القرآن الكرمي.
وقال ابن تيمية: يف باب تدبره من أجل االستغناء به عن غريه سوى السنة فإا شارحة له: :النوع السابع

دائم التفكر والتدبر أللفاظه، واستغنائه مبعاين القرآن وحكَمه عن غريه من  –فهم القرآن: قارئ القرآن 
كالم الناس، وإذا مسع شيئاً من كالم الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله وإال 

  .)6/71،دار الكتب العلمية،القاهرة،، عبد الرمحن عمرية احملقق:،ابن تيمية،التفسري الكبري (رده"
يساعد تدبر القرآن الكرمي من  تدبره من أجل تليني القلب به وترقيقه، وحتصيل اخلشوع: :النوع الثامن

اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين  {: إىلأجل تليني القلب به وترقيقه، وحتصيل اخلشوع. فقال تع
ذكر اهللا ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء  إىلجلود الذين خيشون رم مث تلني جلودهم وقلوم  تقشعر منه

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً  { :إىلوقال تع .)23 :الزمر ( }ومن يضلل اهللا فما له من هاد
  ).21احلشر: ( }متصدعاً من خشية اهللا وتلك األمثال نضرا للناس لعلهم يتفكرون 

أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا و ما نزل من احلق وال يكونوا  { :إىلوقال تع
   ).16احلديد: ( }كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوم وكثري منهم فاسقون
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ه إذا يتلى عليهم خيروا لألذقان قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل { :إىلوقال تع
 ( }سجداً * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعوال * وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

   ).109-107:اإلسراء
  

يساعد تدبر القرآن  واجتناب النواهي: ،تدبره من أجل االمتثال والعمل مبا فيه من األوامر :النوع التاسع
الكرمي على أجل االمتثال والعمل مبا فيه من األوامر، وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف بيان املراد بقوله 

 ،إن حق تالوته أن حيل حالله ،" والذين نفسي بيده :قال ) 121 ،البقرة ( }يتلونه حق تالوته { :إىلتع
يتبعونه حق إتباعه بإتباع  :. وعن عكرمة.)1/403،ابن كثري تفسري (ويقرأه كما أنزله اهللا " ،وحيرم حرامه
   .)1/92 ،تفسري القرطيب (فيحلون حالله وحيرمون حرامه ويعملون مبا تضمنه. ،األمر والنهي

  
  :املعاصرة املشكالت ومعاجلة النفسي الديين يف االرشاد القرآن تدبر آلياتأسباب جناح الرابع عشر:

 املعاصرة املشكالت ومعاجلة النفسي الديين االرشاديف  القرآن تدبر آلياتأسباب جناح يرجع الباحث 

  عدد من األسباب منها ما يلي:  إىل

علم النفس علما احتماليا ينطوي  يعد :علم النفس علما احتماليا ينطوي على اخلطأ والصواب يعد -1
صدر عن مصدر يقيين. يواحلق والباطل، ولن ينقذه من هذا املصري سوى جعله  على اخلطأ والصواب

، والتأصيل اإلسالمي لعلم النفس جيعل هذا العلم يصدر عن مصدر يقيين ويقدم علما يقينا وليس احتماليا
د أمر يع املعاصرة املشكالت ومعاجلة عالج النفسي الديينيف ال القرآن تدبر آليات إىلوبالتايل االستناد 

  .ضروريا
التعامل الديين اإلجيابية مثل  إستراجتياتاستخدام  إن :التعامل الديين اإلجيابية إستراجتياتاستخدام  -2

طلب املساندة الروحية، والتسامح، والصالة ارتبطت بتراجع الشكاوى السيكوسوماتية وزيادة النمو النفسي 
 .والروحي

أظهرت الدراسات األثر اإلجيايب  :االضطرابات النفسيةمع  التعاملاألثر اإلجيايب للدين والتدين يف  -3
 االضطرابات النفسية املنتشرة واملؤثرة على اتمعات يف الوقت احلايلمع  للدين والتدين يف التعامل
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يتمسك اإلنسان املؤمن بكتاب اهللا الجئاً إليه  :اإلنسان املؤمن يتمسك بكتاب اهللا الجئاً إليه دائماً -4
فمهما قابله من مشاكل وواجهه من حمن  ،فهو بالنسبة له خري مرشد يف حتقيق االستقرار النفسي له ،ائماًد

وما يف جسده من  ،فإن كتاب اهللا وكلماته املشرقة بأنوار اهلدى كفيلة بأن تزيل ما يف نفسه من وساوس
سعادة وهناء كما يتبدل الظالم الذي كان يراه  إىلوشقاؤه  ،أمن وسالم إىلويتبدل خوفه  ،آالم وأوجاع

الذين آمنوا وتطمئن قلوم { :إىلقال تع .،ويشرح الصدر، ويبهج الوجدان ،نور يشرق على النفس إىل
ونتدبر  ،] إذن علينا أن نتمسك بكتاب اهللا ونقتدي به28[الرعد: }بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب { :إىلقال تع ،يف كلماته اليت ال تنفد أبداً ونتأمل ،يف آياته البينات
حىت نتحلى باإلميان الكبري يف  )109الكهف:( }لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً

وسلوك  ،يدوأدب مح ،هذه الرحلة الروحية مع آيات اهللا فنتزود مبا جاء به القرآن الكرمي من خلق عظيم
وترتقي حيث احلب واخلري  ،ومعرفة شاملة حبقيقة النفس اإلنسانية كما أرادها اهللا عز وجل أن تكون ،فريد

  .واالطمئنان القليب املشهود واألمن النفسي املنشود ،فننعم بالسالم الروحي املمدود ،والصفاء والنورانية
يتضمن الدين اإلسالمي مصادر هامة  :االجتماعيةيتضمن الدين اإلسالمي مصادر هامة للتنشئة  -5

تعديل االجتاهات وغرس القيم الفاضلة. ومما ال شك فيه أن هلذه القيم أثر  إىلدف للتنشئة االجتماعية 

كما  ،كبري يف حياة الفرد ألا تنظم حياته ومتده مبجموعة من املعايري توجه سلوكه الشخصي واالجتماعي

 .جدانية تساعده على تقبل صعوبات احلياة واخلروج من أزمااأا تزوده بطاقات و

بإعالئه قيمة العقل ومتييز أهله عن غريهم؛ سبق القرآن املعرفة البشرية  :سبق القرآن املعرفة البشرية -6
على أصحاب العقول، فقال عز وجل: {وما والتدبر  االنتفاع بالذكر واملوعظة  إىلحني قصر سبحانه وتع

{لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب}  :وقال عز وجل . )269البقرة: (أولوا األلباب}  يذكر إال
 .وغريها من اآليات )111يوسف: (
وهي اإلميان باهللا ومالئكته  يعتمد الدين اإلسالمي على جمموعة من الثوابت؛ منها أركان اإلميان: -7

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ  {283 اآليةيف سورة البقرة ما ورد ،ورسله وكتبه واليوم اآلخر والقدر خريه وشره
وقَالُوا سمعنا  ۚكُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله  ۚإِلَيه من ربه والْمؤمنونَ 

. وجند يف رحاب كل منها تربية نفسية إن أحسن شرح هدفها }غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري ۖوأَطَعنا 
تشكيل فلسفة عامة تقينا االضطرابات النفسية. وتطبيق هذه  إىلوالتدريب عليها. ويؤدي االلتزام ا 
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على أساس أن السلوك تابع لألفكار؛ القناعات يزيد الصالبة النفسية كما تؤكد النظرية املعرفية اليت تقوم 
إن تدبر القران الكرمي يدعم  .حيث تؤثر أفكارنا جتاه األحداث على مشاعرنا العامل اخلارجي وتغري سلوكنا

بعض أسباب االضطرابات النفسية؛ مثل: الصراع: وهو تعرض أركان اإلميان لدى الفرد واليت حتميه من 
متعددة حبيث يصبح عاجزا عن اختيار وجهة معينة. ويشعر الفرد يف الفرد لقوى متساوية تدفعه يف وجهات 

واإلحباط: الذي هو حالة انفعالية تشمل التوتر والقلق  ،مثل هذا املوقف بالضيق والتوتر لعجزه عن االختيار
لية تنتج عن مواجهة الفرد عائقا أو عقبة حتول بينه وبني إشباع دافع أو أكثر، والقلق والذي هو خربة انفعا

 .غري سارة يعاين منها الفرد عندما يشعر خبوف أو ديد من شيء دون أن يستطيع حتديده حتديدا واضحا
وهكذا نرى أن أركان اإلميان هي أسس لتربية نفسية قوية سهلة وبسيطة يف ذات الوقت وتقدم وقائة من 

 :وفيما يلي شرح وتوظيف لكل ركن من أركان اإلميان،النفسية االضطرابات
  

 :اإلميان باهللا وأثره النفسيالركن األول:
وميثل اإلميان لإلنسان. لالنتماء والشعور باألمن والطمأنينة حاجة أساسية االنتماء  إىلتعد احلاجة 

صيغة اإلميان متثل و .ولذلك نرى تعدد القناعات الدينية وثبات وجودها وتأثريها يف الناس،وسيلة إلشباعها
يؤكد هذا اإلميان أن اإلنسان ليس وباهللا يف اإلسالم هي أشهد أن ال إله إال اهللا إميان بوحدانية اهللا املطلقة. 

عبدا لكائن مادي وال يوجد شركاء وال شفعاء وال وسطاء بني العبد وخالقه وهو أمر يبعث راحة يف 
الذاتية يف السيطرة  اإلرادة النفس مراقبته وتتولد لديه النفس وحيررها من عبء القلق. اإلميان باهللا يقوي يف

على النفس ونزعات اهلوى فينصلح الفرد من داخله ويقيم ألموره ميزانا من عقديته وضمريه فال يضل وال 
الصغار قابلون للتلقني لذا جيب البدء نظرا الن و .ينحرف وال يشقى العتقاده اجلازم بأن عني اهللا ترقبه وتراه

ينهم وحدانية اهللا والشهادة مث التوصل معهم لتأكيد هذا اإلميان بالعقل من خالل تدبر أنواع اخللق اليت بتلق
يراها الطفل كالزهرة والسماء واألرض وغريها من املخلوقات ليستنتج ذهنيا ويستدل عقليا على اخلالق اهللا 

 .سبحانه
عاه للتخلص من التعلق بغري اهللا خالق كل شيء اهتم اإلسالم بالتربية الوجدانية واالنفعالية للفرد ود

أو اخلضوع لغريه جبعله املعبود واحد ال إله إال هو، كما اهتم اإلسالم بإشباع احلاجة لآلمان؛ حيث يقول 
اهللا " :{إىل{ واحلاجة لالنتماء والوالء بقوله تع ) 28سورة الرعد،(أال بذكر اهللا تطمئن القلوب }{: إىلتع
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سورة (: { واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض }إىلوقوله تع )257 :سورة البقرة(} ويل الذين أمنوا
 .)71 :التوبة

تتفق الدراسات على حاجة األطفال لتكوين عالقة ارتباط وثيقة مبصدر رعاية ثابت فإن جنحت 
تشكل لديهم االرتباط اآلمن الذي ميهد لتكوين شخصية سوية بعيدة عن القلق واخلوف والعدوان بينما 

ن التعلق االضطرابات، وليس من بديل أفضل إلشباع هذه احلاجة م إىليؤدي غياب هذا االرتباط اآلمن 
 .باهللا واالعتماد على وجوده الدائم

  
 :اإلميان باملالئكة وأثره النفسيالركن الثاين:

وهو الْقَاهر فَوق {: 16يضفي اإلميان باملالئكة علينا شعورا باألمان كما يف سورة األنعام، اآلية: 
 هادبطُونَ ۖعفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداَء أَحٰى إِذَا جتفَظَةً حح كُملَيلُ عسريفأنت لست }و .

 .وحدك بل خاضع لقدرة اهللا عليك وهناك من يرعاك بأمر اهللا
لبداية أقر بتواضع يعني التدريب على اإلميان بالغيبات اإلنسان يف تقبل حدود قدراته. فهو من ا

أدوات معرفته، واقتصار حتصيلها على النواحي املادية. وقبوله واعترافه بوجود حاالت ال يستطيع التعامل 
كلما واجه طريقا  اإلحباطمعها كباقي األمور املادية يعلمه خلق التواضع ويتجنب بذلك الوقوع يف براثن 

 .قي حاالته وجمريات حياتهمسدودا ال يستطيع النفاذ خالله كما اعتاد يف با
واستباق املعرفة حبدود القدرة يعدنا لقبوهلا. وقد دربنا رب العاملني على هذا من خالل فرض ضرورة اإلميان 
بوجود خلق ال ندركه وهم املالئكة وصفهم لنا كمخلوقات نورانية، واكتفى بذكر بعض صفام بأم 

ا محل العرش، ورسل النصر حفظة النفوس والكتبة أولو أجنحة، وال يعصون اهللا، وهلم وظائف منه
: إىلقوله تع ومنهم املوكلون بأمر اجلنة والنار وعاد فأكد يف كتابه الكرمي يف األرواحواملوكلون بقبض 

 ).85 :سورة اإلسراء (.}قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًاۖ ويسأَلُونك عنِ الروحِ {
  

 :اإلميان بالرسل والكتب وأثره النفسيالركن الثالث:
خيدم اإلميان بالرسل والكتب هدفان نفسيان؛ األول هو: التحقق من رعاية اهللا للبشر منذ خلقهم 
وإن تعددت الرسل والكتب. أما األمر الثاين فهو: تعلم احترام اآلخرين يف احلياة ليتحقق االنسجام يف 

إتباع كلمة اهللا النهائية للبشر املوجودة يف القرآن الكرمي إىلتمعات وتتيسر قنوات االتصال والدعوة ا. 
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ولَا {: إىلقوله تعمن عناصر التنشئة الدينية اهلامة تعليم الصغار احترام معتقدات وقناعات اآلخرين كما يف و
 مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجۖت  كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو

 ).46 :سورة العنكبوت (.}وإِلَٰهنا وإِلَٰهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ
اإلسالم حقوق غري املسلمني يف اتمع بأا الوفاء له بالعهود واحترام ديانته وحسن معاملته  ويوضح

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم { إىلقوله تعومعاشرته كما يف 
 ).8سورة املمتحنة:  (.}إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطنيۚ وا إِلَيهِم أَنْ تبروهم وتقِْسطُ

ميثل إشباع حقيقي كما انه ،يضفي اإلميان بوجود اهللا ومالئكته ورسله شعور باآلمان على اإلنسان
كررها  حلاجته لالرتباط مبن يقدم له الرعاية واحلماية فإن كان البشر يذهبون ويسيئون فإن اهللا رمحن رحيم

وإلضفاء بعدا واقعيا لالتصال باهللا بعث اهللا  .يف كل سورة من سور القرآن الكرمي، ومن أمسائه احلي القيوم
ۖ وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك :{إىلقوله تعلنا الرسل من البشر ليسهل علينا التواصل معهم واالقتداء م. ففي 

  ).9- 8سورة األنعام:  (.}قُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَولَو أَنزلْنا ملَكًا لَ
  

 :اإلميان باليوم اآلخر وأثره النفسيالركن الرابع:
يساعد اإلميان باليوم اآلخر يف التعامل مع ما يواجهنا من ظلم وقصور وعجز يف الوصول ألحالمنا          

 .يوما للحساب فال تبتئس ورغباتنا بأا لن تنسى ولن تضيع احلقوق بل هناك
  

 :اإلميان بالقدر خريه وشره:الركن اخلامس
يساعد اإلميان بالقدر خريه وشره يف مواجهة اإلحباط وجتاوزه دون الوقوع يف فخ تدين مفهوم 
الذات أو االكتئاب أو لوم الذات. فما جيري علينا يف حياتنا هو جزء من أقدارنا، وألننا ال نعرف ما هو 

ي علينا بذل كل طاقتنا والسعي ما استطعنا. ولكن إن مل تتحقق مطالبنا فليس ألننا مل حناول أو مقدر؛ ينبغ
وتؤكد الدراسات أثر التوقعات املستقبلية يف أساليب  .ولكن الن ما نريد مل يكن قدرنا اجيابينيمل نكن 

وهذا  ،انفعاليا واجتماعي تعامل األفراد مع هذه الصعوبات عند ظهورها كما تؤثر على جناح التعامل معها
ما يضمنه بعد اإلميان بالقدر خريه وشره فهو يعد اإلنسان نفسيا وانفعاليا لتوقع الصعوبات واالستعداد 

  .والتخطيط لكيفية التعامل معها
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على مستويات نفسية القرآن يعطينا طمأنينة وراحة ن تدبر ا:نفسيةالقرآن يعطينا طمأنينة وراحة تدبر  -8
  :نذكر منهامتعددة 

فالتراكيب اللفظية  ،الطمأنينة رد مساعه حىت دون فهم وتدبر :الطمأنينة رد مساعه :املستوى األول
  .واإليقاعات الصوتية املعجزة جتعلنا يف حالة هدوء واسترخاء

اللَّه أَال بِذكْرِ اللَّه تطْمئن { الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ  :اإلحساس بوجود اهللا :املستوى الثاين
 { ذلك اإلحساس الذي جيعلنا نشعر أننا لسنا وحدنا يف هذه احلياة وأن هناك قوة  ) 28 :الرعد(الْقُلُوب

عظيمة وهائلة تساندنا وحتمينا وترعانا , وأن حياتنا البسيطة احملدودة ليست اية الكون وإمنا هناك 
ئية ملك اإلله اتساع وال ا إىلامتدادات وآفاق هائلة يف املكان والزمان وذا ننتقل من ضيق األفق البشري 

ويف هذا ختفيف حلدة الكرب الذي حنياه بسبب ضغوط احلياة املختلفة واضطراب توافقنا  ،األعظم وقدرته
 .مع الناس واألشياء
التنظيم النفسي الفردي الذي حيقق التوازن بني كافة  :التنظيم النفسي الفردي :املستوى الثالث

على أخرى وال تلغي رغبة قيمة وال ينفرد دافع متضخم  االحتياجات والرغبات والدوافع فال تطغى حاجة
ذلك التوازن النفسي الداخلي يتحقق بتبين املفاهيم القرآنية الصحيحة على  ،بتحريك الشخصية حلسابه

الظَّالمني إِلَّا  { وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد :إىلقال تع ،املستوى الداخلي
  82).:اإلسراء (خسارا }

التنظيم اجلماعي على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  :التنظيم اجلماعي :املستوى الرابع
ذلك التنظيم الذي حيقق الشورى والعدل والتكافل االجتماعي فيخفض بذلك من نزعات الغضب والقلق 

 .الطمأنينة اجلماعية واحلقد والكراهية , أي حيقق
  

اإلنسان على مستواه الفردي واجلماعي هو جزء من كون واسع يعد  :التناغم الكوين :املستوى اخلامس
خلقه اهللا وسريه على ناموس دقيق , فإذا استوعب اإلنسان القرآن وسار على منهجه الصحيح فإنه يتناغم 

 .يف حركته مع الكون األوسع
  

ربك  إىل) ارجِعي 27{ يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ ( :السعي حنو اهللا وهو قمة الطمأنينة :املستوى السادس
ألن النفس البشرية  )،30-27لفجر: () وادخلي جنتي} 29) فَادخلي في عبادي (28راضيةً مرضيةً (
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دعها لذلك فكلما اجتهت إليه شعرت باألمان والطمأنينة لقاء اهللا خالقها ومب إىلمفطورة على الشوق 
وكلما ابتعدت عنه نتيجة تشوه الفطرة شعرت بالضيق والقلق واخلوف ومن يعرض عن ذكر اهللا جنعل 

وهذه املستويات من  ،صدره ضيقاًَ حرجاً كأمنا يصعد يف السماء أو وي به الريح يف مكان سحيق
{ وننزلُ من  :فالقرآن يؤثر يف النفوس ويف اجلماعات حسب استقباهلا له ،الطمأنينة ليست عامة لكل الناس

ويف سورة فصلت . ) 82اإلسراء:(الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا خساراً } 
{ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  :إىليه قال تعبيان الختالف تأثري القرآن باختالف املتلقي وطريقة تلق

{ وهو عليهم عمى ُم وقرإىلويف سورة اإلسراء يقول تع ) 44 :فصلت (والذين ال يؤمنون يف آذا: { 
 قُلُوبِهِم﴾ وجعلْنا علَٰى ٤٥مستورا ﴿ حجابا بِالْآخرة يؤمنونَبينك وبين الَّذين لَا  جعلْنا الْقُرآنَ قَرأْتوإِذَا 

﴾ } ٤٦نفُورا ﴿ أَدبارِهمعلَٰى  ولَّوا وحده الْقُرآنفي  ربك ذَكَرتوإِذَا  ۚ وقْرا آذَانِهِموفي  يفْقَهوهأَكنةً أَنْ 
ومن هنا فمن ال يؤمن  ،هه وملن يعمل بهإذن فالقرآن يصبح شفاًء ملن يؤمن به وملن يفق ).45-44:اإلسراء

ومن ال يفقه  ،به ال يستفيد منه بل هو يزداد خسارة عند مساعه ألنه ينفر منه ويصبح ذلك حجة عليه
واملريض النفسي الذي يعاين من الفصام أو  ،القرآن وال يعمل به ستتوقف استفادته عند احلدود الدنيا

خلل يف استقباله  إىليه اضطراب يف كيمياء املخ رمبا يؤدي االكتئاب أو أي مرض نفسي أخر يكون لد
أو يفهمه بشكل مرضي متأثراً بوساوسه القهرية أو ضالالته  ،للقرآن فكأنه ال يسمعه أو يسمعه وال يفهمه

, ولذلك جند بعض املرضى النفسيني يتأملون أو ينفرون أو يعرضون حني يسمعون  أو هالوسه املرضية 
ا مؤاخذين على ذلك ألم يف أوضاع غري سوية تؤثر يف إدراكهم واستقباهلم: فاملريض وهم ليسو ،القرآن

االكتئايب مثالً قد ينفر من أعز أبنائه ويضيق باألشياء اليت كان يعشقها ولذلك حني نرى ضيقه بسماع 
ة ترفع عنه احلرج يف القرآن أو قراءته ال حنكم عليه بكراهية القرآن أو النفور منه ألنه يعيش ظروفاً استثنائي

الكثري من األشياء. واملريض الذهاين ال يفهم ما يسمع أو يفهم بطريقة مشوهه نتيجة اضطراب إدراكه 
واملعاجلون بالقرآن ال يراعون هذه اخلصوصيات وهذه الفروق يف العملية اإلدراكية ويف عمليات  .وتفكريه

الذين يقصدوم دون مراعاة لظروفهم النفسية  االستقبال للقرآن فهم يفرضونه قهراً على كل املرضى
وهناك احتماالت تقديس املعاجل بالقرآن  .وحاالم الوجدانية واستعدادام للتلقي فضالً عن الفهم والعمل

بركاته وكراماته وقدراته اهلائلة يف دفع املرض ودفع القوى اخلفية كاجلن والسحر واحلسد ,  إىلواالرتكان 
بشر ضعيف مثله طالباً اخلالص على  إىلد على االعتقاد الديين للشخص حيث يتوجه ويف هذا خطر شدي

االعتمادية الطفلية السلبية ويسلم نفسه ملعاجل  إىليديه وخطر شديد أيضاً على اجتاهاته النفسية حيث مييل 
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رباً عرض يدعي القدرة على امتالك السر األعظم من القرآن وتطويعه بشكل خفي لعالج كل األمراض ضا
احلائط بقانون األسباب واملسببات الذي وضعه اهللا حلركة هذا الكون وحلياة البشر فيه من خالل وسائل 
نوعيه قائمة على املناهج العلمية الصحيحة. كل هذه االعتبارات جتعلنا نأخذ موقفاً واعياً جتاه هذه الظاهرة 

وأيضاً تكرس لكل معاين  ،يف اهلداية واإلصالحاليت تضع القرآن يف غري موضعه وختتزل رسالته العظيمة 
  .التغييب احلضاري والتثاؤب التارخيي واالعتماد السليب

  
 عالجلالرشاد والكثري من علماء النفس يف البيئة اإلسالمية أمهية التأصيل اإلسالمي إدراك ال -9

النفسي  عالجالرشاد واللكثري من علماء النفس يف البيئة اإلسالمية أمهية التأصيل اإلسالمي إدراك ال :النفسي
فأخذوا ينقبون يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة واجتهادات علماء املسلمني، مما يسهم يف بناء علم نفس 

ولقد بدأت تظهر منذ بداية الستينات حىت اآلن املقدمات اليت قام ا  .إرشادي مرتبط بالثقافة اإلسالمية
علماء النفس اليت تنادي بأمهية اإلفادة من التعاليم والقيم الدينية اإلسالمية يف اإلرشاد النفسي والصحة 

حتمل مشاق  النفسية، وترى أن اإلميان احلقيقي باهللا قوة هائلة متد اإلنسان املتدين بطاقة روحية تعينه على
 :متثلت تلك االجتاهات يف كتابات عديدة منها. احلياة وجتنبه القلـق الناتج عـن االهتمام باحلياة املادية

) مالمح علم نفس إسالمي، 1983القرآن وعلم النفس، وحممد ماهر عمر ( )1962عبد الوهاب محودة (
() حنو علم نفس إسالمي، وسيد عبد احل1984وحسن حممد الشرقاوي ( سلسة  )1985ميد مرسي 

القرآن وعلم النفس، واحلديث  )1987دراسات نفسية إسالمية "الشخصية السوية"، وحممد عثمان جنايت (
(2000النبوي وعلم النفس ( "العالج 1990)، وحممد عبد الفتاح مهدي  ) حنو علم نفس إسالمي 

د علي عبد العزيز موسى )، ورشا2002( "وسيكولوجية الدين والتدين "النفسي يف ضوء اإلسالم
، (2001)) علم النفس الديين، أساليب العالج النفسي يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 1993(

) )، العالج الديين 2001اإلرشاد النفسي يف حياتنا اليومية يف ضوء الوحي اإلهلي واهلدي النبوي 
 ،ها على اطمئنان النفس، وحممد عوده)، تالوة القرآن الكرمي وأثر1994)، حممد يوسف خليل (2001(

) 1996الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم، وعبد العلي اجلسماين ( ) 1994كمال مرسي (
) علم نفس قرآين جديد، وعبد الرمحن 1998علم النفس القرآين والتهذيب الوجداين، ومصطفى حممود (

) حبوث 2001املعاصر، وحممد حمروس الشناوي () سيكولوجية اإلسالم واإلنسان 2001حممد العيسوي (
)، اإلعجاز العلمي للقرآن 2006يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، وحممد رمضان حممد (
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أمهية استخدام املفاهيم  إىلولقد أشارت أيضاً العديد من الدراسات . الكرمي يف علم النفس والتحليل النفسي
  .ج النفسي وحتقيق الصحة النفسيةالدينية يف اإلرشاد والعال

  
  

  :اسلوب النصيحة :الثالث الفصل
  متهيد:

إن الدين النصيحة، فاملسلم ال بد أن يكون ناصحاً لنفسه وتمعه وألسرته، والنصيحة أمر مهم يف 
شريعة اإلسالم، فهو الدين كله ظاهره وباطنه، وحيتاج إليه كل إنسان حاكم أو حمكوم، سيد أو موىل، 

والترفق مع أهل  ،منازهلم وإنزاهلم ،إن من احلكمة والبصرية يف النصيحة معرفة أقدار الناس .غين، أو فقري
وانتقاء  ،النصح املتزن البعيد عن االنفعاالت وختري أسلوب ،وختري وقت النصح املناسب ،الفضل والسابقة

فهو أوقع يف النفس وأدعى للقبول وأعظم لألجر عند  ،الرحب الكلم الطيب والوجه البشوش والصدر
الذي هو من عالمات  وخالف ذلك هو اإلرجاف والتعيري والغش ،فهذه هي حدود النصيحة الشرعية،اهللا

" املؤمن  :وقال غريه ،واملنافقون غششة " " املؤمنون نصحة :قال على رضي اهللا عنه ،النفاق عياذا باهللا
تشتمل على  ،وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم النصيحة بأمور مخسة."ك ويعرييستر وينصح والفاجر يهت

 ،مجيع املسلمني على اختالف أحواهلم وطبقام وحقوق ،وحقوق رسوله ،وحقوق كتابه ،القيام حبقوق اهللا
سلمني فكان لزاما على امل ،إال دخل يف هذا الكالم اجلامع احمليط ومل يبق منه شيء ،فشمل ذلك الدين كله

 ،اهللا واملوصلة ملعاين األخوة واحملبة يف ،بينهم , فهي القاطعة لفساد ذات البني والتحريش أخذ النصيحة خلقا
   .وهي العامل األهم يف متاسك اجلماعة واألمة

قال نوح عليه السالم ،مبنياً على النصح هلم والشفقة عليهم كان منهج أنبياء اهللا ورسله مع أممهم

ألعراف: ( سورة }رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون  أبلغكم { :خماطبا قومه

يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبون فتوىل عنهم وقال { :لقومه وقال صاحل.)62

سورة  (}أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني  { :وقال هود  ،)79:األعراف(سورة  } الناصحني

رواه  وأعظم حديث جامع يبني مفهوم النصيحة الشرعية وحدودها , احلديث الذي  .)68األعراف: 

ملن يا رسول  :النصيحة ثالثا , قلنا اإلمام مسلم عن متيم الداري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ( الدين
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فهو ينص على  ،احلديث له شأن عظيمفهذا   ).املسلمني وعامتهم هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة :اهللا ؟ قال

األمة  وبعدمها يدخل النقص على ،وقوامه بالنصيحة , فبوجودها يبقى الدين قائما يف األمة أن عماد الدين

  .يف مجيع شؤون حياا

هو دين اإلسالم، ودين اإلسالم النصيحة أي عماده وقوامه كما قيل:  – بكسر الدال  – الدين إن
يحة مل تبق من الدين شيئاً، وهي كلمة يعرب ا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له، احلج عرفة، فالنص أن

تشمل النصيحة خصال اإلسالم و   .يعرب عن هذا املعىن بكلمة واحدة جتمع معناها غريها أنوال ميكن 
وبعضهم من بعض العارفني من عالمات اليقني،  واعتربهاواإلميان واإلحسان، ولذلك مسي الدين النصيحة. 

النصيحة  إىليكون أدعى شيء  أنجيب  اإلميانأركان الدين، وتطلب النصيحة عند األبرار فان املشاركة يف 
(عليهم السالم)  األنبياءلبعثة  األساسيةالوظيفة  أنذكر القرآن الكرمي  وقد وان تباعدت األجناس واألماكن.

والصاحلني مل يفق بعضهم على بعض بالصوم والصالة بل بالنصيحة ففي  األولياء أنهي النصح ألممهم كما 
من أهان يل ولياً فقد بارزين باحملاربة، يا ابن آدم  إىلاملأثور عن النيب (صلى اهللا عليه وآله) قال: (يقول اهللا تع

فأكون قلبه  عليك وال يزال عبدي يتقرب بالنوافل حىت أحبه افترضتما  بأداءإنك مل تدرك ما عندي إالّ 
الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به فإذا دعاين أجبته وإذا سألين أعطيته وإذا 

رواه الطرباين عن عثمان بن أيب عاتكة عن علي بن  (أستنصرين نصرته، وأحب عبادة عبدي إيلَّ النصيحة)
ن النصيحة تقبل من الغين والفقري. قال وإ،)359/ 1مامة، جامع العلوم واحلكم ا يزيد عن القاسم عن أيب

فمن قبل النصيحة آمن الفضيحة  ،(صلى اهللا عليه وآله): (الذي يصح للغين من الفقري النصيحة)  رسول اهللا
  ومن أىب فال يلومن إالّ نفسه.

  
  مفهوم النصيحة:اوال: 

  (أ) تعريف النصيحة ىف اللغة:  
ونصح له ينصح بالفتح فيهما نصحاً بالضم ونصاحةً نصح: نصح الشيء خلَص كمنع، ونصحه 

يف حمكم كتابه العزيز:  إىلبالفتح وهو بالالم أفصح، ويف زيادة الالم داللة على املبالغة يف النصح. قال اهللا تع

سورة األعراف، آية: ( }رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون  أبلغكم {

الص من العسل وغريه، وقال األصمعي: الناصح اخلايل من الغل، وكل شيء خلص والناصح: اخل  .)62
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واالسم النصيحة: وهو حتري ما ينبغي له وما يصلح وأراد له اخلري وأخلص يف تدبري أمره،    فقد نصح.

ونصح لنفسه: جتنب ما   نصحت له الود: أخلصته. وتقول: نصحت لصديقي يف الرأي. :وهو من قوهلم

/ 3الفوائد،(نصحت له: أي نصحت له رأيه أي أخلصته وأصلحته :يؤذيها يف الدنيا واآلخرة. وقول

. ونصح الثوب نصحاً: خاطه وشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من أصالح املنصوح له بفعل اخلياط ).306

هي اخلالصة اليت ال يشوا تردد أو هي اليت ال يعاود الذنب  :يسد من خلل الثوب. والتوبة النصوح فيما

بعدها، فإن الذنب ميزق الدين، فالتوبة النصوح مبرتلة نصح اخلياط الثوب إذا أصلحه وضم أجزاؤه. ويف 

اخلالصة اليت ال يعاود بعدها حديث أُيب، سألت النيب(صلى اهللا عليه وآله) عن التوبة النصوح، قال: (هي 

والناصح  اإلبرةالذنب). وأنتصح فالن أي قبل النصيحة. قال بعض العارفني: النصاح اخليط واملنصحة 

اخلائط، واخلائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حىت يصري قميصاً أو حنوه فينتفع به بتأليفه إياه وما ألفه إالّ 

  يؤلف بني عباد اهللا وما فيه سعادم. لنصحه. والناصح يف دين اهللا هو الذي 

  (ب) تعريف النصيحة اصطالحاً: 
  :تتعدد تعريفات العلماء حول النصيحة ومن أمهها ما يلى       

  إخالص النية من شائب الفساد يف املعاملة، أو إخالص الفاعل ضمريه فيما يظهر من عمله.  -
  إخالص العمل من الغش.   -
  . ).104/ 6تفسري البيان (الفساد على االجتهاد فيهإخالص العمل من  -
  التحري ما فيه الصالح قوالً وفعالً.    -
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع (تعريف وجه املصلحة مع خلوص النية من شوائب املكروه  -

  . )املثاين
  . )2/216ح القدير فت(إرادة اخلري لغريك مما تريد لنفسك أو النهاية يف صدق العناية -

ومما سبق من  تعاريف النصيحة يتضح لنا أن النصيحة كلمة جامعة يعرب ا عن مجلة: وهي إرادة 
ومن جانب اخر أا تدور حول املصلحة أو  ،اخلري للمنصوح له أو حيازة احلظ للمنصوح له هذا من جانب

  .اخلري أو الصالح أو العناية للمنصوح له، والصحيح هو إطالق النصيحة على القول والفعل واملعاملة
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  النصيحة يف القران الكرمي: ثانيا: 
هم  الذين - عليهم السالم  -ذكر النصح يف كتاب اهللا يف عدد من اآليات معظمها على لسان أنبياء اهللا 

أنصح اخللق وأخلصهم، والذين بذلوا جهدهم يف نصح أقوامهم فاستجاب هلم قلة وخالفهم األكثرون قال 
يا قَومِ لَيس بِي ضاللَةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْعالَمني  ( : قَالَ-عليه السالم  -على لسان نوح  - إىلتع -

صأَني وبر االترِس كُملِّغأُب(لَكُم ح)  عليه  -على لسان هود  - إىلتع -وقال  ،)62األعراف:  سورة
على  -  إىلتع -وقال  ،)68األعراف:  سورة ( }أُبلِّغكُم رِساالَت ربي وأَنا لَكُم ناصح أَمني{: -السالم 

يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي فَتولَّى عنهم وقَالَ {بعد إهالك قومه:  -عليه السالم  -لسان صاحل 
نيحاصونَ النبحالَ ت نلَكو لَكُم تحصنيف موضع آخر عن  -  إىلتع -وقال  ،)79األعراف:  سورة ( }و

، فقال - إىلتع - أصحاب األعذار الذين ختلفوا عن اجلهاد مع رسول اهللا يف غزوة تبوك، وقد عذرهم اهللا 
لَيس علَى الضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَّذين ال يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا {من قائل: عز 

هولسرو لَّهفليس على هؤالء  -رمحه اهللا  - قال احلافظ ابن كثري  ،)91التوبة: سورة( } ل" يف تفسريه: 
  حال قعودهم، ومل يرجفوا بالناس، ومل يثَبطوهم، وهم حمسنون يف حاهلم هذا". حرج إذا قعدوا ونصحوا يف

  السنة النبوية الشريفة: النصيحة اً: يف لثثا
((الدين النصيحةُ)) فهذَا  :جند احلديث النبويلنصيحة يف سنة رسول ملوضوع ا عند التعرض

د بمحام ما اِإلميهف هدع نممين، واع الدبد أَرا أَحها إِنيهيلَ في قيث الَّتاداَألح نيث مدالْح لَمن أَس
 يرمحه اهللا  -الطُّوس - وِيوقَالَ اإلمام النده  -رمحه اهللا  - ، وحو ولْ هين كُلّه. بضِ الدرغل لصحم

 اللَّه دبنِ عرِيرِ بج ننِي  –رضي اهللا عنه  -وملسلم عفَلَقَّن ةالطَّاععِ وملَى السبِّي عالن تعايا «قَالَ: "بيمف
تطَعتمٍ"» اسلسكُلِّ محِ لصالنى -رضي اهللا عنه  -فَكَانَ جرير  ،ورتإِذَا اش  :بِهاحصقَالَ ل ،هاعب ئًا أَويش

شدة نصحه  -رضي اهللا عنه  -"اعلَم أَنَّ ما آخذُ منك أَحب إِلَينا مما أَعطَيناك فَاختر" وقد اشتهر عنه 
رام وهكذا كان حال مجيع الصحابة الك للمسلمني؛ حرصا منه على تطبيق هذه الوصية والوفاء ذه البيعة.

، - رضي اهللا عنه  - يف نصحهم للمسلمني وتناصحهم فيما بينهم وطلبهم للنصح وأَنصحهم كان أبو بكر 
أصحاب رسول اهللا بصومٍ وال  - رضي اهللا عنه  - فقد قال ابن علَيةَ يف قول أيب بكر املزين ما فاق أبو بكر 

  ، والنصيحة يف خلقه".-عز وجل  -ب هللا صالة، ولكن بشيء كان يف قلبه، قال: "الذي كان يف قلبه احل
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  اً: حكمها:رابع
  النصيحة عند أهل العلم على قولني:      

: "النصيحةُ لكُلِ مسلم فَرض" رسالة اجلامع. -رمحه اهللا  - قَالَ اِإلمام ابن حزم  القول األول: فرض عني:
يتأكد وجوا  -رمحه اهللا  -أن النصيحة جتب للمسلمني، وقال ابن حجر اهليتمي  إىلوذهب الفقهاء 

عظم النيب أمر النصح، فَقَاَلَ ((الدين  - رمحه اهللا  -خلاصة املسلمني وعامتهم، وقال الراغب األصفهاين 
  عة الفقهية.النصيحةُ))، إن النصح واجب لكافة الناس بأن تتحرى املصلحة يف مجيع أمورهم املوسو

: النصيحة فَرض يجزِي فيه من قَام بِه، ويسقُط -رمحه اهللا  -قَالَ ابن بطَّال  القول الثاين: فرض كفاية:
يحه، وصل نقْبي هأَن حاصالن ملر الطَّاقَة إِذَا علَى قَدة عة الَزِميحصالنقَالَ: وو ،نياقالْب نع نأَمو ،هرطَاع أَم

  علَى نفْسه الْمكْروه فَإِنْ خشي علَى نفْسه أَذًى فَهو في سعة، واَللَّه أَعلَم.
  

  :: الفرق بني النصح والتعيريخامسا

  ما يلي:فيالفرق بني النصح والتعيري  يتمثل

 :مقولة الفضيل بن عياض رمحه اهللالنصح يكون من املؤمن، والتعيري يكون من الفاجر، ونعيد هنا  ·
"املؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعري"، فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيري، ومها من خصال 
الفجار؛ ألن الفاجر ال غرض له يف زوال املفاسد، وال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب، إمنا غرضه يف 

، وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبيده، ومقصوده تنقص أخيه املؤمن يف جمرد إشاعة العيب يف أخيه املؤمن
إظهار عيوبه للناس، ليدخل عليه الضرر يف الدنيا وأما الناصح، فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن 

  باجتنابه له" انظر الفرق بني النصيحة والتعيري.
قال  -رمحه اهللا  -ول احلافظ ابن رجب النصيحة تكون يف السر، والتعيري يكون يف العلن، ويف هذا يق ·

النصح يقترن به الستر  يعىن أن: "املؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير"، فهذا -رمحه اهللا  -الفضيل 
والتعيري يقترن به اإلعالن، وكان يقال "من أمر أخاه على رءوس املأل فقد عيره" أو ذا املعىن. انظر: الفرق 

  عيري.بني النصيحة والت
الناصح غرضه اإلصالح، واملعري غرضه اإلفساد وقد مر يف النقطة السابقة أن مقصود الناصح من  ·

نصحه اإلصالح وتسديد املسار، وتكميل النقص، وهذا بال شك قصد شريف يشكر صاحبه عليه عند 
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شاعة الفساد الناس، ويؤجر عليه عند اهللا وعلى الضد من ذلك، فإن مقصد املعري هتك األعراض، وإ
واإلفساد، وإيغار الصدور، وتتبع العورات، وال شك أن هذا من أقبح الذنوب واألعمال عند اهللا وعند 

  الناس. انظر فقه النصيحة.
الناصح يؤدي حقاً واجباً عليه ألخيه املؤمن فهو مأجور على نصحه ألخيه، وأما املعري فهو هاتك  ·

دينهم، وبالتايل فهو آمث عند اهللا جزاء إيذاء عباد اهللا بإشاعة حلقوق عباد اهللا مفرق جلماعتهم، مفسد ل
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم {يقول:  –سبحانه  - األذى والفاحشة بينهم، واهللا 
ةراآلخا ويني الدف يمأَل ذَاب19،النور( }ع(.  

من حظ النفس يف الغالب، وأما املعري فغري خالٍ من حظ نفسه ومرض قلبه ذلك ألن  الناصح خيلو ·
الناصح حيب ملنصوحه ما حيبه لنفسه من أفعال اخلري، وبالتايل حيرص على ازدياده منها، ولو كان فيها حظ 

جو له الشر، وال نفس ملا أقدم على النصيحة وأما املعري فال حيب من يريد تعيريه، وال حيب له اخلري، بل ير
   األذى واإلفساد. انظر فقه النصيحة إىلختلو مقولته من حظ نفس يدفعه 

  
  ساً: أركان النصيحة:ساد

  :يف  األركان الثالثة اآلتيةأركان النصيحة  تتمثل       
  الناصح وهو الذي ينصح غريه. - 1
  املنصوح وهو الذي ينصحه غريه. - 2
  .ينصح به الناصح املنصوحاملنصوح به، وهو األمر الذي  - 3
  
  اً: شروط النصيحة:بعسا

  :يليما  النصيحة هلا شروط وآداب، ومن شروط النصيحة    
قد يأمر مبنكر أو ينهى ونالحظ كثرياً من الناس قد ينصح يف أمرٍ خطأ، : (أ) أن تكون مبنية على الدليل

ر على وجهه، ومل يعرف دليل ما يأمر عن معروف من باب النصيحة وإمنا أيت من جهله؛ ألنه مل يعرف األم
  :به، فالدليل مهم من عدة جهات

  نصيحتك يف حملها.تكون أن  جيب: اأوهل 
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عندما تقدم الكالم بدليل يكون له من الوزن والقيمة ما ال فدعم نصيحتك عند املنصوح، ت: أن اًهثاني 
يكون للكالم عندما يكون خالياً من الدليل، وهذا صحيح وأمر مشاهد ومعروف بالتجربة؛ ألن الناس 
الذين لديهم عقل ووعي ال يقبلون األمور بغري أدلة، وقد يناقشون ويعترضون، فإذا مل يكن الدليل فيما 

ه النصيحة ستكون نصيحة ناقصة، والدليل بعمومه سواًء كان من الكتاب أو من السنة، تقدمه هلم، فإن هذ
  اخل.أو من أقوال الصحابة، أو من اإلمجاع أو قياس صحيح.. 

إن الناس ميلون إذا مسعوا كالماً مكرراً ومعاداً ومطوالً، فإم حيبون يف الغالب أن تعطيهم  (ب) اإلجياز: 
، ولذلك تسمع كثرياً من الناس يقولون: فالن اخلطيب أو احملاضر أو الناصح تكلم زبدة الكالم كما يقولون

نصف ساعة أو ساعة ومل نعلم ما هي الزبدة، فاإلجياز يف النصيحة من األشياء اليت جتعل النصيحة مقبولة 
  وهلا أثر يف النفوس.

شة متداخلة ال يعرف الوضوح يف النصيحة أمر مطلوب؛ ألنك إذا عرضت القضية مشو (ج) الوضوح:
أوهلا من آخرها فإن الناس لن يتأثروا؛ ألم مل يفهموا ماذا تقصد، ولذلك إعداد النصيحة قبل عرضها من 
األمور املهمة، أن تركز فكرك وجتمع الشتات املبعثر من األفكار والكالم قبل عرضه على الناس ليكون 

-صلى اهللا عليه وسلم من أهم صفاا الوضوح  واضحاً، تقدم شيئاً واضحاً. لقد كانت دعوة الرسول
لذلك ال جتد  -الكالم الذي كان صلى اهللا عليه وسلم يقوله للناس من أهم صفاته أنه كان كالماً واضحاً

الناس انصرفوا من جملس من جمالسه عليه الصالة والسالم من غري فهم، وإمنا كان صلى اهللا عليه وسلم 
وينتظر منهم السؤال عن هذا املوضوع (الدين النصيحة، قلنا: ملن يا رسول  أحياناً يطرح عليهم موضوعاً

اهللا؟) وهكذا.. لكن عندما يفسر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أو جييب عن سؤال، أو ينصح إنساناً تكون 
ا شغاف القلوب فتمس تلك الضمائر فيحييها اهللا عز وجل، فتتأثر ذ إىلالنصيحة يف غاية الوضوح، تصل 

الكالم الذي تسمعه. كذلك فإن من األمور املهمة يف النصيحة: أن تكون خاليةً من التكلف والتفاصح 
  والتعاظم، وهذا أمر تطرقنا إليه يف كالمنا عن الناصح.

البد أن تكون النصيحة بعيدة عن سوء الظن، ألن كثرياً من الناس  (د) أن تكون بعيدة عن سوء الظن: 
وإمنا هي عبارة عن اامات مبنية ومؤسسة على سوء الظن، فعندما حيس  نصائحهم ليست نصائح،

الشخص اآلخر بأنك تتهمه وتسيء الظن به فلن يعترب هذه نصيحة ولن يستجيب مطلقاً، ولذلك إذا انتقد 
اإلنسان فإنه ينتقد يف شيء مؤكد مثبت يبين عليه نصيحته، أما أن خيمن ويظن ويسيء يف الظن، مث يقدم 
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م على أنه نصائح، فإا أمور جترح املشاعر وتؤذي اآلخرين، وال ميكن هلذه النصيحة أن تكون الكال
  ناجحة.

ينبغي أن تكون النصيحة خالية من ألفاظ التشهري  (هـ) أن تكون خالية من ألفاظ التشهري والتجهيل: 
: يا فاسق! يا كافر! يا ذلك، ألن اإلنسان جمرد أن يسمع يف نصيحتك إىلوالتجهيل إال إذا دعت احلاجة 

ضال! وتتلو هذه اجلمل ألفاظ جارحة، فإنه سيصد تلقائياً عن تقبل نصيحتك، وإن كان ما يفعله حقيقةً 
  فسق أو جهل أو ضالل أو كفر، فإنه ليس من احلكمة أن تتهمه ذا مباشرة.

   
ال بد أن يراعي اإلنسان احلكمة عند طرح النصيحة؛ ألن النصيحة أحياناً  (و) احلكمة عند طرح النصيحة:

منكر أكرب من املعروف الذي حتمله يف طياا، فلذلك على اإلنسان  إىلتفرق الشمل، أو تؤدي  إىلتؤدي 
 إىلاملسلم أن يكون حكيماً ويقدر أبعاد األمور عندما ينصح، قد يكون من احلكمة أن تؤخر النصيحة 

مستقبل قريب؛ ألن هذا الوقت ليس وقت طرحها، فمن القواعد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أن 
منكر أكرب منه، أو يضيع معروفاً أكرب من  إىلاإلنسان ال يأمر مبعروف أو ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي 

يهم عن سب آهلة املشركني، مع املعروف الذي يدعو إليه. ولقد ى اهللا عز وجل الصحابة رضوان اهللا عل
أن سب آهلة املشركني من األمور املشروعة؛ ألا آهلة زائفة، ومع ذلك فقد ى اهللا عز وجل صحابة 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ظرف من الظروف ووقت من األوقات عن سب آهلة املشركني، ملاذا؟ 

( سورة }عونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍوال تسبوا الَّذين يد{يقول اهللا عز وجل: 
أن يسب الكفار اهللا عز وجل، وسب الكفار هللا عز  إىلألن سب آهلة املشركني ستؤدي  ،)108األنعام:

وجل منكر عظيم جداً، فلذلك إذا علمت أن الشخص اآلخر سيسب الدين، أو يسب الرب عز وجل جراء 
يحة اليت ستنصحه ا، فإنه يف هذه احلالة ال يستحسن أن تنصح، وتؤخر أو تتخذ وسيلة أخرى تتاليف  النص

  ا هذه السلبية.
النصيحة من أهم ما فيها هو األسلوب، وقد ركز القرآن الكرمي على  (ن) مراعاة األسلوب احلسن: 

فَقُوال لَه {فرعون:  إىلارون عندما أرسلهما ملوسى وه إىلاألسلوب يف النصيحة تركيزاً كبرياً، فقال اهللا تع
والعجيب أن الكثري من املسلمني ال يلتزمون ذه الصفة )،44طه:( سورة } قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

طريقة  إىل -مثالً- القرآنية للنصيحة، يف الوقت الذي استفاد منها من أعداء اإلسالم، فأنت إذا نظرت 
املبشرين بالدين النصراين وأسلوم، جتد أن األسلوب يعتمد اعتماداً كبرياً على اللني والعاطفة، واستثارة 
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 بإتباعحنن وراث العلم النبوي والطريقة احملمدية، حنن األحق واألجدر  املكامن احلساسة يف النفس املخاطبة.
صلى اهللا عليه وسلم وجدت نصيحته عليه الصالة والسالم سرية الرسول  إىلاللني يف األسلوب، وإذا نظرنا 

  تتصف اتصافاً كامالً ذه الصفة.
  

الناصح الشروط الواجب توافرها يف  إىل، جيب أن نشري وبعد التعرض لشروط النصيحة
  :واليت من أمههاواملنصوح 

بعض أهل العلم أنه البد اإلسالم، فاألصل يف الناصح أن يكون مسلماً، وأما بالنسبة للمنصوح، فريى  - 1
وحجة من اشترط اإلسالم  "ليس على املسلم نصح الذمي".:أن يكون مسلماً، ويف هذا يقول اإلمام أمحد

 اللَّه دبنِ عرِير بالبخاري، ويرى آخرون عدم  –رضي اهللا عنه  -حديث ج ((ٍملسكُلِّ محِ لصالنو)) :وفيه
: "التقْيِيد -رمحه اهللا  -إلسالم لألغلب، ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر اشتراط اإلسالم، وأن التقييد با

  اِإلسالَم ويشار علَيه بِالصوابِ إِذَا استشار". إىلبِالْمسلمِ لَألغْلَبِ، وإِالَّ فَالنصح للْكَافرِ معتبر بِأَنْ يدعى 
ن العقل مناط التكليف، وقد رفع القلم عمن ليس بعاقل، ويف العقل، فال بد أن يكونا عاقلني؛ أل - 2

((يقفى يتح وننجنِ الْمعو)) :احلديث  
أن يكون داخالً حتت األمر :من أبرزها يف املنصوح بهيف حني جيب توفر جمموع من الشروط 

ب تركه شرعاً، وعلى هذا؛ الشرعي، بأن يكون إما طلباً لفعل مطلوب فعله شرعاً، أو طلباً لترك أمر مطلو
فإن النصح بترك املأمور به شرعاً ال يسمى نصيحة، وكذا النصح بفعل احملرم شرعاً ال يعد نصحاً شرعياً 

  .حيتم على املنصوح قبوله، وعلى الناصح إسداؤه
  

  املداراة واملداهنة والتقية:والفرق بني النصيحة والتأنيب ثامنا: 
من تنصحه بصورة الرمحة له والشفقة عليه والغرية له، وعليه فهي  إىلبأا إحسان  النصيحةتعرف 

إحسان حمض يصدر عن رمحة ورقة يتلطف الناصح يف بذل النصيحة غاية التلطف وحيتمل أذى املنصوح 
والئمته ويعامله معاملة الطبيب العامل املشفق للمريض، وهو يتحمل سوء خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف يف 

  اء إليه بكل ممكن فهذا شأن الناصح.وصول الدو
بأنه التعبري يف صورة النصيحة بقصد إهانة وذم وشتم من أنبه فهو يقول له  ىف حني يعرف التأنيب

مثال: يا فاعل كذا وكذا يا مستحقاً للذم واإلهانة يف صورة ناصح مشفق، وعالمة املؤنب أنه لو رأى من 
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شر منه مل يعرض له ومل يقل له شيئاً ويطلب له وجوه املعاذير،  حيبه وحيسن إليه على مثل عمل املؤنب أو
فان غلب طلب له وجوه املعاذير فمثال يقول: اإلنسان عرضة للخطأ، وحماسنه أكثر من مساوئه واهللا غفور 
رحيم وحنو ذلك، ومن الفروق بني الناصح واملؤنب، أن الناصح ال يعاديك إذا مل تقبل نصيحته، ويقول: قد 

جري على اهللا قبلت أم مل تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب وال يذكر عيوبك وال يبينها يف الناس، وقع أ
  واملؤنب بعد عن ذلك.

بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معاً، وهي مباحة ورمبا استحسنت   إىل أما املداراة فتشري
فإن مداراة الظامل والفاسق اتقاء شرمها من باب املداراة ال التقية. قال بعض الصحابة: (إنا لنكشر يف وجوه 

  املدح. وينبغي للمداري التحفظ من الكذب فإنه قل أن خيلو أحد من صفة،أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم)
بذل الدين لصالح الدنيا مثل إهانة شعائر اإلسالم من أجل التقرب عند بعض  إىل بينما املداهنة تشري

الظلمة لتحصيل صداقته، أو من يشكر ظاملاً على ظلمه ويصوره بصورة العدل، أو مبتدعاً على بدعته 
يف حمكم  إىلقال اهللا تع .اطل عند أهلهويصورها بصورة احلق، واملداهنة معصية ألا وسيلة لتكثري الظلم والب

  .)9سورة القلم، آية (} ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ{كتابه:
  

جماملة الناس مبا يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم يف أمور الدين. وقد دل  إىلىف حني تشري التقية 

ال يتخذْ الْمؤمنونَ الْكَافرِين {: إىلكتاب اهللا الكرمي واألحاديث الشريفة على مشروعية التقية. قال اهللا تع

سورة آل  (…}لَيس من اللَّه في شيٍء إِالَّ أَنْ تتقُوا منهم تقَاةًأَولياَء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَ

  .)28 عمران، آية

  أنواع النصيحة:تاسعا: 

  :يليفيما  تتمثل أنواع النصيحة      
بصفات الكمال ونعوت اجلالل , والقيام  وتكون باالعتراف بوحدانيته وتفرده :النصيحة هللا :األولالنوع 

  .وقت ,مع التوبة واالستغفار الدائم واإلنابة إليه كل ،بعبوديته ظاهراً وباطناً
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وتعلم  ،حبفظه وتدبرهو ،تكون باإلميان ذا القرآن العظيم وتعظيمه :النصيحة لكتاب اهللا :الثاينالنوع 
والدعوة إليه، وعدم وتالوته حق التالوة، والوقوف مع أوامره وعند نواهيه، وتدبر آياته  ألفاظه ومعانيه ,

  هجرانه، وتدريسه ونشره واحلكم به يف كل أمر.
وتقدميه على النفس  ،وتكون باإلميان به وحمبته :النصيحة للرسول صلى اهللا عليه وسلم :الثالثالنوع 

ء والتزام طاعته يف أمره ويه، ومواالة من وااله، ومعاداة من عاداه، وتوقريه وحمبته، وإحيا ،واملال والولد
وقال أيضا:  ،)54آية: ،سورة النور( }وإِنْ تطيعوه تهتدوا{: إىلسنته ونشرها والدعوة إليها؛ قال تع

}يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذح63آية:  ،سورة النور( } فَلْي(. 
األمراء والقضاة ومجيع من هلم  إىلمن اإلمام األعظم  :النصيحة ألئمة املسلمني وهم الوالة :الرابعالنوع 

, وتكون وحث الناس على  ،والسمع والطاعة هلم ،هذه النصيحة باعتقاد واليتهم والية عامة أو خاصة 
  .يستطاع يف إرشادهم للقيام بواجبهم , وما ينفعهم وينفع الناس وبذل ما ،ذلك

  
تكمن يف إرشادهم ملصاحلهم يف دنياهم وآخرم، وكف األذى  :النصيحة لعامة املسلمني :اخلامسالنوع 

عنهم، وتعليمهم ما جيهلونه من دينهم وحقوقهم، وستر عورام، ودفع املضار عنهم، وجلب املنافع هلم، 
، والذب عن والشفقة عليهم، ونصرة مظلومهم، وتوقري كبريهم، ورمحة صغريهم، وترك غشهم وحسدهم

أمواهلم وأعراضهم بالقول والفعل، وأن حيب اإلنسان هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه، بل 
  .التضحية من أجل مصاحلهم إىليصل األمر 

  
  اآلثار السلبية لترك النصيحة:عاشر: 

  تتمثل ىف االتى:إذا كان للنصيحة آثار مجة فإن لترك النصيحة مضارا كثرية،
 اخلطأ واالحنراف.دوام  .1
  .ضعف مستوى العطاء يف مجيع املستويات .2

استحقاق اإلمث والعذاب: فقد أصاب العذاب أقواما يف الدنيا قبل اآلخرة بسبب رفضهم لنصائح أنبيائهم 
ئْتنا بِما تعدنا إِن صالح ا ربهِم وقَالُواْ يا القرآن عن قوم صاحل: ﴿فَعقَرواْ الناقَةَ وعتواْ عن أَمرِ حكيكما 

)نيلسرالْم نم وا77ْكُنتحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ ( )نيماثج مارِهي دا78فقَالَ يو مهنلَّى عوفَت (  مِ لَقَدقَو
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 -77ات:سورة األعراف، اآلي( )﴾79حني(تحبونَ الناص ربي ونصحت لَكُم ولَكن الَّ أَبلَغتكُم رِسالَةَ
79.( 

 تزداد األنانية، ويتفشى النفاق االجتماعي. .3
  الفساد يف اتمع. إىلبترك التناصح يتمادى املخطئون يف غيهم واحنرافهم؛ األمر الذي يؤدي  .4

  
  يف النهوض باألمة: دور النصيحةاحلادى عشر: 

النصيحةُ " بفهم صحابة رسول اهللا  " الدين :موسلإن املتأمل يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ليجد فيها  ،وإدراكهم ملعين النصيحة وفقا ملنهج الكتاب والسنة ،صلى اهللا عليه وسل والتابعني هلم بإحسان

 والدور الذي ينبغي لكل منا مع مجهور ،التعامل املنشود مع جهود األمة اإلسالمية الدور املطلوب ومنهج
فالنصيحة أوالً ليست مرادفة إلنكار .بني األمم هوتبوئها مكان الرياد ،للنهوض ا من كبوا احلالية ،األمة

إنكار املنكر وتقومي خطأ املخطئ ركن من أركان النصيحة  املنكر، وإن كانت ال تتعارض معه، وإمنا
ة عليهم فحسب، وإمنا تلك ليست مرادفة ملسلك إضمار اخلري للمسلمني والشفق والنصيحة أيضاً .للمسلمني

 املسلمني ركن من أركان النصيحة هلم، والنصيحة للمسلمني ليست مرادفة ملسلك إرشادهم الشفقة على
من أركان النصيحة،  مصاحل دنياهم وقضائها هلم، وإمنا إرشاد املسلمني ملصاحل دنياهم وقضائها هلم ركن إىل

معناها السليم جتمع ثالثة أمور: تقومي  صيحة للمسلمني يفإذن فالن .وال حيقق النصيحة الكاملة للمسلمني
وباجتماع هذه األمور واألركان يف النصيحة تزول السلبيات  ،وقضاء حوائجهم ،والشفقة عليهم ،املخطئني
الشفقة على املسلمني وقضاء مصاحلهم ال يصبح اإلنكار على خطئهم سبب فتنة  فمع وجود .املختلفة

ومع  مي أخطائهم وتعليم جهالئهم ال يغدو قضاؤك ملصاحلهم عمالً سياسياً حبتاً،ومع تقو ،وانقباض هلم
ال قيمة له من الناحية  تقومي خطئهم وقضاء مصاحلهم ال يصري إضمارك للخري هلم والشفقة م شيئاً سلبياً

فعلي ذلك يكون أصلُ النصح هو اخلُلوص والصّفاء  ،النصيحة ملا كان هذا هو املعين احلقيقي ملفهوم .العملية
،شالغ دق وعدمّا يف والصحمالً واسع عريةالش م أن جيعلَ هلذها على كلّ جمتمعٍ مسلزامه  لذَا كان لحيات

أنه أن يسهم وهو ما من ش ،واألمنية واملعيشية واهتماما بالغا ال يقلّ مستوى عن االهتمام باجلوانِبِ الصحية
  يف النهوض باألمة.
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  صفات القائمني بالنصيحة:الثاىن عشر: 
   :توجد العديد من الصفات الواجب توافرها ىف القائمني بالنصيحة  ومن أمهها ما يلى   
وهلذا أمر اهللا  ؛إن العلم النافع من أعظم الصفات الواجب توافرها ىف القائمني بالنصيحة :) العلم النافع1(

 }فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِال اهللا واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْـمؤمنات {به قبل القول والعمل فقال سبحانه:  
يف صحيحه باباً قال فيه: باب: العلم قبل  إىلرمحه اهللا تع ؛ وهلذا بوب البخاري)19سورة حممد، اآلية: (

قال النيب  ،صلى اهللا عليه وسلمالقول والعمل. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول 
، كتاب العلم، باب من ( متفق عليه: البخاري))((من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين :صلى اهللا عليه وسلم

 98،  كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة، برقم ، ومسلم71، برقم يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين
)1037(.  

  
  : هى ثالثة أقسام إىلالعلم النافع يقسم و

علم باهللا، وأمسائه، وصفاته، وما يتبع ذلك، ويف مثله أنزل اهللا سورة اإلخالص، وآية  القسم األول:
  .الكرسي وحنومها

علم مبا أخرب اهللا به مما كان من األمور املاضية، وما يكون من األمور املستقبلة، وما هو كائن  القسم الثاين:
من األمور احلاضرة، ويف مثل هذا أنزل اهللا آيات القصص، والوعد، والوعيد، وصفة اجلنة والنار، وحنو 

  .ذلك
وارح من اإلميان باهللا من معارف القلوب علم مبا أمر اهللا به من العلوم املتعلقة بالقلوب واجل القسم الثالث: 

وأحواهلا، وأقوال اجلوارح وأعماهلا، وهذا يندرج فيه: العلم بأصول اإلميان وقواعد اإلسالم، ويندرج فيه 
العلم باألقوال واألفعال الظاهرة، ويندرج فيه ما وجد يف كتب الفقهاء من العلم بأحكام األفعال الظاهرة 

والعلم البد فيه من إقرار القلب ومعرفته مبا طُلب منه عمله ومتامه  من علم الدين.فإن ذلك جزٌء من جزٍء 
العمل مبقتضاه؛ فإن العلم النافع ما كان مقروناً بالعمل، أما العلم بال عمل فهو حجة على صاحبه يوم 

  القيامة. وقد أحسن القائل حيث قال:
  إذا العلم مل تعمل به كان حجةً

 
  عليك ومل تعذر مبا أنت جاهلُه 

  فإن كنت قد أُوتيت علماً فإمنا 
  

  يصدق قولَ املرء ما هو فاعلُه 
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: أن يسأل العبد ربه العلم النافع، وأن جيتهد يف طلبه، وأن يبتعد أمههاطرق من  بعدةيكتسب العلم 
العلم، وأن ال يستحيي من طلب العلم، وال يتكرب عن طلبه، وأن عن مجيع املعاصي؛ ألا سبب يف حرمان 

  خيلص يف الطلب.
  

وهي بال شك  ،إن احلكمة هي من أعظم الصفات الواجب توافرها ىف القائمني بالنصيحة :) احلكمة2(
اإلصابة يف األقوال واألفعال، ووضع كل شيء يف موضعه بإحكام وإتقان.واحلكمة تكون تارة باستخدام 
الرفق واللني، وتارة باستخدام املوعظة احلسنة، وتارة تكون باستخدام اجلدال باليت هي أحسن، وتارة تكون 

عليها الكتاب والسنة. قد بين القرآن الكرمي  باستخدام القوة ملن كان له سلطة مشروعة بالضوابط اليت دلّ
، وقد أمر اهللا عز وجلاهللا  إىل، ويأيت يف مقدمة هذه الطرق: احلكمة يف الدعوة إىلاهللا تع إىلطرق الدعوة 

سبِيلِ ربك  إىلادع {باحلكمة، فقال:  إىلاهللا تع إىلبالدعوة  صلى اهللا عليه وسلمنبيه حممداً  إىلتع
  .)125(سورة النحل، اآلية:  }مة والْـموعظَة الْـحسنة وجادلْـهم بِالَّتي هي أَحسنبِالْـحكْ

نصحه وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع أموره، وخاصة يف  صلى اهللا عليه وسلممن تتبع سرية النيب 
، مث بفضل هذا النيب إىل، فأقبل الناس ودخلوا يف دين اهللا أفواجاً بفضل اهللا تععز وجلاهللا  إىلدعوته و

ذر يحدث  قال: كان أبو tالذي مأل اهللا قلبه باإلميان واحلكمة، فعن أنس  صلى اهللا عليه وسلماحلكيم 
قال: ((فُرِج سقف بييت وأنا مبكة، فرتل جربيل فَفرج صدري مث غسله  صلى اهللا عليه وسلمأنَّ رسول اهللا 

، واملعجم الوسيط، مادة: 1/460، بشرح صحيح البخاري فتح الباري( مباء زمزم، مث جاء بطست
من ذهب ممتلئ حكمة وإمياناً فأفرغه يف صدري، مث أطبقه، مث ) 2/557إناء كبري مستدير)،  :(الطّست

وات يف اإلسراء، برقم ، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلالبخاري( أخذ بيدي فعرج يب..)) احلديث
السموات  إىل صلى اهللا عليه وسلم، واللفظ له، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهللا ، ومسلم3164

وهذا يثبِت أن احلكمة من أعظم األمور األساسية يف منهج النصح والدعوة  .)163وفرض الصلوات، برقم 
وهو صاحب الدعوة، مع اإلميان، وهو  صلى اهللا عليه وسلم، حيث امتأل ا صدر رسول اهللا إىلاهللا تع إىل

قضية الدعوة يف حلظة واحدة، كما يؤكّد قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح 
ئ ا صدر القدس، يف طست من ذهب، وهو أغلى املعادن، يف مكة املكرمة، وهي البقعة املباركة؛ ليمتل

كل  وهو خري اخللق، بعد غسله مباء زمزم وهو أطهر املاء وأفضله. صلى اهللا عليه وسلمحممد رسول اهللا 
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ومن يؤت {: إىلأمرها عظيم، وشأا كبري، وقد قال تع إىلتع اهللا إىلهذا يؤكد أن احلكمة يف الدعوة 
ةَ فَقَدكْما الْـحريا كَثريخ ي269سورة البقرة، اآلية:  ( }أُوت(.  

  
  نوعان: إىلاحلكمة وتقسم 

وهي االطِّالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباا، خلقاً  :النوع األول: حكمة علمية نظرية
  وأمراً، وقدراً وشرعاً.

  وهي وضع الشيء يف موضعه. :النوع الثاين: حكمة عملية
فعل العدل والصواب، وال  إىلالعلم واإلدراك، واحلكمة العملية مرجعها  إىلفاحلكمة النظرية مرجعها 

عن هذين املعنيني؛ ألن كمال اإلنسان يف أمرين: أن يعرف احلق لذاته، وأن يعمل به، ميكن خروج احلكمة 
أنبياءه ورسله ومن شاء من عباده الصاحلني  عز وجلوقد أعطى اهللا  وهذا هو العلم النافع والعمل الصاحل.

، وهو احلكمة النظرية، }رب هب لي حكْما{: عليه السالمعن إبراهيم  إىلهذين النوعني، قال تع
}نيـحالقْنِي بِالصأَلْـحعليه ملوسى  إىلوقال تع ، وهو احلكمة العملية.)83سورة الشعراء، اآلية:  ( }و

، وهو )14سورة طه، اآلية:  ( }فَاعبدنِي{، وهو احلكمة النظرية، }إِننِي أَنا اهللا ال إِلَه إِال أَنا[: السالم
، وهو )30(مرمي،}إِني عبد اهللا آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا{: عليه السالموقال عن عيسى  احلكمة العملية.

،  وهو )31-30( سورة مرمي، اآليتان:  }انِي بِالصالة والزكَاة ما دمت حياوأَوص{احلكمة النظرية، 
، وهو احلكمة النظرية، }فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِال اهللا{: صلى اهللا عليه وسلموقال يف شأن حممد  احلكمة العملية.

}ذَنبِكل رفغتاسوهو احلكمة العملية.)19( سورة حممد، اآلية:  }و ،  
جد عدة طرق تكتسب ا احلكمة وتحصل ا، فإذا سلك القائمني بالنصح هذه الطرق وفِّقوا وتو

  ، ومن أبرز وأهم هذه الطرق ما يلى:إىلالكتساب احلكمة بإذن اهللا تع
  السلوك احلكيم الذي يسلكه القائمني بالنصح يف حيام وتصرفام، وسريم. الطريق األول:
  العلم بالعمل املقرون بالصدق واإلخالص.  الطريق الثاين:

اخلربات والتجارب؛ ألن التجارب هلا األثر العظيم يف اكتساب املهارات واخلربات، ال  الطريق الثالث:
(  }وما بِكُم من نعمة فَمن اهللا{ :خترج احلكمة عن كوا فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ فإنه املعطي الوهاب

  ؛ ولكنه سبحانه جعل لكل شيء سبباً يوصل إليه.)53آلية: سورة النحل، ا
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السياسة احلكيمة ومن أعظمها: حتري أوقات الفراغ والنشاط واحلاجة عند املدعوين، حىت  الطريق الرابع:
ال ميلّوا عن االستماع، وترك األمر الذي ال إمث يف تركه وال ضرر اتقاًء للفتنة، وهذا يبين للقائمني بالنصيحة 

صلحة وترك املفسدة بدئ أن املصاحل إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّر اجلمع بني فعل امل
باألهم، فإنّ دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل، ودفع أعظم املفسدتني أو الضررين باحتمال أيسرمها، 

مسلك  إىلاهللا تع إىلوحتصيل أعظم املصلحتني بترك أيسرمها. وإذا سلك القائمني بالنصيحة يف دعوم 
الغاية  إىلجناح دعوم واكتسابه احلكمة، والوصول  فسيكون لذلك عظيم األثر يف ،السياسة احلكيمة

  .إىلاملطلوبة بإذن اهللا تع
  

إال بفقه وإتقان ركائز  - إىلتع -اهللا  إىلالنصيحة حكيماً يف دعوته  إىلال يكون الداعية  الطريق اخلامس:
النصيحة وأسسها اليت تقوم عليها، حىت يسري يف نصخه ودعوته على بصرية، والشك أن فهم هذه األركان 

اهللا علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اهللا وما أَناْ  إىلقُلْ هـذه سبِيــلي أَدعو {: إىليدخل يف قوله تع
 نمنيرِكشمن معرفة القائمني بالنصح مضمون النصيحة، ومن  .)108( سورة يوسف، اآلية  }الْـم فالبد

هو املنصوح، وما هي الصفات واآلداب اليت ينبغي أن تتوافر يف القائمني بالنصح ؟ وما هي الوسائل 
واألساليب اليت تستخدم يف النصح؟ فالناصح احلكيم كالطبيب الذي يشخص املرض، ويعرف الداء 

دواء املناسب على حسب حال املريض ومرضه، مراعياً يف ذلك قوة املريض، وحيدده، مث يعطي العالج وال
عملية جراحية فيشق بطنه، أو يقطع شيئاً من أعضائه؛ من  إىلوضعفه وحتمله للعالج، وقد حيتاج املريض 

أجل استئصال املرض طلباً لصحة املريض، وهكذا الناصح احلكيم يعرف أمراض اتمع، وحيدد املرض 
داً دقيقاً، وينظر ما هي الشبه والعوائق فيزيلها، مث يقدم العالج املناسب بدءاً بأمور العقيدة اإلسالمية حتدي

  القبول واإلجابة. إىلالصحيحة مع تشويق املنصوح 

الصفات الواجب توافرها ىف  أهممن ، وهو هيجان الغضبإن احللم هو ضبط النفس والطبع عن  :) احللم3(
عدم دعائه على من آذاه من قومه، وقد   صلى اهللا عليه وسلمفمن عظيم حلم رسول اهللا  ،القائمني بالنصيحة

 إىلحليم حكيم يهدف  صلى اهللا عليه وسلمكان باستطاعته أن يدعو عليهم، فيهلكهم اهللا، ويدمرهم، ولكنه 
كأين أنظر  :رضى اهللا عنهالغاية العظمى، وهي رجاء إسالمهم، أو إسالم ذريام؛ وهلذا قال عبد اهللا بن مسعود 

، صلوات اهللا وسالمه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو حيكي نبياً من األنبياء صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  إىل
، كتاب أحاديث األنبياء، باب ( البخاري ))يعلمونميسح الدم عن وجهه ويقول: ((اللهم اغفر لقومي فإم ال 
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.وما أكثر )1792، يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة أحد، برقم ، ومسلم3477حدثنا أبو اليمان، برقم 
 إىلاهللا تع إىلوأصحابه الكرام  يف جمال احللم يف الدعوة  صلى اهللا عليه وسلمالصور التطبيقية اليت فعلها رسول اهللا 

  مث بتطبيق هذا املقوم العظيم. إىلفدخل الناس يف دين اهللا أفواجاً بفضل اهللا تع
وهي من صفات أصحاب  ،ئمني بالنصيحةإن األناة من أعظم الصفات الواجب توافرها ىف القا ) األناة:4(

العقل والرزانة، خبالف العجلة فإا من صفات أصحاب الرعونة والطيش، وهي تدلّ على أن صاحبها ال 
ميلك اإلرادة القوية اليت تضبط نفسه؛ فإن األناة عند القائمني بالنصيحة جتعلهم حيكِّموا أمورهم ويضعوا 

األخبار الواردة حىت تتضح وتظهر، واالستيثاق من األشياء مواضعها، والتثبت يف األمور الواقعة ويف 
سورة احلجرات،  ( }يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا {مصدرها قبل احلكم عليها أو هلا: 

 صلى اهللا عليه وسلماليت طبقها رسول اهللا  إىلاهللا تع إىلوكم من الصور التطبيقية لألناة يف الدعوة  )6اآلية 
  وطبقها من بعده أهل العلم واإلميان فنفع اهللا ا؟

هو حبيث يكون اهلدف منها هو  ،النصيحةإن الصدق واإلخالص يف   :النصيحة) الصدق واإلخالص يف 5( 
اهللا وحده: ال رياًء وال مسعةً، وال طلباً للعرض الزائل، وال تصنعاً وإمنا يرجو ثواب اهللا وخيشى عقابه،  إىلالتقرب 

وسائر تصرفاته وتوجيهاته وجه اهللا وحده ال شريك له، وال رب سواه. وهلذا  بنصحهويطمع يف رضاه، ويقصد 
. والصدق )125سورة النساء، اآلية  ( }أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن... ومن{قال سبحانه:  

يف القصد والنية وهو اإلخالص، ويف القول باألخذ باحلق ونبذ الباطل، ويف العمل مبوافقة القول،  يكون
سورة التوبة، اآلية  ( }يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اهللا وكُونواْ مع الصادقني {:  إىلوهذه ااالت حتت قوله تع

119(.  
إن اخللق احلسن حالة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال احلسنة اجلميلة وهو من  :) اخللق احلسن6(

وإذا ختلَّق به الداعية الناصح أحبه الناس مجيعاً حىت أعدائه يف الغالب،  ،أعظم مقومات القائمني بالنصيحة
؛ ألن الداعية الناصح ال يسع الناس مباله ولكن ببسط إىلفيتمكن بذلك من إدراك مطالبه السامية بإذن اهللا تع

  الوجه وحسن اخللق.
ئمني بالنصيحة ينفر الناس ومن التجارب امللموسة واملشاهدة أن من مل يتخلق باخللق احلسن من القا

وال يستفيدون من علمهم وخربم؛ ألن من طبائع الناس أم ال يقبلون ممن يسيء  ،ونصائحهم من دعوم
فَبِما رحمة من اهللا {لنبيه الكرمي:  إىلإليهم، ويبدو منه احتقارهم ولو كان ما يقوله حقاً؛ وهلذا قال اهللا تع
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رهم في لنت لَـهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَـهم وشاوِ
  .)159سورة آل عمران، اآلية  ( }اَألمرِ... 
اخللق احلسن موضوع واسع جداً يشمل: احللم، واألناة، واجلود، والكرم، والعفو والصفح، يعد و

عدل واإلنصاف، والصدق واإلخالص، والرب واإلحسان، والرفق واللني، والصرب والعزمية، والثبات، وال
والوفاء، واإليثار، والرمحة، والتواضع، والزهد، والكيس والنشاط، والسماحة، واملروءة، والشجاعة، واألمانة، 

كانوا ناجحني القائمني بالنصيحة وحفظ السر، والورع، واليقني، والتوكل، وهذا مفهوم واسع إذا عمل به 
  .وم بعون اهللادعنصحهم ويف 

يدعو إليه فال وإن القدوة احلسنة هي أن يكون الناصح قدوة صاحلة فيما ينصح  :) القدوة احلسنة7(
ألن الناس ينظرون إليهم نظرة  ؛مقومات القائمني بالنصيحة ابرزيناقض قوله فعله وال فعله قوله، وهي من 

، فرب عمل يقوم به الناصح من املخالفات ال يلقي له باالً جمهريهدقيقة دون أن يعلموا أم حتت رقابة 
يكون يف نظرهم من الكبائر واملوبقات؛ ألم يعدونه قُدوة، وقد يراه اجلاهل على عملٍ غري مشروع فيظن 

إليه كان ذلك أيسر يف إيصال املفاهيم اليت يريد  ينصحأنه على حق، ومعلوم أن الناصح إذا كان عامالً مبا 
ا للناس املقتدين به؛ ألن كثرياً من الناس يقتنعون بالسرية احلسنة أكثر مما يقتنعون باألقوال، والسيما إيصاهل

سورة فصلت، ( }اهللا وعملَ صالـحا... إىلومن أَحسن قَوالً ممن دعا {عامة الناس؛ وهلذا قال سبحانه: 
يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ * كَبر مقْتا {: إىلتعوقد ذم سبحانه من خالف قوله ، )33اآلية 

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر {: إىلتعقوله و، )3 -2سورة الصف، اآليتان ( }عند اهللا أَن تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ 
  .)44سورة البقرة، اآلية ( }وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَالَ تعقلُونَ

إن الرفق هو لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باأليسر واألسهل، وحسن اخللق وكثرة  :) الرفق8( 
االحتمال، وعدم اإلسراع بالغضب والتعنيف والشدة، وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح؛ وهلذا قال 

((إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شاصلى اهللا عليه وسلمالنيب  رواه  ( ))نه: 
: صلى اهللا عليه وسلم، وقال ))2594( 78مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، برقم 

صلى ،  كتاب العلم، باب ما كان النيب متفق عليه: البخاري ( ))((يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفِّروا
، كتاب اجلهاد والسري، باب يف ، ومسلم69، برقم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا اهللا عليه وسلم

النصيحة من الرفق صارت تعنيفا وتوبيخا ال  إذا خلت. و)1734(-8األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم 
   .كما أخرب بذلك نبينا عليه الصالة والسالم ومن حرم الرفق فقد حرم اخلري كله ،يقبل
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إن الصرب هو منع النفس وحبسها عن اجلزع، واللسان عن التشكي، واجلوارح عن التشويش،  :) الصرب9(

وهو مينع صاحبه من فعل ما ال حيسن وال جيمل، وهو قوة من قوى النفس اليت ا صالح شأا وقوام 
غاء مرضاة اهللا من ضبط نفسه لتحمل املشاق واملتاعب واآلالم ابتالناصح أمرها، وهذه القوة متكِّن الداعية 

، وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح، وحيتاجه الداعية قبل الدعوة، وأثناء الدعوة، وبعد الدعوة إىلتع
كما بين ذلك أهل العلم واإلميان. والصرب يف النصح والدعوة مبثابة الرأس من اجلسد، فال نصح وال دعوة 

باألسباب لصرب ينتصر به الناصح على عدوه مع األخذ واملن ال صرب له، كما أنه ال جسد ملن ال رأس له. 
سورة آل عمران،  ( }وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اهللا بِما يعملُونَ محيطٌ {املشروعة 

وعلى ما يتعرض نصحه من معارضات، وعلى ما يصيبه  ،. فالبد للناصح أن يصرب على نصحه)120اآلية: 
وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَـما صبروا وكَانوا {به:  يقتديهو من أذى، فإذا فعل ذلك كان إماماً 

  .)24سورة السجدة، اآلية  ( }بِآياتنا يوقنونَ 
  

  :النفسي الديين النصح يف  االرشادطرق الثالث عشر: 

 ،ـ الطرق االقتدائية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة املثل الرائع علي ما جيب علينا االقتداء به 1

يف  النصح االقتداء ويساعد االعتماد على طريقة  ،واالقتداء باملريب له أثره البالغ فيما يعلمه لألبناء

كثري من االستجابات إذ أن  ،الفرد منها املهارات االجتماعية على اكتسابطريقة عالجية تعليمية ك

  واالضطرابات االنفعالية ميكن أن تعدل وان التفكري املنظم ميكن تعلمه من خالل التعامل مع اآلخرين 

  ـ الطرق الوعظية وهي تعتمد علي أسلوب النصح واإلرشاد والترغيب والترهيب. 2

وتتمثل يف إدخال املنطق والعقل للتعرف على  األفكار غري يف  النصح ـ الطرق العقالنية االنفعالية  3

  العقالنية بطريقة موجهة مباشرة وغري مباشرة.

وتتم من خالل احلوار واملناقشة حول موضوع معني يف  النصح ـ املناظرة واحلوار واإلقناع املنطقي  4

  .االبتعاد عن التفكري غري املنطقيينتهي بإقناع الطرف اآلخر ب
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وذالك باستخدام مدرجات السلوك بدءا من املواقف األقل إثارة ،عند النصحـ تقليل احلساسية التدرجيي  5

 .املواقف األشد إثارة إىل

  النفسي الديين: باالرشادأسباب جناح اسلوب النصيحة كأحد الفنيات اخلاصة الرابع عشر: 

عدد  إىلالنفسي الديين  باالرشاديرجع الباحث أسباب جناح اسلوب النصيحة كأحد الفنيات اخلاصة 

  من األسباب منها ما يلي: 

النصيحة  إذ جيب عند توجيه ،للمرحلة العمرية للفرد املنصوحمراعاة اسلوب النصيحة خلصائص  - 1
 .إليهم النصيحةأو األفراد املوجه  للمرحلة العمرية للفردخلصائص امراعاة 

النفسي الديين وخباصة مرحلة بناء العالقة العالجية  االرشادمراعاة اسلوب النصيحة ألسس ومبادئ  - 2
  .واحلث على املشاركة النشطة

على التحسن  األفرادالنفسي الديين، من خالل مساعدة  االرشاداستفادة اسلوب النصيحة من فردية  - 3
  على حدة.  فردحلالة الفردية لكل يف إطار خاص بكل حالة على حدة، ووفق ا

اعتماد اسلوب النصيحة على األنشطة والواجبات املرتلية اليت يقوم ا املتدرب باجللسة وخارجها  - 4
 وبشكل دوري تنفيذا ملا دار باجللسة، واليت يتم التأكيد على أمهيتها يف أي برنامج عالجي نفسي ديين. 

بني أسلويب التعزيز الذايت،  واجلمعاإلجيايب والتشجيع،  اعتماد اسلوب النصيحة على أسلوب التعزيز - 5
عند  الفردملا طرأ على سلوكها من حتسن، والتعزيز اخلارجي، واملتمثل يف تشجيع  الفردواملتمثل يف إدراك 

 .بصدد تنفيذها الفردكون يقيامه باألداء الصحيح للفنية اليت 

أي املشاركة الدينية بني املرشد واملسترشد داخل  ندماج الديينالاحتقيق سلوب النصيحة على حرص ا - 6
 العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما إىلالعملية اإلرشادية و اليت تؤدي 

وذالك باستخدام مدرجات ،عند النصحتقليل احلساسية التدرجيي  إىلاسلوب النصيحة سعى   - 7
 .املواقف األشد إثارة إىلالسلوك بدءا من املواقف األقل إثارة 

الشخص  إذ أن ،لدى الفرد املنصوحتكوين ذات اجتماعية جديدة على اعتماد اسلوب النصيحة  - 8
فإنه  ، نتيجة لسيطرة  أفكار وأفعال غري مقبولة عليهعلى سبيل املثال الذي يعاين من الوساوس القهرية 
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قهور، وهذه اخلطوة ولكنه ال يستطيع إرضاءهم ألنه م،يشعر بأنه غري مقبول اجتماعيا من العامل احمليط به
تقوم علي بث مشاعر الطمأنينة والثقة بالنفس واحترامه لذاته واحترام اآلخرين له كل ذلك من شأنه أن 

  .يولد لديه أفكارا سليمة، وجيتهد يف التخلي عن الوساوس اليت جتلب عليه الشقاء

:وتتم هذه املنصوحالفرد تكوين جمموعة من االجتاهات والقيم لدي على اعتماد اسلوب النصيحة  - 9
وجعلها مركزا خلربات إدراكية وانفعالية ،تعديل فكرة الشخص عن نفسه املرشداخلطوة عندما يستطيع 

 ،القدرة علي الصمود:عدة اجتاهات وقيم تساعده علي العالج من وساوسه القهرية مثلتوجد  فمثال جديدة
والقدرة علي تقبل الذات وذوات اآلخرين واختاذ أهداف واقعية، والقدرة علي  ،القدرة علي العمل واإلنتاج

بالتضحية  ىضبط الذات وحتمل املسئولية، والقدرة علي تكوين عالقات مبنية علي الثقة املتبادلة، والقدرة عل
 .وخدمة اآلخرين والشعور بالسعادة

 اسلوب النصيحةاط عند استخدام أن يراعى جمموعة من النقالديىن النفسي  املرشدوجيب على 

 من أبرزها: النفسي الديين باالرشادكأحد الفنيات اخلاصة 

ساعد يف حتقيق يأن استخدام أي فنية عالجية يف اعتباره النصيحة الذي يقوم بالديىن  النفسي املرشد يضعأن  ·
 .اإلجيايب للناحية الدينية للعميل التعزيز

 ،الدين الذي يؤمن به الفنيات املوجودة يف ،النصيحةالذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيأن يستخدم  ·
 .أو الوجودية وغريها ،أو املعرفية ،أو السلوكية ،فنيات التحليل النفسي مثل: ،الفنيات األخرى إىلباإلضافة 

أي  االندماج الديينعلى حتقيق  ألنه يعملاستخدام اسلوب النصيحة على الديىن  املرشد النفسيحيرص  ·
 .العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما إىلاملشاركة الدينية بني املعاجل والعميل اليت تؤدي 

الوعظ وليس  النفسي الديين االرشادعلى النصيحة الذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيجيب تركيز  ·
غالبا يف دور العبادة التعليم والتوجيه من جانب واحد وهو الواعظ ويكون فيه الوعظ الديين يكون ف،الديين

عملية  النفسي الديين فهو االرشادأما  ،ويهدف إيل توصيل املعلومات الدينية املنظمة،أو يف الربامج الدينية
املرشد يتناول مع العميل موضوع االعتراف والتوبة واالستبصار ويشتركان ف ،يشترك فيها املرشد والعميل

مستغفرا إياه ذاكرا  ،والعميل يلجأ إيل اهللا بالدعاء مبتغيا رمحته معا يف عملية تعلم واكتساب اجتاهات وقيم،
 .متوكال علي اهللا مفوضا أمره إليه،صابرا علي كل حال
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النفسي  االرشادالنصح يف طرق عند قيامه بتوجيهها النصيحة الذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيأن يراعى  ·
الطرق العقالنية االنفعالية  ،الطرق الوعظية ،والسنة النبوية املطهرةالطرق االقتدائية يف القرآن الكرمي (الديين

 .عند النصحتقليل احلساسية التدرجيي  ،املناظرة واحلوار واإلقناع املنطقي يف  النصح،

 ،النصحلفضل الناصح معرفة النصح الن النصيحة فضل وأمهية الذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيأن يدرك  ·
 النصح.، يكون حافزاً ودافعاً للتفاين يف ه عند اهللاوأجر

 

 فكلما كان النصحالنصيحة الرغبة يف السري بطريق الذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيأن يكون لدى   ·
يصلح للسري يف هذا الطريق إال من  راغبا للسري يف طريقها، كلما كان عمله متقناً، فال ،لنصحه حمباالناصح 

 .ر فيه بقناعة ووعيدخله حبب ورغبة، ومن سا

تقياً نقياً، الناصح فكلما كان  ، هللا النصيحة التجرد وإخالص النيةالذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيمراعاة  ·
الوفري،  له عليها األجر سبوجه اهللا عز وجل، كلما أعانه اهللا على أدائها، وح ، يبتغي انصحهمتجرداً يف 

اَهللا ويعلِّمكُم اُهللا واُهللا بِكُلِّ شيٍء  واتقُوا {:إىلإال ملن أحبه، قال تع واإلخالص سر من أسرار اهللا ال يعطيه
يمل282:آية ،البقرة( سورة  }ع(. 

  مبجموعة من الصفات من أمهها:النصيحة الذي يقوم بالديىن  املرشد النفسيأن يتحلى  ·

v  وحمتاج للصرب يف ،لنصحهالصرب للحصول على العلم الالزم  إىلفهو حمتاج  :الصرب اجلميلبالتحلي 
العقبات اليت ستعترض  الصرب اجلميل ملواجهة إىلحمتاج  ،نصحه، الذين يستهدفهم باملنصوحنيالتعامل مع 

 الصالحات وتواصوالَفي خسرٍ * إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا  والْعصرِ * إِنَّ اِإلنسانَ{: إىل. قال تعنصحهطريق 
  )3-1( سورة العصر،آيات:  .}بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

v فيكون  ،احلسن النصيحة باخللقالذي يقوم ب املعاجل النفسيأن يتحلى فينبغي  :احلسن التحلي باخللق
ال يكذب،  وإذا حدثَ يكذب، أميناً ال يغش، وفياً ال خيون، عفيف اللسان، فإذا وعد ال خيلف، صادقاً ال

   .وإذا عاهد ال يغدر، وإذا خاصم ال يفجر
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v يكون قدره، ومكانته،  الناصحوزيتها احملرك، وعلى قدر علم  ،النصيحةفهو زاد هذه  :التسلح بالعلم
  .من ملك أدواا إال النصيحةوال يصلح هلذه 

v يكون حكيماً، نافذ البصرية، بعيد أن الناصح  املعاجل النفسيفالبد على  :االتصاف باحلكمة واحلنكة
املكان املناسب، يف الوقت املناسب، بالقدر املناسب،  النظر، واحلكمة هي وضع الشيء املناسب، يف

عارفاً  ،مبا جيب تقدميه، وما ميكن تأخريه، وأن يكون مدركاً للضروري واحلكمة تقتضي أن يكون عارفاً
  .املهمات آخر هذه األمور ىلإب األولويات، واملراتب والدرجات... يبترت
v فيه، خاصة  ينصحبالوسط الذي  أن يكون خبرياًالناصح  املعاجل النفسي ينبغي على :اخلربة والتخصص

 النصيحةبني الطالب هلا لغتها، و النصيحةوأقساماً شىت، ف حبراً واسعاً، وبناًء فارهاً، النصيحةبعدما أضحت 
النسائية هلا  النصيحةالعامة هلا أسلوا الذي يناسبها، و النصيحةوطريقتها اليت تالئمها،  بني العمال هلا

   .تناسبه ولكل قسم من هذه األقسام أدواته ووسائله اليت اخل.خصوصيتها....
 
  

  :أسلوب احلوار :الرابع الفصل
  

  متهيد:
يف غاية األمهية باعتباره نقطة االنطالق األوىل اليت تعزز ثقة الفرد يف  اًيعترب أسلوب احلوار أمر

التواصل مع اآلخرين، بل النواة األساسية اليت يتشكل فيها تعامل الفرد مع الغري، وإذا افتقد هذا احلوار مع 
ووجهات النظر اقرب الناس إليه فإنه من الصعب أن جيده لدى اآلخرين، وأحيانا تتشكل املفاهيم االجيابية 

واآلراء السديدة من خالل تبادل اآلراء واحترام وجهات النظر داخل اجلماعة الواحدة،وسيادة مبدأ اإلقناع 
  .باحلجة واملنطق، وغياب وسائل القهر واإلذالل وفرض اآلراء بالقوة

قيدة ابتداًء يشكل القرآن الكرمي الوثيقة الرائعة من وثائق احلوار الديين الذي يتعلق بكل قضايا الع
األحكام الشرعية". يعد احلوار بكل أشكاله مسة من مسات اتمع  إىلمن فكرة وجود اهللا، ووحدانيته، 

املسلم ابتداًء من عهد الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ وحىت العهود اليت تلت عهده الكرمي وتارخينا 
احلوار بني املواطن واخلليفة أو بني املواطن  مليء بالشواهد اليت تصلح أن تكون أمثاالً ساطعة على حرية

  واآلخر وكذا بني العلماء من خمتلف املذاهب وامللل.  
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واقع يقودهم ملعرفة اإلسالم على  إىلإن القرآن الكرمي أمرنا باحلوار مع أهل الكتاب بغية التوصل 
وبينكم أال نعبد إال اهللا وال  كلمة سواء بيننا إىل: ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إىلوجهه الصحيح، قال تع

(آل  نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا فإن تولَّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ 
احلبشة مع كون ملكها نصرانيا، إال أن عدله  إىل)،وقد اختار الرسول اهلجرة األوىل للمسلمني 64عمران،

اره هلجرة أصحابه، وقد ذكرت كتب التاريخ ذلك احلوار الرائع بني وإنصافه للمظلومني جعل الرسول خيت
النجاشي وبني جعفر بن أيب طالب وكيف انتهى ذلك احلوار بإقرار النجاشي بنبوة الرسول عليه السالم 

  .وتقدميه العون ألصحابه
ائه وأفكاره آر وتظهر أمهية احلوار يف كونه حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها اإلنسان مع غريه لنقل

خالل احلوار، كما ان احلوار  الشعوب أصبحت يف حاجة ماسة لنقل حضارا من أنوجتاربه وقيمه، كما 
خالل حواره مع اآلخرين وتواصله معهم،  تقوية اجلانب االجتماعي يف شخصيته من إىليساعد اإلنسان 

ة احلوار من خالل ظهور القنوات اإلنسان أن يدرك مهار كما ان العصر الذي نعيش فيه أصبح لزاماً على
   .من االكتشافات العلمية واالنفجارات املعرفية يف مجيع جماالت احلياة الفضائية فأصبح يف عامل متسارع

  
احلياة  يعد احلوار من أهم أدوات التواصل الفكري والثقايف واالجتماعي واالقتصادي اليت تتطلبها

 املشترك والتحليل واالستدالل، والبعد عن مية قدرة األفراد على التفكرييف اتمع املعاصر ملا له من أثر يف تن
االنغالق واالنعزالية، فضال عن كونه وسيلة للتآلف والتعاون والتفكري اجلماعي والنقد الفكري الذي يؤدي 

ر وبني وقد أكد اإلسالم على احلوا .توليد األفكار واالبتعاد عن سوء الفهم وسوء الظن وإلغاء اآلخر إىل
: إىل) يف قوله تع125أمهيته يف كثري من نصوص الكتاب املبني والسنة الشريفة، كما يف سورة النحل (اية

 ك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلُم بالّيت هي أَحسن إىلآدعإىللذا تسعى الدراسة احلالية  ،سبيل رب 
  تناول موضوع مقومات احلوار الناجح بالدراسة والتحليل.

  
ه باستخدام أساليب احلوار البناء إلشباع حاجة اإلنسان تاحلوار مطلب إنساين، تتمثل أمهي يعد

لالندماج يف مجاعة، والتواصل مع اآلخرين، فاحلوار حيقق التوازن بني حاجة اإلنسان لالستقاللية، وحاجته 
والشعوب، حيث تعلو  للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين.كما يعكس احلوار الواقع احلضاري والثقايف لألمم
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مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة اإلنسانية هلذه احلضارة وتلك. وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائل 
  .ممارسة احلوار الفعـال، الذي يعاجل القضايا واملشكالت اليت تواجه اإلنسان املعاصر

 ،احلوار املستمدة من عاملية الدين اإلسالميإن من أبرز املزايا اليت اختص ا احلوار اإلسالمي عاملية 
اآلية  ،" وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا " ( احلجرات :وقد أكد هذا رب العزة يف حمكم ترتيله إذ قال

بني بين البشر فاحلوار ذا  عاونالتعارف والت إىل) أي ليعرف بعضكم بعضاً من خالل التحاور املؤدي  13
 إىلفقد قال تع ،وضرورة حياتية يربرها التفاوت البشري يف العقول واألمزجة ،عاملية املعىن ظاهرة إنسانية

" ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم  :مؤكداً هذا التفاوت واالختالف
، فهو أسلوب ). ويكتسب احلوار أمهية بالغة يف الدعوة اإلسالمية 118اآلية  ،ربك ولذلك خلقهم "( هود

أصيل من أساليب الدعوة، فضال عن دوره الكبري يف تأصيل املوضوعية ورد الفكرة املغرضة كالفكرة القائلة 
إن اإلسالم دين القهر، وإنه انتشر بالسيف كما روجه أعداء اإلسالم من ضالل املستشرقني واحلاقدين على 

غارب إال بفضل احلوار اهلادف الذي يعين قبول هذا الدين، ومل ينتشر اإلسالم ونظامه يف املشارق وامل
التكافؤ بني خمتلف الشعوب واألمم، فباحلوار واإلقناع وإعطاء التصور الصحيح لإلسالم، وحماولة نقاش 
اآلخرين واحترامهم، حتقق انتصار اإلسالم ومت قبول دعوته السامية القائمة على البساطة واالعتقاد 

نسان، وال سيما العمل مبقتضى العدالة واملساواة واحلرية واإلخاء اإلنساين الصحيح، وااللتزام حبقوق اإل
  .واملرونة

دين احلوار بدليل ما جاء يف الترتيل احلكيم ﴿لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد  اإلسالمييعد الدين 
ه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَها واللَّه سميع عليم﴾ من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّ

)، ومنهج اإلسالم هو إتباع طريقة احلوار التام الذي يقصد به الكشف عن احلقيقة 256(سورة البقرة،
ار مع أهل األديان األخرى، وهو اردة، وحتقيق املصادقة بني املتحاورين، فاإلسالم كله دعوة دائمة للحو

أيضاً دعوة خالصة حلوار احلضارات لبيان زيف احلضارة املادية وانطالقها من املاديات فقط، وإثبات صحة 
منهج احلضارة اإلسالمية القائمة على مراعاة املاديات والروحانيات معاً. واحلوار أجدى على اإلسالم 

زال، أو العزلة أو االنغالق والعنصرية فهو حيقق املصلحة اإلسالمية، واملسلمني من التقاطع والتدابر واالنع
بنشر الدعوة بطريق هادئ، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املرحلة املكية مع املشركني، وألن احلوار 

قر ما دليل على الثقة بالنفس واملبدأ، وألن اإلسالم كما عرفنا دين التسامح والتوازن واالعتدال، وال ي
يسمى باإلرهاب الفكري واحلريب إال للضرورة لقمع عدوان املعتدين، واستخالص احلقوق املغتصبة من 
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الظلمة الغاصبني، وال ينكر يف اإلسالم تفاوت املدارك والثقافات والرتعات، فيكون اإلسالم الذي هو رمحة 
  ل، باحلوار املفيد والنقاش اهلادئ.شاملة للعاملني طريق إنقاذ وجناة، وإرساء ملعامل احلكمة واالعتدا

يف كتابه العزيز حني قال:  إىلما ذكره اهللا سبحانه وتع وقد أكد ديننا احلنيف احلوار من خالل
)، ويف 125باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن﴾ (سورة النحل، سبيل ربك إىل﴿أدع 

بني ملستويات عديدة، منها: حوار املالئكة مع رم سبحانه القرآن الكرمي أشكال متعددة وخمتلفة من احلوار 
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها  {يف سورة البقرة  إىلوتع

)، وحوار 30(سورة البقرة، }ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون 
مع عيسى عليه السالم يف سورة  إىلمع األنبياء والرسل على سبيل املثال حوار اهللا تع إىلاهللا سبحانه وتع

وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما  {املائدة: 
قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت  يكون يل أن أقول ما ليس حبق إن كنت

 إىلعلى سبيل املثال حوار اهللا تع مع إبليس إىل).وحوار اهللا سبحانه وتع116(سورة املائدة، }عالم الغيوب 
وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأنت قلت للناس  {]:  116 ه السالم يف سورة املائدة [اآليةمع عيسى علي

ختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس حبق إن كنت قلته فقد علمته ا
وحوار الرسل مع أقوامهم، كحوار آدم  .}تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 

 إىلا خلقه،كما جاء يف قوله تعمع زوجه ومها يف اجلنة، وكذلك ما أمر اهللا به املالئكة من السجود آلدم مل
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد  {من سورة [ البقرة ]: 

 ،آخر اآليات. إىل }أَعلَم ما لَا تعلَمونَ فيها ويسفك الدماَء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني 
  وغريها من األمثلة.

