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المقدمة

الحمد هلل الذي لم يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين  ,والحمد هلل الذي ألهم النفس
طريق الفجور وطريق التقوى  ,القائل في محكم التنزيل َ " :و َن ْفس َو َما َس َّوا َها ()7
ح َمنْ َز َّكا َها ( " )9الليل .
ُور َها َو َت ْق َوا َها (َ )8ق ْد أَ ْفلَ َ
َفأ َ ْل َه َم َها فُج َ
ثم الصالة على من أدى الرسالة وأنقذ األمة من ُ
طرق الجهالة  ,محمد
صاحب الحوض والشفاعة  ,وعلى آلة وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم
القيامة .
وبعد  :إن الطمأنينة واالستقرار مطلب كل البشر  ,فعند الراحة يأتي الطموح
واألمل  ,ثم اإلقدام والعمل  ,ولمَّا كانت أكثر الحاالت التي تسجل في العيادات
النفسية في الوقت الحاضر هي حاالت القلق واإلكتاب والوساوس  ,كان لزاما على
المختصين في الصحة النفسية بوجه الخصوص أن يقوموا بدورهم في إبراز النهج
القويم من الشارع الحكيم -سبحانه , -وأن يوصلوه بشتى الطرق وكافة الوسائل ,
ور َو ُه ًدى
قال تعالى " َيا أَ ُّي َها ال َّناسُ َق ْد َجا َء ْت ُك ْم َم ْوعِ َظة مِنْ َر ِّب ُك ْم َوشِ َفاء لِ َما فِي ال ُّ
ص ُد ِ
ِين ( " )57يونس .
َو َرحْ َمة ل ِْلم ُْؤ ِمن َ
ً
حقيقة موجودة
إن أهم ما توصل إليه علماء النفس من وسائل عالجية هي
لدينا  ,فاالسترخاء كما الصالة  ,يكون التركيز فيها على أفكار محددة بهدف تحقيق
الهدوء واالطمئنان  ,والدعاء بمثابة تفريغ المكبوتات ومن ثم الراحة واالستقرار ,
وهذا كان السبب في اختياري للموضوع ؛ معرفة الفرق بين العالج النفسي في
العيادات والعالج النفسي الرباني  ,وإيمانا ً مني بأن العالج النفسي في العيادات فعال
بدرجة كبيرة إذا قُرن بعالج روحي رباني .
والحمد هلل وبتوفيق من هللا لم أجد ما يعيق طريقي أو يثقله  ,بل كان ميسرا والفضل
والمنة له وحده .
وكانت خطة البحث كاالتي :
-

المقدمة

-

التمهيد
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-

القلق بين الصحة النفسية والوحي

المبحث األول  :نظرة عامة في القلق .

المطلب األول  /أنواع القلق .
المطلب الثاني  /أسباب القلق .
المطلب الثالث  /أعراض القلق .
-

المبحث الثاني  :عالج القلق .

المطلب األول  /العالج السلوكي .
المطلب الثاني  /العالج المعرفي السلوكي .
المطلب الثالث  /العالج الروحي .
-

المبحث الثالث  :الجانب البنائي في العالج الروحي .

-

المبحث الرابع  :قوة العالج الروحي .

المطلب األول  /المحك االسالمي للسلوك جوهر الصحة النفسية .
المطلب الثاني  /االيمان بالقدر ينافي القلق .
-

الخاتمة

-

المصادر والمراجع

شكر هللا لمن قدم لي يد العون  ,والدتي وأستاذتي  ,وإخوتي وأخواتي .
ثم هللا أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه  ,وأن يجعل فيه نفعا ألعمدة العالج
النفسي المعالج والمتعالج .
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين .

* * *
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التمهيد
مصطلحات البحث :

القلق
 حالة نفسية تحدث حين يشعر الفرد بوجود خطر يهدده  ,وهو ينطوي على توترانفعالي تصحبه اضطرابات فيسيولوجية مختلفة (.)1
 شعور غامض غير سار  ,مبالغ فيه  ,له أعراض نفسية وجسمية عديدة (.)2الصحة النفسية
 هي تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي واالتزان االنفعالي وأن يشعر الفردبالسعادة والرضا (. )3
 تلك الحالة التي تتسم بالثبات النسبي والتي يكون فيها الفرد راضي عن نفسه ,متوافق شخصيا واجتماعيا وانفعاليا  ,يشعر بالسعادة وااليجابية (.)4
العالج النفسي
 نوع من العالج الذي يستخدم طرق وفنيات لعالج مشكالت أو أمراض ذاتصبغة انفعالية يعاني منها المريض توتر في سلوكه ويعمل المعالج مع المتعالج
لتحقيق التوافق (.)5