احلوار مع كل  ،حيث كان من مبدأ الرسول ،وقد وردت يف السنة النبوية أمثلة كثرية حلوار النيب
مع قومه وأصحابه، ومع معارضيه، ومن أشهر  ،معارض، وقد محلت لنا كتب السنة كثري من حواراته

ل عند ما بعث املشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على رسول اهللا  أموراً لعله يقبل بعضها احملاورات ما حص
  آخر احملاورة املشهورة، وكذلك قصة من جاء يستأذنه يف الزنا.. إىلفيعطى من أمور الدنيا ما يريد 

  
 ومن السنة أيضاً قصة الرسول مع عتبة بن ربيعة حيث بان لنا حسن استماع الرسول  لعتبة حىت

فرغ من كالمه، وقصة الرسول مع األنصار بعد معركة حنني يف توزيعه للغنائم وكيف بان لنا قبول 
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ولقد حتاور املسلمون فيما بعد مع اوس والنصارى واليهود وأصحاب ،والرضا ا ،األنصار لقسمة الرسول
امللل األخرى اليت ختالف ملتهم، بل إم حتاوروا مع الذين ينكرون وجود اهللا والرساالت والبعث والنشور، 

شون يف جمتمع واحد وحتت ظل دولة يوكانت هذه احلوارات تتم يف أجواء علمية رائعة وكان اجلميع يع
ة، ومل تكن كل تلك االختالفات تفرق بينهم، وجتعل بعضهم أعداًء لبعضهم اآلخر، فالتعامل مع واحد

وبذلك يعد احلوار ذا أمهيه كبرية،فهو من وسائل االتصال الفعالة؛حيث يتعاون  ،املخالف له قواعد وأصول
احبه منها،والسري املتحاورون على معرفة احلقيقة والتوصل إليها؛ ليكشف كل طرف منهم ما خفي على ص

احلق.واحلوار مطلب إنساين، تتمثل أمهيه باستخدام أساليب احلوار  إىلبطريق االستدالل الصحيح للوصول 
البناء إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج يف مجاعة، والتواصل مع اآلخرين، فاحلوار حيقق التوازن بني حاجة 

ع اآلخرين.كما يعكس احلوار الواقع احلضاري والثقايف اإلنسان لالستقاللية، وحاجته للمشاركة والتفاعل م
لألمم والشعوب، حيث تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة اإلنسانية هلذه احلضارة وتلك. وتعد الندوات 
واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائل ممارسة احلوار الفعـال، الذي يعاجل القضايا واملشكالت اليت تواجه 

قوم احلوار املنضبط الراقي على أصول عظيمة كثرية، وميكن إمجاهلا بسالمة املقاصد، اإلنسان املعاصر. ي
فهذه األصول، وما يندرج حتتها تعد أعظم أصول  .والتثبت، والعلم مبادة احلوار، ولزوم العدل مع احملاور

  .شريفةوهذه األصول الرفيعة الشأن تتجلى غاية التجلي يف السرية النبوية ال .احلوار ومقوماته
  

  مفهوم احلوار:أوال: 
الشيء وعنه حوراً وحماراً  إىلحار  ،الشيء إىلالرجوع عن الشيء و :من حور، احلور :احلوار يف اللغة –أ 

أي تراجعوا الكالم  ،أن كلمة احلوار يف اللغة مشتقة من حتاور وحتاوروا ؛رجع عنه وإليه :وحمارة وحؤوراً
  .أو بني ممثلني أو أكثر على املسرح ،واحلوار حديث جيري بني شخصني أو أكثر يف العمل القصصي ،بينهم

  
وسيلة تستخدم  بأنه) يعرفه  1981تعددت تعريفات احلوار فنجد اهلامشي ( :احلوار يف االصطالح –ب 

لتأكد من صحتها أو واختبارها بطريق غري مباشر ل ،اإلقناع الذايت لتمحيص األفكار واملعلومات السابقة
 ،لذا فهي ال تعتمد التلقني ارد القائم على األمر والنهي أو على جمرد اإللقاء والسماع املطلقني ؛خطئها

  .فاحلوار طريقة تقوم على املناقشة املتبادلة بني طرفني وتتخللها أسئلة وإجاباا
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) أساس احلوار والنقاش باألسئلة ) بأن احلوار تلك الطريقة اليت تقوم على  1985يرى الشيباين 
 .حقيقة من احلقائق ال حتتمل الشك وال النقد وال اجلدل إىلواألجوبة للوصول 

أن احلوار يف مجلته من األساليب اليت توظف لنقل معلومة ال بطريق اخلرب وإمنا من خالل  إىل وأشار زيادة
نقيضه مما يعطي اإلطار الذي تنقل به السؤال واجلواب أو رأيني يلتقيان أو يفترقان من حول الشيء و

 .املعلومة حيوية تفضل السرد الذي قد يشعر السأم وامللل
لكل  ،حول موضوع حمدد ،حمادثة بني شخصني أو فريقني ) احلوار بأنههـ1418ويعرف عجك (       

 ،أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات النظر إىلأو  ،احلقيقة إىلهدفها الوصول  ،منهما وجهة نظر خاصة به
مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة  ،بطريق يعتمد على العلم والعقل ،بعيداً عن اخلصومة أو التعصب

  ولو ظهرت على يد الطرف اآلخر.
  

احلالية بأنه  يف الدراسةيقصد باحلوار التربوي يف السنة النبوية :ثانيا: مفهوم احلوار التربوي يف السنة النبوية
أسلوب تعليمي استخدم فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم األسئلة وإجاباا دف إثارة أذهان املتعلمني 

  احلقائق اليت ال تقبل الشك أو اجلدل. إىلمتحيص األفكار وحماكمتها عقلياً للوصول  إىلودفعهم 
  

  :آداب احلوارثالثا: 
وانعدامها يقلل من الفائدة املرجوة منه  ،ته العلميةإن األخذ بآداب احلوار جيعل للحوار قيم

واحلوار  .وذلك لعدم التزام املتحاورين بآداب احلوار ،إن بعض احلوارات تنتهي قبل أن تبدأ .للمتحاورين
وإن مل تتوافر فيه فال داعي  ،تكون مؤشرا الجيابية هذا احلوار أو سلبيته ،اجليد البد أن تكون له آداب عامة

لذا ينبغي أن  ،فانعدامها جيعل احلوار عدمي الفائدة ،وهذه اآلداب تكون مالزمة للحوار نفسه ،للدخول فيه
وحىت  ،تكون هناك آداب لضمان استمرارية احلوار كي ال ينحرف عن اهلدف الذي من أجله كان احلوار

فكم من حوار  ،جل ضمان تنفيذ النتائج اليت كانت مثرة احلواربعد انتهاء احلوار البد من توافر آداب من أ
حيتوى  .كان ناجحا ولكن لعدم االلتزام باآلداب اليت تكون بعد احلوار كانت النتائج سلبية على املتحاورين

مراء أو  إىليتحول كالمهم  احلوار على آداب مجة ينبغي على كافة األطراف التحلي ا وااللتزام ا حىت ال
  ومن أهم آداب احلوار.جدال
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هللا عز  جيب ا ن يتوافر يف األعمال سواء كانت كبرية أو صغرية النية اخلالصة :إىلإخالص احملاور النية هللا تع ·

قُلْ إِنَّ صالتي  [ إىلوجل، وحتقيق اإلخالص يف النية هللا ينبغي أن يتحقق عملياً يف واقع احلياة لقوله تع
 نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسنوقد وضح النيب صلى اهللا عليه وسلم حقيقة 162(األنعام: ]و (

 هترجه تكَان نى، فَموا نرِئٍ ما الممإِنو  ةيالُ بِالنما األعمإىلالنية حبديثه " إِن و اللَّه هترفَهِج هولسإىلر 
 هترا فَهِجهجوزتي أَةرا أَوِ امهيبصا ييندل هترجه تكَان نمو ،هولسرو ه رواه مسلم  إىلاللَّهإِلَي  راجا هم

إحقاق احلق  تتمثل يف إىلواحلوار عمل من األعمال، ولذا ال بد له من نية خالصة هللا تع، )4927،(مسلم
وإظهاره على الناس، إذ " ينبغي على املسلم أالّ يدخل يف حوار ما إذا مل يكن متأكداً من أن نيته هللا عز 

 .وجل، فليس املقصود من احلوار أن يظهر احملاور براعته وثقافته أو أن يتفوق على اآلخرين
وهذا أدب   إىللو كان احملاور ال يؤمن باهللا تعينبغي للمحاور التذكري باهللا دائماً حىت و: إىلالتذكري باهللا تع ·

قَد جِئْناك بِآية من ربك  [قرآين ورد يف حوارات األنبياء مع رسلهم، وقد قال موسى وهارون لفرعون 
من ربكُم علَى أَو عجِبتم أَنْ جاَءكُم ذكْر  [) وقال هود لقومه 47(طه: ]والسالم علَى منِ اتبع الْهدى 

أصل من أصول  إىلإن التذكري باهللا تع ).63(األعراف: ]رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ 
احلوار والدعوة، وهو رد على من يريدون إقامة احلوار بني الثقافات واألديان يف عصرنا دون اخلوض يف 
مسائل العقيدة، وهو حوار غري جمد نفعاً ألنه مبين على ضياع األصل األصيل يف هذا كله، أال وهو توحيد 

  كما سنفصل ذلك يف موضع آخر. إىلاهللا تع
إن توافر هذا األدب يف املتحاورين له قيمته الكبرية يف جناح احملاور فوجود ضد هذه الصفة  صدق احملاور: ·

ان اعتماد احملاور الصدق يف كالمه  ،وهي الكذب يفقد طريف احملاورة أمانتهم ويتطرق الشك يف صدقهم
وريه بصحة دعواه فكلما متسك ذه الصفة كان هلذا األثر البليغ يف إقناع حما ،يكسبه قوة يف حماورته

واحملاور الصادق جيعل لكل كلمة قيمة واضحة تؤثر فيمن يتحاور أو يستمع له فكل أقواله  .وسالمة قضيته
وأما لو كان كاذبا يف أقواله فإن أغلب كالمه وإن كان ظاهره الصحة فإنه ال يؤخذ به وال  ،هلا وزا

 .فقد املصداقية اليت كان يتمتع األنه  ؛تكون له قيمة عند حماوريه أو حىت املستمعني له
 ،إن البعض يضيق صدره بسرعة يف احملاورة حىت وإن كان الطرف اآلخر ال خيالفه يف الرأي :الصرب واحللم ·

فضال على أنه لن يستطيع الدفاع عنها  ،وهذا أمر خطري ألنه ال يتمكن من شرح أو توضيح وجهة نظره
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والصرب يف احلوار أنواع .ر بالصرب واحللم قبل دخوله يف احملاورةولذا جيب أن يتصف احملاو ،عند املخالفة
  :منها

  .الصرب على احلوار ومواصلته -
  .الصرب على اخلصم سيئ اخللق -
  .الصرب عند سخرية اخلصم واستهزائه -
  .الصرب على شهوة النفس يف االنتصار على اخلصم -
  .الصرب على النفس وضبطها -
  
والرمحة يف  ،وهي رقة القلب وعطفه ،إن من الصفات اليت يتصف ا احملاور املسلم هي الرمحة :الرمحة ·

إقناعه باحلسىن فهو ال  إىلاحلوار هلا أمهية فاحملاور حني يتصف ا جتد فيه إشفاقا على من يتحاور معه وميال 
ا وسالمة الصدر واحملاور والرمحة يف احلوار تدل على صدق نواي.يعد على خصمه األخطاء للتشفي منه

من  إىلواملتحاورون لو نظر كل منهم  ،املسلم ال تكون رمحته ملن حيب فقط بل هي شاملة لكل من يراه
وتقبل الناس للفكرة ليس بالسهولة .إقناع بكل الوسائل املمكنة إىلتعاطف معه وسعى  ،حياوره نظرة رمحة

فقد يفهم أحد الناس أمرا ما يف وقت أقصر من  ،الفهم ألن عقول الناس خمتلفة يف قدرا على ،املتوقعة
بل قد يرجع  ،وبالرفق ميكن إقناع اآلخرين.والرفق باحملاور جيعله متقبال ملا يطرح عليه من أفكار ،غريه

بل سيكابر ويعاند ويصر على  ،ولو عوامل بشدة ملا استجاب.ووله عن رأيه إذا بني اخلطأ الذي وقع فيه
 .وسيلتمس لنفسه املربرات واألعذار يف إصراره على ما هو عليه من اخلطأ ،الذي كان عليهاخلطأ والباطل 

الكفر، والناس ال يقبلون  إىلإن التكرب أمر مذموم وهو مرض إبليس الذي أخرجه  عدم التكرب على احملاور: ·
فعلى مضض وكره  من متكرب أياً كان موقعه أو منصبه أو مكانته، فإن قبلوا منه ملكانة لـه أو سلطان

وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في اَألرضِ مرحاً  [حني.. وهلذا أوصى لقمان ولده بقوله   إىلوتربص 
  ).18(لقمان:  ]إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

إذاً؟ إن احلوار سبيل لبيان احلق، وإذا وال ينبغي أن يبدأ احلوار بتخطئة اآلخر واامه، فلماذا احلوار 
بدأنا باإلدانة واالام فلن يظهر احلق، وسوف يصر الطرف اآلخر على موقفه، ومن مث تضيع احلقيقة، وهذا 

ومل يثبت قطُّ يف حوار للنيب صلى اهللا عليه  ثابت فيما أوردناه من حوارات النيب صلى اهللا عليه وسلم.
نه أو قبح أو تنقّص... حىت يف أشد األزمات وأحلك األوقات، ولعل حواره وسلم أنه سب حماوره أو لع
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مع مبعوثي قريش يف صلح احلديبية خري شاهد على ذلك كما ذكرناه من قبل، فحني أملى النـيب صلى اهللا 
عليه وسلم شروط الصلح مع قريش على علي بن أيب طالب حبضور سهيل بن عمرو ممثالً لقريش قال النيب 

ولكن اكتب  !اهللا عليه وسلم لعلي:" اكتب: بسم اهللا الرمحن الرحيم، فقال سهيل: ال أعرف هذا صلى
بامسك اللهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اكتب بامسك اللهم فكتبها، مث قال: اكتب: هذا ما 

اهللا مل أقاتلْك، صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيلَ بن عمرو، قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول 
ولكن اكتب امسك واسم أبيك، قال: فقال رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اكتب: هذا ما صاحل عليه 

  ).2007،حممد بن عبد اهللا سهيلَ بن عمرو (ابن هشام
إن بشاشة الوجه ولني اجلانب وخفض اجلناح وإلقاء السالم أمور كالسحر يف اجتذاب القلوب 

أمحد و" ال تحقرنَّ من الْمعروف شيئاً ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك بِوجه طَلْقٍ  رواه مسلم  والنفوس، ويف احلديث
) إن اللقاء بوجه طلق وبإلقاء السالم يفتح مغاليق القلوب ويقارب بني 21559،أمحد() و6690،(مسلم

لناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ وال هدى ومن ا {األرواح، هلذا السبب ورد ذم اادل املتكرب عن احلق 
اميالْق موي يقُهذنو يزا خيني الدف لَه بِيلِ اللَّهس نلَّ عضيل هطْفع نِريٍ. ثَانِيابٍ متال كرِيقِ والْح ذَابع ة{ 

  ).9-8 ،(احلج
  

احلسىن يف القول والفعل كاف يف جذب القلوب والعقول  إتباعإن : اجلدال واحملاورة باليت هي أحسن ·
وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالّ بِالَّتي  {الواعية، وهلذا أُمر املسلمون مبجادلة أهل الكتاب باليت هـي أحسن 

 مهنوا مظَلَم ينإِالّ الَّذ نسأَح يأدب قرآين أُمر به املرسلون على مر )، والدعوة باحلسىن 46،(العنكبوت}ه
 إىلفرعون الذي بلغ املدى يف كفره فزعم أنه إله، قال تع إىلموسى وهارون  إىلالتاريخ، وحني أرسل اهللا تع

املسبق أن فرعون لن  إىل) هذا مع علم اهللا تع42،(طه }فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى  {هلما 
يؤمن، وسيبقى على كفره حىت الغرق  ولكنه مع ذلك أمرمها مبا أمر ليكون ذلك نرباساً وأدباً ومنهاجاً 

يوم القيامة، وإذا مل ينجح هذا األدب مع فرعون، فلعله ينجح مع غريه فيتذكر أو  إىلمستمراً للدعاة 
  خيشى.

مراراً وتكراراً، فما سب أحداً منهم وال تنقّصه بل كان وقد حاور النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود 
احلق، حىت حني كانوا  إىلعلى الدوام حياورهم باحلسىن ويظهر احترام حماوريه ورغبته الشديدة يف هدايتهم 

يشتدون يف القول وينشرون األكاذيب كعادم كان يقابلهم باحلسىن ويفضح أكاذيبهم، ومن ذلك سؤاله 
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خيرب عن أهل النار، قَالَ:" فَهلْ أَنتم صادقي عن شيٍء إِنْ سأَلْت عنه؟ فَقَالُوا: نعم يا أَبا هلم يف غزوة 
يِسرياً ثُم  نكُونُ فيها الْقَاسمِ، وإِنْ كَذَبنا عرفْت كَذبنا كَما عرفْته في أَبِينا، فَقَالَ لَهم: من أَهلُ النارِ؟ قَالُوا:

فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم: اخسئُوا فيها، واللَّه ال نخلُفُكُم فيها أَبداً رواه البخاري  !تخلُفُونا فيها
  ).3169،البخاري(
  
 ،إن اختالف وجهات النظر مهما بلغت بني املتحاورين فإن ذلك ال مينعهم من االحترام والتقدير :االحترام ·

وكل إنسان حيب أن يعامل باحترام  ،إن االحترام املتبادل جيعل األطراف املتحاورة تتقبل احلق وتأخذ به
 ،الواجب بقاء االحتراموحىت لو كان هناك رد يف احلوار ف ،فعلى احملاور أن حيب ألخيه ما حيبه لنفسه

فإن مل يستفد فعليه أن ال يفقد االحترام والتقدير ملن  ،وهو يرغب يف االستفادة إالفاحملاور مل يدخل احلوار 
 .يتحاور معه

وال يقصد منه إال إفحام  يسبب اجلدل تشتت القلوب وال فائدة من ورائه :واجلدل البعد عن املماراة ·
وعن أيب أمامه الباهلي رضي اهللا عنه   ..قصده وإظهار اخللل يف كالمه أو فعله أواخلصم.. أو التشهري به، 

عليه وسلم: [أنا زعيم بيت يف ربض اجلنة (ما حييط ا خارجاً عنها) ملن  قال: قال رسول اهللا صلى اهللا
  .املراء وإن كان حمقاً] رواه أبو داوود بإسناد صحيح ترك
والرمحة وخفض اجلانب  ناسبه شرعاً وعرفاً:فيخاطب الوالدين بالتوقري واإلجالل،إنسان مبا ي خياطب كلَ أن

 أن ال يعظم الفاسق . )23اآلية ،لَهما قَوالً كَرِمياً﴾ (اإلسراء هلما. ﴿فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ
أبو داوود بإسناد  أسخطتم ربكم عز وجل) رواهوالكافر (ال تقولوا للمنافق سيداً، فإنه إن يكن سيداً فقد 

   .صحيح
 فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم:{ ملصلحة وبالضوابط الشرعية البعد عن عبارات املدح للنفس أو للغري إال ·

:اخلري إىلالكالم هادفاً  أن يكون .)32،(النجم }بِمنِ اتقَى من أَمر  هم إِالال خير في كَثريٍ من نجوا{ 
نماسِ والن نيالحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدراً بِصأَج يهتؤن فوفَس اللَّه اتضراَء مغتاب كلْ ذَلفْعيماً يظع{ 

  ).114،(النساء
وليايل الطرب على  فمثال احلديث يف األغاين ،ويقصد بالباطل كل معصيةالبعد عن اخلوض يف الباطل:  ·

يقول اإلمام الغزايل ال  ويف  الواقع أنواع الباطل كثرية كما .سبيل اإلعجاب هذا يعد من اخلوض يف الباطل
 .ميكن حصرها لكثرا وتفننها
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إن التحلي بالصرب والتواضع للمحاور جيعالنه يشعر بأن الذي أمامه ال يريد شيئاً إال احلق واحلقيقة الصرب:  ·
احلقيقة فيه نفع للناس، وقد لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الناس إبان  إىلالوصول يف ذاا، و

دعوته ألواناً من التطاول فما ضجر وما سب وما لعن، لقد ابتسم للرجل الذي خنقه بثيابه طالباً بعض 
اه ما سأل، ففي املـال حىت امحرت رقبته الشريفة صلى اهللا عليه وسلم فما زجره وما لعنه.. بل أعط

ياشيظُ الْحغَل انِيرجن درب هلَيعصلى اهللا عليه وسلم و بِيالن عي مشأَم تكُن ة، احلديث عن أَنسٍ قَالَ:" 
 تظَرى نتةً حيددةً شذْبج هذَبفَج ابِيرأَع كَهرصلى اهللا إىلفَأَد بِيقِ الناتع ةفْحص بِه تأَثَّر عليه وسلم قَد 

كدني عالَّذ الِ اللَّهم ني مل رقَالَ: م ثُم هتذْبج ةدش ناِء مدةُ الرياشح! لَه رأَم ثُم كحفَض هإِلَي فَتفَالْت !
وء واالعتماد على احلجة إن الصرب واهلد ).2429،مسلم() و3149،بِعطَاٍء رواه البخاريومسلم (البخاري

الناصعة والدليل البني سبل هامة لنجاح احلوار، حىت إذا مل يقتنع احملاور فإنه يظل يف دخيلة نفسه عاملاً بأنه 
اهلزمية النفسية إذا مل تأت اهلزمية من  إىلعلى الباطل وأن خصمه على احلق.. وهذه قد تؤدي يف النهاية 

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم  [يف فرعون وقومه بشأن آيات موسى إىلسلطان أعلى، وقد قال اهللا تع
) فهم قد عرفوا أن موسى على احلق واستيقنوا أن اآليات اليت جاء ا حق، 14،(النمل ]ظُلْماً وعلُواً 

 ولكن منعهم الكرب حىت جاءهم وعد اهللا باهلالك.
اخللق وجعل لـه يف قلوب الناس  إىلالتواضع خلق إسالمي مجيل، ما رزقه أحد إال حببه اهللا يعد :التواضع ·

 إىلمؤمنهم وفاسقهم مكانة طيبة، فإذا حتاور مع الناس تلهفوا على حديثه وقبلوا منه، وهلذا أوصى اهللا تع
اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا  رسله وأتباعهم بالتواضع ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:" وإِنَّ

حتى ال يفْخر أَحد علَى أَحد وال يبغي أَحـد علَى أَحد رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
إنه التواضع الذي يستصغر به اإلنسان نفسه  . )4179،ابن ماجه(،)4895،أبو داود(،)7210،(مسلم

صمه موقف التحدي  ولكن موقف املسترشد املتعرض بنفسه ملساقط الغيث، وجهده، حبيث ال يقف من خ
وعلى جسر من هذا التواضع الذي يفتح الطريق أمـام الرأي اآلخر تنجلي معركة الرأي عـن فوائد 

 .كثرية
إن من شروط جناح احلوار وجود أطراف مستعدة للتحاور التحاور مع أطراف مستعدة للتحاور:  ·

سائل موضوع اخلالف، فإذا مل يكن لدى أحد الطرفني رغبة يف حبث املسألة فال داعي ومستعدة لبحث امل
يواصلون احلوار  - مع وجود اإلميان بالدعوة واحلماس هلا  -إذاً لضياع اجلهد والوقت، ولكن الدعاة أحياناً 

يف دعوم، وبأمر برغم هذا العائق اخلطري، ومل يكن األنبياء يقطعون احلوار مع أقوامهم حىت آخر حلظة 
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فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَالثَةَ أَيامٍ ذَلك وعد غَير  [، ويف حوار صاحل مع قومه إىلمباشر من اهللا تع
) فقد ظل حياورهم حىت آخر حلظة، مث أمره اهللا بترك احلوار بعد عقرهم الناقة، 65(هود:]مكْذُوبٍ 

  )2005،يام يكون بعدها اهلالك(املغامسيوتوعدهم ثالثة أ
وقد حاور النيب صلى اهللا عليه وسلم قومه كثرياً... مث متر األيام وجتتمع قريش عند أيب طالب 

أقرب الناس إليه، عمه املدافع عنه محية وصلة للرحم، فحاور أبو  إىليشتكون حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
ما هو خري هلم منها؟ قال:  إىلعليه وسلم: أي عم، أو ال أدعوهم  طالب ابن أخيه فقال النيب صلى اهللا

أن يتكلّموا بكلمة تدين هلم ا العرب، وميلكون ا العجم، قال: فقال  إىلوإالم تدعوهم؟ قال: أدعوهم 
ل: فنفروا أبو جهل من بني القـوم: ما هي؟ وأبيك لنعطينكها وعشراً أمثاهلا، قال: تقول: ال إله إال اهللا، قا

قال:  !وتفرقوا وقالوا: سلنا غري هذه، فقال: لو جئتموين بالشمس حىت تضعوها يف يدي ما سألتكم غريها
وحني  ).2007فغضبوا وقاموا من عنده غضاىب، وقالوا: واهللا لنشتمنك وإهلك الذي يأمرك ذا (الطربي،

وعباد  [ إىلطريق مسدود يؤمر احملاور بالسكوت، ألنه يكون أبلغ من الكالم، قال تع إىليصل احلوار 
  ).63 ،(الفرقان ]الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً 

الغضب، ولقد ينا عن  إىلصومة اللجوء اخل إىلمن األمور اليت تضعف احلوار وخترجه جتنب الغضب:  ·
الغضب كما أكده النيب صلى اهللا عليه وسلم بتكرار النهي عنه كما يف احلديث عن أَبِي هريرةَ " أَنَّ رجالً 

 " بضغاراً قَالَ: ال ترم ددفَر  بضغنِي، قَالَ: ال تصصلى اهللا عليه وسلم: أَو بِيلنرواه البخاري قَالَ ل
)، ذلك أن الغضب خمرج لإلنسان عن شعوره وتعقّله، فإذا حدث شيء من ذلك أفسد 6116 ،البخاري(

  .احلوار، وأحدث اخلصومة، ورمبا استتبع العداوة، كما هو مشاهد يف احلياة
  
دال بالباطل التكذيب واجل إىلإذا تعدى احلوار اآلداب املرعية وخرج اإلعراض عن احملاور اادل املتكرب:  ·

فإن األفضل إغالق باب احلوار، هلذا أمرت مرمي بإغالق باب احلوار مع بين إسرائيل بشأن صبيها الذي 
 [محلت به فجأة، وتركت احلوار لعيسى لتكون املعجزة، وقد أمرنا باإلعـراض عن اادلني بالباطـل 

ا فَأَعناتي آيونَ فوضخي ينالَّذ تأَيإِذَا رو رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنع وقال 68 ،(األنعام ]رِض (
) ويف احلديث عن النيب صلى 58 ،(الزخرف ]ما ضربوه لَك إِال جدالً بلْ هم قَوم خصمونَ  [فيهم  إىلتع

" أَبغض الرجالِ  " رواه البخاري ومسلم  إىلاهللا عليه وسلم   مصالْخ األلَد 7188(البخارى،اللَّه (
 .)6780،مسلم(و
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البد إذاً للمحاور الناجح العلم مبوضوع احلوار وعدم اخلوض فيما ال يعلم والتسلح  العلم مبوضوع احلوار: ·
" موضوع احلوار والعلم بتف اصيله والتسلح بالعلم واملعرفة، خاصة يف املوضوع الذي سيحاور فيه، إن 

باحلجج والرباهني املؤيدة لـه سالح فعال يف يد احملاور الناجح  ميكنه من الوقوف على أرض ثابتة وليس 
على رمال متحركة، وحق االعتراض والتخطئة والتصدي للمحاورة واجلدال ال يتأتى جلاهل يف مواجهة 

ترض هلا االحتماالت والشبهات ويعد الردود عامل. إن احملاور اجلاد البد لـه أن يلم بأطراف القضية ويف
عليها باألدلة، فذلك أكثر إقناعاً وأسرع إذا كان لدى اخلصم استعداد لتقبل احلق وعدم التمادي يف 

من أسباب جناح احلوار وسرعة تأثريه أن يلم احملاور بعناصر موضوعه وأن تكون لديه احلجج والباطل،
ألهل الكتاب خطأ دعواهم يف إبراهيم  إىليفاجئ ا اخلصم، وقد بني اهللا تع الدامغة واملعلومات املناسبة اليت

يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ  [والمهم على جداهلم فيما ال علم هلم به فقال:
لُونَ. هقعأَفَال ت هدعب نجِيلُ إِالّ ماِإلنو لَكُم سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجالِء حؤه متا أَن

  ).66-65،(آل عمران ]بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 
ال تقْف ما لَيس و [رسوله واملسلمني والناس مجيعاً بااللتزام العلمي واتباع األدلة  إىلوأمر اهللا تع

) قال ابن كثري:" وقال 36،(اإلسراء ]لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً 
أن  إىلقتادة: ال تقل: رأيت ومل تر، ومسعت ومل تسمع، وعلمت ومل تعلم، فإن اهللا سائلك عن ذلك كله.. 

ى عن القول بال علم، فالقول بال علم من باب الظن املنهي عنه، ويف احلديث النبوي:  إىلن اهللا تعقال: إ
الظَّنو اكُمصلى اهللا عليه وسلم:" إِي بِيرواه البخاري ومسلم ؛قَالَ الن يثدالْح أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن 

يعد موضوع حواره إعداداً جيداً بأدلته وعناصره، وعلى احملاور أن  ).6536،مسلم() و5143،البخاري(
واإلتقان يف كل أمرٍ حممود مطالب به كما يف احلديث " إن اَهللا حيب إذا عملَ أحدكم عمالً أنْ يتقنه (رواه 

وهو يف  )1880وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ح ( ،)5314ح ( 4/335البيهقي يف شعب اإلميان 
  اهللا أكثر تطلباً. إىلأساسها الدعوة  جمال احملاورة اليت

التركيز على حل املشكالت وجتنب التعرض  احلوارمن اآلداب املرعية يف فن إظهار احترام احملاور:  ·
لألشخاص بأي نوع من أنواع التشويه لإلنسان من حيث هو إنسان كرامة وفضل خبلق اهللا لـه بيديه 

د كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من ولَقَ [ونفخه فيه من روحـه كما قال سبحانه 
) وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يظهر 70،(اإلسراء ]الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً 

 يكن منه أذى أو اعتداء.. وهو أدب قرآين، وال غرو فقد االحترام الكبري لكل من خالفه يف الدين إذا مل
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كانت أخالقه هي أخالق القرآن العليا. وهذا األدب كثري يف سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم نذكر منه على 
هرقل الذي رواه البخاري يف حديث طويل، ونص الكتاب: " بِسمِ اللَّه الرحمنِ  إىلسبيل املثال كتابه 

حالر هولسرو اللَّه دبع دمحم ني  إىليمِ، مفَإِن دعا بى، أَمدالْه عبات نلَى مع المومِ، سيمِ الرظقْلَ عره
يا  [علَيك إِثْم األرِيِسيني، و أَدعوك بِدعاية اإلسالمِ، أَسلم تسلَم، يؤتك اللَّه أَجرك مرتينِ، فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ

عضاً كَلَمة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللّه والَ نشرِك بِه شيئاًَ والَ يتخذَ بعضنا ب إىلأَهلَ الْكتابِ تعالَواْ 
   ). 7،) (رواه البخاري64 ،(آل عمران ]ولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ أَرباباً من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُ

إن إنصاف اخلصم وجعله يشعر بأن وجهة نظره مفهومة أمر أساس لنجاح احملاورة، واإلنصاف اإلنصاف:  ·
يف رده الذي معناه إعطاؤه حقه يف الكالم والنقاش بغري تضييق عليه، ليبسط رأيه واضحاً، مث يأخذ احملاور 

واإلنصاف لون من العدل الذي أمرنا به حىت مع من ، ينقض قول اآلخر أو يعدله حسب سياق احملاورة
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني للّه شهداء بِالْقسط والَ يجرِمنكُم شنآنُ  [ إىلخنالفهم ونبغضهم    قال تع

وهذا  ).8،(املائدة ]أَالَّ تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِري بِما تعملُونَ  قَومٍ علَى
األدب التحاوري أدب قرآين تبعه األنبياء وغريهم من الصاحلني، لقد كانوا يعطون الفرصة خلصومهم 

هم باحلجة الدامغة طلباً للهداية وإظهار احلق، وليس ملأرب شخصي أو ليقولوا ما يشاءون مث يردون علي
حاجة دنيوية، ويف حوارات موسى مع فرعون صور فريدة لذلك كما يف سور: طه والشعراء والقصص 

 إىلحيترم حماوره ويقدره، ورمبا يدعوه ذلك  -رغم املخالفة  -إن اإلنصاف جيعل الطرف اآلخر  وغريها.
" أن تكون حواراتك مع الطرف اآلخر تتسم اإلذعان للحق آ خر األمر، هلذا يعد من آداب احلوار    

وجود جسور من التفاهم املنطقي العقالين ومما  إىلبقـدر من النـزاهة واملعقولية  حبيث يؤدي ذلك 
يدخل حتت اإلنصاف كذلك "حسن الفهم حلجج الطرف اآلخـر وأدلته وأقواله، واخللفيات املؤثرة على 

  .أفعـاله وتصرفاته
أمر ال بد أن يكون أول  إىلالقدوة احلسنة ركن أساس من أركان الدعوة، إن الداعي  القدوة احلسنة:  ·

ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد  إىلوما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم  [السابقني إليه، ويف حوار شعيب عليه السالم مع قومه 
ا اسم الحإِال اِإلص تطَعأمر يبدأ فيه بنفسه، وينهاهم عن أمور ينتهي هو  إىل) فهو يدعوهم 88،(هود ]ت

قبلهم عن إتياا، وهذا ضابط األسوة احلسنة، وكم تضيع مثار دعوات ال يراعي فيها أصحاا هذا الركن 
فروا لغريه من من أركان الدعوة، إن عامة الناس تضخم هفوة العامل والداعي، وال يغفرون له صغائر يغ

الناس، ولقد ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا امليدان أروع األمثلة مما هو معلوم من مجاع سنته 
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الشريفة، كان يأمر الناس بصيام التطوع إن استطاعوا، وهو أكثرهم صيام تطوع، وكذا الصالة  وحسن 
  اخللق.

أو اجلدال ال بد أن يكون إظهار احلق يف ذاته، ال إرضاًء القصد من التحاور  احلق أوالً:  إظهارالعمل على  ·
ملخلوق أياً كانت درجته على حساب احلق الذي أمرنا بإعالئه وإظهاره، وكم تعرض للناس الشبهات 
واألهواء فيؤثرون اخللق على احلق طمعاً يف متاع عاجل أو سلطان زائل، لقد كان النيب صلى اهللا عليه 

نتهك وال يغضب لنفسه كما قالت عائشة:" عن عائشةَ قَالَت: ما ضرب رسولُ وسلم يغضب للحق إذا ا
مو ،بِيلِ اللَّهي سف داهجماً،  إِال أَنْ يادال خأَةً ورال امو هدئاً قَطُّ بِييصلى اهللا عليه وسلم ش اللَّه هنا نِيلَ م

احص نم مقتنٌء قَطُّ فَييلَّ (رواه مسلمشجو زع لَّهل مقتنفَي ارِمِ اللَّهحم نٌء ميش كهتنإِال أَنْ ي 6050،بِه.( 
ال  ،ينبغي للمحاور ما دام يدافع عن احلق أن ال يهاب حماوره، وأن يقدم حججه ناصعةالثقة بالنفس:  ·

يضره يف ذلك كيد عدو أو جهل جاهل، أو جتاهل كبري، فاحلق أكرب من هذا كله، ولو أن أصحاب احلق 
فرعون ذي األوتاد واجلنود  إىلمل يضعوا هذا يف نصام ما تقدم رجالن ضعيفان فقريان كموسى وهارون 

قلب فرعون وهو  إىلياً والعذاب... ولكنهما على حق، ومعهما رما يسمع ويرى  وهلذا حتول الفزع خف
حياورمها بغري علم وال هدى وال كتاب منري، ولوال الثقة بالنفس ما خرج حممد صلى اهللا عليه وسلم على 

اهللا ليل ار، يدعو الصغري والكبري والعبد واحلر واملرأة والرجل، وقد كان  إىلقومه بدعوته اجلديدة داعياً 
رض نفسه على القبائل ليهاجر ويضمنوا لـه احلماية وحرية يدعو كل من يراه، وخيرج يف املوسم فيع

اهللا، ورغم كثرة املعارضني ورغم خوف القبائل من سلطان قريش وسطوا، خرج فحاور أهل  إىلالدعوة 
وسلك أصحابه رضوان اهللا عليهم مسلكه، فما هاب  املدينة ورغّبهم حىت وجد عندهم طلبته، فهاجر إليهم.

ملوك العامل  إىلحرب، خرج بعضهم برسائل منه صلى اهللا عليه وسلم  إىلدعوة أو  إىلأحد منهم اخلروج 
  .آنذاك  خرجوا بغري خوف من لقاء أولئك امللوك الذين طاملا مسعوا عنهم وعن طغيام وإذالهلم ألقوامهم

 
، إن لكل مكان جيب مراعاة السياق الزماين واملكاين للعملية احلواريةمراعاة الظروف املناسبة للتحاور:  ·

العمل أو مكان النـزهة، واالستعداد للتحاور يف كل  مكانحكماً يف التحاور، فاملسجد غري النادي أو 
 إىلمكان من هذه األماكن قد خيتلف عن االستعداد للتحاور يف غريه، وكذلك زمان التحاور، فاخلروج 

قة أو الصعوبة والتعقيد، واحلوار يف قطار أو نزهة للترويح عن النفس ال حيتمل التحاور يف األمور بالغة الد
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سيارة أو طائرة خيتلف عن احلوار يف قاعة درس حيضرها أناس متقاربون يف املستوى العلمي وجيمعهم إطار 
 .علمي واحد وبينهم جسور مشتركة من التفاهم

وخاصة اذا كانت متنوعة، وهنا البد للمحاور الذي  ،يتطلب احلوار ترتيب عناصرهترتيب عناصر احلوار:  ·
لديه قضية يؤمن ا ويريد عرضها، وهذه القضية ذات عناصر متنوعة، وهنا البد لـه من ترتيب هذه 

اإلسالم لن نبدأ معه بذكر الصالة  إىلالعناصر ليضمن الفوز من أقصر طريق،فمثال عندما ندعو شخصاً 
ال يعرف ملاذا يؤدي هذه األعمال وملن، لذا فإن البداية السليمة أن تكون  نهألوالصوم أو جممل العبادات، 

اإلميان باهللا الواحد ومعرفة صفاته، وحني تذعن النفس هلذا اإلله الواحد اخلالق  إىلبالعقيدة، بالدعوة 
مرة املرجوة القادر... حينذاك سيكون من اليسري عليها أن تتبع أوامره وتنتهي عما ى عنه، أو ستكون الث

اهللا يف  إىلذا الفقه كانت حوارات الدعوة  من اإلميان وهي الطاعة اليت تولد احملبة واألعمال الصاحلة.
أهل اليمن كما  إىلمعاذ بن جبل حني أرسله  إىلالسنة النبوية عامة، ومنها أوامر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إىلالْيمنِ فَقَالَ: ادعهم  إىلى اهللا عليه وسلم بعثَ معاذاً رضي اللَّه عنه يف حديث ابنِ عباسٍ " أَنَّ النبِي صل
 أَنَّ اللَّه مهملفَأَع كذَلوا لأَطَاع مفَإِنْ ه ،ولُ اللَّهسي رأَنو إِّال اللَّه أَنْ ال إِلَه ةادهش سمخ هِملَيع ضرافْت قَد

اتلَوي أَ صقَةً فدص هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهملفَأَع كذَلوا لأَطَاع مفَإِنْ ه ،لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يذُ فخؤت ـِم مواله
هنذْ ما فَخوا بِهويف رواية مسلم "  فَإِذَا أَطَاع " هِمائلَى فُقَرع درتو هِمائأَغْنِي نمهِمالوأَم مائكَر قوتو م   "

  ).121،) و(مسلم1395،البخاري(رواه البخاري ومسلم 
  
إذا كان املتحاوران خمتلفني اختالفاً كبرياً فال بد للمحاور الناجح من البدء يف التحاور بالنقاط املشتركة:  ·

وار  إذا بدأ مبا هو موضع خالف االبتداء بالنقاط املشتركة ليجذب الطرف اآلخر وينشطه للتحاور، إن احل
أو نزاع أو وجهات نظر متعارضة، فإن ذلك قد ينسف احلوار من أوله، أو على األقل يغري القلوب ويكدر 
اخلواطر، إن احملاور الذي يبدأ بتقدمي نقاط االتفاق بينه وبني الطرف اآلخر إمنا يبدأ يف احلقيقة بكـسب 

  م.ثقته، ويبين معه جسـراً من التفاه
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 :احملاور صفاترابعا: 
 :للمحاور صفات من أمهها  

 .علمه مبا حياور §
 .التعبري قدرته على §
 .حلمه وسعة صدره §
 والذكاء، وجيمعها سرعة البديهة، واستحضار الشواهد، §
يف حوار النمرود  السالم إبراهيم عليه ومثال ذلك حكمة نيب اهللا والتعبري، العلم والفهم احلكمة اى  §

من الْمغرِبِ فَبهِت  إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها قَالَ} :احلجةإذ ألزمه 
ي كَفَر258،البقرة] (الَّذ(. 

  
  متطلبات احلوار:خامسا: 
o االعتراف باخلطأ يف حال خالف الصواب أن يكون لدى كافة أطراف احلوار. 
o األلفاظ املناسبة اليت يرتضي احملاور أن يسمعها من غريه ع اآلخر باختيارأن يتأدب كل طرف م  
o الصواب  إىلالرئيسي لدى مجيع أطراف احلوار إصابة احلقيقة وأن يكون الوصول  أن يكون الدافع

 .واحلق
o .البعد عن الغضب وأسبابه مع احلرص على االعتدال حىت ينتهي احلوار 
o على التعبري. أن يكون لدى كافة األطراف قدرة  
o احلوار وعدم التشنج. املرونة يف  
o والعرب  ،النفس عند الرغبة يف اجلدال اإلصغاء للطرف اآلخر واالستفادة من طرحه وكبت مجاح

ومن أهم الفوائد اليت تستفيدها من  ،املتكلم إىل رأس األدب كله الفهم والتفهم واإلصغاء :تقول
 .هذه النقطة اكتساب صفة احللم

o طرف عقيدة الطرف اآلخر ومبادئه وأن يراعي نفسيته كل أن حيترم. 
o قبل أخذ أو إبداء الرأي ،القراءة للموضوع عدة مرات 
o أكيد عام فاملوضوع ،شخصية من ناحية عدم النظر للموضوع 
o عدم اللمز أو اهلمز بالكتابة لشخص معني من املتحاورين 
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o العدل يف كتابة وجهة النظر، دون حتيز 
o التطرق دون إسهاب مبا له عالقة  امكانية هو حمور احلديث، مع حيث ،ملوضوععدم اخلروج عن ا

  .أصل املوضوع إىل العودة باملوضوع ومن مث
o وإن اختلفت اآلراء، وكل له وجهة نظره ،احترام رأي املتحاورين.  
o موعة باحلجج إن أمكن ذلك اقناع حماولةا.  
o  فال تكون كأنك مل تقرأ هلم ،البقية آخر مع إىلحماولة ربط احلديث من آن. 

  
  :فوائد احلوارسادسا: 
  تتمثل فوائد احلـوار فيما يلي:        

v  يعد احلوار وسيلة لتجنب سوء الفهم ونشوء الصراع، إن سوء الفهم بني األصدقاء واجلريان والزمالء، بل
ال تأخذ الناس العزةُ باإلمث بني الدول غالباً ما يزول بكلمة طيبة أو لقاء يسري أو تصريح مريح، املهم أن 

  واالستكبار عن ابتداء احملاورة وفتح باب املراجعة واملعاتبة،.
v  سواء دعوة األفراد أو اجلماعات، وسواء دعوة ،اهللا إىليعد  احلوار واحد من أهم الوسائل املشروعة للدعوة

اإلسالم، أو التفاهم والتعارف  إىل املسلمني ملزيد من التفاهم ونبذ اخلالف والتعلم.. أو دعوة غري املسلمني
" ميكن أن حيقق فوائد مجة إذا امتلك الداعية أدواته وهو حيـاور  وإزالة سوء الفهم، إن احلـوار اجلاد 

  نافذة من نوافـذ اخلري والنور. - وفق أسس منهجية  - اآلخرين، ومن املؤكد أن احلوار
v لومات وتنمية القدرة على التفكري والتواصل مع اآلخرين، يعترب احلوار وسيلة مثلى لنقل األفكار وتبادل املع

 رِفُهعئاً ال تيش عمسال ت توهو وسيلة ناجحة للتعلم، ويف صحيح البخاري أن عائشة رضي اهللا عنها " كَان
وسح نصلى اهللا عليه وسلم قَالَ:" م بِيأَنَّ النو ،رِفَهعى تتح يهف تعاجةُ: إِال رشائع قَالَت  ،ذِّبع ب

عت قُولُ اللَّهي سلَي أَو :ِسرياً  [إىلفَقُلْتاباً يسح باسحي فوفَس[  نلَكو ،ضرالْع كا ذَلمفَقَالَ: إِن :قَالَت
دنا من احلديث ). وشاه2426) والترمذي (103،البخاري(من نوقش الْحساب يهلك " رواه البخاري 

 يهف تعاجإِال ر رِفُهعئاً ال تيش عمسال ت تا  " كَانقول الراوي عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أ
  حتى تعرِفَه " فهي تسأل وحتاور لتتعلم.

v عرف عندنا ولن يتم حتقيق ذلك التعارف إال بالتحاور، وقد ص ،يساعد احلوار على التعارف بني الناسار ي
اآلن احلوار الداخلي بني أبناء اتمع الواحد واألمة الواحدة  كحوار املثقفني والسياسيني واالقتصاديني، 
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الدين، وحوار اآلخر املتمثل يف حوار األديان وحوار احلضارات وحوار  إىلوحوار دعاة العلمانية مع الدعاة 
هلذا كان  وار املباشر أو الكتابة أو األعمال الدرامية.. إخل.الثقافات، وهذا كله يظهر يف صور عديدة كاحل

النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يترك للخالفات واخلصومات جماالً لالتساع بينه وبني أحد من الناس أو بني 
إفشاء السالم، وحيرم على املسلم هجر أخيه  إىلإطفاء نار الفتنة، ويدعو  إىلالصحابة.. بل كان يسارع 

لم فوق ثالث ليال، وجيعل أولَ املتخاصمني ابتداًء بالسالم على خصمه خريمها، بل يفضل إصالح ذات املس
 نلَ مبِأَفْض كُمبِرالبني على كثري من الصاحلات اليت حيبها املسلم، إذْ هو القائل صلى اهللا عليه وسلم:" أَال أُخ

الُوا: بلَى  قَالَ: صالح ذَات الْبينِ، فَإِنَّ فَساد ذَات الْبينِ هي درجة الصيـامِ والصالة والصدقَة؟ قَ
رعالش قلحقَةُ، ال أَقُولُ تالالْح يقَالَ: ه هصلى اهللا عليه وسلم أَن بِيالن نى عوـريقَةُ.. وـالالْح ـنلَكو ،

) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو 2509ظ لـه من حديث أيب الدرداء (تحلق الدين رواه الترمذي واللف
 ).2595،) ( صحيح اجلامع الصغري4919داود (

v  مما ميحص ،ينمى احلوار الفكر وذلك من خالل االتصال باآلخرين، وعرض األفكار عليهم واألخذ والرد
عمل حواري تتالقح فيه األفكار الفكر ويزيده ثباتاً ورسوخاً، ولذلك رسخ اإلسالم مبدأ الشورى، وهي 

  الرأي السديد، وقد مارسها النيب صلى اهللا عليه وسلم طيلة حياته املباركة.  إىلواآلراء للوصول 
v يعد احلوار وسيلة لنشر العلوم والتواصل مع اجلديد يف العامل.  
v  تمعات املعاصرة، أساسيعد احلوار االجتماعي بني القوى والفصائل االجتماعية املتنوعة اليت تشكل بنية ا

  صراع. إىلالتفاهم بينها والتعايش السلمي، وبدون التحاور والتفاهم سينقلب األمر 
v الق الفكري احلوار وسيلة لقهر التسلط واالستبداد الفـكري والسياسي، ووسيلة لقهر التعصب واالنغ

  وجتنب العنف واإلرهاب بكل ألوانه.
v  حتسني عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، وبل والدول واحلضارات بعضها ببعض، فذلك بديل عن الصراع

احلرب إال بعد استنفاد كل  إىلاهلالك، واإلسالم يقدم احلوار على الصراع، وال يلجأ  إىلوالتنافر املفضي 
  وهو أمر معلوم من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم.الوسائل السلمية املمكنة، 

v  الشبهة والفاسد احلوار وسيلة إلقناع املخالف إن كان ممن يقبل احلق، فالغاية من احلوار إقامةُ احلجة، ودفع
من القول والرأي، فهو تعاون من املُتناظرين على معرفة احلقيقة والتوصل إليها، ليكشف كل طرف ما 

  احلق. إىلخفي على صاحبه منها، والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول 
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v  ًراد على منط  إىلتعد  لغة احلوار وثقافة احلوار صمام األمان لعامل اليوم الذي ميوج بالتنوع ويقاد قسالتوح
واحد يروج لـه أصحابه بوصفه النمطَ األمثل للحياة، وتعارضه يف الوقت نفسه أمم وشعوب وحضارات 

اإلعالم لفرض رؤاهم وثقافتهم، إن احلوار  عديدة، لكن دعاة ذلك التوحد ميلكون القوة واملال ووسائل
  سوف ينقذ حضارات وأمماً من الذوبان والسقوط احلضاري يف " فخ العوملة.

v  أداة " احلوار وسيلة من وسائل التشاور وتالقح اآلراء واألفكار، وهو صورة مثلى إلجراء الشورى، إنه 
ستخلص منها ما دل عليه الدليل الشرعي وعي مشتركة تتكوكب فيها اآلراء، وتستعرض فيها املسائل، وي

أو النظري، وهو وسيلة من وسائل الشورى والتناصح والتعاون على الرب والتقوى، وهو ذا طريق النضج 
  وسبيل الكـمال.

  
  أنواع احلوار:سابعا:
  :ما يلي إىلميكن تقسيم أنواع احلوار        

v اليت يتم من خالهلا احلوار بني طرفني خصوصاً يف التخاطب هو من أكثر األساليب  :احلوار عرب الكلمات
وكثري من اآلسر مل  ،وقد ختتصر مراحل كثرية يف التفاهم بني الطرفني ،األمور اليت تتخذ مأخذ اجلدية أكثر

فاألوىل من الزوجني عدم  ،تتعود هذا النوع من احلوار الزوجي مع أمهيته وتأثريه الكبري يف احلياة الزوجية
غلق هذا النوع من أنواع احلوار بل جيب طرح أي موضوع خصوصا فيما يتعلق حبياما كزوجني ليتم 

  .احلوار فيه واالتفاق حوله
  
v يعد هذا النوع من احلوار احد وسائل التعبري وخاصة إذا كان أحد الطرفني ال جييد  :احلوار عرب الكتابة

وال يقتصر هذا النوع  ،ذلك إىلليكن احلوار عرب الكتابة هو الباب الذي سيدخله ف ،احلوار عرب الكلمات
بل هو نوع آخر من أنواع احلوار فقد جيد اإلنسان جماالً أكرب يف التعبري عرب  ،من احلوار على هذه الفئة

مور الكتابة خصوصاً يف بداية احلياة الزوجية فقد يصعب على أحد الطرفني أو كالمها عرض بعض األ
مباشرة والتحدث حوهلا فليكن احلوار عرب الكتابة هو الباب للحوار عرب الكلمات كأن يكتب أحد الطرفني 

أسلوب احلياة اليت حيب ان يعيشها مثالً أو ما هي الصفات  إىلأو كالمها رأيه يف موضوع ما " كيف ينظر 
.. اخل ليتم بعد ذلك .زوجة يف الزوج "اليت حيبها الزوج يف الزوجة والعكس ما هي الصفات اليت حتبها ال
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و من ! أ!وقد ينشأ حوار بني الزوجني من رسالة نصية عرب اهلاتف اجلوال ،احلديث حول هذا املوضوع
  .مالحظة يتركها الزوج لزوجته

v وهو من أكثر أنواع  ،وقد ميارس الكثريون هذا النوع من احلوار من دون الشعور بذلك :احلوار العابر
وهو أن يقوم أحد الزوجني بالتعليق على أمر ما أو موضوع معني  ،لشائعة يف احلياة الزوجيةاحلوارات ا

شاهده يف التلفاز أو حدث معني قد حصل له أو ما قد مسعه من شخص آخر فيتبادل الزوجان وجهات 
أجل . وقد يتقصد أحد الطرفني إثارة هذا النوع من احلوار من .النظر يف هذا املوضوع بشكل تلقائي

وقد يكون هذا النوع أيضا سبب  ،تشجيع الطرف اآلخر على احلوار عرب الكلمات إذا كان ال جييد ذلك
 أنواع أخرى من احلوار. إىلللتدرج 

v فقد يفهم اإلنسان من خالل حواره من شخص آخر من .وهو حوار تشارك العيون فيه :احلوار بالعني .
نسان وحركاته هي جزء من حواره مع أي طرف وقد يفهم فنظرات اإل ،عينيه أكثر مما يفهمه من كالمه

 .الطرف اآلخر مدى اهتمامك وجديتك يف احلوار معه من خالل النظرات واحلركات
v وهو حوار يتبادل فيه الزوجان املشاعر العاطفية وأحاسيس كل طرف اجتاه الطرف اآلخر  :احلوار العاطفي

فهذا من شأنه أن يزيد األلفة واحملبة بني الزوجني  ،ملدحومدى قرما من بعضهما البعض وتبادل عبارات ا
  ويقوي روابط احلب بينهما.

  
  :إىلوهناك من يقسم احلوار 

اهلدف منه  .هو احلوار الصادق املتفائل املتكافئ الواقعي الذي  حيترم الرأي اآلخر :ـ احلوار اإلجيايب1
إثبات احلقيقة حيث هي ال حيث نراها بأهوائنا ورغباتنا الشخصية اليت عادة ما تكون متحيزة  حبكم طبيعة 

  .النفس البشرية القاصرة
هو ذلك  احلوار الذي يستخف باآلخرين ويستحقرهم والذي يعتمد على اجلدل , أو  :ـ احلوار السليب2

  له , ويكون صاحبه سطحياً يف نقاشه وفكره أحياناً أو معاكساً سلبياً. التسلط أو إلغاء اآلخر وميشه وجتاه
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  احلوار يف  اإلسالم:ثامنا:
جيب أن نعي مفهوم ثقافة احلوار حىت نستطيع أن نعيش حياة سعيدة ضمن جمتمع مليء باالنفعاالت 

ومن جانب آخر يعد معرفة مفهوم ثقافة احلوار وسيلة كفيلة بتضييق اخلالف أو  ،والتغريات هذا من جانب
إن مفهوم الثقافة احلوارية جزء  .إائه وهو ما يدعو إليه ديننا احلنيف يف القرآن والسنة لضمان العيش بسالم
وار ليس عنواناً مبهماً فثقافة احل ،مؤصل من منهاج عقيدتنا النابعة من قرآننا ومن سنة نبينا وتارخينا العريق

بل هي نصوص كتابية واضحة يف شريعتنا سواء يف  القران الكرمي أو السنة  ،أو حديثاً جديداً ابتدعه الناس
  :النبوية الشريفة وذلك على النحو التايل

  
  :القران الكرمي (أ)

التحاور على خمتلف  والذي قدم دروس وعرب يف ،يعد القران الكرمي الكتاب الذي ننتهج منه دستور حياتنا
  تتمثل خصائص احلوار بالقرآن الكرمي فيما يلى:و،األنواع

  .ـ خماطبة العقل والوجدان1
  .ـ قوة احلوار القرآين2
  .ـ وضوح وبساطة احلوار القرآين3
  .ـ استخدام أقرب الطرق وأسهلها لإلقناع4
  .ـ تكرار احلوارات القرآنية5
  
  .ـ احلرص على هداية الناس6
  .على آداب احلوار ـ اشتماله7
  .ـ إرشاده الستخدام العقل8
  .ـ تنوع احلوار القرآين9
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  :يف االتى أساليب احلوار بالقرآن الكرمي تتمثلىف حني       
,  لكنها تدخل يف معىن احلوار ألن  إىلوهو من طرف واحد , وهو اهللا سبحانه وتع :ـ احلوار التشريعي

  .الطرف الثاين وهم عباده , جيد يف نفسه استجابة بعواطفه وانفعاله وتفكريه
, ويهدف   :احلوار الوصفي - تبسيط الفكرة و تقريب  إىليعرض قصصاً و مشاهداً حوارية واقعية 

  .من احلوار اجلاري، ومحله على تبين موقف صحيح املستمع
وهو حوار يدور حول قصة , وهذا احلوار يصور املواقف تصويراً تاماً بتناول مجيع  :القصصيـ احلوار 

  .أجزائها
 يعتمد احلجة والربهان لدحض ادعاءات املنكرين للتوحيد و البعث بأسئلة :ـ احلوار احلجاجي  الربهاين

آيات اهللا من أجل  تفكري يفتوجيههم للنظر و ال إىلتتوخى زعزعة تقاليدهم و معتقدام الباطلة و دف 
  .بناء قناعات ومواقف صحيحة

   :صور من احلوار يف القرآن الكرمي
  :أمهها احلوار يف القرآن الكرميتوجد صور عديدة توضح و

[وإِذْ قَالَ ربك للْملَا ئكَة  :إىلكما ورد يف قوله تع :) حوار اهللا مع املالئكة وتربز فيه احلكمة اإلهلية1( 
حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي اَألرلٌ فاعي جإِن  سقَدنو كدمبِح

  ).30اآلية ،( سورة  البقرةلَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا  تعلَمونَ] 
[ويا َآدم اسكُن أَنت :إىلكما ورد يف قوله تع :) حوار اهللا مع آدم وتربز فيه حقيقة اهلداية اإلهلية2( 

)نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا  تا ومئْتثُ شيح نةَ فَكُلَا  ماجلَن كجوز19وملَه سوسا ) فَو
جالش هذه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وهِمَآتوس نا ممهنع ورِيا وا مملَه يدبيطَانُ ليا الشكُونإِلَّا  أَنْ ت ةر

)ينداخلَال نا مكُونت نِ أَولَكَي20م)نيحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاسا ذَاقَا  )21) وورٍ فَلَمرا بِغملَّا  هفَد
م أَنهكُما عن تلْكُما الشجرةَ بدت لَهما سوَآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ اجلَنة وناداهما ربهما أَلَ

ا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجالش)بِنيم وا 22دنمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبقَالَا  ر (
)رِيناخلَاس نم نكُون23لَن اعتمو قَرتسضِ مي اَألرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا بنيٍ( إىل) قَالَ اه24ح (

  ) 24ـ19يات من( سورة األعراف اآل]. 
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ويوجد ىف القران الكرمي العديد من األمثلة  :)  حوار اهللا مع األنبياء وتربز فيه  حقيقة اإلعجاز اإلهلي3(
  :اليت توضح ذلك ومنها

v ى قَالَ :إىلكما ورد يف قوله تع  :حواره مع إبراهيمتيِي املَوحت فأَرِنِي كَي بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو]
ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَملَى كُلِّ أَولْ ععاج 

هعاد ًءا ثُمزج نهنلٍ مبيم] جكح زِيزأَنَّ اَهللا ع لَماعا ويعس كينأْتي 260(سورة البقرة، اآلية ن(.  
v ي  :حيث ورد يف اآلية الكرمية :حواره مع موسىنِ فماَألي ادالو ئاطش نم يودا ناها أَتفَلَم]

ى إِنوسا مأَنْ ي ةرجالش نم كَةاراملُب ةقْعالبنيالَمالع با اُهللا رسورة القصص ,اآليات  ...] .ي أَن)
  .)35ـ30

[قَالَ رب لم  :حيث ورد يف اآلية الكرمية :) حوار اهللا مع عباده و تربز فيه  حقيقة العدل اإلهلي4(
  .)125(سورة طه، اآلية حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصريا] 

 :إىلكما ورد يف قوله تع :وتربز فيه حقيقة الثواب والعقاب، اخلري والشر حوار اهللا مع الشيطان) 5(
) ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم 10[ولَقَد مكَّناكُم في اَألرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا  ما تشكُرونَ(

) قَالَ ما منعك أَلَّا  تسجد 11لَآ دم فَسجدوا إِلَّا إِبليس لَم يكُن من الساجِدين( ثُم قُلْنا للْملَا ئكَة اسجدوا
بر ) قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتك12َإِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ(

)رِيناغالص نم كإِن جرا فَاخيهنِي 13فرظثُونَ( إىل) قَالَ أَنعبمِ يو14ي)ظَرِيناملُن نم كقَالَ 15) قَالَ إِن (
)يمقتاملُس اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَ قْعتيا أَغْو16فَبِمدنِ أَييب نم مهنيلََآ ت ثُم ( انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِم

)رِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا  تو هِملائمش نعلَأَ ن 17ولَأَ م مهنم كبِعت نا لَمورحدا مذُءوما مهنم جرقَالَ اخ (
)نيعمأَج كُمنم منهفمن خالل هذا احلوار اإلهلي مع  ).18 - 10( سورة األعراف، اآليات )]. 18ج

وما كان لصورة هذه احلقيقة أن   ،اإلميان والكفر ،اخلري والشر ،تربز حقيقة الثواب والعقاب ،الشيطان
 تكتمل من دون هذا احلوار؛ وما كان هلذا احلوار أن يقوم من دون وجود اآلخر.
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  :ومنها :اإلهلية) حوار األنبياء مع الناس وتربز فيه حقيقة التربية 6(
) أَنْ 16[فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا  إِنا رسولُ رب العالَمني( :إىلكما يف قوله تع :حوار موسى مع فرعون ·

  ).51 إىل16( سورة الشعراء اآليات من ) ] 17أَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ(
[وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ  :إىلكما يف قوله تع :وحوار موسى مع بين إسرائيل ·

)نيلاجلَاه نوذُ بِاِهللا أَنْ أَكُونَ ما قَالَ أَعوزا هذُنختةً قَالُوا أَتقَروا بحذب67ت نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد (
ا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن يا ها مونَ(لَنرمؤا تلُوا مفَافْع كذَل نيانٌ بوع لَا  بِكْرو ةٌ لَا  فَارِض68قَر [ (

  ).67(سورة البقرة.اآلية 
[قَد  :إىلكما ورد يف قوله تع :مع خولة بنت ثعلبة - صلى اهللا عليه وسلم  -وحوار الرسول ·

شتا وجِهوي زف لُكادجي تلَ الَّتاُهللا قَو عمي سكإىلت  [ريصب يعما إِنَّ اَهللا سكُمراوحت عمساُهللا ياِهللا و
  ).1(سورة اادلة،

 إىل[وإِذْ أَسر النبِي :إىلكما يف قوله تع:مع زوجاته -صلى اهللا عليه وسلم  -وحوار الرسول ·
ضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَياُهللا ع هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعب ا بِهأَهبا ن

[اخلَبِري يملالع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم 3( سورة التحرمي , اآلية  قَالَت.(  
الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ َآتاه اُهللا  إىل[أَلَم تر  :إىلكما يف قوله تع:مع النمرود و حوار إبراهيم ·

َهللا يأْتي املُلْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ ا
) ] 258من املَشرِقِ فَأْت بِها من املَغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واُهللا لَا  يهدي القَوم الظَّالمني( بِالشمسِ

  )258(سورة البقرة، اآلية 
  
أَكْثَر منك مالًا  :[وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا إىلكما يف قوله تع) حوار الناس مع الناس:7(

قَالَ لَه صاحبه [  :فكان جواب صاحبه كما ورد يف قوله .)34) ] (سورة الكهف، اآلية 34وأَعز نفَرا(
  .)37اآلية ،(سورة الكهف ] وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا
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  :احلوار يف السنة النبوية(ب) 
بأسلوب احلوار، وجعل منه منهجاً يف خطاباته للناس   -صلى اهللا عليه وسلم - وقد اهتم النيب 

ودعوته هلم، ملا له من أثر وتأثري بالغني يف نفوس املدعوين وعقوهلم، وملا له من حتفيز على الطاعات وترك 
  .يامةيوم الق إىلللمعاصي، وملا فيه من تلقني توجيه تربوي لكل الدعاة واملربني 

  االتى:  يفتتمثل أساليب احلوار يف السنة النبوية و 
v حوار يدور عن قصة وتكون يف الغالب عن األمم السابقة  :احلوار القصصي.   
v يف  - صلى اهللا عليه وسلم -حديث يدور بني اهللا  عز وجل وخملوقاته ذكره الرسول  :احلوار القدسي

  .أحاديثه
v يستشري أصحابه ويأخذ برأيهم إن وافق  - صلى اهللا عليه وسلم  -وكان الرسول   :احلوار االستشاري

  .احلق
v حوار يهدف لتعليم الصحابة أمور دينهم :احلوار التعليمي.  
v وبني غري املسلمني للدعوة  - صلى اهللا عليه وسلم  - يدور بني الرسول :احلوار الدعوي

  هـ). 1428،لإلسالم(املغامسي
v اعتمدته السنة النبوية باعتبارها وحي كالقرآن الكرمي لتثبت املفاهيم يف أدهان املستمعني  :احلوار الوصفي

  .بالقصة أو بضرب األمثال
v وهو أسلوب اعتمدته السنة النبوية الشريفة للتدرج للمحاور حىت يصل به االستقرائي احلوار االستداليل :

  .احلقيقة الكلية اليت ترفع عنه الغموض وااللتباس إىل
v (ص) املشكلة إلثارة االنتباه وحتفيز  :التشخيصي االستنتاجي احلوار وهو أسلوب يعرض فيه الرسول 

  .التفكري ويترك للمحاور فرصة الستنتاج احلل بنفسه
  

  :ما يلى –صلى اهللا عليه وسلم  - حواراته صور ومن أبرز 
كنت قائماً عند رسول  :حدثه قال أمساء الرحيب أن ثوبان موىل رسول اهللا عن أيب :احلوار مع اليهود) 1(

فدفعته دفعة كاد  !فجاء حرب من أحبار اليهود فقال السالم عليك يا حممد .-صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
بامسه الذي مساه به  إمنا ندعوه :فقال اليهودي ،أال تقول يا رسول اهللا :مل تدفعين ؟ فقلت :فقال يصرع منها

 :فقال اليهودي ." إن امسي حممد الذي مساين به أهلي  -  عليه وسلمصلى اهللا -فقال رسول اهللا  .أهله
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 .أمسع بأذين :أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال :-صلى اهللا عليه وسلم -فقال له رسول اهللا  .جئت أسألك
يوم  أين يكون الناس :فقال اليهودي ،سل :فقال.فنكت رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعود معه

هم يف ظلمة دون   -صلى اهللا عليه وسلم -غري األرض و السماوات ؟ فقال رسول اهللا  تبدل األرض
يدخلون اجلنة  فما حتفتهم حني :فقراء املهاجرين قال اليهودي :قال قال فمن أول الناس إجازة ؟ قال ،جسر
كان يأكل من هلم ثور اجلنة الذي  ينحر :فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال :قال ،زيادة كبد النون :؟ قال

و جئت أسألك عن  :قال .صدقت :قال ،تسمى سلسبيال فما شرام عليه ؟ قل من عني فيها :قال ،أطرافها
 .أمسع بأذين :ينفعك إن حدثتك ؟ قال :إال نيب أو رجل أو رجالن قال شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض

الرجل مين  فإذا اجتمعا فعال مين .فرماء الرجل أبيض وماء املرأة أص :قال ،أسألك عن الولد جئت :قال
و إنك لنيب  .قال اليهودي لقد صدقت ،و إذا عال مين املرأة مين الرجل آنثى بإذن اهللا .املرأة أذكرا بإذن اهللا

و ما يل  ،هذا عن الذي سألين عنه لقد سألين :-صلى اهللا عليه وسلم - مث انصرف فذهب فقال رسول اهللا
  .مسلم ) اهللا به  ( رواهحىت أتاين  .علم بشيء منه

  
رضى اهللا  -عن أىب أمامة   :مع الشاب الذي استأذنه بالزنا -صلى اهللا عليه وسلم  - حوار النيب ) 2(

فأقبل  ،فقال: يا رسول اهللا ائذن ىل ىف الزنا - صلى اهللا عليه وسلم - قال: إن فىت شاباً أتى النىب  -عنه 
 !وقالوا: مه مه ،القوم فزجروه

  ،فدنا منه قريبا ،–أى اقترب مىن  –"ادنه" فقال له: 
  جعلين اهللا فداءك. ،قال: ال  واهللا قال: أحتبه ألمك؟

  قال: "وال الناس حيبونه ألمهام".
  جعلين اهللا فداءك". ،قال: أفتحبه البنتك؟ قال: "ال واهللا يا رسول اهللا

  قال: "وال الناس حيبونه لبنام".
  جعلين اهللا فداءك". ،واهللاقال: "ال   قال: أفتحبه ألختك؟ 

  قال: "وال الناس حيبونه ألخوام".
  جعلين اهللا فداءك". ،قال: "ال واهللا  قال: أفتحبه لعمتك؟ 

  قال: "وال الناس حيبونه لعمام".
  جعلين اهللا فداءك". ،قال: أفتحبه خلالتك؟ قال: "ال واهللا
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  قال: "وال الناس حيبونه خلاالم".
وحصن فرجه" فلم يكن بعد  ،وقال: "اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه ،فوضع يده عليه –راوي احلديث  –قال 

    ).370،الصحيحة لأللباىن ( ،شيء رواه اإلمام أمحد عن أىب أمامة إىلذلك الفىت يلتفت 
  
من عندنا ليال فغرت عليه فجاء  صلى اهللا عليه وسلم خرج النيب :قالت عائشة عن) حوار نبوي أسري:3( 

جاءك  لقد :وما يل ال يغار مثلي على مثلك فقال :أغرت ؟ قالت عائشة يا ما لك :فرأى ما أصنع فقال
يا رسول اهللا أو معي شيطان ؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت:  :شيطانك فقالت

اهللا  األسري يوضح النيب صلى ويف هذا احلوار ،اهللا؟ قال: نعم ولكن ريب أعانين حىت اسلميا رسول  ومعك
خروج  عليه وسلم إن كل إنسان معه شيطان وعليه أال يغلبه فيوقعه يف الشر. فأم املؤمنني أصاا القلق من

 .)  مسلم النيب عليه الصالة والسالم من عندها فحاورها وبني هلا حىت سكن روعها(رواه
عن املقداد بن األسود انه قال يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجال من املشركني  :) حوار نبوي تربوي4(

ل اهللا بعد أن فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هللا فأقتله يا رسو
قال ال تقتله  ،فقلت يا رسول اهللا إنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد أن قطعها فأقتله ،قاهلا قال ال تقتله

 .رواه البخاري ومسلم .فإنه مبرتلتك قبل أن تقتله وإنك مبرتلته قبل أن يقول كلمته اليت قال
  

  تتمثل أهداف احلوار التربوي يف السنة النبوية فيما يلى:و
ý :حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تعريف املؤمنني بأمور دينهم من خالل أسلوب  األهداف املعرفية

ذلك احلوار الذي يبدؤه املسلمون بالسؤال دف إثارة تفكريهم وتعويدهم السؤال عن  ،احلوار التربوي
وضيح الكثري من األمور اليت وقد استخدم الرسول الكرمي أسلوب احلوار التربوي لت،األمور اليت جيهلوا

وتعريفهم بالعديد من احلقائق املعرفية اليت عجزوا عن فهمها والوقوف على  ،أشكلت على الصحابة الكرام
 ،وذلك من خالل التركيز على أسلوب طرح السؤال للكشف عن مدى فهم  املتعلمني  ومعرفتهم ،معانيها

  .جابة عن األمور اليت سأل عنهامث يتوىل بعد ذلك  صلى اهللا عليه وسلم مهمة اإل
لعل من أبرزها احلديث  ،لقد ظهر هذا األسلوب التربوي الفريد يف عدة أحاديث للرسول الكرمي

" أتدرون ما الغيبة ؟  :الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما سأل أصحابه قائال
إن كان  :أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول ؟ قال :قيل .رهقال ذكرك أخاك مبا يك ،اهللا ورسوله أعلم :قالوا
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ففي هذا احلديث جند أن  .) 2000 ،وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته ( مسلم ،فيه ما تقول فقد اغتبته
الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختذ من هذا األسلوب احلواري طريقة تربوية لتوضيح الفرق بني الغيبة 

مور اليت ال يستطيع الصحابة فهم معناها وإدراك حقيقتها لوال أن بينها الرسول صلى وهي من األ ،والبهتان
 إىلفهو من أويت القرآن ومثله معه فاملتأمل يف آي الذكر احلكيم جيد أن اهللا سبحانه وتع ،اهللا عليه وسلم

 { :إىلوذلك من خالل قوله تع ،استخدم هذا األسلوب احلواري يف تربية املؤمنني وتنقية سرائرهم من الغيبة
وال يغتب بعضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم   

   .) 12اآلية  ،( احلجرات }
  
ý م الوجدانية من أهم أهداف احلوار التربوي يف  :األهداف الوجدانيةيعترب إثارة عواطف املتعلمني وانفعاال

تتمثل يف انقياد املتعلم  للسلوك احلسن والعمل  ،ملا يترتب عليها من آثار تربوية طيبة ،النبوية الشريفة السنة
هلذا فقد دأب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف العديد من املواقف التعليمية على استخدام احلوار  ؛الصاحل

ففي غزوة حنني استخدم الرسول  .األعمالدف إثارة عواطف املتعلمني وتوجيه انفعاالم حنو الصاحل من 
وذلك عندما خطب  ،صلى اهللا عليه وسلم احلوار إلثارة عواطف األنصار وتوجيهها التوجيه الصحيح

وموجدة  ،" يا معشر األنصار مقالة بلغتين عنكم :الرسول صلى اهللا عليه وسلم م بعد غزوة حنني قائالً
  "   !وأعداء فألف بني قلوبكم ؛وعالة فأغناكم اهللا ؛فهداكم اهللا وجدمتوها يف أنفسكم ؟ أمل آتكم ضالالً

  .والفضل ،هللا ولرسوله املن ،بلى :قالوا
  !ومباذا جنيبك يا رسول اهللا ؟ هللا ولرسوله املن والفضل :" قالوا !" أال جتيبوين يا معشر األنصار :فقال
وطريداً  ،وخمذوالً فنصرناك ،اتيتنا مكذباً فصدقناك :فصدقتم ولصدقتم ،" أما واهللا لو شئتم لقلتم :قال

وجدمت يف أنفسكم يا معشر األنصار يف لعاعة من الدنيا تألفت ا قوماً  .وعائالً فآسيناك ،فآويناك
أفال ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا   !إسالمكم إىلووكلتكم  ،ليسلموا

ولو سلك الناس  ،لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ،فوالذي نفس حممد بيده  !لكمرحا إىلبرسول اهللا 
وأبناء أبناء  ،اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار !شعباً وسلكت األنصار شعباً لسلكت شعب األنصار

صرف مث ان .رضينا برسول اهللا قسماً وحظاً :وقالوا ،فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم :األنصار " قال
ويتضح لنا من هذا احلوار النبوي العاطفي أن االعتماد على  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفرقوا

فقد رىب  ؛العواطف واالنفعاالت يف املواقف اخلطرية جيب أن يسبقه تربية صحيحة وعميقة هلذه العواطف
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اهللا ورسوله أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه العواطف يف نفوس األنصار حىت أصبح 
ومن جانب اخر يتضح لنا مراعاة رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،املال والولد والناس أمجعني هذا من جانب

فلما استحيوا  ،وأرادهم أن يدافعوا عن أنفسهم بشيء من القول ،وسلم أن األنصار بشر وليسوا مالئكة
" أما واهللا لو شئتم لقلتم  :منه دافع عنهم بالنيابة عن أنفسهم لئال يترك يف نفوسهم شيئاً من الوجد فقال

وكأن الرسول  ....... ".وطريداً فآويناك ،وخمذوالً فنصرناك ،اتيتنا مكذباً فصدقناك :فصدقتم ولصدقتم
تصدروا حكماً يف املواقف احلرجة قبل أن تسمعوا ممن جيب عليكم أال  :صلى اهللا عليه وسلم يقول للمربني

 .تتولوا تربيتهم
  
ý :ا عند  األهداف العقليةوان الدنيا وقلة شأ دف إقناعهم حاور الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصحابه

قليل  وذلك عندما أقسم بأن مكانة الدنيا وقلة شأا عند اهللا عز وجل كحال اجلدي امليت ،اهللا يوم القيامة
" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :-رضي اهللا عنهما  –فعن جابر بن عبد اهللا  ،الشأن عند أهل الدنيا

"  :مث قال ،فمر جبدي أسك ميت فأخذ بأذنه ،والناس على كنفتيه ،مر بالسوق داخالً من بعض العالية
" أحتبون أنه لكم "  :نصنع به ؟ قالوما  .ما حنب أنه لنا بشيء :أيكم حيب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا

" فواهللا للدنيا أهون على اهللا من  :واهللا لو كان حياً كان عيباً فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال :قالوا
  .) 2000 ،هذا عليكم  ( مسلم

سبيل ربك  إىلادع  { :خماطباً معلم البشرية األول سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىلوقال تع
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم 

وذلك من خالل حماورة غري  ،) فامتثل الرسول الكرمي هلذا األمر اإلهلي 125اآلية  :( النحل}باملهتدين 
من ذلك مثال حماورة  .ة اإلميانوتأليف قلوم بنعم ،املسلمني باليت هي أحسن دف إقناعهم باإلسالم

الرسول صلى اهللا عليه وسلم للفىت الذي أراد أن يدخل يف اإلسالم شريطة أن يأذن له بارتكاب فاحشة 
نتج عنها دخوله يف  ،فحاوره الرسول صلى اهللا عليه وسلم حماورة قائمة على الرفق واإلقناع العقلي ،الزنا

يا رسول  :روى أبو أمامة أن فىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالفقد   ،دين اهللا  بدون إكراه أو إجبار
" أدنه فدنا منه  :فقال صلى اهللا عليه وسلم ،مه مه :وقالوا ،فأقبل القوم عليه فزجروه ،اهللا ائذن يل بالزنا
 .ألمهام " " وال الناس حيبونه :قال .ال واهللا جعلين اهللا فداءك :أحتبه ألمك ؟ قال :قال .قريباً قال فجلس

 ." وال الناس حيبونه لبنام " :قال  .ال واهللا يا رسول اهللا جعلين اهللا فداءك :" أفتحبه البنتك ؟ قال :قال
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" افتحبه  :قال ." وال الناس حيبونه ألخوام " :قال .ال واهللا جعلين اهللا فدائك :قال أفتحبه ألختك ؟ قال
" أفتحبه خلالتك "    :" وال الناس حيبونه لعمام "  قال :قال .كال واهللا جعلين اهللا فداء :لعمتك "  قال

" اللهم  :فوضع يده عليه وقال :قال ." وال الناس حيبونه خلاالم " :قال .ال واهللا جعلين اهللا فداءك :قال
  .شيء إىلفلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت   .وحصن فرجه " ،وطهر قلبه ،اغفر ذنبه

  
اهللا عليه وسلم أسلوب احلوار التربوي القائم على اإلقناع وإقامة احلجج  واستخدم الرسول صلى

فقد أورد اإلمام أمحد والترمذي عن عدي بن حامت  ،والرباهني العقلية مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى
يف  الشام وكان قد تنصر إىلأنه ملا بلغته دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فر  –رضي اهللا عنه  –

 ،مث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أخته وأعطاها ،اجلاهلية فأسرت أخته ومجاعة من قومه
 إىلفقدم عدي  ،أخيها فرغبته يف اإلسالم ويف القدوم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىلفرجعت 

فدخل على  ،ث الناس بقدومهفتحد ،وكان رئيساً يف قومه طيئ وأبوه حامت الطائي املشهور بالكرم ،املدينة
" اختذوا أحبارهم  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه اآلية 

" بلى إم حرموا عليهم احلالل  :فقال  ،إم مل يعبدوهم :فقلت ،ورهباهم أرباباً من دون اهللا  " قال
" يا عدي ما تقول ؟  :وقال رسول اهللا صلى عليه وسلم ." وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم

فهل تعلم إهلاً غري   ،اهللا إىلال إله  :أيضرك أن يقال اهللا أكرب ؟ فهل تعلم شيئاً أكرب من اهللا ؟ أيضرك أن يقال
يهود " إن ال :مث قال ،فلقد رأيت وجهه مستبشراً :قال ،اإلسالم فأسلم وشهد شهادة احلق إىلاهللا ؟ مث دعاه 

   .مغضوب عليهم والنصارى ضالون "
  
ý دف تعليم الصحابة  :األهداف املهارية استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسلوب احلوار التربوي

تطبيق عملي من الرسول صلى اهللا عليه وسلم كالصالة واحلج  إىلكيفية أداء بعض األعمال اليت حتتاج 
" صلوا كما رأيتموين  :وقال ،فقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وغريمها من العبادات اإلسالمية

ومن الشواهد العملية على هذا النوع من احلوار التربوي  ." لتأخذوا عين مناسككم " :أصلي " وحج وقال
ما دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحد الصحابة من حوار دف تعليمه مهارة أداء الصالة 

مث جاء  ،أن رسول اهللا دخل املسجد فدخل رجل فصلى –رضي اهللا عنه  –فعن أيب هريرة  ،ةالصحيح
" ارجع فصل فإنك مل تصل " فرجع الرجل فصلى كما  :فرد رسول اهللا السالم فقال ،فسلم على رسول اهللا
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 :ه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا علي ،فسلم عليه ،النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلمث جاء  ،كان صلى
والذي  :فقال الرجل ." ارجع فصل فإنك مل تصل " حىت فعل ذلك ثالث مرات :وعليك السالم  مث قال

مث اقرأ ما تيسر معك من  .الصالة فكرب إىل" إذا قمت  :قال .علمين .بعثك باحلق ما أحسن غري هذا
مث ارفع حىت  ، تطمئن ساجداًمث اسجد حىت ،مث ارفع حىت تعتدل قائماً ،مث اركع حىت تطمئن راكعاً ،القرآن

  .مث افعل ذلك يف صالتك كلها " .تطمئن جالساً
منح املتعلم فرصة استعمال قدراته العقلية وجتربته الشخصية يف معرفة األخطاء  إىلويشري هذا احلديث        

اليت وقع فيها للقيام مبعاجلتها وعدم العودة إليها من خالل تكرار الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوله 
 ،ملريبوفيه إثارة حوافزه لطلب التعليم والتوجيه من املعلم وا ،" ارجع فصل فإنك مل تصل "  :للصحايب

الصواب من  إىلوتوجيههم  ،وضرورة نصح املتعلمني وإرشادهم من خالل بيان األخطاء اليت يقعون ا
  .تلك األفعال باملمارسة العملية

  
  

 : إىلوذلك على النحو الت ،تنوعت أساليب احلوار التربوي يف السنة النبويةو
بب للناس، وتترك أثرها يف النفوس، ومن هنا إن القصة أمر حماسلوب احلوار املعتمد على التربية بالقصة:  ·

عن شأن كتابه فقال:{ نحن نقُص علَيك أَحسن  إىلجاءت القصة كثرياً يف القرآن، وأخرب تبارك وتع
{ إىل)، وقوله تع3سف،الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هٰذَا الْقُرآنَ وإِنْ كُنت من قَبله لَمن الْغافلني }(سورة يو

 قالْح صالْقَص وذَا لَهٰۚنَّ ه  إِلَّا اللَّه إِلَٰه نا ممۚو ){ يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهنبيه  ) وأمر62، آل عمران و
 إىل{ ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَٰكنه أَخلَد  :صلى اهللا عليه وسلم" واقصص القصص لعلهم يتفكرون" فقال

 اهوه عباتضِ وثْ  ۚالْأَرلْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهثَلُ ۚفَمم كوا  ذَٰلكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو
) وهلذا فقد سلك النيب صلى اهللا عليه 176فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ } (سورة األعراف، ۚبِآياتنا 

   .وسلم هذا املنهج واستخدم هذا األسلوب
عليه وسلم قصة من  وحفظت لنا السنة النبوية العديد من املواقف اليت حيكي فيها النيب صلى اهللا

الغار، وقصة الذي قتل مائة نفس، وقصة األعمى  إىلالقصص، فمن ذلك: قصة الثالثة الذين آواهم املبيت 
يبلغ به األذى   الذيخباب بن األرت رضي اهللا عنه   واألبرص واألقرع، وقصة أصحاب األخدود، وقصة

أتيت النيب صلى :ما أصابه فيقول رضي اهللا عنه والشدة كل مبلغ فيأيت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شاكياً له

 

http://www.alro7.net/playerq2.php?langg=arabic&sour_id=3#top62
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أال تدعو اهللا؟ :فقلت -وقد لقينا من املشركني شدة  -اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة 
 لقد كان كان من قبلكم ليمشط مبشاط احلديد مادون عظامه من حلم أو  فقعد وهو حممر وجهه فقال: "

ويوضع املنشار على مفرق رأسه فيشق باثنني، ما يصرفه ذلك عن دينه، يصرفه ذلك عن دينه،  عصب، ما
حضرموت ما خياف إال اهللا رواه  إىلوليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء 

  ). 3852،(البخاري البخاري"
  

يوثر كل من التشجيع والثناء على النفس البشرية تأثريا  اسلوب احلوار املعتمد على التشجيع والثناء: ·
الرغبة يف الشعور باإلجناز. ويدفعها ثناء الناس املنضبط خطوات أكثر  إىلفالنفس أياً كان شأا متيل  ،كبريا

لألمام، وما كان ليغيب ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. فقد سأله أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ 
يسألين أحد عن هذا احلديث  أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم "لقد ظننت أن المن :يوماً

). وحني سأل أيب بن كعب:  99 ،أول منك ملا علمت من حرصك على احلديث" رواه البخاري(البخاري
لم "ليهنك العلم أبا "أبا املنذر أي آية يف كتاب اهللا أعظم؟" فقال أيب:آية الكرسي. قال له صلى اهللا عليه وس

  ).  5/142 ،) و(أمحد 810 ،املنذر" رواه مسلم وأمحد (مسلم
  
يزيد األسلوب احلسن الفكرة حسناً, أما األسلوب اخلشن  اسلوب احلوار املعتمد على التربية باملوعظة: ·

 إٰىل{ ادع  إىلفقال تع ،كثري تدل على حتث على املوعظة احلسنة آياتوقد وردت  .فيضيع املضمون احلسن
 ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس ۖ نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ۚ هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبۖإِنَّ ر 

لَولَا  ۖجِلُونَ بِالسيئَة قَبلَ الْحسنة )،وقال{ قَالَ يا قَومِ لم تستع125وهو أَعلَم بِالْمهتدين}(سورة النحل،
ادفَع بِالَّتي هي  ۚ)، وقال{ ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ 46تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ}(سورة النمل،

ةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسسورة فصلت،أَح){يممح يلو ي 34هاملرب دمهوما أمجلَ أن ي،(
قبل أن خياطب العقل باملعرفة, مقتدياً مبنهج املربي األعظم  ,ملوعظته بكلمات احلب, فيخاطب القلب باحملبة

ّي ُألحبك, أوصيك صلى اهللا عليه وسلم حني وعظ معاذ بن جبل يوماً, فأخذ بيده وقال: (يا معاذ, واهللا إن
يا معاذ ال تدعنّ يف دبر كلّ صالة تقول: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أبو داود 

  .بسند صحيح
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وتؤثر املوعظة يف النفوس تأثريا كبريا، لذا فلم يكن املريب األول صاحب الرسالة صلى اهللا عليه 
 على بن حجر حاديث كثرية تدل على ذلك منها: حدثناوقد جاءت أ .وسلم يغيب عنه هذا األمر أو يهمله

عبد الرمحن بن عمرو  عن خالد بن معدان عنبقية بن الوليد  بقية بن الواليد عن حبري بن سعد حدثنا
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بعد صالة الغداة موعظة :( قال العرباض بن سارية عن السلمى

بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول 
اهللا قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختالفا كثريا 

ثات األمور فإا ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وإياكم وحمد
  ).42،) و(ابن ماجه2676،رواه الترمذي وابن ماجه (الترمذي( )عضوا عليها بالنواجذ 

  
يلحظ أننا كثرياً ما نعتين بالترهيب ونركز  اسلوب احلوار املعتمد على اجلمع بني الترغيب والترهيب: ·

عليه، وهو أمر مطلوب والنفوس حتتاج إليه، لكن البد أن يضاف لذلك الترغيب، من خالل الترغيب يف 
نعيم اجلنة وثواا، وسعادة الدنيا ملن استقام على طاعة اهللا، وذكر حماسن اإلسالم وأثر تطبيقه على الناس، 

هلَ الْقُرٰى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات :{ ولَو أَنَّ أَإىلوقد استخدم القرآن الكرمي هذا املسلك فقال تع
{ ولَو أَنهم  إىل) وقال تع96،األعرافمن السماِء والْأَرضِ ولَٰكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ }(

 ۖمنهم أُمةٌ مقْتصدةٌ  ۚلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِ
  ). 66وكَثري منهم ساَء ما يعملُونَ } (املائدة،

ومن مث كان املنهج التربوي اإلسالمي يتعامل مع هذه النفس  ،تتميز النفس البشرية باإلقبال واإلدبار
رضي اهللا - بكل هذه االعتبارات، ومن ذلك اجلمع بني الترغيب والترهيب، والرجاء واخلوف. عن أنس 

قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة ما مسعت مثلها قط:"قال لو تعلمون ما أعلم  -عنه
رياً" قال: فغطى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجوههم هلم خنني لضحكتم قليالً ولبكيتم كث

  ). 4621،رواه البخاري (البخاري
قال أتيت النيب صلى اهللا عليه  - رضي اهللا عنه- ومن أحاديث الرجاء والترغيب ما حدث به أبو ذر 

وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، مث أتيته وقد استيقظ فقال:"ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على 
زىن وإن سرق؟  ذلك إال دخل اجلنة" قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال:"وإن زىن وإن سرق" قلت: وإن
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قال:"وإن زىن وإن سرق على رغم أنف أيب ذر" وكان أبو ذر إذا حدث ذا قال: وإن رغم أنف أيب ذر 
  ). 94،) و(مسلم5827،رواه البخاري ومسلم (البخاري

قال كنا قعودا حول رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-اىب هريرة   ومن أحاديث الترهيب ما حدث به
ا أبو بكر وعمر يف نفر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني أظهرنا فأبطأ صلى اهللا عليه وسلم معن

علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول اهللا صلى اهللا عليه 
خل يف جوف وسلم حىت أتيت حائطاً لألنصار لبين النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يد

فاحتفزت كما حيتفز الثعلب فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا  -والربيع اجلدول- حائط من بئر خارجة 
رسول اهللا، قال:"ما شأنك؟" قلت: كنت بني أظهرنا فقمت  عليه وسلم فقال:"أبو هريرة؟" فقلت: نعم يا

ت هذا احلائط فاحتفزت كما فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتي
قال:"اذهب بنعلي هاتني فمن  -وأعطاين نعليه-حيتفز الثعلب، وهؤالء الناس ورائي، فقال:"يا أبا هريرة" 

رواه مسلم … لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه فبشره باجلنة"
  ). 31،(مسلم

  
حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على استخدام اسلوب العقلي:  اسلوب احلوار املعتمد على اإلقناع ·

احلوار املعتمد على اإلقناع العقلي ملا روى عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال: إن فىت شابا أتى النيب صلى اهللا 
ه" فدنا عليه وسلم فقال: يا رسول اهللا، ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه، فقال: "ادن

" " :منه قريباً قال: فجلس قال وال الناس حيبونه  قال: ال واهللا جعلين اهللا فداءك، قال: " أحتبه ألمك ؟ 
ألمهام" قال: "أفتحبه البنتك؟" قال: ال واهللا يا رسول اهللا جعلين اهللا فداءك، قال: "وال الناس حيبونه 

اهللا فداءك، قال: "وال الناس حيبونه ألخوام"  لبنام" قال: "أفتحبه ألختك؟" قال: ال واهللا جعلين
قال:"أفتحبه لعمتك؟" قال: ال واهللا جعلين اهللا فداءك، قال: "وال الناس حيبونه لعمام" قال: "أفتحبه 
خلالتك؟" قال: ال واهللا جعلين اهللا فداءك، قال: "وال الناس حيبونه خلاالم" قال: فوضع يده عليه وقال: 

  شيء رواه أمحد.  إىلبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه" فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت "اللهم اغفر ذن
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 تأثريا األساليب أكثريعد اسلوب التوجيه غري املباشر من  اسلوب احلوار املعتمد على التوجيه غري املباشر: ·
 يفى استخدمه صلى اهللا عليه وسلم، لذا حرص عل النيبعن  األمروما كان ليغيب هذا  ،النفس البشرية يف

  مواقف كثرية منها:
صلى اهللا عليه وسلم يثين  النيب: جند الثناء على صفة يف الشخص واحلث على العمل بطريقة غري مباشرة –

رضي -على صفة يف الشخص وحيثه على عمل بطريقة غري مباشرة، ومن ذلك ما رواه عن عبد اهللا بن عمر 
لى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النيب صلى اهللا قال: كان الرجل يف حياة النيب ص -اهللا عنهما
وكنت غالماً أعزب، وكنت أنام  ،فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم

النار، فإذا  إىلفرأيت يف املنام كأن ملكني أخذاين فذهبا يب  ،يف املسجد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم
وية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ باهللا من النار، أعوذ باهللا من النار، هي مط

أعوذ باهللا من النار، فلقيهما ملك آخر فقال يل: لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النيب 
اهللا ال ينام من  سامل: فكان عبد صلى اهللا عليه وسلم فقال:"نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي بالليل" قال

  ). 3739-3738،الليل إال قليالً رواه البخاري ( البخاري
بال  فيقول ما ،صلى اهللا عليه وسلم حيرص على عدم ختصص أحداً بعينه النيبجند :عدم ختصص أحداً بعينه –

فقالت أتتها  -عنها رضي اهللا- أقوام، دون أن خيصص أحداً بعينه، ومن ذلك قوله يف قصة بريرة فعن عائشة 
بريرة تسأهلا يف كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الوالء يل فلما جاء رسول اهللا صلى اللهم 
عليه وسلم ذكرته ذلك قال النيب صلى اللهم عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق مث قام رسول 

ا بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا من اشترط اهللا صلى اللهم عليه وسلم على املنرب فقال م
  .)2735،شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن اشترط مائة شرط "رواه البخاري (البخاري

أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب  -رضي اهللا عنه-وحديث أنس 
بعضهم ال أتزوج النساء وقال بعضهم ال آكل اللحم وقال  صلى اهللا عليه وسلم عن عمله يف السر فقال

"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصلي وأنام :بعضهم ال أنام على فراش فحمد اهللا وأثىن عليه فقال
   ).1401رواه البخاري ((وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين" 

صلى اهللا عليه وسلم غريه وهو يسمع، عن سليمان بن صرد قال استب أحياناً خياطب النيب  خماطبة الغرية: –
صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده جلوس وأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه  رجالن عند النيب 

" إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال: أعوذ باهللا من :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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م" فقالوا للرجل: أال تسمع ما يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: إين لست مبجنون رواه الشيطان الرجي
  ). 2610،) و(مسلم6115،البخاري ومسلم (البخاري

وأحياناً يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه مبا يريد قوله للرجل، يأمر أصحابه مبا يريد قوله لآلخرين: -
ل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النيب صلى عن أنس بن مالك أن رجال دخ

اهللا عليه وسلم قلما يواجه رجال يف وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال:" لو أمرمت هذا أن يغسل هذا عنه" 
  ). 4182،رواه أبو داود (أبو داود

  
ليه وسلم حريص على احلوار كان الرسول  صلى اهللا ع اسلوب احلوار املعتمد على استخدام النقاش: ·

والنقاش مع أصحابة، وخري مثال على ذلك موقفه صلى اهللا عليه وسلم مع األنصار يف غزوة حنني بعد 
قسمته للغنائم، فقد أعطى صلى اهللا عليه وسلم املؤلفة قلوم وترك األنصار، فبلغه أم وجدوا يف أنفسهم، 

 -رضي اهللا عنه- نه هذا احلوار الذي يرويه عبداهللا بن زيد وكان بينهم وبي ،فدعاهم صلى اهللا عليه وسلم
فيقول: ملا أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني قسم يف الناس يف املؤلفة قلوم ومل يعط 
األنصار شيئا، فكأم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: "يا معشر األنصار، أمل أجدكم 

داكم اهللا يب؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهللا يب؟ وعالة فأغناكم اهللا يب؟" كلما قال شيئاً قالوا: اهللا ضالال فه
ورسوله أمن، قال: "ما مينعكم أن جتيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟" قال كلما قال شيئا قالوا: اهللا 

الناس بالشاة والبعري وتذهبون بالنيب ورسوله أمن قال:" لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب 
رحالكم؟ لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا  إىلصلى اهللا عليه وسلم 

لسلكت وادي األنصار وشعبها، األنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين 
  .)1061،) و(مسلم4330،اريعلى احلوض" رواه البخاري ومسلم (البخ

  
مل يكن هديه النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلغالظ والعقوبة،  اسلوب احلوار املعتمد على اإلغالظ والعقوبة: ·

لكن حني يقتضي املقام اإلغالظ يغلظ صلى اهللا عليه  ،فقد كان الرفق هو اهلدي له صلى اهللا عليه وسلم
يب مسعود األنصاري قال: قال رجل: يا رسول اهللا، ال أكاد وسلم على من وقع يف خطأ أو يعاقبه. فعن أ

أدرك الصالة مما يطول بنا فالن، فما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف موعظة أشد غضباً من يومئذ 
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فقال:" أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم املريض والضعيف وذا احلاجة" رواه 
  ). 466،) و(مسلم90،لبخاريالبخاري ومسلم (ا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة  - رضي اهللا عنه-وعن زيد بن خالد اجلهين 
مث عرفها سنة، مث استمتع ا، فإن جاء را فأدها إليه"  -أو قال: وعاءها وعفاصها-فقال:"اعرف وكاءها 

فقال:" وما لك وهلا، معها سقاؤها  -امحر وجههأو قال -قال: فضالة اإلبل؟ فغضب حىت امحرت وجنتاه 
وحذاؤها ترد املاء وترعى الشجر فذرها حىت يلقاها را" قال: فضالة الغنم؟ قال:" لك أو ألخيك أو 

  ). 1722،) و(مسلم90،للذئب رواه البخاري ومسلم " ( البخاري
وسلم رأى خامتاً من ذهب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنهما- وعن عبد اهللا بن عباس 

مجرة من نار فيجعلها يف يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب  إىليف يد رجل فرتعه فطرحه وقال:"يعمد أحدكم 
خذ خامتك انتفع به، قال: ال واهللا ال آخذه أبداً وقد طرحه رسول اهللا  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ). 2090،صلى اهللا عليه وسلم رواه مسلم ( مسلم
أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشماله  -رضي اهللا عنه-عن سلمة بن األكوع 

فيه رواه مسلم(  إىلفقال كل بيمينك قال ال أستطيع قال ال استطعت ما منعه إال الكرب قال فما رفعها 
  ). 2021،مسلم

  
وسلم أسلوب اهلجر يف موقف مشهور يف واستعمل النيب صلى اهللا عليه اسلوب احلوار املعتمد على اهلجر:  ·

وأصحابه عن غزوة تبوك، فهجرهم صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه-السرية، حني ختلف كعب بن مالك 
عليهم، إال أن استخدام هذا  إىليكلمهم أحد أكثر من شهر حىت تاب اهللا تبارك وتع وسلم وأصحابه، ال

ه وسلم فقد ثبت أن رجالً كان يشرب اخلمر وكان يضحك األسلوب مل يكن هدياً دائماً له صلى اهللا علي
واملناط يف ذلك هو حتقيقه للمصلحة، فمىت كان اهلجر مصلحة وردع … النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .للمهجور شرع ذلك وإن كان فيه مفسدة وصد له حرم هجره
  

شاعر جياشة يف النفس، فحني إن املواقف تستثري ماسلوب احلوار املعتمد على استثمار املواقف والفرص:  ·
يستثمر هذا املوقف يقع التعليم موقعه املناسب، ويبقى احلدث وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة 

  يف الذاكرة، تستعصي على النسيان. 
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وتتعدد املواقف فقد يكون املوقف موقف حزن وخوف فيستخدم يف الوعظ، كما يف وعظه صلى 
ند القرب. عن الرباء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهللا عليه وسلم أصحابه ع

القرب وملا يلحد فجلس رسول اهللا صلى اللهم عليه وسلم وجلسنا حوله  إىلجنازة رجل من األنصار فانتهينا 
ذاب القرب كأمنا على رءوسنا الطري ويف يده عود ينكت به يف األرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باهللا من ع

(أبو … مرتني أو ثالثا مث ذكر احلديث الطويل يف وصف عذاب القرب وقتنته رواه أبو داوود 
  ). 4753،داوود

وقد يكون وقد يكون موقف مصيبة إذا أمر حل باإلنسان، فيستثمر ذلك يف ربطه باهللا تبارك 
قال فلما برأت خرجت، قال  ،م. عن زيد بن أرقم قال أصابين رمد فعادين النيب صلى اهللا عليه وسلإىلوتع

" أرأيت لو كانت عيناك ملا ما ما كنت صانعاً؟" قال: قلت: لو :فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كانتا عيناي ملا ما صربت واحتسبت، قال:"لو كانت عيناك ملا ما مث صربت واحتسبت للقيت اهللا عز 

صلى اهللا عليه وسلم استخدم مثل هذا املوقف لتقرير قضية وجل وال ذنب لك" رواه أمحد. بل إن النيب 
رضي -مهمة هلا شأا وأثرها كما فعل حني دعائه للمريض ذا الدعاء، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:"إذا جاء الرجل يعود مريضا قال: اللهم اشف عبدك  - اهللا عنهما
  ).  6564،الصالة" رواه أمحد (أمحد إىلشي لك ينكأ لك عدوا ومي

صلى اهللا عليه وسلم يستثمره لريبطه ذا املعىن عن   وقد يكون املوقف ظاهرة كونية جمردة، لكنه 
القمر ليلة يعين البدر  إىلقال كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فنظر  -رضي اهللا عنه-اهللا  جرير بن عبد

كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة فقال:"إنكم سترون ربكم 
قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا" مث قرأ {وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} رواه 

  ).554،البخاري(البخاري
أن النيب صلى اهللا  -عنهرضي اهللا  -وقد يكون املوقف مثرياً، يستثري العاطفة واملشاعر فعن أنس 

عليه وسلم كان مع أصحابه يوماً وإذا بامرأة من السيب تبحث عن ولدها فلما وجدته ضمته فقال صلى اهللا 
"أترون هذه طارحة ولدها يف النار" قالوا: ال، قال:"واهللا ال يلقي حبيبه يف النار؟" رواه البخاري :عليه وسلم

  ).  2754 ،) و(مسلم5999 ،ومسلم (البخاري
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  :: أصول وقواعد احلوارتاسعا
  يتطلب الوصول حلوار هادف وناجح االلتزام بأصول وقواعد تضبط مسار احلوار، نلخصها فيما يأيت:

يعد التمهيد اخلطوة اُألوىل اليت يتبعها املتكلم، سواء كان يف قاعة الدرس أم يف جمال آخر  التمهيد: §
وإعداد األرضية املسبقة عامل أساسي يف إجناح الفكرة املراد إيصاهلا كالبحث أو الكتابة أو احلوار، فالتمهيد 

 املخاطب. إىل
: يعد  التعارف املسبق بني املتكلم واملخاطب ركنني أساسيني يف التعارف املسبق بني املتكلم واملخاطب §

عملية احلوار، والتعارف املسبق بني هذين الركنني، حىت وإن كان قصري األمد، له نصيب كبري يف إجناح 
عملية احلوار، فعن طريق التعارف املسبق يتم اإلملام الدقيق بأفكار الطرف املقابل ورؤاه وعقائده وأسلوبه، 

 .نقاط مشتركة، وآخراً احلصول على نتائج مثمرة إىلأخرياً الوصول و
: البد للمتحاورين من التجرد يف طلب احلق، واحلذر من التعصب واهلوى، وإظهار الغلبة احلق إىلالوصول  §

اخلطأ وقول غريي خطأ  واادلة بالباطل، وال بد أن يكون احلوار مبنيا على قاعدة: (قويل صواب حيتمل
وإن من أهم  .كل عاقل هو احلق ل الصواب)، فاحلق ضالة املؤمن أىن وجده فهو أحق به، وضالةحيتم

اآلداب والصفات اليت يتميز ا احملاور الصادق أن يكون احلق ضالته، فحيثما وجده أخذه، والعاقل هو 
ده وداللته إليه، الصواب إذا تبني له، ويفرح بظهوره، ويشكر لصاحبه إرشا إىلالذي يسلم خبطئه، ويعود 

جترد هللا وصدق  إىلوالتسليم باخلطأ صعب على النفس، خاصة إذا كان يف جممع من الناس، فهو حيتاج 
  .وإخالص، وقوة وشجاعة

حيسن باحملاور جتنب منهج التحدي واإلفحام  :جتنب منهج التحدي واإلفحام وايقاع اخلصم يف اإلحراج §
جة بينة، فإن كسب القلوب مقدم على كسب املواقف، وقد وايقاع اخلصم يف اإلحراج، ولو كانت احل

تفحم اخلصم ولكنك ال تقنعه، وقد تسكته حبجة، ولكنك ال تكسب تسليمه بأسلوب التحدي، والقناعة 
العقلية واحلرص على القلوب واستالل السخائم أوىل عند األريب من استكثار األعداء، على أن هناك بعض 

اإلفحام وإسكات الطرف اآلخر، وذلك فيما إذا جتاوز احلد  إىل يسوغ فيها اللجوء احلاالت االستثنائية اليت
  نقاش. وظلم، وال جيوز بأي شكل من األشكال أن تكون ثوابت الدين والعقل حمل حوار أو ميدان

جدل عقيم سائب ليس  إىل: إن كثريا من احلوارات تتحول حتديد اهلدف والقضية اليت يدور حوهلا احلوار §
ه نقطة حمددة ينتهي إليها، وجيب أن ال يكون اهلدف من احلوار جمرد احلديث، أو إضاعة الوقت، بل بلوغ ل

  .نتيجة حمددة، وحمصلة واضحة كي ال تذهب االس سدى

 



144 
 

تعد املرجعية العليا عند كل مسلم هي: الكتاب والسنة، والضوابط املنهجية  االتفاق على أصل يرجع إليه: §
اللَّه  إىلوقد أمر اهللا بالرد إليهما فقال سبحانه: ﴿فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه  .السنةيف فهم الكتاب و

)،واالتفاق على منهج النظر واالستدالل قبل البدء يف أي نقاش علمي يضبط 59والرسولِ﴾ (سورة النساء،
الدوران يف حلقة مفرغة ال حصر  إىليؤدي مسار احلوار ويوجهه حنو النجاح، إذ إن االختالف يف املنهج س

  .هلا وال ضابط
باحلياة اليومية الواقعية واتصاله هذا ليس  جيب أن يكون احلوار واقعيا يتصل إجيابيا :أن يكون احلوار واقعيا §

يف بيا  –رمحه اهللا  –تفهم وتغيري وإصالح، قال الغزايل  اتصال قبول ورضوخ لألمر الواقع بل اتصال
التعاون على طلب احلق:"أن ال يناظر إال يف مسألة واقعة قريبة الوقوع غالبا، فإن الصحابة رضي اهللا شروط 

  .عنهم ما تشاوروا إال يف الوقائع أو ما يغلب وقوعه
يعد العلم شرط أساس لنجاح احلوار وحتقيق غايته، وبدونه ال ينجح حوار، ويهدر الوقت ويضيع :العلم §

اجلهد، فيجب على احملاور أال يناقش يف موضوع ال يعرفه، وال يدافع عن فكرة مل يقتنع ا، فإنه بذلك 
حترام. يقول ابن الفكرة والقضية اليت يدافع عنها، ويعرض نفسه لإلحراج وعدم التقدير واال إىليسيء 
يف التأكيد على ضرورة العلم وأمهيته ملن يتصدى للحوار: "وقد ينهون عن اادلة - إىلرمحه اهللا تع –تيمية 

واملناظرة، إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك املضل، كما 
  من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة". ينهى الضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجا قويا

يكون احلوار بضمري أنت ألن هذا الضمري معناه النقد   جيب أال :مراعاة الضمري يف اخلطاب واحلوار §
 .املهم استخدامه يف أثناء احلوار فضمري األنا من ،وكشف العيب واخلطأ

بالغة بدل التحضري جلمل  د للطرف املتحدث ذو أمهيةاالستماع اجلي :االستماع اجليد للطرف املتحدث §
  .الدفاع واالام واهلجوم على املتحاور

ال حيقق احلوار نتائج مثمرة فيصاب  من األحيان : فكثرياحلرص على التوصل لنتيجة من احلوار §
ألنه  ،وهذا حل غري جمدي وغري نافع ،يف حال سبيله املتحاورون خبيبة أمل من جراء ذلك فيذهب طرف

أن نؤجل اختاذ القرار يف مسألة احلوار للتفكري لوقت آخر بدل إمهاله  ولكن ممكن ،ممكن أال  خنرج بنتيجة
  .تسبب تراكم للمشاكل تنفجر يف حلظات غاضبة ألن تركه سلبية

األهداف املتوخاة من احلوار، وخصوصاً إذا  إىليعد االنفعال مانعاً أساسياً من الوصول  جتنب االنفعال: §
التقريب. فالتقريب معناه أن يستمع طرفا احلوار، أحدمها لآلخر، حمترماً عقائده وأفكاره،  إىلكان يهدف 
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تاركاً له فرصة الدفاع عنها، ال أن حيمله ما يعتقده هو خاصة، إذ إن هذا خالف معىن التقريب، وذلك 
ففي  ،إدراكه للواقع, وبالتايل رمبا ال يرى وال يسمع وال حيس اضب يفقد جزءا منالن اإلنسان املنفعل والغ
 لذا علينا أن نتجنب ،بألفاظ ولكننا مل نسمعها والسبب شدة االنفعال والغضب كثري من األحيان نتفوه

  .مطلوب احلوار عندما نشعر بأن الطرف اآلخر بات أكثر انفعاال مما هو
السعيدة ألا فرصة ذهبية جيب أن نوليها االعتبار يف  ب تصيد املناسباتلذا جي :ختصيص وقت للحوار §

 .اآلخر جزء من احلوار الفعال والناجح فاالهتمام مبا حيب الطرف ،حواراتنا
 األفراد فهي وسيلة لفهم األطراف األخرى. اللغة الواضحة: اليت جيب اعتمادها مع §
الشخص الذي نتحاور معه فاألطفال  املخاطبة على حسبجيب أن يكون أسلوب  مراعاة املرحلة العمرية: §

يعين حتديد األسلوب مع  ،أسلوب خمتلف عن الباقني والزوجة هلا ،هلم أسلوب خمتلف عن أسلوب الكبار
 .عمر املخاطب

فنحن نالحظ ان حوارتنا قد غلب عليها التداخل ،جيب عدم االستئثار باحلديث :عدم االستئثار باحلديث §
 .األخر أن يتكلم وفرض الرأي وعدم مساع الصوت األخر ألننا ال نترك جمال للطرف وإعالء الصوت

البد أن يكون احملاور صادقاً مع نفسه ومع  :الصدق مع النفس والصدق مع األفكار موضوع احلوار §
ال تتعلموا  :أفكاره اليت يدعو إليها حىت خيرج من عداد الذين عناهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله

 .العلم لتباهوا به العلماء ومتاروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو يف النار
  

  :ىف االرشاد النفسى الديىن الناجح : مقومات احلوارعاشرا
ميكن إمجاهلا على ومقومات كثرية،  ىف االرشاد النفسى الديىنالراقي و املنضبطويقوم احلوار الناجح          
  يف االتى:

يف إخالص نيته،  ىف االرشاد النفسى الديىنتتجلى سالمة مقاصد احملاور ) سالمة املقاصد يف احلوار: 1( 
احلق، وبعده عن األغراض الشخصية، وإحسانه الظن مبحاوره، وبعده عن الدخول  إىلورغبته يف الوصول 

وفيما يلي بيان ه املقومات ظاهرة ملن يتأمل سرية النيب" وهذ،يف نيته، وفرحه بظهور احلق على يد أي أحد
 :لذلك

احلق دون أن يريد  إىلوذلك بأن يريد احملاور يف حواره وجه اهللا، والوصول  إخالص النية يف احلوار:-
حبواره إظهار براعته، وإبراز مقدرته، وإفحام أقرانه، ولفت األنظار إليه،كيف ال يكون كذلك وهو الذي 
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). وأوحى إليه [بلْ 65)] (الزمر،65يه ربه [لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من الْخاسرِين (أوحى إل
) رِيناكالش نم كُنو دبفَاع 66)] (الزمر،66اللَّه.(  

ص، ودليل من دالئل : وهذا نتيجة لسالمة املقاصد، ومثرة من مثرات اإلخالالبعد عن الدخول يف النيات -
حسن النية والعمل؛ ألنه إذا حسن قصد املرء حسنت ظنونه، وإذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه. وإن من 
أعظم آفات احلوارِ الدخولَ يف نية احملاور، وإلصاق التهم به، ومحلَ كالمه على أسوأ احملامل، وأخذَه بالزم 

غري  إىلاوره: أنت مل ترد بذلك وجه اهللا، أو أنت سيئ القصد قوله دون أن يلتزمه، أو أن يقول احملاور حمل
ولقد كان _عليه الصالة  .دائرة املهاترة واملسابة إىلذلك مما يفسد جو احلوار، ويفقده مصداقيته، وخيرجه 

والسالم_ مربأً من كل نقيصة من ذلك، بعيداً كل البعد عن سوء الظن، كيف ال، وهو الذي أدبه ربه 
 .)12وجل_: [يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم] (احلجرات،بقوله _عز 

فذلك دليل الصدق، وأمارة اإلخالص، ،يعد الفرح بظهور احلق على يد أي أحدالفرح بظهور احلق:  -
احلق  إىلعلى احملاور أن يكون غايته الوصول وسالمة النفس من احلظوظ واألغراض الشخصية؛ لذلك فإن 

سواء جرى ذلك على لسانه، أو على لسان حماوره؛ فإذا ظهر احلق كان ذلك هو املطلوب؛ ذلك أن النفس 
ومل تكن تلك أخالق رسل اهللا .تطلب الشهرة واملديح إىلطُلَعة حتب االنتصار، وترغب العلو، وترتع 

يفرحون بظهور احلق، ويرغبون يف اإلصالح، ومل يكن هلم هدف غري  بل كانوا.__عليهم الصالة والسالم
[إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالح ما .،ذلك ومن األدلة على ذلك قوله _عز وجل_ عن شعيب _عليه السالم_: 

  .)88،استطَعت وما توفيقي إِالَّ بِاللَّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيب] (هود
  
أن تراعى فيه  ىف االرشاد النفسى الديىنأن من أهم مقومات احلوار الناجح  ) التثبت يف أثناء احلوار:2(

احلقائق الثابتة، واألدلة الصرحية الواضحة، وأن يقوم على أساس من الصدق واليقني ال على جمرد الظنون 
واره، وال يلصق مبحاوره ما ليس فيه، واحملاور الصادق املخلص، السليم املقاصد يتثبت يف أثناء ح.واألوهام

وإذا بدا من حماوره تصرف مشكلٌ، أو كالم حمتمل بادر بسؤاله عن .وال يتمىن خطأه، وال يلتمس عثرته
مثال ."اليقني يف كل ما يقوله، أو حيكم به وعلى هذا الغرار كانت تسري حوارات النيب إىلقصده حىت يصل 

فعن جابر بن عبداهللا  .قرب املسجد إىله أم يعزمون على االنتقال من ديارهم تثبته" من بين سلمة حني بلغ
قرب املسجد، فبلغ  إىل_رضي اهللا عنهما_ قال: خلت البقاع حول املسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
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قد أردنا قالوا: نعم يا رسول اهللا .ذلك رسول اهللا" فقال: إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد
  ).665ذلك؛ فقال: يا بين سلمة! دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم (

 
وأمضى أسلحة  ،ىف االرشاد النفسى الديىن يعد العلم من أعظم مرتكزات احلوار )العلم مبادة احلوار:3(

ويتأكد هذا يف حق احملاوِرِ املعلِّمِ املرشد الداعية  .احملاور؛ فال بد للمحاور أن يكون حواره عن علم وبصرية
الذي خياطب اجلاهلني، وينبه الغافلني، ويرد على شبهات املخالفني؛ فمن كان هذا شأنه تأكد هذا األصل 

قال اهللا _عز وجل_: [ومن الناسِ من يجادلُ في  هـ). 1426،يف حقه، وقبح جهله مبادة حواره(نياز
احلج: اللَّه) [ٍنِريابٍ متال كى ودال هلْمٍ ورِ عيوقال 8بِغ.(_ ا لَكُم بِهيمف متجاجالء حؤه ماأَنته] :_سبحانه

 ).66علم فَلم تحآجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ] (آل عمران:
الزم للمحاور يف أي شأن من الشؤون العلم باحلكم الشرعي يف املسألة املختلف ويشمل العلم ال

 فيها، والعلم بشبهات املخالفني والرد عليها، والعلم بأدب احلوار، والعلم بظروف املكان والزمان واحلال.
 ،هلم األساليب وال ريب أن النيب" هو املعلم األول، والقدوة املثلى، وأنه كان حياور كافة الطبقات، وينوع

فتارة يبتدر أصحابه باحلوار، وتارة يبتدرونه، وتارة يستفهمهم، وتارة يستفهمونه، وتارة حياور املشركني، 
وكان شأنه يف ذلك كله  .غري ذلك من أساليب احلوار، وطبقات احملاورين إىلوتارة حياور أهل الكتاب 

فال يتكلم إال عن علم، وال جييب إال عن علم، وال ينكر إال  لزوم العلم والبصرية، واألخذ باحلجة املستنرية؛
وإذا أرسل أحداً من .عن علم؛ فإن مل يكن لديه علم حاضر انتظر نزول الوحي، ومل يأنف من قول ال أدري

وسريته حافلة مبا  .أصحابه لدعوة قوم، أو ألي شأن من الشؤون أوصاه مبا يلزم من أصول احلوار، وآدابه
قال: بينما حنن جلوس عند  ،ما جاء يف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب ك املعاين، ومثال ذلكيؤكد تل

رسول اهللا" ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، 
ذيه، وقال يا حممد ركبتيه، ووضع كفيه على فخ إىلالنيب" فأسند ركبتيه  إىلوال يعرفه منا أحد، حىت جلس 

أخربين عن اإلسالم، فقال رسول اهللا": أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة، 
وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله 

باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ويصدقه، قال: فأخربين عن اإلميان، قال: أن تؤمن 
بالقدر خريه وشره، قال: صدقت، قال: فأخربين عن اإلحسان، قال: أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن 
تراه، فإنه يراك، قال: صدقت، قال: فأخربين عن الساعة، قال: ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: 
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ا، قال: أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة، العراة، العالة، رعاء الشاء، يتطاولون يف فأخربين عن أمارا
البنيان، مث انطلق فلبث ملياً، مث قال: يا عمر أتدري من السائل، قلت: اهللا ورسوله أعلم، قال: هذا جربيل 

  .)8،أتاكم يعلمكم دينكم(مسلم
  

قال .احلياة، والسموات واألرض ما قامت إال بالعدلالعدل هو قوام  ) لزوم العدل مع احملاور:4(
) أَالَّ تطْغوا في 7[والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ (  :وقال،)152_: [وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا] (األنعام: إىل_تع

) انيزان8َالْميزوا الْمِسرخال تو طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقإن من أعظم العدلِ العدلَ  .)9-7)] (الرمحن،9( ) و
ويتجلى العدل مع  .احلق إىلمع احملاور؛ إذ هو يدل على إخالص، وصدق، وجترد، ورغبة يف الوصول 

احملاور يف احلذر من ظلمه، واحلرص على التماس املعاذير له، وإعطائه الفرصة للمساءلة، وإبداء احلجة، 
ويتجلى ذلك _أيضاً_ بالتفريق بني الفعل  .احلجة إذا قَصر يف اإلبانة عنها والدفاع عن نفسه، بل وتلقينه

غري ذلك مما  إىلوصاحبه، وباحملافظة على روح احلوار، واحلذر من آفاته، وما يفسد جو اإلخاء بعد احلوار 
ن العدل، بل والسرية النبوية حافلة جبميع ذلك، ناطقة بأ.هو داخل يف قبيل العدل يف احلوار ومع احملاور

 واملثال على ذلك ،سواء مع املوافقني، أو املخالفني، أو املخطئني، أو املتأولني "اإلحسان مسة حوارات النيب
اهللا بن زيد أن رسول اهللا" ملا فتح حنيناً قسم الغنائم، فأعطى املؤلفة قلوم،  ما جاء يف الصحيحني عن عبد

الناس، فقام رسول اهللا" فخطبهم، فحمد اهللا، وأثىن عليه مث  فبلغه أن األنصار حيبون أن يصيبوا ما أصاب
قال: يا معشر األنصار أمل أجدكم ضالالً فهداكم اهللا يب، وعالة فأغناكم اهللا يب، ومتفرقني فجمعكم اهللا 

نيب؟ ويقولون: اهللا ورسوله أَم. نئتم أن أما إنكم لو ش :فقال .فقال: أال جتيبوين؟ فقالوا: اهللا ورسوله أَم
ألشياء عددها زعم عمرو(هو عمرو بن حيىي بن عمارة أحد ا تقولوا: كذا وكذا، وكان من األمر كذا وكذا

 إىلرجال السند) أن ال حيفظها، فقال: أال ترضون أن يذهب الناس بالشاء واإلبل، وتذهبون برسول اهللا 
األنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً  رحالكم، األنصار شعار، والناس دثار، ولوال اهلجرة لكنت امرأً من

واحلديث  ._ لسلكت وادي األنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا؛ حىت تلقوين على احلوض
 عن  عمرو بن حيى بن عمارة حدثنا إمسعيل بن جعفر عن  سريج بن يونس حدثنا:صحيح مسلم يفجاء 

قسم الغنائم فأعطى  حنيا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح(( عبد اهللا بن زيد  عن   عباد بن متيم
وسلم حيبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه  االنصار املؤلفة قلوم فبلغه أن

أمل أجدكم ضالال فهداكم اهللا يب وعالة فأغناكم اهللا  االنصارفخطبهم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا معشر 
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يب ومتفرقني فجمعكم اهللا يب ويقولون اهللا ورسوله أمن فقال أال جتيبوين فقالوا اهللا ورسوله أمن فقال أما 
أن ال حيفظها  عمرو إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من األمر كذا وكذا ألشياء عددها زعم

شعار والناس  االنصاررحالكم  إىلن يذهب الناس بالشاء واإلبل وتذهبون برسول اهللا فقال أال ترضون أ
وشعبهم  االنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي االنصار دثار ولوال اهلجرة لكنت امرأ من

 ).1061،مسلم( ))إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض 
  
ىف االرشاد النفسى  يعد رفع احملاور من شأن حماوريه من آداب احلوار شأن حماوريه:) رفع احملاور من 5(

ويتمثل ذلك األدب العظيم بأمور منها: إنزال احملاورين  .وأسباب رقيه، وجعله نافعاً مؤدياً للغرض ،الديىن
شبهام،  إىلاع ويتمثل _أيضاً_ باالستم .منازهلم، والتسليم هلم، واألخذ بآرائهم إذا أصابوا املرمى

ولقد كان _عليه الصالة والسالم_ متمثالً ذلك األدب،  .غري ذلك مما سيأيت تفصيله إىلواستنباط آرائهم، 
 :آخذاً به على أحسن ما يكون، وفيما يلي بيان لذلك

o :التسليم للمحاور وذلك إذا أبدى رأياً، فأصاب املرمى؛ حيث يؤخذ برأيه،  التسليم للمحاور
ومما حيسن التنبيه عليه  .ويصار إليه؛ فذلك من أعظم ما يرفع من شأن احملاورين، ويشعرهم بقيمتهم

رأي خري منه _ ال ينايف الثبات  إىلأن الرجوع عن الرأي إذا كان احلق يف خالفه، أو العدول عنه 
التنازلُ عن املبدأ الثابت، وذلك من آفات احلوار، ومما يتناىف  :بدأ؛ إذ إن الذي ينايف ذلكعلى امل
ولكن ليس معىن ذلك أن يصر املرء على جلاجه وعناده بعد أن يتبني له احلق، بل احلكمة .واحلزم

ئه، وال وإمنا املقصود أن يثبت على مبد.والعدل أن يرجع عن رأيه وقوله إذا الح له وجه الصواب
 .يرجع عما عقد عليه قلبه إال إذا تبني له خالف ذلك بالربهان الساطع، والدليل القاطع

  
o :يعد النظر يف شبهات احملاورين، واإلجابة عنها إرضاء هلم،  النظر يف شبهات احملاورين، واإلجابة عنها

أنه قام يوم ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف الصحيحني عن سهل بن حنيف  .وتطييب لنفوسهم
صفني، فقال: أيها الناس اموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اهللا" يوم احلديبية ولو نرى قتاالً لقاتلنا، 
وذلك يف الصلح الذي كان بني رسول اهللا " وبني املشركني، فجاء عمر فأتى رسول اهللا " فقال: يا 

تالنا يف اجلنة، وقتالهم يف النار؟ قال: أليس ق ،رسول اهللا ألسنا على حق، وهم على باطل؟ قال: بلى
قال: ففيم نعطي الدنية يف ديننا، ونرجع وملّا حيكمِ اهللا بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن اخلطاب،  ،بلى :قال
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فانطلق عمر، ومل يصرب متغيظاً، حىت أتى أبا بكر فقال: يا  :قال .إين رسول اهللا، ولن يضيعين اهللا أبداً
على باطل؟ فقال: بلى، قال: أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال:  أبا بكر ألسنا على حق وهم

بلى، قال: فعالم نعطي الدنية يف ديننا، ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن اخلطاب إنه 
ه إياه، عمر، فأقرأ إىلرسول اهللا، ولن يضيعه اهللا أبداً، قال: فرتل القرآن على حممد" بالفتح، فأرسل 
)، 4844 ،3182،قال: يا رسول اهللا أَو فَتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه، ورجع(البخاري

 ).1758،(مسلم
o :معليه الصالة والسالم_ إذا مر به موقف يستدعي  استنباط آراء احملاورين، واستشار_ كان 

_جل وعال_ بقوله:  االستشارة حاور أصحابه، واستخرج ما لديهم من آراء؛ استجابة ألمر ربه 
 _). فقد أذن اهللا له باالستشارة، وهو _عليه الصالة والسالم159(آل عمران، }وشاوِرهم في اَألمرِ{

غين عنها مبا يأتيه من وحي السماء؛ تطييباً لنفوس أصحابه، وتقريراً لسنة املشاورة لألمة من بعده؛ إذ 
ونفوراً من الرئيس الذي ال جيعل هلم يف تصريف األمور كان العرب من أشد الناس كراهةً لالستبداد، 

ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف قصة أسارى بدر، فقد جاء يف صحيح مسلم  .العامة نصيباً من الرأي
عن ابن عباس قال: فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا" أليب بكر وعمر: ما ترون يف هؤالء 

! هم بنوا العم والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة فقال أبو بكر: يا نيب اهللا.األسارى؟
فقال رسول اهللا: ما ترى يا ابن اخلطاب؟ةقال عمر: ال  .على الكفار؛ فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم

واهللا يا رسول اهللا! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكين أرى أن متكننا؛ فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً 
نسيباً لعمر_ فأضرب عنقه؛ فإن هؤالء أئمة الكفر _فيضرب عنقه، ومتكين من فالن  من عقيل،
فلما كان من الغد جئت فإذا رسول  .فهوي رسول اهللا ما قال أبو بكر، ومل يهو ما قلت .وصناديده

اهللا وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول اهللا! أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن 
فقال رسول اهللا: أبكي للذي عرض علي  .بكاًء بكيت، وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكماوجدت 

أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة _شجرة قريبة من نيب اهللا_ 
رضِ ترِيدونَ عرض الدنيا ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في اَأل{وأنزل اهللا عز وجل_: 

) يمكح زِيزع اللَّهةَ وراآلخ رِيدي اللَّه67و يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتال كلَو (
)68إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً والالً طَيح متا غَنِممفَكُلُوا م ( ) يمحر ي 69غَفُورف نمقُلْ ل بِيا النها أَيي (

رفغيو كُمنذَ ما أُخمراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف اللَّه لَمعى إِنْ يراَألس نم يكُمدأَي  غَفُور اللَّهو لَكُم
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) يمحاحلادثة وغريها يقرر النيب" يف حواراته مبدأ  ). ففي هذه70-67(سورة األنفال، })70ر
الشورى؛ ملا فيها من تقريب القلوب، وختليص احلق من احتماالت اآلراء، واستطالع أفكار الرجال، 

كما .ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي ميثل لك عقل صاحبه كما متثل لك املرآة صورة شخصه إذا استقبلها
 .قة يف نفوسهم، وأنه يراهم مطْلَع اآلراء السديدة، ومواطن اإلخالصأن يف استشاراته أصحابه زرعاً للث

وأي مرتلة أرفع من مرتلة قوم يعرِض عليهم األمر يستطلع آراءهم فيه، وهو الغين مبا يأتيه من وحي 
السماء _ كما مر _ ومبا رزقه اهللا من مسو الفكر وصفاء البصرية؟وهلذا صار أصحابه، وقادة األمة 

ر من بعده يأخذون بسنة املشاورة؛ فكان أبو بكر الصديق من العلم بالشريعة واخلربة بوجوه الكبا
ومع هذا كان ال يربم حكماً يف حادثة إال بعد أن تتداوهلا آراء مجاعة من .السياسة يف مرتلة علية

 الصحابة.
o :رين منازهلمرين منازهلم من أعظم آداب احل إنزاله احملاووار، ومن أجنح األساليب اليت ترقى إنزاله احملاو

به؛ فيجمل باحملاور أن يعطي كلَّ من حياوره مرتلته الالئقة به من اإلجالل، واإلكرام؛ فذلك أدعى 
وذلك األدب أدب نبوي؛ فقد أخرج مسلم يف مقدمة صحيحه عن عائشة  .لقبول احلق، واإلذعان إليه

فمن إنزال  ." أن نرتل الناس منازهلم صحيح مسلم أا قالت: أمرنا رسول اهللا __رضي اهللا عنها
 :احملاور مرتلته أمور منها
ولقد كان  .إذ حيسن باحملاور أن يتعرف على من حياوره فرداً كان أو جمموعة أ_ التعرف على أمساء احملاورين:

د إليه، أو التقى _ عليه الصالة والسالم _ يعىن ذا األمر عناية بالغة، فكان يسأل عن اسم الغريب إذا وف
ومن شواهد ذلك ما جاء يف حديث وفد عبدالقيس ملا وفدوا على النيب" فقد جاء يف صحيح البخاري  .به

عن ابن عباس _ رضي اهللا عنهما _ قال: إن وفد عبدالقيس ملا أتوا النيب" قال: من القوم، أو من الوفد؟ 
).وكان سبب استفساره هو الرغبة يف 53،(البخاريقالوا: ربيعة، قال: مرحباً بالقوم غري خزايا وال ندامى

  .التعرف عليهم؛ ليرتهلم منازهلم، ويتحدث معهم مراعياً أحواهلم
: فيجمل باحملاوِر أال خياطب حماوره إال بامسه الذي حيبه مقروناً بتبجيله، خماطبة احملاور مبا حيب أن ينادى به _ب

ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف كتاب النيب" هلرقل يدعوه  .مجيلوإن كَناه أو ناداه بلقب يسره فحسن 
يف حديث أيب سفيان  _اإلسالم؛ فقد جاء يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس _رضي اهللا عنهما إىل

 إىلعظيم بصرى؛ فدفعه  إىلالطويل، وفيه مث دعا _أي هرقل_ بكتاب رسول اهللا" الذي بعث به دحية 
هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع  إىلفيه: بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبداهللا هرقل فقرأه؛ فإذا 
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أما بعد: فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني؛ فإن توليت فإن عليك إمث  .اهلدى
يل من رسول اهللا )، وهذا يوضح أثر ذلك اخلطاب اجلم.52_1/51اَألرِيسيني(فتح الباري البن حجر 

هرقل، ذلك اخلطاب الذي فيه ترتيل هرقل مرتلته، وخماطبته خطاباً يليق به  إىل_عليه الصالة والسالم_ 
حيث كناه بعظيم الروم؛ فكاد هرقل أن يسلم لوال أنه وجد املمانعة، واملدافعة من أصحابه؛ فآثر امللك، 

 .واحلياة الدنيا، فكان ذلك آخر شأنه
وثقافام؛ فمن احلكمة  ،فذلك من إنزال الناس منازهلم؛ فالناس تتفاوت عقوهلم احملاور: معرفة مستوى _ج

وحسن السياسة يف احلوار أن خياطب كل أناس مبا يعرفون، وأن يتحامى خماطبةُ أحد مبا ال يتحمله عقله؛ 
تقبلها فالن من الناس قد ال فاألدلة اليت قد تصلح ألحد من الناس قد ال تصلح لغريه، وطريقة احملاورة اليت ي

واحملاور الفطن يعرف حماوِره، ويدرك الطريقة اليت ينبغي له أن حياوره ا. وبذلك يتجنب كلَّ .يتقبلها غريه
ما من شأنه أن يغض من قدر صاحبه، أو يرتله مرتلة غري مرتلته؛ لذا كان لزاماً على احملاور أن يعرف درجةَ 

لفهم حىت خياطبه اخلطاب الالئق به؛ فإن خطاب الكبري غري خطاب الصغري، وخطاب حماوره يف العلم، وا
العامل غري خطاب اجلاهل، وخطاب ذي املكانة غري خطاب من دونه وهكذا؛ فمراعاة تلك األحوال مفيد 

  .أميا فائدة يف احلوار
الة والسالم_ إلنزال الناس منازهلم فمما يتجلى به مراعاته _عليه الص د_ التنويع يف اإلجابة رغم احتاد السؤال:

ومن ، حال احلوار أنه كان جييب عن سؤال واحد بأجوبة خمتلفة حبسب اختالف األحوال واألشخاص
األمثلة على ذلك ما جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة أنه سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إميان باهللا 

 وسأله عبد. )26،قيل: مث ماذا؟ قال: حج مربور( البخاري.قيل: مث ماذا؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهللا.ورسوله
 إىلاهللا بن مسعود  السؤال نفسه بقوله: أي العمل أفضل؟ ويف رواية أخرى سأله بقوله: أي األعمال أحب 

(.قال: مث أي؟ قال: بر الوالدين.فقال: الصالة لوقتها.اهللا؟ رواه  قال: مث أي؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهللا 
 .)85،مسلم

فذلك داخل ضمن إنزال الناس منازهلم، كما يف  ختصيص بعض الصحابة ببعض األخبار دون اآلخرين: :هـ
" ملعاذ: من لقي اهللا ال يشرك به دخل اجلنة قال: أال أبشر الناس؟ قال: ال؛ إين أخاف أن يتكلوا .قوله 

  .)129،(البخاري
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  الديىن:عملية االرشاد النفسى أثر احلوار يف احلادى عشر:
  :إىلوذلك على النحو الت،عملية االرشاد النفسى الديىن يفكبريا  تاثريااحلور  يؤثر

v  اثناء عملية االرشاد النفسى الديىن  لالندماج واألمن واالستقاللية املسترشديليب احلوار حاجة 
v  النفسى الديىن اجلماعىجلسات االرشاد وركيزة االستقرار يف  املسترشدينيعترب احلوار دعامة للترابط بني.  
v  ظاهرة  ومعاجلةاألسري من نسبة الطالق والتفكك احلوار القائمة على  عملية االرشاد النفسى الديىنيقلل

 الصمت الزواجي.
v معاجلة املشاكل النفسية والسلوكية واألمراض ىف احلوار القائمة على  عملية االرشاد النفسى الديىنسهم ت

  .االجتماعية
v  املرشد النفسى الديىن واملسترشدينبناء أرضية مشتركة للتعايش والتعاون بني  يفيسهم.  
v .يسهم احلوار يف حبل قضايا اإلرهاب  والتطرف الديين  
v  م.  و،للمرشد النفسى الديىن املسترشدينيسهم احلوار يف توصيل أفكارألصدقائهم وآبائهم وأساتذ  
v املرشد بني تقوية العالقات االجتماعية بني ىف احلوار على القائمة  عملية االرشاد النفسى الديىنسهم ت

يعود  كما،التفاهم والوضوحجو يسوده  يف ظل العالقة املهنية بينهماويوطد  النفسى الديىن واملسترشدين
 ،واإلصغاء إليهم ،االنتباه لكالمهمو ،واالستماع لوجهة نظر اآلخرين ،على احترام اآلخريناملسترشدين 

  جتاهلهم. إىلوعدم اللجوء  ،واالبتعاد عن مقاطعتهم
v هفهو يعود،لدى املسترشدتعزيز الثقة بالنفس ىف احلوار القائمة على  عملية االرشاد النفسى الديىنسهم ت 

  على احلرية يف إبداء الرأي مع حق الدفاع عن وجهة النظر.
v بالرضا وتقبل القرارات املسترشدين شعور ىف احلوار القائمة على  عملية االرشاد النفسى الديىن تساعد

  .برحابة صدرمن املرشد النفسى الديىن الصادرة 
  

  :ىف عملية االرشاد النفسى الديىن أسس احلوار الفعال: الثاىن عشر
  :ىف عملية االرشاد النفسى الديىن ىف االتى أسس احلوار الفعالتتمثل 

 .أن يكون فيما يفيد وينفع §
 اآلخرين يف االختالف والتعبري عن آرائهم.االعتراف حبرية  §
 أفضل البدائل املمكنة. إىلاالستعداد لتبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين من اجل الوصول  §
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 جتنب اإلساءة لآلخرين مهما كانت حدة اخلالف معهم. §
 االنفعال والغضب. إىلالصمت و ترك احلوار إذا جنح الطرف اآلخر  §
املخالفني طاملا ميلك األدلة واحلجج القوية والشجاعة يف الرتول عن رأيه إذا  م أماالشجاعة يف إبداء الرأي  §

 . عدم صحتهثبت 
 حسن اإلنصات ملا يقوله اآلخرون وإتاحة الفرصة هلم لطرح  أفكارهم دون مقاطعة. §
 .جتنب اخلداع واملراوغة والتالعب باأللفاظ §
يف اختيار الكلمات والعبارات اليت تعرب عن أفكارهم حىت جيب أن يلتزم املشاركون يف احلوار بالدقة واحلذر  §

 ال يؤخذ عليهم ما يقولونه بغري قصد.
  إجادة استخدام فن السؤال يف الوقت املناسب. §
 .عدم السخرية من املخالفني وعد االستخفاف بآرائهم §
 .عدم االنسياق وراء ما يقال حىت تتوفر األدلة واحلجج الكافية §
 .الكلمات والعبارات اليت تعرب عن رأيهالدقة يف اختيار  §

  
   :ىف عملية االرشاد النفسى الديىن كيفية التغلب على صور رفض احلوار :الثالث عشر

ىف عملية هناك مجلة من الطرق واالستراتيجيات اليت ميكن أن نتبعها لنتغلب على من يرفض احلوار 
    :واالستراتيجيات ما يليومن بني هذه الطرق ،االرشاد النفسى الديىن

o إجياد جو يساعد على احلوار.  
o البدء من النقاط واألمور املتفق عليها.  
o بيان حسن النية وإعطاء بعض املؤشرات على ذلك. 
o مناقشة األفكار دون استهداف أو جتريح األشخاص.  
o إشعار الطرف املقابل باألمان والطمأنينة.  
o  اآلخر وتفهم موقفهحماولة النظر لألمر من زاوية الطرف. 
o إشعار الطرف املقابل بتقدير رأيه وموقفه.   
o بيان أن املقصود هو الوصول للحق. 
o طمأنة املخاطب.  
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  :الوضوء :اخلامس الفصل

  
  متهيد:

من أمجل األحكام واحلكم ما يتعلق بالطهارة والوضوء؛ ذلكم أن اإلسالم دين الطهارة والنقاء 
يا أَيها الْمدثِّر * قُم فَأَنذر *  {والنظافة والصفاء.. مجع بني تطهري الباطن والظاهر، ويف أوائل آيات الترتيل: 

 رجفَاه زجالرو *  رفَطَه كابيثو * رفَكَب كبرجليلة .)5-1املدثر:( }و وعند التأمل يتضح لنا أحكام .
ئًا.. وحكم مجيلة تتبني فيها عظمة اإلسالم ورقي أحكامه ومسو شريعته، فما أمجل أن يكون املسلم متوض

، عملٌ )222البقرة:( }... إِنَّ اللّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين {فضائل وأجور ونظافة وطهور: 
..ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم .{يسري وأجر كبري، ويف آخر آية الوضوء 

تيلونَ وكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع 6املائدة:(  }م(.  
 ،الوضوء مأخوذ من الوضاءة.. وهي احلسن والنظافة والبهجة واإلشراقة والضياء والنور والصفاء

وهي احلالة اليت يكون عليها باطن املتوضئ وظاهره حينما يتوضأ؛ فهو شطر اإلميان فعن إسحاق بن 
بان بن هالل. حدثنا أبان. حدثنا حيىي؛ أن زيدا حدثه؛ أن أبا سالم حدثه عن أيب مالك منصور. حدثنا ح

األشعري؛ قال:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "الطهور شطر اإلميان. واحلمد هللا متأل امليزان. وسبحان 
برهان. والصرب ضياء. اهللا واحلمد هللا متآلن (أو متأل) ما بني السماوات واألرض. والصالة نور. والصدقة 

  ). 223والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو. فبايع نفسه. فمعتقها أو موبقها "(مسلم،
الصالَة  إىليا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا قُمتم  {: -  إىلتع -ويعد الوضوء شرطٌ لصحة الصالة؛ قال اهللا 

 كُميدأَيو كُموهجإىلفَاغِْسلُوا و  لَكُمجأَرو كُموسؤوا بِرحسامقِ وافرنِ  إىلالْميبفهذا )6املائدة: ( }الْكَع ،
صلَّى اهللا عليه  - أمر من اهللا لعباده بأن يتطهروا للصالة اليت هي أعظم مباين اإلسالم الطهارةَ احلسية، وقال 

((ال يقبل اهللا صالةَ أحدكم إذا أحدث ح- وسلَّم  املسلم من  وينقى الوضوء ىت يتوضأ))؛ متفق عليه.: 
: فعن سويد بن - صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -الذنوب اليت تلبست ا جوارحه؛ كما أخرب بذلك املصطفى 

سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا أبو الطاهر. واللفظ له. أخربنا عبداهللا بن وهب عن مالك بن أنس، عن 
أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال "إذا توضأ العبد املسلم سهيل بن أيب صاحل، عن 

(أو املؤمن) فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء (أو مع آخر قطر املاء) فإذا 
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ا غسل رجليه غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء (أو مع آخر قطر املاء) فإذ
خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء (أو مع آخر قطر املاء) حىت خيرج نقيا من الذنوب" رواه مسلم ( 

  ).244مسلم، صحيح
الواحد (وهو ابن زياد.  وعن حممد بن معمر بن ربعي القيسي. حدثنا أبو هشام املخزومي، عن عبد 

محران، عن عثمان بن عفان؛ قال:  قال رسول اهللا حدثنا عثمان بن حكيم. حدثنا حممد بن املنكدر عن 
"من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. حىت خترج من من حتت  صلى اهللا عليه وسلم 

  ).245مسلم، صحيحأظفاره رواه مسلم (
وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى. قاال: أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن  
إن نافع بن جبري وعبداهللا بن أيب سلمة حدثاه؛ إن معاذ بن عبدالرمحن  ؛ابن عبداهللا القرشي حدثهاحلكيم 

حدثهما عن محران موىل عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان؛ قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ع الناس. أو مع الصالة املكتوبة. فصالها م إىلوسلم يقول:  "من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء. مث مشى 

  ).232مسلم، صحيح (اجلماعة. أو يف املسجد. غفر اهللا له ذنوبه" رواه مسلم 
قال: ((إذا توضأ العبد املؤمن  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  - اهللا الصنابِحي أن رسول اهللا  وعن عبد

إذا غسل وجهه خرجت اخلطايا فتمضمض خرجت اخلطايا من فيه، وإذا استنثَر خرجت اخلطايا من أنفه، ف
من وجهه حىت خترج من حتت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حىت خترج من حتت 
أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت 

املسجد وصالته نافلة له))؛  إىلمث كان مشيه اخلطايا من رجليه حىت خترج من حتت أظفار رجليه))، قال: ((
أمحد ومالك يف "املوطأ" والنسائي واحلاكم يف "املستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 )و(والنسائي يف اتىب،19091 (أمحد يف مسنده،ومل خيرجاه، وليس فيه علَّة، وصححه األلباين
  .)185 لترهيب،)و(األلباين يف صحيح الترغيب وا103

املسلم أن يستشعر هذه العبادة، وجيتنب كبائر الذنوب، ويستصحب النيـة وحيتسـب    جيب على 

ال يفعلها على سبيل العادة، وجيتهد قدر طاقته ووسعه يف إسباغ الوضـوء؛   -جلَّ وعال  -األجر عند اهللا 

ل عبد: حدثين أبو الوليد. حدثنا إسحاق حدثنا عبد بن محيد وحجاج بن الشاعر. كالمها عن أيب الوليد. قا

كنت عند عثمان. فدعا بطهور فقـال:   د بن العاص. حدثين أيب عن أبيه؛ قال: يبن سعيد بن عمرو بن سع
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مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول "ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة. فيحسن وضـوءها  

ا من الذنوب. مـا مل. يـؤت كـبرية. وذلـك الـدهر      وخشوعها وركوعها. إال كانت كفارة ملا قبله

  ).228كله"(صحيح مسلم،

وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأمحد بن عبدة الضيب. قاال: حدثنا عبدالعزيز، وهو الدراوردي، عن زيد بن 

أتيت عثمان بن عفان بوضوء. فتوضأ مث قال: إن ناسا يتحدثون عـن   أسلم، عن محران موىل عثمان؛ قال:

 عليه وسلم أحاديث. ال أدري ما هي؟ إال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  هللاصلى ارسول اهللا 

 إىلتوضأ مثل وضوئي هذا. مث قال "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صـالته ومشـيه   

  ).229املسجد نافلة". ويف رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ(صحيح مسلم،

قال: ((أالَ أدلُّكم على  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -أن رسول اهللا  - ضي اهللا عنه ر -وعن أيب هريرة  
ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟))، قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: ((إسباغ الوضوء على املَكارِه، 

واه مسلم. مث جيتهد اإلنسان يف املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط))؛ ر إىلوكثرة اخلُطَا 
: ﴿ لَقَد - إىلتع -يف الكم والكيف؛ قال اهللا  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -أن يكون وضوءه حنو وضوء النيب 

األحزاب: كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اآلخر وذَكَر اَهللا كَثريا ﴾ [
21.[  

حدثَنا أَبو الْوليد الطَّيالِسي،  :أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ، قَالَ ) 6763ابن حبان يف صحيحه (وقال 
ابنا لَه وهو يقُولُ: اللَّهم  عن حماد بنِ سلَمةَ، عنِ الْجريرِي، عن أَبِي الْعلَاِء، قَالَ: سمع عبد اللَّه بن الْمغفَّلِ،

يا بني، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه الْجنةَ، وتعوذْ بِه من النارِ،  :إِني أَسأَلُك الْقَصر الْأَبيض عن يمنيِ الْجنة، قَالَ
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر تعمي سقُولُ: فَإِني ،لَّمسو اِء، «هعي الدونَ فدتعي مقَو انمرِ الزي آخكُونُ في

((سيكون بعدي قوم من هذه األمة يعتدون يف الدعاء والطَّهور))؛ رواه أمحد يف "املسند"، . او والطُّهور
ح اإلسناد ومل خيرجاه، وصحح وأبو داود وابن حبان واحلاكم يف "املستدرك" وقال: هذا حديث صحي

 / 2 ( 3864 ) ،وابن ماجهو(24 / 1 ( 96 ) ،أبو داود)و(16847 ،أمحد يف املسند(احلديثَ األلباينُّ
  .)24/  1)  96رقم (  ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داودو(1271
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احلنظلي (واللفظ لقتيبة) قـال  حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن حممد بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم   

 إسحاق: أخربنا. وقال اآلخران: حدثنا. جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن محران، موىل عثمان قال:

مث قـال: واهللا!  . مسعت عثمان بن عفان وهو بفناء املسجد. فجاءه املؤذن عند العصر. فدعا بوضوء فتوضأ

حدثتكم. إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "ال ألحدثنكم حديثا. لوال آية يف كتاب اهللا ما 

يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. فيصلي صالة. إال غفر اهللا له ما بينه وبني الصالة اليت تليها"(صـحيح  

  . وفضائله سوف يتم تناوله بالدراسة والتحليلونظرا ألمهية الوضوء ). 227مسلم،

  
 :تعريف الوضوءاوال: 

 .الوضاءة: وهو احلسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء؛ أي: حسن اهليئةمن  :الوضوء
والوضوُء بالضم:  .قال أبو حامت: توضأت للصالة وضوًءا، وتطهرت طُهورا، أتوضأ، توضؤا، وهي احلسن
وقُودها الناس ﴿ :إىلالفعل، وبالفتح: الوضوء: هو املاء املعد له، كما حكاه أبو احلسن األخفش يف قوله تع

) فقال: الوقود: بالفتح: احلطب، والوقُود بالضم: االتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك 24(البقرة: واحلجارةُ
مها لغتان مبعىن واحد:  :وقيل .الوضوء بالضم: هو املصدر :وقيل .الوضوء: هو املاء، والوضوء: هو الفعل

وذكر قاسم عن احلسن أنه .: توضيت بالياء بدل اهلمز، قاله غري واحدوجيب عدم قول .يعين الفتح والضم
وامليضأة  .قال يوما: توضيت بالياء، فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: إا لغة هذيل، وفيهم نشأت

خمتار (،)1/194،لسان العرب(،)1/276،277،بالكسر والقصر: املوضع الذي يتوضأ فيه(تاج العروس
 ).303،الصحاح
أن الوضوء يف االصطالح الشرعي: غسل األعضاء الثالثة ومسح ربع الرأس (البحر  احلنفيةويرى        

: ﴿يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا قُمتم إىل.وقال الكاساين: الوضوء: اسم للغسل واملسح، لقوله تع)1/11،الرائق
املائدة: ]الكَعبينِ﴾  إىلاملَرافقِ وامسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُم  إىلكُم الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيدي إىل
أن الوضوء هو  املالكية). يف حني يرى 1/2]، فأمر بغسل األعضاء الثالثة ومسح الرأس(بدائع الصنائع (6

أن الوضوء هو  يةلشافع). بينما ترى ا32 ،غسل ومسح يف أعضاء خمصوصة لرفع حدث (حدود ابن عرفة
ترى ان الوضوء هو  احلنابلةأما  ).1/28استعمال املاء يف أعضاء خمصوصة مفتتحا بنية(أسىن املطالب (

  .)1/82،استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة على صفة خمصوصة(كشاف القناع
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وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح ألعضاء خمصوصة، 
 ،وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع احلدث يف التعريف؛ ألن النية عنده شرط، وهو مذهب اجلمهور

وبعضهم ال يذكرها كاحلنفية؛ ألن النية عندهم سنة، وليست فرضا، وبعضهم ينص بأن غسل األعضاء 
خيالف يف جيب أن يكون على صفة خمصوصة؛ ألن الترتيب عنده واملواالة فرض، وبعضهم ال يذكرها؛ ألنه 

 .كوا فرضا يف الوضوء
يا أَيها الَّذين  :(إىلويرى الباحثني أن الوضوء هو طَهارة مائية تتعلَّق باألعضاء املذكورة يف قوله تع

 متوا إِذَا قُمنإىلَآم  كُميدأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و لَاةُءو إىلالصوا بِرحسامقِ وافاملَر لَكُمجأَرو كُمإىلس 
  .]6املائدة: ]الكَعبينِ﴾ 

  
  :فروض الوضوء: ثانيا

  :للوضوء فروض إذا نقص منها فرض فإِن الوضوء يكون ناقصاً وال يعتد به شرعاً، وهذه الفروض هي
وحد الراجح:غَسل الوجه، ومن الوجه الفم واألنف، فاملضمضة واالستنشاق واالستنثار واجبة على  )1

 .األذن عرضاً إىلأسفل اللِّحيني طوال، وعن األذن  إىلالوجه من منابت الشعر 
حدثَنا محمد بن عبد الرحيمِ، قَالَ أَخبرنا أَبو سلَمةَ  .ويدخل املرفقان يف املغسول:املرفقني إىلغسل اليدين  )2

لَمس نب ورصنم ،ياعزنِ الْخطَاِء بع نع ،لَمنِ أَسب ديز نانَ ـ عملَينِي سعبِالَلٍ ـ ي نا ابنربةَ قَالَ أَخ
تاسا وبِه ضمضاٍء، فَمم نفَةً مذَ غَرأَخ ثُم ،ههجلَ وسأَ فَغضوت هاسٍ، أَنبنِ عنِ ابارٍ، عسذَ يأَخ ثُم ،قشن

يده اُألخرى، فَغسلَ بِهِما وجهه، ثُم أَخذَ غَرفَةً من ماٍء، فَغسلَ  إىلةً من ماٍء، فَجعلَ بِها هكَذَا، أَضافَها غَرفَ
أْسبِر حسم ى، ثُمرسالْي هدا يلَ بِهساٍء، فَغم نفَةً مذَ غَرأَخ ى، ثُمنمالْي هدا يبِه شاٍء فَرم نفَةً مذَ غَرأَخ ثُم ،ه

ى ـ ثُمرسنِي الْيعـ ي لَها رِجلَ بِهسى، فَغرفَةً أُخذَ غَرأَخ ا، ثُملَهى غَستى حنمالْي هللَى رِجكَذَا عقَالَ ه 
   . )140رأَيت رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ(صحيح البخارى،

رواه أمحد  " األذنان من الرأس " :فمسحهما واجب على الراجح حلديث مسح الرأْس، ومنه األذنان: )3
 رجالً، حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف، قَالَ أَخبرنا مالك، عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي، عن أَبِيه، أَنَّ .وأبو داود

بعصلى اقَالَ ل ولُ اللَّهسكَانَ ر فنِي، كَيرِيأَنْ ت يعطتسى ـ أَتيحنِ يرِو بمع دج وهـ و دينِ زب اللَّه هللا د
معن ديز نب اللَّه دبأُ فَقَالَ عضوتعليه وسلم ي .  م هدلَ يسفَغ هيدلَى يغَ عاٍء، فَأَفْرا بِمعفَد ضمضم نِ، ثُميتر

الْمرفَقَينِ، ثُم مسح رأْسه بِيديه، فَأَقْبلَ  إىلواستنثَر ثَالَثًا، ثُم غَسلَ وجهه ثَالَثًا، ثُم غَسلَ يديه مرتينِ مرتينِ 
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بى ذَهتح ،هأْسمِ رقَدأَ بِمدب ،ربأَدا وا  بِهِما  إىلبِهِممهدر ثُم ،لَ  إىلقَفَاهغَس ثُم ،هنأَ مدي بالَّذ كَانالْم
  .  )185رِجلَيه(صحيح البخارى،

ويدخل الكعبان يف املغسول:حدثنا هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر وأمحد  :الكعبني إىلغسل الرجلني  )4
بن عيسى. قالوا: أخربنا عبداهللا بن وهب عن خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن سامل موىل شداد. قال:دخلت 
على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم تويف سعد بن أيب وقاص. فدخل عبدالرمحن بن أيب بكر 

توضأ عندها. فقالت: يا عبدالرمحن! أسبغ الوضوء. فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ف
  ).240"ويل لألعقاب من النار"( صحيح مسلم،

نِ عب اللَّه دبع نع ،كاهنِ مب فوسي نرٍ، عأَبِي بِش نةَ، عانوو عا أَبثَندى، قَالَ حوسا مثَندرٍو، قَالَ حم
عفَج ،رصا الْعقْنهأَر قَدا وكَنرا، فَأَداهنافَرس ةفْري سا فنصلى اهللا عليه وسلم ع بِيالن لَّفخأُ تضوتا نلْن

 هتولَى صى بِأَعادا، فَننلجلَى أَرع حسمنارِ   " والن نقَابِ مَألعلٌ ليثَالَثًا(صحيح   .  " و نِ أَويترم
حدثَنا موسى، قَالَ حدثَنا وهيب، عن عمرٍو، عن أَبِيه، شهِدت عمرو بن أَبِي حسنٍ   . ) 163البخارى،

رٍ موا بِتعصلى اهللا عليه وسلم فَد ،بِيوِء النضو نع ديز نب اللَّه دبأَلَ عس بِيوَء النضو مأَ لَهضواٍء، فَتم ن
مضمض صلى اهللا عليه وسلم فَأَكْفَأَ علَى يده من التورِ، فَغسلَ يديه ثَالَثًا، ثُم أَدخلَ يده في التورِ، فَ

فَغ هدلَ يخأَد ثُم ،فَاتثَالَثَ غَر ثَرنتاسو قشنتاسنِ ويترم هيدلَ يسفَغ هدلَ يخأَد ثَالَثًا، ثُم ههجلَ وإىلس 
 ةً، ثُمداحةً ورم ربأَدا ولَ بِهِمفَأَقْب ،هأْسر حسفَم هدلَ يخأَد نِ، ثُميترنِ مفَقَيرالْم هلَيلَ رِجإىلغَس 

    . )186الْكَعبينِ(صحيح البخارى،
وأما دليل الترتيب كما جاء يف ،وهو أن يغسل الوجه مث اليدين مث ميسح بالرأس مث يغسل الرجلني الترتيب: )5

الْمرافقِ وامسحواْ  إىلالصالة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم  إىل:( يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إىلقوله تع
وسؤبِر لَكُمجأَرو نكُم  إىلكُمم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتنيِ وبالْكَع

واْ بِوحسا فَامبا طَييدعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالن متسالَم أَو طائالْغ نم رِيدا يم هنيكُم مدأَيو كُموهج
].حيث 6رونَ ) [املائدة:اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُ

عنه وال مرة واحدة أنه خالف هذا  ذكرت اآلية األعضاء مرتبة. مث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يثبت
الترتيب، وفعله صلى اهللا عليه وسلم بيان للواجب الوارد يف اآلية إذْ مل يرِد فيها إال الواجب. ولعموم قوله 

  رواه مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه. " أبدأ مبا بدأ اهللا به" :صلى اهللا عليه وسلم
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عضوٍ حىت يجِف الذي قبله.فأما دليل الفروض األربعة األوىل، والدليل قوله وهي أَالَ يؤخر غَسلَ  :املواالة

املرافق وامسحوا بِرءوسـكم   إىلالصالة فَاغِْسلوا وجوهكم وأيديكم  إىليأيها الذين أمنوا إذا قُمتم  :{إىلتع

نا احلسن بن حممد بن أعـني.  حدثين سلمة بن شبيب. حدث). 6سورة املائدة،اية } (الكَعبني إىلوأرجلَكم 

حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر. أخربين عمر ابن اخلطاب؛ أن رجال توضأ فترك موضع ظفـر علـى   

(صحيح رواه مسلمقدمه. فأبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم. فقال "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع مث صلى 

  ).243مسلم،

  
  :شروط صحة الوضوءا:لثثا

  البد منها وهي:هناك شروط      
ý إذ ال تصح عبادة الكافر، والوضوء عبادةاإلسالم :. 
ý قلنون ليس مطالبا بالعبادة وال تصح عبادتهالعفا :.  
ý يِيزن العبادة وغريهاالتميب قفَرزِ ال ييفإِنَّ غري املم :. 
ý كما تقدم -: فال يصح الوضوء بِماٍء غريِ طَهوروجود املاء الطَّهور. 
ý ةكُلِّ عبادة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمالني ةصحوإمنا لكلّ  " :: ويف شرط ل اتيإمنا األعمال بالن

 .متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه " ...امرِىٍء ما نوى
ý من بول أو غائط أو حنومها :انقطاع ما يوجب الوضوَء. 
ý فال يصح الو :االستنجاء أو االستجمار نب اللَّه دبا عثَندضوء ممن به جناسة يف حمل البول أو الغائط. ح

اهللا عليه وسلم يوسف، قَالَ أَخبرنا مالك، عن أَبِي الزناد، عنِ اَألعرجِ، عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى 
علْ في أَنفه ثُم لينثُر، ومنِ استجمر فَلْيوتر، وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه إِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيج  " قَالَ 

 هدي تاتب نرِي أَيدالَ ي كُمدفَإِنَّ أَح ،هوئضي وا فلَهخدلَ أَنْ يقَب هدِسلْ يغ162 ،"( صحيح البخارى فَلْي(  .   
ý 2005كالعجني والشحوم وحنوها (الذبيان، :البشرة إىلالة ما مينع وصول املاء إز(.  
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  سنن الوضوء:: رابعا
v اكوعلى أميت  " :حلديث أيب هريرة رضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:الس قلَوال أنْ أش

د كُلِّ صالةنواك عم بالسهترضوٍء" :رواية ألمحد رواه اجلماعة، ويف " ألمم بالسواك مع كل وألمر " 
  ."ألمرم بالسواك عند كل وضوء " :وللبخاري تعليقاً

v من ال  " :حلديث أيب هريرة رضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :التسمية يف أولهال صالة ل
ابن ماجه، (سن رواه أمحد وأبو داود وهو حديث ح " وضوَء له، وال وضوء لمن لَم يذكر اسم اللّه عليه

4128 /398 (.  
v يغسل كفيه ثالث مرات بإفراغ املاء عديهما من اإلناء إن كان يتوضأ من إناء ألن عثمان :غسل الكفني

دعا باملاء فافْرغَ على كَفَّيه ثَالثَ مرات " :رضي اللّه عنه وصف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
لَهسي اإلناِءفَغف هدلَ يخوحدثنا هارون بن معروف. ح وحدثين هارون بن  .متفق عليه " ...ما، مث أَد

ين عمرو بن احلارث؛ أن حبان بن واسع حدثه؛ أن سعيد األيلي وأبو الطاهر. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخرب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ. أباه حدثه؛ أنه مسع عبداهللا بن زيد بن عاصم املازين يذكر أنه رأى رسول 

فمضمض مث استنثر. مث غسل وجهه ثالثا. ويده اليمىن ثالثا. واألخرى ثالثا. ومسح برأسه مباء غري فضل 
  ).236،صحيح مسلميده. وغسل رجليه حىت أنقامها(

v كن صائمةُ فيهما ما مل يالغواملب هلِ الوجاقِ عند غَسشنتواالس ةضمملا جاء يف وصف  اً:البدء باملض
ابن (وبالغْ يف االستنشاق إال أن تكون صائماً " :وضوئه صلى اهللا عليه وسلم، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

الرزاق بن  حدثين حممد بن رافع. حدثنا عبد .رواه اخلمسة وصححه الترمذي )"  407/ 4556ماجه،
ا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه مهام. أخربنا معمر عن مهام بن منبه، قال:هذا ما حدثن

وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "إذا توضأ أحدكم فليستنشق مبنخريه من 
 ). 237املاء مث لينتثر"( صحيح مسلم،

ع ،سونا ينربقَالَ أَخ ،اللَّه دبا عنربانُ، قَالَ أَخدبا عثَندا حأَب عمس هأَن ،رِيسو إِدنِي أَبربقَالَ أَخ ،رِيهنِ الز
(صحيح   .  " من توضأَ فَلْيستنثر، ومنِ استجمر فَلْيوتر   " هريرةَ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم أَنه قَالَ 

   ).161البخارى،
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v ال ةييلُ اللِّحلختفَةيلِّل حليته (ابن  " :حلديث عثمان رضي اللّه عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم:كَثخكان ي
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث يف  )" 431/ 9809ماجه، 
  .الباب
v يلُ أصابعِ اليدين والرجلنيلخاهللا عليه وسلم قال حلديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النيب صلى:ت: " 

(وابن ماجه، ص  " رواه أمحد والترمذي  /  5685: 77إذا توضأْت فَخلِّلْ أصابِع يديك ورِجليك 
448 رضي اللّه عنه قال: "رأيت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم خيلِّلُ أصابع وحديث املستورد ابن شداد(

  .رواه اخلمسة إال أمحد " رجليه خبنصرِه
v ناميى يف اليدين والرجلني، وذلك حلديث عائشة رضي اللّه عنها:الترسمىن قبل اليكان  " :أي البدء بالي

أْنِه كُلِّهيف شو رِهوطُهو هلجرتو هلعنيف ت نميه التجِبعمتفق عليه(ابن ماجة،  "   النيب صلى اهللا عليه وسلم ي
وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي. أخربنا أبو األحوص عن أشعث، عن أبيه، عن مسروق،  .)17657/402

عن عائشة؛ قالت:إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحب التيمن يف طهوره إذا تطهر. ويف ترجله 
دثَنا شعبةُ، قَالَ )، حدثَنا حفْص بن عمر، قَالَ ح268إذا ترجل. ويف انتعاله إذا انتعل (صحيح مسلم،

ليه وسلم أَخبرنِي أَشعثُ بن سلَيمٍ، قَالَ سمعت أَبِي، عن مسروقٍ، عن عائشةَ، قَالَت كَانَ النبِي صلى اهللا ع
كُلِّه أْنِهي شفو ورِهطُهو هلجرتو هلعني تف نميالت هجِبع168البخارى، (صحيح  . ي.(  

  
v ل مرة يف الوضوء هو الفرض وما ورد يف الغسلتني والثالث فهو  :الغسلتان الثانية والثالثةسالغ

:لالستحباب، وذلك حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال  إىلجاء أعرايب " 
رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثالثاً ثالثاً، وقال: "هذا الوضوُء فمن زاد على 

)،وحديث عثمان رضي اللّه  5179/417هذا فقد أساء وتعدى وظلم " رواه أمحد والنسائي (ابن ماجه،
وحدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه  .وأمحد رواه مسلم " عنه: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا

أَنَّ ح هربأَخ ،زِيدي نطَاَء بابٍ، أَنَّ عهنِ شنِ ابع ،دعس نب يماهرثَنِي إِبدقَالَ ح ،ِسييانَ اُألوثْملَى عوانَ مرم
نَ دعا بِإِناٍء، فَأَفْرغَ علَى كَفَّيه ثَالَثَ مرارٍ فَغسلَهما، ثُم أَدخلَ يمينه في اِإلناِء أَخبره أَنه، رأَى عثْمانَ بن عفَّا

 هيديثَالَثًا، و ههجلَ وغَس ثُم ،قشنتاسو ،ضمضغَ إىلفَم ثُم ،هأْسبِر حسم ارٍ، ثُمرنِ ثَالَثَ مفَقَيرلَ الْمس
من توضأَ نحو وضوئي هذَا،   " الْكَعبينِ، ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  إىلرِجلَيه ثَالَثَ مرارٍ 

 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ،هفْسا نيهِمثُ فدحنِ، الَ ييتكْعلَّى رص 159ح البخارى،(صحي   " ثُم..(   
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نب حا فُلَيثَندقَالَ ح ،دمحم نب سونا يثَندى، قَالَ حيسع نب نيسا حثَندانَ،  وبالنسبة للعسل مرتني حملَيس
ع نيمٍ، عمنِ تب ادبع نمٍ، عزنِ حرِو بمنِ عكْرِ بنِ أَبِي بب اللَّه دبع نصلى اهللا ع بِيأَنَّ الن ،دينِ زب اللَّه دب

   ).158(صحيح البخارى، عليه وسلم توضأَ مرتينِ مرتينِ
v بعد الوضوء ما منكم من  " :حلديث عمر رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :الذِّكْر

د أن ال إله إال اللّه وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده أحد يتوضأ فَيسبِغُ الوضوَء مث يقول: أشه
رواه أمحد وأبوداود (ابن ماجه،  " ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء

  .)234،)و(صحيح مسلم 471/ 10609
v بسعد حلديث عبد اهللا بن عمرو رضي عنهما أن رسول اللّه صلى اهللا ع :االقتصاد يف املاء ليه وسلم مر

نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ رواه ابن  :وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أيف الوضوء إِسراف؟ قال
  ).8870/426ابن ماجه،   (ماجه

: ﴿ والَ تسـرِفُوا إِنـه الَ   - إىلتع -فيتجنب املرء املسلم اإلسراف يف املاء، ويقتصد فيه بقدر حاجته؛ قال 

عـن   وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جرب، ].141يحب الْمسرِفني ﴾ [األنعام: 

 مخسـة أمداد(صـحيح   إىلأنس؛ قال:كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ باملد ويغتسـل بالصـاع.   

شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصـة بنـت    دثناح). وحدثين حممد بن رافع. 325،مسلم

أن عائشة أخربا؛ أا كانت تغتسل هـي والـنيب    عبدالرمحن بن أيب بكر (وكانت حتت املنذر بن الزبري)؛

قال القرطيب ). 321،مسلم صلى اهللا عليه وسلم يف إناء واحد. يسع ثالثة أمداد. أو قريبا من ذلك(صحيح

ألحاديث تدلُّ على استحباب تقليل املاء من غري كَيلٍ وال وزن يأخذ منـه اإلنسـان   يف "تفسريه": وهذه ا

: كان -رمحه اهللا  -قال ابن القيم  بقَدرِ ما يكفي وال يكثر منه، فإن اإلكثار منه سرف، والسرف مذموم.

ما صلَّى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ لكلِّ صالة يف غالب أحيانه، ورب -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -

أوقيتني وثالث، وكان  إىليتوضأ باملُد تارةً وبثُلثَيه تارةً، وبأَزيد منه تارة، وذلك حنو أربع أواقٍ بالدمشقي 

 من أيسر الناس صبا ملاء الوضوء، وكان حيذِّر أمته من اإلسراف فيه، وأخرب أنه يكون يف أمته من يعتدي يف

الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له: الوهلان، فاتقوا وسواس املاء، ومر على سعد وهو يتوضأ فقال 

 حوص ،((ٍر جار نعم، وإن كنت على)) :فقال: وهل يف املاء من إسراف؟ قال ،((سرِف يف املاءال ت)) :له
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 ،ثًا ثالثًا، ويف بعض األعضاء مرتني وبعضها ثالثًا. ["زاد املعـاد عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتني مرتني، وثال

1 /184.[  

  فضائل الوضوء::خامسا
  تتمثل فضائل الوضوء فيما يلى:

روى مسلم يف صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن :الوضوء شطر اإلميان )1(
عن أيب مالك األشعري، قال: قال  أبا سالم حدثه،هالل، حدثنا أبان، حدثنا حيىي، أن زيدا حدثه، أن 

الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا ( :صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
ما بني السموات واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة  -أو متأل  -متآلن 

  ).223،(صحيح مسلم ) لناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقهالك أو عليك، كل ا
ما رواه ودليله ما أخرجه النسائي يف الكربى وصححه األلباين :حيث يبلغ الوضوء إىلحلية املتوضئني  (2)

عن أيب مالك األشجعي، عن أيب  - يعين ابن خليفة  -مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا خلف 
كنت خلف أيب هريرة وهو يتوضأ للصالة، فكان ميد يده حىت تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا  :حازم قال

هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بين فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، 
صحيح يقول: تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء(- صلى اهللا عليه وسلم -مسعت خليلي 

  ).250،سلمم
ودليله ما أخرجه البخاري ومسلم عن نعيمٍ الْمجمرِ قَالَ  :الوضوء سبب لتميز املسلمني يوم القيامة (3) 

هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمي سأَ فَقَالَ إِنضوفَت جِدسرِ الْملَى ظَهةَ عريرأَبِي ه عم يتققُ ري لَّمسولُ: " إِنَّ و
(صحيح  ."رته فَلْيفْعلْأُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُرا محجلني من آثَارِ الْوضوِء فَمن استطَاع منكُم أَنْ يطيلَ غُ

 .)246،مسلمصحيح )، (136،البخاري
، عن ربعي بن حراش، عن حذيفـة؛  وحدثنا عثمان بن أيب شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق

قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "إن حوضي ألبعد من إيلة من عدن. والذي نفسـي بيـده! إين   

رجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة عن حوضه" قالوا: يا رسول اهللا! وتعرفنا؟ قـال "نعـم.   لألذود عنه ا

  .) 248،مسلمصحيح (ألحد غريكم"تردون علي غرا حمجلني من آثار الوضوء. ليست 
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لْمجمرِ، قَالَ وحدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، قَالَ حدثَنا اللَّيثُ، عن خالد، عن سعيد بنِ أَبِي هالَلٍ، عن نعيمٍ ا
ي سأَ فَقَالَ إِنضوفَت ،جِدسرِ الْملَى ظَهةَ عريرأَبِي ه عم يتققُولُ رصلى اهللا عليه وسلم ي بِيالن تعإِنَّ   " م

(صحيح   " رته فَلْيفْعلْ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُرا محجلني من آثَارِ الْوضوِء، فَمنِ استطَاع منكُم أَنْ يطيلَ غُ
   ).136البخارى،

 عز وجل املتطهرين سواء كانت الطهارة حسية من األقذار والنجاسات حيب املوىل :الوضوء طهارة (4) 
:{ لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ إىلفقال تع .أو طهارة معنوية من الذنوب واملعاصي،واألحداث

:{ إِنَّ إىل). وقال تع180واللَّه يحب الْمطَّهرِين } (التوبة،أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا 
{ ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من :وقال سبحانه ).222اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين } (البقرة،

متيلو كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ وراملائدة، ح) {َونكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتملُ :وقال جل شأنه .)6نِعزنيو }
  ).11،علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم بِه}( األنفال

 
أخرج مسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي  :الوضوء من سنن الفطرة (5)

عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك  :قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا عنها
واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء ـ قال زكرياء قال 

 عين االستنجاءزاد قتيبة قال وكيع انتقاص املاء ي .مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة ـ
  ).261(صحيح مسلم،

«  -صلى اهللا عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّه  :عن أَبِى مالك اَألشعرِى قَالَ:الطُهور شطر اإلميان (6) 
ما بين  -أَو تمُأل  -ن الطُّهور شطْر اِإلميان والْحمد للَّه تمُأل الْميزانَ. وسبحانَ اللَّه والْحمد للَّه تمآل

كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُراٌء ويض ربالصانٌ وهرقَةُ بدالصو ورالَةُ نالصضِ واَألرو اتومو السدغاسِ يكُلُّ الن 
  .)22902،أمحد و( )223 ،فَبائع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها أخرج مسلم (صحيح مسلم

 
عن الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ قَالَ النبِي صلَّى  :الوضوء قبل النوم سبب من أسباب املوت على الفطرة (7)

 :لَّمسو هلَيع اللَّه » مقُلْ اللَّه نِ ثُممالْأَي قِّكلَى شع طَجِعاض ثُم لَاةلصل وَءكضأْ وضوفَت كعجضم تيإِذَا أَت
أَم تضفَوو كهِي إِلَيجو تلَمأَس كنا مجنلَا مأَ ولْجلَا م كةً إِلَيبهرةً وغْبر كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو كرِي إِلَي

لَتلَي نم تفَإِنْ م لْتسي أَرالَّذ كبِيبِنو لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّه كطْإِلَّا إِلَيلَى الْفع تفَأَن ك ةر
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بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجو.  ابِكتبِك تنآم ماللَّه تلَغا بفَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النا عهتددقَالَ فَر
   .لبخاري ومسلمالَّذي أَنزلْت قُلْت ورسولك قَالَ: لَا ونبِيك الَّذي أَرسلْت أخرج ا

عس نورٍ، عصنم نانُ، عفْيا سنربقَالَ أَخ ،اللَّه دبا عنربلٍ، قَالَ أَخقَاتم نب دمحا مثَندنِ حةَ، عديبنِ عب د
عك فَتوضأْ وضوَءك للصالَة، ثُم إِذَا أَتيت مضج  " الْبراِء بنِ عازِبٍ، قَالَ قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم 

أَلْجو ،كرِي إِلَيأَم تضفَوو ،كهِي إِلَيجو تلَمأَس مقُلِ اللَّه نِ، ثُمماَألي قِّكلَى شع طَجِعرِي اضظَه أْت
نا مجنالَ مأَ ولْجالَ م ،كةً إِلَيبهرةً وغْبر ،كإِلَي كبِيبِنو ،لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم ماللَّه ،كإِالَّ إِلَي ك

لْتسي أَرالَّذ .   بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجو ،ةطْرلَى الْفع تفَأَن كلَتلَي نم تفَإِنْ م "  .   بِيلَى النا عهتددقَالَ فَر
الَ، ونبِيك   " قَالَ   . قُلْت ورسولك  .  " اللَّهم آمنت بِكتابِك الَّذي أَنزلْت   " هللا عليه وسلم فَلَما بلَغت صلى ا

 لْتسي أَر248"(صحيح البخارى، الَّذ(  .   
عن  :ن معاذ بن جبلالوضوء سبب لقبول الدعاء فقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه األلباين ع (8

ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل اهللا خريا من « النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
 .معىن يتعار أي يستيقظ من النوم» الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه 

سانَ قَالَ ابن شهابٍ ولَكن عروةُ وعن إِبراهيم، قَالَ قَالَ صالح بن كَي:الوضوء سبب ملغفرة الذنوب (9)
وهكُمثْتدا حةٌ مالَ آييثًا لَودح ثُكُمدانُ قَالَ أَالَ أُحثْمأَ عضوا تانَ،، فَلَمرمح نثُ عدحصلى ي بِيالن تعمس ،

وضوَءه، ويصلِّي الصالَةَ إِالَّ غُفر لَه ما بينه وبين الصالَة حتى الَ يتوضأُ رجلٌ فَيحِسن   " اهللا عليه وسلم يقُولُ 
   ).160(صحيح البخارى، " يصلِّيها 

لَهسارٍ فَغرثَالَثَ م هلَى كَفَّيغَ عاٍء فَأَفْرا بِإِنعانَ دثْمأَى عر هانَ أَنثْملَى عوانَ مرمح نعى مف هينملَ يخأَد ا ثُم
 هيديو اترثَالَثَ م ههجلَ وغَس ثُم ثَرنتاسو ضمضاِء فَمإىلاِإلن  ثُم هأْسبِر حسم ثُم اترنِ ثَالَثَ مفَقَيرالْم

من توضأَ نحو وضوئى هذَا ثُم «  - ى اهللا عليه وسلمصل-قَالَ رسولُ اللَّه :غَسلَ رِجلَيه ثَالَثَ مرات ثُم قَالَ
بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف هفْسا نيهِمثُ فدحنِ الَ ييتكْعلَّى رأخرج البخاري ومسلم ص.  

قَالَ أَتيت عثْمانَ بن عفَّانَ بِوضوٍء ويف رواية أخرجها مسلم عن زيد بنِ أَسلَم عن حمرانَ مولَى عثْمانَ 
 ولِ اللَّهسر نثُونَ عدحتا ياسقَالَ إِنَّ ن أَ ثُمضوى  -صلى اهللا عليه وسلم-فَتإِالَّ أَن ىا هرِى ميثَ الَ أَدادأَح

 ولَ اللَّهسر تأَيصلى اهللا عليه وسلم-ر - ضثْلَ وأَ مضوقَالَ ت ذَا ثُمى هوئ » مقَدا تم لَه ركَذَا غُفأَ هضوت نم
 هيشمو هالَتص تكَانو بِهذَن نلَةً إىلمافن جِدسالْم .  
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عليه  صلى اهللا-قَالَ رسولُ اللَّه :ويف رواية يف صحيح مسلم عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ أيضاً رضي اهللا عنه قَالَ
 .من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء خرجت خطَاياه من جسده حتى تخرج من تحت أَظْفَارِه« :- وسلم

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-ع » ملسالْم دبأَ الْعضوإِذَا ت- نمؤلَ  - أَوِ الْمسفَغ
فَإِذَا غَسلَ يديه  -أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء  -وجهه خرج من وجهِه كُلُّ خطيئَة نظَر إِلَيها بِعينيه مع الْماِء 

فَإِذَا غَسلَ رِجلَيه خرجت  -قَطْرِ الْماِء أَو مع آخرِ  -خرج من يديه كُلُّ خطيئَة كَانَ بطَشتها يداه مع الْماِء 
أخرج مسلم « حتى يخرج نقيا من الذُّنوبِ - أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء  - كُلُّ خطيئَة مشتها رِجالَه مع الْماِء

  وأمحد والترمذي.
ثنا النضر بن حممد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا ما رواه مسلم، قال: حدثين أمحد بن جعفر املعقري، حد

قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة وواثلة  -شداد بن عبداهللا أبو عمار وحيىي بن أيب كثري، عن أيب أمامة 
قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب  - الشام وأثىن عليه فضالً وخريا إىلوصحب أنسا 

نشق فينتثر إال خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، مث إذا غسل وجهه كما أمره وضوءه، فيتمضمض، ويست
املرفقني، إال خرت خطايا يديه من  إىلاهللا، إال خرت خطايا وجهه من أطراف حليته مع املاء، مث يغسل يديه 

الكعبني  إىلميه أنامله مع املاء، مث ميسح رأسه إال خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء، مث يغسل قد
إال خرت خطايا رجليه من أنامله مع املاء، فإن هو قام، فصلى، فحمد اهللا، وأثىن عليه، وجمده بالذي هو له 
أهل، وفرغ قلبه هللا إال انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، فحدث عمرو بن عبسة ذا احلديث أبا 

، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، - صلى اهللا عليه وسلم -أمامة صاحب رسول اهللا 
يف مقام واحد يعطى هذا الرجلُ، فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبِرت سين، ورق عظمي، واقترب أجلي، 

 - صلى اهللا عليه وسلم -وما يب حاجة أن أكذب على اهللا، وال على رسول اهللا، لو مل أمسعه من رسول اهللا 
(صحيح   ما حدثت به أبدا، ولكين مسعته أكثر من ذلك -حىت عد سبع مرات  - مرتني أو ثالثًا  إال مرة أو

  ).832 :مسلم
فقد أخرج ابن ماجه واللفظ له وأمحد يف املسند والنسائي يف :الوضوء يزيل أثر العني واحلسد (10)

عة بسهل بن حنيف وهو الكربى وصححه األلباين عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربي
فقيل له  .فأيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم .فما لبث أن لبط به .فقال مل أر كاليوم وال جلد خمبأة .يغتسل

 قال  .أدرك سهال صريعا
قال ( عالم يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما  .قالوا عامر بن ربيعة ( من تتهمون به ؟ ) :
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) مث دعا مباءيعجبه فليدع له ب وركبتيه  .املرفقني إىلفغسل وجهه ويديه  .فأمر عامرا أن يتوضأ .الربكة 
وأخرج أبو داود ."ويف لفظ أمحد" فَراح سهلٌ مع الناسِ لَيس بِه بأْس .وأمره أن يصب عليه .وداخله إزاره

كان يؤمر العائن ( الذي أصاب غريه بالعني ) فيتوضأ  :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت .وصححه األلباين
  ) .مث يغتسل منه املعني ( املصاب بعني غريه

 
ودليله ما أخرجه مسلم عن أَبِى هريرةَ رضي اهللا عنه :الوضوء سبب لرفع الدرجات وحمو السيئات (11)

 ولَ اللَّهسلُّكُ« قَالَ  - صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رأَالَ أَد اتجرالد بِه فَعريا وطَايالْخ بِه و اللَّهحما يلَى مع م
الْمساجِد وانتظَار الصالَة  إىلإِسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَارِه وكَثْرةُ الْخطَا « قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه. قَالَ ». 

الر كُمفَذَل الَةالص دعاطُب251( صحيح مسلم،ب.(  
 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نويف الصحيحني ع » كُمدلَاةُ أَحص

وذَلك بِأَنه إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوَء ثُم في جماعة تزِيد علَى صلَاته في سوقه وبيته بِضعا وعشرِين درجةً 
را دبِه عفةً إِلَّا رطْوطُ خخي لَاةُ لَمإِلَّا الص هزهنلَاةَ لَا يإِلَّا الص رِيدلَا ي جِدسى الْما أَتبِه هنع طَّتح ةً أَوج

علَى أَحدكُم ما دام في مصلَّاه الَّذي يصلِّي فيه اللَّهم صلِّ علَيه اللَّهم ارحمه ما لَم خطيئَةٌ والْملَائكَةُ تصلِّي 
هبِسحلَاةُ تالص تا كَانم لَاةي صف كُمدقَالَ أَحو يهف ذؤي ا لَمم يهثْ فدحي.  

  
ما رواه مسلم، قال: حدثين حممد بن حامت بن ميمون، :نة للعبدالوضوء سبب لفتح أبواب اجل (12)

عن أيب إدريس  -يعين ابن يزيد  - حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صاحل، عن ربيعة
اخلوالين، عن عقبة بن عامر وحدثين أبو عثمان عن جبري بن نفري، عن عقبة بن عامر، عن عمر، مرفوعا، 

الوضوء مث يقول: أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا  -أو فيسبغ  -حد يتوضأ فيبلغ ما منكم من أ :وفيه
  .)234،مسلمصحيح عبداهللا ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء(

ودليله حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن :الوضوء وصالة ركعتني بعده سبب لدخول اجلنة (13) 
يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته يف االسالم إين مسعت دف  » :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لباللرسول 

ما عملت عمال أرجى عندي من أين مل أتطهر طهورا يف ساعة من ليل « قال:  .«نعليك بني يدي يف اجلنة
  .متفق عليه» أو ار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي 
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( سددوا وقاربوا واعلموا :لقوله صلى اهللا عليه وسلم :على الوضوء من عالمات اإلميان احملافظة (14) 
) وابن 1037أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ) أخرجه ابن حبان يف صحيحه(

الصحيحة ) عن ثوبان رضي اهللا عنه، وصححه األلباين يف السلسلة 35/ رقم 1/5أيب شيبة يف املصنف(
)115(.  

ما رواه أمحد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان، حدثين حسان بن عطية، أن أبا كبشة 
سددوا وقاربوا واعملوا  :صلى اهللا عليه وسلم -أنه مسع ثوبان يقول: قال رسول اهللا السلويل حدثه، 

  ). 5/282:(املسند  إال مؤمن وخريوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء
  

  الوقاية من االمراض: دور الوضوء يفسادسا: 
  

إن عملية غسل األعضاء املعرضة دائما لألتربة من جسم اإلنسان ال شك أا يف منتهى األمهية 
للصحة العامة، فأجزاء اجلسم هذه تتعرض طوال اليوم لعدد كبري من امليكروبات تعد باملاليني يف كل 

مكعب من اهلواء، وهي دائما يف حالة هجوم على اجلسم اإلنساين من خالل اجللد يف املناطق  سنتيمتر
املكشوفة منه، وعند الوضوء تفاجأ هذه امليكروبات حبالة كسح شاملة هلا من فوق سطح اجللد، خاصة مع 

بعد الوضوء التدليك اجلـيد وإسباغ الوضوء، وهو هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبذلك ال يبقى 
   :إىل، ويتضح ذلك على النحو التأي أثر من أدران أو جراثيم على اجلسم إال ما شاء اهللا

v  :املرفقني على إزالة األتربة وامليكروبات فضال عن إزالة العرق من  إىلاليدين غسل يساعد غسل اليدين
جللدية، وهذه تكون غالبا موطنا سطح اجللد، كما أنه ينظف اجللد من املواد الذهنية اليت تفرزها الغدد ا

أن غسل األيدي بانتظام رمبا يكون أكثر فعالية  إىلوقد توصلت دراسة  .مالئما جدا ملعيشة وتكاثر اجلراثيم
وقد نشرت  من العقاقري يف الوقاية من انتشار فريوسات تصيب اجلهاز التنفسي مثل األنفلونزا والسارس.

وخلص الباحثون من خالل  British Medical Journalلربيطانية نتائج هذه الدراسة الة الطبية ا
أن غسل األيدي هي طريقة فعالة على املستوى الفردي يف الوقاية من انتشار  إىل) دراسة 51مراجعة (

ويف دراسة أخرى  الفريوسات اليت تصيب اجلهاز التنفسي بل إا أكثر فعالية عند اختاذها يف آن واحد.
وجدوا أن غسل األيدي بالصابون واملاء فقط وسيلة بسيطة وفعالة  Cochrane Libraryنشرا جملة 

األنواع املهلكة اليت  إىللكبح انتشار الفريوسات اليت تصيب اجلهاز التنفسي بدءاً من فريوسات الربد اليومية 
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: (يا إىلأن نبدأ بغسل أيدينا يف الوضوء يف قوله تع إىلوهنا نتذكر ملاذا أمرنا اهللا تع انتشار األوبئة. إىلتؤدي 
 متوا إِذَا قُمنَآم ينا الَّذهإىلأَي  كُميدأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و لَاةإىلالص  لَكُمجأَرو كُمُءوسوا بِرحسامقِ وافرالْم

روا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الْغائط أَو لَامستم الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّه إىل
كُم من للَّه ليجعلَ علَيالنساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد ا

يف هذه اآلية الكرمية أمرنا اهللا  ].6حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ) [املائدة: 
أن نغسل أيدينا حىت املرافق لدرء أية فريوسات أو جراثيم حمتملة، وأمرنا أن نغسل وجوهنا إلبعاد أي  إىلتع

آثار هلذه اجلراثيم، وأمرنا أن منسح رؤوسنا لدرء ما علق فيها من غبار وأوساخ، وأمرنا كذلك أن نغسل 
أرجلنا. حىت يف حالة غياب املاء مل يتركنا اهللا هكذا عرضة للجراثيم واألوساخ والبكتريا الضارة، بل أمرنا 

 يأيت العلم يف أحدث دراسة له ليكتشف أن يف التراب أن نتيمم بالتراب (فَتيمموا صعيدا طَيبا) وسبحان اهللا
: (فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه) ويأيت إىلولذلك قال تع مضادات حيوية تقتل أعند أنواع اجلراثيم!!!

هون العلماء ليؤكدوا أن أفضل طريقة لتنظيف املسامات اجللدية يف اليدين والوجه واليت تراكمت فيها الد
 رِيدي نلَكوالبكتريا والفريوسات هي أن منسحها بشيء من التراب!!! وأخربنا عن احلكمة من ذلك فقال: (و

 ).2008الكحيل،( فضل تعاليم هذا الدين احلنيف إىلليطَهركُم)، وهو ما يشري 
v :فظ اللثة من التقيح، أثبت العلم احلديث أن املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات وحت املضمضة

وكذا فإا تقي األسنان وتنظفها بإزالة الفضالت الغذائية اليت تبقى بعد الطعام يف ثناياها، وفائدة أخرى 
هامة جدا للمضمضة، فهي تقوي بعض عضالت الوجه وحتفظ للوجه نضارته واستدارته، وهو مترين هام 

يفيد أيضا يف إضفاء اهلدوء النفسي على املرء لو أتقن  يعرفه املتخصصون يف التربية الرياضية، وهذا التمرين
   .حتريك عضالت فمه أثناء املضمضة

v :أظهر حبث علمي حديث أجراه فريق من أطباء جامعة اإلسكندرية أن غالبية الذين  غسـل األنــف
روف أن جتويف يتوضئون باستمرار قد بدا أنفهم نظيفا خاليا من األتربة واجلراثيـم وامليكروبات، ومن املع

األنف من األماكن اليت يتكاثر فيها العديد من هذه امليكروبات واجلراثيم، ولكن مع استمرار غسل األنف 
حيدث أن يصبح هذا التجويف نظيفا خاليا  -أي طرد املاء من األنف بقوة  - واالستنشاق واالستنثار بقوة

ة للجسم كله، حيث حتمـي هذه العملية من االلتهابات واجلراثيـم، مما ينعكس على احلالة الصحي
 .األعضاء األخرى يف اجلسم إىلاإلنسان من خطر انتقال امليكروب من األنف 
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v :الشعور باهلدوء والسكينة، ملا يف  إىلأما غسل القدمني مع التدليك اجليد فإنه يؤدي  غسل القدميــن
األقدام من منعكسات ألجهزة اجلسم كله، وكأن هذا الذي يذهب ليتوضأ قد ذهب يف نفس الوقت يدلك 
كل أجهزة جسمه على حدة بينما هو يغسل قدميه باملاء ويدلكهما بعناية. وهذا من أسرار ذلك الشعور 

    .أن يتوضأالطاغي باهلدوء والسكينة الذي يلف املسلم بعد 
v :ولغسل الوجه فائدة كبرية جدا يف إزالة األتربة وامليكروبات فضال عن إزالة العرق من سطح  غسل الوجه

اجللد، كما أنه ينظف اجللد من املواد الذهنية اليت تفرزها الغدد اجللدية، وهذه تكون غالبا موطنا مالئما 
 .جدا ملعيشة وتكاثر اجلراثيم

v  وقد ثبت بالبحث  اليدين والساعدين، واألطراف السفلية من القدمني والساقني:األطراف العلوية من
العلمي أن الدورة الدموية يف األطراف العلوية من اليدين والساعدين، واألطراف السفلية من القدمني 

فإن والساقني أضعف منها يف األعضاء األخرى لبعدها عن املركز املنظم للدورة الدموية وهو القلب، ولذا 
غسل هذه األطراف مجيعا مع كل وضوء ودلكها بعناية يقوي الدورة الدموية، مما يزيد يف نشاط اجلسم 
وحيويته. وقد ثبت أيضا تأثري أشعة الشمس وال سيما األشعة فوق البنفسجية يف إحداث سرطان اجللد، 

لد باملاء، خاصة تلك وهذا التأثري ينحسر جدا مع توايل الوضوء ملا حيدثه من ترطيب دائم لسطح اجل
األماكن املعرضة لألشعة، مما يتيح خلاليا الطبقات السطحية والداخلية للجلد أن حتتمي من اآلثار الضارة 

  .لألشعة
  النفسي الديين: االرشاددور الوضوء يف :سابعا

 ،فسيةيف ختفيف االضطرابات الن تهاالنفسي الديين،واليت اثبت فعالي االرشاداحد فنيات الوضوء يعد 
النفسي  احد فنيات االرشادالوضوء  ويعترب .الروحي واالستقرار النفسي األمر الذي يسهم يف حتقيق االتزان

االهتمام بعالج االضطراب الذي يعاىن منه وفق املفاهيم الدينية  إىلاليت تم بتوجيه املريض  ،الديين
العديد من  توجدو .النفسي، واالجتماعيو الروحيواألفكار السليمة اليت تساعده على التوافق ،الصحيحة

 ،اإلنسانية من اضطراباا املختلفة اليت هلا أثر فعال يف عالج النفسالنفسي الديين  باالرشادالفنيات اخلاصة 
ومن أبرزها الوضوء  ،وهي عديدة ومتنوعة ،الكتاب والسنة وهذه الفنيات تستمد منهجها وإجراءاا من

اليت متد اإلنسان املتدين بقوة هائلة وطاقة روحية النفسي الديين  باالرشادخلاصة الذي يعد احد الفنيات ا
تعينه على حتمل مشاق احلياة وجتنبه القلـق الناتج عـن االهتمام باحلياة املادية، والذي يتضح فئ العديد 

  من األمور من أمهها: 
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لراحة النفسية. وتؤكد دراسة علمية أن : مينح الوضوء الفرد الشعور با) منح الشعور بالراحة النفسية1(
غسل األيدي مفيد لإلنسان يف منحه شعوراً نفسياً طيباً أثناء اختاذ القرارات ويكسبهم راحة نفسية. ويقول 
علماء النفس يف جامعة ميشغان األمريكية إن هذه الدراسة تبني أن غسل األيدي ميحو املخاوف ويزيل 

ولذلك فإن غسل األيدي يساعد اإلنسان على اختاذ قرار أكثر ،تكبها اإلنساناآلثار النفسية لألخطاء اليت ار
هذه الدراسة اخل. دقة وخباصة القرارات املهمة مثل الزواج أو شراء بيت أو سيارة أو الدراسة يف اخلارج...

تتعلق بغسل األيدي ولكن اإلسالم شرع لنا عبادة أكثر فائدة وهي الوضوء والذي يشمل غسل األيدي 
  والوجه والرجلني... ليس مرة أو مرتني بل مخس مرات كل يوم. 