***
1

1

) ) الصحة النفسية  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرون  ,ص . 329
( )2نظرة النعيم  ,بن حميد صالح  ,وآخرون  ,ص . 5338
( )3انظر مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرون  ,ص . 20
( )4انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص .22
( )5نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص. 73
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المبحث األول
نظرة عامة في القلق
إن القلق شعور طبيعي مفيد  ,ومحفز لإلنجاز ,وهو بمثابة المنبه عند
األخطار  ,وجوهرُة التوازن  ,وهو من نعم هللا حيث ال برود وال تواكل .
المطلب األول  :أنواع القلق .
 -1القلق الطبيعي  :مثل القلق في امتحان أو إقدام على زواج .
 -2القلق الواقعي  :وهو القلق الذي له واقع خارجي يشكل الدافع إليه  ,مثل
الحرب القائمة .
 -3القلق األخالقي  :وهو نتيجة خطر داخلي من جانب األنا األعلى ( الضمير).
 -4القلق المرضي  :ما كان داخلي المصدر وأسبابه مكبوتة وال شعورية  ,وال
يتفق مع الظروف الداعية إليه  ,ويتصف هذا النوع عادة بأنه غامض وعام (.)1
المطلب الثاني  :أسباب القلق .
 -1االستعداد الوراثي :
وقد تختلط العوامل الوراثية بالعوامل البيئية .
 -2االستعداد النفسي :
الضعف النفسي العام  ,والشعور بالتهديد الداخلي أو الخارجي  ,الشعور بالذنب
والخوف من العقاب وتوقعه .
 -3مواقف الحياة الضاغطة :
الضغوط الحضارية والثقافية والبيئة الحديثة  ,والبيئة القلقة المشبعة بعوامل الخوف
والحرمان وعدم األمن  ,وعدوى القلق وخاصة من الوالدين .
 -4مشكالت الطفولة والمراهقة والشيخوخة .
مشاكل الحاضر التي تنشط ذكريات الصراعات في الماضي والتنشئة األسرية
الخاطئة .
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 -5التعرض للحوادث الحادة في الطفولة والمراهقة كالمرض وظروف الحرب
(. )2
 -6الخروج عن االعتدال (. )3
المطلب الثالث  :أعراض القلق .
 -1أعراض نفسية :
منها التردد في اتخاذ القرار  ,عدم االستقرار  ,التشاؤم  ,عدم الثقة وعدم الطمأنينة
 ,الهروب من مواجهة المواقف  ,وهذه االعراض تؤدي إلى تدهور قدرة الفرد على
االنجاز والعمل والتوافق العام .
 -2أعراض جسمية :
منها برودة األطراف  ,تصبب العرق وارتعاش اليدين  ,ارتفاع ضغط الدم ,
اضطرابات في المعدة  ,اضطراب النوم  ,اضطراب في التنفس  ,فقدان المقدرة
على التركيز السليم  ,واالستمرارية في العمل (.)4
قد يكون القلق هو خوف من المستقبل وما يحمله من أحداث قد تهدد وجود
اإلنسان أو تهدد إنسانية الفرد  ,فالقلق ينشأ مما يتوقع اإلنسان من أنه قد يحدث ,
ويرى أنا االنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك أن نهايته حتمية وأن الموت قد
يحدث في أية لحظة  ,وأن توقع الموت أو الفناء هو مثار القلق (.)5
إن الجهل وقلة العلم هي الداء الذي يضعف النفس والجسد ومن ثم يعتريها
الشقاء  ,وعدم االستبصار الذاتي يجعل النفس ضعيفة تائهة  ,تستحيل الدواء .

2

( )1انظر مرجع سابق  ,بن حميد صالح  ,ص . 5339
( )2انظر مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 335-334
( )3طب القلوب  ,الراوي عمر  ,ص . 303
( )4انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 331
( )5انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 334
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المبحث الثاني
عالج القلق
إن مستوى القلق عندما يكون معدوما أو منخفضا يؤدي إلى تثبيط األداء
وضعفه  ,حيث ال تتوافر الطاقة الدافعية بالقدر الالزم  ,وعندما يبلغ مستوى القلق
حداً متوسطا ً  ,فإنه يعد دافعا ً لألداء الجيد  ,إال أنه عندما يتجاوز هذا الحد المعين
فان يكون معوقا ً لألداء  ,فالقلق المفرط الشديد يترتب عليه آثار عكسية تتمثل في
اضطراب التفكير وتدهوره  ,ألن يؤدي إلى تشتيت االنتباه وقلة التركيز كما يؤدي
إلى تشويه اإلدراك واضطراب التفكير وعدم التروي في المشكالت التي تواجه
الفرد والتصرف السليم إزاءها (. )1
المطلب األول  :العالج السلوكي :