هو رد فعل عاطفي شديد وسريع ضد كل ما يهدد أموراً تتعلق حبياة أو  الغضب ) عالج الغضب:2(
وعادة ما يكون الغضب استجابة ،ي الشخص الغاضب أو األشخاص املهمني يف حياتهمستقبل أو ماض

للتعرض ألذى جسدي أو للظلم أو التجاهل أو اإلهانة أو اخليانة. ولذلك يتفق معظم العلماء على أنه 
وتتراوح درجات الغضب من التوتر والضيق ،وسيلة حلماية النفس من عدوان اآلخرين احلسي أو املعنوي

حيث يعرب الناس عن غضبهم بدرجات متفاوته، إال  ،موجات الغضب العارم، واالنفعال الشديد إىلفيف اخل
أن هناك نوع من الناس ممن يسهل استثارم واستفزازهم أكثر عن غريهم، فينفعلون ألسباب تافهة 

مشاعر الغضب  ويف املقابل قد يؤدي كبت .وبسيطة، مما جيعلهم عرضة للتوتر واالكتئاب وضعف التركيز
التأثري على الشخص نفسه، مسببة له التوتر وتعرضه لألمراض املزمنة ولضمان مرور هذا االنفعال بأقل  إىل

خسائر ممكنة، جيب فهم كيفية إدارة الغضب بالطريقة اليت يتم فيها التعبري عن هذا الشعور بدون عدوانية 
لى هذا الغضب، وضمان القدرة على حتمل وور. كما جيب التأكد من إدراك مجيع ما قد يترتب ع

املسئولية كاملة، فاملعروف أن الغضب عدو العقل، ويكمن خطره يف سهولة وسرعة تنفيذه بدون وعي أو 
جتنبه، فقد روي أن رجال قال للنيب  إىلإدراك.  وقد ورد الغضب يف اهلدي النبوي يف مواطن كثرية تدعو 

 تغضب ) فردد مرارا قال ( ال تغضب ) رواه البخاري. صلى اهللا عليه وسلم أوصين قال ( ال 
بل وضح وسائل الوقاية اليت  ،وبيان آثارها ،ومل يكتف صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن هذه اآلفة

 :قَالَ أَيب وائلٍ الْقَاص    فعن  ،الوضوء ،يستعني ا اإلنسان يف التخفيف من حدة الغضب، ومن هذه الوسائل
حدثَنِي  :فَقَالَ   ثُم رجع وقَد توضأَ  ،فَكَلَّمه رجلٌ فَأَغْضبه فَقَام فَتوضأَ عروةَ بنِ محمد السعدي  علَى دخلْنا 

وإِنَّ الشيطَانَ  ،إِنَّ الْغضب من الشيطَان :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه   :قَالَ عطيةَ  جدي  عن  ،  أَبِي  
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وأمحد  ،)4784أخرجه أبو داود ( . فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيتوضأْ  ،وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماِء ،خلق من النارِ
  ). 3583والبغوي يف شرح السنة ( ،)4/226(

قال رسول اهللا صلى  :فعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال،يضاً السكوتومن وسائل ختفيف الغضب أ
وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت  ،وإذا غضبت فاسكت ،( علّموا ويسروا وال تعسروا :اهللا عليه وسلم

 فاسكت ) رواه اإلمام أمحد 
 ،هوالتخفيف من حدت ،ومن الوسائل اليت أرشد إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم لعالج الغضب

القعود،  إىلأن يغري اإلنسان الوضع الذي كان عليه حال الغضب من القيام  ،وجاء الطب احلديث بتصديقها
 دوأواالستلقاء، فعن بِي الْأَس  نع  قَالَ أَبِي ذَر:   ضٍ لَهولَى حي عقسفَقَالَ ،كَانَ ي ماَء قَوفَج:  كُمأَي    ورِدي  

،  فَدقَّه  ،  الْحوض  علَيه  فَأَورد  ،  أَنا فَجاَء الرجلُ  :شعرات من رأْسه فَقَالَ رجلٌ   ، ويحتِسب    ر أَبِي ذَ علَى  
إِنَّ  :فَقَالَ :اضطَجعت قَالَ ثُم ،، لم جلَست   أَبا ذَر  يا  :ثُم اضطَجع فَقيلَ لَه ،قَائما فَجلَس أَبو ذَر   وكَانَ 

 ولَ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  صقَالَ لَن  سلجفَلْي مقَائ وهو كُمدأَح بإِذَا غَض :،  بضالْغ هنع بفَإِنْ ذَه
 طَجِعضإِلَّا فَلْي4782وأبو داود ( ،)5/152رواه أمحد (. و(.  

  
اجلوارح ويزيد حركة الدم يف البدن ويعيد فيه قوته ونشاطه الوضوء ينشط  :ينشط الوضوء اجلوارح )3(

... إِنَّ اللّه يحب التوابِني {وحيويته، يوقف العبد أمام ربه بطهارة وروح عالية، وجيلب حمبة اهللا للعبد: 
 رِينطَهتالْم بحي{لتوبة: . ويف سورة ا)222البقرة:( }و بحي اللّهواْ ورطَهتونَ أَن يبحالٌ يرِج يهف يهف ...

 رِينطَّهمما يكون له اكرب األثر على حتقيق االتزان الروحي واالستقرار النفسي للفرد. )108التوبة:( }الْم  
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  :اخلشوع ىف الصالة :الفصل السادس
  

  اوال: الصالة:
العبادات شأناً وأوضحها برهاناً، أهتم ا اإلسالم وأوالها أميا عناية، فبين فضلها تعد الصالة أعظم 

قد  ن الصالة ا .ومنـزلتها بني العبادات، وأا صلة بني العبد وربه، يظهر ا امتثال العبد أوامر ربه
بة واخلشوع اشتملت الصالة على جل أنواع العبادة من االعتقاد بالقلب واالنقياد واإلخالص واحمل

واخلضوع واملشاهدة واملراقبة واإلقبال على اهللا عز وجل وإسالم الوجه له والصمود واالطراح بني يديه 
وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل 

والثناء عليه واالعتذار من الذنب إليه  إىلاهللا تع إىلفتقار والتكبري واألدعية والتعوذ واالستغفار واالستغاثة واال
واإلقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر وعلى عمل اجلوارح من الركوع والسجود والقيام واالعتدال 
واخلفض والرفع وغري ذلك هذا مع تضمنته من الشرائط والفضائل منها الطهارة احلسية من األحداث 

عنوية من اإلشراك والفحشاء واملنكر وسائر األرجاس وإسباغ الوضوء على املكاره واألجناس احلسية وامل
املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وغري ذلك مما مل جيتمع يف غريها من العبادات وهلذا قال  إىلونقل اخلطا 

(وجعلت قرة عيين يف الصالة(  :النيب صلى اهللا عليه وسلم ) 128/3،وراه امحد 61/7رواه النسائى ) 
البقرة: (} وما كَانَ اللّه ليضيع إِميانكُم{ :إىلوالشتماهلا على معاين اإلميان مساها اهللا إميانا يف قوله تع

143.(  
 

  :تعريفها )1(
وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ : {خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم إىلالدعاء، قال اهللا تع :الصالة لغة -

يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنس كالَت103سورة التوبة: من اآلية( }ص.(  
 

واملراد  .: هي عبادة تشتمل على أقوال وأفعال خمصوصة تفتتح بالتكبري وختتتم بالتسليماصطالحاًالصالة  -
واملراد الفعال: القيام والركوع والسجود واجللوس  .والتسبيح والدعاء، وحنو ذلكباألقوال: التكبري والقراءة 

  .وحنو ذلك
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  :لدى األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ة الصالةأمهيت)2(

تعد الصالة من العبادات اليت شرعت يف األديان السماوية السابقة لبعثة نبينا حممد صلى اهللا عليه 
رب اجعلْنِي مقيم الصالة ومن { إبراهيم عليه الصالة والسالم يسأل ربه إقامتها هو وذريتهوسلم. فهذا 

وكَانَ يأْمر { وكان إمساعيل عليه الصالة والسالم يأمر أهله ا )،40سورة إبراهيم: من اآلية(}  ذُريتي
كَاةالزو الةبِالص لَهنِي  {: خماطباً موسى عليه الصالة والسالم إىلوقال تع)،55آليةسورة مرمي: من ا( }أَهإِن

. وأوصى اهللا ا نبيه عيسى )14سورة طـه، اآلية:( ]  أَنا اللَّه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصالةَ لذكْرِي
ين ما كُنت وأَوصانِي بِالصالة والزكَاة ما دمت وجعلَنِي مباركاً أَ{ {} :إىلعليه الصالة والسالم يف قوله تع

  )31سورة مرمي، اآلية:} {حياً
الصالة على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج،  إىلوقد فرض اهللا تع 

س، فهي مخس يف األداء مخ إىل إىلوكانت يف أول فرضيتها مخسون صالة مث خففها اهللا سبحانه وتع
والصلوات اخلمس هي: الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء، واستقر األمر على ، ومخسون يف الثواب

  .ذلك بإمجاع املسلمني
 

  
  :مشروعية الصالة) 3(

  :ثبت مشروعية الصالة بأدلة كثرية منها
  :من الكتاب (أ) 

 : إىلقوله تعمثل ،مشروعية الصالة الىت تبنيورد ىف القرآن الكرمي العديد من اآليات القرانية 
إِنَّ الصالةَ كَانت علَى  { :إىلقوله تع،و)43سورة البقرة: من اآلية( } وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ{

مخلصني  إِلَّا ليعبدوا اللَّهوا وما أُمر {: إىلقوله تع،و)103سورة النساء: من اآلية(}   الْمؤمنِني كتاباً موقُوتاً
  ).5سورة البينة: من اآلية} {لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ
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  :من السنة (ب)
ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا فعن ،مشروعية الصالة وردت احاديث عدة تبني

اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة  عليه وسلم قال: "بين
   .)16)، ومسلم(8(رواه البخارى(وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" متفق عليه

  
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات  :قال ،اهللا عنهرضي عمر بن اخلطاب عن و

وال يعرفه منا  ،ال يرى عليه أثر السفر ،شديد سواد الشعر ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،يوم
وقال  ،ووضع كفيه على فخذيه ،ركبتيه إىلفأسند ركبتيه  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلحىت جلس  ،أحد

 ،أن تشهد أن ال إله إال اهللا :" اإلسالم :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،أخربين عن اإلسالم ،ديا حمم
وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال  ،وتصوم رمضان ،وتؤيت الزكاة ،وتقيم الصالة ،وأن حممدا رسول اهللا

 ،" أن تؤمن باهللا :قال .فأخربين عن اإلميان :قال .فعجبنا له يسأله ويصدقه :قال ،صدقت :قال ."
" ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته فأخربين عن  :قال .صدقت :قال .وتؤمن بالقدر خريه وشره 
 :قال .فأخربين عن الساعة ؟ :قال .فإنه يراك " ،فإن مل تكن تراه ،" أن تعبد اهللا كأنك تراه :قال ،اإلحسان

وأن ترى  ،" أن تلد األمة ربتها :قال .فأخربين عن أمارا ؟ :قال ." ما املسئول عنها بأعلم من السائل "
أتدري من  ،" يا عمر :مث قال يل ،فلبثت مليا ،انطلق مث،احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان

  رواه مسلم  ."هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم  :قال .اهللا ورسوله أعلم :قلت .السائل ؟
  
   :اإلمجاع (ج) 

  .أمجع املسلمون على مشروعية الصلوات اخلمس وأا فرض من فروض اإلسالم
 
  ة الصالة:احلكمة يف مشروعي)4(

  :بعضها يف اآليت إىلشرعت الصالة حلكم وأسرار ميكن اإلشارة 
ويبقى دائماً ، فبهذه الصالة يشعر اإلنسان بالعبودية إىل، وأنه مملوك له سبحانه وتعإىلعبودية العبد هللا تع-

  .إىلمرتبطاً خبالقه سبحانه وتع
  .جتعل الصالة صاحبها قوي الصلة باهللا دائم الذكر له -
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 .تنهى الصالة صاحبها عن الفحشاء واملنكر، وهي من أسباب تطهري العبد من الذنوب واخلطايا -
اهللا عليه وسلم: وقد دل على هذا حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى 

  ."مثل الصلوات كمثل ر جار مير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات" رواه مسلم
تعد الصالة طمأنينة للقلب وراحة للنفس وخملصة هلا من املصائب اليت تكدر صفوها؛ وهلذا كانت قرة  -

مر، حىت كان يقول صلى اهللا عليه عني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يفزع إليها إذا حزبه أ
  .وسلم: "يا بالل أرحنا بالصالة" أخرجه أمحد

 
  :من جتب عليه الصالة) 4(

جتب الصالة على كل مسلم بالغ عاقل ذكراً كان أم أنثى، فال جتب على كافر مبعىن أن ال يطالب 
ألنه يتمكن من فعلها باإلسالم  ا يف الدنيا، ألا ال تصح منه مع كفره، إال أنه يعاقب عليها يف اآلخرة؛

ما سلَكَكُم في سقَر. قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني. ولَم نك نطْعم  {  :إىلومل يفعلها. دلّ على ذلك قوله تع
سورة املدثر، (  } نا الْيقنيالْمسكني. وكُنا نخوض مع الْخائضني. وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ. حتى أَتا

وال جتب على صيب؛ لفقده التكليف، وال على انون كذلك، وال على احلائض )،47- 42اآليات: 
  .والنفساء؛ إلسقاط الشرع عنهما بسبب احلدث املانع منها

وجتب على ويل الصغري ذكراً كان أم أنثى أن يأمره بالصالة عند بلوغه سبع سنني ويضربه عليها 
  .لعشر، كما ورد يف احلديث حىت يعتاد على أدائها واحلرص عليها

 
  
  :حكم تارك الصالة) 5(

من ترك الصالة فقد كفر كفراً خمرجاً عن امللة، وهو من املرتدين عن جممل اإلسالم؛ ألنه عصى اهللا 
م فال جيوز غسله بترك ما فرضه عليه، فيؤمر بالتوبة، فإن تاب ورجع بإقامتها وإال أصبح مرتداً عن اإلسال

  .وتكفينه والصالة عليه ودفنه يف مقابر املسلمني؛ ألنه ليس واحداً منهم
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  :الصالة شروط) 6(
  الصالة،هى: شروط

ý اإلسالم. 
ý العقل. 
ý التمييز. 
 
ý دخول الوقت. 
ý ةالني. 
ý استقبال القبلة. 

 
ý  الركبة، أما املرأة فكلها عورة إال وجهها وكفيها يف  إىلستر العورة. وعورة الرجل من السرة

 .الصالة
ý إزالة النجاسة عن ثوب املصلي وبدنه واملكان الذي يصلي فيه. 
ý رفع احلدث، ويشمل: الوضوء والغسل من اجلنابة.  

  
  :الصالة أوقات) 7(

ان كثرياً من الناس يتهاونون يف صالم ال يؤدوا يف الوقت احملدد هلا يتأخرون عن الوقت 
ويتكاسلون عن أدائها فيه وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) 

غَسقِ  إىلالصالةَ لدلُوك الشمسِ هذه األوقات أشار إليها يف كتابه يف قوله (أَقمِ  إىلولقد أشار اهللا عز وجل 
غسق الليل  إىل) وهذا الوقت من دلوك الشمس أي زواهلا وهو انتصاف النهار 78اللَّيلِ )(االسراء: من اآلية

أي منتهى ظلمته وهو انتصاف الليل هذا الوقت يستوعب أوقات صلوات أربع هي الظهر والعصر واملغرب 
) يعين صالة الفجر ومساها قرآناً لطول القراءة 78رآنَ الْفَجرِ)(االسراء: من اآليةوالعشاء مث فصل وقال (وقُ

ن كثرياً من الناس يتهاونون يف صالم ال  (78فيها (إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً)(االسراء: من اآلية
يه وقد قال النيب صلى اهللا عليه يؤدوا يف الوقت احملدد هلا يتأخرون عن الوقت ويتكاسلون عن أدائها ف

هذه األوقات أشار إليها يف  إىلوسلم ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولقد أشار اهللا عز وجل 
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) وهذا الوقت من دلوك 78غَسقِ اللَّيلِ )(االسراء: من اآلية إىلكتابه يف قوله (أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشمسِ 
غسق الليل أي منتهى ظلمته وهو انتصاف الليل هذا الوقت  إىلا وهو انتصاف النهار الشمس أي زواهل

يستوعب أوقات صلوات أربع هي الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث فصل وقال (وقُرآنَ الْفَجرِ)(االسراء: 
السراء: من ) يعين صالة الفجر ومساها قرآناً لطول القراءة فيها (إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً)(ا78من اآلية

عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: "وقت الظهر ). وعن 78اآلية
إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر، ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق، 

لفجر ما مل تطلع الشمس، نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع ا إىلووقت صالة العشاء 
ميكن ايضاح وىف ضوء هذا احلديث  .فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة.." احلديث. رواه مسلم

  :إىلاوقات الصالة على النحو الت
  

v أن يصري  إىل -أي احنرافها عن منتصف السماء ناحية الغروب–: وقتها: من زوال الشمس الظهر
  .ظل كلّ شيء مثله

v أن يصري ظل الشيء مثليه، وهو بداية وقت اصفرار  إىلخروج وقت الظهر  : ووقتها: منالعصر
 .الشمس

v أن يغيب الشفق األمحر، وهو احلمرة اليت تعقب غروب  إىل: ووقتها: من غروب الشمس املغرب
  .اليت تعقب غروب الشمس

v نصف الليل إىل: ووقتها: يدخل خبروج وقت املغرب العشاء.  
v الفجر الثاين ما مل تطلع الشمس: ووقتها: من ظهور الفجر.  

 
  

 :الصالة عدد ركعات)8(
 :على النحو التايلوذلك ،عدد ركعات الصلوات املفروضة مجيعها سبع عشرة ركعةتبلغ 
 .: أربع ركعاتالظهر §
 .: أربع ركعاتالعصر §
 .: ثالث ركعاتاملغرب §
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 .: أربع ركعاتالعشاء §
 .: ركعتانالفجر §

  
أو نقص منها فصالته باطلة إن تعمد، وإن كان سهواً  فمن زاد يف عدد ركعات هذه الصلوات

ركعتني،  إىلوهذا يف غري صالة املسافر، حيث يستحب له قصر الرباعية ، تدارك ذلك بسجود السهو
وجيب على املسلم أن يصلي هذه الصلوات اخلمس يف وقتها احملدد هلا إال لعذر شرعي كالنوم والنسيان 

 .نسيها فليصلها إذا ذكرهاوالسفر، فمن نام عن صالة أو 
  
  :الصالة فرائض) 9(

 ،هى:الصالة فرائض
v القيام مع القدرة. 
v تكبرية اإلحرام. 
v قراءة الفاحتة. 
v الركوع. 
v الرفع منه. 
v  السجود على األعضاء السبعة. 
v  اجللوس عنه. 
v التشهد األخري. 
v اجللوس له. 
v الطمأنينة يف هذه األركان. 
v الترتيب بني هذه األركان. 
v السالم.   
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  :واجبات الصالة) 10(
 ،وهىواجبات الصالة مثانية

 .تكبريات عدا تكبرية اإلحرامال: مجيع األول ·
  .: قول: ((مسع اهللا ملن محده)) فهذا التسميع واجب يف حق اإلمام واملنفرد، أما املأموم فال يقولهالثاين ·
 .اإلمام واملأموم واملنفرد: قول: ((ربنا ولك احلمد)) فهذا التحميد واجب على اجلميع، الثالث ·
 .: قول: ((سبحان ريب العظيم)) يف ركوعالرابع ·
 .: قول: ((سبحان ريب األعلى)) يف السجوداخلامس ·
 .: قول: ((رب غفر يل)) بني السجدتنيالسادس ·
التشهد األول، وهو أن يقول: ((التحيات هللا والصلوات الطيبات، السالم عليكم أيها النيب ورمحة  :السابع ·

 وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده اهللا
 .ورسوله)) أو حنو ذلك مما ورد

 .: اجللوس للتشهد األولالثامن ·
 .وكل من ترك واجباً منها عمداً بطلت صالته، ومن تركه جهالً أو سهواً فإنه يسجد للسهو

  
  :صالته اجلماعة) 11(

على الرجل املسلم أن يصلي الصلوات اخلمس مع مجاعة املسلمني يف املسجد لينال رضا اهللا جيب 
وصالة اجلماعة تفضل على صالة الفرد سبعاً وعشرون درجة، ففي حديث ابن ،واألجر منه سبحانه إىلتع

ة الفذ بسبع عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: "صالة اجلماعة أفضل من صال
  .أما املرأة املسلمة فصالا يف بيتها أفضل من صالا مع اجلماعة،وعشرين درجة" متفق عليه

 
 :الصالة مبطالت) 12(

 :تبطل الصالة بأحد األمور االتية 
v األكل والشرب عمداً؛ إلمجاع العلماء على أن من أكل أو شرب عامداً فإن عليه اإلعادة.  
v  كنا نتكلم يف " :مصلحة الصالة ملا رواه زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قلالكالم عمداً يف غري

جنبه يف الصالة حىت نزلت {وقُوموا للَّه قَانِتني} [سورة  إىلالصالة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو 
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] فأمرنا بالسكوت وينا عن الكالم" رواه البخاري ومسلم، وكذلك 238البقرة: من اآلية
 .ن من تكلم يف صالته عامداً وهو ال يريد إصالح صالته فإن صالته فاسدةلإلمجاع على أ

v  املصلي أنه ليس يف صالة إىلالعمل الكثري عمداً، وضابط العمل الكثري (هو ما خييل للناظر.( 
v  ترك ركن أو شرط عمداً بدون عذر كالصالة بغري طهارة أو الصالة لغري القبلة؛ ملا روى البخاري

صلى اهللا عليه وسلم قال لألعرايب الذي مل حيسن صالته: "ارجع فصل فإنك مل  ومسلم أن النيب
  "تصلّ
v الضحك يف الصالة؛ وذلك لإلمجاع على بطالن الصالة بالضحك.  

  
 :أوقات النهي عن الصالة) 13(

  فيما يلى:،أوقات النهي عن الصالةتتمثل       
 .بعد صالة الفجر حىت ترتفع الشمس ·
 .عند استواء الشمس ·
 .بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس ·

"ثالث  وقد دلّ على كراهة الصالة يف هذه األوقات حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه، قال: 
ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا، حني تطلع 

يل الشمس، وحني تضف الشمس للغروب حىت الشمس بازغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت مت
  .تغرب" رواه مسلم

 
وحلديث أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "ال صالة بعد صالة العصر حىت       

 .تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس" متفق عليه
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  ثانيا:اخلشوع ىف الصالة:

 :شوعمفهوم اخل(أ) 
 }:{ وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همساًإىلتعقال و ،اخلضوع والسكون هو لغة: اخلشوع

وقال الفيومي رمحه اهللا: خشع خشوعاً: إذا خضع، وخشع يف صالته ودعائه: .  أي سكنت )108 :طه(
  خشعت األرض، إذا سكنت واطمأنتأقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من 

  
.. االنقياد للحق، ... يف اصطالح أهل احلقيقة.قال اجلرجاين رمحه اهللا: ((اخلشوع اخلشوع اصطالحاً:

وقيل: هو اخلوف الدائم يف القلب، قيل من عالمات اخلشوع: أن العبد إذا غضب أو خولف أو رعليه  د
  ).132فصل الشني، صالتعريفات للجرجاين، (استقبل ذلك بالقبول

مدارج  (..لِّوع والذُّض: ((اخلشوع: قيام القلب بني يدي الرب باخلُرمحه اللَّه وقال اإلمام ابن القيم
  ).521/ 1السالكني، 

وقيل: ((اخلشوع: االنقياد للحق، وهذا من موجبات اخلشوع، فمن عالمته: أن العبد إذا خولف 
  ).521/ 1مدارج السالكني، (واالنقياد ورد عليه باحلق، استقبل ذلك بالقبول

  ).521/ 1مدارج السالكني، (وقيل: ((اخلشوع تذلّل القلوب لعالَّم الغيوب
((وأمجع العارفون على أن اخلشوع حمله القلب، ومثرته على  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا: 

  ).521/ 1مدارج السالكني، ( اجلوارح، وهي تظهره
  

  اإلميان وخشوع النفاقالفرق بني خشوع (ب) 
إذا ظهرت آثار اخلشوع على اجلوارح، ومل يكن يف القلب شيء منه، فهذا خشوع النفاق؛ وهلذا 

: ((إياكم وخشوع النفاق، فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى اجلسد رضى اهللا عنهقال حذيفة 
كتاب  ، وابن رجب يف521 /1ذكره ابن القيم يف مدارج السالكني، (خاشعاً، والقلب ليس خباشع

، ي، وابن عد3007برقم  ،2/204، يف مسند الفردوس، يأخرجه الديلمو، 13ص ، وع يف الصالةشاخل
  ).871ترمجة رقم ،3/455يف الكامل يف الضعفاء، 
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رجالً طأطأ رقبته يف الصالة فقال: ((يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك،  رضى اهللا عنهورأى عمر بن اخلطاب 
  ).521/ 1مدارج السالكني، (إمنا اخلشوع يف القلوب ،ليس اخلشوع يف الرقاب

: ((أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم رضى اهللا عنهوقال حذيفة 
مصنف ابن أيب (، ويوشك أن تدخل مسجد اجلماعة، فال ترى فيهم خاشعاًالصالة، ورب مصلٍّ ال خري فيه

  ).281/ 1حلية األولياء، و، 34808، برقم 7/140 ،شيبة
وعزاه  64/ 3(ذكره الثعاليب يف تفسريه، ) ) وقال سهل: ((من خشع قلبه مل يقرب منه الشيطان

  ).722/ 1لسهل التستري أيضاً، ومثله الفريوزأبادي يف بصائر ذوي التمييز، 
الفرق بني خشوع اإلميان وخشوع النفاق، أن خشوع اإلميان هو وىف ضوء ما سبق يتضح لنا ان 

فينكسر القلب هللا كسرة ملتئمة من خشوع القلب هللا بالتعظيم، واإلجالل، والوقار، واملهابة، واحلياء، 
الوجل، واخلجل، واحلب، واحلياء، وشهود نعم اهللا وجناياته هو، فيخشع القلب ال حمالة، فيتبعه خشوع 

  فاً، والقلب غري خاشععاً وتكلُّوأما خشوع النفاق، فيبدو على اجلوارح تصن اجلوارح.
  

  :يف الصالة إىلفضائل اخلشوع هللا تع(ج) 
   ،ومنها:يف الصالة إىلاخلشوع هللا تع فضائلتتعدد 

 كيوم ولدته أمه؛ حلديث عمرو بن عبسة السلمييف صالته انصرف من خطيئته  إىلمن فرغ قلبه هللا تع -1
... فَإِنْ هو .قال بعد أن ذكر فضائل الوضوء: (( صلى اهللا عليه وسلمالطويل، وفيه أن النيب  رضى اهللا عنه

يئَته ، وفَرغَ قَلْبه للَّه إِالَّ انصرف من خطيئَته كَههو لَه أَهلٌ يفَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه، ومجده بِالَّذ ،قَام فَصلَّى
هأُم هتلَدو مووذكر عمرو بن عبسة .ي ((.t  أكثر من سبع  صلى اهللا عليه وسلمأنه مسع هذا من النيب

  ).832مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب إسالم عمرو بن عبسة، برقم ( مرات
2- من صلى ركعتني ال يحدرضى اهللا عنهنبه؛ حلديث عثمان ما تقدم من ذه غفر اهللا له ث فيهما نفس، 

توضأَ نحو وضوئي هذَا، ثُم قَالَ:  صلى اهللا عليه وسلمكامالً قال: رأَيت رسولَ اللَّه  اًأنه حني توضأ وضوء
متفق (ر اللَه لَه ما تقَدم من ذَنبِهفَ، غَفْسهم صلَّى ركْعتينِ الَ يحدثُ فيهِما نمن توضأَ نحو وضوئي هذَا، ثُ«

 صفة، ومسلم كتاب الطهارة، باب 164عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب املضمضة يف الوضوء، برقم 
  ).226برقم  ،الوضوء
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قال:  tملا قبلها من الذنوب؛ حلديث عثمان  من صلَّى صالةً مكتوبةً فأحسن خشوعها كانت كفّارةً -3
 ولَ اللَّهسر تعمصلى اهللا عليه وسلمس  ِسنحةٌ، فَيوبكْتلَاةٌ مص هرضحمٍ تلسرِئٍ منِ اما مقُولُ: ((مي

يأْت كَبِريةً، وذَلك الدهر  ، ما لَمكَانت كَفَّارةً لما قَبلَها من الذُّنوبِ وضوَءها، وخشوعها، وركُوعها إِالَّ
228، برقم هباب فضل الوضوء والصالة عقب ،مسلم، كتاب الطهارة( كُلَّه.(  
  
، أنه رضى اهللا عنهله اجلنة؛ حلديث عقبة بن عامر  من صلَّى ركعتني مقبالً عليهما بقلبه ووجهه وجبت -4

يقول: ((ما من مسلمٍ يتوضأُ فَيحِسن وضوَءه، ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعتينِ،  صلى اهللا عليه وسلممسع النيب 
مسلم كتاب الطهارة، باب الذكر املستحب عقب  )(إِالَّ وجبت لَه الْجنةُ بِقَلْبِه ووجهِهمقْبِلٌ علَيهِما 
 ).234الوضوء، برقم 

قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ [: إىليف صالم، قال اهللا تعالفوز والنجاح والسعادة يف الدنيا واآلخرة للخاشعني -5
اخلشوع يف الصالة هو حضور )، ف2-1املؤمنون، اآليتان: سورة ( ]*الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ

 ، مستحضراً لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقلُّإىلالقلب بني يدي اهللا تع
آخرها، فتنتفي  إىلبني يدي ربه، مستحضراً مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته من أول صالته  اًالتفاته، متأدب
ئة، وهذا روح الصالة، واملقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصالة يوس واألفكار الردبذلك الوسا

اليت ال خشوع فيها، وال حضور قلب، وإن كانت جمزئة مثاباً عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل 
عدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للعالمة عبد الرمحن بن ناصر الس( القلب منها

547.( 
أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ  وإِنَّ من[: إىللقول اهللا تع ؛املغفرة واألجر العظيم للخاشعني -6

 كيالً أُولَئناً قَلثَم اللَّه اتونَ بَِآيرتشلَا ي لَّهل نيعاشخ هِمزِلَ إِلَيا أُنمو كُمإِلَي إِنَّ اللَّه هِمبر دنع مهرأَج ملَه
  ).199سورة آل عمران، اآلية: ( ]سرِيع الْحسابِ

والصادقَات إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني [: إىلوقال تع
الصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو اتمائ

 ]ه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماًوالْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثرياً والذَّاكرات أَعد اللَّ
 ).35سورة األحزاب، اآلية(
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7- اخلاشعون واخلاضعون هللا ما [: إىللقول اهللا تع ؛واآلخرة رون بكل خري يف الدنيابشلْنعج ةكُلِّ أُملو
أَس فَلَه داحو إِلَه كُمامِ فَإِلَهعالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اللَّه موا اسذْكُريكاً لسنبِمخرِ الْمشبوا وملنيت[ 

  ).34سورة احلج، اآلية (
.. مث استعمل اإلخبات استعمال اللني .املطمئن من األرض رمحه اهللا: ((اخلبت:قال الراغب األصفهاين 

سورة هود، اآلية ( ]ربهِم أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ إىلوأَخبتوا [: إىلوالتواضع، قال اهللا تع
23.(  

  
إِنَّ الَّذين َآمنوا [: إىللقوله تع ؛والنجاة من النار اخلشوع والتواضع هللا من أعظم أسباب دخول اجلنة، -8

  ).23سورة هود، اآلية( ]ربهِم أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ إىلوعملُوا الصالحات وأَخبتوا 
وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من [: إىللقوله تع ؛وتثبيته إىليورث هداية اهللا تع ىلإاخلشوع هللا تع -9

  ).54سورة احلج، اآلية ( ]صراط مستقيمٍ إىلربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين َآمنوا 
  

إذا كان بسبب معرفة اهللا بأمسائه وصفاته، وأفعاله،  إىلفاخلشوع هللا تع، إىلأفضل الناس أخشعهم هللا تع-10
والرغبة فيما عنده، واخلشية من عقابه، ومبين على حبه، وخوفه مع رجائه، فهذا كلُّه جيعل العبد أفضل 

ك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل  مبا يعلم، : ((أجهل الناس من ترإىلالناس؛ وهلذا قال سفيان رمحه اهللا تع
  ).337، برقم 81/ 1أخرجه الدارمي، ( وأفضل الناس أخشعهم هللا

  
رضى عهد أن يغفر له؛ حلديث عبادة بن الصامت  من أمتَّ الصلوات اخلمس خبشوع كان له على اهللا -11

يقُولُ: ((خمس صلَوات افْترضهن اللَّه  اهللا عليه وسلمصلى رسولَ اللَّه  .. أَشهد أَني سمعت.قال اهللا عنه
عالَّإىلتصو ،نوَءهضو نسأَح نم ،هِنقْتول نهمأَتو ،  رفغأَنْ ي دهع لَى اللَّهع كَانَ لَه ،نهوعشخو ،نهكُوعر

((هذَّباَء عإِنْ شو ،لَه اَء غَفَرإِنْ ش ،دهع لَى اللَّهع لَه سلْ فَلَيفْعي لَم نمو ،لَه ) أبو داود، كتاب الصالة، باب
  ).125/ 1ححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ، وص425احملافظة على وقت الصلوات، برقم 

  
أَم من هو قَانِت َآناَء اللَّيلِ [: إىللقوله تع بالعلم؛ ماخلاشعني يف طاعته ووصفه هل إىلمدح اهللا تع-12

يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر  ساجِداً وقَائماً يحذَر الَْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا
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ة؛ وهلذا قال العالمة السعدي ، والقنوت هنا هو اخلشوع يف الطاع).9سورة الزمر: اآلية ( ]أُولُو الْأَلْبابِ
ولَه من في [: إىل.. القنوت يرد يف القرآن على قسمني: قنوت عام، كقوله تع.: ((إىلرمحه اهللا تع

أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته، وتدبريه،  )26سورة الروم، اآلية (  ]السموات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ
والنوع الثاين: وهو األكثر يف القرآن: القنوت اخلاص، وهو دوام الطاعة هللا على وجه اخلشوع، مثل قوله 

 ]وقُوموا للَّه قَانِتني[، وقوله: )9سورة الزمر، اآلية: ( ]أَم من هو قَانِت َآناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً[: إىلتع
  ).43سورة آل عمران، اآلية ( ]يا مريم اقْنتي لربك واسجدي[، وقوله: ).238سورة البقرة، اآلية: (
  

على من يوجل قلبه لذكر اهللا بأنه خيافه وخيشاه، ووصفه باإلميان الكامل، قال اهللا  عز وجلأثىن اهللا  -13
سورة ( ]قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِمياناًالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت  إِنما الْمؤمنونَ[: إىلتع

 ،)53- 52سورة احلجر، اآليتان: ( ]قَالُوا لَا توجلْ * إِنا منكُم وجِلُونَ[: إىلتع ، وقوله)2األنفال، لآلية: 
، )35 - 34 تانسورة احلج، اآلي( ]الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم * وبشرِ الْمخبِتني[: إىلوقوله تع
  .)60سورة املؤمنون، اآلية: ( ]والَّذين يؤتونَ ما َآتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ[: إىلوقال تع

مفردات ألفاظ القرآن ( : استشعار اخلوف، يقال: وجِلَ يوجلُ وجالً، فهو وجِلوجل القلب: الوجلو
  .)855لألصفهاين، ص 

.. الذي إذا .املؤمن: فرقت: أي فزعت وخافت، وهذه صفة ]وجِلَت قُلُوبهم[قال ابن كثري رمحه اهللا: ((
  ).566تفسري القرآن العظيم، ص( ذكر اهللا وجل قلبه: أي خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره

  
اللَّه نزلَ أَحسن [: إىللقوله تع ؛إىلوصف اهللا من يقشعر جلده عند قراءة القرآن باخلشية هللا تع-14

مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح مهقُلُوبإىل و  كْرِ اللَّهذ
 لِ اللَّهلضي نماُء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَلاده نم ا لَههلم ، فحصل)23سورة الزمر، اآلية: ( ]فَم 

  قشعريرة اجللد، مث لني القلب واجللد.
ملا يفهمونه  ؛اجلبار، املهيمن العزيز الغفار كالم قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا: ((هذه صفة األبرار عند مساع

ثُم تلني جلُودهم [لوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من اخلشية واخلوف، من الوعد وا
 مهقُلُوبإىلو  كْرِ اللَّه1153تفسري القرآن العظيم، ص ( ...كما يرجون ويؤملون من رمحته ولطفه]ذ.(  
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  وع يف الصالةشأقسام الناس يف اخل(د) 
الصالة على حسب حضور قلب كل إنسان، وغفلته، وإقباله على صالته، الناس يف اخلشوع يف خيتلف 

، والناس يف اخلشوع يف الصالة على أقسام مخسة على النحو إىلوانصراف قلبه عن ربه، والعياذ باهللا تع
  اآليت:
وهو الذي انتقص من وضوئها، ومواقيتها، وحدودها،  :طفر: مرتبة الظامل لنفسه املُالقسم األول §

  ا. وأركا
ع من حيافظ على مواقيتها، وحدودها، وأركاا الظاهرة، ووضوئها، لكن قد ضي القسم الثاين: §

   .جماهدة نفسه يف الوسوسة، فذهب مع الوساوس واألفكار
من حافظ على حدودها، وأركاا، وجاهد نفسه يف دفع الوساوس واألفكار، فهو  القسم الثالث: §

يسرق صالته، فهو يف صالة وجهاد.ه؛ لئال مشغول مبجاهدة عدو  
الصالة أكمل حقوقها، وأركاا، وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة  إىلمن إذا قام  القسم الرابع: §

إقامتها كما ينبغي، وإكماهلا،  إىلحدودها وحقوقها؛ لئال يضيع شيئاً منها؛ بل مهه كله مصروف 
فيها. إىلتبارك وتعة ربه وإمتامها قد استغرق قلبه شأن الصالة، وعبودي  

الصالة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه، ووضعه بني  إىلمن إذا قام  القسم اخلامس: §
ه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من حمبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد ب، ناظراً بقلعز وجليدي ربه 

ربه، فهذا بينه وبني غريه يف اضمحلَّت تلك الوساوس واخلطرات، وارتفعت حجبها بينه وبني 
قرير العني  ،عز وجلالصالة أفضل، وأعظم مما بني السماء واألرض، وهذا يف صالته مشغول بربه 

  به.
 فالقسم األول معاقبوالثالث مكفَّ، والثاين حماسب ،ر عنه، والرابع مثابقَ، واخلامس مرب ه؛ ألن من رب

له نصيباً ممن جلَعت عينه بقربه من ربه  تت عينه بصالته يف الدنيا، قرة عينه يف الصالة، فمن قرعز قر
يف اآلخرة، وقرت عينه أيضاً به يف الدنيا، ومن قرت عينه باهللا، قرت به كل عني، ومن مل تقر عينه  وجل

  ، تقطَّعت نفسه على الدنيا حسرات.إىلباهللا تع
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  :لب اخلشوع يف الصالةجتالغفلة وزيل ت ألسباب اليتا(م) 
أو تضعفه، والعمل باألسباب اليت جتلبه وتقويه، وهي  يف الصالة، جيب ترك األسباب اليت تزيل اخلشوع

  كثرية، منها األسباب اآلتية:
    وألوهيته وربوبيته : بأمسائه، وصفاتهإىلالسبب األول: معرفة اهللا تع

  السبب الثاين: عالج قسوة القلب
    الثالث: االبتعاد عن الوسوسةالسبب 

  السبب الرابع: متابعة املؤذن من األمور اليت جتلب اخلشوع يف الصالة
  الصالة من أعظم ما جيلب اخلشوع إىلالسبب اخلامس:العمل بآداب املشي 

    السبب السادس: عدم االلتفات لغري حاجة
    السبب السابع: عدم رفع البصر إألى السماء 

    افتراش الذراعني يف السجود السبب الثامن: عدم
    السبب التاسع: عدم التخصر 

  ما يلهي ويشغل  إىلالسبب العاشر: عدم النظر 
    

    ما يلهي ويشغل  إىلالسبب احلادي عشر:عدم الصالة 
    السبب الثاين عشر: عدم اإلقعاء املذموم 

  .  السبب الثالث عشر: عدم عبث املصلي جبوارحه 
  

    دم تشبيك األصابع وفرقعتها يف الصالة السبب الرابع عشر: ع
    السبب اخلامس عشر: عدم الصالة حبضرة الطعام

   ).البول والغائط(السبب السادس عشر: عدم مدافعة األخبثني 
    

    السبب السابع عشر: عدم بصاق املصلي أمامه أو عن ميينه 
    السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب يف الصالة 

  .التاسع عشر: عدم عقص الرأس يف الصالةالسبب 
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    السبب العشرون: عدم تغطية الفم يف الصالة.

    السبب احلادي والعشرون عدم السدل يف الصالة 
  .السبب الثاين والعشرون: عدم ختصيص مكان من املسجد للصالة فيه

     
    السبب الثالث والعشرون: عدم االعتماد على اليد يف اجللوس يف الصالة

    السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب يف الصالة 
  .الصف إىلالسبب اخلامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل 

     
    السبب السادس والعشرون: عدم الصالة يف املسجد ملن أكل البصل والثوم أو الكراث 

    السبب السابع والعشرون: عدم صالة النفل عند مغالبة النوم 
  .سترة والدنو منها إىلشرون: الصالة السبب الثامن والع

     
    السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر 

    السبب الثالثون: اإلشارة بالسبابة وحتريكها يف الدعاء يف التشهد
  .السبابة إىلموضع السجود و إىلالسبب احلادي والثالثون: النظر 

    
    بأنه يدعو اهللا وخياطبه وأن اهللا يرد عليه ويجيبه:السبب الثاين والثالثون:العلم 

    السبب الثالث والثالثون: االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم:
  .السبب الرابع والثالثون: تدبر القرآن يف الصالة جيلب اخلشوع

  
    النوع األول: حض القرآن الكرمي على التدبر

  على تدبر القرآن مصلى اهللا عليه وسلالنوع الثاين: حض النيب 
  .على تدبر القرآن عليهم رضوان اهللالنوع الثالث: حث الصحابة 
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    النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك
  السبب اخلامس والثالثون: حتسني القراءة بالقرآن وترتيله

  .السبب السادس والثالثون: سجود التالوة يف الصالة
    

    والثالثون:احملافظة على سنن الصالة:القولية والفعليةالسبب السابع 
  السبب الثامن والثالثون: ذكر املوت يف الصالة

    السبب التاسع والثالثون: احلذر من الغفلة
    السبب األربعون:االستجابة هللا ولرسوله مع العلم أن اهللا حيول بني املرء وقلبه

    اخلشوع يف الصالة إىلالسبب احلادي واألربعون: سؤال اهللا تع
    السبب الثاين واألربعون: العلم بأن العبد ليس له من صالته إال ما عقل منها

    يف صالته صلى اهللا عليه وسلمالسبب الثالث واألربعون: معرفة خشوع النيب 
  .السبب الرابع واألربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعني وأتباعهم رمحهم اهللا

    
    واألربعون:العلم مبا ثبت يف التحذير من ترك اخلشوع، وما ثبت من الترغيب يف اخلشوعالسبب اخلامس 

  السبب السادس واألربعون: فهم وتدبر معاين أفعال الصالة جيلب اخلشوع فيها
   السبب السابع واألربعون: فهم وتدبر معاين أقوال الصالة

  .واألربعون: التنويع يف االستفتاح، والقراءة، واألذكار يف الصالة منالسبب التا
  

    السبب التاسع واألربعون: االجتهاد يف الدعاء يف مواضعه يف الصالة
    السبب اخلمسون: إحسان الطهور وإكماله

    السبب احلادي واخلمسون:احملافظة على صفة الصالة الكاملة اخلاشعة من كل وجه
    واخلمسون: احملافظة على األذكار أدبار الصلوات املفروضةالسبب الثاين 

   .السبب الثالث واخلمسون: احملافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها
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  :كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن اخلشوع ىف الصالة اسباب جناح(و) 
  جمموعة من االسباب،وهى: إىليرجع جناح اخلشوع ىف الصالة كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن 

 اللْقَلْبِ، مبيض اللْأَدواِء، مقَوي طارداللْأَذَى،  ا، دافعللرزقِ امجلبو للصحة االصلَاةُ حافظَاخلشوع ىف يعد  -
فْرِحم ،هجلْوال بذْهفْسِ، ملنطَ الشنلِ، ملْكَسارِحِ،ا لولْجل، ارِحاش ذّيغرِ، مدلصال رونوحِ، ملرلْقَلْبِ،  الل

تأْثري  لَهلصالة اخلشوع ىف افَ،الرحمنِ من االشيطَان، مقَرب من اللْبركَة، مبعد اللنقْمة، جالب اللنعمة، دافع احافظَ
ر يلتا اُبما، ومهنع يئَةدالر ادوفْعِ الْمدا، وماهقُوالْقَلْبِ، وو ندالْب ةحص فْظي حف جِيبعةاهبِع لَاناٍء ،جد أَو،  أَو

ةنحم، ةيلب أَو، لَمأَس هتباقعا أَقَلّ، ومهنلّي مصظّ الْم232 -231/ 4زاد املعاد، (إلّا كَانَ ح..( 

التكميل ظاهراً وباطناً،  في دفْعِ شرورِ الدنيا، ولَا سيما إذَا أُعطيت حقّها من الصلَاةُيساعد اخلشوع ىف  -
الصالة، وسر ذلك أنَّ  اخلشوع ىفخرة، وال استجلبت مصالحهما مبثل فما استدفعت شرور الدنيا واآل

وتقْطَع عنه الصالة صلةٌ باِهللا عز وجل، وعلَى قَدرِ صلَة الْعبد بِربه عز وجل تفْتح علَيه من الْخيرات أَبوابها، 
ع يضفتا، وهاببورِ أَسرن الشةُميافالْععز وجل، و هبر نيقِ مفوالت ادوم هةُ ،لَينِيمالْغةُ، وحالصى،  ،ونالْغو

هةٌ إلَيارِعسمو هيةٌ لَدرضحا مكُلّه ،اترسالْمو احالْأَفْرو ،يمعالنةُ واحالر232 -231/ 4زاد املعاد، (و.( 

:{ قَد أَفْلَح إىلقول اهللا جل وعال،قال تع،ويؤكد ذلك،ميتدح اهللا ا عبادة املؤمننيصفه اخلشوع يعد  -
دل كما يو،على فضله ومكانته ،وهذا يدل)2-1املؤمنون:(الْمؤمنونَ الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ }

يء إال وهو حيبه وحيب من يتعبده ألن اهللا سبحانه ال ميدح أحداً بش،على حب اهللا األهل اخلشوع واخلضوع
 -وذكر منهم-يوم ال ظل إال ظله،ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"سبعة يظلهم اهللا يف ظله .به

 ).متفق عليه(ورجل ذكر اهللا خالياُ ففاضت عيناه"

 املخبتني املخلصني،أن اخلشوع يف الصالة،هو توفيق من اهللا جل وعال،يوفق إليه الصادقني يف عبادته -
فمن مل خيشع قلبه باخلضوع ألوامر اهللا خارج الصالة،ال يتذوق لذة  ،العاملني بأمره واملنتهني بنهيه،له

ِ نَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء :إىلقال تع.اخلشوع وال تذرف عيناه الدموع لقسوة قلبه وبعده عن اهللا }
اخلشوع سبيالُ،ومن كان حاله  إىلفالذي لن تنهه صالته عن املنكر ال يعرف ،)45العنكبوت:(والْمنكَرِ} 

:{َ استعينواْ بِالصبرِ والصالَة وإِنها إىلقال تع ،فإنه وإن صلى ال يقيم الصالة كما أمر اهللا جل وعال،كذلك
 {نيعاشلَى الْخةٌ إِالَّ ع45 ) ،البقرة(لَكَبِري.  
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  :الذكر والدعاء:السابعالفصل 

  
  اوال: الذكر:

  متهيد:(أ) 
،خاصة من وظائفه ارتياح النفس وطمأنينتها وسعاداعلى النفس البشرية تاثريا كبريا،ف الذكريؤثر 

إما عاجال أو على األقل آجال بشرط أن يكون  ؛وحتب أن حتقق هلا هذه املطالب ؛للنفس مطالب كثرية وان
وإذا كانت هذه احلاجات عند البشر فإنه يقف جتاهها  ...مضمونا لكن مثة عراقيل وموانع تعترض طريقها

فهو  ؛إحدى هذه العقبات وهي أسهلهما النقص البشري الذي يعتري من احلاجة تأيت عن طريقه :عقبتان
ويغيب عن مكان العمل  ،وأن يأكل ويشرب ،بكونه حباجة أن ينام –أصحاب احلق –يغيب عن اآلخرين 

 ؛أو غياب مرض أو حاجة ماسة ،إما غيابا تقتضية أنظمة العمل وهو خارج الدوام ،الذي تقضى فيه احلاجة
.. .فتبقى هذه منغصات يف النفس تقف أمام قضاء هذه احلاجة وخباصة إذا كانت ملحة وعاجلة ومهمة

وهي أن يكون الذي تأيت احلاجة عن طريقة صاحب مطل  :ى وهي أصعب العقبتنيوأما العقبة األخر
.. وهاتان العقبتان تقفان يف مسلك األمن .وكذب وغري وف يف أداء احلقوق وقضاء حوائج اآلخرين

 ،.. ولكن من بيده حاجات العباد.الشامل يف قضاء احلوائج وتعصفان بالسعادة والطمأنينة والراحة النفسية
فبابه مفتوح يف الليل والنهار والشمس  ؛خيلو بابه من العقبات واملنغصات إىلتقضى إال بإذنه وتوفيقه تعوال 

يرفع يديه ليطلب الغين القادر أي حاجة و،إىلعليه ان يذكر اهللا تعوالظالل... وبالتايل فإن اإلنسان احملتاج 
  شاء يف أي وقت شاء. 

  
  الذكر:تعريف (ب) 

  الذكر ىف اللغة: -
الذكر لغة مصدر ذكر الشيء يذكره ذكْرا، وذُكْرا، وقال الكسائي: الذكر  :جاء يف املوسوعة الفقهية

  .باللسان ضد اإلنصات، ذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة، وقال غريه: بل مها لغتان
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  :وهو يأيت يف اللغة ملعان          
ما ينطَق به، يقال: ذكرت الشيء أذكره ذُكرا وذكرا إذا : الشيء جيري على اللسان، أي األول

  ).2مرمي:(}ذكْر رحمت ربك عبده زكَرِيا {: إىلنطقت بامسه أو حتدثت عنه، ومنه قوله تع
 

وما أَنسانِيه إِلَّا  :{حكاية عن فىت موسى إىل: استحضار الشيء يف القلب، ضد النسيان. قال تعوالثاين
  ).63الكهف: (}لشيطَانُ أَنْ أَذْكُره ا

 
يستعمل الذكر مبعىن ذكر العبد لربه عز وجل، سواء باإلخبار ارد عن ذاته، أو صفاته،  ا:اصطالحالذكر  -

أو أفعاله، أو أحكامه أو بتالوة كتابه، أو مبسألته ودعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه، ومتجيده وتوحيده 
عىن إنشاء الثناء مبا ومحده وشكره، وتعظيمه، ويستعمل الذكر اصطالحا مبعىن أخص من ذلك، فيكون مب

إِنَّ الصالةَ {: إىلاالستعمال ذا املعىن األخص قوله تع إىلتقدم، دون سائر املعاين األخرى املذكورة، ويشري 
 رأَكْب اللَّه كْرلَذكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهن45العنكبوت: (}ت(  

  
  :بار املعنيني اللغويني أو واحد منهماوأُطلق الذكر يف القرآن على عدة أمور باعت

االنبياء: ( }وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه {: إىلأطلق على القرآن العظيم نفسه يف مثل قوله تع ·
 .)58آل عمران:( }ذَلك نتلُوه علَيك من الْآيات والذِّكْرِ الْحكيمِ {وقال: ،)50

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي {: إىلعوأطلق على التوراة يف قوله ت ·
 ).105االنبياء:( }الصالحونَ 

النحل: ( }فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ {: إىلقوله تع :الراغبوأطلق على كتب األنبياء املتقدمني، قال  ·
أَمِ {: إىلكل كتاب من كتب األنبياء ذكر، وقال تع :الزبيديأي الكتب املتقدمة، وقال  )،43

أي )،24االنبياء: ( }اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي 
رتل على من تقدمين، وهو التوراة واإلجنيل هذا هو الكتاب املرتل على من معي والكتاب اآلخر امل

والزبور والصحف، وليس يف شيء منها أن اهللا أذن بأن تتخذوا إهلا من دون اهللا، وقد فسرت اآلية 
 .أيضا بغري ذلك
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 }قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْراً * رسوالً {: إىلوأطلق الذكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تع ·
فقد قيل: إن الذكر هنا وصف للرسول صلى اهللا عليه وسلم كما أن الكلمة )، 11-10الطالق: (

وصف لعيسى عليه السالم من حيث إنه يبشر به يف الكتب املتقدمة. وأطلق الذكر مبعىن الصيت، 
ه ويكون يف اخلري والشر، ومبعىن الشرف، من حيث إن صاحبهما يذكَر ما. وقد فُسر ما قول

 }وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك {وقوله:  )،10االنبياء: ( }لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُم { :إىلتع
 ).44الزخرف: (
ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ {: إىلوأطلق الذكر مبعىن االتعاظ وما يحصل به الوعظ، وقد فُسر بذلك قوله تع ·

أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحاً أَنْ كُنتم قَوماً {  :إىلوقوله تع )،17القمر:( }للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ 
نيرِفسرت بغري ذلك :قال الرازي)،5الزخرف:(}ماملعىن: أنرد عنكم النصائح واملواعظ. وقد فُس.  

(ر حويعرف تفريغ وإطالق عقال التوترات النامجة عن الشخصيات  الذكر بانه) 1980سني عبد القادر 
  .االنفعالية و منوعاا من ذكريات أو مركبات تسبب األمل، و اليت غالبا ما تكون ال شعورية

  الدعاء: :ثانيا
  متهيد:) 1(

إذا وقع يف شدة وضيق حتركت فطرته اما  ،إذا كان يف سعة وعافيةنسي ربه وياإلنسان يتمرد 
ينطرح بني يدي اهللا منكرا جب ويزول الرين وتذهب الغشاوة ووتنكشف عنه احل ،اهللا إىلومشاعره واجته 

منقذ و،غياث املستغيثنيو،اهللا كاشف السوء جميب املضطرين إىلمتواضعا مبتهال متضرعا باكيا وجيأر 
وكم ،اهللا إىلفكم من ملحد نزلت به ضائقة آب ،امع النجوىوس،منقذ الغرقىو،جابر املنكسرينو،اهلالكني

 ،طاعته ( وبعض ارمني إذا حبثوا عنه ليكشفوا موقعه إىلاهللا ورجع  إىلمن شارد فاسق وقع يف مأزق ثاب 
هو الَّذي {: إىلوقال تع) .الدعاء ومعرفة أمهيته إىلوهذا يدل على حترك الفطرة  (يارب استر  :يقول

وا بِهفَرِحو ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متى إِذَا كُنترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي فاصع ا رِيحهاَءتا ج
نيصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهوا أَنظَنو كَانكُلِّ م نم جوالْم ماَءهجو  هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه

) رِيناكالش نم نكُون22لَنقرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَن2223-،يونس( } ) فَلَم.( 
ة الفاحتة تشتمل على افتتاح القرآن واختتامه بالدعاء وسورىف مكانة الدعاء العظيمة ومرتلته الرفيعة  وتظهر

  .دعاء العبادة ودعاء املسألة وختم باملعوذتني وهي كلها مبنية على الدعاء :نوعي الدعاء
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  :أمهية الدعاء إىلاليت تشري القرآنية النصوص ) 2(
.. يقول .وتشيد بالتصفني ذا ،أمهية الدعاء يف كل وقت وشأن إىلبعض النصوص اليت تشري  كهنا

 وما من تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍءولَا {:إىلتع
) نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسبعدم االستجابة )،52،سورة األنعام ()}52ح

ويقول  .واإلشادة م يف آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار ،كفار يف طرد من هذه صفتهم من املؤمننيلل
نهم ترِيد زِينةَ {واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك ع إىلتع

طًا (الْحفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اة28،سورة الكهف ()}28ي( ،
  ..باألمر يف الصرب مع الذين يلزمون أنفسه باالستمرار بالدعاء غداة وعشيا

 ({تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ إىلويقول تع
وقد ...وحتدد اآلية احلالة النفسية اليت تكون عليها حني الدعاء وهي اخلوف والرجاء. )16،سورة السجدة

ملكتوبة يف اجلماعة؛ قاله ابن عباس وجماهد واحلسن. وقيل: املراد بالدعاء احملافظة على الصالة ا :قيل أن
الذكر وقراءة القرآن. وحيتمل أن يريد الدعاء يف أول النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة يف 
التوفيق. وخيتموه بالدعاء طلبا للمغفرة. {يرِيدونَ وجهه} طاعته، واإلخالص فيها، أي خيلصون يف عبادم 

  ).432-6/431القرطيب (أعماهلم هللا، ويتوجهون بذلك إليه ال لغريهو
{وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم  :إىلويقول تع

) رِيناخك60ُدستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه ( نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض ا إِنَّ اللَّهرصبم ارهالنو يهوا فن
) كَذَلك 62) ذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيٍء لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ (61أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ (

كَان ينالَّذ فَكؤونَ (يدحجي اللَّه ات63وا بَِآي كُمروصاًء واَء بِنمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه (
) نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نم قَكُمزرو كُمروص نسال64ْفَأَح وإِلَّا ) ه لَا إِلَه يح

) نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح ينالد لَه نيصلخم وهعفَاد و65ه)  وند نونَ معدت ينالَّذ دبأَنْ أَع هِيتي نقُلْ إِن
برل ملأَنْ أُس ترأُمي وبر نم اتنيالْب اَءنِيا جلَم اللَّه ) نيالَم66-60،سورة غافر ()}66الْع(، 

حيث ركزت اآليات على الدعاء بدأ وخمتما وما حييط به وما يدلل على أمهيته من قدرة اهللا على استجابة 
مث  ،وتوعد الذين يعرضون عن دعائه استكبارا باخللود بالنار ،إىلفبدأت اآليات باألمر بدعائه تع ؛الدعاء

 إىلوفضله تع ،على استجابة الدعاء بذكر عدد من األمثلة على قدرته املطلقة إىلتعقب بذكر قدرة اهللا تع
وتذكرهم بقدرة اهللا مرة أحرى من  ،إىلوتنحو بالالئمة على الذين يؤفكون ويصرفون عنه تع ،على خملوقاته
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 ،الدهشة إىلواقع خلق السموات مبنية وجعل األرض قرارا وتصوير اخللق على حال تبهر العقول وتدعو 
.. وكل ذلك مشاهد مألوف ال يغيب عن ذي عينني .بالرزق جلميع املخلوقات إىلوإغداق اهللا تع

ومن العبادة الدعاء والثناء له مبا هو له أهل سبحانه  إىلإخالص العبادة هللا تع إىل.. مث تلفت االنتباه .وبصرية
مث تنهى عن صرف الدعاء لغري اهللا يف  ،اركاتيف مقطع اآليات املب ؛يف سياق األمرية بالدعاء ثانية إىلوتع

سياق البدء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذا النهي كعادة املنهج اإلسالمي يف عدم استثناء أحد مهما 
.. وميزة أخرى مهمة للغاية هي أن هذا القرار .وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛كانت مكانته

  .. .بنية على علم بني ال شك فيه وال ريبم إىلوهذه األحقية هللا تع
  
  :خصائص الدعاء) 3(

  ،وهى::على خصائص جليلة ومزايا كثرية ال توجد يف غريه من أنواع العباداتالدعاء يشتمل 
v  نفع الدعاء يقع يف احلياة واملمات حيث ثبت انتفاع امليت بدعاء األحياء من ولد أو والد أو قريب

منها ولد صاحل يدعو له )  :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث قال صلى اهللا عليه وسلم (
 ....).( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون إىلوقال تع

v  سهولة الدعاء وعدم تقيده بزمان وال مكان وال حال.  
v فإن من تعبد بالصالة والزكاة والصيام يغلب عليه فيها  ،اشتماله على حضور قليب ال يوجد يف غريه

  .فلة فإذا دعا استدعى ذلك له حضور يف قلبهالغ
v اشتماله على التذلل وإظهار الفاقة وذل العبودية وعز الربوبية.  

  
  ىف القران الكرمي: وصف الدعاء) 4(

  :بطاعات أخرى ىف القران الكرمي وصف الدعاء
فعن النعمان بن بشري قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (أن الدعاء هو العبادة فثم قراء  :العبادة -أ

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِ ) ين
)، 14(غافر، }) 14اللَّه مخلصني لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ (فَادعوا {:إىلوفال تع)،60،غافر()60(

فَاعبد اللَّه مخلصاً له تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيم إِنا أَنزلْنا إِليك الْكتاب بِالْحق {: إىلوفال تع)،
ينالد الد لَّهالزمرأَال ل) {صالالْخ إىلوقال تع)،3-1،ين: } نقًا مرِز ملَه كلما لَا يم اللَّه وند نونَ مدبعيو
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والَّذين تدعونَ من دونِه لَا يستطيعونَ { :إىلوقال تع )،73(النحل، السماوات والْأَرضِ شيئًا ولَا يستطيعونَ)
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو { :إىلوقال تع )197(االعراف، }نصركُم ولَا أَنفُسهم ينصرونَ

نا لَه إِسحاق ) فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه وهب48ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاِء ربي شقيا (
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا { :إىل) وقال تع49-48،مرمي( )49ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا (

 لَه جِيبتسلُونَ ( إىليغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوك5َي اسالن رشإِذَا حوا ) وكَاناًء ودأَع موا لَهان
) رِينكَاف هِمتادب6- 5،األحقاف(} )6بِع.(  

 
 
ال إله :قال صلى اهللا عليه وسلم (أفضل الدعاء يوم عرفه وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي:الذكر - ب

أن النيب صلى  :إال اهللا وحده الشريك له)رواه مالك وعند الترمذي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
اهللا عليه وسلم قال خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال 

وقال صلى اهللا عليه وسلم (أفضل  . شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير)وحسنه األلباين
ومن الذكر دعاء ذي النون قال (دعوة ذي النون إذ دعا وهو الذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء احلمد هللا ) 

يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك أين كنت من الظاملني ) فإنه مل يدع ا رجل مسلم يف شيء قط إال 
  .رواه الترمذي وصححه األلباين .له ) إىلاستجاب اهللا تع

  
قَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن خذْ من أَموالهِم صد{ :إىلوقال تع :الصالة -ج

 يملع يعمس اللَّهو مرِ  { :إىل, وقال تع )103،التوبة( (103) لَهمِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي نابِ مرالْأَع نمو
نع اتبقُر قفنا يذُ مختيو غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحي رف اللَّه ملُهخديس مةٌ لَهبا قُرهولِ أَلَا إِنسالر اتلَوصو اللَّه د

) يمحصلوات الرسول قال أي دعواته والصالة الشرعية هي كلها دعاء وتشمل الصالة  )99،التوبة( )99ر
   .نوعني دعاء العبادة ودعاء املسألة

 
(إياك نعبد وإياك نستعني ) واالستعانة هي طلب ما متكن به لعبد من الفعل  إىلقال تع :االستعانة -د

  .وله فدعاء املسأله هو االستعانة.ويوجب اليسر عليه
   .هي جزء من أجزاء دعاء املسألة :االستعاذة -ك 

   .طلب الغوث لرفع الشدة الواقعة :االستغاثة - ت
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هللا عليه وسلم (من يدعوين فاستجب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر قال صلى ا :االستغفار -م
   .له ) فذكر أوالً لفظ الدعاء مث السؤال واالستغفار واملستغفر سائل كما أن السائل داعٍ

 
وأَيوب إِذْ  { :إىلوقال تع )2(مرمي،}) 2ذكْر رحمت ربك عبده زكَرِيا ( { :إىلوقال تع :النداء -ن

) نيماحالر محأَر أَنتو رالض نِيسي مأَن هبٰى رادإىلوقال تع )،83(االنبياء،})83ن: } بإِذْ ذَه ونذَا النو
بس تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه اتي الظُّلُمى فادفَن هلَيع رقْدن أَنْ لَن ا فَظَنباضغم) نيمالظَّال نم تي كُنإِن كان87ح( 

فَاصبِر  { :إىلوقال تع )75(الصافات،}ولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ) { :إىلوقال تع )87،األنبياء(}
) كْظُومم وهى وادإِذْ ن وتبِ الْحاحكَص كُنلَا تو كبكْمِ رحفالنداء هو الدعاء )،48(القلم،}) 48ل.  

 
  
  دعاء الرسل:) 5(

  ورد ىف القرآن الكرمي العديد من اآليات القرانية ىف هذا الشان، ومنها:
قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من { إىلقال تع :آدم عليه السالم وزوجدعاء  -

) رِيناس23،األعراف(  } )23الْخ.(  
رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ بيتي مؤمنا وللْمؤمنِني  { إىلقال تع :نوح عليه السالمدعاء  -

  ).28،نوح( }  )28والْمؤمنات ولَا تزِد الظَّالمني إِلَّا تبارا (
) 35رب اجعلْ هذَا الْبلَد َآمنا واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام ( { إىلقال تع :السالمإبراهيم عليه دعاء  -

يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن نا مريكَث لَلْنأَض نهإِن بي 36 (را إِننبر (
نم تكَنأَس  نةً مدلْ أَفْئعلَاةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيوِي ذُرهاسِ تالن

ما نعلن وما يخفَى علَى اللَّه ) ربنا إِنك تعلَم ما نخفي و37إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ (
) الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي 38من شيٍء في الْأَرضِ ولَا في السماِء (

) ربنا اغْفر لي ولوالدي 40يتي ربنا وتقَبلْ دعاِء () رب اجعلْنِي مقيم الصلَاة ومن ذُر39لَسميع الدعاِء (
) ابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْمل41- 35،إبراهيم( }  )41و.(  

لَّا تصرِف عني قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيه وإِ {:إىلقال تع :يوسف عليه السالمدعاء  -
) نيلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهد{:إىلوقال تع،})33كَي  ننِي متلَّمعو لْكالْم ننِي متيَآت قَد بر
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رالَْآخا ويني الدي فيلو تضِ أَنالْأَرو اتاومالس رفَاط يثادأْوِيلِ الْأَحت نيحالقْنِي بِالصأَلْحا وملسفَّنِي موت ة
   ).33،101،يوسف( } )101(
ربنا إِنك َآتيت فرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالًا في الْحياة الدنيا ربنا  { إىلقال تع :موسى عليه السالمدعاء  -

 ) (88اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَلَا يؤمنوا حتى يروا الْعذَاب الْأَليم (ليضلُّوا عن سبِيلك ربنا 
واحلُلْ عقْدةً من  (26) ويسر لي أَمرِي (25(رب اشرح لي صدرِي (   {: إىل)، وقال تع88،يونس

() يفْقَهوا قَول27لسانِي ( ) اشدد بِه أَزرِي 30) هارونَ أَخي (29) واجعلْ لي وزِيرا من أَهلي (28ي 
) إِنك كُنت بِنا بصريا 34ونذْكُرك كَثريا ( (33) كَي نسبحك كَثريا (32وأَشرِكْه في أَمرِي ( (31)

  ).35-25،طه( } ) 35(
 } )89وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثني ( {: إىلقال تع :زكريا عليه السالم -
   ).89،األنبياء(
وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمني  {: إىلقال تع :أيوب عليه السالمدعاء  -
   ).83،األنبياء( } )83(
وذَا النون إِذ ذَّهب مغاضبا فَظَن أَن لَّن نقْدر علَيه فَنادٰى في   {: إىلقال تع :يونس عليه السالمدعاء  -

) نيمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَٰه ات87(أالنبياء، }   ) 87الظُّلُم.(  
 
قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماِء  {: إىلقال تع :عيسى عليه السالمدعاء  -

) نيازِقالر ريخ تأَنا وقْنزارو كنةً مَآيا ورِنَآخا ونلأَوا ليدا عكُونُ لَن114،املائدة( } )114ت.(  
 

ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا   {: إىلقال تع :الصاحلون دعاء
) رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصان250وم مقنا تمالبقرة وقول سحرة فرعون ملا آمنوا: و( اتا بَِآينا إِلَّا أَنْ َآمن

 نيملسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناَءتا جا لَمنب126،األعراف( } (126)   ر(.   
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وقد وردت العديد من االحاديث النبوية ،وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدعاء وحث عليه        
   ما يلى: األحاديث هذه منىف هذا الشان، والشريفة 

عاصم  عن ،حفص بن غيات ، حدثَنا  مسروق بن املرزبان ، حدثَناُّ  امحد بن دواد السمناىنحدثَنا -
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  :قَالَ ،عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،أىب هريرةعن  ،أىب عثمان ، عن  االحول

لَّمسو هلَياِء (( :ععبِالد زجع ناسِ مالن زجالمِ ،إِنَّ أَعلَ بِالسخب ناسِ ملَ النخإِنَّ أَبصححه العالمة  ))( و
   )..601األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم (

حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا حيىي يعين ابن سعيد وابن أيب عدي عن سليمان وهو  -
وجل إذا تقرب عبدي مين شربا  قال اهللا عز((التيمي عن أنس بن مالك عن أيب هريرة عن النيب قال: 

تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وإذا أتاين ميشي أتيته 
  ).2675))(مسلم،هرولة

  
- عٍ، عيسي نع ،ذَر نشِ، عمنِ اَألعةَ، عاوِيعم نانُ بورا مثَندنِيعٍ قَالَ: حم نب دما أَحثَندنِ حب انمعنِ الن

  ). 3372بشريٍ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: ((الدعاُء هو العبادةُ))( الترمذي،

  

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة   -
  ).2675(مسلم، ))إن اهللا يقول أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين ((:قال: قال رسول اهللا

 
   النبوية الشريفة: السنة ىففضائل الدعاء ) 6( 

  ومنها:،النبوية الشريفة السنة ىففضائل الدعاء وردت العديد من االحاديث النبوية الشريفة حول 
كل ليلة  إىليرتل ربنا تبارك وتع ((عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: -
السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من  إىل

  .)10812 ( رواه البخارى،متفق عليه ))يستغفرين فأغفر له
كان الرجل إذا أسلم علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة مث  ((عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال: - 

  .)2486 ،رواه مسلم( ))الكلمات اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقينأمره أن يدعو ؤالء 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9836
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال: ،عن كُريبٍ ،طلحة عن ،أىبحدثَنا  - 
   ).63،واه مسلم)) ( ولَك مثل ذَلك :ما من عبد مسلمٍ يدعو َألخيه بِظَهرِ الْغيبِ إِال قَالَ الْملَك ((وسلم 

 
عبد اهللا بن حممد بن  ، عن  زهري وهو ابن حممد حدثَنا ،ابو عامر العقدى حدثَنا ،حممد بن بشار حدثَنا   -

قَام  :فَقَالَ ,قَام أَبو بكْرٍ الصديق علَى الْمنبرِ ثُم بكَى  :قَالَ ،ابيه عن ،أَخبره  معاذ بن رفاعة ، أَنَّ  عقيل
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرِربنلَى الْملِ عالْأَو امكَى ،عب ةَ فَإِنَّ  " :فَقَالَ ،ثُميافالْعو فْوالْع أَلُوا اللَّهاس

ةيافالْع نا مرينيِ خقالْي دعطَ بعي ا لَمدقَالَ ." أَح: هجذَا الْوه نم غَرِيب نسيثٌ حدذَا حكْرٍ  ،هأَبِي ب نع
رهنع اللَّه ي3510 ،رواه الترمذي( ض.(  
( سيد االستغفار أن تقول اللهم أنت (عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
قال ومن قاهلا من النهار  .بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنتأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك 

موقنا ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن ا فمات قبل أن 
  ).5947،رواه البخاري() )يصبح فهو من أهل اجلنة

رضى اهللا   أيب هريرة    ، عن  أبا صاحل    مسعت    إألعمش     :ناحدث ، أيب     :حدثنا ، عمر بن حفص     :حدثنا -
أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإن   : يقول اهللا تعاىل   ((:صلى اهللا عليه وسلم  قال النيب   :قال    عنه

شرب تقربت وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم وإن تقرب إيل ب ،ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي
) 6856 (البخارى، ))وإن آتاين ميشي أتيته هرولة ،  باعاً    إليه ذراعاً وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت إليه 

  .)4850 و(مسلم،
يقول اهللا عز وجل أنا عند ظن عبدي يب وأنا  ((عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: -

معه حني يذكرين إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل هم خري منهم وإن 
متفق )) تقرب مين شربا تقربت إليه ذرعا وإن تقرب إيل ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاين ميشي أتيته هرولة

 .)5914(حتفة االحوذى،عليه 
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  قصص تدل على فضل الدعاء:) 7(
 : خرجوا ميشونوقصة أصحاب الغار حيث توسلوا بالدعاء فرفع اهللا عنهم الغمة وأزاح الصخرة  - أ

 عن نافع  عن موسى بن عقبة عن  انس يعىن ابن عياض ابا ضمرة حدثين حممد بن إسحق املسييب حدثين
بينما ثالثة نفر يتمشون أخذهم املطر فأووا  (:(عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عبد اهللا بن عمر

بعضهم لبعض انظروا  إىل غار يف جبل فاحنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم فقال
أعماال عملتموها صاحلة هللا فادعوا اهللا تعاىل ا لعل اهللا يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم إنه كان يل 
والدان شيخان كبريان وامرأيت ويل صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي 

أمسيت فوجدما قد ناما فحلبت كما كنت  فسقيتهما قبل بين وأنه نأى يب ذات يوم الشجر فلم آت حىت
أحلب فجئت باحلالب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما 
والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأيب ودأم حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك 

السماء ففرج اهللا منها فرجة فرأوا منها السماء وقال اآلخر  ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها
اللهم إنه كانت يل ابنة عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حىت آتيها مبائة 
دينار فتعبت حىت مجعت مائة دينار فجئتها ا فلما وقعت بني رجليها قالت يا عبد اهللا اتق اهللا وال تفتح 

خلامت إال حبقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج هلم ا
وقال اآلخر اللهم إين كنت استأجرت أجريا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطين حقي فعرضت عليه فرقه 

 تظلمين حقي قلت اذهب فرغب عنه فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا ورعاءها فجاءين فقال اتق اهللا وال
إىل تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق اهللا وال تستهزئ يب فقلت إين ال أستهزئ بك خذ ذلك البقر 
ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج اهللا ما 

   ).2743 ))(مسلم،بقي
مل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  :وسلم يف معركة بدررسول اهللا صلى اهللا عليه دعاء  - ب

 ،يدعو ربه ويناجيه ،بل قام ليلته تلك رافعاً يديه !كال ،وأنا غالب ومنتصر ،أنا رسول اهللا ،معركة بدر
حىت سقط رداءه من  ،اللهم أجنز يل ما وعدتين ،" اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد يف األرض :ويقول

فإن اهللا  ،كفاك مناشدتك ربك ،يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي :وقال ،فأخذه أبو بكر الصديق ،فيهعلى كت
" ال إله إال اهللا  :يدعو يف وقت الكرب ذا الدعاء ،وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ،منجز لك ما وعدك
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ال إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض رب العرش  ،ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ،احلليم العظيم
  ). أخرجه البيهقي (الكرمي " 

شتغل بالتجارة، وأنه كان ينقص اهو رجل صاحل من بين إسرائيل، قيل: إنه و :قصة جريج الراهب  -ج
مرة ويزيد أخرى، أي: يربح وخيسر، فقال: ليس يف هذه التجارة خري؛ أللتمسن جتارة هي خري من هذه، 
فبىن صومعة وترهب فيها، فجاء ذكر قصته على لسان رسولنا صلى اهللا عليه وسلم، ملا فيها من العظة 
والعربة، وهذه القصة رواها البخاري رمحه اهللا، ورواها اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل، وكذلك رواها اإلمام 

  أمحد رمحه اهللا.
ما تكلم مولود من " :لى اهللا عليه وسلم يقولقال: مسعت رسول اهللا ص - رضي اهللا عنه -عن أىب هريرة

   "الناس يف مهد إال عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه [وسلم] وصاحب جريج
  وما صاحب جريج؟ !قيل: يا نيب اهللا

فإن جرجيا كان رجالً راهباً يف صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إىل أسفل صومعته، وكانت امرأة " :قال
 فقالت: يا جريج! وهو يصلى، ،الراعي، فأتت أمه يوما من أهل القرية ختتلف إىل

  أمي وصاليت؟ فرأى أن يؤثر صالته، - وهو يصلي  -فقال يف نفسه  
 مث صرخت به الثانية،

 .فقال يف نفسه: أمي وصالتى؟ فرأى أن يؤثر صالته 
 مث صرخت به الثالثة 
 .فقال: أمي وصالتى. فرأى أن يؤثر صالته 
 ،فَجاَءت أُمه:ويف رواية مسلم).ال أماتك اهللا يا جريج! حىت تنظر يف وجه املومسات :فلما مل جيبها قالت 

لصفَة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمه حني دعته  ،أَبِي هريرةَ صفَةَ أَبو رافعٍ فَوصف لَنا :حميد قَالَ
فَصادفَته  ،أَنا أُمك كَلِّمنِي :جريج فَقَالَت يا ،ثُم رفَعت رأْسها إِلَيه تدعوه ،كَيف جعلَت كَفَّها فَوق حاجِبِها

 ،يصلِّي
 ،فَرجعت ،فَاختار صلَاته ،اللَّهم أُمي وصلَاتي :فَقَالَ 
 ةي الثَّانِيف تادع ا ،ثُمي فَقَالَت جيرنِي :جفَكَلِّم كا أُمأَن،  

 ،فَاختار صلَاته ،اللَّهم أُمي وصلَاتي :قَالَ
 ذَا :فَقَالَتإِنَّ ه ماللَّه جيرج هوهتي كَلَّمإِننِي واب و، اتسومالْم هرِيى تتح هتمفَلَا ت منِي اللَّهكَلِّمى أَنْ يفَأَب، 
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 ،وعبادته جريجا فَتذَاكَر بنو إِسرائيلَ :مث انصرفت (ويف رواية مسلم ،(ولَو دعت علَيه أَنْ يفْتن لَفُتن  :قَالَ 
 ،وكَانت امرأَةٌ بغي يتمثَّلُ بِحسنِها

 فَقَالَت: لَكُم هننلَأَفْت مئْتإِنْ ش، 
يها فَأَمكَنته من نفِْسها فَوقَع علَ ،فَأَتت راعيا كَانَ يأْوِي إِلَى صومعته ،فَلَم يلْتفت إِلَيها ،فَتعرضت لَه :قَالَ 

 لَتمامللك بتلك املرأة ولدت ، (فَح يفقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟  .(1)فأُت
 .قالت: نعم

  قال: اهدموا صومعته وأتوين به، 
فضربوا صومعته بالفئوس، حىت وقعت. فجعلوا يده إىل عنقه حببل؛ مث انطلق به، فمر به على املومسات، 

 .ينظرن إليه يف الناسفرآهن فتبسم، وهن 
  ما تزعم هذه؟ :فقال امللك 

 قال: ما تزعم؟
 .قال: تزعم أن ولدها منك 
  .قال: أنت تزعمني؟ قالت: نعم 
 قال: أين هذا الصغري؟ 
  قالوا: هذا يف حجرها، 

 (تى الصبِي فَطَعن في بطْنِه فَصلَّى فَلَما انصرف أَ ،دعونِي حتى أُصلِّي :فَقَالَ :فأقبل عليه.(ويف رواية مسلم
 فقال: من أبوك؟

  .قال: راعي البقر 
  قال امللك: أجنعل صومعتك من ذهب؟

  .قال: ال
  قال: من فضة؟

  .قال: ال
 قال: فما جنعلها؟

 .قال: ردوها كما كانت 
  قال: فما الذي تبسمت؟ 
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 ،البخاري يف"الصحيح" ويف "األدب املفرد"أمراً عرفته، أدركتىن دعوة أمي، مث أخربهم)).(رواه  :قال
  كتاب الربوالصلةواآلداب).(ومسلم يف "الصحيح" 

  

هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك...املرادي مث القرين الزاهد املشهور. أدرك  :قصة أويس القرين -د
بن عامر يف وهو من كبار تابعيها، عاش أويس ،ومل يره وسكن الكوفة،صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

روى أويس و .اليمن، وانتقل إىل الكوفة، وكان مع سيدنا علي بن أيب طالب يف صفني وا لقي اهللا شهيدا
بن عامر عن عمر وعلي، وتعلم على يد كثري من الصحابة ول من علمهم حىت صار من أئمة التابعني 

تواضعه لربه رغم ما ورد يف فضله من زهدا وورعا، ولقد تعلم منه خلق كثري، تعلموا منه بره بأمه، و
صلى اهللا عليه ألويس القرين مكانة عظيمة يعرفها الصحابة رضوان اهللا عليهم ملا مسعوه من النيب و أحاديث،

وروى مسلم  ،صلى اهللا عليه وسلميف صحيحه بابا من فضائل أويس القرين  االمام مسلم ، ولقد أفردوسلم
ن عمر بن اخلطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهلم أفيكم أويس بن بسنده عن أسري بن جابر قال: كا

عامر حىت أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مراد مث من قرن؟ قال: نعم قال: 
فكان بك برص فربأت منه إال موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: مسعت رسول اهللا 

يقول: يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به  عليه وسلم صلى اهللا
برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على اهللا ألبره؛ فإن استطعت أن يستغفر لك 

ب لك إىل عاملها؟ قال: فافعل؛ فاستغفر يل فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة قال: أال أكت
أكون يف غرباء الناس أحب إيل قال: فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن 

يقول: يأيت عليكم  صلى اهللا عليه وسلمأويس قال: تركته رث البيت قليل املتاع قال: مسعت رسول اهللا 
قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد مث من 

ا بر لو أقسم على اهللا ألبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال: استغفر يل قال: أنت 
أحدث عهدا بسفر صاحل فاستغفر يل قال: استغفر يل قال: أنت أحدث عهدا بسفر صاحل فاستغفر يل قال: 

فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسري وكسوته بردة فكان كلما رآه  لقيت عمر قال: نعم
  .إنسان قال: من أين ألويس هذه الربدة
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   :آداب الدعاء) 8(

 قسمني: إىل آداب الدعاءتنقسم 
  :اآلداب العدميةالقسم االول:

  للدعاء ىف النقاط التالية: اآلداب العدميةوتتمثل  
  ،والىت قد تتخذ صور عدة منها::عدم االعتداء يف الدعاءجيب  :يف الدعاءعدم االعتداء  -أ

o  فصرف  ،فإن أعظم العدوان هو الشرك،الشرك باهللا يف الدعاءيعد  :الشرك باهللا يف الدعاء
التقرب به لعبد فقري ال  إىل إىلاهللا تع إىلالدعاء الذي هو من أهم العبادات اليت يتقرب ا 

  . ضرا فهذا الصرف من أعظم االعتداء والعدوان والذي واهلوانميلك لنفسه نفعا وال
o االبتداع يف الدعاء.  
o سؤال اهللا ماال جيوز سؤاله:   

   :منها،وتوجد امثلة عديدة فة هذا الشان
 

  ـ سؤاله ماال يليق به مثل منازل األنبياء
أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا ـ التنطع يف الدعاء فهذا عبد اهللا بن مغفل مسع ابنه يقول اللهم إين 

سل اهللا اجلنة وتعوذ باهللا من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،أي بين :دخلتها فقال
  .يقول(سيكون أقوام يف هذه األمة يعتدون يف الطهور والدعاء ) رواه أمحد

الدعاء باحملال كدعاء بدخول إبليس  مثل:أن يدعو اهللا مبا يناقض حكمته أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره  -
الدعاء مبا ال مطمع فيه كمن يدعو باخللود يف الدنيا أو رفع حاجة الطعام و ،وأيب جهل اجلنة

  .الدعاء أن ال يقيم اهللا الساعةو،والشراب
 .رفع الصوت بالدعاء والنداء يف الدعاء والصياح :مثلومناجاته  سوء األدب يف خطابه مع اهللا عز وجل -
دثنا أبو بكر ابن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب موسى قال ح

كنا مع النيب يف سفر فجعل الناس جيهرون بالتكبري، فقال النيب أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس 
ن أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا وهو معكم قال وأنا خلفه وأنا أقول ال حول وال قوة اال تدعو
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باهللا، فقال: يا عبد اهللا بن قيس أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة فقلت: بلى يا رسول اهللا قال قل ال حول 
  ).2704(مسلم، وال قوة اال باهللا

حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين حدثنا حممد بن أيب عدي الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا فقد  -
عن محيد عن ثابت عن أنس أن رسول اهللا عاد رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له 

معاقيب به يف اآلخرة  رسول اهللا هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال: نعم كنت أقول اللهم ما كنت
سبحان اهللا ال تطيقه أو ال تستطيعه أفال قلت: اللهم { آتنا يف الدنيا  :فعجله يل يف الدنيا، فقال رسول اهللا

  ).2688(مسلم،حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار } قال: فدعا اهللا له فشفاه
إمساعيل يعين ابن علية عن عبد العزيز عن حدثنا زهري بن حرب حدثنا فقد ،الدعاء على النفس باملوت -

ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإن كان البد متمنيا فليقل اللهم أحيين ما  :أنس قال: قال رسول اهللا
  .).2680(مسلم، كانت احلياة خري يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل

 الفحشاء فكيف يطلب معاونته على ذلك ؟ قال فاهللا ال حيب احلرام وال :ـ سؤال اهللا املعونة على احلرام
   .)..صلى اهللا عليه وسلم ( ال يزال يستجاب للعبد مامل يدع بإمث أو قطيعة رحم مامل يستعجل

ـ ومنها الدعاء على املؤمنني فيما ال حيل ومنها الدعاء على النفس واملال قال صلى اهللا عليه وسلم ( ال 
كم وال تدعوا على أموالكم ال توافقون من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء تدعوا على أنفسكم وال على أوالد

   .فيستجيب لكم ) رواه مسلم
 
من أهم آداب الدعاء أن يكون الداعي جمتنبا للتلبس باحلرام أكال وشربا  :عدم التلبس باحلرام - ب

فللحالل سر عجيب يف ولبساوتغذية فلهذا ينبغي له أن يتحرى وجيتهد إذا أراد أن يكون جماب الدعوة 
واحلرام له منع وسد وشؤم على متناوله فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول  إىلقبول األعمال عند اهللا تع
يا أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني  ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 })51إِني بِما تعملُونَ عليم ( ۖرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحا يا أَيها ال{:إىلتعفقال 
ياأَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه { :إىلتع وقال )51(املؤمنون،
السماء يارب يارب  إىلمث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه  )172بقرة،ال(})172تعبدونَ(

وقال يف احلديث ( وأطب  ) ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك
   ). مطعمك تكن مستجاب الدعوة
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يستعجل الداعي يف دعوته فيستحسر ويسأم ويترك الدعاء والالئق بالعبد أن  جيب اال :عدم االستعجال-ج

يالزم الطلب وال ييأس وال يستعجل فإن العبد ال يعرف املصلحة هل هي يف وقوع املطلوب أو يف غريها أو 
لم ( قال صلى اهللا عليه وس ،تأجيله يف اآلخرة وادخار األجر له يف اآلخرة ومع هذا فالدعاء عبادة عظيمة

يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل ) ويف لفظ ملسلم ( ال يزال يستجاب للعبد 
قد دعوت وقد  :مامل يدع بإمث أو قطيعة رحم مامل يستعجل قيل يارسول اهللا مال االستعجال ؟ قال يقول

   .)دعوت فلم يستجب يل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
 

 .العبد أن يعزم يف الدعاء وجيد وجيتهد ويلح يف الطلب من غري ضعف وال تردد ىجيب عل :عدم التعليق-د
ليعزم املسألة  ،اللهم اغفريل إن شئت اللهم ارمحين إن شئت :قال صلى اهللا عليه وسلم ( ال يقولن أحدكم

 فإن اهللا قد قال ابن عيينة ( ال مينعن أحدا من الدعاء ما يعلم يف نفسه من التقصريو ). فإنه ال مستكره له
احلكمة والسر يف النهي عن  ) يوم يبعثون إىلأجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حني قال ( رب أنظرين 

التعليق هو أن عدم العزم يف السؤال ال يليق بالبائس الفقري ذي احلاجة الشديدة وإمنا يليق مبن ميكنه االستغناء 
ما  إىلوال أحد يستغين عن فضل اهللا وجوده وكرمه وأما املضطر فإنه جيزم ويسأل سؤال الفقري املضطر  ،له

  .سأله ) والداعي إال مل يكن جازما مل يكن رجاؤه صادقا قويا ألن الباعث على الدعاء هو الرجاء
  

نافع مزيل للداء ولكن  فالدعاء دواء،عدم الغفلة والتكاسلجيب على الفرد  :عدم الغفلة والتكاسل - هـ
غفلة القلب تبطله قال صلى اهللا عليه وسلم ( ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا ال يستجيب 

  .) دعاء من قلب غافل اله
  

   :آداب الدعاء الثبوتيةالقسم الثاىن:
  للدعاء ىف النقاط التالية: اآلداب الثبوتيةوتتمثل        
أهم هذه اآلداب وأوكدها ألن عدم إخالص الدعاء هللا تارة يكون شركا  :يف الدعاءاإلخالص        

وقد أمر اهللا  .صرحيا خمرجا عن امللة وقد يكون شركا أصغر فيكون الدعاء حمبطا ال ميكن قبوله واستجابته
إال هو فادعوه فادعوه خملصني له الدين ولو كره الكافرون ) ( هو احلي ال إله  ) باإلخالص يف الدعاء فقال

قال ابن مسعود ( إن اهللا ال يقبل من مسمع وال مرائي وال العب وال داع إال داعيا و  .)خملصني له الدين
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دعاء ثبتا من قلبه ) ولذا قيل ( إجابة الدعاء تكون عن صحة االعتقاد وعن كمال الطاعة ألنه عقب آية 
   ). الدعاء بقوله(فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب

 
العبد الصاحل يالزم الدعاء يف حاليت الرخاء  :الدعاء يف الرخاء واإلكثار منه يف وقت اليسر والسعة        

 {:إىلكما جاء ىف قوله تع،إال يف وقت الشدة مث ينساه إىلاهللا تع إىلوالشدة وأما غري الصاحل فإنه ال يلتجئ 
ضر مسه  إىلن لَّم يدعنا وإِذَا مس اِإلنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعداً أَو قَآئماً فَلَما كَشفْنا عنه ضره مر كَأَ

نا علَى الْإِنسان أَعرض ونأَٰى وإِذَا أَنعم { )12(يونس، } )12كَذَلك زين للْمسرِفني ما كَانواْ يعملُونَ (
ويف حديث ابن عباس (تعرف على اهللا يف الرخاء  ).51(فصلت، }بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاٍء عرِيضٍ

يعرفك يف الشدة ) وعن أيب هريرة مرفوعا ( من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد والكرب 
  .الرخاء ) رواه الترمذي فليكثرالالدعاء يف

 
روى أبو موسى  ملا،عند الدعاء خفض الصوت بالدعاءجيب على الفرد  :خفض الصوت بالدعاء       

أم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فجعل الناس جيهرون بالتكبري فقال النيب صلى اهللا 
ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا وهو أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم  ( عليه وسلم

  ).معكم
  :فهي أرجى من غريهاللدعاء، حتري األوقات الفاضلةجيب على الفرد  :حتري األوقات الفاضلة       

 ).18لذاريات:(ا } وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ  :{يف سورة الذاريات إىلقوله تعلاألسحار  - 
  ).معة ( فيه ساعة ال يوافقها بعد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياهيوم اجل - 
  .شهر رمضان وخصوصا العشر اآلواخر - 
  ) ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة .يوم عرفة يوم عظيم يستجاب فيه الدعاء - 
  .ما بني األذان واإلقامة - 

 
كاملساجد واملشاعر ملقدسة كعرفة  حتري األماكن الفاضلةجيب على الفرد  :حتري األماكن الفاضلة       

  .واملشعر احلرام واجلمرتني وجوف الكعبة والصفا واملروة ألن هذه املواضع قد شرفها اهللا وتعبدنا بتعظيمها
فشرف األوقات ،األماكن الفاضلة أن يتحرى األحوال الفاضلة :أن يتحرى األحوال الفاضلة       

شرف األحوال فوقت السحر وقت حصول الصفاء واإلخالص والفراغ من املشوشات  إىلألماكن راجع وا
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وعبادته  إىلوعرفة واجلمعة وقت اجتماع اهلم وتعاون القلوب على ذكر اهللا تع .ووقت رقة القلب واخلشوع
رب ما يكون العبد ... ) ومنها حال السجود ( أق.من األحوال حال االضطرار (أمن جييب املضطر إذا دعاه

  ). من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء
املعاصي من ،الن إىلاهللا تع إىلالتوبة والرجوع  جيب على الفرد :إىلاهللا تع إىلالتوبة والرجوع        

قال نوح( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء  .األسباب الرئيسية يف منع قبول الدعاء
  .) ...اراعليكم مدر

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب { :إىلقال تع :التضرع واخلشوع والتذلل والرغبة والرهبة       
فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيٰى {:إىلىف قوله تعوقد وصف اهللا زكريا بالرغبة  ).55(االعراف،}املعتدين 

 هجوز ا لَهنلَحأَصا ۚ وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن ۖ) نيعاشا خوا لَنكَان90و({ 
  .وهذا التضرع حقيقة الدعاء )90(االنبياء،

 
وحيصل اإلحلاح بتكرار الدعاء مرتني وثالثا ولكن االقتصار  :اإلحلاح والتكرار وعدم الضجر وامللل      

فقد روى ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه أن .على الثالث مرات أفضل اتباعا
يدعو ثالثا ويستغفر ثالثا ) فكل ما أكثر العبد من الدعاء وطوله وأعاده وأبداه ونوع مجله كان ذلك أبلغ 

  .ذا خبالف املخلوقلعبوديته وإظهار فقره وتذلُله وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم ثواباً ه
  
  :إجابة الدعاء) 9(

  :االستجابة نوعان      
  .استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤالهالنوع االول:
زيادة اإلميان والتوحيد عند من يدعو فالدعاء يزيد يف اإلميان و،استجابة دعاء املثين بالثوابالنوع الثاىن:

 .والتوحيد واملعرفة وحياة القلب ويقوي الفطرة
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   :الكرمي بعض األدعية املأثورة من القرآن) 10(
 :،منهااليت يستحب الدعاء او الكرمي القرآنىف  األدعية املأثورتوجد العديد من 

  ).28 ،نوح(رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ بيتي مؤمنا وللْمؤمنِني والْمؤمنات} {: إىلقوله تع §
{ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم{: إىلقوله تع §  { {يمحالر ابوالت أَنت كآ إِننلَيع بتو

 ).128، 127البقرة (
  ).40 ،إبراهيم(رب اجعلْنِي مقيم الصالَة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاء} {: إىلقوله تع §
  ).41 ،إبراهيم(ربنا اغْفر لي ولوالدي وللْمؤمنِني يوم يقُوم الْحساب} {: إىلقوله تع §
  ).100 ،الصافات(رب هب لي من الصالحني} {: إىلقوله تع §
  ).4 ،املمتحنة(الْمصري}  ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك{: إىلقوله تع §
 ،املمتحنة(ربنا ال تجعلْنا فتنةً لِّلَّذين كَفَروا واغْفر لَنا ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم} {: إىلقوله تع §

5.(  
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا {: إىلقوله تع §

 {نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضر19 ،النمل(ت.(  
  )38 ،آل عمران(إِنك سميع الدعاء}  رب هب لي من لَّدنك ذُريةً طَيبةً{: إىلقوله تع §
  ).23 ،األعراف(ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين} {: إىلقوله تع §
رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم وإِالَّ تغفر لي وترحمنِي أَكُن من {: إىلقوله تع §

 {رِيناس47 ،هود(الْخ.(  
  ).35إبراهيم (رب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمنا واجنبنِي وبنِي أَن نعبد اَألصنام} {: إىلقوله تع §
 ).  24 ،القصص(رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَقري} {: إىلقوله تع §
  ).30 ،العنكبوت(رب انصرنِي علَى الْقَومِ الْمفِْسدين} {: إىلقوله تع §
 ).47األعراف (ربنا الَ تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمني} {: إىلقوله تع §
  ).129 ،التوبة(حسبِي اللّه ال إِلَـه إِالَّ هو علَيه توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ}{: إىلعقوله ت §
  ).22 ،القصص(عسى ربي أَن يهدينِي سواء السبِيلِ} {: إىلقوله تع §
  ).21 ،القصص(رب نجنِي من الْقَومِ الظَّالمني} {: إىلقوله تع §
  ).10 ،الكهف(ربنا آتنا من لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشدا} {: إىلقوله تع §
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  ).114 ،طه(رب زِدنِي علْماً} {: إىلقوله تع §
 ،املؤمنون(رون} رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ، وأَعوذُ بِك رب أَن يحض{: إىلقوله تع §

97-98.(  
 ).118 ،املؤمنون(رب اغْفر وارحم وأَنت خير الراحمني} {: إىلقوله تع §
  ).201،البقرة(ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ} {: إىلقوله تع §
  ).285 ،البقرة(}  وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصريسمعنا {: إىلقوله تع §
ذين ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّ{: إىلقوله تع §

نا ما الَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ أَنت موالَنا فَانصرنا علَى من قَبلنا ربنا والَ تحملْ
 {رِينمِ الْكَاف286 ،البقرة(الْقَو.(  

رِين، رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي بِالصالحني، واجعل لِّي لسانَ صدقٍ في اآلخ{: إىلقوله تع §
ونَ} واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ، واغْفر َألبِي إِنه كَانَ من الضالِّني، وال تخزِنِي يوم يبعثُ

  ).87- 83 ،الشعراء(
  ).74 ،الفرقان(لْمتقني إِماما} ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا ل{: إىلقوله تع §
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا {: إىلقوله تع §

 {نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضر15،األحقاف(ت.(  
ا ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غال لِّلَّذين آمنو{: إىلقوله تع §

 {يمحر وفؤر كا إِننب10 ،احلشر(ر.(  
  ).8 ،التحرمي(شيٍء قَدير}  ربنا أَتمم لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك علَى كُلِّ{: إىلقوله تع §
  ).16 ،آل عمران(ربنا إِننا آمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ} {: إىلقوله تع §
  ).83 ،املائدة(ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهدين} {: إىلقوله تع §
  ).89 ،األنبياء(رب ال تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثني} {: إىلقوله تع §
  ).87 ،األنبياء(} ال إِلَه إِال أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمني{: إىلقوله تع §
لِّسانِي، يفْقَهوا قَولي}  رب اشرح لي صدرِي، ويسر لي أَمرِي، واحلُلْ عقْدةً من{: إىلقوله تع §

 ).28-25 ،طه(
  ).16 ،القصص(رب إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر لي} {: إىلقوله تع  §
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  ).53 ،آل عمران(ربنا آمنا بِما أَنزلَت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهدين} {: إىلقوله تع §
 ،يونس(ربنا الَ تجعلْنا فتنةً لِّلْقَومِ الظَّالمني، ونجنا بِرحمتك من الْقَومِ الْكَافرِين} {: إىلقوله تع §

85- 86.(  
الْكَافرِين}  ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ{: إىلقوله تع §

  ).147 ،آل عمران(
آل (ربنا الَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَّدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب} {: إىلقوله تع §

  ).8 ،عمران
النارِ، ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد  ربنا ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب{: إىلقوله تع §

ربكُم فَآمنا ربنا أَخزيته وما للظَّالمني من أَنصارٍ، ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي لِإلميان أَنْ آمنواْ بِ
سيئَاتنا وتوفَّنا مع األبرارِ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علَى رسلك والَ تخزِنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا 

 {اديعالْم فلخالَ ت كإِن ةاميالْق مو194-191 ،آل عمران(ي.(  
  ).109املؤمنون (ر الراحمني} ربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خي{: إىلقوله تع §
ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما، إِنها ساءت مستقَرا ومقَاما} {: إىلقوله تع §

  ).66 -65 ،الفرقان(
  
   النبوية الشريفة: بعض األدعية املأثورة من السنة) 11(

  :،منهااليت يستحب الدعاء االنبوية الشريفة و السنةىف  األدعية املأثورتوجد العديد من 
اللهم اجعل يف قليب نورا ويف بصري نورا ويف مسعي نورا وعن مييين نورا وعن يساري نورا ومن فوقي  -

نورا ومن حتيت نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وأعظم يل نورا وزاد" عصيب وحلمي ودمي وشعري 
 ."ريوبش

اللهم احفظين باإلسالم قاعدا واحفظين باإلسالم قائما واحفظين باإلسالم راقدا وال تطع يف عدوا حاسدا  -
  .وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من اخلري الذي هو بيدك كله

 .اللهم إين أسألك اهلدى، والتقى، والعفاف، والغىن  -
  .سألك اهلدى والسداداللهم اهدين وسددين، اللهم إين أ -
 .اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك -
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رب أعين وال تعن علي، وانصرين وال تنصر علي، وامكر يل وال متكر علي، واهدين ويسر اهلدى إيل،  -
مطواعاً، إليك خمبتاً أواهاً  وانصرين على من بغى علي، رب اجعلين لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك

منيباً، رب تقبل توبيت، واغسل حوبيت، وأجب دعويت، وثبت حجيت، واهد قليب، وسدد لساين، واسلل 
 سخيمة قليب 

 اللهم إين أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً  -
أحب فاجعله قوة يل فيما حتب، اللهم ارزقين حبك، وحب من ينفعين حبه عندك، اللهم ما رزقتين مما  -

  .اللهم ما زويت عين مما أحب فاجعله فراغاً يل فيما حتب
اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وإذا أدرت أردت يف الناس فتنة فاقبضين  -

 .إليك غري مفتون
ه وسلم علمين الدعاء أدعو به يف أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا علي :عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه -

( قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك  :قال ،صاليت
  ). وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

وأعوذ بك من الشر كله عاجله  .اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما مل أعلم -
وأعوذ بك من شر  .اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك .جله ماعلمت منه وما مل أعلموآ

وأعوذ بك من النار وما  .اللهم إن أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل .ماعاذ به عبدك ونبيك
  .وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا .قرب إليها من قول أو عمل

 
  .وم برمحتك أستغيثيا حي يا قي -
  .يا ذا اجلالل واإلكرام - 
  .اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كرب سني وانقطاع أمري -

لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان  إىلوجهك و الشوق  إىلأسألك لذة النظر 
  .و اجعلنا هداة مهتدين

  
اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القرب، وعذاب القرب، وشرفتنة الغىن، وشر فتنة  - 

الفقر، اللهم إين أعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال، اللهم اغسل قليب مباء الثلج والربد، ونق قليب من 

 



217 
 

كما باعدت بني املشرق واملغرب. اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني خطاياي 
  .اللهم إين أعوذ بك من الكسل واملأمث واملغرم

 .اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة األعداء -
اللهم اغفر يل هزيل وجدي  .اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين-

  .ل ذلك عنديوخطاياي وعمدي وك
  
  .اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وأقلل لنا من الدنيا -
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما  -

ا واجعل ثأرنا ون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث من
على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا 

  .وال تسلط علينا من ال يرمحنا
  
العيلة والذلة واملسكنة بخل واهلرم والقسوة والغفلة واللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب وال -

أعوذ بك من الصمم و البكم الرياء والفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة ووأعوذ بك من 
  .واجلنون واجلذام والربص وسيء األسقام

  
اللهم آت نفسي تقواها و زكها أنت خري من زكاها أنت وليها و موالها اللهم إين أعوذ بك من علم ال  -

 ينفع و من قلب ال خيشع و من نفس ال تشبع و من دعوة ال يستجاب هلا 
  .اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء  -
ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار اللهم إين أعوذ بك من يوم السوء  -

  .السوء يف دار املقامة
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  :مكانة الدعاء يف حياة اإلنسان) 12(
وأن اهللا ال يعجزه شيء  ،على مكانة الدعاء يف حياة اإلنسان الىت تدلاألمثلة  توجد العديد من

 ،ويطلبه كل حاجة صغرت أم كربت ،إىلمهما كان صعبا ومستحيال ليطمئن املؤمن ويبقى متصال باهللا تع
ويرفع عن الناس فإم  ...فال يغفل عنه طرفة عني ؛ويعلم أنه يف ساحة الغين كل شيء بيده سبحانه

   :على مكانة الدعاء يف قضاء احلوائج منها تدل،وفيما يلى بعض االمثلة الىت اهللا مجيع إىلحمتاجون 
مث خرج  ،وصلى ركعتني ال تسأل عن حسنهما ،دخل أعرايب مسجد املدينة وأناخ راحلته بباب املسجد -

اللهم إين أديت األمانة اليت أمنتين عليها فأين األمانة اليت  :السماء وقال إىلفلم جيد راحلته فرفع يديه 
   !اس إال والراحلة مقبلة مسرعة حىت وقفت عندهفما شعر الن !وضعتها عندك

أصيب شخص مبرض مزمن وجلس يعاين منه فترة من الزمن فدعا اهللا بقلب منكسر وهو موقن باإلجابة  -
   !فذهب عنه املرض

  
  العالقة بني الذكر والدعاء ثالثا:

اذا ،اما باملعىن العاماذا اريد بالدعاء دعاء عبادة فهو حينئذ ذكر فالذكر تدخل فيه العبادات كلها 
اريد بالدعاء دعاء مسالة فيكون اخص مطلقا من الذكر والذكر اعم مطلقا منه الن الدعاء ال ينفك من 
كونه ذكر اما الذكر فيتضمن الدعاء وغريه فيكون بينهما اذن تالزم وذلك ان دعاء املسالة ذكر وثناء 

والغالب اطالق الذكر ، لضرر ورجاء الثوابوتضرع وافتقاركما ان يف الذكر طلب جلب النفع ودفع ا
  .على معناه اخلاص وهو ذكر اللسان واطالق الدعاء على معناه اخلاص وهو السؤال

  
  :تستعمل كلمة "الدعاء" للداللة على معنيني اثننيو

ما ينفعه يف الدنيا  إىلبأن يسأل اهللا تع ،أو طلب دفع ما يضر ،وهو طلب ما ينفع :دعاء املسألة االول: -
   .ودفع ما يضره يف الدنيا واآلخرة ،واآلخرة

 ،والنجاة من النار، وأن يؤتيه اهللا حسنة يف الدنيا ،والفوز باجلنة ،واهلداية والتوفيق ،كالدعاء باملغفرة والرمحة
؛ فهذا ) 110،اإلسراءسورة ( }قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن{ :ىلاتعفقوله   ... إخل.وحسنة يف اآلخرة

  .املشهور أنه دعاُء املسألة :الدعاء
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القلبية  ،بأي نوع من أنواع العبادات ،إىلواملراد به أن يكون اإلنسان عابداً هللا تع :دعاء العبادةالثاىن:  -
وقراءة القرآن  ،والصالة والصيام واحلج ،كاخلوف من اهللا وحمبة رجائه والتوكل عليه ،أو البدنية أو املالية
واألمر باملعروف والنهي عن  ،اهللا إىلوالدعوة  ،والزكاة والصدقة واجلهاد يف سبيل اهللا ،والتسبيح والذكر

، فهذا دعاُء العبادة ) 28،الطّور( }إِنا كُنا من قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحيم { :قولهف،إخل .....املنكر
  للسؤال رغبةً ورهبةًاملتضمن 

  
قال شيخ اإلسالم ابن و ،وقد يكون أحد نوعي الدعاء أظهر قصدا من النوع اآلخر يف بعض اآليات

ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه الَ يحب الْمعتدين * والَ تفِْسدوا { :يف قول اهللا عز وجلّ -تيمية رمحه اهللا 
)، 56-55،األعراف( }بعد إِصالَحها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمةَ اللَّه قَرِيب من الْمحِسنِنيفي اَألرضِ 

فإنّ الدعاء يف القرآن يراد ، ء املسألةودعا ،دعاء العبادة :هاتان اآليتان مشتملتان على آداب نوعيِ الدعاءو
 ،هو طلب ما ينفع الداعي :فإنّ دعاء املسألة ؛ومها متالزمان ؛به جمموعهما ويراد ،به هذا تارةً وهذا تارةً

 ؛ويدعو خوفاً ورجاًء دعاَء العبادة ،فهو يدعو للنفع والضر دعاَء املسألة ...،وطلب كشف ما يضره ودفعه
  .وكل دعاِء مسألة متضمن لدعاِء العبادة ،فكل دعاِء عبادة مستلزم لدعاِء املسألة ؛فعلم أنَّ النوعني متالزمان

  
 اسباب جناح فنية الدعاء والذكر من فنيات االرشاد النفسى الديىن:رابعا: 

  ميكن ذكر اسباب جناح فنية الدعاء والذكر من فنيات االرشاد النفسى الديىن،ىف النقاط التالية:         
  .رشدستاملريض أو امل لدى نفيس وانتعاش األملالدعاء والذكر دورمها النفسي يف التيلعب كل من  -
 همن شعور هعلى أن يتخلص مما يعاني هساعدت ،رشدستاملريض أو امل لدىإن وسيلة الشكوى والدعاء،  -

وخاصة إن كان هناك من يشاركه مشاركة وجدانية، ويهتم به، يشرح له بعض ما يعين منه  ،بالذنب واإلمث
نكبته، إذا أن تلك املشاركة، تشعره بأنه  ليس لوحده الذي يعاين من مهه وتأمل من غموض يف مشكلته أو امل

 فتلك هي سنة اهللا يف خلقه حلكمة يعلمها هو ،شبه  تلك املصيبة بل هناك مئات وآالف من الناس مثله
أن يتنفس بالبكاء،  إىلوقد تستدعي تلك املشاركة باألدعية والرقى  ،وحده،وأن األقدار ال حتايب أحدا

االستغفار، والطمائنينة بأنه سيتعاىف ويرجع أكثر صحة ونشاطا، ومن حكم الرسول البالغة، أنه يرشد و
والتنفيس هلم يف األجل، وروى أن  ، ويأمرهم بالدعاء هلم عن ظهر الغيب،ينصح بزيارة املرضىاألصحاء و

 ((فقال نعم، فرقاه، قائال حممد، اشتكيت؟ يا :: فقالصلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم أتى النيب
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 ))باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك،ومن شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك،باسم اهللا أرقيك
  ). 283(رياض الصاحلني، ص  ،رواه املسلم

 
ينشط يف ف ،رشدستاملريض أو امل لدى والرقى، يف النفس الطمائنينة وراحة البالوالذكر تدخل األدعية  -

يف املستقبل، وينتعش خياله، ويقوى رجاؤه، ألنه قد ألقى ثقل والتفكري يف الشفاء، والرغبة ،األملالتمسك ب
  .اهللا من يتكفل ا بقوة، وقدرة شفائية وهو إىلمرضه أو مصيبته 

الذين آمنوا تطمئن قلوم {: إىلقلوب الناس،لقوله تع إىلاالمن واالطمئنان والذكر الدعاء كل من يدخل  -
سورة ( }الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مئاب ،اهللا إال بذكر اهللا تطمئن القلوببذكر 
  ).29- 28،الرعد

 :ومنهاآثار الذكر والدعاء على الفرد واتمع ال ختفى وكثرية ال حتصى، ان  -

ý احلماية من اهلالك واحلصانة من املكروه واحلصول على املرغوب. 

ý اخلاصة للذاكرين والداعني احلفظ والعناية واملعية. 

ý احلصول على الربكات واخلريات. 

ý حصول األمن واالستقرار. 

ý حتقق النصر والظفر على األعداء، فالذكر والدعاء ثبات للقلب وقوة للبدن. 

ý رفعة الدرجات يف اآلخرة. 

ý ب لهالطمأنينة وراحة البال الستشعار الذاكر والداعي أن اهللا معه، ومن كان اهللا معه، فال غال.  

 

الليل  فيمكن ادائها ىفالدعاء عبادة سهلة ميسورة مطلقة غري مقيدة أصالً بزمان و ال مكان وال حال  -
 ،والسر والعالنية ،واملرض والصحة ،وحال الغىن والفقر ،والسفر واحلضر،البحر واجلووالنهار ويف الرب و

رد بسبب الدعاء وكم من مصيبة كشفها اهللا بالدعاء و كم من ذنب و معصية غفرها اهللا  وكم من بالء
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نعمة استجلبت بسبب الدعاء و كم من عز ونصر متكني ورفع درجات يف الدنيا بالدعاء , وكم من رمحة و
 .واآلخرة حصل بالدعاء

والتوجه إليه يف كل وقت يزيد اإلميان ويقويه وينمي الفطرة ويصقلها وجيعلها مما  إىلإكثار الدعاء هللا تع -
شاا وجيعل القلب متعلقا باهللا حمبا راغبا راهبا ويفتح له هذا بابا عظيما من لذيذ املناجاة وحالوة اإلميان 

اجة اليت يقصده أوال وبشاشته وبرد اليقني ولذيذ املناجاة وطمأنينة النفس مما هو أحب إليه من تلك احل
  .ولكنه مل يكن يعرف ذلك أوال حىت يطلبه ويشتاق إليه

  
  :العبادات ماال جيتمع يف غريهمن الدعاء أنواع ىف الذكر وجيتمع  -

  .املدعو وقصده بكليته إىلتوجه القلب   §
  .رجاء إجابته للدعاء والرغبة إليه رغبة صادقة مع قطع الرجاء واألمل عن غريه  §
 اخلوف من عدم إجابته والرهبة واخلشية منه  §

 
  .التوكل واالعتماد عليه يف قضاء احلاجات §
  .تعظيم املدعو بأنواع التعظيم من التضرع والتذلل واخلضوع والتملق واالنطراح بني يديه §
  .ذكر املدعو باللسان واللهج بامسه يف السر والعلن وندائه واالستغاثة به واهلتاف بامسه §

 
  .ملدعو فإن النفس مولعة مبحبة من حيسن إليهاحمبة ا §
والتذلل له والتربي من احلول و  إىلالتواضع وإظهار الفقر واحلاجة واالنكسار بني يدي اهللا تع  §

  .القوة إال به
 
  .السماء إىلالبكاء ورفع اليدين   §
  .اإلخالص يقوى يف الدعاء بالذات §
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 الصرب: :الفصل الثامن
  

  متهيد:
اآلخرة دار جزاء، اآلخرة دار نعيم مقيم فأن يعلم املؤمن خصائص الدنيا وخصائص اآلخرة، ينبغى 

الدنيا دار عمل واآلخرة دار بينما ملن جنح يف االبتالء، واآلخرة دار شقاء أليم ملن مل ينجح يف االبتالء، 
ا واآلخرة، حنن يف تكرمي، الدنيا دار تكليف واآلخرة دار تشريف، فهناك خصائص كبرية وصارخة للدني

 (اهللا إياه هشيء أعطاىف كل امتحان  هو ىف فاالنسان ىف الدنياالدنيا، الدنيا دار ابتالء، الدنيا دار امتحان، 
  ...اخل).القوة،الصحة ،املال

وعلينا ان نقتدى  ألن حياة املؤمن حياة ابتالء، ،عند البالء واحملن اهللا العافيةوينبغى ان يسال املؤمن 
مشى النيب عليه الصالة والسالم على قدميه من مكة إىل فعندما ،بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف ذلك

الطائف مسافة تقدر بثمانني كيلو متراً، لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، وأغروا صبيام 
يا رب أشكو إليك ضعف  :ه كل مسلم، قالفضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف، دعا دعاء حيتاج

قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، يا رب املستضعفني إىل من تكلين؟ إىل عدو ملّكته أمري؟ إن مل يكن 
بك غضب علي فال أبايل، ولك العتىب حىت ترضى، أما األدب املذهل، لكن عافيتك أوسع يل، لذلك سلوا 

ة، سلوا اهللا الصحة، إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل، ولك العتىب حىت اهللا العافية، سلوا اهللا الكفاي
ترضى، لكن عافيتك أوسع يل، ألننا يف دار ابتالء وألن من خصائص االبتالء النقص يف املال، يف البنني 

  .أحياناً، النقص يف الصحة
جيب اال يتوقف دور ولكن ،وجيب ان يعلم االنسان ان الصرب يساعده على مواجهة البالء والصاعب

فالطالب الذى يفشل ىف دراسته  ،االنسان عند الصرب فقط بل عليه ان يبحث ىف اسباب البالء وطرق عالجه
اى ان  ،فهذا من شانه ان يساعده على التفكري ىف اسبابه لتفادى عدم تكراره،عليه بالصرب وتقبل الفشل

والثاىن هو التحرك حنو االسباب  ،لرضا بوقوع البالءالصرب يتطلب من الفرد ىف بعض املواقف جانبني االول ا
املؤدية اليه، فالطالب الذى فشل ىف دراسته عليه ان يقبل ويعترف بوقوع الفشل ويرضى بذلك هذا من 

فعملية املذاكرة حتتاج اىل صرب  ،جانب ومن جانب ثان عليه ان يستذكر دورسه مستعينا باهللا ىف ذلك
فليعلم انه قد حتصل على اجر الصرب ىف الدنيا، وان هناك اجر ،ذا ما نال النجاحومصابرة  لتحصيل العلم، فا

  واهللا اعلم. ،اكرب ىف االخرة
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  :الناس حال املصيبة مراتبأوال: 

  اىل مراتب اربع، وهى: الناس حال املصيبةيقسم 
   :التسخط :املرتبة األوىل

  بثالث طرق وهى:يكون التسخط       
التسخط بالقلب، كأن يتسخط على ربه يغتاظ مما قدره اهللا عليه، فهذا حرام وقد يؤدي  الطريقة االوىل: -

ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ  :{ إىل الكفر، قال تعاىل
  . )11احلج: ( }لدنيا والْآخرةَ ذَلك هو الْخسرانُ الْمبِني انقَلَب علَى وجهِه خِسر ا

  أن يكون التسخط باللسان، كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام.  :الطريقة الثانية -
أن يكون التسخط باجلوارح، كلطم اخلدود وشق اجليوب ونتف الشعور وما أشبه  :الطريقة الثالثة -

فنجد تصاب االسر املؤمنة مبصيبة املوت ومصائب اخرى، و .ذلك، وكل هذا حرام مناف للصرب الواجب
النياحة، والدعوى :البعض يقلُّ اميانه فيعتلي جزعه ويسخط، فيقع بامور حرمها الشرع احلنيف، ومنها

اء اجلاهلية، وشق اجليوب، وضرب اخلدود، ورفع الصوت عند املصيبة، والويل والدعاء به، والنعي بدع
 .احملرم

  بِىقَالَ:  -صلى اهللا عليه وسلم-روى االمام مسلم عن ايب مالك االشعري رضي اهللا عنه أَنَّ الن
نهن: الْفَخر فى اَألحسابِ والطَّعن فى اَألنسابِ واالستسقَاُء أَربع فى أُمتى من أَمرِ الْجاهلية الَ يتركُو((

النائحةُ إِذَا لَم تتب قَبلَ موتها تقَام يوم الْقيامة وعلَيها سربالٌ من قَطران ((وقَالَ:  )).بِالنجومِ والنياحةُ 
 .))ودرع من جربٍ

  ولُ اللَّهسةَ رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ رريرأَبِى ه نا ((: - صلى اهللا عليه وسلم- وعماسِ هى النف انتاثْن
تيلَى الْمةُ عاحيالنبِ وسى النف نالطَّع كُفْر فالنياحة على امليت من امور اجلاهلية، وكذا اإلسعاد: ، ))بِهِم

عونة على النياحة واالجتماع الجلها، وكانوا ايضا اجلاهليون، يرسلون خبرب امليت على ابواب االحياء وهو امل
واالسواق، او يركب املخرب على دابة ويصيح يف الناس، وهذا ما يدعى بالنعي وهو النوع احملرم خصوصا 

فعن عبد اهللا بن  ،هذه االفعالحرم النيب صلى اهللا عليه وسلم كل وقد  .اذا كانت الدعوة بنياحة النائح
ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا «  مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:

 .متفق عليه» بدعوى اجلاهلية 
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وملا وجع أبو موسى وجعا غشي عليه، ورأسه يف حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها  
ا بريء ممن برىء منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه شيئا فلما أفاق قال: أن

هي اليت ترفع صوا عند املصيبة من  )الصالقة(وسلم بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة. متفق عليه. و
باملقابل وهو من  اليت حتلق شعرها عند املصيبة وميكن أن يقاس عليها )احلالقة(الصلق وهو الصياح والولولة و

اليت تشق ثياا عند املصيبة، من كل اولئك بري نيب  )الشاقة(ميتنع عن حلق شعره املعتاد عند املصيبة 
 .االسالم عليه الصالة والسالم

  

ثقيل عليه، لكنه حيتمله، وهو يكره وقوعه، ولكن  البالءأن اصحاب هذه املرتبة  يرى :الصرب :املرتبة الثانية
 :{ من السخط، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده، وهذا واجب؛ ألن اهللا تعاىل أمر بالصرب فقال الصرب حيميه

 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراص46األنفال:( }و( 
  

باملصيبة، حبيث يكون وجودها وعدمها سواء، فال يشق  اصحاب هذه املرتبة يرضى :الرضا :املرتبة الثالثة
عليه وجودها وال يتحمل هلا محالً ثقيالً، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح، والفرق بينها 
وبني املرتبة اليت قبلها ظاهر؛ ألن املصيبة وعدمها سواء يف الرضا عند هذا، أما اليت قبلها فاملصيبة صعبة 

 .صرب عليهاعليه، لكن 
  

وهو أعلى املراتب، وذلك بأن يشكر اهللا على ما أصابه من مصيبة، حيث عرف أن  :الشكر :املرتبة الرابعة
هذه املصيبة سبب لتكفري سيئاته، ورمبا لزيادة حسناته، قال: ((ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفَّر اهللا ا 

 )).عنه، حىت الشوكة يشاكُها
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  الصرب:مفهوم ثانيا:

الصرب هو منع النفس وحبسها عن اجلزع، واللسان عن التشكي، واجلوارح عن التشويش، وهو مينع 
  .صاحبه من فعل ما ال حيسن وال جيمل، وهو قوة من قوى النفس اليت ا صالح شأا وقوام أمرها

  

  :ن الكرميآىف القر فضل الصرب وجزاء الصابرينثالثا: 

والبالء له أجر عظيم عند اهللا عز وجل فيجب على املسلم أن يتسلح بالصرب ن الصرب على احملن ا
كى ينعم حبياة هادئة ويقتضى بسنة حبيبنا املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم الذى ضرب لنا خري 
مثاال على صربه على الرغم مما تعرض له من أذى من قومه ومن تكذيب الكافرين له إال أنه كان صابرا 

  :ثقا ىف قدرة اهللا ومن فضائل الصرب الىت وردت ىف القران الكرميوا

لذا قال تعاىل ىف  ،ال تعدهلا نعمة على اإلطالق الصربنعمة تعد :ال تعدهلا نعمة على اإلطالق الصربنعمة  §
باهللا تصل يحينما  النسانفا )،153 ،سورة البقرة( }يا أَيها الَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ { كتابه احلكيم:

 سعد، و عندئذ بعد اتصالك باهللا أنت أكرب من أكرب مصيبة،ي
فإن اهللا يوىف  كل شيء له حساب إال الصربجيب ان يعلم االنسان ان  :كل شيء له حساب إال الصرب §

سورة الزمر: ( }إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ { ، لقوله تعاىل:الصابرين أجورهم بغري حساب
10.(  
، كما جاء ىف يف قمة السعادة بانه باهللا عز وجل  يشعر املؤمن الصابر الذى يتصل  :قمة السعادةالصرب   §

ينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ واستع{)،وقوله تعاىل: 44سورة ص:  (}إِنا وجدناه صابِرا  { قوله تعاىل:
 نيعاشلَى الْخ45سورة البقرة:  (}إِلَّا ع.( 

األيام تدور، أناس يرتفعون، أناس  ،العاقبة للمتقني العاقبة للمتقني جيب ان يعلم االنسان ان :العاقبة للمتقني §
 كما جاء ىف قوله تعاىل: نهاية العاقبة للمتقني،ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء، أناس يفتقرون، ويف ال

}نيقتلْمةَ لبإِنَّ الْعاق بِر49سورة هود: ( }فَاص.( 

 



226 
 

والَّذين صبروا ابتغاَء  { كما جاء ىف قوله تعاىل: ، حبياة طيبةالصابر وعده اهللا  :حبياة طيبةالصابروعده اهللا  §

سيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرُءونَ بِالْحسنة ال

 يداوم، ال يقرأ، ال يؤدي امتحاناً، حياتنا طالب مهمل ال يدرس، ال)،فنجد ىف 22سورة الرعد:( }الدارِ 

ميضي وقته كما يتمىن، وكما يشتهي، وكما يريد، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة، انظر هلذين 

له مكانة اجتماعية، والثاين يعاين ما  والطالبني بعد عشرين عاماً، إنسان له مكانة يف اتمع، متألق، 

 ).49سورة هود: ( }بِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقنيفَاص { ،مصدقا لقوله تعاىل::يعاين

ىف قوله كما جاء ،حيب الصابرين ن اهللا سبحانه وتعاىل الصابرينا :أن اهللا سبحانه وتعاىل حيب الصابرين §
وا وما وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُ {تعاىل:

  ).146آل عمران، ) } (146( الصابِرِين يحب واللَّهۗ استكَانوا 
واصبِروا  {،كما جاء ىف قوله تعاىل:أن الصابرين ىف معية اهللا عز وجل :أن الصابرين ىف معية اهللا عز وجل §

ابِرِينالص عم 46 ،ألنفالا (} إِنَّ اللَّه.( 

وإِنْ  {،كما جاء ىف قوله تعاىل:أكد اهللا سبحانه وتعاىل أن الصرب فيه خري ألهله :أن الصرب فيه خري ألهله §
) ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَب126النحل،{ })126ع.( 

،،كما صالته عليهم ورمحته هلم وهدايته هلم خص اهللا تعاىل الصابرين بأمور ثالثة مل خيص ا غريهم وهي: §
الصابِرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إنا ِهللا وإنا إلَيه راجِعونَ * أُولئك {وبشرِ جاء ىف قوله تعاىل:

 ).157-155 ،سورة البقرة ( }علَيهِم صلَواتُ من ربِهِم ورمحةٌ وأولئك هم املُهتدونَ

اهللا سبحانه وتعاىل الفالح ىف الدنيا  ربط :ربالفالح ىف الدنيا واألخرة بالص ربطأن اهللا سبحانه وتعاىل قد  §
يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم  {كما جاء ىف قوله تعاىل:،واألخرة بالصرب

 ).200سورة آل عمران،) }(200تفْلحونَ (

ىف الدنيا   عظيمبان هلم حظ  لصابرين: بشر اهللا تعاىل اىف الدنيا واألخرة  عظيمحظ  هلملصابرين اأن  §
وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا  {،كما جاء ىف قوله تعاىل:واألخرة

{وما يلَقَّاها إِالَّ الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِالَّ ذُو )،قوله تعاىل:80ص،القص( { (80)ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 
 .)35 ،فصلت( }حظّ عظيمٍ
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{ولَنبلُونّكُم  :قال تعاىلف،بشر اهللا الصابرين بصربهم على البالء :بشر اهللا الصابرين بصربهم على البالء §
ابِرِينّرِ الصّشبو اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نّقْصٍ منوعِ والْجو وفالْخ نّىٍء م155 ،سورة البقرة( }بِش.(  

 
 

  :فضل الصرب وجزاء الصابرين يف السنة النبويةرابعا: 
بيان فضل الصرب واحلث عليه وما أعد اهللا  وردت يف السنة النبوية أحاديث كثرية عن رسول اهللا يف

  :للصابرين من الثواب واألجر يف الدنيا واآلخرة منها
  
(ما من عبد (ن أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ع -

خرياً منها, إال آجره اهللا يف تصيبه مصيبة فيقول: إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل 
مصيبته، وأخلف له خرياً منها " قالت: فلما تويف أبو سلمة؛ قلت: ومن خري من أيب سلمة؟ صاحب رسول 

فتزوجت رسول اهللا صلى اهللا عليه  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم, مث عزم اهللا علي فقلتها؛ فما اخللف؟! قالت
خرجه مسلم يف كتاب اجلنائز: باب ما يقال عند  ))(ليه وسلموسلم ومن خري من رسول اهللا صلى اهللا ع

  ).918برقم: 633-2/632املصيبة (
يا نيب اهللا!  :(أتت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بصيبٍ هلا فقالت:قال   رضي اهللا عنه   عن أيب هريرة -

؟" ـ مستعظماً أمرها صلى اهللا عليه ادع اهللا له، فلقد دفنت ثالثةً, قال صلى اهللا عليه وسلم: "دفنت ثالثة
أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب  ))( "وسلم ـ قالت: نعم؛ قال: " لقد احتضرت حبضارٍ شديد من النار

أي لقد احتميت  ).2636برقم:4/2030الرب والصلة واآلداب باب: فضل من ميوت له ولد فيحتسبه (
  .الثواب حبمى عظيمٍ من النار، فما أعظم األجر، وما أكمل

 
عجبا ألمرِ ((:وعن أيب حييي صهيب بن سنان رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم -

صابته املؤمنِ إِنَّ أمره كُلَّه له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمنِ إِنْ أصابته سرّاُء شكَر فكانت خريا له وإنْ أ
 ا لهريخ فكانت رباُء صّرض)(( ملسم 2999،رواه(. 

 : صلي اهللا عليه وسلم قالعن النيب -رضي اهللا عنهما - وعن أيب سعيد وايب هريرة -
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر  ((
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(الفتح ( )اهللا ا من خطاياه) أخرجه البخاري يف كتاب املرضى باب:ما جاء يف كفارة املرض 
باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من  )، وأخرجه مسلم يف كتاب الرب واصلة واآلداب:5641برقم:11/239

  ).2572برقم: 4/1990مرض أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة يشاكها(
 :قال صلى اهللا عليه وسلم عن النيب –رضي اهللا عنه  –عن أنس -
ابتالهم، فمن رضي فَلَه الرضا، ومن إِنَّ عظَم الْجزاِء مع عظَمِ الْبالِء، وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَحب قَوما (( :

  ).2396 ،أخرجه الترمذي))(سخطَ فَلَه السخطُ
 :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا  :رضي اهللا عنه قال –عن أيب هريرة  -
رضى (أخرجه البخاري، كتاب املرضى، باب ما جاء يف كفارة امل ))من يرد اهللا به خرياً يصب منه ((
  ).5321)، رقم: (5/2138(
يعين  –(وإِنْ كَانَ أَحدهم  :عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -

)، وصححه األلباين يف " 4024لَيفْرح بِالْبلَاِء كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاِء) رواه ابن ماجه ( -الصاحلني 
  ).144يحة " (السلسلة الصح

 :يقول صلى اهللا عليه وسلم عن حممد بن خالد عن أبيه عن جده قال: مسعت رسول اهللا -
إن العبد إذا سبقت له من اهللا مرتلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهللا يف ماله أو جسده أو ولده مث صربه على ((

 ).3090 ،أخرجه أمحد وأبو داود ())ذلك حىت يبلغه املرتلة اليت سبقت له من اهللا تعاىل 
 
(ما من مصيبة تصيب الْمسلم إِلَّا كَفَّر اللَّه  :عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -

  ). 2572) ومسلم (5640بِها عنه حتى الشوكَة يشاكُها) رواه البخاري (
(ما من عبد يصرع صرعةً من مرِضٍ إِال  :الْباهلي عن نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَوعن أَبِي أُمامةَ  -

) وحسنه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" 8/97بعثَه اللَّه منها طَاهرا) رواه الطرباين يف "املعجم الكبري" (
  ).2277(رقم/

قال: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي الناس أشد بالًء؟    رضي اهللا عنه   سعد بن أيب وقاص عنو -
قال:"األنبياء مث األمثل فاألمثل, يبتلى الناس على قدر دينهم, فمن ثخن دينه اشتد بالؤه, ومن ضعف دينه 

أخرجه ابن ماجه يف كتاب  ))(وإن الرجل ليصيبه البالء حىت ميشي يف الناس وما عليه خطيئة ,ضعف بالؤه
، وأخرجه الترمذي يف كتاب الزهد: باب ما يف (4023 :برقم2/1334الفنت: باب الصرب على البالء(
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)، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف 2398برقم: 4/601)الصرب على البالء 
  .)143برقم: 1/225الصحيحة(

ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:(قال ر   رضي اهللا عنه  عن أيب هريرة -
أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد: باب ما جاء  ))(نفسه وولده وماله, حىت يلقى اهللا تعاىل وما عليه خطيئة

)، وصححه األلباين يف 2399برقم:4/602حديث حسن صحيح( :يف الصرب على البالء، وقال عنه
  .)2399برقم:541)، ويف سنن الترمذي أيضاً ص:2280قم:بر5/349الصحيحة(

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:( يقول اهللا عز    رضي اهللا عنه  ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة -
أخرجه اإلمام  ))(وجل: ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة

جه البخاري يف كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغي به وجه اهللا تعاىل(فتح )، وأخر2/417أمحد(
  ).6424برقم:13/18

 ))(إذا أصيب أحدكم مبصيبة فليذكر مصيبته يب فإا من أعظم املصائب((قال صلى اهللا عليه وسلم:  -
 55:خرجه الدارمي يف املقدمة: باب يف وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث مكحول(ص

برقم:  3/97)، وقد انفرد به الدارمي، واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة(86-85برقم:
  ).)، وقال:( وباجلملة فاحلديث ذه الشواهد صحيح1106

الْمسلم بِبلَاٍء في جسده قَالَ إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد ) :وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ -
لَكلْملُ :لمعي كَانَ يالَّذ هلمع حالص لَه باكْت، هرطَهو لَهغَس فَاهفَإِنْ ش، (همحرو لَه غَفَر هضإِنْ قَبرواه    و

  .حسن صحيح :) قال األلباين21/268أمحد يف " املسند " (
  

  رشد النفسى الديىن حيال الصرب كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن:دور املخامسا: 
  يتمثل دور املرشد النفسى الديىن حيال الصرب كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن ىف االتى:

ý ويقود صاحبه إىل فعل اخلريات دائماً،  ،التاكيد على ان التخلق بالصرب جيلب السعادة واالستقرار النفسي
وشرط ضروري يف وض  ،فإن الصرب أساس األمن والسعادة والسالم االجتماعي ،لى مستوى اتمعوع

  .اتمع ورقيه
ý وأن اهللا خيترب اإلنسان ليعلم مدى صربه ومدى  ،توعية املسترشدين بإن بضرورة الصرب عند الصدمة األوىل

   .ثباته وقوة إميانه وصالبة دينه وعقيدته
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ý  وأن يكون يف السراء من  ،فعليه أن يتحلى بالصرب يف السراء ولضراء ،أموره كله خريتوعية املسترشد بإن
كما أنه  ،وأن التخلق بالصرب وسيلة مهمة لنيل املغفرة واألجر العظيم ،ويف الضراء من الصابرين ،الشاكرين

  هو الطريق إىل اجلنة والفوز العظيم برمحة اهللا.
ý الصرب يف مجيع جوانب حياته.التحلي خبلق  حث املسترشد اىل ضرورة  
ý والشقاوة  ،والسعادة دائرة مع الصرب واملصابرة ،التاكيد على ان خلق الصرب هو دليل اإلميان ولباسه وروحه

  .دائرة مع السخط والتضجر
ý ولكن جيب اال يتوقف دور ،توعية املرشد النفسى الديىن للمسترشد بامهية الصرب ىف مواجهة البالء والصاعب

فالطالب الذى يفشل ىف دراسته  ،ند الصرب فقط بل عليه ان يبحث ىف اسباب البالء وطرق عالجهاالنسان ع
اى ان  ،فهذا من شانه ان يساعده على التفكري ىف اسبابه لتفادى عدم تكراره،عليه بالصرب وتقبل الفشل

 ،حنو االسباببل جيب عليه التحرك  ،الصرب ال يقضى من الفرد ىف بعض املواقف الرضا بوقوع البالء
فعملية املذاكرة حتتاج اىل صرب  ،فالطالب الذى فشل ىف دراسته عليه ان يذاكر مستعينا باهللا ىف ذلك

فليعلم انه قد حتصل على اجر الصرب ىف الدنيا، وان هناك اجر ،ومصابرة  لتحصيل العلم، فاذا ما نال النجاح
  واهللا اعلم. ،اكرب ىف االخرة

ý يعد توجيه لكل مسلم إىل  ،نبياء السابقني عليهم الصالة والسالم خبلق الصرباالشارة اىل ان اتصاف األ
فهؤالء الكرام هم أصول هذه األمة  ،واإلقتداء م ،وتدبر مواقفهم اجلليلة ،وجوب اإلطالع على سريهم

رب إشارة صلى اهللا عليه وسلم بالص  ويف بيان اتصاف الرسول اخلامت ،وقادم يف طريق الصرب يف هذه الدنيا
وإن سرية الرسول صلى اهللا عليه سلم هي  ،وجوب اإلقتداء به يف كل أمورهحث املسترشد على قوية إىل 

  النرباس احلقيقي يف حتقيق هذا اخللق الكرمي.
ý التاكيد على أنه ال يستطيع أن يتخلق بالصرب ويتحلى به على الوجه األكمل إال من مجع بني اإلميان واليقني، 

وأن هذه الدنيا بكل شهواا وملذاا ال تساوي  ،واليقني مبا وعد به عباده الصابرين ،اإلميان باهللا وشرعه
  .جناح بعوضة عند رب العاملني

ý  التاكيد على ان الصرب ضرورة دينية وضرورة حياتية وال ميكن أن ينتصر الدين ويتحقق االستخالف والنصر
جد سعادة يف الدنيا واآلخرة بغرية،والقائم به له األجر واجلزاء احلسن عند وال ميكن أن تو ،للمسلمني بدونه
   .اهللا بغري حساب
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ý وعصر اخللفاء  ،التاكيد على ان أنه كان خللق الصرب مكانة رفيعة واهتمام ملحوظ يف العصر النبوي
لذا جيب االقتداء  ،اهفكانوا يصربون هللا ويرجونه وال يرجون أحداً سو ،الراشدين والتابعني والسلف الصاحل

  م. 
ý  إن التغري والتصحيح ألوضاع الناس وأخالقهم وعقائدهم وأفكارهم ليس باألمر السهل فهو حيتاج إىل طول

وأن الرسل وأتباعهم من الدعاة ليس عليهم إال البالغ وإقامة احلجة  ،نفس وسعة صدر وصرب وحتمل
  .والربهان والصرب على ذلك

ý  والفائز يف ذلك  ،احلياة صراع بني احلق والباطل وسنة التدافع مستمرة إىل قيام الساعةتوعية املسترشدين بإن
   .والصرب كرت من كنوز اخلري ال يعطيه اهللا إال من أحب.الصراع هو األطول نفساً واألكثر صرباً وحتمالً

ý تمع وأز،توعية املسترشدين بإن الصرب يكاد يكون هو احلل لكثري من مشكالت الفرد واألسرةمات ا
   .والدولة والعامل أمجع

ý  من العوامل الضرورية يف سلوك تعد  ،الصحبة الصاحلةان اىل توعية املرشد النفسى الديىن للمسترشدين
فصحبة الصاحلني وجمالستهم والتأمل يف أخبارهم وسريهم، يكسب املرء  ،طريق الصرب والتدرج يف مدارجه

  طريق اخلري واهلدى. لمسترشدين لوصحبة الصاحلني تضيء  ،صالحاً وتقوى
ý  وأنه ال ينال اهلدى إال  ،أن العلم ال يفتح كنوزه إال للصابريناىل توعية املرشد النفسى الديىن للمسترشدين

  .وال ينال الرشاد إال بالصرب، وأن الصرب واجب على محلة العلم وطالبه ،بالعلم
ý اآلخرة دار جزاء، اآلخرة فصائص الدنيا وخصائص اآلخرة، توعية املرشد النفسى الديىن للمسترشدين خب

الدنيا دار عمل بينما دار نعيم مقيم ملن جنح يف االبتالء، واآلخرة دار شقاء أليم ملن مل ينجح يف االبتالء، 
واآلخرة دار تكرمي، الدنيا دار تكليف واآلخرة دار تشريف، فهناك خصائص كبرية وصارخة للدنيا 

شيء ىف كل امتحان  هو ىف فاالنسان ىف الدنيايف الدنيا، الدنيا دار ابتالء، الدنيا دار امتحان، واآلخرة، حنن 
 ...اخل).القوة،الصحة ،املال (اهللا إياه هأعطا
ý ألن حياة املؤمن حياة ابتالء، ،عند البالء واحملن اهللا العافيةن يسال أتوعية املرشد النفسى الديىن للمسترشد ب 

مشى النيب عليه الصالة والسالم على قدميه فعندما ،بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف ذلك وعلينا ان نقتدى
من مكة إىل الطائف مسافة تقدر بثمانني كيلو متراً، لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، 

يا رب أشكو  :وأغروا صبيام فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف، دعا دعاء حيتاجه كل مسلم، قال
إليك ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، يا رب املستضعفني إىل من تكلين؟ إىل عدو ملّكته 
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أمري؟ إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل، ولك العتىب حىت ترضى، أما األدب املذهل، لكن عافيتك 
حة، إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل، أوسع يل، لذلك سلوا اهللا العافية، سلوا اهللا الكفاية، سلوا اهللا الص

ولك العتىب حىت ترضى، لكن عافيتك أوسع يل، ألننا يف دار ابتالء وألن من خصائص االبتالء النقص يف 
 .املال، يف البنني أحياناً، النقص يف الصحة

  
  اسباب جناح الصرب كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن:سادسا:

  منها:،من فنيات االرشاد النفسى الديىن اىل جمموعة من االسبابيرجع جناح الصرب كفنية 
على العبد عالمة على حب اهللا تعاىل، بل هو خري للمؤمن من أن واملصائب واملشكالت ن نزول البالء ا ·

العقوبة إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل له (( :صلى اهللا عليه وسلم -يدخر له العقاب يف اآلخرة، يقول النيب 
وقال  .رواه الترمذي وصححه ))يف الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوافيه به يوم القيامة

"ال تكرهوا الباليا الواقعة والنقمات احلادثة، فَلَرب أمرٍ تكرهه فيه جناتك،  :-رمحه اهللا  -احلسن البصري 
إن يف العلل لنعماً ال ينبغي للعاقل أن " :ال الفضل بن سهلولَرب أمرٍ تؤثره فيه عطبك" أي: هالكك، وق

جيهلها، فهي متحيص للذنوب، وتعرض لثواب الصرب، وإيقاظ من الغفلة، وتذكري بالنعمة يف حال الصحة، 
 ."واستدعاء للتوبة، وحض على الصدقة

 
،،كما رمحته هلم وهدايته هلمخص اهللا تعاىل الصابرين بأمور ثالثة مل خيص ا غريهم وهي: صالته عليهم و ·

{وبشرِ الصابِرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إنا ِهللا وإنا إلَيه راجِعونَ * أُولئك جاء ىف قوله تعاىل:
  ).157-155 ،سورة البقرة ( }علَيهِم صلَواتُ من ربِهِم ورمحةٌ وأولئك هم املُهتدونَ

اهللا سبحانه وتعاىل الفالح ىف الدنيا  ربط :الفالح ىف الدنيا واألخرة بالصرب ربطاهللا سبحانه وتعاىل قد أن  ·
{ يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم كما جاء ىف قوله تعاىل:،واألخرة بالصرب

 ).200سورة آل عمران،) }(200تفْلحونَ (
  
ىف الدنيا   عظيمبان هلم حظ  لصابرين: بشر اهللا تعاىل اىف الدنيا واألخرة  عظيمحظ  هلملصابرين اأن  ·

{ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا ،كما جاء ىف قوله تعاىل:واألخرة
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{وما يلَقَّاها إِالَّ الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِالَّ )،قوله تعاىل:80(القصص، { (80)يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ ولَا 
  .)35فصلت: ( }ذُو حظّ عظيمٍ

لُونّكُم {ولَنب :قال تعاىلف،بشر اهللا الصابرين بصربهم على البالء: بشر اهللا الصابرين بصربهم على البالء ·
ابِرِينّرِ الصّشبو اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نّقْصٍ منوعِ والْجو وفالْخ نّىٍء مسورة البقرة( {بِش، 

إِلَيه راجِعونَ * أُولَئك وبشر الصابِرِين * الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا } :قال تعاىل)،و155
 ).157-155البقرة: ( }علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ

  
 

 
  الفصل التاسع: التوبة

  :متهيد

، فباب التوبة مفتوح حىت تطلع الشمس من اهللاقنط من رمحة اال ي،جيب على االنسان املذنب
إِنَّ اَهللا عز وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيلِ ليتوب مِسيُء النهارِ، ويبسطُ " :صلى اهللا عليه وسلم النىب  قالمغرا؛ 

، وكم من تائب عن ذنوب كثرية عظيمة "يده بِالنهارِ ليتوب مِسيُء اللَّيلِ، حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها
الَّذين الَ يدعونَ مع اللَّه إِلـها آخر والَ يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ و{   :اهللا عليه، قال اهللا تعاىل تاب

 ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا *يأَثَام لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ونزالَ يو قبِالْح ابت نا *إِالَّ مانهم يهف لُدخيو
 } وآمن وعملَ عمالً صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما

ـُـرقان(   ).70- 68،الف
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  :التوبة تعريف 

) واإلنابة. يقال: مادة نوب 629/  2واملصباح املنري ، 319لسان العرب: ( الرجوع التوبة يف اللّغة: -
 )،233/  1لسان العرب إذا أناب ورجع عن املعصية إىل الطّاعة( :تاب إىل اللّه يتوب توباً وتوبةً ومتاباً

وأصل التوبة: الرجوع عما سلف، والندم على ما ) 161/  1تاج العروس فهو من: تاب مبعىن: أناب(
  .)175ـ  174/  1، وجممع البيان 169/  1تفسري القرآن  التبيان يففرط(

وقال الراغب: التوب: ترك الذّنب على أمجل الوجوه وهو أبلغ وجوه اإلعتذار، وهو: أن يقول املعتذر: 
 )76مفردات غريب القرآن: فعلت وأسأت وقد أقلعت، وهذا هو التوبة(

  ).300/  1اباًً: أقلع(جممع البحرين وقال الفيومي: تاب من ذنبه يتوب توباً وتوبةً ومت
  .وقيل: التوبة هي التوب، ولكن اهلاء لتأنيث املصدر

حيث قال: واهلاء يف التوبة قيل:  300/  1وقيل: التوبة واحدة كالضربة، فهو تائب...( جممع البحرين 
  ).لتأنيث املصدر، وقيل: للوحدة، كالضربة

  :التوبة يف اإلصطالح -
بأنّ التوبة هي: الندم على فعل املعصية لكوا فمنهم ومن قال التوبة يف اإلصطالح تعريف اختلف 

وقال آخرون بوجوب إضافة قيد: العزم على ترك املعاودة، وأضاف آخرون: وجوب تدارك ما  .معصية
  :ذلك على النحو التاىل. وميك توضيح سبق من التقصري يف األعمال إن أمكن

رياض السالكني: نب لكونه ذنباً، فخرج الندم على شرب اخلمر مثالً إلضراره باجلسم(فقيل: الندم على الذّ
والظّاهر: أنّ هذا العزم  .). وقد يزاد: مع العزم على ترك املعاودة أبدا300ً/  1، وجممع البحرين 404

 .)114/  41جواهر الكالم الزم لذلك الندم غري منفك عنه(
كوا معصية والعزم على ترك املعاودة يف املستقبل، ألنّ ترك العزم يكشف عن وقيل: الندم على املعصية ل

  .)43/  6، وحبار االنوار 444كشف املراد: نفي الندم(
النافع وقيل: الندم على القبيح يف املاضي، والترك له يف احلال، والعزم على عدم املعاودة إليه يف اإلستقبال(

 .)251، وجواهر الفقه البن الرباج: 127احلادي عشر: يوم احلشر يف شرح الباب 
وقيل: ترك الذّنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزمية على ترك املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك 

  .)76مفردات غريب القرآن: من األعمال باإلعادة. فمىت اجتمعت هذه األربع فقد كمل شرائط التوبة(
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  .)176/  1جممع البيان لى ما مضى من القبيح، والعزم على أن ال يعود إىل مثله يف القبح(وقيل: الندم ع
جامع وقيل: ترك املعاصي يف احلال، والعزم على تركها يف اإلستقبال، وتدارك ما سبق من التقصري(

  .)38/  3السعادات 
  
  

عله، وعزماً على أال يعود إليه إذا وميكن أن تعرف التوبة بأا: ترك الذنب علماً بقبحه، وندماً على ف
قدر، وتداركاً ملا ميكن تداركه من األعمال، وأداًء ملا ضيع من الفرائض؛ إخالصاً هللا، ورجاًء لثوابه، 

  .وخوفاً من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغرا
  :شروط التوبة

)، وهذا ألن املؤمن ال 31سورة النور: اآلية)﴾وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ ﴿  :قال تعاىل
يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى ﴿  :عباده أن يتوبوا، فقال -سبحانه وتعاىل–بد أن يقع له ذنوب، فأمر اهللا 

 .). وللتوبة الصحيحة شروط عامة، جنملها فيما يلي8: اآلية سورة التحرمي)﴾  اللَّه توبةً نصوحا
  .بأن يقصد ا وجه اهللا تعاىل وثوابه والنجاة من عذابه :هللا تعاىلاالخالص   :أوهلا

وحقيقته أن املذنب يدرك ،الندم على فعل املعصية؛ حبيث حيزن على فعلها ويتمىن أنه مل يفعلها ثانيها الندم:
فيه مما ال جيوز له أن يقع منه، فيتحسر على ذلك ويندم أن كان فعل ذلك، ويتمىن أنه أن ما فعله، أو فرط 

لو مل يفعل ذلك، أما إذا مل يندم فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه وهذا ذنب آخر عليه أن يتوب 
عن  -ه رضي اهللا عن - منه، فإن الندم شرط لصحة التوبة، وقد ورد يف احلديث عن عبد اهللا بن مسعود 

 .) الندم توبة ( :أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
وهو أظهر معاين التوبة، وال تتضح وال تصح إال باإلقالع  التوقف عن إتيانه:وثالثها: اإلقالع عن الذنب 

 .عن الذنب، أما التوبة مع اإلقامة على الذنب واالستمرار فيه فهي كما قال املنذري: هذه توبة الكذابني
إن املؤمن إذا أذنب  ( :أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب  -رضي اهللا عنه  - روى أبو هريرة و

كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حىت يعلو قلبه ذاك الرين 
 ).14،سورة املطففني( } ما كَانوا يكِْسبونَكَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم   { :الذي ذكر اهللا عز وجل يف القرآن
هذا من داللة صحة و،العزم على أن اليعود إىل تلك املعصية يف املستقبل رابعها: العزم على أن ال يعود:

 .التوبة وصدقها أن يعزم املذنب على أال يعود يف ذلك الذنب الذي أذنبه وتاب منه
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بة قبل فوات قبوهلا؛ إما حبضور األجل أو بطلوع الشمس من أن التكون التو خامسا: قبل فوات قبوهلا:
ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ :{سبحانه وتعاىل - مغرا؛ لقوله
ـَـاء، ( } إِني تبت اْآلنَ ـِس ليه وسلم]، وقال النيب صلى اهللا ع18الن: " سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب ابت نم

هلَياُهللا ع ابا؛ ترِبِهغم ن(رواه مسلم) "م  
  

إذا كان الذنب فيه مظلمة آلدمي فإن توبته منه أن يؤدي ذلك احلق  : أن يؤدي احلق إىل أصحابه:سادسها
من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو  ( :- صلى اهللا عليه وسلم –لصاحبه أو يتحلله منه، كما قال 

شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته وإن 
 .) مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

  
أن ( كانت بني العبد وربه فشروط التوبة منها مخسة اذااملعصية وىف ضوء ما سبق يتضح لنا ان 

تكون التوبة خالصة هللا.. وأن تكون يف وقتها.. وأن يقلع عن املعصية.. وأن يندم على فعلها.. وأن يعزم أال 
كانت املعصية تتعلق حبق آدمي فتزيد مع هذه ، اما اذا فإن فقد أحد هذه الشروط مل تصح توبته.،يعود إليها

  .اً بأن يربأ من حق صاحبها باستحالله أو رد حقهشرطاً سادس
  

 :صفة توبة العبد من عمله

 :توبة املسلم من عمله تنقسم إىل قسمني
 :ضروبتوبة العبد من حسناته، وهذه ثالثة  األول:القسم 

 .أن يتوب ويستغفر من تقصريه يف العبادة -1
 .أن يتوب مما كان يظنه حسنات كحال أهل البدع -2
 .يتوب من إعجابه بعمله، ورؤيته أنه فَعله بقوته وحولهأن  -3

 :وهى ضربنيتوبة العبد من فعل السيئات،  الثاين:القسم 
  توبة من ترك مأمور.  -أ
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 .توبة من فعل حمظور - ب 

 :أنواع التوبة

 :، وهىالتوبة ثالثة أنواع
 .التوبة الصحيحة: وهي أن يقترف العبد ذنباً، مث يتوب منه بصدق األول:
التوبة األصح: وهي التوبة النصوح، وعالمتها أن يكره العبد املعاصي، ويستقبحها فال ختطر له على  الثاين:

 .بال، ويرته قلبه عن الذنوب
 .التوبة الفاسدة: وهي التوبة باللسان، مع بقاء لذة املعصية يف القلب الثالث:

  
  فضائل التوبة:

ورغَّب يف التوبة يف خواتيم األعمال الصاحلة كالوضوء، شرع اهللا التوبة يف كل وقت وأكَّد عليها، 
. .والصالة، وقيام الليل، واحلج، وجمالس العلم والذكر، وختام الس، واجلهاد، والدعوة إىل اهللا وغري ذلك

  ويترتب على توبة العبد فضائل عدة منها:
ý ا سبب الفالحيها املؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أ{ :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أ{ 

القـلب ال يصلح، وال يفلح، وال ان  قال شيـخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه اهللاو )،31 :النور(
  .يتلذذ، وال يسـر، وال يطـيب، وال يسكن، وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه، واإلنابة إليه

ý ا سبب للمغفرة والرمحةا  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أهدعب نوا مابت ثُم ئَاتيلُوا السمع ينالَّذو
يمحر فُورا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رنَآم153(االعراف، } و.(  

ý ا سبب يف تبديل السيئات إىل حسناتل اهللا سيئات صاحبها حسناتما اإذا ف،أحسنت التوبة بد ،
لَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ وا { :تعاىل كما جاء ىف قوله

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه ) 68(بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما
من تاب وآمن وعملَ عمال صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه  إِالَّ  )69(مهانا

 ).70-68(الفرقان، } )70(غَفُورا رحيما 
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 جرير حدثنا عثمان قال جرير كالمها عنعثمان بن اىب شبية واسحق بن ابراهيم احلنظلى  حدثناو
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  :قَالَ عبد اهللا بن مسعور عنعبيدة عن  ابراهيمعن  منصور عن

لَّمساجلنة دخوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل و
اجلنة رجل خيرج من النار حبوا فيقول اهللا تبارك وتعاىل له اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه أا 
مألى فريجع فيقول يا رب وجدا مألى فيقول اهللا تبارك وتعاىل له اذهب فادخل اجلنة قال فيأتيها 

اهللا له اذهب فادخل اجلنة فإن لك  فيخيل إليه أا مألى فريجع فيقول يا رب وجدا مألى فيقول
مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر يب أو أتضحك يب وأنت 
امللك قال لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه قال فكان يقال 

  ).186،مسلمصحيح  (ذاك أدىن أهل اجلنة مرتلة

ý  فعبودية التوبة من أحب العبوديات إىل اهللا وأكرمها؛ كما أن للتائبني  ،التوبة والتوابنيأن اهللا حيب
 ،اهللا عز وجل، اى ان التوبة تكون سببا جللب حمبة عنـده ـ عـز وجـل ـ حمبـة خاصـة

  ).222بقرة: ال( }إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين { :تعاىل كما جاء ىف قوله
ý ا سبب لقبول أعمال العبد والعفو عنتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ وهو

{ :تعاىل وىف قوله ،)25(الشورى، }عباده ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ     ابن تمو
 ها فَإِنحاللَ صمعا وابتم إِلَى اللَّه وبت71التوبة،(} ي.(  

ý ا سبب لدخول اجلنة والنجاة من النارتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  لْفخ مهدعب نم لَففَخ
 اتوهوا الشعباتلَاةَ ووا الصاعا ﴿ ۖأَضنَ غَيلْقَوي فوا 59فَسحاللَ صمعو نآمو ابت نإِلَّا م ﴾

  ).60-59،مرمي( }فَأُولَٰئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا 
ý ا سبب لإلميان واألجر العظيمتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: } تاعوا ولَحأَصوا وابت ينوا إِلَّا الَّذمص

 نِنيمؤالْم عم كفَأُولَٰئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو ا ( ۖبِاللَّهيمظا عرأَج نِنيمؤالْم اللَّه تؤي فوس146و( { 
  ).146،(النساء

ý ونزول األمطار، وزيادة القوة، واإلمداد باألموال ،التوبة سبب للمتاع احلسن، الربكات من السماء
وأَنْ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ  { :تعاىل ، كما جاء ىف قولهننيوالب

لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيى ومسوقال ـ تعاىل ـ على لسان هود ـ عليه 3(هود:  }م .(
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بكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلْ السماَء علَيكُم مدراراً ويزِدكُم قُوةً إِلَى ويا قَومِ استغفروا ر{ :السالم
نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتوا { :). وقال على لسان نوح ـ عليه السالم52(هود:  }قُورفغتاس فَقُلْت

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ  (11لْ السماَء علَيكُم مدراراً () يرس10ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً (
  ).12-10(نوح:  }لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهاراً

ý ا سبب لكل خريرِ  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،أالْأَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن هولسرو اللَّه نأَذَانٌ مو
 نيرِكشالْم نرِيٌء مب ۙأَنَّ اللَّه  ولُهسرۚو  لَّكُم ريخ وفَه متبۖفَإِن ت  رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِن تو

 جِزِي اللَّهعرِ ۗمشبيمٍ ( وذَابٍ أَلوا بِعكَفَر ينا  { :تعاىل قوله، )3التوبة،(}) 3الَّذم فُونَ بِاللَّهلحي
وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ۚ قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم وهموا بِما لَم ينالُوا 

سرو هلن فَضم ۚولُه  ما لَّهريخ كوا يوبتۖفَإِن ي مهذِّبعا يلَّووتإِن يو  ةرالْآخا ويني الدا فيما أَلذَابع ۚاللَّه 
  ).74(التوبة،})  74الْأَرضِ من ولي ولَا نصريٍ ( وما لَهم في

ý ا سبب يف دعاء املالئكة للتائبنيتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينالَّذ
محٍء ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسا يلْمعةً و

 ).7(غافر، } )7سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ ( فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا
  
ý ا طاعة مراده هللا عز وجلتعاىل كما جاء ىف قوله ،أ: }  ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدي اللَّهو

  .فاعل ملا حيبه ويرضاهفالتائب ).27(النساء، } )27تميلُوا ميلًا عظيما (سيتبِعونَ الشهوات أَن 
ý هللا اشد فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من  ((:أن اهللا يفرح بتوبة العبد قال عليه الصالة والسالم

أحدكم كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيأس منها فأتى شجرة 
قائمة عنده فاخذ خبطامها مث قال فأضجع يف ظلها وقد يأس من راحلته فينما هو كذلك إذا هو ا 

  ).رواه مسلم ))(اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطأ من شدة الفرح  :من شدة الفرح
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 :اىل التوبةمجيع الناس جيتاج 

األنبياء واملرسلون.. واملؤمنون املتقون.. والفجار والفاسقون.. واهللا يفرح ف،اىل التوبةمجيع الناس تاج حي

  ومنها:،،وقد وردت العديد من اآليات القرانية ىف هذا الشانبلغ ذنبه ويتوب عليهبتوبة كل تائب مهما 

 ] } 110ومن يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما [{  :تعاىل قوله -

  ).110النساء: (

الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب قُلْ ياعبادي {  :تعاىل قوله -

] يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعم53الزمر: ( ] }53ج.( 

 ).37البقرة:(  }37هو التواب الرحيم [فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه {  :تعاىل قوله -

] فَسبح 2] ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا [1إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح [{  :تعاىل قوله -

  ).3 -1النصر:( ] } 3بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابا [

 ] } 23ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين [ :{وقال آدم عليه السالم

  ).23األعراف: (

وللْمؤمنِني والْمؤمنات ولَا تزِد رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ بيتي مؤمنا  :{وقال نوح عليه السالم -

  ).28نوح: ( ] } 28الظَّالمني إِلَّا تبارا [

] ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك 127ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم [:{وقال إبراهيم عليه السالم -

 -127البقرة: ( }128أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا إِنك أَنت التواب الرحيم [ومن ذُريتنا 

128.(  

 
ر واهللا إِني ألستغف((  :وعن أيب هريرةَ رضي اُهللا عنه قالَ: سمعت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ -
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) وأمحد يف 6/114رواه النسائي يف "السنن الكربى" ( ))(اَهللا وأتوب إِلَيه في اليومِ أكْثَر من سبعني مرةً

  ).وحسنه حمققو املسند (2/450) ""املسند

( واللَّه إِني الَستغفر اللَّه ( :يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :وقَالَ أَبو هريرةَ رضي اهللا عنه

 .(6307)رواه البخاري  )(وأَتوب إِلَيه في الْيومِ أَكْثَر من سبعني مرةً )

إِنْ كُنا لَنعد لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمجلسِ الْواحد  (( :وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

ةرائَةَ مم: يمحالر ابوالت تأَن كإِن لَيع بتي ول راغْف بوالترمذي (  ،) 1516رواه أبو داود ( ))( ر

 .)يف صحيح أيب داود وصححه الشيخ األلباين .) 3430

(أستغفر اهللا وأتوب إليه) من رسول  :ما رأيت أحداً أكثر من أن يقول :وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه -

  ).6/118رواه النسائي يف "السنن الكربى" ( (اهللا صلى اهللا عليه وسلم )

  

( واللَّه إِني الَستغفر ( :ى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُسمعت رسولَ اللَّه صلَّ :وقَالَ أَبو هريرةَ رضي اهللا عنه  -

  (6307)رواه البخاري  )(اللَّه وأَتوب إِلَيه في الْيومِ أَكْثَر من سبعني مرةً )

ه علَيه وسلَّم في الْمجلسِ الْواحد ( إِنْ كُنا لَنعد لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّ :وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -

ةرائَةَ مم: يمحالر ابوالت تأَن كإِن لَيع بتي ول راغْف بوالترمذي (  ،) 1516رواه أبو داود (  ))( ر

  .)وصححه الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود .) 3430

  

(أستغفر اهللا وأتوب إليه) من رسول  :( ما رأيت أحداً أكثر من أن يقول :وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه -

  ).6/118اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) رواه النسائي يف "السنن الكربى" (
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زنِي رضي اهللا عن الْأَغَر الْم((  :وعنِ اَألغَر املُزنِي رضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ -

رواه مسلم  )((إِني لَأَستغفر اللَّه في الْيومِ مائَةَ مرة) :عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

)2702.(  

أفْرح بِتوبة عبده من أحدكُم اُهللا ((  :وعن أنسٍ رضي اُهللا عنه قَالَ: قالَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

ضِ فَالةي أرف لَّهأض قَدو ريِهعلَى بقَطَ ع5861البخارى، ))(س(.  

  
  اسباب جناح التوبة كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن:

  يرجع جناح التوبة كفنية من فنيات االرشاد النفسى الديىن اىل جمموعة من االسباب، وهى:

األنبياء واملرسلون.. واملؤمنون املتقون.. والفجار والفاسقون.. واهللا يفرح ف،اىل التوبةمجيع الناس جيتاج  -1

سورة ( }وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ  { :فقال تعاىل ،بتوبة كل تائب مهما بلغ ذنبه ويتوب عليه

من يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما و{  :تعاىل)، وقال 31النور: اآلية

]110 {  ).110النساء: ( ] 

يغفر الذُّنوب قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه {  :تعاىل ، وقال

] يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعم53الزمر: ( ] }53ج.( 

شرع اهللا التوبة يف كل وقت وأكَّد عليها، ورغَّب يف التوبة يف خواتيم األعمال الصاحلة كالوضوء،  -2
  .عوة إىل اهللا وغري ذلكوالصالة، وقيام الليل، واحلج، وجمالس العلم والذكر، وختام الس، واجلهاد، والد

فهى السبيل اىل الفالح ىف الدنيا واآلخرة، كما جاء ىف  ،ويترتب على توبة العبد العديد من الفضائل -3
أا سبب للمغفرة كما ،)،31 :النور( }وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { :تعاىل قوله

ذين عملُوا السيئَات ثُم تابوا من بعدها وَآمنوا إِنَّ ربك من بعدها والَّ { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،والرمحة
يمحر فُورحسنت التوبة ما اإذا ف،سبب يف تبديل السيئات إىل حسنات)، وهى ايضا 153(االعراف، } لَغ

والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر وال  { :تعاىل ، كما جاء ىف قولهبدل اهللا سيئات صاحبها حسنات
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يضاعف لَه الْعذَاب يوم ) 68(يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما
إِالَّ من تاب وآمن وعملَ عمال صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات   )69(الْقيامة ويخلُد فيه مهانا

 ).70-68(الفرقان، } )70(وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 
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  اإلرشاد النفسي الديينلباب الثالث: جماالت ا
  

  األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل االول
  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل الثاىن

  "الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "اإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل الثالث
  اال التربوىاإلرشاد النفسي الديين يف  :الفصل الرابع

  املراهقنيجمال رعاية اإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل اخلامس
  
  

  اإلرشاد النفسي الديينجماالت الباب الثالث: 

  األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف :االولالفصل 
  

  :متهيد
والتجارب والصدمات القاسية واملعاناة الشاقة،  رب العصور بألوان شىت من األزماتعاإلنسان مر 

وقد رغم إحساسه بالضعف وعدم القدرة على املقاومة، الىت حاول مصارعتها ومقاومتها والتغلب عليها، 
، ويف شخصيتهتغيريات عنيفة يف جوانب  ،األزمات والتجارب والصدمات القاسيةمع الصراع  صاحب هذا

 أحاسيسه واجتاهاته النفسية،إذ أنقد حيدث له تغيري يف معتقداته، وبل جوانب من حياته وواقعه وجمتمعه، 
ومل تعد قدرة  ،السابقة مل تعد كافية ملواجهة تلك الصدمات أو األزمات النفسية االجتاهاتتلك املعتقدات و

حد االيار العصيب، أو  إىلاإلنسان تتوافق أو تساير ذلك الوضع املتأزم الراهن. وقد تصل تلك الصدمة 
املنطقة، أو  باخلصوص نشوب حروب يف اخللل العقلي: ومن أمثال تلك الصدمات أو األزمات املفاجئة

صراعات بني القبائل أو الشعوب ألسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية، أو حدوث كوارث طبيعية 
يأيت على األخضر  كبريفيضانات السيول اجلارفة، أو نشوب حريق  انفجار الباركني، أو كالزالزل،أو

و فقدان شخص له مكانته ، أواالهلواليابس أو حادث سيارة أو انتشار وباء مميت يأيت على األقارب 
وخاصة إذا كانت من تدبري عدو فتاك، أو فشل يف الزواج، أو اكتشاف ،االجتماعية أو فضيحة اجتماعية
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وما شابه ذلك، فأمثال هذه الصدمات يف احلياة اليومية للشخص قد حتدث ،خديعة  يف الوسط األسري
اتمع، مما جيعل الفرد يعيش يف الطبيعة والواقع و إىلتغيريا جذريا يف النفس والتصور والتفكري، ويف النظرة 

اخلروج  منها، أو اهلروب منها بصفة عشوائية غري خمطط هلا. فيشعر  إىلأزمة خانقة، وهو يف حاجة 
 املصدوم بالفشل الذر يع جتاه تلك األزمة. 

وطيدة بني مرشد نفسي ديين حيث أنه ثبت أن هناك عالقة  إىلاللجوء  إىلومن هنا تربز احلاجة 
 إىلبر األمان والسالم والرجوع به  إىلاعتماد القران الكرمي والصحة النفسية، لألخذ بيد املتأزم و املصدوم 

قال اهللا ن  الصدمة أو املصيبة تعد مبثابة اختبار وامتحان نفسي للفرد، كما إل،احلالة الطبيعية قبل الصدمة
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُم  :{ خماطباً املؤمنني إىلتبارك وتع

{ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من اَألموالِ واألنفُسِ والثَّمرات  :إىلوقال تع )،31حممد:(}
حدثنا  عبد امللك بن عمروحدثنا   عبد اهللا بن حممد حدثين). و155،سورة البقرة  ن }(وبشرِ الصابِرِي

 اىب هريرة وعن اىب سعيد اخلدرى عن  عطاء بن يسار عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن زهري بن حممد 
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال ((عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

.هذا من جهة ومن جهة )5318 ))(رواه البخارى،غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه 
نفسية أخرى، فإن اإلنسان بطبيعته وفطرته خلق مزودا بدافع احملافظة على الذات، وبدافع احملافظة على 

مواطن احلصانة والقوة للتغلب على ما يهدده،  إىلاجلنس، وبدافع اخلوف واهلروب مما يهدد حياته، و يلجأ 
إِنَّ الْإِنسانَ { :إىلكما قال اهللا تع، اجلزع و اهللع و اخلوفكما جنده يف املوقف املتأزم و املصيبة مصابا ب

وإِذَا مسه الْخير منوعاً * إِلَّا الْمصلِّني * الَّذين هم علَى صلَاتهِم  * خلق هلُوعاً * إِذَا مسه الشر جزوعاً
  . )23-19،سورة املعارج(} دائمونَ

  
  :األزمات والكوارثت والصدمااوال: 

وإمنا ترتل هكذا ،إن نزول املصيبة، أو حدوث الكارثة،قد ال يكون هلا مقدمات أو إنذارات سابقة
 أملا و حسرة و حرية تعجز أفكاره فجأة كالصاعقة. لتشكل جتاه املصاب موقفا جديدا و شديدا، حيدث

واختاذ قرار صائب يف التصرف، وإن هذه احلرية قد توصله  ،وجتاربه السابقة عن مواجهة هذا املوقف حبكمة
فقدان العقل، أو الذاكرة، أو االيار العصيب التام، فتتفاقم املشكلة، لتحدث أزمة على أزمة، ومن هنا  إىل

 يتطلب من املعاجل أو املرشد أو املوجه التدخل سريعا ملساعدة املتأزم إلنقاذه من براثن اخلوف واهللع والفزع

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15241
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14797
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15930
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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 إن مواجهة املواقف الصعبة واملؤملة ختتلف باختالف نوعية الشخصية الذي حلت به املصيبة،و .اليت تأسره
تدرب على تنوع مواقف ال تمل  الىت، أو اهلشوالتربوي، واالجتماعي  ،النفسي ذات التكوينشخصيات فال

احلياة املختلفة، فإن املصيبة ال  تتالءم ومواقفاسالمية تربية اما الشخصيات الىت تربت  املقاومة. تستطيع
ا نتائج والصدمة النفسية، ويعترب ا، ويتقبلونبنفسه ومعاجلتها ستطيع التغلب على األزمةتو ،ر فيهتؤث

مقدرات وإرادات إالهية  وسنة اهللا يف خلقه سواء تلك الصدمة كانت قويةأو أخف، سنة اهللا يف خلقه 
خطري مميت، أو مرض مزمن أو غري ذلك وكانت الصدمة كحادث موت عزيز على املصاب أو مرض 

أخفض من ذلك كالوعكة الصحية، أو  اخلدش أو السقوط... وغري ذلك،  بل الكثري من املصابون جندهم 
حياولون مرارا وتكرارا يف ثنايا أفكارهم و ختيالم تربيرات لوقوع الصدمة، و يفتشون عن أسباب وقوعها، 

قا من  بداية منطقية وعلمية، وهي أن لكل حادثة سبب، ولكن من غري طائل، وغالبا وحيللون نتائجها انطال
فإن مل  ،ما يفشلون يف ربط العالقة بني ما يتخيلون والواقع البالئي، كما يعجزون عن تفسريها املوضوعي

ا مل م ،ونمن غري أن يدر عقبها وناليعرفمهاوى  إىل ونيفهم كل ذلك من منطلق صحيح فإنه قد يرتلق
هي االعتراف واليقني باهللا، وأنه وراء وباملرتكزات اإلميانية اإلسالمية الصحية، والركيزة العامة  وايتمسك

أَال  ( 13 ) وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ {:إىلكل شيء على اإلطالق لقوله تع
وهو لَقخ نم لَمعي بِريالْخ يفبيقني راسخ بقوله  واكما يعتقد،)14- 13،سورة امللك(  } ( 14 ) اللَّط

) وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ 79) والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ (78الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ (  {:إىلتع
وبناء على هذا اإلميان الراسخ واليقني  .)81-78،سورة الشعراء (} )81) والَّذي يميتنِي ثُمّ يحيِنيِ (80(

   .املرتكزاتهذه االسس وعلى النفسى الديىن املطمئن فإن املرشد النفسي يستطيع أن يبين إرشاده 
  

  : األزمات والكوارثالصدمات وتعريف ثانيا: 
ثري نوع تقد يصعب السيطرة عليه و ةوضاغط ةقف مفاجئابكوا مو األزمات والكوارثالصدمات وتعرف 

الصدمات تسبب ومن القلق واخلوف على احلياة واملمتلكات، وتأثري ذلك على سلوك واجتاهات الفرد. 
 .يف بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف إمكانيات العمل املؤثر السريع األزمات والكوارثو

  .اتها
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  : األزمات والكوارثالصدمات وأعراض ثالثا: 
األزمات والكوارث املختلفة، سواء أكانت على الصدمات ومنر يف حياتنا اليومية بالعديد من 

الصعيد الشخصي أو العملي أو اإلنساين، فقد تكون الصدمة يف فقد شخص عزيز، أو شيء مثني، أو يف 
أحد املقربني، أو يف غريها من  فشل يف دراسة أو عمل، أو يف فقدان عالقة صداقة، أو يف اكتشاف خيانة

،تكون مصحوبه مبجموعة من االعراض من املواقف الصعبة اليت رمبا قد تتسبب يف أزمات نفسية عنيفة
  أمهها:

 .خلل يف السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام باألنشطة اليومية املعتادة -
 .ردود فعل سلبية تامة وانسحاب تام -
 .معتادةحركة زائدة غري  -
 .األزمات والكوارث.الصدمات واخلوف والقلق والتوتر والترقب والتوجس من معاودة  -
 .الشرود الذهين وعدم القدرة على التركيز واالنتباه -
 .اضطرابات النوم واألحالم املزعجة والكوابيس -
 .أعراض فسيولوجية مثل فقدان الشهية واضطرابات الكالم والتبول الالإرادي -
من املكان  وهي الشعور بالتهديد والتنقل من مكان آلخر واجلري  (Panic Attack)مة الرعبهج -

 .بطريقة عشوائية وحبركة غري املنتظمة
  

  :األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف أهداف رابعا: 
  اط التالية:ىف النق األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف ميكن اجياز ابرز اهداف 

  .املسامهة يف توسيع العقيدة اإلسالمية، وإعالء شأن جدوى الغيبيات يف اال اإلرشاد ·
وقدرته على ،األزمات والكوارثجمال املتأزمني واملصابني يف اظهار اثر القران الكرمي ىف نفوس  ·

  عالجهم.
وقدرته ،األزمات والكوارثجمال املتأزمني واملصابني يف اظهار اثر السنة النبوية الشريفة ىف نفوس  ·

  على عالجهم.
  الديىن. إرساء تقاليد إسالمية يف برامج اإلرشاد النفسي ·
  بنفسية املسلم و بيئته املعاشة. ،الديىن ربط اإلرشاد النفسي ·
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 أعلى درجة من الصحة النفسية والسعادة الدنيوية إىلالوصول باإلنسان املصاب أو املتأزم  ·
 .واألخروية

  وحياته وقت الشدائد.،ىف حياة املسلم العقيدة اإلسالمية ابراز اثر املسامهة يف ·
  .والفزع اليت تأسرهسريع ملساعدة املتأزم إلنقاذه من براثن اخلوف واهللع الالتدخل  ·
هي االعتراف وباملرتكزات اإلميانية اإلسالمية الصحية، والركيزة العامة  على التمسك ملتأزمحث ا ·

وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه  {:إىلوراء كل شيء على اإلطالق لقوله تعواليقني باهللا، وأنه 
) عليم بِذَات الصدورِ  13 )  بِريالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمعأَال ي ( سورة (  } ( 14 

) والَّذي 78قَنِي فَهو يهدينِ (الَّذي خلَ  {:إىلبيقني راسخ بقوله تع واكما يعتقد،)14-13،امللك
 (} )81) والَّذي يميتنِي ثُمّ يحيِنيِ (80) وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ (79هو يطْعمنِي ويسقنيِ (

  .)81-78،سورة الشعراء
  

  :األزمات والكوارثجمال يف  أسس اإلرشاد النفسي الديينخامسا: 
  وهى: على جمموعة من االسس، األزمات والكوارثجمال يف  النفسي الدييناإلرشاد يرتكز 
v واملكروهات ملن يشاء اهللا والصدمات املصائبحدوث  القوة اإلهلية وتقبلاالستسالم لإلرادة و: 

والصدمات  واملكروهات ملن يشاء  املصائباالستسالم لإلرادة والقوة اإلهلية وتقبل حدوث ينبغى 
بديع السماوات واَألرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن  { :إىلتع قوله جاء ىفكما  ،اهللا

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم { :إىلوقوله تع )،35،سورة مرمي (} (117)فَيكُونُ
يف و،) 216اآلية  سورة البقرة،( }وعسى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

كمٍ وأسرارٍ ومصاحلَ للعبدة حم أن املكرو،هذه اآلية عدإذا عل قد يأيت باحملبوبِ، فإن العبد ه
واحملبوب قد يأيت باملكروه؛ مل يأمن أن توافيه املَضرةُ من جانبِ املَسرة، ومل ييأس أن تأتيه املسرةُ من 

أنها :ومن أسرارِ هذه اآلية،جانبِ املَضرة؛ لعدمِ علمه بالعواقب؛ فإن اَهللا يعلم منها ما ال يعلمه عبده
من يعلم عواقب اُألمور، والرضا مبا يختاره له ويقضيه له؛ ملا يرجو  إىلتضي من العبد التفويض تق

سنِ العاقبةن حنها،فيه م؛  :وملمعليه، وال يسألُه ما ليس له به ع ختاره، وال يعلى رب ه ال يقترحأن
 خيتار على ربه شيئًا؛ بل يسألُه حسن االختيارِ له، وأَن فلعلَّ مضرته وهالكَه فيه وهو ال يعلم! فال

ربه، ورضي مبا خيتاره له؛ أمده فيما  إىلأنه إذا فوض  :ومنها،يرضيه مبا خيتاره؛ فال أنفع له من ذلك
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اختيارِ العبد لنفِسه، وأَراه  خيتاره له بالقُوة عليه والعزمية والصربِ، وصرف عنه اآلفات اليت هي عرضةُ
أنه يرحيه من  :ومنها،بعضه مبا خيتاره هو لنفِسه إىلمن حسنِ عواقبِ اختيارِه له ما مل يكن ليصلَ 

 قَبةمنها يف ع اليت يصعد دبرياتوالت قديراته من التغُ قلبفروي ،ياراتيف أنواعِ االخت بةاألفكارِ املُتع
ويرتِلُ يف أُخرى، ومع هذا: فال خروج له عما قُدر عليه، فلو رضي باختيارِ اهللا؛ أصابه القدر وهو 
حممود مشكور ملطوف به فيه، وإال: جرى عليه القَدر وهو مذموم غري ملطوف به فيه؛ ألنه مع 

يارِه لنفسهيف، اخت ؛ اكتنفَهه ورِضاهتفويض بني ومىت صح به؛ فيصري عليه، واللُّطف املقدورِ العطف 
هرن عليه ما قدهوه، ولُطفُه يحذَرما ي قيهي ه، فعطفُهه ولُطف176-174، »فوائد الفوائد(عطف.( 

 
v إىلقراء القرآن دواء وشفاء لقوله تع يعد : القرآن دواء وشفاء قراء: }  وا هم آنالْقُر نلُ مزننو

 نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وا  ۙشارسإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدلَا يوالقرآن كله  )28اآلية  ،سورة اإلسراء(}و
ىف  إىل، وقد قال اهللا تعوسلوكا رمحة جلميع جوانب حيات اإلنسان بدون استثناء صحيا وروحيا

سورة   (})204فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ (وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ  {كتابة احلكيم:
وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة حجابا  {:إىل،وقال تع)104،األعراف
  .)  45،سورة  اإلسراء (})45مستورا (

v الثقة  ينبغى :تأخذه سنة وال نوم عن أي شيء وأنه حي قيوم ال ،ما خلقفيالته الثقة يف اهللا وعد
، كما جاء قى قوله تأخذه سنة وال نوم عن أي شيء وأنه حي قيوم ال ،ما خلقفييف اهللا وعدالته 

أَصغر من ذَلك  وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في اَألرضِ والَ في السماِء والَ {:إىلتع
الَ يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة { :إىلوقوله تع )،61اآلية  ،سورة يونس( } أَكْبر إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ  والَ

وقوله  )،3 ،في السماوات والَ في اَألرضِ والَ أَصغر من ذَلك والَ أَكْبر إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ} (سبأ
 })40وإِن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّدنه أَجرا عظيما ( ِۖنَّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة {: إإىلتع
  ).40،لنساءاسورة (

  
v :االستعداد يف كل حني لتغري األحوال ينبغى  االستعداد يف كل حني لتغري األحوال واألحداث

أَفَأَمنتم أَنْ يخِسف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسلَ علَيكُم حاصبا :{إىليف قوله تعجاء ،كما ،واألحداث
) أَم أَمنتم أَنْ يعيدكُم فيه تارةً أُخرى فَيرسلَ علَيكُم قاصفًا من الريحِ 68ثُم ال تجِدوا لَكُم وكيلًا (
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إن  .) 68،69اآلية   ،سورة اإلسراء (})69كُم بِما كَفَرتم ثُم ال تجِدوا لَكُم علَينا بِه تبِيعا (فَيغرِقَ
 نعد ،لذا جيب ان دوام احلال من احملالفاملتمتع بصفة االستعداد يكون له ذرعا واقيا ضد األزمات، 

الطفل هلا، مثل: احتمال والدة طفل جديد،أو قرب سفر األم، أو الدخول للمستشفى إلجراء 
  .ذلك يعترب وقاية وختفيفا من حدة الصدمات الن،أو غري ذلك .عملية
v وذلك بناء على ،التوكل على اهللا وتفويض األمر إليه جيب :التوكل على اهللا وتفويض األمر إليه

الَ لَهم النّاس إِنَّ النّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ حسبنا الَّذين قَ{: إىلقوله تع
اللّه ونِعم الْوكيلُ} وقد أجام عز وجل، مبا تطمئن إليه النفوس ويريح األفئدة، يف اآلية بعدها: 

سورة (}ضلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتّبعواْ رِضوانَ اللّه واللّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ{فَانقَلَبواْ بِنِعمة مّن اللّه وفَ
ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه  ۚويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب  {:إىلقوله تعىف و)، 174-173 آل عمران،
 هبسح وۚفَه  رِهغُ أَمالب ا ( ۚإِنَّ اللَّهرٍء قَديكُلِّ شل لَ اللَّهعج إن  ).3اآلية  ،سورة  الطالق (})3قَد

التوكل على اهللا واستخارته مع اليقني واإلميان القليب واالستقامة يف السلوك يبعث يف اإلنسان 
 إن اإلنسان .املصاب الراحة و الشعور باإلميان، والرضي و االنشراح لقضاء اهللا وقدره، والسعادة

املصاب إذا اعتمد على تفكريه اخلاص و حساباته اخلاصة، وعلى ختطيطاته احملسوبة، سيغريها اهللا 
يشعر حسب إرادته، ومقدراته فيصبح املصاب يعيش يف ضنك املعيشية وخيبة األمل الواسع و

 .اإلحباطات املتراكمة، فكل األمور بيد اهللابالتعاسة و
v  إن صفة الصرب عند املصاب هي  :شئ يف مجيع األحوالالتذرع بالصرب والتحمل، والرضى بكل

،وملا ال، فالصرب اإلحباط للتغلب علىجامعة لصفة اإلرشاد والصحة النفسية وهي أساس وركيزة 
الوسيلة الروحية  اليت مدحها اهللا يف كتابه العزيز يف أكثر من موضع وأكثر من معىن وقد  يعد

ضمها تنم عن نتائج مفيدة ووعود بلغفران واالجر ومع،كلمات بتصريفات خمتلفة)  103 (بلغت
  :إىلالعظيم  واألجر العظيم، وكالم اهللا ال ينقضه كالم البشر،ونظريات اإلحلاد. وقد قال اهللا تع

}نمو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُِسكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبكُوا  لَترأَش ينالَّذ
إن هذه  .) 186،آل عمران سورة (}أَذًى كَثريا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ اُألمورِ

األداة اإلرشادية واالستشفائية يف املصائب واألزمات من أعظم الوسائل الروحية ملواجهة النائبات، 
واللفظ لشيبان   سليمان بن املغرية مجيعا عن هداب بن خالد االزدى وشيبان بن فروخ  قد حدثناف

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عبد الرمحن بن اىب ليلى عن صهيب  حدثنا ثابت عن  سليمان حدثنا
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ا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر عليه وسلم عجب
ان هذا احلديث ،) 2999 أخرجه مسلم،(فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له 

هي خري مرشد نفسي ملواجهة شدائد و مصائب الدهر، وتقبلها الشريفة األحاديث وغريه من 
  .بنفس راضية بقضاء اهللا

v اإلميان الراسخ بالقضاء والقدر من اهللا خريه وشره عن يقني قليب، وتطبيق عملي يف الواقع: 
 ،اإلميان الراسخ بالقضاء والقدر من اهللا خريه وشره عن يقني قليب، وتطبيق عملي يف الواقع ينبغى

: {إِنا كُلَّ ىلإوالنصوص املخربة عن قدرة اهللا أو اآلمرة باإلميان بالقدر كثرية: فمن ذلك: قوله تع
 :) وقوله38وقوله: {وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا} (األحزاب:  )،49شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ} (القمر: 

: {وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره إىلتع وقال )42{ولَكن ليقْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعولًا} (األنفال:  
{سبحِ اسم ربك الْأَعلَى * الَّذي خلَق فَسوى * والَّذي قَدر : إىلتع ) وقال2تقْديرا} (الفرقان: 
بديع السماوات واَألرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه  {:إىلقال تع)، و3 – 1فَهدى} (األعلى: 

أدركت  :وروى مسلم يف صحيحه عن طاوس قال .)117،سورة البقرة ( } (117)كُن فَيكُونُ
يقولون: كل شيء بقدر حىت العجز  -صلى اهللا عليه وسلم-ناسا من أصحاب رسول اهللا 

جاء مشركو قريش خياصمون  :وروى مسلم أيضا عن أيب هريرة قال.والكيس، أو الكيس والعجز
يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا } :فرتلتيف القدر؛  - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
قَرس سرٍ} (القمر:  * مبِقَد اهلَقْنٍء خيا كُلَّ ش49، 48إِن.(  

  
v والشعور  دورمها النفسي يف التنفيس وانتعاش األمل الدعاء والذكر يؤدى كل من :الدعاء والذكر

أَلَا  ۗالَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه  { :إىلتعكما جاء ىف قوله  بالراحة النفسية واالطمئنان،
) الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهآبٍ ( )28بِذم نسحو مٰى لَهطُوب اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين29الَّذ({) 

يساعد على  –إن وسيلة الشكوى والدعاء، سواء من املريض أو املرشد  .)29- 28،سورة الرعد
أن يتخلص املرء مما يعاين من شعور بالذنب واإلمث وخاصة إن كان هناك من يشاركه مشاركة 
وجدانية، ويهتم به، يشرح له بعض ما يعين منه املتأمل من غموض يف مشكلته أو مهه و نكبته، إذا 

بأنه  ليس لوحده الذي يعاين من تلك املصيبة بل هناك مئات وآالف من أن تلك املشاركة، تشعره 
فتلك هي سنة اهللا يف خلقه حلكمة يعلمها هو وحده،وأن األقدار ال حتايب أحدا  وقد  ،الناس مثله
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أن يتنفس بالبكاء، واالستغفار، والطمائنينة بأنه سيتعاىف  إىلتستدعي تلك املشاركة باألدعية والرقى 
ثر صحة ونشاطا، ومن حكم الرسول البالغة، أنه يرشد األصحاء و ينصح بزيارة ويرجع أك

 .والتنفيس هلم يف األجل ويأمرهم بالدعاء هلم عن ظهر الغيب، ،املرضى
  

  :األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف فنيات سادسا: 
  ومنها: ،األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف فنيات تتعدد 

اإلرشاد النفسي الديين يف فنيات وتدبره احد القرآن الكرمي قراءة يعد  :وتدبرهالقرآن الكرمي قراءة  -1
كما ورد ذلك ىف الكثري من القرآن الكرمي فيه ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني ف ،األزمات والكوارثجمال 

  اآليات القرآنية،منها:
Ø إىلتع ولهق :  } نلُ مزنناراً (وسإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدال يو نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آن82الْقُر( 

) قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى 83وإِذَا أَنعمنا علَى الْأنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوساً (
 هلَتاكبِيالً (شى سدأَه وه نبِم لَمأَع كُمبا 84فَرمي وبرِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلونسيو (

  .)85- 82،سورة اإلسراء( } )85أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليالً (
Ø ينِ ( { :إىلسبحانه وتع ولهوقدهي ولَقَنِي فَهي خنيِ ( )78الَّذقسينِي ومطْعي وي هالَّذإِذَا 79وو (

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم  )81) والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ (80مرِضت فَهو يشفنيِ (
  ).82-78.،سورة الشعراء( }) 83) رب هب لي حكْماً وأَلْحقْنِي بِالصالحني (82الدينِ (

Ø ةٌ  {: إىلوله تعوقمحرو دىهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيي
) نِنيمؤلْم57،سورة يونس( }) 57ل.(  

Ø اً لَ {: إىلسبحانه وتع ولهوقيمجآناً أَعقُر اهلْنعج لَوو وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتال فُصقَالُوا لَو
ادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤال ي ينالَّذفَاٌء وشو دىوا هنآم ينلَّذل ننَ مو

) يدعب كَان44،سورة فصلت( }) 44م.( 
Ø ره: جل ذكوله وق}  اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُرإِنَّ ه

  ).9،سورة اإلسراء( }) 9أَنَّ لَهم أَجراً كَبِرياً (
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وهو أسلوب تتم خالله تقدمي  معلومات مبسطة يف شكل حماضرة حتتوي على جمموعة من  :احلوار -2

والنقاش    االستفادة يف  التعامل مع الصدمةوكيفية ،اآليات واألحاديث الدينية والنصائح اليت يتم شرحها

الىت يتم تشكيلها بواسطة املرشد النفسى الديىن. وتعد  جمموعات احملادثةويتم احلوار من خالل حول ذلك. 

جمموعات احملادثة مصدر دعم هام وفعال من خالل توفري بيئة يستطيع فيها املتضرر التعبري عن مشاعره 

  وإجياد حلول ملشاكله من خالل حتقيق االتصال االجتماعي واالستفادة من خربات اآلخرين.،وحتديد مطالبه

 إىلزيادة يف حدوث سلوك معني وتكرار حدوثه،إنه يهدف  إىلوهو رد فعل يؤدي :ايبالتعزيز اإلجي -3

  اإلبقاء على السلوك اإلجيايب أو تقويته وزيادته. 

وهو أسلوب مستعمل دف  دمج أعضاء اموعة يف احلوار وحثهم على التفكري  :األسئلة -4

  واملشاركة.

  :األزمات والكوارثجمال يف دور املرشد النفسى الديىن ) 5(
، اال ان جناح هذا الدور يتطلب األزمات والكوارثجمال يف دورا هام املرشد النفسى الديىن يؤدى 

  وهى:،ة جمموعة من االمورعامنه مرا
  .مكان أكثر أمان إىلمن بؤرة التوتر واملتأزم الشخص املصاب املرشد النفسى الديىن نقل ضرورة (أ) 
 

  .بأن يصف احلدث من وجهة نظره وبلغته اخلاصةواملتأزم املصاب فرصة للشخص  اءعط(ب) ضرورة ا
 

أن يعرب عن مشاعره أثناء مروره باحلدث واملتأزم الشخص املصاب (ج) ان يطلب املرشد النفسى الديىن من 
  .وشعوره حالياً

  .على أن يشعر باألمان والتحدث حبرية واملتأزمللشخص املصاب  ساعده(د) م 
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 .هارات االستماع الفعال وطرح األسئلة املفتوحة النهايةاملرشد النفسى الديىن ملستخدم ا (ك) 
قراءة القران الكرمي والوضوء والصالة وغريها من الفنيات الىت تقنيات ل املرشد النفسى الديىناستخدم (ل) 

  .عمق والشعور بالراحةعلى التنفس بواملتأزم للشخص املصاب االسترخاء العضلي ملساعدته من شاا حتقيق 
 

 .حىت يشعر باألمانواملتأزم للشخص املصاب قدم الدعم واملساندة النفسية والتطمني (ف) ت
 يف اإلجراءات اليت قام ا حلماية نفسه، وكيف ميكنه التصرف واملتأزم املصاب ناقش الشخص (ق) م

  .مستقيالً لو تكرر مثل هذا احلدث
 

 يف أعمال وأنشطة مجاعية تساعده يف عملية التفريغ واملتأزم على دمج الشخص املصاب  (م)يعمل
  .االنفعايل
ان :نظريه وعملية االغاية منهاالرشاد النفسى الديىن  ان يدرك املرشد النفسى الديىن ان عملية(هـ) 
 الكرمي هو بيان نصوص القرآنليس الغاية منه املرشد النفسى الديىن ان عملية االرشاد النفسى الديىن يدرك 

اهلدف األساسي من ذلك هو بيان  هولفهمها وتأملها ووعيها نظريا بقدر ما  واالحاديث النبوية الشريفة
مع بيان ) املتأزم نفسيا  (، ومن طرف املريض الديىناملرشد النفسي كل من إمكانية تطبيقها من طرف 

العالج االرشاد والروحية يف االرشاد النفسى الديىن  اسس العملية االرشادية على االستفادة منقدرة تلك 
النفسي ادي السريع، كغريها من النظريات اإلرشادية الوضعية، ملا تتمتع ا من طاقات روحية هائلة على 

  و كتبه و اليوم اآلخر.،وخاصة للذين يعيشون يف بيئة مؤمنة باهللا،الدفع للطمأنينة والراحة النفسية للمتأزم
  
اإلرشاد النفسي جيب على املرشد النفسى الديىن تطبيق اسس  :اإلرشاد النفسي الديينتطبيق اسس ) و(

  ما يلي:منه تستلزم ،مع مراعاة ان تطبيق هذه االسس الديين
ý  الصادرة عن الدين،  االسسأن يؤمن بيقني راسخ جبدوى تلك الديىن جيب على املرشد النفسي

  .الديىن يف اإلرشاد النفسي ةالشريفالكرمي والسنة النبوية ويؤمن جبدوى  روح القرآن 
ý  اإلرشاد النفسي الديينباسس املتأزم أن يؤمن خملصا تعريف الفرد الديىن على املرشد النفسي جيب، 

 ويقتنع بفاعليتها وجدواها. هاو يتقبل
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ý  النفس واجلسد أكثر واملتأزم معا أن يؤمنا بصدق بأثر الروحيات يف الديىن املرشد النفسي جيب على
 من األدوية الكيميائية أحيانا.

ý  ذه الطريقة كتدريب الديىن جيب أن خيضع املرشد النفسي لتدريبات دقيقة على اإلرشاد والعالج
 املتخصص يف التحليل النفسي الوضعي.

ý  ليس يفبان دوره التوجية فقط كما انه املتأزم الديىن تعريف الفرد جيب على املرشد النفسي 
 ه مساعدة دون تعاونه معه.قدورم
ý  الذي يسخر أو يقلل من قيمة اإلرشاد النفسي املتأزم الديىن تعريف الفرد جيب على املرشد النفسي

غالبا ما يكون إرشاده ذه الطريقة مستعصيا، إذ إنه ليس رثاء،وال تعزية، وال عظا بانه ،الديين
 خالصا.

شدة ،مثل:التدخل ملواجهة األحداث الصادمة عند اعتبارات هامة ان يضع املرشد النفسى الديىن (ن) 
اخلربة السابقة للشخص ،ونضج الشخص املصاب وعمره الزمين -،والصدمة ومدا وتكرارها

التكوين النفسي ،وثقافة الشخص ومعتقداته،وتفسري احلدث من وجهة نظر الشخص املصاب،واملصاب
  .للشخص املصاب

جيب على  اذ تطلب االمر ذلك:واجهة الكوارث واألزمات ملي نفسي ديين برنامج إرشاداعداد ) ى(
اذ تطلب االمر واجهة الكوارث واألزمات ملبرنامج إرشادي نفسي ديين املرشد النفسى الديىن اعداد 

املرتكزات الدينية والروحية اإلسالمية  والىت تعد  اإلرشاد النفسي الديينوان يراعى اسس اسس ذلك،
كما جيب علية مراعاة عناصر برنامج  باعتبار أن تقوية  الوازع الديين  سبيال إلرساء الصحة النفسية،

  والىت تتمثل ىف االتى:،اإلرشاد النفسي الديين
ان  نفسي ديينبرنامج إرشادي املرشد النفسى الديىن عند اعداد ينبغى على  :أهداف الربنامجحتديد  ·

ومن بني األهداف الىت ميكن ،من خاللهحتقيقها  إىلالىت يسعى و،أهداف الربنامجيضع ىف اعتبار 
  :،ما يلىبرنامج إرشادي نفسي ديينوضعها ىف االعتبار عند اعداد 

  الصدمة.تقدمي الدعم النفسي واملعلومايت ومساندة  الفئات املتضررة جراء  -
  مساعدة املصابني على ختطي الصدمة   -
  تطمني  املتضررين وخلق جو من الراحة والسكينة النفسية. -
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أن يستطيع املصدوم حتديد أساليب التعامل  مع الصدمة النفسية  و حتديد األساليب اإلجيابية  -
  والسلبية.

  ل مع الصدمة مساعدة املتضررين على استيعاب وحتديد  األساليب اإلجيابية يف التعام -
  متكني  املتضررين من التعبري  عن مشاعرهم و مهومهم. -
  متكني املتضررين من طلب الدعم من اآلخرين.  -
  متكني املتضررين من بعض أساليب الراحة الفسيولوجية والذهنية والروحية. -
  .متكني املتضررين من تقييم املوقف بطريقة إجيابية -
  
من الفئة املستهدفة حتديد املرشد النفسى الديىن ينبغى على :الربنامجمن الفئة املستهدفة حتديد  ·

الفئات املتضررة ملناقشة انشغاالم الربنامج يضم كما ينبغى ان  ،الربنامج ومراعاة التجانس فيما بينها
وتبادل اخلربات  ومساعدم على تعديل أفكارهم وتطوير قدرم على التعامل مع الصدمة ،ومهومهم

 وأسس واقعية ومرتكزات إسالمية.بطرق 
برنامج إرشادي املرشد النفسى الديىن عند اعداد ينبغى على  النفسى الديىن: حتديد اسلوب االرشاد ·

 النفسى الديىن، من حيث كونه ارشاد فردى ام مجاعى. اسلوب االرشاد ان حيدد نفسي ديين
 برنامج إرشادي نفسي دييناملرشد النفسى الديىن عند اعداد جيب على  حتديد املدة الزمينة للربنامج: ·

حتديد املدة الزمينة للربنامج، حبيث تتناسب مع موضوعات الربنامج هذا من جهة ومن جهة ثانية اال 
 تصيبهم بامللل.