فنية تقليل الحساسية التدريجي :
هو أسلوب من أساليب العالج السلوكي يستخدم في عالج حاالت القلق
والخوف  ,ويقدم على أساس من قاعدة االشراط المضاد ( , )2ويشمل على ثالث
مراحل رئيسية :
 -1إعداد هرم القلق :
هي الخطوة األولى وهي مجموعة من المواقف أو المشاهد التي تبعث على
القلق لدى المتعالج  ,والتي سيقوم بتخيلها وهو في حالة استرخاء تام  ,ويعد الهرم
المتعالج فهو الذي يعاني من القلق ولكن بمساعدة من المعالج  ,وبعد ذلك يتم ترتيب
المواقف بالتسلسل بدءا من أقلها إثارة وحتى أشدها إثارة (. )3
 -2االسترخاء :
هو تبادل الشد واإلرخاء لعضالت الجسم في الوقت الذي يركز فيه الفرد
انتباهه على المشاعر التي يحس بها .
وتبدأ الخطوة األولى بأن يجلس المتعالج على الكرسي ويسند ظهره إليه  ,ثم
يغمض عينية  ,ثم يقول المعالج ( سوف أقوم بتدريبك على االسترخاء  ,وسوف
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أطلب منك أثناء التدريب أن تقوم بشد عضالت في جسمك ثم إرخائها وهكذا في
بقية عضالت الجسم )  ,ثم يبدأ المعالج بعد ذلك في خطوات االسترخاء  ......ومن
المفضل أن توجه تدريبات االسترخاء بصوت هادئ ومريح  ,وفي المعتاد يستغرق
التدريب على االسترخاء من جلستين إلى ثالث جلسات (.)2
 -3إقران المثيرات التي تبعث على القلق لدى المتعالج باالستجابة البديلة للقلق -
االسترخاء  : -ويتم عادة بالطلب من المتعالج أن يتخيل تلك المواقف أو المثيرات
تدريجيا بدءا باقلها إثارة وانتهاء بأكثرها إثارة  ,وهو في حالة االسترخاء .
ولقد بين وولبي ( )4أن تخيل المثيرات الباعثة للخوف أو القلق ال تقل فاعلية عن
مواجهتها بشكل مباشر  ,وعلى أي حال فتقليل الحساسية التدريجي يبدأ عادة بالتخيل
 ,وفي المرحلة األخيرة يطلب من المتعالج مواجهة المثيرات واألحداث بالواقع وهذا
ما يسمى بالمواجهة العالجية المباشرة أو بالمشاركة الفاعلة  ,وفي هذه المرحلة
ينتقل المتعالج إلى الموقف التالي في هرم القلق  ,بعد مروره بالموقف السابق بنجاح
 ,في حال خرج المتعالج عن االسترخاء لشدة المثيرات فإنه من الضروري العودة
إلى المستويات السابقة (. )3
يعتبر القلق في الواقع أكثر االنفعاالت استجابة لألشراط المضاد  ,ويكون في
تكوين اشراط مضاد ألي استجابة غير مرغوبة كالقلق والخوف  ,وذلك باستخدام
أي استجابة مضادة لها ( االسترخاء والمرح ) (. )5

3

( )1انظر مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 336
( )2انظر العالج السلوكي  ,ا .د عبدالرحمن محمد  ,ص  81و . 87 , 86
( )3انظر تعديل السلوك اإلنساني  ,ا .د جمال محمد الخطيب  ,ص . 255-251
( )4واضع هرم القلق .
( )5انظر مرجع سابق  ,ا .د عبدالرحمن محمد  ,ص . 74
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المطلب الثاني  :العالج المعرفي السلوكي .

طرق إعادة البنية المعرفية :
تفترض أن االضطرابات االنفعالية إنما هي نتيجة ألنماط من التفكير غير
التكيفي  ,وتكون مهمة المعالج هي إعادة بناء هذه الجوانب المعرفية المتصلة بعدم
التكيف .