برنامج املرشد النفسى الديىن عند اعداد : ينبغى على حتديد حمتوى جلسات الربنامج موضوعاا ·
حمتوى جلسات الربنامج موضوعاا، ومن ابرز املوضوعات الىت ميكن  ان حيدد سي ديينإرشادي نف

 :إىلكما هو واضح باجلدول التان يشتمل عليها جلسات الربنامج،
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اإلرشاد النفسي  برنامج ابرز املوضوعات الىت ميكن ان يشتمل عليها جلسات) يوضح 2جدول (
  الديين
  

  اهدافها  موضوع اجللسة
األوىل: اجللسة 

  :متهيد وتعارف
  حتقيق ما يلى: إىلودف 
ý املشتركة  املرشد واجلماعة من اجل اقمة عالقة مهنية بني متهيد وتعارف

  بالربنامج،من خالل يئة جو من االلفه واملودة واالحترام بني الطرفني.
ý ،توضيح أمهية الربنامج  يف التخفيف من حدة األزمة ويف تعلم أساليب مواجهتها 
ý لتخطي األزمة  النبوية الشريفةوالسنة  الكرمي  توضيح أمهية االعتماد على القرآن

 مما ينعكس إجيابا على احلياة اليومية وعلى الصحة النفسية واجلسدية.
ý                االستعداد من املرشد لالستماع، بتروى وبدون تسرع يف احلكم أو التهويل
ý ة و فيها أمل للحل ومرافقة كل ذلك بالدعاءطمأنة املتأزم على أن األمور طبيعي، 

 .والتوكل على اهللا
ý  بقدرة اهللا و التوكل  وقد مت شفائها ،هأشد من ذلك ومصاب بوجد حاالتالتذكري

عليه                                                                                          
ý واألحاديث النبوية القرانيةم ذلك باآليات تدعيبان املؤمن مصاب و التذكري 

 .الشريفة
ý موعة اإلرشادية خالل جلسات يحتدد قواعد العمل والعالقة بني الباحث وا

  الربنامج.

آثار  :جللسة الثانيةا
الصدمة ومغزاها  

  :الديين

  حتقيق ما يلى: إىلودف 
v  ا قضاء وقدر من  األزمات والكوارثالصدمات وتوضيح معىنعند اهللا وله وأ

 .حكمته يف ذلك وأنه علينا التسليم مطلقا ذا القدر
v شرح املضاعفات املترتبة عليه. 
v  لدى كل متضرر. األزمات والكوارثالصدمات والتعرف على أعراض 
v  فيما بعد وضرورة  األزمات والكوارثالصدمات والتعرف على اآلثار اليت ختلفها
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 استدراكها والتجند للصدمات الالحقة.
v  ومناقشتها  األزمات والكوارثبالصدمات والتعرف على األفكار السلبية املرتبطة

كضرورة عودة الكارثة  وأا عقاب من اهللا فقط بل فيها حكم ال ،وتصحيحها
 يعلما إال اهللا.

v  نبوية شريفةتعزيز اجللسة بآيات قرآنية وأحاديث.  
اجللسة 

التعامل :الثالثة
اإلجيايب مع 

  :الصدمة

  حتقيق ما يلى: إىلودف 
لدى  األزمات والكوارثالصدمات والتعرف على أساليب التعامل مع  ·

 املصدومني.
األزمات الصدمات والتمييز بني األساليب السلبية واإلجيابية يف التعامل مع  ·

ومن بني األساليب السلبية اهلروب أو االنعزال ومن بني األساليب  ،والكوارث
 اإلجيابية الصالة والدعاء.والصرب.

 األزمات والكوارث.الصدمات وتوضيح أمهية األساليب اإلجيابية يف التعامل مع  ·
 األزمات والكوارثالصدمات واملناقشة حول األساليب السوية يف التعامل مع  ·

 الذي يتلقاه املسلم إذا صرب على مصيبته وشكر ربهوتعزيزها بذكر األجر 
  االستشهاد بامثلة عن الصرب مستقاة من القرآن والسنة. ·

اجللسة 
االسترخاء :الرابعة

عن طريق الدعاء 
  :والصالة

  حتقيق ما يلى: إىلودف 
Ø  تعريف املتضررين بفوائد الصالة اجلسدية والنفسية والدينية وجدواها كوسيلة

 وعالج الشد العضلي والتوتر األزمات والكوارثالصدمات ولتخفيف 
Ø  األزمات الصدمات وتذكري املتضررين ببعض اآليات واألدعية املفيدة وقت

  والكوارث
اجللسة 
طلب :اخلامسة

الدعم من اهللا 
  :واآلخرين

  حتقيق ما يلى: إىلودف 
v  وهي أجنع تبصري املتضررين بضرورة طلب الدعم من اهللا وسؤاله والشكوى له

   .طريقة للتنفيس على النفس
v  األزمات والكوارث.الصدمات وتوضيح العالقة بني طلب الدعم والتخفيف من 
v التعرف على أنواع الدعم. 
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v متكني املتضررين من طلب الدعم من اآلخرين وتقدمي املساعدة إن أمكن.  
اجللسة 
التعبري عن :السادسة

 إىلاملشاعر والنظر 
  :املوقف بإجيابية

حتقيق ما يلى: إىلدف و  
ومواجهتها، واعتبارها حدث األزمات والكوارث الصدمات وتوضيح أمهية تقبل  -

  من فوائد على املستوى الدنيوي والآلخروي. له امل ،إجيايب
 ،األزمات والكوارثالصدمات وفقد احد افراد عائلتة اثناء حدوث مناقشة من  -

  وأن يدعو هلم بالرمحة. ،الفراق األبديوتذكريهم بوجود حياة أخرى وأنه ليس 
داخل  املكبوتات ،مثل اخراجتوضيح أمهية التحدث والتنفيس من فوائد ومزايا -

  النفس البشرية.
  األزمات والكوارث.عن الصدمات والتعبري بطريقة إجيابية  امهيةتوضيح  -
  تشجيع اموعة على التعبري بصراحة عن املشاعر. -
تعزيز اجللسة  بآيات حتتوي على بعض مناذج إجيابية ىف التعبري عن املصائب  -

  والنكبات 
  .الىت تبعد اهلم واحلزن عن النفس بعض األدعيةبتعزيز اجللسة   -

اجللسة 
  :السابعة:االستخارة

االستخارة واالستشارة والتعاون استخارة كأسلوب حلل املشكالت وغلق تعد 
  حتقيق ما يلى: إىلودف هذه اجللسة ،الربنامج
  شرح وتوضيح ضرورة االستخارة واالستشارة عند مواجهة مشكلة ما §
عرض بعض مشكالت املتضررين والنقاش حوهلا وحماولة إجياد حل مشترك  §

 هلا.
تشجيع املتضررين على التمسك بالتعاليم الدينية لتقوية النفس ومواجهة  §

 املشاكل يف حال حدوثها
  ض األمثلة واألحاديث الدينية واألدعيةتقدمي بع §

اجللسة االخرية 
  واخلتامية

على ما بذلوه من أعضاء اموعة مث شكر  شكر اهللا،والربنامج  االعالن عن انتهاء
ىف  وحثهم على مواصلة استعمال هذه األساليب يف مواجهة الصدمات ،جهد الجناحه

 .إىلاملستقبل ان شاء اهللا تع
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  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف :الثاىن الفصل

  
  مشكالت الزواجاوال: 

  قد حيدث قبل الزواج أو أثنائه أو بعد إائه بعض املشكالت واهم هذه املشكالت ما يلي:
   :مشكالت قبل الزواج-1
  العنوسة.    - ب           مشكلة اختيار الزوجة/الزوج. -أ

                   التفاوت بني الزوجني. - د                       تدخل األقارب. -ج
  اخلالفات أثناء مدة اخلطوبة. -و              اإلضراب عن الزواج. - هـ

  
  :مشكالت أثناء الزواج-2
    اخليانات الزوجية. -ج     املشكالت اجلنسية. -ب                            العقم. -أ
 . األزواجتعدد  -و         تدخل األقارب. -هـ    العالقات الزوجية.اضطراب  -د
  
  
  :مشكالت بعد إاء الزواج-3
    الزواج من جديد. -ج        الترمل. -ب          الطالق. -أ
  مشكالت قضائية. -هـ         مشكالت األوالد. -د
  
  :مشكالت عامة -4
    الزواج املتسرع. -ب                      الزواج غري الناضج. -أ
           زواج املبادلة. - د                        الزواج اجلربي. - ج 

           الزواج العريف وزواج املتعة واملسيار. - و          زواج الغرض واملصلحة.    - هـ
                مشكالت الزوجة العاملة.- ز                 نقص التربية اجلنسية. -ر 

  اضطراب الشخصية والعصاب.  -ش       االضطراب النفسي ألحد الزوجني.-س
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  :اإلرشاد النفسي الديينتعريف ثانيا: 

هو عملية مساعدة االزواج ىف اختيار شريك احلياة املناسب بناء على فهم ومعرفة انفسهم وقدرام 
الزوجية قبل الزواج او اثناؤه او بعده ىف ضوء تعاليم  واملساعدة ىف حل املشكالت الىت قد تعرقل احلياة

  .الكتاب والسنة النبوية الشريفة
  

 اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف اهداف ثالثا:
حتقيق حتقيق هدف رئيسى وهو  إىل  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف يهدف 

واتمع وذلك عن طريق تعليم الشباب/الفتيات أصول احلياة الزواجيه السعادة على مستوى األسرة 
ىف ضوء تعاليم الكتاب والسنة  السعيدة واجلمع بني انسب زوجني دف وقائي وعالجي لكل املشكالت
  وهى:،النبوية الشريفة، وينبثق عن هذا اهلدف الرئيسى جمموعة من االهداف الفرعية

ý يك احلياة الزوجية على فهم صحيح ىف ضوء تعاليم الكتاب والسنة مساعدة االفراد ىف اختيار شر
  النبوية الشريفة.           

ý  مساعدة الزوجني  ىف حتقيق عادة السعادة الزوجية ورعايتها والتغلب على كل مايعكر صفوها  
ý  مساعدة الزوجني ىف التغلب على املشكالت والصعوبات الىت تعترضهما قبل الزواج اواثناءه او

  .بعده
ý مساعدة الزوجني على تقوية اواصر العالقات الزوجية.  
ý مساعدة الزوجني على تفهم العالقات الزوجية وتقبلها بشكل واقعى.  
ý مساعدة االزواج يف اجاد حل افضل من الطالق واالنفصال. 

  
  :اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف  إىلاحلاجة رابعا: 

ه يسترشدون باألهل واألقارب واألصدقاء يف النواحي العامة واخلاصة بالزواج وهذكان الناس قدميا 
ومن يقومون به غالبا غري متخصصني وغري حياديني وقد تكون لبعضهم ’عن اإلرشاد العلمي  ةبعيد الطريقة

فقد وضع األمور يف يد متخصص  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف أما ،أغراض شخصية
إن  يعمل باسلوب علمي أكثر آمنا وحيقق جناحا أكثر يف حل املشكالت الزواجية وحتقيق التوافق الزواجى.
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اإلرشاد النفسي الديين يف  إىلأمهية احلاجة  إىلاملشكالت الزواجيه سواء البسيط منها أو الكبري تلفت النظر 
التوافق الشخصي واالجتماعي والنفسي للزوجني وسعادة احلياة  قيق،من اجل حت,اإلرشاد الزواجيجمال 

 .الزواجيه واستقرارها واإلعداد هلا والتغلب على املشكالت اليت تعترضها
  

 :اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف  فوائدخامسا:
  ه.مساعدة االفراد يف االختيار الصحيح والشخص املناسب لزواج -
 حتمل الفرد قراره وهو اصعب قرار خيتاره االنسان يف حياتة  -
 الزوجية  احلياة مساعدة الفرد يف جناح  -
  .مراعاة الفروق الثقافية يف االختيارعلى مساعدة الفرد  -
حتقيق التوافق الشخصى واالجتماعى والنفسى للزوجني لضمان حياة مستقرة وسليمة تساعدهم ىف  -

الىت تعترض حياما الزوجية باالسلوب الذى حيقق االنسجام والرضا املتبادل  التغلب على املشكالت
  بينهما.

  
  :اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف أسس سادسا: 

  وهى: ،على جمموعة من االسس اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف يرتكز 
v  وضرورة  والتغيري، للتعديل،والفروق الفردية  اإلنساين،وتشمل مراعاة مرونة السلوك  العامة:األسس

  اإلرشاد النفسي الديين.االستمرار يف عملية 
v  ويتضمن النمو  السوي،والنمو  اإلرشاد النفسي الديين،حيث يعترب الدين ركناً أساسياً يف  الدينية:األسس

كما أن  اإلنساين،متثل معايري مقدسة للسلوك  واخللقية،وأن القيم الدينية  النفسية،وحيقّق الصحة  الديين،
  واستمراره.الديين اإلرشاد النفسي جناح عملية  إىلواخللقية يؤدي  الدينية،، والفرد للقيم ملرشداحترام ا

v  راعاة الفروق ، وماحل العمر املختلفةوتشمل مراعاة اخلصائص العامة للنمو يف مر والتربوية:األسس النفسية
  للزوجات.والروحية الدينية  واالجتماعية، النفسية،الفردية، وإشباع احلاجات 

v  وأن  فيها،ر يف البيئة اليت يعيش ؤثّتر وتأثّت اجتماعي،ككائن لزوجة وتشمل االهتمام با االجتماعية:األسس
، وأن أسلوب فسي الدييناإلرشاد النويف عملية الزوجة، الضغوط االجتماعية والثقافية تؤثر يف شخصية 
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، واملشكالت اليت التخفيف من أعراض االكتئاب النفسييف اإلرشادية اجلماعي من أفضل الطرق اإلرشاد 
  .األزواجتواجه 

v  والفسيولوجية،مبجموعة من املتغريات النفسية،  األزواجتتميز مرحلة  والعصبية:األسس الفسيولوجية 
من قيام املرشد الديين، وجيب أن يتأكد اإلرشاد النفسي ، وعلى عملية األزواجواجلسمية اليت تؤثر على 

على اعتبار أن  النفسية،والعضوية اليت تؤثر على الناحية  اجلسمية،وخلوه من األمراض  وظائفه،اجلسم جبميع 
  وجسمية.اإلنسان يسلك يف حميطه البيئي كوحدة نفسية 

v  املعلومات،، وسرية اإلرشاد النفسي الديينوأخالقيات  سانية،اإلنوتتضمن مراعاة الطبيعة  الفلسفية:األسس 
والتفكري املنطقي يف املقابلة  اإلقناع،واستخدام أسلوب  والتسامح، األلفة،والعالقة املهنية اليت تقوم على 

  اإلرشادية.
 
  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف خدمات : سابعا 

حسب ظروف كل حالة على  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف تم خدمات ت
وطبيعة املشكلة وحسب استعداد كل طرف وممكن أن يكون الطرفان معا يف جلسة قصرية مث تتم جلسات 

 اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف وتقدم خدمات  فردية مث ختتتم اجللسات حبضورمها معا.
   ل مشكالت ما قبل الزواج وأثنائه وبعد إائه وكذلك املشكالت العامة على النحو التايل:لتتناو

  :قبل الزواج اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف خدمات  -1
جيب على املرشد النفسى الديىن تناول مشكالت قبل الزواج وحماولة االستفادة من احكام القرآن 

املشكالت الىت يتناوهلا املرشد النفسى الديىن ومن بني ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ىف حلهاوسنة  الكرمي
  ما يلى:

              التربية اجلنسية. -ب             التربية الزواجية. -أ
 دراسة شخصية الزوج/الزوجة.-د        االختيار الزواجى. -ج 
  
  :أثناء الزواج اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف خدمات  -2

تقدم للزوجني الوقاية والعالج للمشكالت اليت تظهر أثناء الزواج وذلك لتحقيق السعادة 
التغلب على  إىلواالستقرار والتوافق الزواجى ويتناول فيها املرشد جوانب احلياة الزواجية اليت تؤدى 
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مقتدينا ىف ذلك بسنة  املشكالت اليت تواجه الزوجني والسعادة والتوافق الزواجى والرضا الزواجى بينهما
 . الرسول صلى اهللا عليه وسلم واحكام القرآن الكرمي

  :بعد انتهاء الزواج اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف خدمات  -3
املشكلة اليت حتدث كالطالق أو موت احد الزوجني أو الزواج من جديد تقدم اخلدمات يف ضوء 

، وذلك ىف ضوء سنة الرسول صلى اهللا وذلك ليتغلب الزوجني على مظاهر املشكلة وتستقر أمور كل منهما
  .عليه وسلم واحكام القرآن الكرمي

  
  :اإلرشاد الزواجيجمال النفسي الديين يف مناذج لالرشاد  :ثامنا

، اال انه سوف يتم التعرض البرزها، اإلرشاد الزواجيجمال النفسي الديين يف تتعدد مناذج االرشاد 
  :إىلكما هو واضح ىف اجلدول الت
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  اإلرشاد الزواجيجمال النفسي الديين يف ) يوضح مناذج لالرشاد 3جدول (
  املستخدمة الفنيات  اإلرشاد النفسي الديينخدمات   املشكلة

االختيار الصحيح 
  الزوج وأللزوجة 

أو االختيار الصحيح للزوجة اسس  إىلارشاد الشباب 
  ،وهى:الزوج

إن أول أساس وضعه لك الدين:  :األساس األول -
اإلسالم، الختيار شريكة العمر، أن تكون صاحبة دين، ذلك 
أن الدين يعصم املرأة من الوقوع يف املخالفات، ويبعدها عن 

ا يغضب الرب، فاملرأة املتدينة بعيدة عن كل ماحملرمات، 
أما املرأة الفاسدة املنحرفة البعيدة عن ، ويدنس ساحة الزوج

هدى دينها، وتعاليم إسالمها، فال شك أا تقع يف حبائل 
من أجل ذلك بالغ  ،الشيطان بأيسر الطرق، أو تصون العرض

ذا  ذات الدين، فها هوالزوجه على اختيار  احلثاإلسالم يف 
رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم، يبني لك أصناف الناس 
يف اختيار املرأة، مث يدلك على الصواب فيقول: [تنكح املرأة 
ألربع: ملاهلا، وجلماهلا، وحلسبها، ولدينها، فاظفر بذات 

وينصح صلى اهللا عليه  )،الدين تربت يداك] ( رواه البخاري 
وجوا النساء حلسنهن فعسى وسلم آمراً ناهياً يف قوله: [ال تز

حسنهن أن يرديهن، وال تزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن 
أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين وألمة سوداء 

 ). خرماء، ذات دين أفضل] (رواه ا بن ماجه
وقد كان أسالفنا الصاحلون حراصاً على ابتغاء ذات الدين، 

طاب رضي اهللا وآية ذلك، صنيع أمري املؤمنني عمر بن اخل
روى  . فقدعنه يف إيثاره ابنة بائعة اللنب زوجاً البنه عاصم

"أسلم" قال: بينما كنت مع عمر بن  ابن زيد عن جد 

احلوار، والنقاش اجلماعي، 
املعنوي، واملوعظة،  التعزيزو

القراءة والذكر والدعاء،
آيات من  إىل االستماعو

  الذكر احلكيم
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إذا هو قد أعيا فاتكأ على  - وهو يعس باملدينة  -اخلطاب 
جانب جدار يف جوف الليل فإذا امرأة تقول البنتها: يا بنتاه 

اللنب فامذقيه (أي اخلطيه) باملاء، فقالت هلا ابنتها:  إىلقومي 
يا أُمتاه، أما علمت ما كان من عزمة أمري املؤمنني اليوم، أال 

اللنب فامذقيه باملاء،  إىليشاب اللنب باملاء، فقالت األم: قومي 
فإنك يف موضع ال يراك فيه عمر وال منادي عمر، فقالت 

عه عالنية وأعصيه سراً، البنت ألمها: واهللا ما كنت ألطي
يسمع هذا  - اجلدار إىليف استناده  -وكان أمري املؤمنني 

احلوار فالتفت إيلّ يقول: يا أسلم، ضع على هذا الباب 
عالمة، مث مضى أمري املؤمنني يف عسه، فلما أصبح، ناداين: يا 

البيت الذي وضعت عليه العالمة، فانظر من  إىلأسلم امض 
ل هلا؟ انظر هل هلما من رجل؟ يقول أسلم: القائلة، ومن املقو

فمضيت، فأتيت، املوضع فإذا ابنة ال زوج هلا، وهي تقيم مع 
أمري املؤمنني عمر  إىلأمها وليس معهما رجل، فرجعت 

فأخربته اخلرب، فدعا إليه أوالده، فجمعهم حوله مث قال هلم: 
امرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة  إىلهل منكم من حيتاج 

الزواج ذه املرأة اليت  إىلالنساء، ما سبقه أحد منكم  إىل
أُعرف نبأها، واليت أحب ألحدكم أن يتزوجها. فقال عاصم 
يا أبتاه تعلم أن ليس يل زوجة فأنا أحق بزواجها، فبعث أمري 
املؤمنني من خيطب بنت بائعة اللنب البن أمري املؤمنني عاصم، 

بد العزيز بن مروان، فزوجه ا، فولدت له بنتاً تزوجها ع
فولدت له خامس اخللفاء الراشدين اخلليفة الزاهد عمر بن 

  .عبد العزيز رضوان اهللا عليهم أمجعني
  
األساس الثاين الختيار  يعد اخللقاألساس الثاين: اخللق:  -
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شريكة احلياة فهو أن تكون صاحبة خلق، واحلقيقة أن هذا 
األول الذي هو الدين، العنصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألساس 

ذلك أن املتدينة ال بد من أن تكون صاحبة خلق، ألن دينها 
سيمنعها من فحش القول، وبذاءة اللسان، وسوء املنطق 
وثرثرة الكالم، وعلى كل فحسن اخللق أساس قومي، ومنهج 

  .حكيم يف البحث عن املرأة
يف املرأة البكر فوائد  :أن تكون بكراً :األساس الثالث-

جليلة، وحماسن وفرية، حيث إا جتعل كل حبها هلذا الذي 
اختارها من بني آالف النساء، مث إا مل جترب الرجال من 
قبل فال شك يف أا ستمنح من يتزوج ا مجيع ما متلك من 

، ها هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسال مودة وحنان
بكراً تالعبك  جابر بن عبداهللا عندما علم أنه تزوج ثيباً: [هال

فعلل الصاحب اجلليل زواجه بالثيب بأن أباه قد  ،وتالعبها]
الرعاية والعناية،  إىلمات وترك له أخوات صغريات حيتجن 

وأن الثيب يف هذه احلالة أقدر على رعاية البيت، ولوال هذا 
 .الذي قدره اهللا وقضاه لكانت بكراً

 
ليت وضعها من األسس اأن تكون ولوداً:  :األساس الرابع -

فعن أنس قال: كان  ،لك اإلسالم، أن ختتار املرأة الولود
يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ياً شديداً ويقول: [تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم 
  ..األنبياء يوم القيامة]. رواه أبو داود والنسائي

النيب صلى اهللا عليه  إىلل وعن معقل بن يسار، قال جاء رج
وسلم فقال: إين أصبت امرأة ذات حسن ومجال وإا ال تلد 
أفأتزوجها؟ قال: "ال"، مث أتاه الثانية فنهاه، مث أتاه الثالثة، 
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فقال: [ تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم ] (رواه 
  ). النسائي وأبو داود

التكافؤ بني (التقارب يف السن والثقافة :األساس اخلامس -
من األسس اليت  التقارب يف السن والثقافة يعد): الزوجني

فصل اإلسالم فيها القول عند اختيار شريكة احلياة هو أن 
يكون هناك تقارب يف السن والثقافة، والنسب، وهذا هو ما 
يطلق عليه يف فقهنا اإلسالمي باسم (التكافؤ بني الزوجني)، 

ك حلفظ مستوى احلياة الزوجية، واإلنسجام بني الزوج وذل
وزوجه، وقد اختلف العلماء يف هذا العنصر، فمنهم من قال 

بعض النصوص اليت جاءت  إىلبضرورة هذا األساس استناداً 
على لسان نيب األمة صلى اهللا عليه وسلم ومنها قوله صلى 
[زوجوا األكفاء، وتزوجوا األكفاء،  اهللا عليه وسلم: 

[تخيروا  ،واختاروا لنطفكم] وقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
(رواه ابن  .لُنطفكم وانكحوا األكفاء وأَنكحوا إليهم]

  ماجه). 
ولكن بعضاً من العلماء مل يأخذ ذا حبجة أنه غري صاحل 

أن املسلمني بعضهم لبعض أكفاء مطلقاً،  إىلللحجة. وذهبوا 
ة املعتربة، تدعم وهناك أحاديث وردت يف الكتب الصحيح

ما ذهب إليه هؤالء العلماء، من ذلك ما روى البخاري عن 
سهل قال: مر رجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: 
[ما تقولون يف هذا] ؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن 
شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع مث سكن فمر رجل من 

هذا] ؟ قالوا: حري إن  فقراء املسلمني فقال: [ما تقولون يف
خطب أال ينكح وإن شفع أال يشفع، وإن قال أال يسمع، 
[هذا خري من ملء األرض مثل  قال صلى اهللا عليه وسلم: 
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وظاهر هذا النص أن الفقري كان أحسن ديناً وخلقاً  .هذا]
   .من األول

الشعور بعدم 
  االستقرار

مبفهوم حالة الشعور بعدم االستقرار  األزواجتعريف  -1
االهتمام من االخرين،  إىلوأسباا (الشعور باإلمهال وافتقاد 

الفقر وعدم إشباع رغبات االبناء،وعدم وجود ماوى او 
  عمل..اخل).

باآلثار السلبية الناجتة عن الشعور  األزواجتبصري  -2
 بعدم االستقرار.

حنو االستعانة باهللا  األزواجبث الوازع الديين لدى  -3
 للتخلص من حالة عدم االستقرار. إىلسبحانه وتع

على عدم االستسالم بسهولة  األزواجتقوية إرادة  -4
فهو  ،للقلق والشعور بعدم االستقرار من خالل اإلميان باهللا

قمة اإلرشاد النفسي الديىن، والشعور حبالة االتزان النفسي 
والقضاء على الشعور بعدم االستقرار؛ ألن ديننا اإلسالمي 
احلنيف قد وضع الطريق السليم أمام اإلنسان، وهذا ما أكده 

إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى  (بقوله:  إىلاهللا سبحانه وتع
، وعن أيب هريرة )11:، آية(الرعد )ا ما بِأَنفُِسهِم يغيرو

رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
اهللا من املؤمن الضعيف ويف  إىل" املؤمن القوي خري وأحب 
اهللا سبحانه  إىل)، فالتقرب 393كل خري" (صحيح مسلم، 

لنقائد والترفّع ، وتقوية النفس واإلرادة والسمو على اإىلوتع
على مغريات الدنيا وأهوائها يعطينا راحةّ نفسية كبريةً ويبث 

 فينا الطمأنينة والسكينة.

على اداء الصالة ىف اوقاا،فهى تقود  األزواجحث  -5
السكينة والوقار وهي من أهم األسباب اليت تقضي على  إىل

احلوار، والنقاش اجلماعي، 
املعنوي، واملوعظة،  التعزيزو
آيات  إىل االستماعالقراءة وو

  من الذكر احلكيم
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إِنَّ  (:إىلحالة عدم االستقرار، فقد قال اهللا سبحانه وتع
وإِذَا مسه الْخير  *إِذَا مسه الشر جزوعاً *نسانَ خلق هلُوعاًإِالْ

، وقوله )22-19:، آية(املعارج )إِلَّا الْمصلِّني *منوعاً
الَّذين هم في صالتهِم * قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ (: إىلتع

فالصالة هلا فوائد مجة  ،)2-1:، آية(املؤمنون )خاشعونَ
ذيب النفس وتعديل السلوك والوصول  إىلتؤدي يف النهاية 

أقصى درجات الصحة النفسية واالستقرار  إىلبالفرد 
  واهلدوء.

 ،سـيطرة األوهـام   إىلاألسباب املؤدية  األزواجتعريف  -  سيطرة األوهام

 ،علـي  عزيزشخص  (فقدعوامل خارجية إىلوالىت قد ترجع 

مسـئولية األوالد الثقيلـة وعـدم     ،احلالة االقتصادية السيئة

(ضعف الوازع عوامل ذاتية إىل، أو االستقرار وكثرة األعباء)

والرغبة يف جـذب  ،وضعف الشخصية والثقة بالنفس،الديين.

تباه اآلخرين واستدرار عطفهم،و التهرب مـن املسـئولية   ان

 وااللتزامات).

اهللا وليس بيد أحد من  بيدبأن النفع والضر  األزواج تذكري -

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب  (: إىل،كما جاء ىف قوله تعخلقه

 الْمؤمنـونَ اللَّه لَنا هو موالنـا وعلَـى اللَّـه فَلْيتوكَّـلِ     

 الشـريف، ورد يف احلديث  ما وكذلك،)51(التوبة،آية:)

كنت خلف رسـول اهللا   قال،فعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

غـالم إين أعلمـك    يـا عليه وسلم يوماً فقال "  اهللاصلى 

إذا  جتاهـك، اهللا جتده  احفظ حيفظك،احفظ اهللا  كلمات،

والتعزيز املعنوي  احلوار،
 واالستماعالقراءة  واملادي،

  آيات من الذكر احلكيم إىل
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األمة  أناعلم و باهللا،وإذا استعنت فاستعن  اهللا،سألت فاسأل 

لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالّ بشيء قـد  

اجتمعوا علـى أن يضـروك بشـيء مل     ولو لك،كتبه اهللا 

 وجفّترفعت األقالم  عليك،يضروك إالّ بشيء قد كتبه اهللا 

  .)667صالصحف " (سنن الترمذي،ب.ت،

 وقع يف له،أتيت أُيب بن كعب فقلت  قال:الدميلي  ابن عنو
لعلّ اهللا أن يذهبه مـن   بشيءنفسي شيء من القدر فحدثين 

 عـذّم لو أن اهللا عذّب أهل مساواته وأهل أرضه  قال،قليب 
وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته خرياً هلـم مـن   

ذهباً يف سبيل اهللا ما قبلـه اهللا   أحدأعماهلم ولو أنفقت مثل 
ليخطئك  يكنمل منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك 

وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ولو مت على غـري هـذا   
  .)225، صلدخلت النار"(سنن أيب داود،ب.ت

 إىلبسـهولة   االستسـالم على عدم  األزواجإرادة  تقوية -
يف السـراء   إىلاهللا سبحانه وتع إىلمن خالل اللجوء  األوهام

عـن   ورد يف احلديث الشريف فقد به،والضراء، واالستعانة 
 عليـه أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا 

اهللا مـن املـؤمن    إىلالقوي خري وأحـب   املؤمن"  :وسلم
على ما ينفعك واستعن باهللا  احرص خري،الضعيف ويف كل 

 كذاوال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان 
فإن لو تفتح عمـل   شاء فعلوكذا، ولكن قل، قدر اهللا وما 

 ن). كما حثّه2052ص الشيطان " (صحيح مسلم،ب.ت،
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه  (: إىلعلى الصالة لقوله تع املواظبةعلى 

  اتاوـملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق
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ـ  191:ة، آي(آل عمران )والْأَرضِ  إِنَّ  (: ىلإ)، وقولـه تع
  ـموا فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينالَّذ

علـى   نوكذلك حـثه  ،)201:ة، آي(األعراف )مبصرونَ
: إىلتعبني التوكّل والتواكل لقوله  نالتوكل على اهللا، وميز هل

) بسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نموـ (الطـالق ) ه  )،3:ة، آي
 )قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُـونَ   (: إىلوقوله تع

يف احلديث الشريف فعن  وردوكذلك ما  ).38:ة، آي(الزمر
 يقولمسعت أنس بن مالك  قال،املغرية بن أيب قرة السدوسي 

رجل يا رسول اهللا أعقلها وأتوكّل أو أُطلقها وأتوكّل؟  قال "
  .)668صوتوكّل " (سنن الترمذي،ب.ت، أعقلهاقال، 

بـاهللا سـبحانه    االستعانةحنو  األزواجاالجتاه لدى  غرس -

ـ  به ن، وتنمية ثقتهإىلوتع  (::إىلوالرضا بقضاء اهللا لقوله تع

 *إِنا للَّه وإِنا إِلَيـه راجِعـونَ  الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا 

    ـمه ـكأُولَئـةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ

من  اإلكثار وكذلك)، 157-156:، آية(البقرة )الْمهتدونَ

اهللا سبحانه  إىلاحلمد هللا يف السراء والضراء والدعاء والتقرب 

فَاستجبنا لَه ونجيناه من الْغم وكَذَلك  ( :إىلقال تع ،إىلوتع

نِنيمؤجِي الْمنـ  88(األنبياء،آية: )ن ال  (: إىل). وقولـه تع

ـ 68(طه،آية:  )تخف إِنك أَنت الْأَعلَى  (: إىل). وقوله تع

 ـرض نم ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجت84(األنبياء،آيـة:  )فَاس( ،

مثرة مـن  ، والىت تعد النفس سكينةاهللا هى  إىلفنتيجة اللجوء 

والسـكون   والوقـار مثرات االلتزام الديين وأصلها الطمأنينة 

الذي يرتله اهللا يف قلب عبده عنـد اضـطرابه مـن شـدة     
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ويوجـب لـه    عليه،بعد ذلك ملا يرد  يرتعجفال  املخاوف،

ثُم أَنـزلَ   (: إىلتع قال والثبات، اليقني،وقوة  اإلميان،زيادة 

   ـوداً لَـمنلَ جزأَنو نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس اللَّه

رِيناُء الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعا وهور(التوبة )ت ،

 )ه اللَّـهٌ إِالّ تنصروه فَقَد نصـر  (: إىلوقوله تع ).26:ةآي

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في (: إىلتعوقوله  ).40:ة، آي(التوبة

     ـودنج لَّـهلو ـانِهِمإِمي ـعاناً موا إِمياددزيل نِنيمؤقُلُوبِ الْم

 (الفـتح،  )السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيمـاً 

  ).4آية:

ضعف الثقة 
  بالنفس

  مبفهوم الثقة بالنفس. األزواجتعريف  -1
ضـعف الثقـة    إىلباألسباب املؤدية  األزواجتعريف  -2

الضغوطات النفسية واالقتصـادية، كثـرة    :( مثلبالنفس
اهلموم واملشاكل املتراكمـة، قلـة اإلميـان والوسـاوس     

 .الشيطانية..اخل)

على مالحظة اآلثار املترتبـة علـى    األزواجمساعدة  -3
تدمري حياة االفراد، وموت بطيء :( مثلضعف الثقة بالنفس

عدم القدرة على اختاذ  إىللطاقام ودوافعهم وبالتايل يؤدي 
 .أي قرار حازم يف احلياة)

كيفية جتنب األسباب واملواقف اليت  إىل األزواجتوجيه  -4
 ضعف الثقة بالنفس. إىلتؤدي 

على كيفية التخلص مـن الشـعور    األزواجمساعدة  -5
والبعـد   من خالل احلديث االجياىب مع النفس بضعف الثقة

 .عن العبارات السلبية ىف احلديث مع النفس

والتعزيز املعنوي  احلوار،
آيات  إىل واالستماع واملادي،

  من الذكر احلكيم
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من  لتقوية الثقة بالنفس األزواجبث الوازع الديين لدى  -6
الصالة وقراءة القرآن الكرمي، الىت متـد اإلنسـان   خالل 

بالسكينة والطمأنينة وجتعل اإلنسان يعمل قدر استطاعته مثّ 
  .يتوكل على اهللا يف كل شيء

البدانة وزيادة الوزن، والـىت   إىلمعرفة األسباب املؤدية  .1  زيادة الوزن
 ياتى تناول الصعام بكثرة مع عدم ممارسة الرياضة.

والىت منـها زيـادة   ،اضرار البدانة إىل  األزواج إرشاد .2
الوزن والذى يعد ىف مقدمة األسباب املؤديـة للوفـاة،   
كما أا سبب كبري يف اإلصابة بالكثري من األمـراض  

  الوفاة. إىلورمبا تقود 
الطريقة املثلـى لتجنـب    إىلوتبصريهن  األزواج إرشاد .3

 ،البدانة باالعتدال يف الطعام وتكوين نظام للطعام قـومي 
ي كرب أن رسول اهللا صـلى اهللا  فعن املقدام بن معد

عليه وسلم قال: " ما من وعاء مأل بن آدم وعاء شـراً  
من بطنه حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كـان  
البد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" (صحيح 

  ).449،ص1993ابن حبان، 
للتغلب على اهلمـوم واملشـاكل    األزواجتقوية إرادة  .4

باالبتعاد عن ،اإلكثار من األكل إىل النفسية اليت تدفعها
اهلموم وتقوية الثقة باهللا وتقوية اإلرادة وذلك بالتغلـب  

تنـاول   إىلعلى اهلموم والضغوط النفسية اليت تقودنـا  
 .السمنة إىلالطعام وبالتايل 

أمهية ممارسة التمـارين الرياضـية    إىل األزواجتبصري  .5
بالتعود على ممارسة التمارين  للتخلص من زيادة الوزن

  .الرياضية صباحاً ومساًء للمحافظة على لياقة اجلسم

 واملادي،املعنوي  التعزيز
اجلماعي، القراءة  والنقاش

آيات من  إىل واالستماع
  الذكر احلكيم
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نقص الوزن يعد مشـكلة اذ كـان    إىل األزواج إرشاد .1  نقص الوزن
نقص عن املعدل الطبيعي نقصاً واضحاً حيث يـؤدي  

% 85إبقاء اجلسم يف وزن يقل عـن   إىلفقدان الوزن 
، 1994عن الوزن املتوقع (أمحد جهـان الفورتيـه،   

 ).23ص

،والىت منـها  نقص الـوزن  إىلمعرفة األسباب املؤدية  .2
ضعف الشهية اليت تسببها اهلموم النفسية والىت تفقـد  

  .القابلية لألكل
، الطريقة املثلى لتجنب نقص الوزن إىل األزواج ادإرش .3

وهى تنظيم أوقات الطعام واالهتمام بتنـاول الغـذاء   
  .الصحى املتكامل من ناحية العناصر الغذائية

للتغلب على اهلمـوم   األزواجتعزيز الوازع الديين عند  .4
نقص الوزن،وذلك بـالرجوع   إىلواملشاكل اليت تؤدي 

قد جعل يف القرآن الكرمي شفاًء و إىلاهللا سبحانه وتع إىل
ـ  أَال بِـذكْرِ اللَّـه تطْمـئن     (: إىللكل شيء فقال تع

(: إىلوقوله تع ،)28:، آية(الرعد )الْقُلُوب  نلُ مزننو
  نِنيمـؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آناإلسـراء،  ( )الْقُر

املشـاكل  ، وبالقرآن الكرمي نتغلّب على كل )82:آية
 واهلموم.

للخروج من دائرة القلق واملشاكل  األزواجتقوية إرادة  .5
ولضغوط احمليطة ا بالترفيه عن النفس مبمارسة اهلوايات 
النافعة والتمارين الرياضية بانتظام، واملشاركة بالرحالت 

  واحلفالت املفيدة.

 واملادي،املعنوي  التعزيز
اجلماعي، القراءة  والنقاش

آيات من  ىلإ واالستماع
  الذكر احلكيم

االضطرابات 
  املعوية

  االضطرابات املعوية. إىل املؤديةباألسباب  األزواج تعريف -
باالضـطرابات   الشـعور كيفية جتنب  إىل األزواج إرشاد -

 واملادي،املعنوي  التعزيز
اجلماعي، القراءة  والنقاش
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وعالج األخذ باألسباب املشروعة، ضرورةمن خالل ،املعوية
العرافني، والسحرة،  إىلاللجوء  عدم مع ،االسباب املؤدية اليه

 .؛ الذين يستغلون معاناة الناس، باسم الدينوالدجالني

حنو االسـتعانة بـاهللا    األزواجتقوية الوازع الديين لدى   -
للتخلص من هذا املرض، لذا جيب االستعانة باهللا يف التغلـب  
على كل مشكلة فيجب أن يكون إميانكن باهللا قوياً للتغلب 

الساليب الدينيـه الـىت تفيـد ىف    على كل العقبات،ومن ا
، البسملة قبـل تنـاول   االضطراباتلتخفيف من شدة هذه ا

بن أيب طالب كرم اهللا وجهه  عليالطعام أو الشراب، فقال 
وعون على كل  داء،شفاء من كل  إنهاهللا "  بسميف قوله " 

 اسـم وهو  به،عون لكل من آمن  فهو"  الرمحنوأما " دواء،
ملن تاب وآمن وعمل  فهو"  الرحيموأما "  غريه،مل يسم به 

 استخدام وكذلك،)107ص،1952صاحلاً (تفسري القرطيب،
 إىلوأَوحى ربك  (:إىلقال تع به،واالستشفاء  النحل،عسل 

النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومـن الشـجرِ وممـا    
الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً  ثُم كُلي من كُلِّ* يعرِشونَ

 )يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للنـاسِ 
وكذلك استخدام احلبة السـوداء    ،)69-68:، آية(النحل

عليـه وسـلم علـى     اهللاواليت أوصى رسـول اهللا صـلى   
 عنه أنه مسع رسول اهللا فعن أيب هريرة رضي اهللا استخدامها،

احلبة السوداء شفاء من كل  يفعليه وسلم يقول "  اهللاصلى 
واحلبـة   املـوت،  والسام: شهاب،قال ابن  السام،داء إال 
  ).18- 17، البخاريالشونيز " (صحيح  السوداء:

 إىلجاء رجل  قال،أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  عن

"  اهللالنيب صلى   بطنه،أخي استطلق  إنعليه وسلم فقال 

آيات من  إىل واالستماع
  الذكر احلكيم.
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 فسقاه، عسالً،اسقه  وسلم،فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقال  استطالقاًإين سقيته عسالً فلم يزده إالّ  فقال،مثّ جاءه 

لقد  فقال،مثّ جاء الرابعة فقال، اسقه عسالً  مرات،ثالث  له،

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  استطالقاً،فلم يزده إالّ  سقيته

(سنن  أخيك،بطن  وكذبصدق اهللا وسلم،   " فسقاه فربأ 

أيقن ان االنسان اذ  إىلوهذا احلديث يشري  .)409،الترمذي

بالرغم من  اهللا،شفاه  ؛إىلوتعسبحانه  اهللامتاماً بأن الشفاء بيد 

: إىلمصداقاً لقوله تع وهذا املرات،أن العسل مل يتغري يف كال 

)  فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغال ي (الرعد )إِنَّ اللَّه ،

ان شاء اهللا ىف استخدام ماء زمزم ويساعد ايضا  .)11:آية

 والربكة،فيه من اخلري  ملا،احلد من االضطرابات املعوية

وآخذ  ا، أتعاجلكنت  فقال،رقياه بالفاحتة  فوصف ابن القيم

فوجدت  أشربه،مث  مراراً،وأقرؤها عليها  زمزم،من ماء شربة 

مثّ صرت أعتمد ذلك عند كثري من  التام،الربء  بذلك

  ).178، صاجلوزي( ابن  االنتفاعنتفع ا غاية اف األوجاع،

عدم االستمتاع 
  باهلوايات

 .مبفهوم فقد االستمتاع باهلوايات األزواج تعريف .1

بفوائد ممارسة االسـتمتاع باهلوايـات    األزواج تعريف .2
  والىت تعد وسيلة جيدة للشعور بالوقت واالستمتاع به.

مرور االنسان  إىلباسبابوالىت قد ترجع  األزواج تعريف .3
حباالت عصيبة بسبب االكتئـاب واحلـزن؛ تفقـده    

  االستمتاع باهلوايات
النفسية واالجتماعية السلبية الناجتة عن اآلثار ب األزواجتبصري 

والتعزيـز   اجلمـاعي،  احلوار

واملمارسـة   واملادي، املعنوي

العملية، التمارين الرياضـية،  

آيـات   إىل واالستماعالقراءة 

  من الذكر احلكيم.
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، والىت منها: أعاين كثرياً الشعور بان الوقت ميـر  هذه احلالة

واالصابة باإلحباط واإلحساس ،ببط شديد، والشعور باحلزن

  .الفراغبالوحدة وب

علـى عـدم االستسـالم للقلـق      األزواجتقوية إرادة  .4
 .وتنمية ثقتهن بأنفسهن،واالكتئاب واحلزن

حنو االستعانة باهللا سـبحانه   األزواجغرس االجتاه لدى  .5
، فيجب أن نلجأ أوالً وأخرياً هللا سبحانه ونتذكر إىلوتع

قُلْ  (:إىل، قال تعإىلأن النفع والضر بيد اهللا سبحانه وتع
 لَن   لَـى اللَّـهعا والنوم وا هلَن اللَّه با كَتا إِلَّا منيبصي

، ونتذكر قـول  )51:، آية(التوبة )فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
فعن ابن عباس رضـي  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

عليـه   اهللاكنت خلف رسول اهللا صـلى   قال،اهللا عنه 
احفـظ   كلمات،غالم إين أعلمك  ياوسلم يوماً فقال " 

إذا سألت فاسـأل   جتاهك،اهللا جتده  احفظ حيفظك،اهللا 
األمـة لـو    أنواعلـم   باهللا،وإذا استعنت فاستعن  اهللا،

اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالّ بشيء قد 
اجتمعوا على أن يضروك بشـيء مل   ولو لك،كتبه اهللا 

رفعـت األقـالم    ك،علييضروك إالّ بشيء قد كتبه اهللا 
، )667صالصحف " (سنن الترمـذي،ب.ت،  وجفّت

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسـول اهللا  
اهللا  إىلصلى اهللا عليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحب 

من املـؤمن الضـعيف ويف كـل خـري" (صـحيح      
)، وكذلك حث على التوكـل  393مسلم،ب.ت، ص
حسبِي اللَّه علَيـه يتوكَّـلُ    قُلْ (: إىلعلى اهللا فقال تع
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، كما جيـب أن تقويـة   )38:، آية(الزمر )الْمتوكِّلُونَ
االرادة  والتغلب على الوساوس واالضـطرابات؛ مـن   
خالل املدوامة على الصالة؛ ألن الصالة تقوي الصلة بني 

؛ ألـا متـد   ةاإلنسان وربه وتلهمه السكينة والطمأنين
ية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي اإلنسان بطاقة روح

واالسترخاء التام واهلدوء وكذلك احرصي على ممارسة 
وكـذلك  التمارين الرياضية اليت ستعطيك القوة واحلزم، 

: إىلرعاية اهللا ومعيته مع املؤمنني، قال تع جيب استشعار
 ؛)38:، آيـة (احلج )إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا  (
 ىف راحـة ويبعـث ال ،النفسىف دوء اهلن ذلك سيبعث أل

  العقل. 
عدم اإلحساس 

  بالراحة
الكشف عن األسـباب املؤديـة لعـدم اإلحسـاس      .1

عدم متكن الفرد من حتقيق اهدافـه،  ،والىت منها بالراحة
والضغوطات اليت يتعرض هلا الفرد وينتج عنها شـعوره  

 .بعدم الراحة

 ،االثار املترتبة على الشعور بعدم بالراحة األزواجإرشاد  .2
والىت من ابرزها الشعور باإلحباط واليأس، واالصـابة  

 باالكتئاب وعدم الرغبة ىف العمل.

، مـن  اإلحساس بالرضاتنمية مهارة التخلص من عدم   .3
التخفيف من  إىلخالل اداء بعض املمارسات اليت تؤدي 

عدم الراحة منها: االسترخاء، وممارسة بعض األنشـطة  
الرياضية، واإلكثار من الدعاء عند الشعور بالضيق، قال 

 .)60:، آية(غافر )ادعونِي أَستجِب لَكُم  (: إىلتع

طلب العلـم   على ضرورة احلرص على األزواجإرشاد  .4
فكلما علم اإلنسان انشرح صدره واتسع واإلخالص يف 

 والنقاش اجلمـاعي،  ،احلوار

واملوعظـة،   ،املعنويوالتعزيز 

ونشرات عالجيـة، القـراءة   

آيـات مـن    إىل واالستماع

  الذكر احلكيم.
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كل شيء يف العمل ويف تربية األبناء؛ يشمل اإلخالص 
يف كل نواحي احلياة، فإذا حقّق اإلنسان أهدافه؛ يشعر 

  بالرضا والراحة. 
 .األزواجغرس بذور الرضا واإلميان يف نفوس  .5

للتغلب على عدم اإلحساس  األزواجتنمية الوازع الديين عند 

وبالقدر  إىل، وذلك من خالل اإلميان الصادق باهللا تعبالراحة

علم منذ  إىلخريه وشره، فالبد أن نؤمن أن اهللا سبحانه وتع

األزل كل ما سيقع يف هذا الكون قبل حصـوله، وال يقـع   

شيء يف هذا الكون إالّ وفق علم اهللا وتقديره، فأفعال العباد 

عـالمِ   (: إىلهلم كلها مقدرة عنده، قال تعوأرزاقهم وأجا

الْغيبِ ال يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات وال في الْأَرضِ 

، (ســبأ  )وال أَصغر من ذَلك وال أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ

 )كَتب اللَّه لَنا  قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما (: إىل، وقوله تع)3:آية

، وما ورد يف احلديث الشريف فعن عبادة )51:، آية(التوبة

بن الوليد رضي اهللا عنه قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

القلم، قال  إىلوسلم يقول: " إن أول ما خلق اهللا تبارك وتع

يـوم   إىلله: اكتب فجرى يف تلك الساعة مبا هـو كـائن   

)، وكذلك ما ورد يف احلديث 317 ،دالقيامة" (مسند أمح

القدسي، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال النيب صـلى  

اهللا عليه وسلم: قال اهللا عز وجل: " يا ابن آدم تفرغ لعباديت 

أمأل صدرك غىن وأسد فقرك وإالّ تفعل مألت صدرك شغالً 

  . )358ومل أسد فقرك" (مسند أمحد،  
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حماولة  إىلمبفهوم االنتحار،والذى يشري  األزواج تعريف .1  حماولة االنتحار
  ناجحة أو فاشلة إلاء احلياة.

التبصري بأسباب إقدام بعض الناس على االنتحـار،والىت   .2
انعدام الوازع الديين، وضعف اإلميـان بـاهللا،    :أمهها

األمراض الفتاكة واملعدية قد تقود ضـعيفي   إىلإضافة 
الـتفكري يف االنتحـار، وكـذلك بعـض      إىلاإلميان 

االختالالت العقلية والوراثية والعزلة االجتماعية. وقـد  
يكون للمجتمع وعدم تقبله للفـرد عـامالً يف ايـار    

 يف االنتحار. معنويات الشخص وتفكريه

من جمرد الـتفكري باالنتحـار،    األزواجإرشاد وحتذير  .3
وتقبل حقيقة أننا ال نستطيع أن نكون سـعداء كـل   

 الوقت.

اهللا، بتذكر  إىللالجتاه  األزواجتنمية الوازع الديين لدى  .4
، وتقوية اإلميـان وزرع األمـل يف   إىلاهللا سبحانه وتع

 إىلوال تلْقُوا بِأَيـديكُم   (: إىلالنفس،  وتذكر قوله تع
 لُكَةهوروى أبو هريرة رضي )195:، آية(البقرة )الت ،

اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: من قتل 
نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ ا يف بطنه يف نار 
جهنم خالداً فيها أبداً، ومن شرب مساً فقتل نفسه فهو 

جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ومن تـردى   يتحساه يف نار
من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهـنم خالـداً   

  ).103 ،خملداً فيها أبداً" (صحيح مسلم،
بأنفسـهن وزرع بـذور األمـل     األزواجتقوية ثقة  .5

وتذكر أن الكمال هللا ،والتفاؤل، والتواصل مع اآلخرين
    ،وحده

والتعزيـز   اجلمـاعي،  النقاش

واملمارسـة   واملادي، املعنوي

 إىل واالستماعالقراءة  ،العملية

  آيات من الذكر احلكيم.
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البطء يف أداء 
  املهمات

الـبطء يف أداء   إىل املؤديـة باألسباب  األزواج تعريف .1
  املهمات.

البطء يف أداء املهمات على  املترتبةباآلثار  األزواج إرشاد .2
، والضــجر، الضــيقبشــيء مــن الشــعور  :مثــل

ىف اداء  الفشـل ،والشعور بالعجز والـنقص و واإلحباط
 االعمال.

ــه .3 ــب  إىل األزواج توجي ــة جتن ــبطء يف أداء كيفي ال
عـدم قبـول    اآليت:وذلك من خالل اتبـاع  املهمات،

وال منتلـك مهـارات    إجنازها،األعمال اليت ال نستطيع 
واألخذ باألسباب ما  أدائها أداًء تاماً دون بطء أو عرقلة،

لى التخطيط سعياً إلجنـاز العمـل   واالعتماد ع أمكن،
واالطّالع حول األدبيـات املتعلقـة    والقراءة املطلوب،

ننجح يف إجناز  ملوعدم اليأس إذا  بنجاح،بإدارة األعمال 
بناء عالقة  العمل،املزيد من  إىلبعض األعمال واملبادرة 

كـثري مـن    إجنازفهي تساعد على  اآلخرين،طيبة مع 
واالستعانة باهللا  واحلرج،ال سيما الصعب منها  األعمال،

 أعمالنا،واحلرص على اتقان االعمال،وجل على أداء  عز
كما ورد يف احلديث الشريف عن عائشة رضي اهللا عنها 

اهللا حيب إذا عمل  إناهللا عليه وسلم قال "  صلىأن النيب 
ــى،   ــند أيب يعل ــه " (مس ــالً أن يتقن ــدكم عم أح

ــذلك ،)349،ص1989 ــر مراوك ــة اهللا يف الس قب
اهللا يف املنشط واملكـره ومـا ورد يف    وخمافة والعالنية،

اهللا عليه  صلىاحلديث الشريف الذي قال فيه رسول اهللا 
وسلم عندما دار احلوار بينه وبني جربيل عليه السـالم "  

أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن  قال،اإلحسان  ما. قال …

والتعزيـز   اجلمـاعي،  النقاش

واملمارسـة   واملادي، املعنوي

 إىل واالستماعالعملية، القراءة 

  آيات من الذكر احلكيم.
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ــراك    ــه ي ــراه فإن ــن ت ــحيح … " مل تك (ص
 .)22،ص1994بخاري،ال

مـن الشـعور    الـتخلّص على كيفية  األزواج مساعدة .4
،وذلك البطء يف أداء املهماتبالضيق أو اإلحباط نتيجة 

جيب أن نعلم أن رسول اهللا و املسئولية،حتمل من خالل 
يف تربيـة   األعظـم صلى اهللا عليه وسلم كان له السبق 

وهذا ما ورد يف احلـديث   املسئولية،النشء على حتمل 
مسعت  قال،اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  عبدالشريف فعن 

راع  كلكـم "  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول 
وكلكم مسئول عن رعيته اإلمام راع ومسئول عن رعيته 

مسئول عن رعيته واملرأة راعية  وهووالرجل راع يف أهله 
 يفدم راع واخلـا  رعيتها،يف بيت زوجها ومسئولة عن 

مال سيده ومسئول عن رعيته، واملرأة راعيـة يف بيـت   
راع يف مال سيده  واخلادم رعيتها،زوجها ومسئولة عن 

قال وحسبت أن قد قال والرجـل   رعيته،ومسئول عن 
 وكلكـم راع  رعيتـه، ومسئول عن  أبيهراع يف مال 

 .)148-147 ،ومسئول عن رعيته (صحيح البخاري

على اكتسـاب مهـارة   عمل بال األزواجنصح ضرورة   .5
إلجناز كـثري مـن    ضروريةفهي  بكفاءة،إدارة الوقت 

تأخري، والتغلب على مشكلة البطء يف أداء األعمال دون 
  املهمات.

بإن للبكاء أنواعاً كثرية، فالبكـاء مـن    األزواج تعريف -  البكاء
خشية اهللا وهذا حممود، فبكاء الرمحـة والرقـة، واحملبـة    
والشوق، والفرح والسرور، وبكاء اجلزع مـن ورود األمل  
وعدم احتماله، وبكاء احلزن، وبكاء اخلوف، لكن ما يهمنا 

 واملـادي، املعنـوي   التعزيز

واملمارسة  اجلماعي، والنقاش

 إىل واالستماعالعملية، القراءة 
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يف هذه اجللسة هو بكاء احلزن على ما مضى من حصـول  
ملا ،وبكاء اخلوف مـن املصـائب   ،فوات حمبوبمكروه أو 

 يتوقع يف املستقبل.

  .التوتر والبكاء إىل املؤديةباألسباب  األزواج تعريف -
أمام املواقـف   األزواجتنمية مهارة ضبط االنفعال لدى  -

 .الضاغطة

حنو االسـتعانة بـاهللا    األزواجتقوية الوازع الديين لدى  -
، والـتحكم يف  للتغلـب علـى األحـزان    إىلسبحانه وتع

االنفعاالت وضبط النفس، واالستعانة باهللا للتغلـب علـى   
فَمن تبِع هـداي فَـال    (:إىلاملخاوف واألحزان، إذ قال تع
، وكذلك )38:، آية(البقرة )خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ

سول اهللا االستعانة باهللا من اهلم واحلزن، وأن نتذكر دعاء ر
قال مسعت أنس بـن   عمروعن أيب صلى اهللا عليه وسلم، ف

 اللـهم "  :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :مالك قال
أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسـل واجلـنب    إين

والبخل، وضـلع الـدين، وغلبـة الرجـال " (صـحيح      
، كـذلك الرضـا بالقضـاء    )205،ص1994البخاري،

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو  (: إىلوالقدر، قال تع
، )51:، آيـة (التوبة )موالنا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

وال تهِنوا وال تحزنوا وأَنـتم الْـأَعلَونَ إِنْ    (: إىلوقوله تع
نِنيمؤم متواستشعار رعايـة   ،)139:، آية(آل عمران )كُن

إِنَّ اللَّه يـدافع عـنِ    (: إىلاهللا ومعيته مع املؤمنني، قال تع
، (احلـج  )الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خوان كَفُـورٍ 

، وكذلك املداومة على اقامة الصالة، فإن وقوف )38:آية
ـ  د اإلنسان يف الصالة بني يدي اهللا يف خضوع وتضرع؛ مي

  آيات من الذكر احلكيم.
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اإلنسان بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحـي  
  واالطمئنان القليب واألمن النفسي.  

ان اإلفراط يف النوم هو حالة نفسية  إىل األزواجارشاد  .1  اإلفراط يف النوم
 يهرب ا اإلنسان من املشاكل واألحزان.

أسباب اإلفراط يف  للتعرف علىإتاحة الفرصة للزوجات  .2
، الىت منها: املعاناة مـن املشـاكل واألحـزان،    النوم

ــية    ــغوط النفس ــاب، والض ــابة  باالكتئ واالص
 .واالقتصادية...اخل

والىت مـن  ، النـوم باضرار اإلفراط يف األزواجتعريف  .3
امهها: التاثري على الوظائف احليوية اخلاصـة باجلسـم،   

إصابة اإلنسان بالسـمنة وزيـادة    إىلوميكن أن يؤدي 
اخلمول  إىلالوزن، وقد يؤثر على إجناز األعمال ويؤدي 

  والكسل.
باإلرشادات اليت تعينهن علـى تغلـب    األزواجتزويد  .4

الرياضـة،   ، وذلك من خالل ممارسـة اإلفراط يف النوم
فالرياضة أداة ختفّف من األحزان والضغوط النفسـية،  
وكذلك ن خالل ممارسة اهلوايات الىت من شاا مساعد 
الفرد على قضاء وقت الفراغ والتغلب على املشـاكل  
واألحزان، كذلك ايضا جيب على الفرد احلرص علـى  

 .إتقان االعمال، النه يساعد على التغلب على األحزان

حنو االسـتعانة بـاهللا    األزواجازع الديين لدى تنمية الو .5
 إىل،وذلك بالتوجه للتغلب على املشاكل واألحزان إىلتع

اهللا بقلب راضٍ مطمئن، واالستعانة به يف التغلب علـى  
واتقُوا  (: إىلأي مشاكل أو أحزان قد متر به، وقال تع

، )11:، آية(املائدة )اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

 واملـادي، املعنـوي   التعزيز

واملمارسة  اجلماعي، والنقاش

ــة،  ــدعاء،والعملي القراءة وال

آيـات مـن    إىل واالستماع

  الذكر احلكيم.
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ـ  الصـابِرِين   (: إىلكذلك ضرورة االستغفار لقوله تع
 )والصادقني والْقَانِتني والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ

، وكذلك جيب االلتزام بالصالة، )17:، آية(آل عمران
فالصالة أقوى وأهم أداة لبث الطمأنينة يف النفوس وبث 

فَإِذَا قَضيتم الصالةَ  (: إىلهلدوء يف األعصاب، قال تعا
 متنأْنفَإِذَا اطْم وبِكُمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق وا اللَّهفَاذْكُر
فَأَقيموا الصالةَ إِنَّ الصالةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابـاً  

الـدعاء؛ فإنـه   ،وكذلك )103:، آية(النساء )موقُوتاً
  وسيلة جللب السكينة والطمأنينة.       

املعاناة النفسية 
من فقد احد 
افراد االسرة 
(الزوج، الزوجة، 

  احد االبناء)

اىل تعريفـات مفهـوم    األزواجارشاد االزواج او إىل  -1
أا االستجابة املميزة لفقدان شيء  :املعاناة النفسية والىت منها

أو شخص غايل، فضالً عن كوا حالـة انفعاليـة معقـدة    
  تتضمن استجابات فسيولوجية ووجدانية وأخرى معرفية. 

ــار الســلبي األزواجارشــاد االزواج او إىل  -2 ة اىل اآلث
  :ومن هذه اآلثار،والضارة ملفهوم املعاناة النفسية

آالم  –نقصان الـوزن   –فقد الشهية :اآلثار اجلسمي -أ
 –آالم يف املفاصل  –آالم يف املعدة  –وصداع يف الرأس 

 –كوابيس عند النوم  –صعوبة يف النوم  –ضيق التنفس 
 .مخول وعدم قدرة على القيام  بأعمال

صعوبة يف التركيز  –آثار عقلية:صعوبة يف ذكر األشياء  -ب
 –كثرة التفكري يف املوت  –مساع أصوات غريبة  –واالنتباه 

التفكري باحلـاح يف الشـهيد    –تطور غريب على األفكار 
 .ومواقفه

سرعة االنفعال والنرفزة  –الشعور بالوحدة :آثار نفسية -ج
 .وغريها –اليأس من املستقبل  –سرعة البكاء  –

 واملـادي، املعنـوي   التعزيز

واملمارسة  اجلماعي، والنقاش

واحلديث االجياىب مع العملية، 

والدعاء،والتوبة،والقراءة النفس،

آيـات مـن   إىل  واالستماع

  الذكر احلكيم.
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اىل اخلصـائص النفسـية    األزواجارشاد االزواج او إىل -3

  :ملفهوم املعاناة النفسية والىت منها

ـ القصور الذايت: أي ميل الشيء إىل االحتفـاظ حبالتـه     

الراهنة بعد غياب املؤثر اخلارجي، ويتمثل هذا يف اسـتمرار  

األفراد يف الشعور بوجود الفقيد ومساع صـوته وكـذلك   

  استمرار تأثريه يف إدارة شؤون البيت.

ـ نوبات احلزن واالكتئاب: حيث يظهر احلـزن بشـكل   

نقطاع يف مناسبات معينة مث خيتفـي  مفاجئ بعد فترة من اال

وهو ما ميكن أن نطلق عليه احلزن املناسيب وتصـبح هـذه   

النوبات مثرية للقلق حني تتسم باحلدة وتتـواىل يف فتـرات   

  متقاربة وقد يكون سبب ذلك الذكريات الداخلية.

ـ احلزن بأثر رجعي: حيث عندما يفقد الشخص عزيزاً فإن 

األعزاء السابقني فيتجدد احلزن احلزن يتجدد عمن رحلوا من 

  على أولئك الراحلني مجيعاً. 

وهـذه   :ظهوره مفهوم املعاناة النفسية على مراحل أربعة –
 املراحل االربعة هى:

وهي "مرحلة اإلنكار وعدم التصديق" فـال   املرحلة األوىل:

يصدق بالذي حصل. ويقول: أنا ال أصدق ما تقولون، وال 

.. وتأكدوا، وذلك لكي يهون .اأظن أن ذلك حيصل، اذهبو

  على نفسه املصيبة.
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"تبلد الشعور" فال حيس باحلزن، ولعلك قد  املرحلة الثانية:

الحظت ذلك يف بعض الناس عندما ميوت له قريب فيشـعر  

وكأنه مل حيدث شيء وال حيزن. وهذه املرحلـة ال تتعـدى   

  عادة أسبوعني.

ـ  املرحلة الثالثة: در، وعـدم  وهي مرحلة البكاء وضيق الص

الرغبة يف أي شيء من الطعام أو اجلنس أو غريه، مع بـاقي  

  أعراض االكتئاب بشكل خفيف كما ذكرناها قبل قليل.

وهي مرحلة قبول األمر والتسليم للواقـع،   املرحلة الرابعة:

واالستمرار يف احلياة الدنيا، وهذه املراحل ال تزيـد مـدا   

قد فقد عزيزاً عليـه  مجيعاً عن ستة أشهر. فإذا جاء إنسان و

منذ سنة أو سنتني، وكلما تذكره يبكي ويضطرب وتكـون  

احلالة شديدة جداً إىل درجة أنه يترك وظيفته وينعزل، فيكون 

  هذا اكتئاباً.

أداء العبادات وقراءة  اىل األزواجارشاد االزواج او إىل  -4

القرآن وارتياد املساجد ومساع املواعظ والتذكري باهللا كـل  

  دوره اإلجيايب يف التخفيف من األحزان.   ذلك له

اىل التخلص من املظـاهر   األزواجارشاد االزواج او إىل  -5

احلدادية: مثل خلع املالبس السوداء وعـدم فـتح التلفـاز    

وغريها. حيث فتح التلفاز ال يدع للشخص فرصة ليخلـو  

باألحزان واجترار الذكريات فضالً عن احتمال تعرض الفرد 
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  دة خلربات إجيابية تساعد على التخفيف.خالل املشاه

اىل احلديث االجياىب مـع   األزواجارشاد االزواج او إىل  -6

فمحادثة اإلنسان لنفسه وإقناعه هلـا يكـون دوره    ،النفس

إجيابياً يف التخفيف من حدة األسى من ذلك ترديد عبارات 

(قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا) (احلي أبقى من امليـت)  

  وغريها.

حنـو   األزواجتنمية الوازع الديين لـدى االزواج او   -7
حزان،وذلك االستعانة باهللا تعإىل للتغلب على املشاكل واأل

بالتوجه إىل اهللا بقلب راضٍ مطمـئن، واالسـتعانة بـه يف    
 (التغلب على أي مشاكل أو أحزان قد متر به، وقال تعإىل: 

، (املائـدة  )واتقُوا اللَّه وعلَى اللَّـه فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمنـونَ   
 (، كذلك ضرورة االسـتغفار لقولـه تعـإىل:    )11:آية

صادقني والْقَانِتني والْمـنفقني والْمسـتغفرِين   الصابِرِين وال
، وكذلك جيب االلتـزام  )17:، آية(آل عمران )بِالْأَسحارِ

بالصالة، فالصالة أقوى وأهم أداة لبث الطمأنينة يف النفوس 
فَإِذَا قَضيتم الصالةَ  (وبث اهلدوء يف األعصاب، قال تعإىل: 

لَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَـإِذَا اطْمـأْننتم   فَاذْكُروا ال
فَأَقيموا الصالةَ إِنَّ الصالةَ كَانت علَـى الْمـؤمنِني كتابـاً    

،وكذلك الدعاء؛ فإنه وسـيلة  )103:، آية(النساء )موقُوتاً
  جللب السكينة والطمأنينة.

اىل فضائل الصرب عنـد   األزواجارشاد االزواج او إىل   -8
  البالء والىت منها:

ال  الصربنعمة تعد :ال تعدهلا نعمة على اإلطالق الصربنعمة   
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 لذا قال تعاىل ىف كتابه احلكيم: ،تعدهلا نعمة على اإلطالق
 ،سورة البقرة( }يا أَيها الَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ {

سعد، و عندئذ بعد باهللا يتصل يحينما  فاالنسان )،153
 اتصالك باهللا أنت أكرب من أكرب مصيبة،

جيب ان يعلم االنسان ان  :كل شيء له حساب إال الصرب 
فإن اهللا يوىف الصابرين  كل شيء له حساب إال الصرب

إِنما يوفَّى الصابِرونَ { ، لقوله تعاىل:أجورهم بغري حساب
  ).10سورة الزمر: ( }أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 

باهللا  يشعر املؤمن الصابر الذى يتصل  :قمة السعادةالصرب   
 { ، كما جاء ىف قوله تعاىل:يف قمة السعادة بانه عز وجل 

)،وقوله تعاىل: 44سورة ص:  (}إِنا وجدناه صابِرا 
علَى الْخاشعني واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا {
 ).45سورة البقرة:  (}
العاقبة للمتقني  جيب ان يعلم االنسان ان :العاقبة للمتقني 

األيام تدور، أناس يرتفعون، أناس  ،العاقبة للمتقني
ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء، أناس يفتقرون، ويف 

 فَاصبِر إِنَّ{ كما جاء ىف قوله تعاىل: النهاية العاقبة للمتقني،
نيقتلْمةَ لب49سورة هود: ( }الْعاق.( 

 ، حبياة طيبةالصابر وعده اهللا  :حبياة طيبةالصابروعده اهللا  

والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم  { كما جاء ىف قوله تعاىل:

وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرُءونَ 

سورة ( }بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ 

 حياتنا طالب مهمل ال يدرس، ال)،فنجد ىف 22الرعد:

يداوم، ال يقرأ، ال يؤدي امتحاناً، ميضي وقته كما يتمىن، 
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وكما يشتهي، وكما يريد، وطالب آخر ملتزم بالدوام 

والدراسة، انظر هلذين الطالبني بعد عشرين عاماً، إنسان له 

له مكانة اجتماعية، والثاين يعاين  ومكانة يف اتمع، متألق، 

 }بِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقنيفَاص { ،مصدقا لقوله تعاىل::ما يعاين

 ).49سورة هود: (

ن اهللا سبحانه وتعاىل ا :أن اهللا سبحانه وتعاىل حيب الصابرين 
{ وكَأَين ىف قوله تعاىل:كما جاء ،حيب الصابرين الصابرين

من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ 
 (146( الصابِرِين يحب واللَّهۗ اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا 

  ).146آل عمران، ) }
معية اهللا أن الصابرين ىف  :أن الصابرين ىف معية اهللا عز وجل 

{ واصبِروا إِنَّ اللَّه مع ،كما جاء ىف قوله تعاىل:عز وجل
ابِرِين46 ،ألنفالا (} الص.( 

أكد اهللا سبحانه وتعاىل أن الصرب  :أن الصرب فيه خري ألهله 
{ وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا ،كما جاء ىف قوله تعاىل:فيه خري ألهله

 متبوقا عثْلِ مبِم) ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو 126بِه({ 

 ).126النحل،{

خص اهللا تعاىل الصابرين بأمور ثالثة مل خيص ا غريهم  
،،كما جاء ىف صالته عليهم ورمحته هلم وهدايته هلم وهي:

 {وبشرِ الصابِرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قَالُواقوله تعاىل:
إنا ِهللا وإنا إلَيه راجِعونَ * أُولئك علَيهِم صلَواتُ من ربِهِم 

-155 ،سورة البقرة ( }ورمحةٌ وأولئك هم املُهتدونَ
157.( 

الفالح ىف الدنيا واألخرة  ربطأن اهللا سبحانه وتعاىل قد  
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اهللا سبحانه وتعاىل الفالح ىف الدنيا واألخرة  ربط :بالصرب
{ يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا كما جاء ىف قوله تعاىل:،بالصرب

 }(200وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (

 ).200سورة آل عمران،)

: بشر اهللا ىف الدنيا واألخرة  عظيمحظ  هلملصابرين اأن  
،كما واألخرة ىف الدنيا  عظيمبان هلم حظ  لصابرينتعاىل ا

{ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب جاء ىف قوله تعاىل:
اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 

{وما يلَقَّاها إِالَّ الَّذين )،قوله تعاىل:80(القصص، { (80)
ا يموا وربيمٍصظع ّظا إِالَّ ذُو ح35فصلت: ( }لَقَّاه.( 

بشر اهللا الصابرين  :بشر اهللا الصابرين بصربهم على البالء 
{ولَنبلُونّكُم بِشىٍء مّن  :قال تعاىلف،بصربهم على البالء

 اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نّقْصٍ منوعِ والْجو وفالْخ
ابِرِينّرِ الصّشب155 ،سورة البقرة( }و.(  

العزوف عن 
الزواج (عدم 

  الزواج)

التعريف بامهية الزواج وخاصة للقادر عليه،ومن ال  -
عن علْقَمةَ قال: كنت أمشي مع عبد ف ،يستطيع فعلية بالصوم

، فَقَام معه -رضي اهللا عنهما  - اللَّه بِمنى، فَلَقيه عثْمانُ 
 كجوزا عبد الرمحن! أال نانُ: يا أبثْمفقال له ع ،ثُهدحي
جارِيةً شابةً؟! لَعلَّها تذَكِّرك بعض ما مضى من زمانِك! قال: 

ال عبد اللَّه: لَئن قُلْت ذَاك، لقد قال لنا رسول اللَّه صلى فق
يا معشر الشبابِ من استطَاع منكُم الْباَءةَ  ((اهللا عليه وسلم: 

 عطتسمل ي نمجِ، ولْفَرل نصرِ، وأَحصلْبل فإنه أَغَض ،جوزتفَلْي
  .رواه البخاري ومسلم)) وِجاٌء  فَعلَيه بِالصومِ فإنه له

إهلية منذ أن خلق اهللا شريعة ارشاد الشباب اىل ان الزواج  -

 واملـادي، املعنـوي   التعزيز

واملمارسة  اجلماعي، والنقاش

العملية، واحلديث االجياىب مع 

النفس،والدعاء،والتوبة،والقراءة 

آيـات مـن   إىل  واالستماع

  الذكر احلكيم.

  

 



293 
 

وقُلْنا يا َآدم اسكُن أَنت  {سيدنا آدم عليه السالم، فقال: 
)،واستمرت هذه السنة آالف 35البقرة، } (وزوجك الْجنةَ

لعملية  السنني ومل يكن هناك أي خطأ أو نتائج سلبية
الزواج، ولكن اإلنسان عندما غير هذه السنة، بدأت املشاكل 
بالظهور وبدأت النتائج السلبية تطفو على السطح، وبدأ 
 الباحثون ينادون بضرورة العودة إىل الزواج كفطرة طبيعية،

ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم {  :ولذلك قال تعاىل
لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك  أَزواجا

). وكأن اهللا تعاىل يريد 21الروم: } (لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
أن يؤكد لنا من خالل هذه اآلية على ضرورة االلتزام بقانون 

اهللا لذلك فإن االبتعاد عن طريق  ،الزواج وعدم خمالفته
واإلعراض عن ذكره يعرض صاحبه لضنك العيش، فلن 
يكون سعيداً يف الدنيا، أما يف اآلخرة فالعذاب بانتظاره، لقد 
كان يف الدنيا ينظر إىل ما حرم اهللا وميتع نظره بالفواحش 
ولذلك سوف يفقد هذا البصر يوم القيامة وحيشره اهللا 

رِي فَإِنَّ لَه معيشةً ومن أَعرض عن ذكْ  {أعمى، يقول تعاىل:
ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى * قَالَ رب لم حشرتنِي 
أَعمى وقَد كُنت بصريا * قَالَ كَذَلك أَتتك َآياتنا فَنِسيتها 

م يؤمن وكَذَلك الْيوم تنسى * وكَذَلك نجزِي من أَسرف ولَ
(بَِآيات ربه ولَعذَاب الَْآخرة أَشد وأَبقَى -124طه: } 

127.(  
لقول النيب صلى ،سنة نبويةارشاد الشباب اىل ان الزواج  -

  اهللا عليه وسلم: ((فمن رغب عن سنيت فليس مين)).
سنة نبوية وشريعة إهلية، فمن  ارشاد الشباب اىل ان الزواج -

أعرض عن الزواج فإنه خيالف بذلك تعامل اخلالق وسنة نبيه 
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  .عليه الصالة والسالم
كون سبباً للغىن لقوله ارشاد الشباب اىل ان الزواج قد  -

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم { :تعاىل
يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسع وإِمائكُم إِنْ 

يملوهذه اآلية تؤكد أن الزواج ميكن أن 32النور: } (ع ،(
إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه   {:يكون سبباً للغىن لقوله تعاىل

هلفَض نم{.  
إشباع اجلانب  ارشاد الشباب اىل ان الزواج يساعد ىف -

العاطفي لدى اإلنسان مبا يسهم ىف متتعه بصحة أفضل. وقد 
جاءت بعض الدراسات لتؤكد على ضرورة "إشباع" اجلانب 
العاطفي لدى اإلنسان ليتمتع بصحة أفضل، فأكدوا أن 
املتزوجني أكثر سعادة ويتمتعون جبهاز مناعي أقوى من 

، وهنا أولئك الذين فضلوا العيش وحيدين من دون زوجة
رمبا يتجلى قول احلق تبارك وتعاىل عندما حدثنا عن آية من 

ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا { :آياته فقال
 اتلََآي كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستل

). فهذه اآلية تشري بوضوح إىل 21الروم: } (لقَومٍ يتفَكَّرونَ
االستقرار النفسي الذي حيدث لدى اإلنسان بعدما يتزوج 

، كذلك تشري اآلية إىل إشباع (لتسكُنوا) من خالل كلمة
وهذه ،}مودةً ورحمةً{ اجلانب العاطفي من خالل قوله

معجزة علمية مل يكن أحد يدركها، بل كان الرهبان يظنون 
الزواج ضار باإلنسان فكانوا يعزفون عنه ولذلك قال أن 

  ). !!!ال رهبانية يف اإلسالم(احلبيب األعظم 
ارشاد الشباب اىل ان امللحدين عزفوا عن الزواج وجلؤوا  -

إىل الصداقة والشذوذ والفاحشة، فكانت األمراض اجلنسية 
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املعدية، وكان االكتئاب الذي يعصف باتمع الغريب، حىت 
% من أطفال أمريكا  13أحدث دراسة تقول إن إن 

مصابون باضطرابات نفسية!. ىف حني جند ىف اتمعات 
اإلسالمية، وعلى الرغم من التخلف العلمي إال أننا جند نسبة 
االكتئاب واالنتحار واألمراض اجلنسية أقل بكثري جداً من 
أي بلد "إباحي"، وهذا دليل مادي على قوة تعاليم اإلسالم 

  دق هذه التعاليم وفائدا بالنسبة للمجتمع.وص
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  ":الشيخوخة  " رعاية املسننيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف :الثالث الفصل
  

  متهيد:
الشيخوخة طور من أطوار احلياة، وظاهرة من ظواهرها، إذا بدأت فسوف تستمر وبطريقة تعترب 

صورة أخرى  إىلغري ملحوظة، وهي ليست مرضاً، وإمنا هي فترة يتغري فيها اإلنسان تغرياً فسيولوجياً 
ليست بأفضل من سابقتها، ألن الصورة اجلديدة يصاحبها ضمور يف كثري من األعضاء، وفقدان ملموس 

،كما جاء ىف قوله للقوة واحليوية، تزول معه ظواهر الفتوة والعنفوان، مث تنتهي كما ينتهي كل شيء
 54،(الروم }قوة ضعفاً  اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد {:إىلتع
.(  

الشيخوخة مرحلة من مراحل العمر، وحلقة من حلقات التاريخ وجزء ال يتجزأ من وجود وتعد 
كل جمتمع من اتمعات اإلنسانية، فسنة اهللا يف خلقه، أن يأيت اجليل بعد اجليل؛ على امتداد عمر البشرية 

أو فتنة الغىن والثراء، املديد، فيقدم اإلنسان يف حياته التضحيات، وقد يتعرض ملختلف ألوان الفاقة واحلاجة، 
 دفليس من الوفاء لألجيال السابقة من املسنني، أن ، أرذل العمر إىلأو آالم املرض والعجز، وخاصة إذا ر

فمن الواجب ،يهملوا أو يتركوا فريسة للضعف واحلاجة يف آخر حيام، بعد أن قدموا ألمتهم ما بوسعهم
احلنيف الذي حفظ للمسنني مكانتهم، وقدر ذوي الشيبة يف رعايتهم والعناية م، عمالً مببادئ ديننا 

  .إكرامهم ومحايتهم إىلاإلسالم، ودعا 
  

  املسنني:تعريف اوال: 
وقال الفريوزآبادي يف الرجل الكبري ولذلك يقال أسن الرجل إذا كرب، :يف اللغة كلمة املسن تعين :يف اللغة

آخرِ  إىلالشيخ والشيخونُ: منِ استبانت فيه السن، أو من خمِسني أو إحدى وخمِسني  :القاموس احمليط
والشيخ هو من أدرك الشيخوخة، وهي غالباً عند اخلمسني من العمر، وهو فوق  .الثمانني إىلعمرِه أو 

 } هذا بعلي شيخاً{: إىلقال اهللا تعو،الكهل ودون اهلرم، وهو ذو املكانة من علم أو فضل أو رياسة
   ).23،(القصص }وأبونا شيخ كبري {:إىلوقوله تع{)، 72،هود(

يف االصطالح هو كل فرد أصبح عاجزاً عن رعاية وخدمة نفسه إثر تقدمه تعين كلمة املسن  :يف االصطالح
يف العمر وليس بسبب إعاقة أو شبهها وإن كانت بعض املنظمات الدولية تعرفه تعريفا إجرائيا تسهيال 
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املسنني من خالل مدخل ). ويقسم بعض الباحثني للتعامل فتقول املسن هو (من جتاوز عمره الستني عاما
 ( سنة)، واهلرم 85-76سنة)، والشيخ ( 75-60فئات أكثر ختصيصاً، تشمل الكهل ( إىلالعمر الزمين 
  .سنة واملعمر من بلغ مائة عام فأكثر 86-100)

  
  :شكالت الشيخوخةم :ثانيا

  من امهها: شكالت الشيخوخةمتتعدد 
الكثري من املشكالت النفسية يتركز أمهها يف اخلوف تصاحب مرحلة الشيخوخة :املشكالت النفسية -1

من اهول والقلق وعدم حتقيق التكيف الشخصي واالجتماعي وترتبط املشكالت النفسية للمسن بأنه جيد 
نفسه يف حالة صدام مع من حوله من األبناء واألحفاد وعدم طاعته مما حيز يف نفسه وجيعله عرضه للمعاناة 

  :يلي ومن أهم مظاهر املشكالت النفسية للمسنني ما،باألمل النفسيمن التوتر والشعور 
والشعور بأن اآلخرين ال يقبلونه وال يرغبون بوجوده  :الشعور الذايت بعدم القيمة وعدم اجلدوة باحلياة-

   .وما يصاحب ذلك من ضيق وتوتر وقد يقدم بعضهم على االنتحار
فقد يعيش بعض الشيوخ وكأم ينتظرون النهاية والقضاء احملتوم ويتحسرون على  :شعور بقرب النهاية -

  .شبام وقد يعانون على قلق املوت
زواج األوالد وانشغاهلم بعد ويزيد من هذا الشعور لدى كبار السن الشعور بالعزلة والوحدة النفسية:  -

سمي واملرض أحيانا مما يقلل دائرة وقدم العمر وضعف اجل ،موت الزوج ،كال يف حاله وعامله اخلاص
  .واالحفاداالتصال االجتماعي. وقد تقتصر العالقات االجتماعية على األوالد 

 إىلنفسهم مثل أنانية األطفال حيث يريد اهتمام خاص به وبطلباته قد تؤدي اازدياد اهتمامهم ب األنانية: -
   .الزوجية ألوالدهم ديد سعادة

  املتعلقة بضعف الطاقة اجلنسية أو التشبث ا.  املشكالت العاطفية:-
حيث ال أهداف وال ،والسأم وشعور املسن بأنه أصبح كائنا ينتظر األجليشعر بامللل  :مشكلة امللل -

مما جيعله عرضة لالضطرابات النفسية كاخلمول واالنطواء والسلبية املستمد من اإلحساس بالعزلة ،مطامح
  .مات السلبية بسبب من يعيشون معه وحوله من الناسعلى النفس وذلك بسب التراك
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مشكلة القلق نتيجة خوف املسن من املستقبل واملبالغة يف التفكري فيه ومقارنة حتدث  :مشكلة القلق-
تراجعه يف كل ما يقوم به من أنشطة ويسبب  إىلمستقبله مبن حوله من الناس وعجزه من جمارام مما يؤدي 

  قلقا وضيقا. 
تذكر و تكرار  إىلوفيه يصبح كبري السن أقل استجابة وأكثر متركزا حول ذاته مييل  الشيخوخة:ذهان  -

وتقل  ،ل قوية بالنسبة خلربات املاضيظحكاية اخلربات السابقة وتضعف ذاكرته بالنسبة للحاضر بينما ت
على التوافق  ويصبح غري قادر ،اهتماماته وميوله. ويالحظ نقص الطعام واألرق وتقل طاقته وحيويته

حالة االعتماد على  إىلسرعة االستثارة والعناد والنكوص  إىلبسهوله ويشعر بقلة قيمته باحلياة وهذا يؤدي 
  .الغري

وخاصة األوالد واألحفاد ونقد املعايري االجتماعية وهذا مظهر من  التطرف يف نقد السلوك اجليل التايل: -
  .مظاهر صراع األجيال

مشكلة االكتئاب نتيجة لزيادة الضغوط اليت تعجل حبدوث االضطرابات حتدث و :مشكلة االكتئاب -
  .االكتئابية

 
بالضعف الصحي العام والضعف اجلسمي وضعف املشكالت الصحية ترتبط : املشكالت الصحية -2

احلواس كالسمع والبصر وضعف القوة العضلية واحنناء الظهر وجفاف اجللد وترهله واإلمساك وتصلب 
  .عدم مقاومة اجلسمأكرب من ذي قبل لإلصابة باملرض والشرايني والتعرض بدرجة 

 
املشكالت اليت متنع تكيف املسن مع  تعترب املشكالت االجتماعية من أكثر :الجتماعيهااملشكالت  -3

ومن أهم أسباب حدوث املشكالت االجتماعية للمسنني فقدان بعض األدوار بعد ،نفسه واآلخرين
ومن أهم مظاهر املشكالت االجتماعية ،وشعورهم بفقدان أمهيتهم ووجاهتهم االجتماعية ،تقاعدهم

  :للمسنني مايلي
 االجتماعية بعد التقاعد خاصة عالقاته مع زمالء العملمشكلة فقدان املسن لبعض أدوارة -
مشكلة شعور املسن باالغتراب عن اتمع نتيجة لعدم توفر فرص جمتمعية ملشاركته يف املنظمات  -

االجتماعية وأنشطتها اليت تسهم يف خدمة اتمع الذي يعيش فيه أو احمليطني به مما ينتج عنه عزلة املسن 
  .وشعوره بالوحدة
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 إىلمشكلة شعور املسن بالعزلة كلما تقدم به العمر وابتعد عن األقارب أو قصروا يف رعايته باإلضافة  -
  .نقص مكانته االجتماعية

مشكلة فقدان رعاية األسرة نتيجة ملا طرأ على اتمع من تغريات اجتماعية مرتبطة بتحول اغلب األسر  -
  .حساسية املسن ورتابة حياته اليومية إىلاسر نووية,مما يؤدي  إىلمن اسر ممتدة 

مشكلة سوء توافق االجتماعي بني املسن والبيئة اليت يعيش فيها متمثلة يف عجز وإخفاق املسن يف حل  -
  .نفسه ون منه أو ما ينتظره هو منمشكالته اليومية إخفاقاً يزيد على ما ينتظره اآلخر

كبار السن وأصدقائهم و احنصارها تدرجيا بدائرة اضطراب العالقات االجتماعية:وضعف العالقات بني -
  .ضيقة تكاد تقتصر على نطاق األسرة

 
حلاله االقتصادية للمسن حيث يفقد عمله يف اغلب ايؤثر كرب السن على املشكالت االقتصادية:  -4

س األحيان نتيجة وصوله لسن التقاعد وبالتايل يقل دخله مع زيادة احتياجاته وزيادة األسعار يف نف
ومن أهم مظاهر املشكالت  .وجود مشكالت اقتصادية تواجه غالبية هؤالء املسنني إىلمما يؤدي ،الوقت

  :االقتصادية مايلي
  .التقاعد إجباريا إىلرفض سوق العمل املعاصر واملستحدث تشغيل كبار السن بل وحماولة إحالة العاملني  -
 
مما ميثل مشكلة بالنسبة لآلباء كبار ،اقتصاديا رعاية آبائهممشكلة تنصل بعض األبناء من مسئوليام جتاه  -

  .السن خاصة يف حالة عدم وجود مصدر دخل ثابت هلم
  .مشكلة نقصان دخل املسن نتيجة فقده لعمله أو تقاعده -
مصروفات إضافية يف تلك املرحلة العمرية نتيجة  إىلمشكلة زيادة تكاليف حياة املسن واحتياجاته  -

  .العالج أو منط معني من التغذية مما ميثل عبئا اقتصاديا إضافياً على املسن وأسرته إىلاحتياجه 
قصور التنظيمات والتشريعات التأمينية عن ضمان حياة مالئمة وكرميه للمتقاعدين يف كثري من الدول  -

  .نظرا الخنفاض قيمة هذه املعاشات مع تصاعد األسعار
 
وسن القعود هو ما يعرف عادة باسم سن اليأس وهو عند املرأة يتعني مبرحلة مشكلة سن القعود: -5

انقطاع احليض (يف احللقة اخلامسة من عمرها ) وعند الرجل يتعني بالضعف اجلنسي األوىل أو الثانوي و 
تضخم الربوستاتا ( يف احللقة السادسة من عمره). ويكون سن القعود مصحوبا يف بعض األحيان باضطراب 
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فسي أو عقلي قد يكون ملحوظا أو غري ملحوظ ويكون ذلك يف ذلك يف شكل الترهل والسمنة ن
  .واإلمساك واإلجهاد و الذبول العصبية والصداع واالكتئاب النفسي واألرق

 
فعندما حيل وقت التقاعد  .: وتعترب على رأس املشكالت اليت جيب وضعها يف احلسبانمشكلة التقاعد -6

يادة الفراغ ونقص الدخل يشعر الفرد يف أعماق نفسه بالقلق على حاضره و اخلوف من و ما يصاحبه من ز
االيار العصيب و خاصة إذا فرضت عليه حياته اجلديدة بعد التقاعد الفجائي  إىلمستقبله مما قد يؤدي 

معه خاصة إذا مل أسلوبا جديدا من السلوك مل تالفة من قبل وال جيد يف نفسه املرونة الكافية لسرعة التوافق 
  .يتهيأ هلذا التغري

 
مع اقتراب املسنني ألرذل العمر تتنامى لديهم الرتعات واالجتاهات مشكالت أداء الشعائر الدينية: -7

وحياولون االهتمام بأداء الشعائر ،طلبا للصفح واملغفرة قبل لقائه إىلاهللا سبحانه وتع إىلالدينية والتقرب 
  :يلي الدينيه والثقافية ما ومن مظاهر املشكالت،الدينية

مشكلة عدم قدرة املسنني على االلتزام بأداء الشعائر الدينية كالصالة واحلج نتيجة ضعف القدرة الصحية  -
  .والبدنية أو العجز املادي عن أداء فريضة احلج أو العمرة بالرغم من الرغبة الشديدة يف القيام بذلك

عة واملرئية عن توفري الربامج ووسائل اإلرشاد الديين اليت تشبع قصور وسائل األعالم املقروءة واملسمو-
 .احتياجات املسن ورغباته يف التزود بكثري من األمور املرتبطة بالعبادات واملعامالت

,أما لزيادة سعرها أو لعدم مالئمتها للمسن أو عدم  - عدم أمكانية حصول املسن على الكتب الدينيه 
  .استعارة املسنني لتلك الكتبوجود املكتبات اليت تيسر 

عدم توفر الفرص املناسبة لعقد لقاءات بني كثري من املسنني وبني رجال الدين األكفاء الذين يوفرون هلم -
 .ما حيتاجونه من معلومات خاصة بأمور دينهم يف تلك املرحلة العمرية

الدينية يف دور العبادة يف  عدم توفر أماكن عبادة قريبة من سكن املسن مما يعوقه عن أداء الفرائض-
  .مواعيدها كرغبة ملحة لدى كثري من املسنني طمعا يف نيل جزاء صالة اجلماعة

 
يعترب الفراغ الكبري من أهم املشكالت اليت تواجه كبار :املشكالت التروحيية وشغل وقت الفراغ -8

وشغل وقت الفراغ للمسن ومن أهم مظاهر املشكالت التروحيية  ،السن خاصة بعد تقاعدهم عن العمل
  :مايلي
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عدم وجود فرص اجيابية لشغل وقت فراغ املسن كاالهتمام بتنظيم رحالت أو معسكرات صيفية لكبار -
  .السن

قصور اخلدمات التروحيية ملؤسسات رعاية املسنني سواء كانت مؤسسات ارية(أندية املسنني),أو  -
  .يتعلق بتنظيم رحالت أو معسكرات صيفية لكبار السنمؤسسات رعايتهم(دور رعاية املسنني),خاصة ما 

عدم قدرة املسن على ممارسة كثري من األنشطة التروحيية الىت كان ميارسها وتعود عليها قبل كرب سنه -
  .اوعدم وجود بدائل تتمشى مع احتياجاته وقدراته

 تنظيم وتنفيذ الربامج التروحيية عدم االهتمام بإعداد متخصصني يف شئون -
للمسنني(اجتماعني,رياضني,فنيني) مبا يتمشى مع احتياجام لنوعية برامج رياضية أو فنية أو سياحية 

  .كوسيلة حمببة ألنفسهم لقضاء أوقات فراغهم
عدم إتاحة دور أندية رعاية املسنني فرص لشغل أوقات فراغ املسنني عن طريق ممارسة هوايتهم يف أعمال -

م وتلوين اللوحات وبعض أعمال املطبخ البسيطة أو املسابقات البسيطة يف شغل التريكو والكروشية والرس
 .املعلومات العامة والثقافية والعاب الطاولة والدومينو والشطرنج

ان املشكالت املتعلقة باملعاجلة الدوائية عند املسنني متعددة  :املسنني عندمشكالت املعاجلة الدوائية  -9
  :التاليةظاهر املوميكن أمجاهلا يف 

  .عجز املسن االلتزام بوصفة طبية ما-
  .تزداد أخطاء تعاطي املسن لألدوية سواء من حيث الكمية اونوع الدواء -
نظرا لتعدد األمراض الىت يصاب ا املرضى املسنون فأم  :خاطر اآلثار اجلانبية الضارةالتعرض مل -

خماطر  إىليستهلكون من األدوية أكثر مما يتناوله املرضى الذين هم اصغر سنا مما ينتج عنه زيادة تعرضهم 
  .اآلثار اجلانبية الضارة

 
  ":الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "اإلرشاد النفسي الديين يف دور ثالثا: 

الرحيل من احلياة  إىلأقرب من غريه الن  جمال رعاية املسنني نظرااإلرشاد النفسي الديين يف يلعب 
اإلسالم هو الدين اخلامت الذي  وانجناة فيها بغري الدين، يرى انه ال اليت ال و،اآلخرة إىلالدنيا، واالنتقال 

ويشفيه من كل ،ه من كل سوءوالدنيا فهو حيفظ، ىف االخرة اجلنة إىلينفع صاحبه، وينجيه من النار 
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 جمال رعاية املسنني "اإلرشاد النفسي الديين يف ومن ابرز االدوار الىت يقوم ا ، األمراض واألسقام
  " ما يلىالشيخوخة 

فال داعى ان حيملوا انفسهم ما ال  إىلوبالت يف العبادات، مخفف عنهقد أن اإلسالم  إىلارشاد املسنني  -1
وذلك على النحو ،)185،(البقرة }يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر{: إىلقال تع طاقة هلم به، فقد

 :إىلالت
التيمم بدل الوضوء، واجللوس يف الصالة بدل القيام، وشرع اإلطعام بدل الصيام اإلسالم شرع  -

 وحنو ذلك
املسنني. قال ـ  حق املسن يف العبادات أيضا، وأمر من يؤم الناس أن يراعي حال اإلسالم راعى  -

صلى اهللا عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبري. وإذا 
 ).رواه أبو داود( صلى لنفسه فليطول ما شاء

حرص اإلسالم على وضع أحكام شرعية خاصة للمرضى واملسنني يف أداء العبادات، وحطّ عنهم  -
( ال يكلف اهللا نفساً إال وسعهااإلمث يف ترك ما ال يقدرون ع ( ليه  ). ومن تلك 286البقرة:) 

التشريعات ـ أيضا ـ إباحة الفطر يف رمضان للمسن واملريض الذي ال يقوى على الصوم، وإذا صام 
  ). 184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ) (البقرة/) :أضر ذلك بصحته، قال سبحانه

خلف عن صالة اجلماعة، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: "من رخص اإلسالم للمسن املريض الت -
منه  - مل تقبل  - قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض -مسع املنادي فلم مينعه من أتباعه عذر " 

  ).الصالة اليت صلى " (رواه أبو داود
 
 
وبني بر الوالدين يف  إىلدين اإلسالم بني توحيد اهللا سبحانه وتعقرن  :الوالدينبر  إىلحث االبناء  -2

أكثر من موضع، مما يدل على مكانة ذلك، واعترب العقوق جرمية وعاقبته خمزية أليمة، فشددت التعاليم 
اإلسالمية يف هذا اجلانب ,حىت ال يقع التفريط من األبناء حنو اآلباء، فاألصل عندنا معشر املسلمني أن 

  .اهللا بذلك من أعظم القربات إىللتقرب يتنافس األبناء يف خدمة اآلباء ورعايتهم، وا
 
ولقد  {: إىلقوله تعكما جاء ىف  ،العناية باملسن واإلنسان عموما حرص اإلسالم علىالتاكيد على  -3

). فاإلنسان يف مجيع مراحله حمترم ومكرم؛ لقيمته اإلنسانية الذاتية، وأمر 70 ،(اإلسراء }كرمنا بين آدم 
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بإكرامه عند شيبته، وحث على القيام بشؤونه، وهو النموذج الذي جسدته ابنتا شعيب ـ عليه السالم ـ 
). وقوله 23،(القصص }ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري  {: إىلوالذى جاء ىف قوله تع

ا وقل هلما قوالً كرمياً. إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمه :{ سبحانه
كما ،)24 – 23،(اإلسراء }واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً

كان كبار السن حمل عناية ووصاية من النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذي قال: "رغم أنف، مث رغم 
فلم  -أحدمها أو كليهما  - من أدرك أبويه عند الكرب " :أنفُ ، مث رغم أنف"، قيل: من يا رسول اهللا؟ قال

   ".يدخل اجلنة". وقال لرجل استأذنه يف اجلهاد: "أحي والداك؟"، فقال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد
  
وتنمية الوازع الذايت اإلنساين والديين جتاههم ،ىف اتمع   " غرس فكرة "وجوب رعاية املسنني -4

 إيداعهم يف دور املسننيوعواقب إمهاهلم أو 
الرضا ، واهلم واحلزنالشعور بواألساليب اليت تفيد يف التخفيف من  ،بعض اآلليات إىل املسنني إرشاد -5

  ).51:، آية(التوبة )...قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا (: إىلتع، كما جاء ىف قوله بالقضاء والقدر

فعن القاسم بن  ،اليت تفيد يف ختفيف الشعور من اهلم واحلزن الحاديث النبوية الشريفةبا املسنني تزويد -6

 حزن،أصاب أحداً قط هم وال  ما"  :عليه وسلم اهللاقال رسول اهللا صلى  قال،عبد الرمحن عن أبيه عبد اهللا 

وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يفّ حكمك عدل يفّ قضاؤك أسألك بكل  عبدكاللهم إين عبدك وابن  فقال،

نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب  بهاسم هو لك مسيت 

وأبدله  وحزنه، مهّهإالّ أذهب اهللا  مهّي؛أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب  عندك

-508أمحد، من مسعها أن يتعلمها " (مسند قال: فقيل يا رسول اهللا أال نتعلمها ؟ ف قال، رحاً،فمكانه 

 إين اللهم"  :يقولعليه وسلم  كان النيب صلى اهللا قال،مسعت أنس بن مالك  :قال عمرووعن أيب  ).509

(صحيح وغلبة الرجا الدين،وضلع  والبخل،أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب   " ل 

  ).205، صالبخاري
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  مناذج لالرشاد النفسى الديىن ىف جمال رعاية املسنني: :رابعا

توجد العديد من النماذج لالرشاد النفسى الديىن ىف جمال رعاية املسنني، اال انه سوف  يتم التعرض 

  :إىللبعضها، كما هو واضح ىف اجلدول الت

  ىف جمال رعاية املسنني ) يوضح مناذج لالرشاد النفسى الديىن4جدول(

  املستخدمة الفنيات  اإلرشاد النفسي الديينخدمات   املشكلة

 باهلم لشعورا
واحلزن لدى 

  املسنني

ý من هم أو حزن؛ إمنا هو بأمر  اإلنسانما يصيب  أنّاملسنني  توعية
ذنـوم لقولـه    من خيفّفليمحص عباده، و إىلاهللا سبحانه وتع

، (التوبـة ) ...إِلَّا ما كَتـب اللَّـه لَنـا    قُلْ لَن يصيبنا ( :إىلتع
الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ  وبشرِ الصابِرِين(إىل)، وقوله تع51:آية

)، 156-155، آيـة:  (البقـرة  )قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ
، (يوسف )أَرحم الراحمنيفَاللَّه خير حافظاً وهو  (: إىلقوله تعو

  .)64آية:
ý اهللا سـبحانه   إىلتسليم األمر  حنواملسنني اجتاه إجيايب لدى  غرس

 الدعاء.، وعدم االستسالم لليأس، واملداومة على إىلوتع

ý واألسـاليب الـيت تفيـد يف     ،بعض اآلليات إىل املسنني إرشاد
، كما جاء ىف الرضا بالقضاء والقدر، والتخفيف من اهلم واحلزن

، (التوبـة  )...قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا (: إىلتعقوله 
وال تهِنوا ( :إىلاإلميان سبب للسعادة قال تع وكذلك ).51:آية

  نِنيمـؤم مـتنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحال ت(آل عمـران  )و ،
قال  املؤمنني،وكذلك استشعار رعاية اهللا ومعيته مع  .)139:آية
ـ (احلـج  )...إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا (إىلتع ). 38:ة، آي

إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحـزنْ إِنَّ   ( :إىلوقوله تع
بلَى مـن أَسـلَم    (: إىل). وقوله تع40:ة، آي(التوبة )اللَّه معنا

 التعزيزاحلوار، و
املعنوي، واملوعظة، 

آيات  إىل واالستماع
من الذكر احلكيم لتمد 
  الفرد بالقوة والطمأنينة
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وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه وال خوف علَيهِم وال 
 ).112(البقرة،آية: )هم يحزنونَ

ý ن وقوف أل على احلرص على اخلشوع ىف الصالة، حث املسنني
بني يدي مواله يف خضوع وتضـرع ميـده    الصالةاإلنسان يف 

، واالطمئنـان  الروحيبطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء 
إذ من شأنه بعث حالة من االسـترخاء   ،واألمن النفسي ،القليب
، وهدوء النفس، وراحة العقل، ملا لذلك من أثـر هـام يف   التام

  سي.التوترات العصبية والقلق النف حدةالعالج النفسي لتخفيف 
ý واألدعية اليت تفيـد يف ختفيـف    القرآنيةباآليات  املسنني تزويد

فَإِذَا قَضيتم  (: إىل، كما جاء ىف قوله تعالشعور من اهلم واحلزن
  متنـأْنفَإِذَا اطْم وبِكُمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق وا اللَّهالةَ فَاذْكُرالص

الةَ إِنَّ الصوا الصيمقُوتـاً فَأَقواباً متك نِنيمؤلَى الْمع تالةَ كَان( 
الشـعور بالسـعادة    أسبابوكذلك من  ).103:ة(النساء، آي

فَمن تبِع هداي فَـال   (: إىلقال تع ،اهلداية والسري على منهج اهللا
 ).38:ة، آي(البقرة)خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ

ý اليت تفيـد يف ختفيـف    الحاديث النبوية الشريفةبا املسنني تزويد
فعن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عبد  ،الشعور من اهلم واحلزن

أصاب أحداً  ما"  :عليه وسلم اهللاقال رسول اهللا صلى  قال،اهللا 
وابن أمتك  عبدكاللهم إين عبدك وابن  فقال، حزن،قط هم وال 

ك أسألك بكل اسم ناصييت بيدك ماض يفّ حكمك عدل يفّ قضاؤ
نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلتـه يف   بههو لك مسيت 

أن جتعل القرآن ربيع  عندككتابك أو استأثرت به يف علم الغيب 
 مهّهإالّ أذهب اهللا  مهّي؛قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب 

فقيل يا رسول اهللا أال نتعلمها  قال، فرحاً،وأبدله مكانه  وحزنه،
 ).509-508أمحـد،  من مسعها أن يتعلمها " (مسند  قال:؟ ف
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كان النيب صلى  قال،مسعت أنس بن مالك  :قال عمرووعن أيب 
أعوذ بك من اهلـم واحلـزن    إين اللهم"  :يقولعليه وسلم  اهللا

وغلبة الرجـال "   الدين،وضلع  والبخل،والعجز والكسل واجلنب 
  ).205، ص1994، (صحيح البخاري

آلية التغلب على اهلموم وضيق الصدر، مثـل   إىل املسنني إرشاد -1  ضيق الصدر
ـ   إىلاهللا سبحانه وتع إىلاللجوء   (: إىلوالتوكل عليه، قـال تع

(النسـاء،   )فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً
مع العمل الصاحل والعلـم   إىل)، واإلميان الصادق باهللا تع81آية:

النافع، فكلما اتسع علم اإلنسان انشرح صدره واتسع، وكذلك 
يف كل حـال ويف كـل    إىلاملداومة على ذكر اهللا سبحانه وتع

موطن، فللذكر تأثري عجيب يف انشراح الصدر ونعيم القلـب،  
اخللق، فالكرمي احملسـن   إىلوزوال اهلم والغم. وكذلك اإلحسان 

  أشرح الناس صدراً، وأنعمهم قلباً.
غرس بذور التفاؤل واألمل لدى املسنني وعدم االستسالم لليأس  -2

 واإلحباط.

، وحمبته إىلاهللا سبحانه وتع إىلالرجوع اإلنابة و إىلإرشاد املسنني  -3
  من القلب واإلقبال عليه والتنعم بعبادته.

 التعزيزاحلوار، و
املعنوي، واملوعظة، 
واالسترخاء، ونشرات 

 واالستماع عالجية،
آيات من الذكر  إىل

  احلكيم 

اإلحساس 
  بالتشاؤم

  التشاؤم. إىلالكشف عن األسباب املؤدية  .1
 التغلب على الشعور بالتشاؤم. إرشاد املسنني على آلية .2

 تنمية مهارة التخلص من التشاؤم. .3

 غرس بذور التفاؤل واإلميان يف نفوس املسنني. .4

  تنمية الوازع الديين عند املسنني للتغلب على التشاؤم. .5

احلوار، والنقاش 
 التعزيزاجلماعي، و

املعنوي، واملوعظة، 
 ونشرات عالجية،

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم

فقدان األمـل: مثـل: عـدم     إىلالكشف عن األسباب املؤدية  .1  فقدان األمل
االنتظام يف احلياة، وضغط العمل، وعدم التقبل من اآلخـرين،  

احلوار، والنقاش 
 التعزيزاجلماعي، و
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  وانعدام املعاملة املتوازنة من اتمع.
إرشاد املسنني على آلية التغلب على الشعور بفقـدان األمـل،    .2

وأعظم وسيلة لبث األمل هو ديننا اإلسالمي احلنيف بـالرجوع  
 إىلومتثل آيات الذكر احلكيم اليت تدعونا  إىلاهللا سبحانه وتع إىل

إِنَّ مـع   (: إىلالعمل وتزرع فينا بذور األمل يف احلياة، قال تع
، وروي عن عبد اهللا بن عمرو بن )6:، آية(الشرح )الْعسرِ يسراً

العاص قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول: "   
احرز لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل آلخرتك كأنك متـوت  

). وكذلك حتمل 12، ص1992غداً" (احلارث بن أيب أسامة،
سـتوى  املسئولية جتاه أنفسنا وجتاه أبنائنا ومستقبلنا لالرتقـاء مب 

حياتنا، وكذلك التعود على العطاء املستمر واملشاركة الوجدانية 
واالحترام املتبادل ودعم العالقة وتقدير اآلخـرين؛ يـزرع يف   

 اإلنسان الثقة بالنفس واألمل املشرق..

 تنمية مهارة التغلب على فقدان األمل. .3

 غرس بذور الثقة واألمل املشرق يف نفوس املسنني. .4

اهللا والتغلـب علـى    إىلألمل يف احلياة بالرجوع إعطاء املسنني ا .5
  اليأس وفقدان األمل.

املعنوي، واملوعظة، 
 ونشرات عالجية،

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم

الشعور بعدم 
  االستقرار

تعريف املسنني مبفهوم حالة الشعور بعدم االستقرار وأسباا  -6
االهتمام من االخرين، الفقر وعدم  إىل(الشعور باإلمهال وافتقاد 

  إشباع رغبات االبناء،وعدم وجود ماوى او عمل..اخل).
 تبصري املسنني باآلثار السلبية الناجتة عن الشعور بعدم االستقرار. -7

 إىلنني حنو االستعانة باهللا سبحانه وتعبث الوازع الديين لدى املس -8
 للتخلص من حالة عدم االستقرار.

تقوية إرادة املسنني على عدم االستسالم بسهولة للقلق والشعور  -9
فهو قمة اإلرشاد النفسي  ،بعدم االستقرار من خالل اإلميان باهللا

احلوار، والنقاش 
 التعزيزاجلماعي، و

املعنوي، واملوعظة، 
ونشرات عالجية، 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم
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الديىن، والشعور حبالة االتزان النفسي والقضاء على الشعور بعدم 
االستقرار؛ ألن ديننا اإلسالمي احلنيف قد وضع الطريق السليم 

إِنَّ اللَّه  (بقوله:  إىلأمام اإلنسان، وهذا ما أكده اهللا سبحانه وتع
 فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ11:، آية(الرعد )ال ي( ،

هللا صلى اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسول ا
" املؤمن القوي خري وأحب  اهللا من املؤمن  إىلعليه وسلم: 

اهللا  إىل)، فالتقرب 393الضعيف ويف كل خري" (صحيح مسلم، 
، وتقوية النفس واإلرادة والسمو على النقائد إىلسبحانه وتع

والترفّع على مغريات الدنيا وأهوائها يعطينا راحةّ نفسية كبريةً 
 نة والسكينة.ويبث فينا الطمأني

 إىلحث املسنني على اداء الصالة ىف اوقاا،فهى تقود  -10
السكينة والوقار وهي من أهم األسباب اليت تقضي على حالة 

نسانَ خلق إِإِنَّ الْ (:إىلعدم االستقرار، فقد قال اهللا سبحانه وتع
إِلَّا  *منوعاً وإِذَا مسه الْخير *إِذَا مسه الشر جزوعاً *هلُوعاً

قَد أَفْلَح  (: إىل، وقوله تع)22-19:، آية(املعارج )الْمصلِّني
- 1:، آية(املؤمنون )الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ* الْمؤمنونَ

ذيب النفس  إىلفالصالة هلا فوائد مجة تؤدي يف النهاية  ،)2
أقصى درجات الصحة  إىلوتعديل السلوك والوصول بالفرد 

  النفسية واالستقرار واهلدوء.
سرعة االستثارة 

  واالهتياج
الوضـع  االستثارة واالهتياج مثل: تدىن بأسباب  املسنني تعريف -1

نفسية وعصبية،وضعف اإلميان واالستجابة ، واضطرابات االقتصادي

قَالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم ( إىلتع قالف،والبعد عن اهللا للشيطان

نيعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرقَالَ  (إىلوله تع). وق39(احلجر،آية: )ف

نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزـ ووق). 82(ص، آية: )فَبِع ـ  هل إِنَّ  ( إىلتع

، والعصف احلوار
 والتمثيلالذهين، 

ولعب األدوار، 
والتعزيز املعنوي 

  واملادي
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    ـنـوا مكُونيل ـهبزو حعدا يماً إِنودع ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُميالش

كما وضحه النيب صلى اهللا عليـه   ، )6(فاطر، آية:)أَصحابِ السعريِ

رجالن عند النيب صلى اهللا  استبصرد قال "  بنوسلم فعن سليمان 

فقال رسول اهللا  أوداجه،وتنتفخ  عيناهيه وسلم فجعل أحدمها حتمر عل

هذا لذهب عنه الذي  قاهلاصلى اهللا عليه وسلم إين ألعرف كلمةً لو 

يب مـن   ترىهل  الرجل،فقال  الرجيم،أعوذ باهللا من الشيطان  جيد،

  .) 249.ت،صب، جنون " (سنن أيب داود

(مثل  الستثارة واالهتياجسرعة اعن اآلثار املترتبة على  الكشف -2

وعدم السـيطرة علـى   ،ضيق النفس وعدم القدرة على احلركة

  .نلتكوين اجتاهات سلبية حنوه..اخل) .النفس

سرعة االستثارة واالهتيـاج، عـن   لكيفية جتنب املسنني  توجيه -3

اهللا عنه أن رسول اهللا  رضيفعن أيب هريرة  طريق التحكم ىف النفس،

الـذي   الشديدالشديد بالصرعة إمنا  ليسصلى اهللا عليه وسلم قال " 

 وعن ). 1،ص1994ميلك نفسه عند الغضب " (صحيح البخاري،

قال رسول اهللا  قال،حدثين أيب عن جدي عطية  قال،بن حممد  عروة

وإن الشيطان خلق  الشيطان،الغضب من  إن"  وسلم:صلى اهللا عليه 

فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " (سنن  باملاء،وإمنا تطفأ النار  النار،من 

  ) 4784أيب داود، 

خلل يف اإلدراك احلسي والذي عبارة عن تعريف املسنني باهللوسة(  - v  اهللوسة
اخلروج عن املـألوف  حيدث عن عدم وجود مؤثرات خارجية، أي 

 والتكلم بكالم غري مفهوم).

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

آيات  إىل واالستماع
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v -  ،تعريف املسنني باسباب اهللوسة (مثل: اضطراب العالقات األسرية
وسوء التوافق األسري، وفقدان أحد الزوجني والضغوطات النفسـية  

 واالقتصادية...اخل)

v - الواقع.البعيدة عن  للهلوسة االستسالمعدم  إىل املسنني إرشاد  
v - الشيطان.مصدرها  اهللوسة هذهأن كثرياً من  ننياملس تعريف  
v - ب  إىل املسنني توجيهالوقوع فريسة  إىلاملؤدية  األسبابكيفية جتن

  .للهلوسة
v - اهللوسة على التخلّص من  نتساعدهباألساليب اليت  املسنني تزويد

املوسـيقى   إىلواألوهام مثل: التقليل قدر املستطاع من االسـتماع  
اء امللفتة واأللوان الصارخة، والبعد عن العزلة والتفكري العالية، واألضو

يف املشاكل واهلموم، وممارسة األلعاب واهلوايات البسيطة، واالشتراك 
باألنشطة اجلماعية واالندماج مع اموعة، والتفكّـر يف آيـات اهللا   

عليه وسلم  اهللاوقد وضح النيب صلى  لتقوي اإلميان واألمل يف احلياة،،
اهللا من املؤمن الضـعيف ويف كـل    إىلؤمن القوي خري وأحب أن امل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال،أيب هريرة رضي اهللا عنه  ن، فعخري

اهللا من املؤمن الضـعيف ويف   إىلالقوي خري وأحب  املؤمنوسلم " 
وإن أصابك  تعجز،باهللا وال  واستعنكل خري، احرص على ما ينفعك 

قدر اهللا وما  قل،ولكن  وكذا،شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا 
مسـلم،  شاء فعل فإن لـو تفـتح عمـل الشـيطان " (صـحيح      

 تعـد  املؤمن،القوة يف شخصية ان  إىل)،فهذا احلديث يشري 2052
أن اإلنسـان الـذي    يعين وهذا للتخلص من اهللوسة.صفة ضرورية 

 األمـر. تقوية نفسه ليتغلّب على هذا  إىلحيتاج  اهللوسةسيطر عليه ت
واالستعانة باهللا عز وجل عن طريق الذكر واالستغفار وقراءة القـرآن  

اهللا  احفـظ يف أوقاا خري حافظ لإلنسان "  الصلواتواحملافظة على 
نيأس وال نعجز كما قال النيب صـلى اهللا   أالّوجيب علينا  ".حيفظك 

  من الذكر احلكيم
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عزمية وإصرار حىت نتخلص مـن  ب ونستمرتعجز "  والعليه وسلم " 
  املرض.هذا 

والىت قد ترجع  ،سيطرة األوهام إىلتعريف املسنني األسباب املؤدية  -  سيطرة األوهام

 ،احلالة االقتصادية السيئة ،علي عزيزشخص  (فقدعوامل خارجية إىل

عوامل  إىل، أو األوالد الثقيلة وعدم االستقرار وكثرة األعباء)مسئولية 

والرغبة ،وضعف الشخصية والثقة بالنفس،(ضعف الوازع الديين.ذاتية

يف جذب انتباه اآلخرين واستدرار عطفهم،و التهرب من املسـئولية  

 وااللتزامات).

اهللا ولـيس بيـد أحـد مـن      بيدبأن النفع والضر  املسنني تذكري -

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو  (: إىلكما جاء ىف قوله تع،خلقه

 مـا  وكذلك،)51(التوبة،آية:) موالنا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

كنـت   قال،فعن ابن عباس رضي اهللا عنه  الشريف،ورد يف احلديث 

غـالم إين   يـا عليه وسلم يوماً فقـال "   اهللاخلف رسول اهللا صلى 

إذا  جتاهـك، اهللا جتـده   احفظ حيفظك،احفظ اهللا  كلمات،أعلمك 

األمـة لـو    أنواعلم  باهللا،وإذا استعنت فاستعن  اهللا،سألت فاسأل 

اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالّ بشيء قـد كتبـه اهللا   

إالّ بشيء قـد  اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك  ولو لك،

الصـحف " (سـنن    وجفّـت رفعـت األقـالم    عليك،كتبه اهللا 

  .)667صالترمذي،ب.ت،

نفسـي   وقع يف له،أتيت أُيب بن كعب فقلت  قال:الدميلي  ابن عنو
لو أن  قال،لعلّ اهللا أن يذهبه من قليب  بشيءشيء من القدر فحدثين 

وهو غري ظامل هلـم ولـو    عذّماهللا عذّب أهل مساواته وأهل أرضه 

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم
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ذهباً  أحدرمحهم كانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم ولو أنفقت مثل 
يف سبيل اهللا ما قبله اهللا منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك مل 

ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ولو مت على غري هذا  يكن
  ).225، صلدخلت النار"(سنن أيب داود،ب.ت

مـن   األوهام إىلبسهولة  االستسالمعلى عدم  املسننيرادة إ تقوية -
يف السراء والضراء، واالسـتعانة   إىلاهللا سبحانه وتع إىلخالل اللجوء 

ورد يف احلديث الشريف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال،   فقد به،
 إىلالقوي خري وأحب  املؤمن"  :وسلم عليهقال رسول اهللا صلى اهللا 

على ما ينفعك واستعن  احرص خري،الضعيف ويف كل  اهللا من املؤمن
 كـذا باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان 

فإن لو تفتح عمل الشيطان "  شاء فعلوكذا، ولكن قل، قدر اهللا وما 
علـى   املواظبةعلى  ن). كما حثّه2052ص (صحيح مسلم،ب.ت،

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم  (: إىلالصالة لقوله تع
)، 191:ة، آي(آل عمران )ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ 

إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا  (: إىلوقوله تع
م مونَفَإِذَا هرصعلـى   نوكذلك حـثه  ،)201:ة، آي(األعراف )ب

ومن  (: إىلتعبني التوكّل والتواكل لقوله  نالتوكل على اهللا، وميز هل
هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتقُـلْ   (: إىلوقوله تع )،3:ة، آي(الطالق) ي

وكذلك ما  ).38:ة، آيالزمر( )حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ 
 قـال، يف احلديث الشريف فعن املغرية بن أيب قرة السدوسـي   ورد

رجل يا رسول اهللا أعقلها وأتوكّل  قال " يقولمسعت أنس بن مالك 
ــال،   ــل؟ ق ــا وأتوكّ ــهاأو أُطلقه ــنن  أعقل ــل " (س وتوكّ

  .)668صالترمذي،ب.ت،
ـ   االستعانةحنو  املسننياالجتاه لدى  غرس - ، إىلباهللا سـبحانه وتع

الَّذين إِذَا أَصابتهم  (::إىلوالرضا بقضاء اهللا لقوله تع به نوتنمية ثقته
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أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم  *مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ

  ).157-156:، آيةلبقرة(ا )ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ

 إىلمن احلمد هللا يف السراء والضراء والدعاء والتقرب  اإلكثار وكذلك

فَاستجبنا لَه ونجيناه مـن الْغـم    (: إىلقال تع ،إىلوتعاهللا سبحانه 

نِنيمؤجِي الْمنن ككَذَلـ  88(األنبياء،آية: )و ال  (: إىل). وقولـه تع

فَاستجبنا لَه  (: إىل). وقوله تع68(طه،آية:  )تخف إِنك أَنت الْأَعلَى

رض نم ا بِها مفْناهللا هى  إىل، فنتيجة اللجوء )84(األنبياء،آية: )فَكَش

مثرة من مثرات االلتـزام الـديين وأصـلها    ، والىت تعد النفس سكينة

يرتله اهللا يف قلب عبده عند اضطرابه والسكون الذي  والوقارالطمأنينة 

ويوجـب لـه    عليه،بعد ذلك ملا يرد  يرتعجفال  املخاوف،من شدة 

ثُـم أَنـزلَ اللَّـه     (: إىلتع قال والثبات، اليقني،وقوة  اإلميان،زيادة 

  ـذَّبعا وهورت وداً لَمنلَ جزأَنو نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس

رِيناُء الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينإىلوقوله تع ).26:ة، آي(التوبة )الَّذ :

) ٌاللَّه هرصن فَقَد وهرصن(: إىلتعوقوله  ).40:ةآي ،(التوبة )إِالّ ت وه

 لَّهلو انِهِمإِمي عاناً موا إِمياددزيل نِنيمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ

  ).4آية: (الفتح، )جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً

ضعف الثقة 
  بالنفس

  تعريف املسنني مبفهوم الثقة بالنفس. -7
 :ضعف الثقة بالنفس( مثـل  إىلتعريف املسنني باألسباب املؤدية  -8

الضغوطات النفسية واالقتصادية، كثـرة اهلمـوم واملشـاكل    
 املتراكمة، قلة اإلميان والوساوس الشيطانية..اخل).

مساعدة املسنني على مالحظة اآلثار املترتبة على ضـعف الثقـة    -9
تدمري حياة االفـراد، ومـوت بطـيء لطاقـام     :بالنفس( مثل

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم
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عدم القدرة على اختاذ أي قرار حازم  إىلودوافعهم وبالتايل يؤدي 
 يف احلياة).

كيفية جتنب األسباب واملواقف اليت  إىلتوجيه املسنني  -10
 .ضعف الثقة بالنفس إىلتؤدي 

مساعدة املسنني على كيفية التخلص مـن الشـعور    -11
بضعف الثقة من خالل احلديث االجياىب مع النفس والبعد عـن  

 .العبارات السلبية ىف احلديث مع النفس

بث الوازع الديين لدى املسنني لتقوية الثقة بالنفس من  -12
خالل الصالة وقراءة القرآن الكرمي، الىت متد اإلنسان بالسـكينة  

ة وجتعل اإلنسان يعمل قدر استطاعته مثّ يتوكل على اهللا والطمأنين
  يف كل شيء.

بتقنية والىت قد تكون مرتبطة  صعوبة التركيزأسباب ب املسنني توعية - .  صعوبة التركيز
، وأيضـاً عـدم   كالضوضاء مثالً ،الظروف احمليطة باملوقفواالنتباه 

، وبالتايل يتولّد عـن  فاملهمالقدرة على تقدير األمور من حيث األهم 
كثرة  إىل، هذا باالضافة ذلك اجتاه حنو إمهال االستماع وعدم االنتباه

 .اليقظةيف أحالم  قاالستغرا إىلاهلموم واملشاكل الىت قد تودى 

الشعور بـاألمل   مثل: التركيز صعوبةلباآلثار السلبية  املسنني توعية -

من اإلجناز، وتضعف من درجـة إجيابيـة    حتد ،لوقت،وتضيع اوامللل

  الفرد وتفاعله يف اتمع.  

احلد من أعراضها مـن  واإلنصات من خالل مهارة التركيز  تنمية -

  :اآليتخالل 

أهداف واضحة قابلة للتحقيق يف حياتنا، والتركيـز علـى    حتديد -أ

  إجنازها.

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

  األدوارولعب 
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  ما أمكن عن اإلسراف يف أحالم اليقظة. االبتعاد -ب

  بالتعب. نعن التفكري أو االستذكار مىت شعرت التوقف -ج

  ببعض اهلوايات النافعة، كاملشي ملدة قصرية. شغل النفس -د

طريقـة   إىلحمتوى الكالم ولـيس   إىلاالهتمام املنصت  توجيه -ك

  املتحدث.

  ع.الذهنية يف دائرة املوضو تشجيع القوى -ل

  .التفكري صعوبةما أمكن معوقات  معاجلة -م

  ورقة أثناء االستماع لآلخرين. علىالنقاط اهلامة  تسجيل -ن

على اإلصغاء والتركيز  لتحديد مدى القدرةبعض التمارين  اجراء -و

  والفهم.

متسلسلة متدرجـة حـىت    بطريقةمهارة ترتيب األفكار  تنمية -ى 

  استيعاا.يسهل 

 وعدم العجز والضعف ،باهللا عز وجل االستعانة حث املسنني على -

أساليب اإلرشاد النفسـي الـديين ذكـر اهللا     أهم فمن ،أمام اهلموم

واالستغفار واالنصراف  والدعاءوقراءة القرآن الكرمي  إىلسبحانه وتع

يساعد  األساليبللعبادة وذلك ألن جمرد التفرغ هللا والتقرب إليه ذه 

 ،وختفيف حدة القلق لديـه  النفسي،هلدوء اإلنسان على االسترخاء وا

كنت خلف رسول اهللا صـلى اهللا   قال،عباس رضي اهللا عنه  ابن فعن

غالم إين أعلمك كلمـات، احفـظ اهللا    ياعليه وسلم يوماً فقال " 
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فاسأل اهللا، وإذا استعنت  سألتإذا  جتاهك،احفظ اهللا جتده  حيفظك،

بشـيء مل   ينفعوكعلى أن واعلم أن األمة لو اجتمعت  باهللا،فاستعن 

ينفعوك إالّ بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا علـى أن يضـروك   

رفعت األقالم وجفّت  عليك،يضروك إالّ بشيء قد كتبه اهللا  ملبشيء 

  .)667،الترمذيالصحف " (سنن 

  إكساب املسنني مهارة التركيز أثناء ممارسة الصالة أو املذاكرة.- .
بأن النظام الغذائي يؤثر تاتريا كبريا يف قوة وضـعف   املسنني توعية - .  ضعف الذاكرة

%) مـن السـعرات احلراريـة    30الذاكرة حيث أن املخ يستغل ( 
طاقة كبرية من الكربوهيدرات، حيث  إىلاملكتسبة يومياً، وهو حيتاج 

يقوم املخ حبرق هذه الطاقة حىت أثناء النوم؛ لذلك فإن تناول اإلفطار 
 هو أفضل طريقة لتخزين الطاقة طوال اليوم

ومما ال شك فيه ،بان ضعف الذاكرة سالح ذو حدين املسنني توعية - .
أن النسيان سالح ذو حدين؛ فهو نعمة ونقمة يف آن واحـد، فهـو   
نعمة؛ ألننا من خالله ننسى آالمنا وأحزاننا، كل اخلربات املؤملة الـيت  
منر ا؛ لذلك ال يستطيع اإلنسان أن خيزن يف ذاكرته كل االنطباعات 
واآلثار عن كل ما مر به من أحداث يف كل سنوات عمـره، وهـو   
نقمة إذا جتاوز احلد وأصبح ظاهرة تنغص علينـا حياتنـا ويعرضـنا    

، وفيه مضيعة للوقت والشعور بامللل وحيد من درجـة  ملواقف حمرجة
 الفرد وتفاعله. ةإجيابي

  آلثار السلبية النامجة عن ضعف الذاكرة.با املسنني توعية .

  الكشف عن األسباب املؤدية لضعف الذاكرة. - .

آلية التغلب على ضعف الذاكرة من خالل أن على  املسنني إرشاد - .
يكرر الشخص ما يود القيام به أكثر من مرة، واإلكثار مـن أكـل   
اخلضروات والفاكهة الطازجة، واحملافظة على الصحة العامة إلعطـاء  

 ، والنقاشاحلوار
والنشرات  اجلماعي،

والتعزيز اإلرشادية، 
واملادي،  املعنوي
 إىل واالستماعالقراءة 

آيات من الذكر 
  احلكيم
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اجلسم حقه يف النوم وعدم اإلجهاد والسـهر، وممارسـة الرياضـة    
 واملواظبة عليها.  

عند املسنني للتغلب على ضعف الذاكرة مـن  تنمية الوازع الديين  -

اهللا والصالة، واحلرص علـى   إىلخالل اإلكثار من الذكر والتقرب 

طاعة اهللا،ففى قصة الشافعى خري دليل عل ذلك،فقد حـدثت مـع   

 إىلاإلمام الشافعي الذي وهبه اهللا قدرة فائقة على احلفظ حني ذهب 

ر ذلك يف قدرتـه  السوق ووقع نظره دون قصد على كعب امرأة فأثّ

اهللا واستغفره فأمتّ اهللا عليه هذه النعمة، وـذا   إىلعلى احلفظ فتاب 

  يقول الشافعي: 

  ترك املعاصي إىلفأرشدين   وكيع سوء حفظي  إىلشكوت 

  ونور اهللا ال يهدى لعاصـي  وأخربين بأن العلم نـــور

ـ  .  (:إىلوهذا النور ال يوهب إالّ ملن أطاع اهللا وتقرب إليه، يقول تع
، (الشـورى  )ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشاُء مـن عبادنـا   

  .)52:آية
أهم أسباب ويعترب،الترددسلوك  إىل املؤديةباألسباب  املسنني تعريف - .  التردد

 الصعوبةالتردد، وهو ناتج عن الصعوبة يف التمييز بني األشياء، ومن مثّ 
  .يف اختاذ القرار األكثر صواباً

الترددنوالىت من ابرزها الشـعور  على  املترتبةباآلثار  املسنني إرشاد- .
  باحلرية والضعف وعدم القدرة على اختاذ القرار السليم.

الوقوع يف  إىلاليت تؤدي  األسبابكيفية جتنب  إىل املسنني توجيه - .
  التردد.

بـالتردد، مـن   من الشعور  التخلّصعلى كيفية  املسنني مساعدة -

 اجلماعي، احلوار
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة  واملادي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم
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إن اهللا بـين  ف، والتركيز على اعمال اخلري إىلاهللا تع إىلخالل الرجوع 

ـ  فالزوجـة اخلري وطريق الشر، وعرفنا عليهما،  طريق تـار  خت ةاملؤمن

عن النار والعياذ باهللا، قـال   ااجلنة وتبعده إىل ايق اليت تؤدي الطر

وقُـلِ   (: إىلتع وقوله، )10:ة، آي(البلد )وهديناه النجدينِ (:إىلتع

عـالمِ   إىلاعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ 

 ،)105:، آيـة (التوبـة  )الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

تـردد يف  يال أ، واخلري ىفدائماً  هريفكّجيعل تأن  لالنسانالبد لذلك 

 اهللابتعد عنه، فعن ابن عباس رضي ويعرف الشر ياخلري، وكذلك أن 

وسلم فيما يرويه عن ربـه عـز    عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

فمن  ذلك،مثّ بين  والسيئات،اهللا كتب احلسنات  إنّقال "  قال،وجل 

فإن هو هم ا  كاملةً،اهللا له عنده حسنةً  كتبهاهم حبسنة فلم يعملها 

 إىلسبع مائة ضـعف   إىلحسنات  عشرةكتبها اهللا له عنده  فعملها،

ـ   اهللاومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها  كثرية،أضعاف  ده ـلـه عن

ا اهللا له سيئة واحدة " ـــفإن هو هم ا كتبه كاملـة،ة ـحسن

   .)240-239، البخاري(صحيح 

ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـني   احلال وكذلك

خير  مارضي اهللا عنها قالت "  عائشةفعن  أيسرمها،أمرين إالّ وأخذ 

أخذ أيسرمها ما مل يكن  إالّ صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين رسول اهللا

اهللا صـلى اهللا   رسولإمثاً فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه وما انتقم 

عليه وسلم لنفسه إالّ أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا ا " (صـحيح  

  .) 20البخاري،،
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سيطرة األفكار 
  السلبية

تعريف املسنني مبفهوم سيطرة األفكار السلبية، وهي اهلـواجس   -1
واخلياالت اليت تعظم دائماً اخلطر، وخترجه عن حجمه الطبيعي، 

  كارثة حقيقية. إىلوقد حتوله 
سيطرة األفكار السلبية، ويعد  إىلتبصري املسنني باألسباب املؤدية  -2

القلق أهم املسببات هلا، والىت جتعل االفراد غري قادرين على اختاذ 
القرار السليم، وعدم القدرة على املواجهة واختاذ القرار الصائب، 

 وبالتايل يشل حركتنا ويوقعنا فريسةً لألفكار السلبية.

نفس والقضاء الوصول باملسنني بالطريقة الناجحة لتقوية الثقة بال -3
على سيطرة األفكار السلبية من خالل شغل وقت الفراغ بالعمل 

كذلك االهتمام بالعمل اجلـاد   ،وبالعالقات االجتماعية الطيبة،
والصحبة اجلميلة االسترخاء، والقيام بالتمرينات الرياضية؛ وتوفر 

 العزمية القوية لتحدي األفكار السلبية باالفكار االجيابية.

الديين لدى املسنني حنو االستعانة بـاهللا سـبحانه    غرس االجتاه -4
اإلميان القوي باهللا والتفكر يف  :، وتنمية الثقة به من خاللإىلوتع

آياته، واملداومة على الصلوات هو أهم األسباب اليت ختلصنا من 
القلق وجتعلنا نشعر باألمن والطمأنينة وبالتايل يكون ذلك سـداً  

فكار السلبية علينا. كذلك جيب أن منيعاً للقضاء على سيطرة األ
  نتغلب ونقضي على اهلواجس القامتة يف حياتنا.

 التعزيزاحلوار، و
 املعنوي، واملوعظة،

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم

الـتفكري املقلق(مثـل:    إىلتعريف املسنني باألسـباب املؤديـة    .1  التفكري املقلق
 األحزان،الشعور بالظلم، الضغوط النفسية واالجتماعية....اخل).

إرشاد املسنني باآلثار املترتبة على التفكري املقلـق، ووتوعيتـهم    .2
بضرورة التحلى بقوة اإلرادة للتحكم يف النفس، ومن مثّ االبتعاد 
عن التفكري املقلق، وكذلك ضرورة جتنب الوحـدة وممارسـة   
الرياضة وتقوية روح الصداقة القوية، واالستعانة خبربات اآلخرين 

  يف مواجهة القلق.

 التعزيزاحلوار، و
، ملعنوي، واملوعظةا

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم
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الـتفكري   إىلكيفية جتنب األسباب اليت تؤدي  إىلتوجيه املسنني  .3
  .املقلق

مساعدة املسنني على كيفية التخلص من التفكري املقلق من خالل  .4
ـ   إىلاالستعانة باهللا سبحانه وتع ا اهللا واللجوء إليه، حيـث ذكّرن

فَـادعوا اللَّـه    (: إىليف كثري من اآليات، قال تع إىلسبحانه وتع
، وقوله )14:، آية(غافر )مخلصني لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ

، )60:، آية(غافر )وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم (: إىلتع
، إىلذكر اهللا سبحانه وتع فمن أهم أساليب اإلرشاد النفسي الديين

وتالوة القرآن الكرمي، والدعاء واالستغفار، واالنصراف للعبـادة  
وااللتزام بالصالة؛ ألن التفرغ هللا، والصالة تساعد اإلنسان على 
االسترخاء واهلدوء النفسي، وختفيف حدة القلق لديه والصـالة  

  تبعث السكينة والطمأنينة يف النفوس.  
توعية املسنني باآلثار السلبية لبطء التفكري، ولعـل مـن هـذه     -1  بطء التفكري

  السلبيات الشعور باألمل وعدم اإلجناز.

  تنمية مهارة سرعة التفكري لدى املسنني.-2

السـليم بسـرعة   تنمية مهارة التركيز ومهارة االنطالق بالفكر  -4

وبطريقة جيدة من خالل اداء بعض التمارين الختبار مدى القدرة 

وعدم ،على اإلصغاء والتركيز والفهم، مع االستعانة باهللا عز وجل

  .اخلضوع أمام اهلموم

تقوية إرادة املسنني للتغلب على األحزان واالنطالق بـالتفكري،   -5

يف التغلب علـى   ، وتقوية إرادتناإىلاهللا سبحانه وتع إىلبالرجوع 

املشاكل وعلى القلق واالضطراب،والقضاء على اهلموم بتفكّـر  
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آيات اهللا وكالم الرسول الكرمي وطلب العون من اهللا، وبالتركيز 

فمن أهم أساليب اإلرشاد النفسي: ذكـر  ،على الدراسة واملطالعة

وقراءة القرآن الكرمي والـدعاء واالسـتغفار    إىلاهللا سبحانه وتع

للعبادة؛ ألن جمرد التضرع هللا والتقرب إليـه ـذه   واالنصراف 

األساليب يساعد اإلنسان على االسترخاء واهلـدوء النفسـي،   

 وحتديد مدة القلق لديه.

حث املسنني على االندماج يف األفعال اليت تتطلب تفكرياً سريعاً  -6

يساعد على القضاء على هذه املشكلة، وممارسة بعض اهلوايـات  

  دة قصرية، واالهتمام بالعمل.النافعة كاملشي مل

التفكري يف 
التخلص من 

  احلياة

التفكري يف الـتخلص   إىلأن تتعرف املسنني األسباب اليت تؤدي  -1
من احلياة(مثل: ضعف اإلرادة واإلميان، وسواس الشيطان الضـغوط  

 النفسية واالجتماعية....اخل).

احلياة ىف الدنيا تبصري املسنني بأخطار التفكري يف التخلص من  -2

وآلخرة، فمجرد التفكري يف التخلص من احلياة يغضب اهللا ويؤثر سلباً 

  على حياتنا.

تنمية الوازع الديين لدى املسنني حنو تقوية االستعانة باهللا سبحانه  -3

اهللا سبحانه  إىلللتغلب على املشاكل واألحزان، وذلك بالعودة  إىلوتع

والتمسك بإميان قوي والتحلي بالصرب، والثبات عند املصائب؛  إىلوتع

حىت يقضي اهللا أمره، وهو القادر على كل شيء وذلك يظهر يف قوله 

واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح بِحمد ربك حـني   (: إىلتع

قُوملشـيطان  والتغلـب علـى وسـاوس ا     ،)48:، آية(الطور )ت
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وإِما ينزغَنك مـن  (: إىلواالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم، قال تع

يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَاني200:، آية(ألعراف )الش( ، 

وكذلك تقوية االرادة والعزمية للتغلب على املشاكل واألحزان وذلك 

الكرمي والدعاء واالسـتغفار واالنصـراف    باإلكثار من قراءة القرآن

للعبادة؛ ألن جمرد التفرغ هللا والتقرب إليه ذه األسـاليب يسـاعد   

اإلنسان على االسترخاء واهلدوء النفسي، وختفيـف حـدة القلـق    

ـ  إىلواحلزن؛ ألن اهللا سبحانه وتع  (: إىلحيب املؤمن القوي، قال تع

متأَنوا ونزحال توا وهِنال تو نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَو(آل عمـران  )الْأَع ،

، وكذلك أوصانا الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم يف    )139:آية

احلديث، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا 

لضـعيف  اهللا من املؤمن ا إىلعليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحب 

)، وكذلك تقبل النصيحة من 287،ويف كل خري" (صحيح البخاري

فالدين النصيحة، وحثهن على إقامة الصالة، فالصالة صلة  ،اآلخرين

  بني العبد وربه، والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر.

  تنمية إرادة املسنني وعزميتهم للتغلب على مشاكلهن وأحزان. -4

سرعة االستثارة 
  واالهتياج

الوضع االستثارة واالهتياج مثل: تدىن بأسباب  املسنني تعريف -1

، واضطرابات نفسية وعصبية،وضعف اإلميان واالستجابة االقتصادي

قَالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم ( إىلتع قالف،والبعد عن اهللا للشيطان

نيعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرقَالَ  (إىلوله تع). وق39(احلجر،آية: )ف

نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزإِنَّ  ( إىلتع هلووق). 82(ص، آية: )فَبِع

 نوا مكُونيل هبزو حعدا يماً إِنودع ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُميالش

، والعصف احلوار
 والتمثيلالذهين، 

ولعب األدوار، 
والتعزيز املعنوي 

  واملادي
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كما وضحه النيب صلى اهللا عليه  ، )6(فاطر، آية:)أَصحابِ السعريِ

رجالن عند النيب صلى اهللا  استبصرد قال "  بنوسلم فعن سليمان 

 فقال رسول اهللا  أوداجه،وتنتفخ  عيناهعليه وسلم فجعل أحدمها حتمر

هذا لذهب عنه الذي  قاهلاصلى اهللا عليه وسلم إين ألعرف كلمةً لو 

يب من  ترىهل  الرجل،فقال  الرجيم،أعوذ باهللا من الشيطان  جيد،

  .) 249جنون " (سنن أيب داود،

(مثل  سرعة االستثارة واالهتياجعن اآلثار املترتبة على  الكشف -2

وعدم السيطرة على ،ضيق النفس وعدم القدرة على احلركة

  .نلتكوين اجتاهات سلبية حنوه..اخل) .النفس

عن سرعة االستثارة واالهتياج، لكيفية جتنب املسنني  توجيه -3

اهللا عنه أن رسول اهللا  رضيفعن أيب هريرة  طريق التحكم ىف النفس،

 " الذي  الشديدالشديد بالصرعة إمنا  ليسصلى اهللا عليه وسلم قال 

 وعن ). 1،ص1994ميلك نفسه عند الغضب " (صحيح البخاري،

قال رسول اهللا  قال،حدثين أيب عن جدي عطية  قال،بن حممد  عروة

وإن الشيطان خلق  الشيطان،الغضب من  إن"  وسلم:صلى اهللا عليه 

فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " (سنن  باملاء،وإمنا تطفأ النار  النار،من 

  ) 4784أيب داود، 

والذي  خلل يف اإلدراك احلسيعبارة عن تعريف املسنني باهللوسة(  - v  اهللوسة
حيدث عن عدم وجود مؤثرات خارجية، أي اخلروج عن املـألوف  

 والتكلم بكالم غري مفهوم).

v -  ،تعريف املسنني باسباب اهللوسة (مثل: اضطراب العالقات األسرية

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم
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وسوء التوافق األسري، وفقدان أحد الزوجني والضغوطات النفسـية  
 واالقتصادية...اخل)

v - الواقع.البعيدة عن  للهلوسة االستسالمعدم  إىل املسنني إرشاد  
v - الشيطان.مصدرها  اهللوسة هذهأن كثرياً من  املسنني تعريف  
v - ب  إىل املسنني توجيهالوقوع فريسة  إىلاملؤدية  األسبابكيفية جتن

  .للهلوسة
v - اهللوسة على التخلّص من  نتساعدهباألساليب اليت  املسنني تزويد

املوسـيقى   إىلاملستطاع من االسـتماع  واألوهام مثل: التقليل قدر 
العالية، واألضواء امللفتة واأللوان الصارخة، والبعد عن العزلة والتفكري 
يف املشاكل واهلموم، وممارسة األلعاب واهلوايات البسيطة، واالشتراك 
باألنشطة اجلماعية واالندماج مع اموعة، والتفكّـر يف آيـات اهللا   

عليه وسلم  اهللاوقد وضح النيب صلى  احلياة،، لتقوي اإلميان واألمل يف
اهللا من املؤمن الضـعيف ويف كـل    إىلأن املؤمن القوي خري وأحب 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال،أيب هريرة رضي اهللا عنه  ن، فعخري
اهللا من املؤمن الضـعيف ويف   إىلالقوي خري وأحب  املؤمنوسلم " 

وإن أصابك  تعجز،باهللا وال  عنواستكل خري، احرص على ما ينفعك 
قدر اهللا وما  قل،ولكن  وكذا،شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا 

مسـلم،  شاء فعل فإن لـو تفـتح عمـل الشـيطان " (صـحيح      
 تعـد  املؤمن،القوة يف شخصية ان  إىل)،فهذا احلديث يشري 2052

أن اإلنسـان الـذي    يعين وهذا للتخلص من اهللوسة.صفة ضرورية 
 األمـر. تقوية نفسه ليتغلّب على هذا  إىلحيتاج  اهللوسةسيطر عليه ت

واالستعانة باهللا عز وجل عن طريق الذكر واالستغفار وقراءة القـرآن  
اهللا  احفـظ يف أوقاا خري حافظ لإلنسان "  الصلواتواحملافظة على 

نيأس وال نعجز كما قال النيب صـلى اهللا   أالّوجيب علينا  ".حيفظك 
بعزمية وإصرار حىت نتخلص مـن   ونستمرتعجز "  واللم " عليه وس
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  املرض.هذا 
والىت قد تكـون مرتبطـة    صعوبة التركيزأسباب ب املسنني توعية -   صعوبة التركيز

، وأيضاً عدم كالضوضاء مثالً ،الظروف احمليطة باملوقفوبتقنية االنتباه 
، وبالتايل يتولّد عـن  فاملهمالقدرة على تقدير األمور من حيث األهم 

كثرة  إىل، هذا باالضافة ذلك اجتاه حنو إمهال االستماع وعدم االنتباه
 .اليقظةيف أحالم  قاالستغرا إىلاهلموم واملشاكل الىت قد تودى 

الشعور باألمل  مثل: التركيز صعوبةلباآلثار السلبية  املسنني توعية -
من اإلجناز، وتضعف من درجة إجيابيـة   حتد ،لوقت،وتضيع اوامللل

  الفرد وتفاعله يف اتمع.  
احلد من أعراضها مـن  واإلنصات من خالل مهارة التركيز  تنمية -

  :اآليتخالل 
أهداف واضحة قابلة للتحقيق يف حياتنا، والتركيز علـى   حتديد -أ

  إجنازها.
  ما أمكن عن اإلسراف يف أحالم اليقظة. االبتعاد -ب
  بالتعب. نعن التفكري أو االستذكار مىت شعرت التوقف -ج
  ببعض اهلوايات النافعة، كاملشي ملدة قصرية. شغل النفس -د
طريقـة   إىلحمتوى الكالم ولـيس   إىلاالهتمام املنصت  توجيه -ك

  املتحدث.
  ع.الذهنية يف دائرة املوضو تشجيع القوى -ل
  .التفكري صعوبةما أمكن معوقات  معاجلة -م
  ورقة أثناء االستماع لآلخرين. علىالنقاط اهلامة  تسجيل -ن 
علـى اإلصـغاء    لتحديد مدى القـدرة بعض التمارين  اجراء -و

  والتركيز والفهم.
متسلسلة متدرجـة حـىت    بطريقةمهارة ترتيب األفكار  تنمية -ى 

  استيعاا.يسهل 

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

  األدوارولعب 
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 وعدم العجز والضعف ،باهللا عز وجل على االستعانةحث املسنني  -

أساليب اإلرشاد النفسي الـديين ذكـر اهللا    أهم فمن ،أمام اهلموم
واالستغفار واالنصراف  والدعاءوقراءة القرآن الكرمي  إىلسبحانه وتع

 األسـاليب للعبادة وذلك ألن جمرد التفرغ هللا والتقرب إليه ـذه  
وختفيـف حـدة    النفسي،واهلدوء  يساعد اإلنسان على االسترخاء

كنت خلف رسـول   قال،عباس رضي اهللا عنه  ابن فعن ،القلق لديه
غالم إين أعلمك كلمـات،   يااهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال " 

فاسـأل اهللا،   سألتإذا  جتاهك،احفظ اهللا جتده  حيفظك،احفظ اهللا 
عـت علـى أن   واعلم أن األمة لو اجتم باهللا،وإذا استعنت فاستعن 

بشيء مل ينفعوك إالّ بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعـوا   ينفعوك
 عليـك، يضروك إالّ بشيء قد كتبه اهللا  ملعلى أن يضروك بشيء 

  .)667،الترمذيرفعت األقالم وجفّت الصحف " (سنن 
  إكساب املسنني مهارة التركيز أثناء ممارسة الصالة أو املذاكرة.-

بأن النظام الغذائي يؤثر تاتريا كبريا يف قوة وضـعف   املسنني توعية -  ضعف الذاكرة
%) مـن السـعرات احلراريـة    30الذاكرة حيث أن املخ يستغل ( 

طاقة كبرية من الكربوهيدرات، حيث  إىلاملكتسبة يومياً، وهو حيتاج 
يقوم املخ حبرق هذه الطاقة حىت أثناء النوم؛ لذلك فإن تناول اإلفطار 

 هو أفضل طريقة لتخزين الطاقة طوال اليوم

ومما ال شك فيه ،بان ضعف الذاكرة سالح ذو حدين املسنني توعية -
أن النسيان سالح ذو حدين؛ فهو نعمة ونقمة يف آن واحـد، فهـو   
نعمة؛ ألننا من خالله ننسى آالمنا وأحزاننا، كل اخلربات املؤملة الـيت  
منر ا؛ لذلك ال يستطيع اإلنسان أن خيزن يف ذاكرته كل االنطباعات 
واآلثار عن كل ما مر به من أحداث يف كل سنوات عمـره، وهـو   
نقمة إذا جتاوز احلد وأصبح ظاهرة تنغص علينـا حياتنـا ويعرضـنا    

 ، والنقاشاحلوار
والنشرات  اجلماعي،

والتعزيز اإلرشادية، 
واملادي،  املعنوي
 إىل واالستماعالقراءة 

آيات من الذكر 
  كيماحل
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، وفيه مضيعة للوقت والشعور بامللل وحيد من درجـة  ملواقف حمرجة
 الفرد وتفاعله. ةإجيابي

  آلثار السلبية النامجة عن ضعف الذاكرة.با املسنني توعية -
  الكشف عن األسباب املؤدية لضعف الذاكرة. -
آلية التغلب على ضعف الذاكرة من خالل أن على  املسنني إرشاد -

يكرر الشخص ما يود القيام به أكثر من مرة، واإلكثار مـن أكـل   
اخلضروات والفاكهة الطازجة، واحملافظة على الصحة العامة إلعطـاء  
اجلسم حقه يف النوم وعدم اإلجهاد والسـهر، وممارسـة الرياضـة    

 واملواظبة عليها.  

عند املسنني للتغلب على ضعف الذاكرة مـن  تنمية الوازع الديين  -
اهللا والصالة، واحلرص علـى   إىلخالل اإلكثار من الذكر والتقرب 

طاعة اهللا،ففى قصة الشافعى خري دليل عل ذلك،فقد حـدثت مـع   
 إىلاإلمام الشافعي الذي وهبه اهللا قدرة فائقة على احلفظ حني ذهب 

السوق ووقع نظره دون قصد على كعب امرأة فأثّر ذلك يف قدرتـه  
اهللا واستغفره فأمتّ اهللا عليه هذه النعمة، وـذا   إىلعلى احلفظ فتاب 

  يقول الشافعي: 
  ترك املعاصي إىلفأرشدين   وكيع سوء حفظي   إىلشكوت 

  ونور اهللا ال يهدى لعاصـي  وأخربين بأن العلم نـــور
ر ال يوهب إالّ ملن أطاع اهللا وتقرب إليه، يقـول  وهذا النو         

 )ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه مـن نشـاُء مـن عبادنـا      (:إىلتع
  .)52:، آية(الشورى
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التفكري يف 
التخلص من 

  احلياة

التفكري يف التخلص  إىلأن تتعرف املسنني األسباب اليت تؤدي  -1
من احلياة(مثل: ضعف اإلرادة واإلميان، وسواس الشيطان الضـغوط  

 النفسية واالجتماعية....اخل).

تبصري املسنني بأخطار التفكري يف التخلص من احلياة ىف الـدنيا   -2
التفكري يف التخلص من احلياة يغضب اهللا ويؤثر سلباً  وآلخرة، فمجرد

  على حياتنا.
تنمية الوازع الديين لدى املسنني حنو تقوية االستعانة باهللا سبحانه  -3

اهللا سبحانه  إىلللتغلب على املشاكل واألحزان، وذلك بالعودة  إىلوتع
ب؛ والتمسك بإميان قوي والتحلي بالصرب، والثبات عند املصائ إىلوتع

حىت يقضي اهللا أمره، وهو القادر على كل شيء وذلك يظهر يف قوله 
واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح بِحمد ربك حـني   (: إىلتع

قُوموالتغلـب علـى وسـاوس الشـيطان       ،)48:، آية(الطور )ت
وإِما ينزغَنك مـن  (: إىلواالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم، قال تع

يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَاني200:، آيـة (ألعراف )الش( ، 
وكذلك تقوية االرادة والعزمية للتغلب على املشاكل واألحزان وذلك 
باإلكثار من قراءة القرآن الكرمي والدعاء واالسـتغفار واالنصـراف   

التفرغ هللا والتقرب إليه ذه األسـاليب يسـاعد    للعبادة؛ ألن جمرد
اإلنسان على االسترخاء واهلدوء النفسي، وختفيـف حـدة القلـق    

وال  (: إىلحيب املؤمن القوي، قال تع إىلواحلزن؛ ألن اهللا سبحانه وتع
  نِنيمـؤم مـتنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحال توا وهِن(آل عمـران  )ت ،

، وكذلك أوصانا الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم يف    )139:آية
احلديث، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا 

اهللا من املؤمن الضـعيف   إىلعليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحب 
)، وكذلك تقبل 287،ص1994ويف كل خري" (صحيح البخاري، 

 التعزيزاحلوار، و
 املعنوي، واملوعظة،

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم

 



329 
 

صيحة، وحثهن على إقامة الصـالة،  فالدين الن ،النصيحة من اآلخرين
  فالصالة صلة بني العبد وربه، والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر.

  تنمية إرادة املسنني وعزميتهم للتغلب على مشاكلهن وأحزان. -4

املسنني مبفهوم األرق، وهو الشكوى والتذمر من النـوم   تعريف -  األرق وعدم النوم
 الغري كايف.

والىت منها: االستيقاظ املبكر أثنـاء  ،تعريف املسنني باسباب األرق -
الليل مع صعوبة العودة، واالستيقاظ الصباحي املبكر جداً، والنـوم  
غري املريح وغري املنعش، وكذلك السـن املتقـدم بسـبب األرق،    

إلجهاد والضجة، واحلر الشديد، والـتغري يف احملـيط   واالكتئاب وا
البيئي، وحاالت االستيقاظ والنوم الغري نظامية، كذلك بعض األدوية 
قد تسبب األرق، وشرب الكحول قبل النوم وكـذلك التـدخني،   
والالنظامية املستمرة يف مواعيد النوم واالستيقاظ، ونوبات القلـب  

  النوم العميقة والقصرية.والربو والغدة الدرقية ونوبات 
تبصري املسنني باآلثار النفسية واجلسمية السلبية الناجتة عن األرق،  -

والىت منها: الشعور بالتوتر واهلزال والضعف،و قلّة النوم املصـحوب  
 باخلمول والكسل وعدم القدرة على العمل.

تقوية إرادة املسنني على عدم االستسالم لألرق، والتعرف علـى   -
التصرفات اليت تسبب حالة األرق وحماولة ختفيفها، وتنمية ثقتهم بـه  

 التعزيزاحلوار، و
 املعنوي، واملوعظة،

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم
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للتغلب على األرق وعدم النوم، تنظّيم أوقات النوم، ومعاجلة األمراض 
العضوبة اليت تصيبنا وقد تؤثر على نومنا، كما جيب احلد من ساعات 

ارسة الرياضة؛ الىت تساعد على القضاء على مشـكلة األرق  ومم،النوم
وعدم النوم، والتخلص من الوساوس واألفكار املقلقة اليت قد تصيب 

 االنسان.

؛ إىلغرس االجتاه الديين لدى املسنني حنو االستعانة باهللا سبحانه وتع -
 ألن العبادة واالستعانة باهللا تبعث السكينة والطمأنينة وتعودنا علـى 

اهللا بالدعاء واالستغفار، فيجب أن نتـذكر   إىلاالسترخاء، والتوجه 
، وجيب )80:، آية(الشعراء )وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ (: إىلقوله تع

أن تقوية االرادة باالستعانة باهللا للتغلب على املشاكل واألحزان؛ ألن 
الصـالة   اهللا حيبنا أن نكون أقوياء، وكذلك جيب احلرص على إقامة

كاملة؛ فالصالة صلة بني العبد وربه، وتقوي االرادة وتعطي االنسان 
  الثقة والطمأنينة وذلك للتخلص من القلق والتوتر

 مبفهوم فقدان الشهية  املسنني تعريف -  فقدان الشهية

والىت منـها: األحـداث    ،بأسباب فقدان الشهية املسنني تعريف - .
احلياتية الضاغطة، والقلق واالضطرابات النفسية، والعوامل الوراثيـة،  
والوساوس القهرية والرهاب االجتماعي واالكتئاب الشديد، وبعض 

  .االضطرابات يف وظائف الغدد الصماء
ملشـكالت  توعية املسنني باألضرار اجلانبية لفقـدان الشـهية وا   -

ظهور األعـراض االكتئابيـة، واالنسـحاب     :املصاحبة والىت منها
االجتماعي والقابلية لالستعارة واألرق، كمـا تكـون األعـراض    
الوسواسية القهرية املرتبطة باألكل ظاهرة يف العادة، كما يسود ذلك 
التفكري املتعنت والتعبري االنفعايل احملـدود والتلقائيـة االجتماعيـة    

  الضيقة.
تبصري املسنني باإلجراءات السلوكية العملية للتخلص مـن هـذا    -

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

واملمارسة اجلماعي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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 .املرض

تقوية الوازع الديين لدى املسنني حنو االستعانة باهللا للتخلص مـن   -
هذا املرض، لذا جيب االستعانة باهللا يف التغلب على كـل مشـكلة   
فيجب أن يكون إميانكن باهللا قوياً للتغلب على كل العقبات، فعـن  

رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    أيب هريرة
اهللا من املؤمن الضـعيف ويف   إىل" املؤمن القوي خري وأحب  :وسلم

). كذلك سـنجد يف كتـاب اهللا   393كل خري" (صحيح مسلم، 
الدواء الناجع ولنتذكر ما كان يردد إبراهيم عليه السـالم يف قولـه   

والتغلـب   ،)80:، آية(الشعراء )يشفنيِوإِذَا مرِضت فَهو  (: إىلتع
ابتالءات  إىلعلى مشكالتنا والقضاء على القلق واالكتئاب، والنظر 

اآلخرين والعربة منها،فااللتزام الديين يعطينا سكينة النفس والطمأنينة 
والوقار، والسكون الذي بواسطته ستتغلنب على القلق واالضـطراب  

العصيب، فلنقو إرادتنا للتغلـب   الذي سبب لكن مرض فقدان الشهية
ثُم أَنزلَ اللَّه سكينته  (: إىلعلى كل مهوم احلياة ولنتفكر يف قوله تع

 نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَى ر(: إىل، وقوله تع)26:، آية(التوبة )ع  وه
اددزيل نِنيمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ لَّهلو انِهِمإِمي عاناً موا إِمي

  .)4:، آية(الفتح )جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً
 .أسباب اإلفراط يف األكلب املسنني تعريف .1  اإلفراط يف األكل

االصـابة  :أضرار اإلفراط يف األكل والىت منـها ب املسنني تعريف .2
تقليل حركة اجلسم، كذلك تزيد مـن   إىلبالبدانة؛ الىت تؤدي 

التوتر النفسي، واإلسراف أو اإلفراط يف األكل عادة سيئة قـد  
 ىلإاملوت، وكذلك يؤدي اإلفراط يف األكل  إىلتؤدي باإلنسان 

السمنة اليت تسبب يف الكثري من األمـراض مثـل: السـرطان،    
  والسكر، واألزمات القلبية، وجلطات الدم.

وتوجيه ،تنمية إرادة املسنني للتخلص من عادة اإلفراط يف األكل .3

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

اجلماعي، القراءة 
آيات  إىل واالستماع

  من الذكر احلكيم.
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املسنني لكيفية جتنب اإلفراط يف األكل، وأفضل مـا جـاء يف   
ـ الوقاية والتغلب على هذه العادة وهو متثّل قـول اهللا   (:إىل تع

نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال توا وبراشكُلُوا وألعرافا( )و ،
إن أمر اهللا املذكور يف اآلية الكرمية بعدم اإلسـراف    ،)31:آية

جيب أن ينفذ وال جمال للمساومة على قوانني اهللا، فإن أسـرف  
اإلنسان أصيب مبا ميكن أن يصاب به خمالفاً لشـرع اهللا ومنـه   
اإلصابة بأمراض ال قبل له ا، وعلى اإلنسـان أالّ يسـرف يف   

ى، وها هي أمراض األكل والشرب، فاألمراض أكثر من أن حتص
القلب واألوعية الدموية وداء السكري وداء النقرس وغري ذلـك  
من األمراض اليت ال داعي لتعدادها، إن للمسرفني جزاء إسرافهم 

  .وتعديهم، أما املعتدلون املستجيبون ألمر اهللا ويه فهم الفائزون
 قلّـة  (مثل:احلركـة  بطء إىل املؤديةباألسباب  املسنني تعريف -1  بطء احلركة

فقدان الثقة بالنفس ودرجة أقـل يف االتـزان   و ،التركيز لدى الفرد
  .....اخل)وتعدد مشاكلهلإلحباط اإلنسان ، وتعرض الوجداين

  .ةاحلرك بطءعلى  املترتبةمبالحظة اآلثار  املسنني توجيه -2
 بـطء  إىلاملؤديـة   األسـباب كيفية جتنب  إىل املسنني توجيه -3

  احلركة.
 ،احلركة بطءأو احلد من  التخلّصعلى كيفية  املسنني مساعدة -4

  وهى:،من خالل مراعاة جمموعة من النقاط
  أو إعادة هذه الثقة.ضرورة الثقة بالنفس  -
  .العملوأثناء الذات يف التحدث،  مراقبة   -
مـع   ،احلركة بطءأو احلد من  التخلّصعدم الياس عند الفشل ىف  -

الدافع للنجاح، فليس هناك فشل تام، بل  مبثابةأن الفشل هو  اعتبار
بعض النجاح يتضمن بعض  أنإن الفشل يتضمن بعض النجاح، كما 

. للنجاححافزاً  واعتبارهامن خربات الفشل االستفادة الفشل، واملهم 

 اجلماعي، احلوار
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة  واملادي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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وإِما  (:إىلالبد أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال تع فاإلنسان
يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزن(األعراف )ي ،

). فاملوىل عز وجل يساعد العبد إن مل يقصر العبـد مـع   200:ةآي
أيب هريرة رضـي اهللا   فعن القدسي،وهذا ما ورد يف احلديث  مواله،

أنا عند ظن  إىلاهللا تع يقولقال النيب صلى اهللا عليه وسلم "  قال،عنه 
يف  ذكرتـه  نفسـه؛ فإن ذكـرين يف   ذكرين،عبدي يب وأنا معه إذا 

وإن تقـرب إيلّ   منه،وإن ذكرين يف مأل؛ ذكرته يف مأل خري  نفسي،
وإن  باعاً،إليه  ترب؛ تقوإن تقرب إيلّ ذراعاً ذراعاً،تقربت إليه  شرباً؛
علـى  واحملافظة  .)216،أتيته هرولةً " (صحيح البخاري ميشيأتاين 

وأَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهـى   (: إىلقال تع إليها،والتقرب  الصالة
من عمـل   واإلكثار ).45ة، آي(العنكبوت )عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ

الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك  إِنَّ (: إىلقال تع الصاحلات،
ةرِيالْب ريخ مواالستعانة بالصرب يف كل خـربات   ).7ة، آي(البينة )ه

واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى  (: إىلقال تع الفشل،
نيعاشستغفار والدعاء يف الرخاء يف كل واال ).45ة، آي(البقرة )الْخ

فعـن أيب   هلا،الزائدة اليت ال داع  احلركاتمرات الفشل للحد من 
عليه وسلم أنه قـال "   اهللاهريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى 

الدعاء يف  فليكثرسره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد والكرب  من
  ). 462،الرخاء " (سنن الترمذي

مع مالحظة أحد األفراد مع ختيل التحدث مع  املرآةالوقوف امام  -5
بطيئـة أم   اتركوهل كانت كانت ح،احلركات الىت تصدر منه

تعتـدل  حىت  املرات، ويتم التدريب على ذلك بالعديد من طبيعية
  احلركة. 

ـ االعتدال يف نجح يف يحني  نفسهالفرد كافئ يأن  جيب   -6  هحركات
    .هي دعوة ملزيد من التعديل ذاتهل تهافئارسها، ألن مكمياليت 
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املبذولة الـيت   اجلهوداهللا للمساعدة يف  إىلواللجوء  الدعوة   -7
  .انسان لتصحيح حركته البطيئةوم ا كل يق

االستمتاع عدم 
  باهلوايات

 مبفهوم فقد االستمتاع باهلوايات. املسنني تعريف -1

بفوائد ممارسة االستمتاع باهلوايات والىت تعـد   املسنني تعريف -2
  وسيلة جيدة للشعور بالوقت واالستمتاع به.

مـرور االنسـان    إىلوالىت قد ترجـع   املسنني باسباب تعريف -3
  حباالت عصيبة بسبب االكتئاب واحلزن؛ تفقده االستمتاع باهلوايات

النفسية واالجتماعية السلبية الناجتة عـن  اآلثار ب تبصري املسنني -4
هذه احلالة، والىت منها: أعاين كثرياً الشعور بان الوقت ميـر بـبط   

 واالصابة باإلحباط واإلحسـاس بالوحـدة  ،شديد، والشعور باحلزن
  .وبالفراغ

تقوية إرادة املسنني على عدم االستسـالم للقلـق واالكتئـاب     -5
  .وتنمية ثقتهن بأنفسهن،واحلزن

 
ـ  -6 ، إىلغرس االجتاه لدى املسنني حنو االستعانة باهللا سـبحانه وتع

فيجب أن نلجأ أوالً وأخرياً هللا سبحانه ونتذكر أن النفع والضر بيـد  
لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنـا   قُلْ (:إىل، قال تعإىلاهللا سبحانه وتع

، ونتذكر )51، آية(التوبة )هو موالنا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
فعن ابن عباس رضي اهللا عنـه  قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

 يـا عليه وسلم يوماً فقـال "   اهللاكنت خلف رسول اهللا صلى  قال،
اهللا جتـده   احفـظ  حيفظـك، احفظ اهللا  كلمات،غالم إين أعلمك 

 أنواعلم  باهللا،وإذا استعنت فاستعن  اهللا،إذا سألت فاسأل  جتاهك،
األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إالّ بشـيء قـد   

اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضـروك إالّ   ولو لك،كتبه اهللا 
الصحف " (سـنن   وجفّترفعت األقالم  ك،عليبشيء قد كتبه اهللا 

 اجلماعي، احلوار
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة واملادي، 
العملية، التمارين 
الرياضية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسول )667،الترمذي
اهللا مـن   إىلاهللا صلى اهللا عليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحـب  

)، 393املؤمن الضعيف ويف كل خري" (صحيح مسـلم،ب.ت، ص 
بِي اللَّـه  قُلْ حس (: إىلوكذلك حث على التوكل على اهللا فقال تع

، كما جيـب أن تقويـة   )38، آية(الزمر )علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
االرادة  والتغلب على الوساوس واالضطرابات؛ من خالل املدوامـة  
على الصالة؛ ألن الصالة تقوي الصلة بني اإلنسان وربـه وتلهمـه   

ث فيه الشعور ؛ ألا متد اإلنسان بطاقة روحية تبعةالسكينة والطمأنين
بالصفاء الروحي واالسترخاء التام واهلدوء وكذلك احرصي علـى  
ممارسة التمارين الرياضية اليت ستعطيك القوة واحلزم، وكذلك جيب 

إِنَّ اللَّه يـدافع   (: إىلاستشعار رعاية اهللا ومعيته مع املؤمنني، قال تع
ـ  ؛)38، آية(احلج )عنِ الَّذين آمنوا  يبعث اهلـدوء ىف  ألن ذلك س

  ويبعث الراحة ىف العقل. ،النفس
البطء يف أداء 

  املهمات
  البطء يف أداء املهمات. إىل املؤديةباألسباب املسنني  تعريف -
 :البطء يف أداء املهمـات مثـل  على  املترتبةباآلثار  املسنني إرشاد -

،والشـعور بـالعجز   ، والضجر، واإلحباطالضيقبشيء من الشعور 
  ىف اداء االعمال. الفشلوالنقص و

 
وذلك مـن  البطء يف أداء املهمات،كيفية جتنب  إىل املسنني توجيه -

وال  إجنازهـا، عدم قبول األعمال اليت ال نستطيع  اآليت:خالل اتباع 
واألخذ باألسباب  أدائها أداًء تاماً دون بطء أو عرقلة،منتلك مهارات 

 املطلـوب، واالعتماد على التخطيط سعياً إلجناز العمـل   أمكن،ما 
 بنجـاح، واالطّالع حول األدبيات املتعلقة بإدارة األعمـال   والقراءة

املزيـد   إىليف إجناز بعض األعمال واملبادرة  ننجح ملوعدم اليأس إذا 
كثري  إجنازفهي تساعد على  اآلخرين،بناء عالقة طيبة مع  العمل،من 

 اجلماعي، النقاش
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة  واملادي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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وجل  عزواالستعانة باهللا  واحلرج،ال سيما الصعب منها  األعمال،من 
كما ورد يف احلديث  أعمالنا،واحلرص على اتقان االعمال،على أداء 

اهللا عليه وسلم قال  صلىنها أن النيب الشريف عن عائشة رضي اهللا ع
نـه " (مسـند أيب   اهللا حيب إذا عمل أحـدكم عمـالً أن يتق   إن" 

اهللا يف  وخمافـة  والعالنيـة، مراقبة اهللا يف السر وكذلك ،)349،يعلى
املنشط واملكره وما ورد يف احلديث الشريف الذي قال فيه رسول اهللا 

اهللا عليه وسلم عندما دار احلوار بينه وبني جربيل عليه السالم "  صلى
راه أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن ت قال،اإلحسان  ما. قال …

 .)22،(صحيح البخاري… " فإنه يراك 

مـن الشـعور بالضـيق أو     التخلّصعلى كيفية  املسنني مساعدة -
حتمـل  خـالل   البطء يف أداء املهمات،وذلك مـن اإلحباط نتيجة 

جيب أن نعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان له و املسئولية،
وهذا مـا ورد يف   املسئولية،يف تربية النشء على حتمل  األعظمالسبق 

مسعـت   قـال، اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  عبداحلديث الشريف فعن 
راع وكلكم مسئول  كلكم"  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 وهـو رعيته اإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع يف أهله  عن
 رعيتها،مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن 

مال سيده ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت  يفواخلادم راع 
راع يف مال سيده ومسئول عن  واخلادم رعيتها،زوجها ومسئولة عن 

ومسـئول   أبيهأن قد قال والرجل راع يف مال قال وحسبت  رعيته،
 ،وكلكم راع ومسئول عن رعيته (صـحيح البخـاري   رعيته،عن 

147-148(. 

على اكتساب مهارة إدارة الوقـت  بالعمل  املسننينصح ضرورة  -
تأخري، والتغلب إلجناز كثري من األعمال دون  ضروريةفهي  بكفاءة،

 على مشكلة البطء يف أداء املهمات.
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  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف  :الرابع الفصل

  متهيد:
وهى املسئولة عن النمو النفسي السوي ،املدرسة املؤسسة التربوية اليت تقوم بعملية التربيةتعد 

كما أن املدرسة هي املسئولة عن الطالب، والتنشئة االجتماعية السليمة وتدعيم الصحة النفسية لدى 
كل  لذا ينبغى على ،فالتربية تتضمن عملية التوجيه واإلرشاد،للطالبالديين والنفسي واإلرشاد التربوي 

   مرشدا. –معلم أن يكون معلما 
  

  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف مفهوم  اوال:

ودينه  هو عملية مساعدة الطالب يف رسم اخلطط التربوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه
مبا حيقق توافقه التربوي والدراسي  ،وان خيتار نوع الدراسة واملناهج املناسبة ملساعدته على النجاح احلنيف،

   ويتمتع بالصحة النفسية.
   

 



338 
 

  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف اهداف ثانيا: 
  حتقيق ما يلى: إىلاال التربوى اإلرشاد النفسي الديين يف يهدف         

  القدوة احلسنة.الدين اإلسالمي احلنيف وتوفري    إكساب الطالب بعض القيم النابعة من تعاليم ·
  .على السلوك احلسن   التأكيد  من خالل  على تكوين الشخصية املسلمة  العمل ·
وتعزيز النظام األخالقي الذي هو جوهر   مبكارم األخالق  النفسي بالعمل  الصحة النفسية والتوافق  حتقيق ·

لسراء والضراء فيشعر الطالب خبالقه وأن اهللا معه يف ا  على صلة  اإلسالم يف مجيع نواحيه والتركيز
  .وعدم إفشاء السر   القدوة احلسنة يف الصرب والصدق والتسامح واللطف  بالطمأنينة وجيد يف املرشد

والقيم األخالقية احلميدة يف أساليب   للفضائل  باحملبة  الشعور   وتكوين   اليت تزين املسلم  غرس اآلداب ·
والعمل والعفة والرتاهة   يف القول  لى اخلري واإلخالصوالتعاون ع  التفاعل االجتماعي كالعدل واملساواة

  .العمل  واإلخاء والتراحم وإتقان
والنفاق وقول الزور   والغش  مثل الكـذب   الفاسـدة  واألخالقيات  والشرور  البعد عن الرذائل ·

اإلرشاد اإلرشـاد األخالقي و   وحيتـاج ،والتعصب  والتفاخر  ونقض العهد واخليانة والسرقة   والظلم
القادر على اإلقناع واإلحياء   ذي البصرية ،املؤمن  عامة إىل املرشد

احلنيف حيترم شخصية الطالب وحيبب له    من تعاليم الدين اإلسالمي   ذلك  مستمداً   االنفعالية  واملشاركة
 ،هاأمه   تقوم على أسس  واألخـالق الفاضلة   وبذل املعـروف  يف مساعدـم ويرغب   اخلري للناس
الغ  واحترام  احلسن  والكالم   األخيار  ومصاحبة  والتواضع    والصـدق   النفس  وصالح  االستقامـة

  .الظن والتعاون والعفة واإلحسان  وحسن   بني الناس  ير واإلصالح
 .قدمي النصح والتوجيه للطلبة واإلجابة على استفسارامت ·
النفسية واألخالقية واالجتماعية والتربوية واملهنية، لكي  توجيه الطالب وإرشاده إسالمياً يف مجيع النواحي ·

  .إىليصبح عضوا صاحلاً يف بناء اتمع وليحيا حياة مطمئنة راضية.بإذن اهللا تع
  لألخر. وامتداداً مكمالً منهما كل يصبح واملدرسة لكي البيت بني والتعاون الروابط توثيق على العمل ·
 على ومساعدم والعاديني، منهم املتفوقني سواء الطالب وميول وقدرات مواهب اكتشاف على العمل ·

  .اتمع واحتياجات وميوهلم وقدرام مواهبهم مع تتناسب اليت واملهنة الدراسة نوع اختيار
 خالله من يستطيع ومنظم سليم بأسلوب مشكالته ختطي من خالل مساعدته على الطالب مشكالت حل ·

  املشكالت. حل يف التعلم تعميم خالل من املستقبلية مشكالته على يتغلب كيف يتعلم أن
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 احلالية الدراسة نوع اختيار على ومساعدم الفردية وميوهلم وقدرام استعدادهم وفق الطلبة تصنيف ·
  .وحتليلها وتنظيمها الطالب عن الكافية البيانات ومجع واملستقبلية

 باستخدام ممكنة درجة أقصى إىل النمو وعلى واستعداذام، وقدرام إمكانام ىف كشف الطالب مساعدة ·
 والتكيف هلم املناسبة الدراسة نوع اختيار على ومساعدم سليماً، استخداماً والقدرات اإلمكانات تلك
  .عام بوجه املدرسية حيام يف تواجههم اليت الصعوبات على والتغلب معها

 طريق عن وذلك تربوياً، النجاح حتقيق على الطالب مساعدة إىل األكادميي للطالب فهو يسعى حتقيق التوافق ·
 يف االستمرار حتقيق يف املساعدة وكذلك للنجاح، يؤدي الذي السليم باالختيار ومساعدم الطلبة معرفة

 على الطالب مساعدة مث(املرشد الطالىب)  النفسى الديىن املرشد قبل من اليومية املتابعة خالل من الدراسة
  .منطقية ومقبولة وتكون وقدراته تنسجم مستقبلية أهداف وضع

 والتغريات واالجتماعية والنفسية الفسيولوجية الناحية من ا ميرون اليت العمرية املرحلة بطبيعة الطالب توعية ·
  مرحلة. كل يف حتدث اليت

 االضطراب حاالت ورصد البسيطة واإلعاقات بالتعلم اخلاصة الصعوبات ذوي لطالب ا حاالت دراسة ·
  .الطالب بني نوعياته ودرجاته مبختلف االنفعايل

  
  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف  إىلاحلاجة ثالثا:

  وهى:،من اجل حتقيق امور عدة اال التربوىاإلرشاد النفسي الديين يف خدمات  إىل الطالبحيتاج 
  .ملتغلب على مشكالا §
  .يف أنفسهم تهمودعم ثق §
   التوافق النفسي هلم.حتقيق  §

  
  :اال التربوىالنفسي الديين يف  لإلرشاد العامة واملبادئ األسسرابعا: 

  :وهي اال التربوىالنفسي الديين يف  لإلرشاد العامة واملبادئ األسس من توجد جمموعة
v الدينية، التربية تشمل السليمة لتربيةفالذا  اإلنسان، حياة يف أساسي عنصر الدين يعد: أساسي ركن الدين 

وىف ضوء ذلك تعد  والدين، الدنيا يف السعادة تشمل النفسية فالصحة الديين، النمو يتضمن السوي والنمو
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 حمددة مقدسة ومعايري للسلوك ضوابط ألا تعترب وأساسية هامة واملسترشد املرشد من لكل الدينية املعتقذات
  .اإلرشادية العالقة يف وتؤثر له
v فالثبات والتغيري للتعديل وقابل مرن بإنه ،النسيب ثباته رغم اإلنساين يتميز السلوك :اإلنساين السلوك مرونة 

 يشمل بل فقط الظاهري السلوك يل ع املرونة مبدأ يقتصر وال ،مجوده يعين ال اإلنساين للسلوك النسيب
 النفسي اإلرشاد كان ملا املسلمة هذه ولوال السلوك يف يؤثر مما الذات ومفهوم للشخصية األساسي التنظيم

 .التربية وال النفسي والعالج
v أو حبتا فردياً بدا مهما مجاعي - فردي بانه اإلنساين السلوكيتصف :مجاعي – فردي اإلنساين السلوك 

 فيه تبدو اجلماعة مع وهو وسلوكه ،اجلماعة تأثري فيه يبدو وحده وهو اإلنسان فسلوك ،خالصاً اجتماعياً
 تدخل أن البد الفرد سلوك لتعديل حماولة أي أن جند النفسي والعالج اإلرشاد ويف ،وفرديته شخصيته آثار
 حيقق صاحل مبا لقيم وا السائدة واالجتاهات االجتماعية واألدوار اجلماعة ومعايري الفرد شخصية احلساب يف

  .واجلماعة الفرد من كل
v عملية خالل من ومتعلم مكتسب اإلنساين السلوك يعد :به التنبؤ وإمكان نسبيا اإلنساين السلوك ثبات 

 نسبياً ثابت اإلنساين السلوك النسيب وكون الثبات صفة يكتسب وهو ،والتعليم والتربية االجتماعية التنشئة
  .به التنبؤ ميكن فأنه
v إىل املهد ومن الكهولة، إيل الطفولة من متتابعة مستمرة عملية اإلرشاد عملية :اإلرشاد عملية استمرار   

 أو املرشد ا يقوم املدرسة ويف مبشكالته، الولد إليهما يهرع حني الوالدان ا يقوم الطفولة ففي اللحد،
 شخص لدى لإلرشاد الفرد يسعي احلياة، مراحل كل يف وهكذا التلميذ، إليه يلجأ حني املرشد - املعلم

 .متخصص
v وحقه وقيمته الفرد حبرية االعتراف النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ أهم من :مصريه تقرير يف الفرد حق 

 .مصريه وتقرير اختيار يف
v وبال شروط وبدون هو كما للمسترشد املرشد تقبل أساس علي النفسي اإلرشاد يقوم :املسترشد تقبل 

 العملية يف املتبادلة الثقة تتيح اليت املطلوبة الطيبة اإلرشادية العالقة لتحقيق ضروري أمر وهذا حدود،
 .اإلرشادية
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v حاجة وجود علي مبين واإلرشاد للتوجيه استعداد لديه العادي الفرد :واإلرشاد للتوجيه الفرد استعداد 
 والتوجيه لالستشارة طلباً لآلخرين يلجأ مشكلة تعترضه أو أمر عليه يلتوي حني منا فكل ،لديه أساسية

 .واإلرشاد
v مطالب ومن اإلنسان، لدى هامة نفسية حاجة واإلرشاد التوجيهيعد  :واإلرشاد التوجيه يف الفرد حق 

 حسب فرد كل حقوق من حقاً واإلرشاد التوجيه يكون هذا وعلى احلاجة، هذه إشباع السوي النمو
  .دميقراطي جمتمع أي يف حاجته

  
  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف الىت يتناوهلا  شكالتاملخامسا: 

  اال التربوى العديد من املشكالت،منها:اإلرشاد النفسي الديين يف يتناول 
   مشكالت املتفوقني.-
   الضعف العقلي.-
  التأخر الدراسي.-
   مشكالت النمو العادية.-
   مشكالت اختيار نوع الدراسة والتخصص.-
   مشكالت النظام.-
   التسرب.-
   صعوبات التعلم.-
   اضطرابات الكالم. -
   .قلق التحصيل -
   قلق االختبار. -
  .تنظيم الوقت وعادات -
   الستذكار.ا - 
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  اال التربوى:خدمات اإلرشاد النفسي الديين يف سادسا: 
مندجمة يف الربنامج التربوي والعملية التربوية اال التربوى اإلرشاد النفسي الديين يف تقدم خدمات 

فيجب أن تكون املناهج مناسبة تراعى حاجات وقدرات الطالب وحاجام النفسية  ،عن طريق املناهج
املرشد واملدرسة بدور - ويقوم الطالب واملرشد واملعلم .، وتعاليم دينهموتكون مرتبطة حبيام العملية

   يلي: ويتضح ذلك فيما اال التربوىاإلرشاد النفسي الديين يف متكامل يف عملية 
  يستفيد من اخلدمات والتسهيالت والفرص املتاحة ويكون له دور يف العملية اإلرشادية. الطالب: -1
يدرس استعدادات وقدرات وميول وحاجات الطالب ويساعدهم يف التخطيط ملستقبلهم وحل املرشد: -2

   طيبا هلم.اسالميا مشكالم وان يكون قدوة ومنوذجا 
  
الطالب وتقدم املناهج واألنشطة املناسبة اليت تساعد على تيسر التسهيالت لدراسة شخصية  املدرسة: -3

  توافقهم ومشاركة كل العاملني باملدرسة يف العملية اإلرشادية.
يقدم خدمات هامة حينما يكون منوذجا للسلوك املتوافق يعلم العلم ويوجه النمو  املرشد:-املعلم -4

   ويسهم ويساعد يف عملية اإلرشاد.
  
اإلرشاد النفسي الديين يف وهى من أهم خدمات اإلرشاد بصفة عامة  والوقائية: اخلدمات التنموية -5

  بصفة خاصة وجيب أن تظهر يف الربامج التربوية.اال التربوى 
   تقدم هذه اخلدمات اخلاصة بكل طالب من املتخلفني دراسيا أو املتفوقني أو غريمها. اخلدمات الفردية: -7
 
  املستوى التنموي والوقائي كما تقدم للطالب اجلدد.تقدم على  اخلدمات اجلماعية: -8
تظهر هذه اخلدمة حينما تيسر شئون الطالب التوجيه واإلرشاد من جانب خدمات شئون الطالب: -9

  هيئة التدريس واملرشدين وكل من يهمه أمر العملية التعليمة داخل املؤسسة.
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  اال التربوى:اإلرشاد النفسي الديين يف ىف املرشد الطاليب دور سابعا:
بعدة أساليب وذلك ،اال التربوىقوم املرشد الطاليب مبهام اإلرشاد النفسي الديين واألخالقي يف ي

   :منها
تعزيز األخالق اإلسالمية احلميدة  إىلاملشاركة والتنسيق مع مجاعة التوعية اإلسالمية يف نشاطها الرامي  -

  .اخل…ة وطاعة الوالدين والصدق واألمانة والرب وأداء الواجبات كاحملافظة على الصالة مجاع
  
تنظيم الندوات واحملاضرات اليت تدعو هلا املدرسة حبضور الطالب واملعلمني وأولياء األمور واتمع   -

   .احمللي ودعوة املختصني للمشاركة فيها
  .استخدام اإلذاعة املدرسية والصحف احلائطية وما ا من نشاط يومي مستمر -
  .إلفادة من الرحالت واملعسكرات والزيارات لألراضي املقدسة واملعامل اإلسالميةا -
تطويع مجيع مواد التربية اإلسالمية وغريها يف تعزيز وغرس املفاهيم اإلسالمية اليت حتث على الفضائل -

  .ومكارم اخلالق
  
  .الرذيلةإعداد النشرات اهلادفة اليت حتث على التمسك باألخالق احلسنة ونبذ  -
تكرمي الطالب املثاليني ذوي السلوك احلسن ووضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على االلتزام  -

  .باألخالق اإلسالمية
متابعة الطالب أثناء أداء صالة الظهر يف املدرسة واملشاركة يف إلقاء بعض الكلمات اهلادفة اليت حتث على  -

 .القيم اإلسالمية واألخالق الفاضلة
  

  خدمات اإلرشاد النفسى الديين:ثامنا: 
يف   النفسى الديين  اإلرشاد   أهداف   الطاليب) بتحقيق   النفسى الديين (املرشد املرشد  يقوم

  :ما يلي  يف املدرسة ومن هذه األساليب  املتاحة   مع اإلمكانات   تتناسب   خمتلفة  بعدة أساليب   املدرسة
اإلسالمية   ة وما تقوم به من نشاط يف تعزيز األخالقـ مجاعة التوعية اإلسالمية يف املدرس1

  .على الصالة وطاعة الوالدين وغرس الفضائل  كاحملافظة  وأداء الواجبات   احلميدة
  .يومي مستمر  وما ا من نشاط  واحلائطية   والصحف   ـ اإلذاعة املدرسية2
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  .علميـن وأولياء األمور واتمع احملليـ الندوات واحملاضرات اليت تدعو هلا املدرسة حبضور الطالب وامل3
  احلضارية والبيئية يف البالد.  للمؤسسات  واملعسكرات والزيارات  ـ الرحالت4
  
على    ـ االستفادة من معلمي مادة التعبري والقراءة احلرة يف تعزيز وغرس املفاهيم اإلسالمية اليت حتث5

  .مكارم األخالق
  .باألخالق الفاضلة ونبـذ الرذيلة وسوء اخللق   حتث على التمسكـ إعداد النشرات اهلادفة اليت 6
  
ـ تكرمي الطالب املثاليني ذوي السلوك احلسن وذلك جبعل حوافز مادية ومعنوية وتشجيعهم على 7

  .على االقتداء م  بذلك وحث زمالئهم  التمسك
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  اال التربوى:النفسي الديين يف مناذج لالرشاد تاسعا: 

اال انه سوف  يتم التعرض  ،اال التربوىالنفسي الديين يف د من النماذج لالرشاد توجد العدي

  :إىللبعضها، كما هو واضح ىف اجلدول الت

  اال التربوىالنفسي الديين يف ) يوضح مناذج لالرشاد 5جدول(

  املستخدمة الفنيات  اإلرشاد النفسي الديينخدمات   املشكلة

والىت قد تكون مرتبطة  صعوبة التركيزأسباب ب الطالب توعية -1  صعوبة التركيز
، وأيضاً كالضوضاء مثالً ،الظروف احمليطة باملوقفوبتقنية االنتباه 

، وبالتـايل  فـاملهم عدم القدرة على تقدير األمور من حيث األهم 
، هـذا  يتولّد عن ذلك اجتاه حنو إمهال االستماع وعـدم االنتبـاه  

يف  قاالستغرا إىلملشاكل الىت قد تودى كثرة اهلموم وا إىلباالضافة 
 .اليقظةأحالم 

الشـعور   مثل: التركيز صعوبةلباآلثار السلبية  الطالب توعية -2

من اإلجناز، وتضعف من درجـة   حتد ،لوقت،وتضيع اباألمل وامللل

  إجيابية الفرد وتفاعله يف اتمع.  

احلد من أعراضها من واإلنصات من خالل مهارة التركيز  تنمية -3

  :اآليتخالل 

أهداف واضحة قابلة للتحقيق يف حياتنا، والتركيز على  حتديد -أ

  إجنازها.

  ما أمكن عن اإلسراف يف أحالم اليقظة. االبتعاد -ب

والتعزيز  احلوار،
 واملادي،املعنوي 

  األدوارولعب 
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  بالتعب. نعن التفكري أو االستذكار مىت شعرت التوقف -ج

  ببعض اهلوايات النافعة، كاملشي ملدة قصرية. شغل النفس -د

طريقة  إىلحمتوى الكالم وليس  إىلاالهتمام املنصت  توجيه -ك
  املتحدث.

  الذهنية يف دائرة املوضوع. تشجيع القوى -ل
  .التفكري صعوبةما أمكن معوقات  معاجلة -م
  ورقة أثناء االستماع لآلخرين. علىالنقاط اهلامة  تسجيل -ن
على اإلصغاء  لتحديد مدى القدرةبعض التمارين  اجراء -و

  والتركيز والفهم.
متسلسلة متدرجة حىت  بطريقةمهارة ترتيب األفكار  تنمية - ى 

  استيعاا.يسهل 
وعـدم العجـز    ،باهللا عز وجل حث الطالب على االستعانة -4

أساليب اإلرشاد النفسي الـديين   أهم فمن ،أمام اهلموم والضعف

واالسـتغفار   الدعاءووقراءة القرآن الكرمي  إىلذكر اهللا سبحانه وتع

واالنصراف للعبادة وذلك ألن جمرد التفرغ هللا والتقرب إليه ـذه  

 النفسـي، يساعد اإلنسان على االسـترخاء واهلـدوء    األساليب

كنت  قال،عباس رضي اهللا عنه  ابن فعن ،وختفيف حدة القلق لديه

غـالم إين   يـا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال " 

إذا  جتاهـك، احفظ اهللا جتده  حيفظك،لمات، احفظ اهللا أعلمك ك

واعلم أن األمة لـو   باهللا،فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن  سألت

بشيء مل ينفعوك إالّ بشيء قد كتبـه اهللا   ينفعوكاجتمعت على أن 

يضروك إالّ بشيء قد  مللك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
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رفعت األقـالم وجفّـت الصـحف " (سـنن      عليك،كتبه اهللا 

  .)667،الترمذي

  إكساب الطالب مهارة التركيز أثناء ممارسة الصالة أو املذاكرة.-5
بأن النظام الغذائي يؤثر تاتريا كـبريا يف قـوة    الطالب توعية -6  ضعف الذاكرة

%) مـن السـعرات   30وضعف الذاكرة حيث أن املخ يستغل ( 
طاقـة كـبرية مـن     إىلاحلرارية املكتسبة يومياً، وهـو حيتـاج   

الكربوهيدرات، حيث يقوم املخ حبرق هذه الطاقة حىت أثناء النوم؛ 
 لذلك فإن تناول اإلفطار هو أفضل طريقة لتخزين الطاقة طوال اليوم

ومما ال شك ،بان ضعف الذاكرة سالح ذو حدين الطالب توعية -
فيه أن النسيان سالح ذو حدين؛ فهو نعمة ونقمة يف آن واحـد،  

عمة؛ ألننا من خالله ننسى آالمنا وأحزاننا، كل اخلربات املؤملة فهو ن
اليت منر ا؛ لذلك ال يستطيع اإلنسان أن خيزن يف ذاكرتـه كـل   
االنطباعات واآلثار عن كل ما مر به من أحداث يف كل سـنوات  
عمره، وهو نقمة إذا جتاوز احلد وأصبح ظاهرة تنغص علينا حياتنـا  

وفيه مضيعة للوقت والشعور بامللل وحيـد   ويعرضنا ملواقف حمرجة،
 الفرد وتفاعله. ةمن درجة إجيابي

  آلثار السلبية النامجة عن ضعف الذاكرة.با الطالب توعية -7
  الكشف عن األسباب املؤدية لضعف الذاكرة. -8
آلية التغلب على ضعف الذاكرة من خالل على  الطالب إرشاد -9

أن يكرر الشخص ما يود القيام به أكثر من مرة، واإلكثار من أكل 
اخلضروات والفاكهة الطازجة، واحملافظة على الصحة العامة إلعطاء 
اجلسم حقه يف النوم وعدم اإلجهاد والسهر، وممارسـة الرياضـة   

 واملواظبة عليها.  

 عند الطالب للتغلـب علـى ضـعف    تنمية الوازع الديين -10

 ، والنقاشاحلوار
والنشرات  اجلماعي،

والتعزيز اإلرشادية، 
واملادي،  املعنوي
 إىل واالستماعالقراءة 

آيات من الذكر 
  احلكيم
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اهللا والصـالة،   إىلالذاكرة من خالل اإلكثار من الذكر والتقرب 
واحلرص على طاعة اهللا،ففى قصة الشـافعى خـري دليـل عـل     
ذلك،فقد حدثت مع اإلمام الشافعي الذي وهبه اهللا قدرة فائقـة  

السوق ووقع نظره دون قصد علـى   إىلعلى احلفظ حني ذهب 
اهللا  إىلثّر ذلك يف قدرتـه علـى احلفـظ فتـاب     كعب امرأة فأ

  واستغفره فأمتّ اهللا عليه هذه النعمة، وذا يقول الشافعي: 
  ترك املعاصي إىلفأرشدين   وكيع سوء حفظي   إىلشكوت 

  ونور اهللا ال يهدى لعاصـي  وأخربين بأن العلم نـــور
وهذا النور ال يوهب إالّ ملن أطاع اهللا وتقـرب إليـه، يقـول      
 )ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشـاُء مـن عبادنـا     (:إىلعت

  .)52:، آية(الشورى
سيطرة األفكار 

  السلبية
تعريف الطالب مبفهوم سيطرة األفكار السلبية، وهي اهلـواجس   -

واخلياالت اليت تعظم دائماً اخلطر، وخترجه عن حجمه الطبيعـي،  
  كارثة حقيقية. إىلوقد حتوله 

سيطرة األفكـار السـلبية،    إىلتبصري الطالب باألسباب املؤدية  -
ويعد القلق أهم املسببات هلا، والىت جتعل االفراد غري قادرين علـى  
اختاذ القرار السليم، وعدم القدرة على املواجهـة واختـاذ القـرار    

 الصائب، وبالتايل يشل حركتنا ويوقعنا فريسةً لألفكار السلبية.

لنفس والقضاء الوصول بالطالب بالطريقة الناجحة لتقوية الثقة با -
على سيطرة األفكار السلبية من خالل شغل وقت الفراغ بالعمـل  

كذلك االهتمام بالعمـل اجلـاد    ،وبالعالقات االجتماعية الطيبة،
والصحبة اجلميلة االسترخاء، والقيام بالتمرينات الرياضية؛ وتـوفر  

 العزمية القوية لتحدي األفكار السلبية باالفكار االجيابية.

اه الديين لدى الطالب حنو االستعانة بـاهللا سـبحانه   غرس االجت -
اإلميان القوي باهللا والتفكـر يف   :، وتنمية الثقة به من خاللإىلوتع

 التعزيزاحلوار، و
 املعنوي، واملوعظة،

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم
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آياته، واملداومة على الصلوات هو أهم األسباب اليت ختلصنا مـن  
القلق وجتعلنا نشعر باألمن والطمأنينة وبالتايل يكون ذلك سداً منيعاً 

األفكار السلبية علينا. كذلك جيب أن نتغلـب  للقضاء على سيطرة 
  ونقضي على اهلواجس القامتة يف حياتنا.

توعية الطالب باآلثار السلبية لبطء التفكري، ولعل مـن هـذه    -  بطء التفكري
  اإلجناز.السلبيات الشعور باألمل وعدم 

  تنمية مهارة سرعة التفكري لدى الطالب. -
تنمية مهارة التركيز ومهارة االنطالق بالفكر السـليم بسـرعة    -

وبطريقة جيدة من خالل اداء بعض التمارين الختبار مدى القـدرة  

وعـدم  ،على اإلصغاء والتركيز والفهم، مع االستعانة باهللا عز وجل

  اخلضوع أمام اهلموم.

ة الطالب للتغلب على األحزان واالنطالق بـالتفكري،  تقوية إراد -

، وتقوية إرادتنا يف التغلـب علـى   إىلاهللا سبحانه وتع إىلبالرجوع 

املشاكل وعلى القلق واالضطراب،والقضاء على اهلموم بتفكّر آيات 

اهللا وكالم الرسول الكرمي وطلب العون من اهللا، وبـالتركيز علـى   

اليب اإلرشاد النفسـي: ذكـر اهللا   فمن أهم أس،الدراسة واملطالعة

وقراءة القـرآن الكـرمي والـدعاء واالسـتغفار      إىلسبحانه وتع

واالنصراف للعبادة؛ ألن جمرد التضرع هللا والتقـرب إليـه ـذه    

األساليب يساعد اإلنسان على االسترخاء واهلدوء النفسي، وحتديد 

 .مدة القلق لديه

يت تتطلب تفكرياً سريعاً حث الطالب على االندماج يف األفعال ال -

يساعد على القضاء على هذه املشكلة، وممارسة بعـض اهلوايـات   
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  النافعة كاملشي ملدة قصرية، واالهتمام بالعمل.