ويرى إليس( )1أن البشر يشتركون في غايتين أساسيتين :
أوالهما المحافظة على الحياة والثانية هي اإلحساس بالسعادة النسبية والتحرر
من األلم  ,وأن من العقالنية التفكير بطرق تسهم في تحقيق هذين الهدفين .
ويرى أن االنفعاالت غير المالئمة مثل القلق إنما تقوم على أساس من أفكار
غير منطقية  ,مما يؤدي إلى إعاقة السلوك الواقعي .
 إذا كان (  ) Aهو الحدث المنشط الذي وقع بالفعل  ,أو السلوك من جانب شخصآخر .
 كان (  ) Bتلك األفكار أو المقوالت التي يقولها الفرد لنفسة حول الحدث . وكان (  ) Cهو النتيجة أو رد الفعل الذي يستجيب به الفرد سواء أكان ذلك سعادةأم اضطرابا ً .
ففي الواقع ال يكون هذا االنفعال السار أو الكدر نتيجة للحدث (  ) Aوإنما نتيجة
للفكرة الخاطئة ( . )2( ) B
من األساليب المعرفية التي يمكن استخدامها في حاالت القلق :
 -1تطوير البدائل  :فعندما يكون لدى المريض اختيارات وبدائل للتفكير فسيكون
لديه حرية كبيرة لالختيار  ,ويبدأ في فرض ضبط أكبر على أفكاره وتصرفاته .
 -2تقليل المصيبة  :يميل الشخص المعرض للقلق إلى التضخيم  ,فاإلحساس
البدني البسيط يصبح لديه مرضا ً خطيراً  ,ويمكن للمعالج أن يعمل على تقليل
التفكير المأساوي بمساعدة المريض على أن يولد إمكانيات غير مأساوية
واستراتيجيات لتعامل مع المصائب .
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 -3االرتباط الموجه  :النمط المعرفي الشائع لدى مريض القلق هو نمط التداعي
الطليق ؛ أي أن مريض القلق يسمح لعقلة أن يجري بحرية خالل المواقف المخيفة
له  ,ويمكننا مساعدته بضبط األفكار وتنظيمها .
 -4تطوير تخيل بديل  :طالما أن القلق يستمر في التولد باستمرار من خالل خيال
المريض فإنه يمكن معاونة المريض على تطوير خياالت ايجابية بدالً من الفشل
والكدر .
 -5وقف األفكار  :بمجرد أن تبدأ أفكار القلق قد يكون من الصعب على المريض
أن يستعيد الضبط ولكن بتقرير عالمة قف ( الضوء األحمر ) فإن المريض يمكنه
محاولة استعادة الضبط .
 -6التشتيت  :في الغالب يكون من غير الممكن اإلبقاء على فكرتين بنفس القوة
في وقت واحد  .فإذا كان للمريض أفكار مولدة للقلق وأزحمها بأفكار اخرى أضعفها
(. )3
إن البشر منطقيون ولديهم القدرة على أن يفكروا وأن يستخدموا العلم في
تطورهم الشخصي وتقدم البشرية  ,وينبغي على المرشدين أن يتيقنوا بأن اإلنسان
قادر على أن يحل مشكالته  ,خاصة إذا تعلم أن يستخدم قدراته (. )4

***
4

( )1مطور نظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي .
( )2انظر مرجع سابق  ,ا .د عبدالرحمن محمد  ,ص . 183- 181
( )3انظر مرجع سابق  ,ا .د عبدالرحمن محمد  ,ص . 255-251
( )4انظر نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ,د .الشناوي محمد  ,ص . 182
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المطلب الثالث :العالج الروحي .

معايير العالج الروحي :
 -1إن العالج الروحي مفيد جداً في حاالت القلق والخوف والوساوس وتوهم
المرض واالكتئاب فهو يهدف إلى تحرير المضطرب من مشاعر اإلثم واالحساس
بالذنب  ,ويفتح أمامه باب األمل والرجاء في التوبة والرحمة ثم تبصيره بواجباته
وتشجيعه على أدائها .
 -2العالج الروحي ال يطرق أبواب الالشعور  ,وأن العملية العالجية هي عملية
توجيه وتربية وتعلم  ,بهدف تنمية القوى البناءة في نفس االنسان  ,وقد نزلت
الديانات السماوية لهداية االنسان  ,وبينت له طريق الرشاد على نحو كامل ومتكامل
وبوضوح ال لبس فيه إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها .
 -3العالج الروحي ال يحبذ اإلغراق في الحيل الدفاعية التي يلجأ اليها المريض
إلنكار مرضه  ,والتحايل على نفسه وعلى األخرين  ,بل يدعوا إلى االعتراف
باألمر الواقع  ,وجعل المريض على وعي كامل بأسباب اضطرابه وتبيين ما قد
يكون مسئوال عنها  ,وأن يصحح ويطلب من ربه الغفران (.)1

رواد الفكر اإلسالمي في الصحة النفسية :
 -1مسكويه (:)2
ويرى أن القلق النفسي يميز الفرد الذي يجري وراء اللذات المادية والمظاهر
االجتماعية كالغناء والثروة والجاه  ,وهي ملذات زائلة  ,وأما الصحة النفسية
والسعادة الحقيقية تتحقق لدى الفرد في :
 -1األمل باهلل والثقة به والعيش في مرضاته فهي المالذ العالجي األمن .
 -2تهذيب غايات الفرد  ,وذلك بالتوجه نحو الغايات النبيلة كحب العلم واإلقبال
على الفضيلة .
 -3تهذيب الملكات النفسية  ,كشرط لتحقيق الصحة النفسية وهي في العفة
والشجاعة والحكمة والعدل .
وقد سبق مسكويه وراد الفكر النفسي المعاصرين  ,واللذين نادوا بأهمية دور
الفرد في العالج النفسي  ,أو العالج المتمركز حول المسترشد .
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 -2الغزالي (:)3
يرى ان الدوافع عند اإلنسان نوعين :
 -1دوافع الدين  :وهي الميول الراقية تحث على الصالح والطاعة والتقوى
والتوكل على هللا .
 -2دوافع الدنيا  :وهي الغضب والشهوة وتتعلق بحب الدنيا وللذة العاجلة
والنساء والمال والبنون والخيل المسومة واألنعام والحرث .

ويرى أن القلوب في ثباتها ثالثة :
 -1قلب ُع ِّمر بالتقوى وهو القلب المطمئن الذي يؤمن أن العبادات شرعت
إلصالح القلوب  ,فيشكر ويصبر .
 -2قلب مشحون بالهوى .
 -3قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر  ,فيلحقه خاطر اإليمان فيدعوه
إلى الخير (. )4

واعترف اإلسالم منذ البداية بأن اإلنسان مفطور على الخوف و القلق فقال
ان ُخل َِق َهلُو ًعا ( )19إِ َذا َم َّس ُه ال َّشرُّ َج ُزو ًعا (َ )20وإِ َذا
اإلن َس َ
سبحانه وتعالى  " :إِنَّ ِ
َم َّس ُه ْال َخ ْي ُر َم ُنو ًعا ( " )21المعارج  ,وقد أوضحت آيات متعددة خوف بعض األنبياء
فذكر خوف موسى وهارون -عليهما السالم -من مواجهة فرعون فقال سبحانه
وتعالىَ " :ق َاال َر َّب َنا إِ َّن َنا َن َخافُ أَنْ َي ْف ُر َط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ َي ْط َغى( " )45طه  ,وبعد اعترف
اإلسالم بفطرية الخوف الذي يسبب القلق عند اإلنسان عالجه  ,ويتبن ذلك في امور:
األولى :استحضار واستشعار معية هللا سبحانه وتعالى .
وقد استوعب موسى عليه السالم الدرس فعندما خوّ فه قومه من متابعة فرعون
ان َقا َل
أخبرهم بأنه مطمئن ألنّ هللا معه قال سبحانه وتعالىَ " :فلَمَّا َت َراءى ْال َج ْم َع ِ
ون (َ ) 61قا َل َكالَّ إِنَّ َمع َ
أَصْ َحابُ مُو َسى إِ َّنا لَم ُْد َر ُك َ
ِين( " )62الشعراء .
ِي َربِّي َس َي ْهد ِ
الثانية :توجيه القلب إلى الخوف من نار هللا سبحانه وتعالى .
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قال تعالى " :ولِ َمنْ
تان (  " ) 46الرحمن  ,والمقصود أن يوجّه
َ
خاف َمقا َم َر ِّب ِه َج َّن ِ
المسلم قلبه إلى الخوف من أمر يقيني وهي نار هللا سبحانه وتعالى ,ورجاء أمر
يقيني وهي جنة هللا سبحانه وتعالى .
الثالثة  :طرد هموم الشيطان الرجيم ووسوسته عن حياته اليومية .
على المسلم أن يطرد من قلبه خوفا ً موهوما ً يوسوس به الشيطان ويثير به قلقه
على نفسه وماله وولده ومستقبله وصحته ومتاعه قال سبحانه وتعالى " :إِ َّن َما َٰ َذلِ ُك ُم
ِين ( " )175ال عمران ؛
ون إِن ُكن ُتم م ُّْؤ ِمن َ
ال َّش ْي َطانُ ي َُخوِّ فُ أَ ْولِ َيا َءهُ َف َال َت َخافُو ُه ْم َو َخافُ ِ
اب مِن مُّصِ ي َبة
ص َ
ألنّ ما يصيب المسلم مقدراً من هللا  ,قال سبحانه وتعالىَ " :ما أَ َ
ك َعلَى اللَّـ ِه
ض َو َال فِي أَنفُسِ ُك ْم إِ َّال فِي ِك َتاب مِّن َقب ِْل أَن َّنب َْرأَ َها إِنَّ َذلِ َ
فِي ْاألَرْ ِ
يَسِ ير(" )22الحديد  ,إن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته ( ,)5ومما يعتصم بها
من الشيطان ( آية الكرسي  ,وسورة البقرة  ,المعوذتين  ,أول سورة حم المؤمن " :
هللا ْال َعزيز ْال َعلِيم (َ )2غافِر َّ
ب َشدِي ِد
ب َو َق ِاب ِل ال َّت ْو ِ
الذ ْن ِ
حم (َ )1ت ْن ِزي ُل ْال ِك َتا ِ
ِ
ب م َِن َّ ِ ِ ِ
ِ
ب ذِي َّ
الط ْو ِل َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو إِلَ ْي ِه ْالمَصِ ي ُر (" )3غافر .
ْال ِع َقا ِ
ومن األدوية الروحية تدبر القران  ,فهو شفاء من الشبه والشكوك ؛ ولكن ذلك
موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه  ,وايضا كثرة ذكر هللا  ,فال يفتر عن ذكرة
()6
وال يأنس بغيرة  ,وكذلك الصالة  ,فهي تذهب الهم والغم  ,واإللحاح في الدعاء
 ,والتوبة الصادقة و ايضا تخفيف األعباء والضغوط وال يأتي ذلك إال التعاون على
البر والتقوى (.)7