ان عادة التدخني عادة سيئة تضر باإلنسـان   إىلتبصري الطالب  -  التدخني
 التهلكة. إىلوقد تؤدي حبياته 

تبصري الطالب باألخطار النامجة عن التدخني، والىت منها: تغـيري   -
الصوت حنو اخلشونة والرجولة، وفقد إحساس تـذوق اللسـان،   

ظهور جتاعيد اجللد  إىلواالنقطاع املبكر للطمث، والتدخني يؤدي 
  .وزيادة األمراض الصدرية املزمنة

من خالل  تقوية إرادة الطالب للقضاء على عادة التدخني، وذلك -
 .تقوية االرادة وقوة التحدى للتخلص من هذه العادة

حث الطالب على ضرورة االبتعاد عن رفـاق السـوء الـذين     -
يساعدون على التمادي يف هذه العادة، واالبتعاد عن الوحدة؛ ألا 
قد تساعد على االستمرار يف التدخني، واالهتمام أيضـاً مبمارسـة   

جلسم وتبعد عن التدخني، والرياضـة  الرياضة؛ ألن الرياضة تقوي ا
والتدخني ال يلتقيان، وجيب أن التذكر بانه جيب على الوالـدين ان  
يكون قدوةً البنائهم، وملن حوهلم من أخوة وأصـدقاء فالتـدخني   

وتذكز ايضـا   ،جيعل صاحبه قدوة سيئة ألبنائه وملن حوله فيقلدونه
تمع.أن التدخني عبء اقتصادي على الفرد واالسرة بل ا  

للـتخلص   إىلتقوية الوازع الديين حنو االستعانة باهللا سبحانه وتع -
اهللا  إىلمن عادة التدخني، وذلك من خالل االستعانة باهللا والتوجه 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب  (: إىلبالدعاء، فقال تع
انعاعِ إِذَا دةَ الدوعوكذلك مـا ورد يف  )186:آية، (البقرة )د ،

احلديث القدسي، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم مبا رواه عن ربه: " أنا عند ظن عبدي يب، أنا 
معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه؛ ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين 

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

واملمارسة  اجلماعي،
العملية، والقراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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؛ تقربت إليـه  يف مأل ذكرته يف مأل خري منه، وإن تقرب إيلّ شرباً
؛ أتيته ذراعاً، وإن تقرب إيلّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشي

). واالستعانة كذلك بقـراءة  2694، هرولةً " (صحيح البخاري
 .القرآن لإلقالع عن هذه العادة السيئة

تبصري الطالب بضرورة احملافظة على الصحة وتتجنب العـادات   -
والتذكر دائماً أن الصحة تـاج علـى    اليت قد تؤذي هذه النعمة،

رءوس األصحاء، وكذلك التذكر أن التدخني تبذير، فقـد قـال   
وإنه إسراف فقـد   ،)26:اإلسراء، آية( )وال تبذِّر تبذيراً (: إىلتع

، (األنعـام  )وال تسرِفُوا إِنه ال يحـب الْمسـرِفني   (: إىلقال تع
يبغضه ويبغض متعاطيه، وأنه يفسـد  ، والتذكر أن اهللا )141:آية

اهلواء النقي ويؤذي املؤمنني غري املدخنني، وتـذكري أن العقـل   
السليم يف اجلسم السليم، وأن الدخان فيه ضياع للوقـت فيمـا ال   
يفيد بل يضر، لذلك جيب على الفرد ان يعمل على  تقوية صـلته  

ن فالصـالة  واملدوامة على الصالة وتالوة القرآ إىلباهللا سبحانه وتع
واسـتعينوا   (:إىلالقلوب، فقد قال تع إىلجتلب السكينة والطمأنينة 

 الةالصرِ وب45:، آية(البقرة )بِالص(.  
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  جمال رعاية املراهقني:اإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل اخلامس
  متهيد:

هلا خصائص متيزها عما قبلها وما وهى مرحلة ،مرحلة املراهقة مرحلة انتقال بني الطفولة والرشدتعد 
  إرشاد املراهقني ليعيشوا يف سعادة متمتعني بالصحة النفسية. إىلولذلك فاحلاجة ماسة ،من املراحلبعدها 

أن مرحلة املراهقة مرحلة توتر وعواصف وا أزمات نفسية واحباطات وصراعات  إىلويشري علماء النفس 
مرحلة حتقيق الذات وحب ومرح ،هذا ن جانب ومن جانب اخر تعد وضغوط اجتماعية ومشكالت كثرية

  أي أا مرحلة منو ولكن فيها كثري من املشكالت.،ومنو شخصية
  

  :مشكالت املراهقنياوال: 
  ما يلى: إىلميكن تقسيم مشكالت املراهقني 

الشعور بالقلق، ونقـص الثقـة    تتمثل أهم املشكالت االنفعالية ىف هذه املرحلة ىف: :مشكالت انفعالية -

ن، والتمرد، واخلجل، واألنطـواء، واالغتـراب،   اين، والغضب، والعصيابالنفس، واجلناح، والسلوك العدو

ـ  املسئولية، وعدم القدرة على السيطرة علـى األنفعـاالت  وعدم القدرة على حتديد  وف املرضـية  اواملخ

  ين.اوف املـدرسية، واالجتماعية، واجلنسية، والصحية) والتناقض الوجدا(كاملخ

ومنها املبالغة يف فرض القيود، وعدم الصراحة واحلريـة يف املناقشـات، ونقـص     :املشكالت األسرية -

ات السيئة بني األخوة، نقص املصروف، وسوء العالقة بني املراهق والوالدين، اخلصوصية يف األسرة، والعالق

عدم احلرية يف عمل الصداقات، وقد تكون املشكالت األسرية بسبب وفاة أحد الوالدين أو األنفصـال أو  

  الترمل أو زواج أحدمها أو كليهما.

ومنها عدم التوازن بني التزمت والتحرر، والتعصب الديين، وتأنيب الضمري  :املشكالت الدينية واخللقية -

الزائد، ونقص املعلومات الدينية فيما يتعلق باحلالل واحلرام، والشك الديين، وعدم إقامة الفرائض والشعائر 

  الدينية.
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م األنضـباط،  ومنها عدم القدرة على تنظيم وختطيط االستذكار، والتسيب وعـد  :املشكالت املدرسية -

وعدم الرغبة يف األخنراط يف النظام املدرسي، وعدم تناسب املناهج مع اهتمامام، وعدم احترام املدرسني، 

وم الدراسـي،  إلىوإثارة الشغب يف الفصل وكثرة التهريج، السخرية من الزمالء وعدم احترامهم، وطول 

فصل، التأخر الدراسي، واهلروب مـن املدرسـة،   مادة دراسية أو أكثر، وعدم التركيز يف ال إىلوعدم امليل 

  وعدم اخلضوع ألوامر املدرسني، وعدم االهتمام بأداء الواجبات املدرسية، والتأخر عن املدرسة.

ومنها نقص التأهيل والتدريب املهين، ونقص اخلربة مبيادين العمل املتاحـة، وعـدم    :املشكالت املهنية -

  هين، وعدم الربط ينب امليول املهنية واملهنة اليت يشغلها.معرفة أماكن التأهيل والتدريب امل

كالبكور اجلنسي والتأخر اجلنسي ونقص املعلومات اجلنسية ونقص التربية اجلنسية :مشكالت جنسية -
  وممارسة العادة السرية واجلنسية املثلية.

ظهور بثور الشباب،  :أبرز املشكالت الصحية الىت تظهر ىف هذه املرحلة ما يلى ومن :مشكالت صحية -

ونقص الوزن أو زيادته، واضطراب النوم، وعدم الوعي مبقدار ونوع الغذاء الصـحي، ونقـص الرعايـة    

  الصحية، نقص الشهية العصيب، أو الشرة العصيب.

التمـرد علـى   وومنها عدم اإلملام باملعايري االجتماعية، ومسايرة أصدقاء السوء، اجتماعية:  مشكالت -

عدد األصدقاء أو عدم القدرة على تكوين صداقات جديدة، ونقص اخلـربة يف االحتكـاك    السلطة، وقلة

  االجتماعي واملواقف االجتماعية، والعزلة االجتماعية، والبعد عن الزعامة.

   
  جمال رعاية املراهقني:اإلرشاد النفسي الديين يف مفهوم ثانيا: 

 ،نفسيا وتربويا ومهنيا واجتماعياروحيا وراهقني رعاية وتوجيه منو املارشاد وهو عملية املساعدة يف 
  .واملساعدة يف حل مشكالم اليومية
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  جمال رعاية املراهقني:اإلرشاد النفسي الديين يف أهداف ثالثا: 
  ما يلى: مساعدة املراهقني يف حتقيق إىل جمال رعاية املراهقنييهدف اإلرشاد النفسي الديين يف 

v منو سليم متكامل مساعدة املراهقني يف حتقيق.  
v توافق سوى شامل مساعدة املراهقني يف حتقيق.  
v أفضل مستوى من السعادة والصحة النفسية. مساعدة املراهقني يف حتقيق 
v نفسيا وتربويا ومهنيا واجتماعياروحيا ورعاية وتوجيه منو املراهقني ارشاد و. 
v م اليوميةمساعدة املراهقني يف حل مشكال.  

  
  جمال رعاية املراهقني:اإلرشاد النفسي الديين يف  إىلاحلاجة رابعا: 

 ما يلى: إىل جمال رعاية املراهقنياإلرشاد النفسي الديين يف  إىلتربز احلاجة 
من فهم عامل املراهقني على أن يكون هذا  إىلاالمر الذى يدفعنا  ،ضرورة فهم مرحلة املراهقة ومتطلباا -

 الفهم من وجهة نظر املراهقني.
  مساعدة لكي يكون متوافقا. إىللذا حيتاج املراهق  ،مرحلة انتقال حرجةتعد مرحلة املراهقة  -
وذلك للتغلب على مشكالته ومتتعه ،التوجيه واإلرشاد من احلاجات األساسية للمراهق إىلاحلاجة تعد  -

  بالصحة النفسية.
الفرد من تغيريات يف مجيع جماالت منـوه،  ينبغي أن تكثف فيها اخلدمات اإلرشادية نظرا لكثرة ما مير به  -

  ولزيادة إحلاح كل من املطالب النفسية والتوقعات االجتماعية.

  
  جمال رعاية املراهقني:خدمات اإلرشاد النفسي الديين يف خامسا: 

  جمال رعاية املراهقني ىف االتى:خدمات اإلرشاد النفسي الديين يف تتمثل 
  .حماولة نشر الثقافة الدينية واالهتمام بالدين والشعائر الدينية:خدمات اإلرشاد النفسي الديين -
  جيب االهتمام برعاية النمو يف كافة مظاهره املختلفة. :رعاية النموخدمات  -
جيب أن تقدم التربية اجلنسية للمراهقني حسب أصوهلا العلمية والتربوية والنفسية :التربية اجلنسية 

  واالجتماعية والدينية.
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جيب االهتمام بالتربية الصحية والقضاء على األمية الصحية واالهتمام بالطب :اإلرشاد الصحي خدمات -
  الوقائي والفحوصات الطبية.

جيب االهتمام بتهيئة املناخ النفسي املشبع باحلب والعطف وحتقيق الذات :خدمات اإلرشاد العالجي -
  وحل املشكالت اجلنسية والصحية واالجتماعية.

تشجيع املراهقني على التحصيل واالستذكار اجليد ومساعدام يف حل :اإلرشاد التربويخدمات  -
  املشكالت التربوية املختلفة.

االهتمام بالتربية املهنية وتوفري املعلومات املختلفة للمهن وذلك لتحقيق التوافق :خدمات اإلرشاد املهين -
  املهين. 

  املراهقني يف شغل أوقات فراغهم بطريقة اجيابية. عن طريق مساعدة :خدمات إرشاد وقت الفراغ -
جيب االهتمام باإلرشاد الزواجى واألسرى وذلك لالستقرار :خدمات اإلرشاد الزواجى واألسرى -

  الزواجى واألسرى املستقبلي للمراهقني والتغلب على املشكالت الزواجية واألسرية اليت تواجههم.
وفري الرعاية االجتماعية يف األسرة واملدرسة واتمع واالهتمام وذلك لت :التربية االجتماعيةخدمات  -

  بعملية التنشئة االجتماعية وتعليم املعايري االجتماعية السليمة.
  

  :يف إرشاد املراهقنيالنفسى الديىن  املرشددور سادسا: 
  ىف عدد من النقاط اهلامة،وهى: يف إرشاد املراهقنيالنفسى الديىن  املرشددور يتمثل 

يها،على ان يضع احملافظة علوإقامة عالقات مهنية مع املراهقني بالعمل على النفسى الديىن  يقوم املرشد -1
  وهى:،عالقات مهنية مع املراهقني ىف اعتباره امور هام عند تكوين 

Ø  ماملراهقني إقامة عالقات مهنية مع انختتلف عن عالقتهم بأولياء أمورهم، ورموز السلطة يف حيا. 
Ø  منذ بداية هذه العالقة دوره بدقة مع إيضاح الدور الذي ميكنه النفسى الديىن  يوضح املرشد ان

  تقدميه وكيف حيافظ على خصوصية وسرية املقابالت وما يدور فيها.
Ø  صرحياً، بسيطاً دون التقليل من شأن مؤهالته ودون التفاخر العلمي الديىن أن يكون املرشد النفسي

  يه القدرة على التقاط التصنع واالدعاء العلمي.واملهين، فاملراهق لد
Ø  غالبا ما يتشكك عند الدخول يف عالقات جديدة مع اآلخرين أو  املراهقان يضع ىف اعتباره ان

من أحد، لذا جيد املراهق صعوبة كبرية يف الوثوق باملرشد  إىلعند طلب الدعم العاطفي واألنفع
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ه من قبل الوالدين أو إدارة املدرسة وذلك بسبب ما يالنفسي وخاصة إذا ما أجرب على التوجه إل
ن ذلك يف حميط األسرة أو اكأيتعرض له املراهق من اللوم والتوبيخ ملا يعترضه من مشكالت سواء 

يف طلب اخلدمات النفسية من تلقاء نفسه ولذا  داملدرسة أو اتمع بشكل عام، ولذلك جنده يترد
   .مامل مع املراهقني حىت يستطيعون الوثوق يتعاظم دور املرشد النفسي يف التع

وأنه ليس متحالفاً مع الوالدين أو ،يعمل لصاحلهبأنه املسترشد   بإقناعالديىن يقوم املرشد النفسي  -2
  .سلطات املدرسة

كثريا ما يؤدي دخول ف ،الفرصة للتعبري احلر عن نفسهاملسترشد الديىن باعطاء يقوم املرشد النفسي  -3
شعور املسترشد باحترام املرشد له مما ينعكس بدوره  إىلاملرشد النفسي يف مناقشة تلقائية حرة مع املسترشد 

وة على ما يتبعه النقاش من ول املشكالت وتقرير املصري، هذا عالاعلى زيادة ثقته بنفسه وبقدرته على تن
  خفض للتوتر بطريقة بناءة.

تحديد وفرض حدود معينة، فكثريا ما يفسر املراهق عدم فرض ضوابط أو ب الديىنلنفسي يقوم املرشد ا -4
لذلك ينبغي أن يكون  املرشدنب احدود معينة على سلوكه على أنه إما عدم اهتمام أو عدم فهم من ج

  دون أن حيمل ذلك مشاعر كراهية أو عداء. -عند الضرورة  - قادرا على فرض ضوابط  املرشد
يف االعتبار أن حتقيق االستقالل هو من أهم مطالب النمو يف هذه  الديىنأن يأخذ املرشد النفسي ينبغي  -5

املرحلة، لذا فعليه أيضا أن يعي خطورة تشجيع اعتمادية املراهق بل على العكس البد من توفري خربات 
  االستقالل واالعتماد على النفس. إىلتؤدي 
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  جمال رعاية املراهقني:يف مناذج لالرشاد النفسى الديىن سابعا: 

اال انه سوف  يتم  ،جمال رعاية املراهقنييف توجد العديد من النماذج لالرشاد النفسى الديىن 

  :إىلالتعرض لبعضها، كما هو واضح ىف اجلدول الت

  جمال رعاية املراهقنييف ) يوضح مناذج لالرشاد النفسى الديىن 6جدول(

  املستخدمة الفنيات  اإلرشاد النفسي الديينخدمات   ةاملشكل

بأن النظام الغذائي يؤثر تـاتريا كـبريا يف قـوة     املراهقني توعية -  ضعف الذاكرة
%) مـن السـعرات   30وضعف الذاكرة حيث أن املخ يستغل ( 
طاقـة كـبرية مـن     إىلاحلرارية املكتسبة يومياً، وهـو حيتـاج   

الكربوهيدرات، حيث يقوم املخ حبرق هذه الطاقة حىت أثناء النوم؛ 
 لذلك فإن تناول اإلفطار هو أفضل طريقة لتخزين الطاقة طوال اليوم

ومما ال شك ،بان ضعف الذاكرة سالح ذو حدين املراهقني توعية -
فيه أن النسيان سالح ذو حدين؛ فهو نعمة ونقمة يف آن واحـد،  

و نعمة؛ ألننا من خالله ننسى آالمنا وأحزاننا، كل اخلربات املؤملة فه
اليت منر ا؛ لذلك ال يستطيع اإلنسان أن خيزن يف ذاكرتـه كـل   
االنطباعات واآلثار عن كل ما مر به من أحداث يف كل سـنوات  
عمره، وهو نقمة إذا جتاوز احلد وأصبح ظاهرة تنغص علينا حياتنـا  

جة، وفيه مضيعة للوقت والشعور بامللل وحيـد  ويعرضنا ملواقف حمر
 الفرد وتفاعله. ةمن درجة إجيابي

  آلثار السلبية النامجة عن ضعف الذاكرة.با املراهقني توعية-
  الكشف عن األسباب املؤدية لضعف الذاكرة. -
آلية التغلب على ضعف الذاكرة من خالل على  املراهقني إرشاد -

أن يكرر الشخص ما يود القيام به أكثر من مرة، واإلكثار من أكل 
اخلضروات والفاكهة الطازجة، واحملافظة على الصحة العامة إلعطاء 

 ، والنقاشاحلوار
والنشرات  اجلماعي،

والتعزيز اإلرشادية، 
واملادي،  املعنوي
 إىل واالستماعالقراءة 

آيات من الذكر 
  احلكيم
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اجلسم حقه يف النوم وعدم اإلجهاد والسهر، وممارسـة الرياضـة   
 واملواظبة عليها.  

تنمية الوازع الديين عند املراهقني للتغلب على ضعف الذاكرة من  -

اهللا والصالة، واحلرص علـى   إىلخالل اإلكثار من الذكر والتقرب 

طاعة اهللا،ففى قصة الشافعى خري دليل عل ذلك،فقد حدثت مـع  

اإلمام الشافعي الذي وهبه اهللا قدرة فائقة على احلفظ حني ذهـب  

ون قصد على كعب امرأة فأثّر ذلـك يف  السوق ووقع نظره د إىل

اهللا واستغفره فأمتّ اهللا عليه هذه النعمة،  إىلقدرته على احلفظ فتاب 

  وذا يقول الشافعي: 

  ترك املعاصي إىلفأرشدين   وكيع سوء حفظي  إىلشكوت 

  ونور اهللا ال يهدى لعاصـي  وأخربين بأن العلم نـــور

اهللا وتقـرب إليـه، يقـول     وهذا النور ال يوهب إالّ ملن أطاع    
 )ولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشـاُء مـن عبادنـا     (:إىلتع

  .)52:، آية(الشورى
أهم ويعتـرب ،الترددسلوك  إىل املؤديةباألسباب  املراهقني تعريف -  التردد

أسباب التردد، وهو ناتج عن الصعوبة يف التمييز بني األشياء، ومن 
  .يف اختاذ القرار األكثر صواباً الصعوبةمثّ 
الترددنوالىت مـن ابرزهـا   على  املترتبةباآلثار  املراهقني إرشاد-

  على اختاذ القرار السليم.الشعور باحلرية والضعف وعدم القدرة 
الوقوع  إىلاليت تؤدي  األسبابكيفية جتنب  إىل املراهقني توجيه -

  التردد.يف 
بالتردد، من من الشعور  التخلّصعلى كيفية  املراهقني مساعدة -

 اجلماعي، احلوار
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة  ي،واملاد
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم
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ـ ، والتركيز على اعمال اخلري إىلاهللا تع إىلخالل الرجوع  إن اهللا ف
تار خت ةاملؤمن فالزوجةاخلري وطريق الشر، وعرفنا عليهما،  طريقبين 

عن النار والعياذ باهللا، قال  ااجلنة وتبعده إىل االطريق اليت تؤدي 
وقُلِ  (: إىلتع وقوله، )10:ة، آي(البلد )وهديناه النجدينِ (:إىلتع

عالمِ  إىلمؤمنونَ وستردونَ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْ
 ،)105:، آية(التوبة )الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

تردد يف يال أ، واخلري ىفدائماً  هريفكّجيعل تأن  لالنسانالبد لذلك 
بتعد عنه، فعن ابن عباس رضـي  ويعرف الشر ياخلري، وكذلك أن 

عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربـه   اهللا
مثّ بـين   والسـيئات، اهللا كتب احلسنات  إنّقال "  قال،عز وجل 

 كاملةً،اهللا له عنده حسنةً  كتبهافمن هم حبسنة فلم يعملها  ذلك،
سبع  إىلحسنات  عشرةكتبها اهللا له عنده  فعملها،فإن هو هم ا 

ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبـها   كثرية،ف أضعا إىلمائة ضعف 
ا اهللا ـــفإن هو هم ا كتبه كاملـة،ة ـده حسنـله عن اهللا

   .)240-239، البخاريله سيئة واحدة " (صحيح 
ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين  احلال وكذلك

خيـر   مـا رضي اهللا عنها قالت "  عائشةفعن  أيسرمها،إالّ وأخذ 
أخذ أيسرمها مـا مل   إالّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين 

اهللا  رسـول يكن إمثاً فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه وما انتقم 
فينتقم هللا ا "  صلى اهللا عليه وسلم لنفسه إالّ أن تنتهك حرمة اهللا

  .) 20،(صحيح البخاري
الـتفكري املقلق(مثـل:    إىلتعريف املراهقني باألسباب املؤدية  -  التفكري املقلق

 األحزان،الشعور بالظلم، الضغوط النفسية واالجتماعية....اخل).

إرشاد املراهقني باآلثار املترتبة على التفكري املقلق، ووتوعيتهم  -
بضرورة التحلى بقوة اإلرادة للتحكم يف النفس، ومن مثّ االبتعاد 

 التعزيزاحلوار، و
، املعنوي، واملوعظة

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 
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عن التفكري املقلق، وكذلك ضرورة جتنب الوحـدة وممارسـة   
الرياضة وتقوية روح الصداقة القوية، واالستعانة خبربات اآلخرين 

  يف مواجهة القلق.
 إىلكيفية جتنب األسباب الـيت تـؤدي    إىلتوجيه املراهقني  -

  .التفكري املقلق
مساعدة املراهقني على كيفية التخلص من التفكري املقلـق مـن    -

واللجوء إليه، حيث ذكّرنـا   إىلخالل االستعانة باهللا سبحانه وتع
فَادعوا اللَّه  (: إىليف كثري من اآليات، قال تع إىلاهللا سبحانه وتع

ونَمرالْكَاف كَرِه لَوو ينالد لَه نيصلوقوله )14:، آية(غافر )خ ،
، )60:، آية(غافر )وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم (: إىلتع

فمن أهم أساليب اإلرشاد النفسي الـديين ذكـر اهللا سـبحانه    
راف ، وتالوة القرآن الكرمي، والدعاء واالستغفار، واالنصإىلوتع

للعبادة وااللتزام بالصالة؛ ألن التفـرغ هللا، والصـالة تسـاعد    
اإلنسان على االسترخاء واهلدوء النفسي، وختفيف حدة القلـق  

  لديه والصالة تبعث السكينة والطمأنينة يف النفوس. 

  احلكيم

سليب  تكوين مفهوم
  عن الذات

  مبصطلح التقدير الذايت. تعريف املراهقني -
باآلثار السلبية لتكوين املفهـوم السـليب عـن     توعية املراهقني -

الذات، والىت من أبرزها: القلق، والتوتر، والشـعور بالوحـدة،   
وعدم الثقة باألصدقاء، وإفساد العمل، وتدين نسب النجاح، وقد 

تدخني، لذلك أعود وأكرر جيـب أن  عادات سيئة مثل ال إىليقود 
نرتفع عن ذلك ويكون حلياتنا هدف حمدد نسعى إليه؛ ألن ذلـك  
يعطينا قوةً وتقديراً لذاتنا، كما أعود وأذكر بعـدم االستسـالم   

 إىل، وأن نسعى إىلللشيطان وتقوية الثقة واإلميان باهللا سبحانه وتع
احلمـاس   اإلتقان والنجاح، وأن نكون متحمسني ألعمالنا؛ ألن

  يعطينا الطاقة والقوة للحياة.

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

اجلماعي، القراءة 
آيات  إىل واالستماع

  من الذكر احلكيم
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تبصري املراهقني بأمهية تقدير الذات،والذى يتطلب الوصول اليه  -
النجاح؛ ألن النجاح يولـد لـدينا    إىلاجلد واالجتهاد للوصول 

مفهوماً إجيابياً عن الذات، وكذلك جيب أن نسـعى جاهـدين   
المتالك األصدقاء الثقة، وأن نكتسب احترام اآلخرين وتقديرهم 
لنا، وجيب االبتعاد عن التقليل مـن شـأن الـنفس، واملقارنـةً     
باآلخرين، ألن ذلك يدمر حياتنا ويقضي على قـدراتنا، وجيـب   

عن االكتئاب؛ ألن االكتئاب له عالقة بـاالزدراء الـذايت،    البعد
وأالّ نكثر مـن االعتـذار    ،واالبتعاد عن الغضب واحتقار الذات

  املستمر.
تقوية ثقة املراهقني بأنفسهم للتغلب على املفاهيم السلبية عـن   -

 الذات.

تنمية الوازع الديين لتقوية تقدير الذات، وقهـر السـلبية، أن    -
، وتقوية ثقتنا به،يعد من أهـم  إىلالقوي باهللا سبحانه وتعفاإلميان 

الَّـذين إِذَا  * وبشرِ الصابِرِين( :إىلفقد قال اهللا تع ،طرق املواجهة
، (البقـرة  )أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنـا إِلَيـه راجِعـونَ   

وكذلك أن نقوي ثقتنا بأنفسنا وبعطائنا وأالّ  ،)156 -155:آية
نستهتر بامكاناتنا، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول 

اهللا من  إىلاهللا صلى اهللا عليه وسلم: " املؤمن القوي خري وأحب 
)، وأن 287،املؤمن الضعيف ويف كل خري" (صحيح البخـاري، 

ر بالرضا حنو قـدراتنا  نعود احترام أنفسنا وتقدير ذواتنا وأن نشع
العمل وإتقانه؛ ألننا بالعمل نكسب ثقة  إىلوامكاناتنا، وأن نتجه 
: إىلتقدير ذاتنا واحترامها فقد قال اهللا تع إىلكبرية بأنفسنا ونصل 

، (التوبـة  )وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ(
تكون ثقتنا معتدلة مثلما جيب علينا كذلك جيب أن  ،)105:آية

االبتعاد عن االستهتار بأنفسنا، وزيادة الثقة املبالغ ا تكون أيضاً 
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  من درجات السلبية يف تقدير الذات.
  تقوية إرادة املراهقني ومساعدم على االندماج يف احلياة. -

البدانة وزيادة الوزن، والـىت يـاتى    إىلمعرفة األسباب املؤدية  -  زيادة الوزن
 تناول الصعام بكثرة مع عدم ممارسة الرياضة.

والىت منها زيـادة الـوزن   ،اضرار البدانة إىل  املراهقني إرشاد -
والذى يعد ىف مقدمة األسباب املؤدية للوفاة، كما أا سبب كبري 

  الوفاة. إىليف اإلصابة بالكثري من األمراض ورمبا تقود 
الطريقة املثلى لتجنـب البدانـة    إىلوتبصريهن  املراهقني إرشاد -

 فعن املقدام بـن  ،باالعتدال يف الطعام وتكوين نظام للطعام قومي
معدي كرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " ما مـن  
وعاء مأل بن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم أكالت يقمن 

ابه وثلـث لنفسـه"   صلبه فإن كان البد فثلث لطعامه وثلث لشر
  ).449،(صحيح ابن حبان

تقوية إرادة املراهقني للتغلب على اهلموم واملشاكل النفسية اليت  -
باالبتعاد عن اهلموم وتقوية الثقة باهللا ،اإلكثار من األكل إىلا تدفعه

وتقوية اإلرادة وذلك بالتغلب على اهلموم والضغوط النفسية اليت 
 السمنة. إىلتناول الطعام وبالتايل  إىلتقودنا 

أمهية ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من  إىلتبصري املراهقني  -
زيادة الوزن بالتعود على ممارسة التمارين الرياضية صباحاً ومساًء 

  للمحافظة على لياقة اجلسم.

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

اجلماعي، القراءة 
آيات  إىل واالستماع

  من الذكر احلكيم

نقص الوزن يعد مشكلة اذ كان نقص عـن   إىلاملراهقني  إرشاد-  نقص الوزن
إبقـاء   إىلاملعدل الطبيعي نقصاً واضحاً حيث يؤدي فقدان الوزن 

 .% عن الوزن املتوقع85اجلسم يف وزن يقل عن 

نقص الوزن،والىت منها ضعف الشهية  إىلمعرفة األسباب املؤدية -
  اليت تسببها اهلموم النفسية والىت تفقد القابلية لألكل.

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

اجلماعي، القراءة 
آيات  إىل عواالستما

  من الذكر احلكيم

 



363 
 

الطريقة املثلى لتجنب نقص الـوزن، وهـى    إىل املراهقني إرشاد-
تنظيم أوقات الطعام واالهتمام بتناول الغذاء الصحى املتكامل مـن  

  ناحية العناصر الغذائية.
تعزيز الوازع الديين عند املراهقني للتغلب على اهلموم واملشـاكل  -

 إىلاهللا سبحانه وتع إىلنقص الوزن،وذلك بالرجوع  إىلاليت تؤدي 
ـ   أَال  (: إىلوقد جعل يف القرآن الكرمي شفاًء لكل شيء فقـال تع

الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهـ   ،)28:، آية(الرعد )بِذ  (: إىلوقولـه تع
   نِنيمـؤلْمـةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آنالْقُر نلُ مزنناإلسـراء،  ( )و

 املشاكل واهلموم.، وبالقرآن الكرمي نتغلّب على كل )82:آية

تقوية إرادة املراهقني للخروج من دائرة القلق واملشاكل ولضغوط -
احمليطة ا بالترفيه عن النفس مبمارسة اهلوايات النافعة والتمـارين  

  الرياضية بانتظام، واملشاركة بالرحالت واحلفالت املفيدة.
 مبفهوم فقدان الشهية  املراهقني تعريف -  فقدان الشهية

والىت منها: األحـداث   ،بأسباب فقدان الشهية املراهقني تعريف - .
احلياتية الضاغطة، والقلق واالضطرابات النفسية، والعوامل الوراثية، 
والوساوس القهرية والرهاب االجتماعي واالكتئاب الشديد، وبعض 

  .االضطرابات يف وظائف الغدد الصماء
توعية املراهقني باألضرار اجلانبية لفقدان الشـهية واملشـكالت    -

ظهور األعراض االكتئابيـة، واالنسـحاب    :ااملصاحبة والىت منه
االجتماعي والقابلية لالستعارة واألرق، كما تكـون األعـراض   
الوسواسية القهرية املرتبطة باألكل ظاهرة يف العادة، كما يسـود  
ذلك التفكري املتعنت والتعبري االنفعايل احملدود والتلقائية االجتماعية 

  الضيقة.
ات السلوكية العملية للتخلص من هذا تبصري املراهقني باإلجراء -

 .املرض

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

واملمارسة  اجلماعي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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تقوية الوازع الديين لدى املراهقني حنو االستعانة باهللا للـتخلص   -
من هذا املرض، لذا جيب االستعانة باهللا يف التغلب على كل مشكلة 
فيجب أن يكون إميانكن باهللا قوياً للتغلب على كل العقبات، فعن 

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال:
اهللا من املـؤمن الضـعيف    إىل" املؤمن القوي خري وأحب  :وسلم

). كذلك سنجد يف كتـاب  393ويف كل خري" (صحيح مسلم، 
اهللا الدواء الناجع ولنتذكر ما كان يردد إبراهيم عليـه السـالم يف   

ـ (الشـعراء  )وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ (: إىلقوله تع  ،)80:ة، آي
 إىلوالتغلب على مشكالتنا والقضاء على القلق واالكتئاب، والنظر 

ابتالءات اآلخرين والعربة منها،فااللتزام الديين يعطينا سكينة النفس 
والطمأنينة والوقار، والسكون الذي بواسطته ستتغلنب على القلـق  
واالضطراب الذي سبب لكن مرض فقدان الشهية العصيب، فلنقو 

ثُـم   (: إىلإرادتنا للتغلب على كل مهوم احلياة ولنتفكر يف قوله تع
، )26:، آية(التوبة )للَّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني أَنزلَ ا

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا  (: إىلوقوله تع
كَانَ اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس ودنج لَّهلو انِهِمإِمي عاناً ميمـاً   إِميلع

  .)4، آية(الفتح )حكيماً
 .أسباب اإلفراط يف األكلب املراهقني تعريف-  اإلفراط يف األكل

االصـابة  :أضرار اإلفراط يف األكل والىت منـها ب املراهقني تعريف-
تقليل حركة اجلسم، كذلك تزيد من التوتر  إىلبالبدانة؛ الىت تؤدي 

النفسي، واإلسراف أو اإلفراط يف األكل عادة سيئة قـد تـؤدي   
السـمنة   إىلاملوت، وكذلك يؤدي اإلفراط يف األكل  إىلباإلنسان 

اليت تسبب يف الكثري من األمراض مثـل: السـرطان، والسـكر،    
  وجلطات الدم.واألزمات القلبية، 

وتوجيه ،تنمية إرادة املراهقني للتخلص من عادة اإلفراط يف األكل-

املعنوي  التعزيز
 النقاشو واملادي،

اجلماعي، القراءة 
آيات  إىل واالستماع

  من الذكر احلكيم.
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املراهقني لكيفية جتنب اإلفراط يف األكل، وأفضل ما جاء يف الوقاية 
وكُلُوا واشربوا  (:إىلوالتغلب على هذه العادة وهو متثّل قول اهللا تع

 بحال ي هرِفُوا إِنسال تونيرِفسإن أمـر    ،)31، آيةألعرافا( )الْم
اهللا املذكور يف اآلية الكرمية بعدم اإلسراف جيب أن ينفذ وال جمال 
للمساومة على قوانني اهللا، فإن أسرف اإلنسان أصيب مبا ميكن أن 
يصاب به خمالفاً لشرع اهللا ومنه اإلصابة بأمراض ال قبل لـه ـا،   

كل والشرب، فاألمراض أكثر من وعلى اإلنسان أالّ يسرف يف األ
أن حتصى، وها هي أمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري 
وداء النقرس وغري ذلك من األمراض اليت ال داعـي لتعـدادها، إن   
للمسرفني جزاء إسرافهم وتعديهم، أما املعتدلون املستجيبون ألمـر  

  .اهللا ويه فهم الفائزون
االنسحاب 
  االجتماعي

  .تعريف املراهقني مبفهوم االنسحاب االجتماعي-
تبصري املراهقني بأسباب االنسحاب االجتماعي، والـىت منـها:   -

  .القلق واالكتئاب واملشاكل والضغوط النفسية...اخل
على االنسـحاب االجتماعي،مثـل   الكشف عن اآلثار املترتبة -

  .الشعور بالوحدة واالصابة بالقلق واالكتئاب
تنمية مهارة املراهقني يف التكيف االجتماعي من خـالل لعـب   -

األدوار اليت تعبر عن االنسحاب االجتماعي جتاه النفس واحملـيط  
 .الذى تعيش فيه

تشجيع املراهقني على إقامة العالقات االجتماعية والصـداقات  -
الطيبة،من خالل تنمية العالقات والصالت االجتماعيـة، وتنميـة   

وجتنـب  ،بذور الصداقة الطيبة، مع التغلب على القلق واالكتئاب
العزلة والوحدة، والتعرف على هواية مفيدة مـع التعـود علـى    
ممارستها بانتظام، وشغل أوقات الفراغ بعمل مفيد، واخلـروج يف  

ع الزمالء يف حميط العمل أو مع رحالت مجاعية مع األصدقاء أو م

 اجلماعي، احلوار
 نوياملعوالتعزيز 

لعب األدوار  واملادي،
العملية، واملمارسة 

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم.

  

 



366 
 

 اجلريان، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. 

تقوية الوازع الديين لدى املراهقني حنو االستعانة باهللا بـالرجوع  -
اهللا وتقوية الثقة بأنفسنا، والتدبر يف كتـاب اهللا، ويف سـرية    إىل

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم.
حماولة ناجحـة   إىلاملراهقني مبفهوم االنتحار،والذى يشري  تعريف-  حماولة االنتحار

  أو فاشلة إلاء احلياة.
 :التبصري بأسباب إقدام بعض الناس على االنتحـار،والىت أمههـا  -

األمـراض   إىلانعدام الوازع الديين، وضعف اإلميان باهللا، إضـافة  
التفكري يف االنتحـار،   إىلالفتاكة واملعدية قد تقود ضعيفي اإلميان 

وكذلك بعض االختالالت العقلية والوراثية والعزلة االجتماعيـة.  
وقد يكون للمجتمع وعدم تقبله للفرد عامالً يف ايـار معنويـات   

 يف االنتحار. الشخص وتفكريه

إرشاد وحتذير املراهقني من جمرد التفكري باالنتحار، وتقبل حقيقة -
 أننا ال نستطيع أن نكون سعداء كل الوقت.

اهللا، بتـذكر اهللا   إىلتنمية الوازع الديين لدى املراهقني لالجتـاه  -
، وتقوية اإلميان وزرع األمل يف النفس،  وتذكر قوله إىلسبحانه وتع

، )195، آيـة (البقـرة  )التهلُكَة  إىلتلْقُوا بِأَيديكُم  وال (: إىلتع
وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه  
قال: من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ ا يف بطنه يف نار 
جهنم خالداً فيها أبداً، ومن شرب مساً فقتل نفسه فهو يتحسـاه يف  

خالداً خملداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو نار جهنم 
 ،يتردى يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبـداً" (صـحيح مسـلم،   

103.(  
تقوية ثقة املراهقني بأنفسهن وزرع بـذور األمـل والتفـاؤل،    -

    .وتذكر أن الكمال هللا وحده،والتواصل مع اآلخرين

 اجلماعي، النقاش
 املعنويوالتعزيز 

واملمارسة  ملادي،وا
 والتوبة،،العملية

 إىل واالستماعالقراءة 
آيات من الذكر 

  احلكيم.
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التململ 
  واالضطراب

هو عدم القدرة على  بان التململ واالضطراب املراهقني تعريف .1
 اإلنساناختاذ القرار أو القيام بالعمل املطلوب من 

 التململ واالضطراب،  إىل املؤديةباألسباب  املراهقني تعريف .2

التملمـل  املترتبة علـى   اآلثارعلى مالحظة  املراهقني مساعدة .3
االتـزان، عـدم   فقـدان  و واالضطراب والىت منها: الضعف،

 .احللول املناسبة للمشكالت إىلالوصول 

 إىلالـيت تـؤدي    األسـباب كيفية جتنب  إىل املراهقني توجيه .4
بـاهللا إزاء أي   التململ واالضطراب،وذلك من خالل االستعانة

قال و،من ذكره والدعاء باألدعيـة املعروفـة   واالكثار موقف،
واحلُلْ * ويسر لي أَمرِي* قَالَ رب اشرح لي صدرِي (:إىلتع

 عمرو عن)، و28-25(طه،  )يفْقَهوا قَولي *عقْدةً من لسانِي
كان النيب صلى  قال،مسعت أنس بن مالك  قال،بن أيب عمرو 

إين أعوذ بك من اهلـم واحلـزن    اللهماهللا عليه وسلم يقول " 
الرجـال "   وغلبةوالعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين 

 ). 205،(صحيح البخاري

تزيد املسلم ثقةً بنفسـه   اإلسالمية التربيةان  إىل املراهقني ارشاد .5
 ثـه وحتوختلصه من شعوره بالنقص والضعف واخلوف والوجل 

على االعتزاز بنفسه وعلى الشجاعة يف إبداء الرأي والتعبري عن 
وإمنا خشية اهللا هـي   الناس؛خشية من  دونأفكاره ومشاعره 

 .أحق من خشية الناس

حلظات األرض،وتذكر ال يوجد قوي يف  انه إىل املراهقني ارشاد .6
 األرض،وكيف أن ال يوجد قوي يف  ومرضهم، العظماء،موت 

. وليتعلّـق  اخلـالق. قوة  االنسان ان يستشعرجيب على ذا لو
وأخرياً  االضطراب،عنه  ويزول بالقوة،ويف معيته يشعر  باخلالق،
 واحلـق،  املنطق إىلواالستناد  املظهر،وإصالح  بالثقافة،التزود 

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

واملمارسة  اجلماعي،
العملية، القراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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حممد جـواد   ذلك ويؤكدثقةً بنفسه. أمور كلها تزيد اإلنسان 
 الدنيااإلنسان يف ما يتعرض إليه  إن"  بقوله) 2000اخلطيب (

وعليـه   ،من مهوم واضطراب ما هو إالّ نقص يف إميانه بـاهللا 
اهللا والقيـام   إىلوهذا فقط بـالعودة   ،اهلمومالتخلص من تلك 

  .بأداء العبادات والطاعات املطلوبة منه "
ان عادة التدخني عادة سيئة تضر باإلنسـان   إىلتبصري املراهقني -  التدخني

 التهلكة. إىلوقد تؤدي حبياته 

تبصري املراهقني باألخطار النامجة عن التدخني، والىت منها: تغـيري  -
الصوت حنو اخلشونة والرجولة، وفقد إحساس تـذوق اللسـان،   

ظهور جتاعيد اجللد  إىلواالنقطاع املبكر للطمث، والتدخني يؤدي 
  .وزيادة األمراض الصدرية املزمنة

ذلك من خالل تقوية إرادة املراهقني للقضاء على عادة التدخني، و-
 .تقوية االرادة وقوة التحدى للتخلص من هذه العادة

حث املراهقني على ضرورة االبتعاد عن رفـاق السـوء الـذين    -
يساعدون على التمادي يف هذه العادة، واالبتعاد عن الوحدة؛ ألا 
قد تساعد على االستمرار يف التدخني، واالهتمام أيضـاً مبمارسـة   

تقوي اجلسم وتبعد عن التدخني، والرياضـة  الرياضة؛ ألن الرياضة 
والتدخني ال يلتقيان، وجيب أن التذكر بانه جيب على الوالـدين ان  
يكون قدوةً البنائهم، وملن حوهلم من أخوة وأصـدقاء فالتـدخني   

وتذكز ايضـا   ،جيعل صاحبه قدوة سيئة ألبنائه وملن حوله فيقلدونه
  بل اتمع. أن التدخني عبء اقتصادي على الفرد واالسرة

للتخلص من  إىلتقوية الوازع الديين حنو االستعانة باهللا سبحانه وتع-
اهللا  إىلعادة التدخني، وذلك من خالل االستعانة بـاهللا والتوجـه   

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب  (: إىلبالدعاء، فقال تع
انعاعِ إِذَا دةَ الدوعوكذلك مـا ورد يف  )186 ، آيةقرة(الب )د ،

املعنوي  التعزيز
 والنقاش واملادي،

واملمارسة  اجلماعي،
العملية، والقراءة 

آيات  إىل واالستماع
  من الذكر احلكيم.
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احلديث القدسي، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم مبا رواه عن ربه: " أنا عند ظن عبدي يب، أنا 
معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه؛ ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين 

شرباً؛ تقربت إليـه   يف مأل ذكرته يف مأل خري منه، وإن تقرب إيلّ
؛ أتيته ذراعاً، وإن تقرب إيلّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشي

). واالستعانة كذلك بقـراءة  2694، هرولةً " (صحيح البخاري
 .القرآن لإلقالع عن هذه العادة السيئة

تبصري املراهقني بضرورة احملافظة على الصحة وتتجنب العـادات  -
النعمة، والتذكر دائماً أن الصحة تـاج علـى   اليت قد تؤذي هذه 

رءوس األصحاء، وكذلك التذكر أن التدخني تبذير، فقـد قـال   
وإنه إسراف فقـد   ،)26اإلسراء، آية( )وال تبذِّر تبذيراً (: إىلتع

، (األنعـام  )وال تسرِفُوا إِنه ال يحـب الْمسـرِفني   (: إىلقال تع
اهللا يبغضه ويبغض متعاطيه، وأنـه يفسـد   ، والتذكر أن )141آية

اهلواء النقي ويؤذي املؤمنني غري املدخنني، وتـذكري أن العقـل   
السليم يف اجلسم السليم، وأن الدخان فيه ضياع للوقـت فيمـا ال   
يفيد بل يضر، لذلك جيب على الفرد ان يعمل على  تقوية صـلته  

القرآن فالصـالة  واملدوامة على الصالة وتالوة  إىلباهللا سبحانه وتع
واسـتعينوا   (:إىلالقلوب، فقد قال تع إىلجتلب السكينة والطمأنينة 

 الةالصرِ وب45، آية(البقرة )بِالص(.  
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  اخلامتة
  

املبعوث رمحة للعاملني، حممد  ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،رب العاملني احلمد هللا
  :أما بعد .وعلى آله وصحبه أمجعني

حرص الكتاب احلاىل إىل التعريف باالرشاد النفسى الديىن ىف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 
النفسى الديىن، اإلرشاد أوهلا التعريف مبوضوع  ،الشريفة،وذلك من خالل تناول ثالث موضوعات رئيسية

فنيات اإلرشاد  التعريف مبوضوعمن حيث ماهيتة وأمهيته واهدافه واسسه ومسلماته وخطواته، وثانيها هو 
اسلوب و قراءة القرآن الكرمي وتدبره، وتطرق إىل عدد منها بشىء من التفصيل مثل:النفسي الديين 

، واخلشوع ىف الصالة، والذكر والدعاء، والصرب، والتوبة، وثالثها هو وءالوضو ،أسلوب احلوارو ،النصيحة
اإلرشاد  وتطرق إىل عدد منها بشىء من التفصيل مثل: اإلرشاد النفسي الديينجماالت  التعريف مبوضوع
اإلرشاد و ،اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف و ،األزمات والكوارثجمال النفسي الديين يف 
اإلرشاد و اال التربوى،اإلرشاد النفسي الديين يف و "،الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "النفسي الديين يف 
  وىف ضوء هذا العرض نستخلص العديد من االمور، من امهها: ،جمال رعاية املراهقنيالنفسي الديين يف 

  
v  ل ومشيئته، ولكن هذا اليقني قد يتزعزع يوقن العبد املؤمن أن األمور كلها بيد اهللا عز وججيب ان

، فإذا علم العبد أن اجلزاء يعظُم على قدر عظم البالء، واملشكالت ويضعف عند وقوع الباليا واحملن
صلى اهللا  - حيث النيب و .وأن ذلك عالمة على حب اهللا تعاىل للعبد، فلن يتزعزع ذلك اليقني أبدا

 –رضي اهللا عنه  –أنس  فعنره اهللا جل وعال من البالء، ، على الصرب والرضا مبا يقد- عليه وسلم 
إِنَّ عظَم الْجزاِء مع عظَمِ الْبالِء، وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَحب (( :قال صلى اهللا عليه وسلم عن النيب

الس طَ فَلَهخس نما، وضالر فَلَه يضر نفم ،مالهتا ابمطُقَوهذا )، ف2396 ،أخرجه الترمذي))(خ
صلى  - احلديث فيه ترضية للمصابني، وختفيف على املبتلني، وتسلية للصابرين، حيث يقرر فيه النيب 

أنه كلما عظُم البالء عظُم اجلزاء، فالبالء السهل له أجر يسري، والبالء الشديد له  -اهللا عليه وسلم 
لى عباده، أنه إذا ابتالهم بالشدائد أعطاهم عليها األجر أجر كبري، وهذا من فضل اهللا جل وعال ع

الكبري، وإذا هانت املصائب هان األجر، كما أن نزول املصائب والباليا باإلنسان دليل على حب 
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اهللا له، فإذا رضي اإلنسان وصرب واحتسب فله الرضى وإن سخط فله السخط، ويف هذا حث على 
   .د رضا اهللا جل وعالالصرب على املصائب، حىت يكتب للعب

v  يساعد الصرب على مواجهة البالء والصاعب، ولكن جيب اال يتوقف دور االنسان عند الصرب فقط
فالطالب الذى يفشل ىف دراسته عليه بالصرب  ،بل عليه ان يبحث ىف اسباب البالء وطرق عالجه

اى ان الصرب  ،تكراره فهذا من شانه ان يساعده على التفكري ىف اسبابه لتفادى عدم،وتقبل الفشل
والثاىن هو التحرك حنو  ،يتطلب من الفرد ىف بعض املواقف جانبني االول الرضا بوقوع البالء

االسباب املؤدية اليه، فالطالب الذى فشل ىف دراسته عليه ان يقبل ويعترف بوقوع الفشل ويرضى 
فعملية  ، ىف ذلكبذلك هذا من جانب ومن جانب ثان عليه ان يستذكر دورسه مستعينا باهللا

فليعلم انه قد حتصل على اجر ،املذاكرة حتتاج اىل صرب ومصابرة  لتحصيل العلم، فاذا ما نال النجاح
  واهللا اعلم. ،الصرب ىف الدنيا، وان هناك اجر اكرب ىف االخرة

v  ان نقتدى وعلينا  ألن حياة املؤمن حياة ابتالء، ،عند البالء واحملن اهللا العافيةينبغى ان يسال املؤمن
مشى النيب عليه الصالة والسالم على قدميه من مكة فعندما ،بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ىف ذلك

إىل الطائف مسافة تقدر بثمانني كيلو متراً، لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، 
يا رب  :م، قالوأغروا صبيام فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف، دعا دعاء حيتاجه كل مسل

أشكو إليك ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، يا رب املستضعفني إىل من تكلين؟ إىل 
عدو ملّكته أمري؟ إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل، ولك العتىب حىت ترضى، أما األدب 

اهللا الصحة، إن مل املذهل، لكن عافيتك أوسع يل، لذلك سلوا اهللا العافية، سلوا اهللا الكفاية، سلوا 
يكن بك غضب علي فال أبايل، ولك العتىب حىت ترضى، لكن عافيتك أوسع يل، ألننا يف دار ابتالء 

  .وألن من خصائص االبتالء النقص يف املال، يف البنني أحياناً، النقص يف الصحة
v  دار نعيم اآلخرة دار جزاء، اآلخرة فخصائص الدنيا وخصائص اآلخرة،  املسترشدأن يعلم ينبغى

الدنيا دار عمل بينما مقيم ملن جنح يف االبتالء، واآلخرة دار شقاء أليم ملن مل ينجح يف االبتالء، 
واآلخرة دار تكرمي، الدنيا دار تكليف واآلخرة دار تشريف، فهناك خصائص كبرية وصارخة للدنيا 

ىف امتحان  هو ىف نسان ىف الدنيافاالواآلخرة، حنن يف الدنيا، الدنيا دار ابتالء، الدنيا دار امتحان، 
  ...اخل).القوة،الصحة ،املال (اهللا إياه هشيء أعطاكل 
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v  األنبياء واملرسلون.. واملؤمنون املتقون.. والفجار والفاسقون.. واهللا ف،اىل التوبةمجيع الناس جيتاج
ه جميعا أَيها وتوبوا إِلَى اللَّ { :فقال تعاىل ،يفرح بتوبة كل تائب مهما بلغ ذنبه ويتوب عليه

ومن يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ {  :تعاىل)، وقال 31اآلية ،سورة النور( }الْمؤمنونَ 
أَسرفُوا قُلْ ياعبادي الَّذين {  :تعاىل ، وقال)110 ،النساء( ] } 110اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما [

 ] }53رحيم [علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُور ال
 ).53 ،الزمر(
v ،شرع اهللا التوبة يف كل وقت وأكَّد عليها، ورغَّب يف التوبة يف خواتيم األعمال الصاحلة كالوضوء 

والصالة، وقيام الليل، واحلج، وجمالس العلم والذكر، وختام الس، واجلهاد، والدعوة إىل اهللا وغري 
  .ذلك
v فهى السبيل اىل الفالح ىف الدنيا واآلخرة، كما جاء ىف  ،يترتب على توبة العبد العديد من الفضائل

أا سبب كما  )،31 :النور( }وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { :تعاىل قوله
والَّذين عملُوا السيئَات ثُم تابوا من بعدها وَآمنوا إِنَّ  { :تعاىل كما جاء ىف قوله ،للمغفرة والرمحة

يمحر فُورا لَغهدعب نم كبسبب يف تبديل السيئات إىل )، وهى ايضا 153(االعراف، } ر
 { :تعاىل ، كما جاء ىف قولهحسنت التوبة بدل اهللا سيئات صاحبها حسناتا ماإذا ف،حسنات

يزنونَ ومن يفْعلْ  والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق وال
إِالَّ من تاب وآمن   )69(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا) 68(ذَلك يلْق أَثَاما

 } )70(وعملَ عمال صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 
 ).70-68(الفرقان،

v بادات مة إن مل تكن أنفعها على اإلطالق، تعد العن أنفع أنواع الوقاية من االصابة باالمراض النفسي
فهي دواء اهللا العليم بأحوال النفوس، والرسول صلّى اهللا عليه وسلم كان إذا حزبه ـ أو حزنه ـ 

 صلى اهللا  روى النسائي وغريه عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللاأمر فزع إىل الصالة.، ف
اتلُ ما أُوحي {)). وقال تعإىل:حبب إيل النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة(( :عليه وسلم

بر واللَّه يعلَم ما إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصّلَاةَ إِنَّ الصّلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْ
عنصا {)،وقال تعإىل:45(العنكبوت:  } )45ونَ(تكَم اميّالص كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذهّا أَيي

خذْ من أَموالهِم صدقَةً {)،وقال تعإىل:183(البقرة، كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ
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واللَّه سميع عليم  ۗإِنَّ صلَاتك سكَن لَّهم  ۖوصلِّ علَيهِم تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها 
  ).103)(التوبة،103(
v  فيتعلم الفرد منها االسترخاء الذي يسهم ، الصالة فنية عالجية مناسبة خلفض القلق لدى األفرادتعد

ة الصعبة، وتكوين اجتاهات لعالج النفسي الروحي (الديين) يف ختفيف أزمات احليالالرشاد واكفنية 
  .جيدة ومناسبة للتعامل مع ظروف هذه احلياة، واالقتناع بأن األمر كله بيد اهللا

v  ظَيعد اخلشوع ىفافلَاةُ حاالص ةحلصو لبلجا معافقِ، دزلرلْأَذَى،  الطاردال يقَواِء، مولْأَدلْقَلْبِ،  الل
ضيبام فْرِحم ،هجلْوال بذْهفْسِ، ملنطَ الشنلِ، ملْكَسارِحِ،ا لولْجل، ارِحاش ذّيغرِ، مدلصوحِ،  اللرل
رونظَ امافلْقَلْبِ، حال عافد ،ةمعلنال بالج ،ةقْملنال دعبم ،كَةرلْبال نم بقَرم ،طَانياالش نم 

تأْثري عجِيب في حفْظ صحة الْبدن والْقَلْبِ، وقُواهما، ودفْعِ الْمواد  لَهاخلشوع ىف الصالة فَ،رحمنِال
ةاهبِع لَانجر يلتا اُبما، ومهنع يئَةداٍء ،الرد أَو، ةنحم أَو، ةيلب لّي  ،أَوصظّ الْما أَقَلّ، إلّا كَانَ حمهنم

لَمأَس هتباقعلَاةُ)،كما يساعد اخلشوع ىف .232 - 231/ 4زاد املعاد، (وا،  الصينورِ الدرفْعِ شي دف
نا مقّهح تيطا إذَا أُعميلَا سنيا واآلخرة، وال  والد شرور تعفدالتكميل ظاهراً وباطناً، فما است

ت مصالبلجا مبثل استمهلَى  اخلشوع ىفحعلةٌ باِهللا عز وجل، وذلك أنَّ الصالة ص رالصالة، وس
ورِ أَسرن الشم هنع قْطَعتا، وهابوأَب اترين الْخم هلَيع حفْتعز وجل ت هببِر دبالْع لَةرِ صا، قَدهابب

والْغنى، والراحةُ والنعيم،  ،والصحةُ، والْغنِيمةُ ،من ربه عز وجل، والْعافيةُ وتفيض علَيه مواد التوفيقِ
هةٌ إلَيارِعسمو هيةٌ لَدرضحا مكُلّه ،اترسالْمو احالْأَفْر232 -231/ 4زاد املعاد، (و.( 

v ن مجيع األدواء القلفاء التام مل القرآنُ هو الشؤهي بية والبدنية، وأدواِء الدنيا واآلخرة، وما كُلُّ أحد
وقبولٍ  .وال يوفَّق لالستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدقٍ وإميان

قَد تعإىل: {يا أَيها الناس . وقد قال تام، واعتقاد جازم، واستيفاِء شروطه، مل يقاوِمه الداُء أبداً
يتمسك اإلنسان املؤمن بكتاب و .)57 :يونس(الصدورِ} يفجاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما 

فمهما قابله من  ،فهو بالنسبة له خري مرشد يف حتقيق االستقرار النفسي له ،اهللا الجئاً إليه دائماً
مشاكل وواجهه من حمن فإن كتاب اهللا وكلماته املشرقة بأنوار اهلدى كفيلة بأن تزيل ما يف نفسه 

وشقاؤه إىل سعادة  ،ويتبدل خوفه إىل أمن وسالم ،وما يف جسده من آالم وأوجاع ،من وساوس
صدر، ويبهج ويشرح ال ،وهناء كما يتبدل الظالم الذي كان يراه إىل نور يشرق على النفس

 }الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب{ :قال تعإىل .،الوجدان
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ونتأمل يف  ،ونتدبر يف آياته البينات ،إذن علينا أن نتمسك بكتاب اهللا ونقتدي به )28،الرعد(
لنفد البحر قبل أن تنفد  قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب{ :قال تعإىل ،كلماته اليت ال تنفد أبداً

حىت نتحلى باإلميان الكبري يف هذه الرحلة  )109،الكهف( }كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً
 ،وسلوك فريد ،وأدب محيد ،الروحية مع آيات اهللا فنتزود مبا جاء به القرآن الكرمي من خلق عظيم

وترتقي حيث احلب  ،أن تكونومعرفة شاملة حبقيقة النفس اإلنسانية كما أرادها اهللا عز وجل 
واالطمئنان القليب املشهود واألمن  ،فننعم بالسالم الروحي املمدود ،واخلري والصفاء والنورانية

  .النفسي املنشود
v  تمعه وألسرته، والنصيحة أمر مهم يفإن الدين النصيحة، فاملسلم ال بد أن يكون ناصحاً لنفسه و

وباطنه، وحيتاج إليه كل إنسان حاكم أو حمكوم، سيد أو  شريعة اإلسالم، فهو الدين كله ظاهره
 ،منازهلم وإنزاهلم ،إن من احلكمة والبصرية يف النصيحة معرفة أقدار الناس .موىل، غين، أو فقري

النصح املتزن البعيد  وختري أسلوب ،وختري وقت النصح املناسب ،والترفق مع أهل الفضل والسابقة
فهو أوقع يف النفس وأدعى  ،الرحب لم الطيب والوجه البشوش والصدروانتقاء الك ،عن االنفعاالت

  .للقبول وأعظم لألجر عند اهللا
v  النفسي الديين إىل مراعاة  باالرشاديرجع أسباب جناح اسلوب النصيحة كأحد الفنيات اخلاصة

مراعاة اسلوب النصيحة ألسس و ،للمرحلة العمرية للفرد املنصوحاسلوب النصيحة خلصائص 
النفسي الديين وخباصة مرحلة بناء العالقة العالجية واحلث على املشاركة  االرشادادئ ومب

 األفرادالنفسي الديين، من خالل مساعدة  االرشاداستفادة اسلوب النصيحة من فردية و،النشطة
 ،على حدة فردعلى التحسن يف إطار خاص بكل حالة على حدة، ووفق احلالة الفردية لكل 

النصيحة على األنشطة والواجبات املرتلية اليت يقوم ا املتدرب باجللسة وخارجها  اعتماد اسلوبو
وبشكل دوري تنفيذا ملا دار باجللسة، واليت يتم التأكيد على أمهيتها يف أي برنامج عالجي نفسي 

ز بني أسلويب التعزي واجلمعاعتماد اسلوب النصيحة على أسلوب التعزيز اإلجيايب والتشجيع، و ،ديين
ملا طرأ على سلوكها من حتسن، والتعزيز اخلارجي، واملتمثل يف  الفردالذايت، واملتمثل يف إدراك 

سلوب وحرص ا،بصدد تنفيذها الفردكون يعند قيامه باألداء الصحيح للفنية اليت  الفردتشجيع 
العملية أي املشاركة الدينية بني املرشد واملسترشد داخل  ندماج الديينالاحتقيق النصيحة على 

تقليل إىل اسلوب النصيحة ،وسعى اإلرشادية و اليت تؤدي إىل العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما
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وذالك باستخدام مدرجات السلوك بدءا من املواقف األقل إثارة إىل ،عند النصحاحلساسية التدرجيي 
لدى الفرد تكوين ذات اجتماعية جديدة على اعتماد اسلوب النصيحة ،واملواقف األشد إثارة

نتيجة لسيطرة  أفكار على سبيل املثال الشخص الذي يعاين من الوساوس القهرية  إذ أن ،املنصوح
ولكنه ال يستطيع ،فإنه يشعر بأنه غري مقبول اجتماعيا من العامل احمليط به ، وأفعال غري مقبولة عليه

ي بث مشاعر الطمأنينة والثقة بالنفس واحترامه لذاته إرضاءهم ألنه مقهور، وهذه اخلطوة تقوم عل
واحترام اآلخرين له كل ذلك من شأنه أن يولد لديه أفكارا سليمة، وجيتهد يف التخلي عن 

تكوين جمموعة من االجتاهات على اعتماد اسلوب النصيحة واخرياً ،الوساوس اليت جتلب عليه الشقاء
تعديل فكرة الشخص عن  املرشدطوة عندما يستطيع وتتم هذه اخلالفرد املنصوح،والقيم لدي 

عدة اجتاهات وقيم تساعده علي توجد  فمثال وجعلها مركزا خلربات إدراكية وانفعالية جديدة،نفسه
والقدرة علي  ،القدرة علي العمل واإلنتاج ،القدرة علي الصمود:العالج من وساوسه القهرية مثل

ف واقعية، والقدرة علي ضبط الذات وحتمل املسئولية، تقبل الذات وذوات اآلخرين واختاذ أهدا
بالتضحية وخدمة اآلخرين  ىوالقدرة علي تكوين عالقات مبنية علي الثقة املتبادلة، والقدرة عل

 .والشعور بالسعادة
v لالندماج واألمن  املسترشديليب حاجة فهو ،عملية االرشاد النفسى الديىن يفكبريا  تاثريااحلور  يؤثر

 املسترشدينيعترب احلوار دعامة للترابط بني كما ،اثناء عملية االرشاد النفسى الديىن واالستقاللية
بناء أرضية مشتركة  يفيسهم و ،جلسات االرشاد النفسى الديىن اجلماعىوركيزة االستقرار يف 

حلوار يف توصيل أفكار يسهم ااملرشد النفسى الديىن واملسترشدين، وللتعايش والتعاون بني 
تقوية العالقات ، ويسهم ىف ألصدقائهم وآبائهم وأساتذمو،للمرشد النفسى الديىن املسترشدين

جو يف ظل  العالقة املهنية بينهماويوطد  املرشد النفسى الديىن واملسترشديناالجتماعية بني بني 
واالستماع لوجهة نظر  ،اآلخرينعلى احترام املسترشدين يعود  كما،التفاهم والوضوحيسوده 
، وعدم اللجوء إىل جتاهلهم ،واالبتعاد عن مقاطعتهم ،واإلصغاء إليهم ،واالنتباه لكالمهم ،اآلخرين

على احلرية يف إبداء الرأي مع حق  هفهو يعود،لدى املسترشدتعزيز الثقة بالنفس ويساعد على 
شعور ىف احلوار القائمة على  لنفسى الديىنعملية االرشاد ا ، واخريا تساعدالدفاع عن وجهة النظر

  برحابة صدر.من املرشد النفسى الديىن بالرضا وتقبل القرارات الصادرة املسترشدين 
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v  يف ختفيف االضطرابات النفسية تهاالنفسي الديين،واليت اثبت فعالي احد فنيات االرشاديعد الوضوء، 
 احد فنيات االرشادالوضوء  ويعترب .رار النفسيالروحي واالستق األمر الذي يسهم يف حتقيق االتزان

اليت تم بتوجيه املريض إىل االهتمام بعالج االضطراب الذي يعاىن منه وفق املفاهيم  ،النفسي الديين
. النفسي، واالجتماعيو واألفكار السليمة اليت تساعده على التوافق الروحي،الدينية الصحيحة

ينشط الوضوء اجلوارح ويزيد حركة الدم يف البدن ويعيد فيه قوته ونشاطه وحيويته، يوقف العبد و
... إِنَّ اللّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين {أمام ربه بطهارة وروح عالية، وجيلب حمبة اهللا للعبد: 

رِجالٌ يحبونَ أَن يتطَهرواْ واللّه يحب الْمطَّهرِين  ... فيه فيه{. ويف سورة التوبة: )222،البقرة( }
  مما يكون له اكرب األثر على حتقيق االتزان الروحي واالستقرار النفسي للفرد. )108،التوبة( }
v  رشدستاملريض أو امل لدى الدعاء والذكر دورمها النفسي يف التنفيس وانتعاش األمليلعب كل من، 

وخاصة إن كان هناك من يشاركه  ،من شعور بالذنب واإلمث هعلى أن يتخلص مما يعاني هعديسااذ 
مشاركة وجدانية، ويهتم به، يشرح له بعض ما يعين منه املتأمل من غموض يف مشكلته أو مهه 
ونكبته، إذا أن تلك املشاركة، تشعره بأنه  ليس لوحده الذي يعاين من شبه  تلك املصيبة بل هناك 

فتلك هي سنة اهللا يف خلقه حلكمة يعلمها هو وحده،وأن األقدار ال  ،وآالف من الناس مثله مئات
وقد تستدعي تلك املشاركة باألدعية والرقى إىل أن يتنفس بالبكاء، واالستغفار،  ،حتايب أحدا

  .والطمائنينة بأنه سيتعاىف ويرجع أكثر صحة ونشاطا
v الذين آمنوا تطمئن {ان إىل قلوب الناس،لقوله تعإىل: يدخل كل من الدعاء والذكر االمن واالطمئن

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن  ،قلوم بذكر اهللا إال بذكر اهللا تطمئن القلوب
  ).29-28،سورة الرعد( }مئاب
v  جمال اإلرشاد النفسي الديين يف  ىف جماالت عدة مثل: اإلرشاد النفسي الديينفاعلية استخدم

اإلرشاد النفسي الديين و ،اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف و ،والكوارثاألزمات 
اإلرشاد النفسي و اال التربوى،اإلرشاد النفسي الديين يف و "،الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "يف 

  جمال رعاية املراهقني.الديين يف 
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اإلخالص يف القول والعمل، وأن جيعل هذا العمل حجة يل وىف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن يرزقين 

ي إنه هو سبحانه جواد كرمي. ،ال عليوأن يتقبله من  
  
  
  
  
  د حممود فتوح حممد سعدات

  هـ 4/1/1436
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ý حممد شاكر وآخرون  (د.ت):سنن الترمذي دار إحياء التراث، بريوت.،امحد  
ý ) اإلميان، بريوت: املكتب اإلسالمي،.هـ) (شيخ اإلسالم): 1392امحد ابن تيمية  
ý )مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي األهلية للنشر  والتوزيع.2000أمحد الزبادي وهشام اخلطيب (  
ý دار الكتب العلمية  ،أمحد فريد :حتقيق ،،تفسري مقاتل):هـ 1424(مقاتل بن سليمان  ،األزدي - 

  .بريوت
ý )ذ :م)2001األزهري،أبو منصور حممد بن أمحددار 1يب اللغة، تـ، د.رياض زكي قاسم، ط ،

  املعرفة، بريوت.
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ý ،يد( عبد مروان وإبراهيم، جاسم سعيد األسديخصائصه-التربوي مفهومه اإلرشاد :)2003ا-
  .األردن عمان، والتوزيع، الثقافة للنشر ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار ،1 ط ماهيته،
ý  الثقافة الصحية،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة.2009حممد(اسعد،أمان:(  
ý املفردات يف غريب القرآن، حتقيق  ):هـ 502 (أيب القاسم احلسني بن حممد الراغب ،األصفهاين

  حممد سيد كيالين، بدون تاريخ، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
ý اء وطبقات أألصفياء، دار الكتاب حلية األولي):هـ430(أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا ،األصفهاين

  العريب، بريوت.
ý )مكتبة ،احملقق: مركز الدراسات والبحوث يف غريب القرآن، ): املفردات2001األصفهاين، الراغب

  ) 2.(322ص  نزار مصطقى الباز،
ý بدون،مكتب التربية  :احملقق / املترجم،هـ): صحيح سنن أيب داود1409حممد ناصر الدين (،األلباين

 .لدول اخلليج العريب
ý )زهري الشاويش، :هـ): صحيح اجلامع الصغري وزيادته،احملقق1408األلباين، حممد ناصر الدين 

 .بريوت ،املكتب اإلسالمي
ý حققه وخرج أحاديثه حممد عبد  :حملققا ،) تفسري البغوي ( معامل الترتيل):1997( اإلمام البغوي

  السعودية.،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سليمان مسلم احلرش - عثمان مجعة ضمريية  -اهللا النمر 
ý )حممد زهري الشاويش،  -شعيب األرناؤوط  :): شرح السنة للبغوي، حتقيق1983اإلمام البغوي

  املكتب اإلسالمي بريوت.
ý ) بريوت. ،دار إحياء التراث العريب هـ): سنن الترمذي،1424اإلمام الترمذي  
ý جامع ): هـ 1411(إلمام احلافظ زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ا

العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، حتقيق شعيب األرناؤوط، الطبعة األوىل، مؤسسة 
 الرسالة، بريوت، لبنان.

ý ياء علوم الدين، دار الندوة اجلديدة، بريوت.إح(د.ت):إلمام الغزايل ا 
ý ) دار املأمون للتراث، بريوت،3ط ،): رياض الصاحلني1994اإلمام النووي.   
ý دار  ،تفسري البحر احمليط(د.ت):حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  عبد اهللاأيب  ،األندلسي

  بريوت.،الفكر
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ý   الكويت: دار ،2طـ  ،ترمجة: حامد الفقي،النفسي"نظريات اإلرشاد العالج ):1990(باترسون
  .القلم
ý النبوية،رسالة  السنة يف اإلسالمية التربية نظرية هـ):أبعاد 1427اهللا ( عبد سامل فاطمة ،باجابر

  املكرمة. مبكة القرى أم التربية،جامعة دكنوراه عري منشورة، كلية
ý خطب من املستنبطة التربوية واألساليبالقيم  هـ): بعض1408حسني( اهللا عبد بانبيلة،حسني 

  املكرمة. مبكة القرى أم جامعة ،التربية كلية ،واملقارنة اإلسالمية التربية قسم،ماجستري رسالة املصطفى،
ý الصحيح املسند اجلامع ( البخاري هـ): صحيح 1422اهللا( عبد أبو إمساعيل بن البخاري، حممد 

 الناصر، دار ناصر بن زهري حممد :،احملقق) وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر
  النجاة للنشر. طوق
ý حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت. ):م1987(املعلم بطرس ،البستاين  
ý مكتبة االستقامة، مسقط،  ،1مسند اجلامع الصحيح،ط ):1985الربيع بن حبيب األزدى (،البصري

 عمان.
ý دار ابن كثري، اليمامة، بريوت.3ط،): صحيح البخاري1987(مصطفي  ديب ،البغا، 
ý روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ):هـ1408(أيب الفضل شهاب الدين حممود األلوسي ،البغدادي

 دار الفكر. ،والسبع املثاين، الطبعة
ý بريوت ،دار الكتب العلمية ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور):1995( برهان الدين ،البقاعي.  
ý دار املسلم، الرياض ،حول التربية والتعليم):م1999( حممد احلسن عبد الكرمي  ،بكار.  
ý هـ): كشاف القناع عن منت اإلقناع، وزارة 1430منصور بن يونس بن إدريس( ،البهويت

  الرياض.،العدل
ý علي، ترجـمة: د/ عدنان عباس  ،م):فخ العوملة" تأليف:1998هانس و هارالد شومان ( ،بيترمان

  عامل املعرفة الكويت.
ý دار الشروق، بريوت، القاهرة ،3احلديث النبوي و علم النفس:ط :)1983حممد عثمان (،جتاين. 
ý سنن الترمذي )، (حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي(د.ت):جامع الترمذي،الترمذي

  أم القرى للنشر.
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ý تيسري الكرمي الرمحن يف (تفسري السعدي (د.ت):عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي ،التميمي
  .)تفسري كالم املنان

ý ريادة اإلسالم يف تفهم خصوصية عامل األطفال ويف تقرير وتطبيق ):1988( عيسى ،اجلراجرة
  .عمان: دار ابن الرشد  ،،حقوقهم اخلاصة يف الرعاية والتربية

ý جامع األصول من أحاديث ): هـ 1453(أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري ،اجلزري
  حتقيق عبد القادر األرناؤوط، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت، لبنان. ،الرسول،
ý النهاية يف غريب احلديث، حتقيق طاهر ):هـ 606(أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري ،اجلزري

  ريوت، لبنان.أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، بدون تاريخ، املكتبة العلمية، ب
ý زاد املسري ):2008(بد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي أبو الفرج ع ،مجال الدين

املكتب  ،عبد القادر األرناؤوط - شعيب األرناؤوط  -احملقق: حممد زهري الشاويش  ،يف علم التفسري
  .اإلسالمي
ý املوجهة النبوية األحاديث خالل من التربوي اخلطاب ): مالمح٢٠٠٩حسن ( كامل اجلمل، حممد 

  غزة. اإلسالمية، التربية، اجلامعة املعاصر، كلية الفلسطيين تعليمنا يف منه االستفادة للشباب وكيفية
ý )ت:أمحد عبد الغفور  :هـ):الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)1407اجلوهري،إمساعيل بن محاد

  ، دار العلم للماليني، بريوت.4عطار، ط
ý هـ) معارج القبول، املطبعة السلفية، 1404هـ/ 1392محد حافظ بن أمحد احلكمي (حافظ بن أ

  وية، بريوت: املكتب اإلسالمي.ام): شرح العقيدة الطح1978علي بن أيب العز احلنفي (
ý )القاهرة ،"الوسواس القهري مرض نفسي أم أحاديث شيطانية" :)2005احلبيب، طارق بن على، 

 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.
ý التربية اإلسالمية بني األصالة واحلداثة،  بريوت: املكتبة العصرية):2008(عبد الرمحن  ،حجازي.  
ý تمع :) 1990سيد إبراهيم ( ،حجازيمكتبة غريب.  ،القاهرة ،التربية ومشكالت ا  
ý ماجستري الشريفة، رسالة النبوية يف السنة التربوية هـ):األساليب ١٤١٠أمحد( حسن حسن، حممد 

  .األزهر جامعة،التربية بكلية اإلسالمية التربية أصول بقسم
ý ،عمان، دار الفكر، ،التكنولوجيا التطبيق النظرية النفسي اإلرشاد :)2004العظيم( عبد طه حسني 

  .األردن
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ý ،منطقة يف مدارس الطالب مرشدي تواجه اليت الصعوبات بعض :)2002سليمان( بن حيىي احلفظي 
 العربية اململكة عشر، العدد اخلامس ،النفسي اإلرشاد جملة املتغريات، ببعض وعالقتها التعليمية عسري

  .السعودية
ý دار ابن حزم ،السهل املمتنع مهارات التفاوض وفنون احلوار واالتفاق :م) 2000علي(،احلمادي

  بريوت. ،للطباعة والنشر والتوزيع
ý مسند اإلمام أمحد، دار إحياء التراث العريب،القاهرة): 1993( أسد أمحد بن حممد بن هالل ،حنبل.  
ý دار الكتاب  هـ):أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب،1403حممد درويش( ،احلوت

  ،القاهرة.العريب
ý دمشق ،دار القلم ،مفاتيح للتعامل مع القرآن):1994( صالح عبد الفتاح ،الدياخل.  
ý الدالالت اإلكلينيكية املميزة الستجابات مريض بعصاب الوسواس القهري ):2000( عادل ،خضر

اهليئة  :القاهرة 14،السنة ،55ع  ،دراسة حالة"،  جملة علم النفس  )T.A.Tالختبار تفهم املوضوع (
  .املصرية العامة للكتاب

ý الثانوية االفتراضية لتقدمي الدروس لطلبة قييم جتربة استخدام الفصول ):2009(ناجي زهري،خليف 
وحتديات  واقع :والعشرين احلادي القرن يف التربوية العملية :يف للمشاركة مقدمة عمل العامة،ورقة

 نابلس. – الوطنية النجاح ،جامعة2009/ 18/10- 17 :الفترة ىف 
ý وزارة الشباب ،عمان ،ط ) .أدب احلوار، ( د ،) 1995عبد العزيز، (  ،اخلياط. 
ý ،للنشر دار وائل ،1 ط ،ونظرياته املهين التوجيه سيكولوجية :)2005حسن( صاحل الداهري 

  .األردن عمان، والتوزيع،
ý دار الطليعة للطباعة و النشر، بريوت ،،3أصول الطب النفساين،ط :)1983فخري (،الدباغ. 
ý مكتبة الرشدون،الرياض. ،): أحكام الطهارة2005اىب عمر دبيان حممد (،الدبيان 
ý ) عوامل تنمية احلوار والنقاش الالصفي لدى طالبات املرحلة الثانوية  :م) 2005الدعيج،مي محد

  كلية التربية،جامعة امللك سعود  مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمات،رسالة ماجستري غري منشورة،
ý دار طيبة،تفسري ابن كثري):م2002(إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  ،الدمشقي.  
ý )احلوار االجتماعي من منظور نفسي،مطابع النرجس للنشر  :م) 2005الدنيش،فيصل حممد

   .،الرياض1ط ،والتوزيع

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=26365&bk_no=6


384 
 

ý ) ل اإلنترنت يف تنمية التفكري صف الذهين من خالعأثر استخدام ال :)2004دويدي، علي حممد 
 ،2004الد الثامن عشر يونيو  ،لدى طالب مقرر طرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية باملدينة املنورة

 جملس النشر العلمي جامعة الكويت.
ý دار أم القرى للطباعة والنشر والتوزيع،آداب ومهارات :احملاور احملترف :م) 2005إبراهيم(،الديب، 

  عمان.
ý بريوت. ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،فنون احلوار واإلقناع :م) 1999حممد(،دمياس  
ý دار الكتاب العريب للطباعة و النشر، القاهرة ،7): أصول علم النفس، ط1968أمحد عزت (،راجح. 
ý مكتبة لبنان.  ،بريوت ،معجم خمتار الصحاح :) 1990حممد بن أىب بكر ( ،الرازى  
ý رسالة ماجستري غري منشورة ،احلوار النبوي يف العهد املدين .) 1999(  ،فراس حممد ،بعةالربا، 

 .األردن ،إربد،جامعة الريموك
ý ،تمع مكتبة ،احلديث املنظور من والنفسي التربوي اإلرشاد :)2005مشعان( هادي ربيعالعريب ا 

  األردن عمان، والتوزيع، للنشر
ý يف ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهلم مفهوم التدبرهـ):1429(حممد عبد اهللا  ،الربيعة،، 

  .مللتقى العلمي األول لتدبر القرآن الكرمي
ý ،لدنيا اإلسكندرية الوفاء دار ،التربو دارة اإل يف التنظيمي السلوك :)1992حسن( حممد رمسي.  
ý  عمان، األردن. ، دار الشروق،مقدمة يف اإلرشاد النفسي 2006رضا أمحد السيد موسى   
ý القاهرة.،، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترمجة1ط،): فن احلوار مع األبناء2007سعد (،رياض  
ý ،والتنظيمي، الصناعي النفس إىل علم املدخل  :)1999حلمي( فارس .د ترمجة رونالدي، رجييو 

  .عمان األردنية، اجلامعة
ý عمان، األردن. ،س للطباعة والنشر والتوزيعدار النفائ،فن احلوار واإلقناع :م) 2007فهد(،زايد  
ý دار  ،األردن ،1ط  ،مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي"):2001( امحد وهشام اخلطيب ،الزبادي

  .الثقافة
ý دار  ،األردن ،1ط ،"مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي":)2001امحد واخلطيب، هشام (،الزبادي

 الثقافة.
ý العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية.هـ): تاج 1424املرتضى (،الزبيدي  
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ý ،باختالف التأهيل واختالفها املدركة اإلرشادية الكفايات :)2008فاروق( الدين سيف الزريقي 
 العليا، كلية الدراسات ،دكتوراه غري منشورة رسالة األردنية، املدارس يف املرشد وجنس واخلربة والتدريب

  .األردن األردنية، اجلامعة
ý املدرسة يف للمرشد التربوي اإلرشادية والوظائف األدوار ):1998( حسني والشرعة أمحد، الزغاليل 

 البحوث مركز جملة والتخصص، واخلربة العلمي والتأهيل والعمر للجنس ممارستها يف واالختالف األردنية
   .قطر جبامعة التربوية
ý بريوت،دار الكتاب العريب ،الكشاف):هـ1407( الزخمشري.  
ý ،بريوت. ،دار املعرفة،): أساس البالغة2000جار اهللا حممود بن عمر ( الزخمشري  
ý دار املعايل  2م): احلوار: آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، ط2002حيىي حممد حسن(،زمزمي
  .األردن -
ý للكتاب العربية الدار ،٢ ط ،اإلسالمية التربية أسس هـ):١٤٠٣( الصيد احلميد عبد ،الزنتاين، 

  طرابلس.
ý القاهرة: عامل الكتب3ط  ،التوجيه واإلرشاد النفسي):1995( حامد ،زهران ..  
ý عامل الكتب،القاهرة 4طـ   ،،الصحة النفسية والعالج النفسي"):1999( حامد ،زهران.  
ý القاهرة: عامل الكتب5ط  ،علم النفس النمو الطفولة واملراهقة):1999( حامد ،زهران ،.  
ý القاهرة. ، عامل الكتب،اإلرشاد النفسي) مبادئ 1990حامد (،نازهر  
ý ،املدرسي واجتاهات النفسي األخصائي لدى املهين الذات مفهوم :)1996حامد( سناء زهران 

 مصر مجهورية املنصورة، املنصورة، جامعة التربية، كلية ،ماجستري غري منشورة رسالة عمله، حنو اآلخرين
  .العربية
ý التوجيه واإلرشاد النفسي من القرآن الكرمي والسنة النبوية":هـ) 1421مسفر سعيد (  ،الزهراين"، 
  مكتبة فهد الوطنية.،السعودية ،1ط
ý  الوسواس القهري، دليل عملي للمريض واألسرة واألصدقاء"،):2006(سامل حممد شريف،  

 .القاهرة: مكتبة دار العقيدة
ý )لدراسة والنشر.اآلباء يف تربية األبناء، املؤسسة العربية ل ): مشاكل1994سپوك  
ý عامل الكتب.،القاهرة ،1ط ،"علم النفس العالجي" :) 1990إجالل حممد (  ،سري  

 



386 
 

ý د للنشر والتوزيع، عمان األردن.التوجيه واإلرشاد النفسي :)2000إجالل حممد (،سريدار ا ،  
ý القاهرة.،، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترمجة1ط،): فن احلوار مع األبناء2007رياض (،سعد  
ý يف ضوء الكتاب والسنة،مؤسسة  اخلشوع يف الصالة:)هـ1430(سعيد بن علي بن وهف القحطاين

  اجلريسى،الرياض.
ý لوامع األنوار البهية، دمشق: مؤسسة اخلافقني،.1430حممد بن أمحد (،السفاريين :(  
ý والتوزيع دار اإلسراء للطباعة والنشر،كيف حتاور اآلخرين :احلوار :م) 2005هاين(،السليمان، 

  عمان.
ý  القاهرة ،دار احلديث ):هـ1420(سنن الدارمي.  
ý ) ،ن: األردن.اعم -) مبادئ اإلرشاد النفسي1998سهام ابو عيطة  
ý ) دار املريخ للنشر والتوزيع، الرياض.) التوجيه واإلرشاد النفسي2000سهري كامل أمحد ،  
ý ) مكتبة وهبة.): الشخصية السوية، القاهرة: 1426سيد عبد احلميد مرسى  
ý دار الكتاب ،اإلتقان يف علوم القرآن):1999( جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي

  .العريب
ý (د، ت)  معجم مصطلحات الطب النفسي"، مراجعة عادل صادق،  :الشربيىن، لطفي "

 الكويت،مركز تعريب العلوم الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ý النصيحة يف القرآن الكرمي، حبث تكميلي مقدم لنيل درجة 2000( حممد أمحد حزام،الشرعي :(

  .املاجستري، جامعة اإلميان، اجلمهورية اليمنية
ý ذيب سري ):2008(مشس الدين الذهيب حممد بن حسن بن عقيل موسى  ،الشريف نزهة الفضالء

  .خلضراءدار األندلس ا ،احملقق: حممد بن حسن بن عقيل موسى الشريف ،،أعالم النبالء
ý دار العلم للماليني، بريوت. ،6علم النفس القرآين،ط :)2007عدنان (،الشريف 
ý )دار الكتاب 1طالتعريفات، ت: إبراهيم األبياري،  :هـ)1405الشريف، اجلرجاين حممد بن علي ،

  العريب، بريوت.
ý الدين للنشر عماد ،حنو بناء نظرية إسالمية يف النمو اإلنساين،  عمان):2010( عماد ،الشريفني

  .والتوزيع
ý دار القاسم ،الرياض ،1ط  ،الضيق"):م2000(عبد اهللا   ،شقيبل.  
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ý )القاهرة.،):الصحة املدرسية،عامل الكتب2002شكر،فايز عبد املقصود  
ý ،والنشر غريب للطباعة دار ،1 ط ،والعالجية اإلرشادية العملية :)1997( حمروس حممد الشناوي 

  .العربية مصر مجهورية القاهرة، والتوزيع،
ý اإلرشاد والعالج النفسي"، الكويت، دار القلم.:)1999، حممد حمروس (الشناوي"  
ý ء البيان يف إيضاح أضوا):1995( حممد األمني بن حممد دار القلم بن املختار اجلنكي  ،الشنقيطي

  ،القاهرة.دار الفكر،القرآن بالقرآن
ý ،املرحلة االبتدائية مرشدي لدى اإلرشادي العمل عن الرضا مستوى :)2005( اهللا عبد الشهري 

  .أم القرى جامعة التربية، كلية ،ماجستري غري منشورة رسالة املكرمة، مكة مبدينة املتخصصني
ý راجعه  ،القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريحممد علي (د.ت): فتح ،الشوكاين

  هشام البخاري، القاهرة. :وعلق عليه الشيخ
ý املنشأة العامة للنشر والتوزيع،  ،5ط  ،فلسفة التربية اإلسالمية :) 1985عمر التومي  (  ،الشيباين

 .طرابلس
ý لباب التأويل يف معاين ( اخلازن تفسري ):هـ 1399"(اخلازن" علي بن حممد بن إبراهيم ،الشيحي

 .بريوت / لبنان -دار الفكر ،)الترتيل
ý هـ): إرشاد طالب اجلامعات (حبث) الرياض: مقدم ايل حلقة التوجيه 1425حممد عزمي (،صاحل

  واإلرشاد النفسي قسم علم النفس، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
ý القاهرة: دار زهراء الشرقاإلرشاد النفسي، ):1988(سيد  ،صبحي.  
ý )قواعد ومبادئ احلوار الفعال،مركز امللك عبدالعزيز  :م) 2006الصقهان،عبداهللا وحممد الشويعر

  ،الرياض.  2للحوار الوطين،ط 
ý دار الوطن  ،هـ): احلوار: أصوله املنهجية وآدابه السلوكية1413أمحد بن عبد الرمحن(،الصويان

  .للنشر، الرياض
ý العزيز  مركز امللك عبد،احلوار النبوي مع املسلمني وغري املسلمني :هـ) 1426سعيد( ،صيين

  ،الرياض.   1للحوار الوطين،ط 
ý أثر وسائل اإلعالم يف توجيه الشباب (حبث)، الرياض: مقدم ايل حلقة 1405عبدالقادر (،طاش :(

  المية.التوجيه واإلرشاد النفسي من  قسم علم النفس، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس
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ý احملقق ،) تفسري الطربي ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن:)2000(اإلمام ابن جرير  ،الطربي: 
  .مؤسسة الرسالة ،أمحد حممد شاكر

ý حممد أبو الفضل   حملقق)،الطربي(تاريخ  ):تاريخ الرسل وامللوك2007حممد بن جرير ( ،الطربي
  القاهرة. ،دار املعارف  دار النشر،إبراهيم
ý ،القاهرة النهضة العربية، دار ،النفسي والتحليل النفس علم معجم :)1988القادر( عبد فرج طه  
ý الدار التونسية للنشر ،تفسري التحرير والتنوير):2008( حممد الطاهر ،عاشور.   
ý دار احلديث، القاهرة. ،1املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، ط:)1996حممد فؤاد (،عبد الباقي 
ý مركز اإلسكندرية ،1 ط ،االجتماعي النفس علم :)2002وآخرون( حممد سلوى الباقي، عبد 

  .اإلسكندرية للكتاب،
ý حتقيق أيب األشبال  ،جامع بيان العلم وفضله):هـ 463(أيب عمر يوسف بن عبد الرب،عبد الرب

  هـ، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية. 1414الزهريي، الطبعة األوىل 
ý القاهرة.،دار التوزيع والنشر اإلسالمية،اإلدارة باحلوار :م) 2005حممد(،اجلواد عبد  
ý القاهرة.  ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية،ويبقى احلب ما بقي احلوار :م) 2006حممد(،اجلواد عبد  
ý األخصائي النفسي لدى اإلرشادية الذات فعالية :)2006( الفتاح عبد سيد امحد اجلواد، عبد 

  .مصر الفيوم، جامعة كلية التربية، ،ماجستري رسالة املدرسي، املناخ عوامل ببعض وعالقتها املدرسي
ý 6" معجم علم النفس يف الطب النفسي"، جـ  :)1993عالء الدين ( ،عبد احلميد، جابر؛ وكفايف ،

 دار النهضة العربية.،القاهرة
ý جامعة قاريونس، بنغازى، ليبيا. ،1القرآن وعلم النفس، ط :)1997مفتاح حممد (،عبد العزيز 
ý مقدمة يف الصحة النفسية، عمان: دار الفكر):2007( عبد السالم ،عبد الغفار.  
ý ) يد نشوايتن.ان: دار الفرقا): علم النفس التربوي، عم1423عبد ا  
ý والشخييب،  سيد السميع عبد وأمحد، شحاته فكري وأمحد، السعيد حممد املقصود، عبد

  .مصر العربية مجهورية القاهرة، وهبة، أبناء مطبعة ،التعليم ومهنة املعلم :)1991علي(
ý القاهرة ،مكتبة عمار ،شخصية املسلم كما يصورها القرآن"):1990( مصطفي ،عبد الواحد.  
ý بريوت / لبنان -دار الفكر،فتح القدير(د.ت): )كمال الدين بن (ابن اهلمام،الواحد عبد.  
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ý ) هـ ): مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،  1402-م1982عبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي
  .بريوت: دار الكتب العلمية ،الطبعة الثأنية

ý ،اجلامعية املعرفة مكتبة دار ،والتطبيق النظرية بني الصناعي النفس علم :)1996أمحد( جمدي عبداهللا.  
ý الرياض.  ،احلوار منهج وسلوك،دار أطلس اخلضراء للنشر والتوزيع :م) 2005فهد ناصر(،العبودي  
ý تعزيز ثقافة احلوار ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية  :م ) 2008إبراهيم بن عبد اهللا (  ،العبيد

جامعة  ،كلية التربية ،قسم التربية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،ة "باململكة العربية السعودية " صيغة مقترح
  الرياض.  ،امللك سعود

ý دمشق. ،دار قتيبة ،هـ): احلوار اإلسالمي املسيحي1418بسام (،عجك  
ý ،والتوزيع، الثقافة للنشر دار ،1 ط ،مدرسة ال يف التربوي املرشد دليل :)2006حسين( سعيد العزة 

  .األردن عمان،
ý فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ترقيم ): 2002(حلافظ أمحد بن علي بن حجر ا،العسقالين

  حممد فؤاد عبد الباقي وإشراف حمب الدين اخلطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، اململكة العربية السعودية.
ý كلية عجلون  ،): احلوار التربوي يف السنة النبوية ودالالته التربوية،2007أمحد حممد (،عقلة

  عمان.،جامعة البلقاء التطبيقية ،اجلامعية
ý القاهرة: دار السالم24ط  ،2، 1تربية األوالد يف اإلسالم، ج ):1994(عبد اهللا  ،علوان ،.  
ý عمان: دار الفكر ،دراسات يف ماهية التنشئة االجتماعية):2009( منذر إبراهيم ،علي.  
ý )2001) الكويت  يناير 265لومات، عامل املعرفة (): الثقافة العربية وعصر املع2001علي، نبيل 
  م.
ý مكتبة اإلميان، املنصورة ،م): من أجل حوار ال يفسد للود قضية2000حممود حممد(،عمارة.  
ý املرشد النفسي املدرسي، القاهرة: دار النهضة العربية.1984حممد ماهر (،عمر :(  
ý ) والتربوية لرعاية الشباب، بريوت: دار الثقافة.): األسس النفسية 1990عمر حممد التومي الشيبأين  
ý مكتبة الرشد، الرياض. 1ط ،هـ): أدب احلوار1424سلمان بن فهد(،العودة  
ý اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية. ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية :) 1984عبد الرمحن ( ،العيسوي  
ý )دار الكتب العلمية،بريوت.4ن، طم): إحياء علوم الدي2005الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد ،  
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ý ) جده: دار 4مدخل للتوجيه واإلرشاد النفسي،  ط ،م)2006فاروق عبد السالم وميسرة طاهر ،
  ن. ازهر
ý مؤسسة طيبة للنشر  ،العالج النفسي أصوله وتطبيقاته وأخالقياته"، القاهرة):2005(حسني  ،فايد

  .والتوزيع
ý يف السنة، منشورات مركز الكتاب األكادميي، عمان  م): احلوار 1999تيسري حمجوب(،الفتياين

 األردن.
ý بريوت ،بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع،كيف حناور اآلخرين :م) 2005تيسري(،الفتياين.   
ý مكتبة  ،القاهرة ،1ط،"): بني اآلباء واألبناء " حلول جديد ملشاكل قدمية 1994صربي ( ،الفضل

  الدار العربية  للكتاب.
ý تربية الطفل يف اإلسالم: أطوارها، وأثارها، ومثارها،  عمان: دار ):2003(عبد السالم  ،الفندي

  .الرازي
ý )  مكتبة النهضة املصرية. ،"اإلرشاد النفسي"، القاهرة :)1987فهمي مصطفي 
ý املدرسة العربية للطباعة.  ،بريوت ،4ج  ،القاموس احمليط :ت ) .الفريوز أبادى ( د  
ý املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، املكتبة (د.ت):أمحد بن حممد بن علي املقرئ ،الفيومي

 .العلمية، بريوت، لبنان
ý ،2001( مبارك حممود بديع القاسم(:  الوراق مؤسسة ،والتطبيق النظرية بني املهين النفس علم  

  .والتوزيع للنشر
ý ،بريوت، لبنان اجليل، دار ،لنفسيا واإلرشاد التوجيه :)1997حممد( رمضان القذايف. 
ý ( اجلامع ألحكام القرآن):2003عبد اهللا (ابو  ،القرطيب هشام مسري  :حملققا ،) تفسري القرطيب 

  .اململكة العربية السعودية ،الرياض ،دار عامل الكتب ،البخاري
ý الكرمي، حتقيق اجلامع ألحكام القرآن ):هـ 1414(أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ،القرطيب

  حممد إبراهيم احلفناوي، وحممود حامد عثمان، الطبعة األوىل، دار احلديث، القاهرة.
ý الطبعة التاسعة، دار الشروق، بريوت، القاهرة.يف ظالل القرآنهـ): 1400(سيد ،قطب ،  
ý دار النهضة العربية ببريوت ،1): معجم علم النفس والتحليل النفسي، ط1980شاكر عطية (،قنديل. 
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ý طه عبد الرؤوف سعد:دراسة وحتقيق ،إعالم املوقعني عن رب العاملني):هـ1388( قيم اجلوزية، 
 .مكتبة الكليات األزهرية، مصر، القاهرة

ý دار ابن اجلوزي ،صاحل الشاميواحملقق: يسري السيد  ،دائع التفسري اجلامعب):2008( قيم اجلوزية، 
  .الرياض
ý الفوائد، بتحقيق بشري عيون، الطبعة األوىل،  ):هـ751 (أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر ،قيم اجلوزية

  هـ، مكتبة دار البيان، دمشق.1407
ý مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد (د.ت):أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ،قيم اجلوزية

 .مدية، القاهرةوإياك نستعني، حتقيق حممد حامد الفقي، مكتبة السنة احمل
ý دار  االوىل،) مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي، الطبعة 1999ن و عبد اجلابر تيم(اكاملة الفرخ شعب

  ن.اصفاء للنشر والتوزيع,عم
ý 2008عبد الدائم (،الكحيل :(www.kaheel7.com/ar  
ý علي  مصطفي ،الصحة النفسية ( للطفل واملراهق )):2003(فاديه   ،محامو  وجدان ،الكحيمي،  
  .الرشد، الرياض ،1ط
ý 6معجم علم النفس يف الطب النفسي"، جـ "):1993( جابر عبد احلميد  عالء الدين ،كفاىف ،"

  .القاهرة: دار النهضة العربية
ý امللك مكتبة ،مفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة):2004( خالد بن عبد الكرمي ،الالحم

  .فهد،الرياض
ý م): تنمية فنيات احلوار وآدابه لدى طالب املرحلة الثانوية، 2000مىن إبراهيم إمساعيل(،اللبودي

  جامعة عني مشس، القاهرة. ،رسالة دكتوراه بكلية التربية
ý ) احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه،مكتبة وهبة،القاهرة.   :م) 2003اللبودي،مىن إبراهيم  
ý بريوت ،دار صادر ،قطب العارفني:)2001أبو القاسم عبد الرمحن بن يوسف (،للجائيا. 
ý ادر 2001حممد جعفر مجل ،الليل مكة املكرمة. ،م مقدمة يف اإلرشاد النفسي: مطابع  
ý دليل عملي تفصيلي ملمارسة العالج النفسي املعريف يف االضطرابات ):2006( روبرت ،ليهي

  .ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع :ترمجة مجعة يوسف وحممد الصبوة. القاهرة ،النفسية"
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ý (مقال) جريدة الرياض،العدد ،): قراءة يف مفهوم احلوار وأدبياته2006عبد اهللا بن ناجي( ،مبارك
13716.  
ý )حتفة األحوذي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.1427املبارك فوري (  
ý ال حممد عبد الرمحن عبد الرحيم ،املباركفوريحتفة األحوذي شرح جامع ): هـ 1353(أيب الع

 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.  1457الطبعة الثانية،  ،الترمذي،
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الباب الثالث: جماالت 

  اإلرشاد النفسي الديين
  األزمات والكوارثجمال اإلرشاد النفسي الديين يف الفصل االول:
  اإلرشاد الزواجيجمال اإلرشاد النفسي الديين يف الفصل الثاىن:

الشيخوخة  جمال رعاية املسنني "اإلرشاد النفسي الديين يف الفصل الثالث:
"  

  اال التربوىاإلرشاد النفسي الديين يف الفصل الرابع: 
  جمال رعاية املراهقنياإلرشاد النفسي الديين يف :الفصل اخلامس

  اخلامتة   خامتة الكتاب

  املراجع
  
  

  فهرس اجلداول
  اجلدول

الفردى  الديين ) يوضح اوجه االختالف بني االرشاد النفسى1جدول (
  اجلماعى الديين واالرشاد النفسى

 برنامج ابرز املوضوعات الىت ميكن ان يشتمل عليها جلسات) يوضح 2جدول (
  .اإلرشاد النفسي الديين

  اإلرشاد الزواجيجمال النفسي الديين يف ) يوضح مناذج لالرشاد 3جدول (

 ) يوضح مناذج لالرشاد النفسى الديىن ىف جمال رعاية املسنني4جدول(
  اال التربوىالديين يف النفسي ) يوضح مناذج لالرشاد 5جدول(

 جمال رعاية املراهقنييف ) يوضح مناذج لالرشاد النفسى الديىن 6جدول(
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