إن على المتعالج أن يمتلك إرادة قوية وإصراراَ عازما َ فهي الخطوة األولى
واألهم  ,ومن ثم يسعى ويبحث في طرق العالج ما يناسبه ؛ كي يتغلب على مشاكله
ويعود إلى السواء .
5

( )1انظر مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 349-346
( )2مؤرخ وفيلسوف .
( )3فقيه وفيلسوف .
( )4انظر مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 346-349
( )5القلق  :كيف عالجه اإلسالم ؟  ,د .التوبة غازي  ,صيد الفوائد . https://saaid.net/Minute/205.htm
( )6انظر مرجع سابق  ,بن حميد صالح  ,وآخرون  ,ص  330و  354و 380و . 395 , 394 , 388
( )7نفس المرجع  ,بن حميد صالح  ,وآخرون  ,ص . 5339
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المبحث الثالث
الجانب البنائي في العالج الروحي

يتمثل في أركان اإلسالم  ,فالشهادتان تؤكد الوحدانية هلل على النحو الذي ال
يهين فيه نفسه لغيره ابداً ألن ما سواه مخلوقات هلل مثله  ,مما يجعل سلوكه راقيا ً
زكيا ً كريما.
وأما الصالة فهي صلة بين العبد وربه مما يجعل الفرد مستشعراً معاني العز
والخضوع للذات العلية  ,وفي نفس الوقت يشعر فيها بالطمأنينة واألمن ألنه في
رعاية هللا  ,وأي شعور باالطمئنان واألمن النفسي الذي ينتج عنها ! فكيف يخاف
وهو في صالته يدعوا هللا أن يسبغ عليه الهدوء والسكينة  ,وفي هذه الحالة ال يخاف
ظلما ً وال هضما ً  ,وحالة الهدوء والسكينة هي غاية ما يطمح كل المعالجون من
الوصول اليها مع مرضاهم  ,والصوم فريضة يجد فيها االنسان فرصة ليرتفع إلى
مستوى أعلى من مستوى اشباع الحاجات البيولوجية  ,إن الصوم يعلم المسلم كيف
يكبح جماح نفسه وكيف ال ينساق ألي استثارة تعرض له  ,وأما فريضة الزكاة فهي
تطهر النفس من الشح وتعزز اإليثار والتحرر من حب التملك وهو ما يقف وراء
معظم الشرور والمشكالت  ,كما تحقق التكافل وإحساس الفرد بأنه عضو في جماعة
 ,مسئولة عنه بقدر ما هو مسؤوالً عنها  ,وهو ما يشعره باألمن والطمأنينة  ,أما
فريضة الحج فهي تحقق المساواة والعدالة بين الناس جميعا ً  ,ويدرب المؤمن فيها
إلى تحمل المشاق في حاله من الهدوء والسكينة والثقة بعفو ربه وهو قمة ما تصبوا
إليه الصحة النفسية (.)1
فلو كانت حركات تؤدى  ,ومواقف تؤتى فحسب  ,لما كانت أركان اإلسالم ,
ولما نالت هذه المرتبة العظيمة ؛ إذ أن تحقيقها شرط للطهارة واإلسالم .

6

(

 )1مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 75
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المبحث الرابع
قوة العالج الروحي

أنه من الحاجات االساسية لإلنسان أن يشعر باألمن والطمأنينة بحيث يكون
مستريح الضمير  ,وفي مأمن من العقاب سواء في الدنيا أو في اآلخرة  ,وهذا ال
يأتي إال بالقرب من هللا والتوقف مع أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بالقيم
والمعايير الدينة  ,وإذا لم يلتزم االنسان بتلك القيم وحاد عنها  ,فإنه ينتابه نوع من
الشعور بالذنب والصراع النفسي  ,األمر الذي يؤدي إلى معاناة من القلق
واالضطراب  ,وهو ما يؤدي إلى فقدان الشعور باالطمئنان ويؤدي إلى فقدان
االتزان النفسي والتوافق االجتماعي  ,الذي يصل في الحاالت الشديدة إلى المعاناة
في الخوف من عذاب هللا سبحانه وتعالى وفقدان األمل في رحمته جل شأنه (.)1
المطلب االول  :إن المحك اإلسالمي للسلوك هو جوهر الصحة النفسية لما تميز به
من خصائص منها :
 -1أنه محك انساني  :حيث تهدف قواعد الشريعة إلى التيسير ودفع الضرر
وتحقيق األمن ألن اإلنسان هو مدار الرسالة اإلسالمية كلها .
 -2أنه محك عالمي  :حيث يتم فيه رعاية حقوق اإلنسان في أرسخ معانيه  ,وال
يفرق في الحقوق بناء على اللون أو العرق .
 -3أنه محك شامل  :حيث يشمل كل جوانب الشخصية الجسمية والعقلية
واالنفعالية واالجتماعية والدافعية .
 -4أنه محك واقعي  :وذلك في توازن فريد بين جوانب اإلنسان المادية وغير
المادية  ,بكل نوازعه ودوافعه  ,وبما يسمح له بإشباعها جميعا في إطار اجتماعي
منظم (. )2
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المطلب الثاني  :اإليمان بالقدر ينافي القلق :
ويتضح ذلك في :
 -1يعفى اإلنسان من مسئولية بعض األحداث حيث إنها من قدر هللا فال يستشعر
التقصير واإلهمال  ,وهي األعمال التي لم يكن له يد في حدوثها أو ليس مسؤوال
عنها  ,مما يحرره من الشعور باإلثم .
 -2في المواقف التي يبذل فيها الفرد الجهد لتحقيق هدف معين وال يتحقق هذا
الهدف  ,قد يشعر بالضيق  ,ولكن اإليمان بالقدر يعفيه عن هذا ويحفظ عليه أمنه
وطمأنينته مادام أدى ما عليه .
 -3أن إيمان الفرد بالقدر يجعله مطمئن النفس  ,يقبل على أعماله دون قلق ,
فإدراك الفرد أن كل ما يحدث هو من قدر هللا يدفعه لبذل الجهد في تحقيق منفعة
شخصيه او عامه دون الخوف من الفشل  ,وال يتخذ اإليمان بالقدر وسيلة للتكاسل
والتحلل من المسؤولية (. )3

أن اإليمان بالقدر يمنح المسلم التفاؤل والرضاء بكل ما قدر هللا تعالى له ,
ويربيه على القوة والثقة باهلل تعالى حق الثقة  ,و على التوازن واالعتدال دون
إفراط أو تفريط  ,واالعتماد على هللا في العمل واإلتقان دون تواكل مع األخذ
باألسباب  ,تحقيق الهدوء النفسي والطمأنينة بما قدر هللا  ,فال يقلق بحصول مكروه
 ,أو فقد عزيز  ,فكل زائل ال محاله ( , )4قال تعالى  " :لِ َكي َْال َتأْ َس ْوا َعلَى َما َفا َت ُك ْم
حديد .
َو َال َت ْف َرحُوا ِب َما آ َتا ُك ْم َو َّ
هللا ُ َال ُيحِبُّ ُك َّل م ُْخ َتال َف ُخور (" )23

إن الجسد أتى من التراب واليه يعود  ,فاستقراره في غذائه مما تخرج االرض
من طعام وشراب  ,وإن الروح أتت من السماء وتعود إليها  ,فاستقرارها في غذائها
اإليمان واتصالها بفاطرها  ,فال ُتشبع الجسد وتترك الروح َت َتضور الجوع .
ِ
7

(

 )1مرجع سابق  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين ,ص . 73
( )2انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 343
( )3انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 358
( )4انظر نفس المرجع  ,د /الحكيمي وجدان  ,وآخرين  ,ص . 358
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الخاتمة
بعد الحديث عن القلق أنواعه وأسبابه وأعراضه وعالجه  ,ثم بيان الجانب
البنائي في العالج الروحي و تمايزه  ,وقوة تأثيره في حاالت القلق  ,توصلت إلى ما
يأتي من النتائج :
 أوالَ  :أن العالج البشري مهما وصل يظل ضعيفا ً بضعف واضعه  ,ويضلالعالج الروحي قويا ً بقوة ُمحكمه .
 ثانيا َ  :أن العالج البشري يحتمل الصواب والخطاء  ,وأما العالج الروحي فمسلمبصحته  ,ومعاصرته كل زمان .
 ثالثا َ  :إن الجهل وقلة العلم هي الداء الذي يضعف النفس والجسد ومن ثم يعتريهاالشقاء .
 رابع  :إن على المتعالج أن يمتلك إرادة قوية وإصراراَ حازما َ فهي الخطوة األولىواألهم في العالج .
 خامسا َ  :أن أركان اإلسالم واإليمان محققة للصحة النفسية  ,إذا ما أعطية حقهاوتمت كما ينبغي .
 سادسا َ  :أن غذاء الروح سماويا ً  ,وهذا ما تفرضه طبيعتها . سابعا َ  :أن العالج الروحي يبني سداً منيعا ً ضد المشكالت قبل حدوثها  ,بخالفطرق العالج االخرى التي تهتم بالمشكالت بعد حدوثها .

أهم التوصيات التي أحبذ أن تكون بين يديك أيها القارئ :
 ضرورة االعتزاز بالدين  ,وجعله المرجع االول في شؤون حياتنا كلها . ربط المعالج النفسي للمتعالج الجانب الروحي إلى جانب ما يفرضه العلم منخطوات للعالج .
 -إعطاء العبادات الروحية حقها  ,كي تستقر النفس وتحيا .
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ختاما ً  :هذا جهد عبد ضعيف ما كان فيه من صواب فمن هللا  ,وما كان فيه من
خطأ فمن نفسي والشيطان .
وصلى هللا على هادي البشرية  ,محقق الصحة النفسية محمد بن عبدهللا صلى هللا
عليه وسلم وعلى آلة وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين .

***
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فهرس اآليات
اآلية
" إِ َّن َما َٰ َذلِ ُك ُم ال َّش ْي َطانُ
ي َُخوِّ فُ أَ ْولِ َيا َءهُ " ...
" َا أَ ُّي َها ال َّناسُ َق ْد َجا َء ْت ُك ْم
َم ْوعِ َظة " ...
ان
" َفلَمَّا َت َراءى ْال َج ْم َع ِ
"....
" َق َاال َر َّب َنا إِ َّن َنا َن َخافُ
" ....
ب
" حم (َ )1ت ْن ِزي ُل ْال ِك َتا ِ
هللا " ..
م َِن َّ ِ
اب مِن مُّصِ ي َبة
ص َ
" َما أَ َ
فِي " ...
ْ
" لِ َكي َْال َتأ َس ْوا َعلَى َما
َفا َت ُك ْم " )23( ...
" ولِ َمنْ
خاف َمقا َم َر ِّب ِه
َ
( ) 46
"
تان
َج َّن ِ
ان ُخل َِق َهلُوعًا
اإلن َس َ
" إِنَّ ِ
" ...
()7
" َو َن ْفس َو َما َس َّوا َها
َفأ َ ْل َه َم َها " ...

اسم السورة
ال عمران

رقم الصفحة
14

يونس

3

الشعراء

13

طه

13

غافر

14

الحديد

14

الحديد

17

الرحمن

14

المعارج

13

الليل

3

***
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فهرس المصادر والمراجع
 -1القرآن الكريم .
 -2الصحة النفسية  ,د .الكحيمي  ,وجدان عبدالعزيز  ,د .حمام  ,فادية كامل  ,د.
سيد مصطفى  ,علي أحمد ,مكتبة الرشد  ,الرياض . 1424 ,
 -3العالج السلوكي الحديث  ,ا .د عبدالرحمن  ,محمد السيد  ,ا .د الشناوي  ,محمد
محروس  ,مكتبة زهراء الشرق  ,الطبعة األولى .2010
 -4تعديل السلوك اإلنساني  ,أ  .د الخطيب  ,جمال محمد  ,عمان _ دار الفكر
ناشرون وموزعون  , 2014الطبعة السابعة .
 -5طب القلوب  ,إعداد الراوي  ,عمر أحمد  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت ,
.1971
 -6نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  ,إعداد بن حميد  ,صالح بن
عبدهللا  ,بن ملوح  ,عبدالرحمن بن محمد  ,دار الوسيلة للنشر والتوزيع  ,جدة ,
الطبعة الثالثة 1425 ,هـ  2004 /م .
 -7نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ,د الشناوي  ,محمد محروس  ,دار الغريب
 ,القاهرة .
 المراجع اإللكترونية :
 -1القلق  :كيف عالجه اإلسالم ؟  ,د .غازي التوبة  ,منقول من موقع :
صيد الفوائد . https://saaid.net/Minute/205.htm

***
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فهرس الموضوعات

المقدمة

-------------------------------------------------------

3

التمهيد

--------------------------------------------------------

5

المبحث األول  :نظرة عامة حول القلق ----------------------------- .

6

أوالً  :أنواع القلق ---------------------------------------------- .
ثانيا ً  :أقسام القلق ---------------------------------------------- .
ثالثا ً  :أعراض القلق --------------------------------------------- .
المبحث الثاني  :عالج القلق ----------------------------------------.

8

أوالً  :العالج السلوكي ------------------------------------------ .

8

ثانيا ً  :العالج المعرفي السلوكي 10 ----------------------------------- .
ثالثا ً  :العالج الروحي 12 ------------------------------------------- .
المبحث الثالث  :الجانب البنائي في العالج الروحي 15 ------------------ .
المبحث الرابع  :قوة العالج الروحي 16 ------------------------------ .
أوالً  :المحك االسالمي للسلوك جوهر الصحة النفسية -------------- .
ثانيا ً  :االيمان بالقدر ينافي القلق ---------------------------------- .
الخاتمة 18 ---------------------------------------------------------- :
فهرس اآليات
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