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 صخاملل
 أثر العبادات يف الوقاية من األمراض النفسية دراسة قرآنية. موضوع البحث:
 إظهار، من خالل اإلسهام يف وقاية الفرد من األمراض النفسية أهداف البحث:

 .ما يف القرآن من هدايات، وأساليب تربوية
 .ستنباطياملنهج االو ،وضوعياملنهج املو ،ستقرائياالنهج امل منهج البحث:

 أهم النتائج:
لع عىل كل تشعر اإلنسان بأن اهلل مط   ،العبادات وسيلة للتواصل مع اهلل  -1

 األفكار السلبية. منيشء، وتستثري مشاعره اإلجيابية، وتطهر قلبه 
، كام القلق. وتقيض عىل نوازع الرشوالصالة صلة العبد بربه، تقي من التوتر ف -2
 والشعور بالوحدة. العزلةمن  اجلامعة عىل ضالةه إن حافظ تقي

 التقوى يف نفسه، ويغرسي اجلانب الروحاين قوِ وي   ، عىل الصربرِّب والصيام ي   -3
 .عىل التأقلم مع الظروف االستثنائية هدعوِ وي   ،د عىل شكر النعمةعوِ وي   يف قلبه،
. كام اخلوف عىل الرزقو ،الشِح ومن  ،من العبودية للاملالغني والزكاة تقي  -4
، ومن الشعور بالنقص الذي يستثري يف من االنحراف تقيهو ريحاجة الفق تسد   أهنا

 .احلسد واحلقد عىل الغني واملجتمعالنفس مشاعر 
يدعو إىل و، يقي من الشح  ، وقنوطويقي من ال ،واحلج يقي من الكرب والغرور -5

 .وهو فرصة تعِود املسلم عىل الصربالتسامح، ومن الشعور بالعزلة، 
 خالقاألوواملعامالت الدين وهي العقيدة دراسة أثر باقي أركان  :التوصيات

 اإلسالمية يف حتقيق الصحة النفسية والوقاية من األمراض من خالل القرآن الكريم.
 نفسية.  - أمراض – وقاية – عبادات – قرآن الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
اخللق وهداهم إىل احلق وأنزل هلم الرشع البني احلمد هلل رب  العاملني، الذي خلق 

املبني، وأرسل إليهم نبيه األمني أرشف اخللق وأكرم األكرمني، عليه أتم الصالة 
 وأرشف التسليم، اللهم آمني.. آمني.
 جي يه  ىه مه جه ين ىنٱ﴿ والشكر هلل الذي أرسل النبي

 ِّ﴿ٱ اأنزل قرآنسبحان اهلل الذي و ،[4٦ – 45األحزاب: ] ﴾ مي خي حي
الزمر: ] ﴾خض حض جض  مصٱ﴿ٱ، ﴾ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

فكان املنهاج واملرجع الذي هيدي  .[2 – 1اجلن: ] ﴾جه ين ىن من خن ﴿ٱ [2٨
هم باحلق إذا اجلاهلون عموا، تستنري بتعاليمه وا، ضل   اجلاحدوناملؤمنني إذا  ويبّص 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ﴿ٱ عقوهلم، وتسكن بتالوته قلوهبم،
ٱ﴾هب مب خب حب جب ، شفاء من كل داء، ورمحة من كل بالء، إذا [٨2اإلرساء: ]ٱ

تاله املكروب انفرج كربه واتسع صدره، شفاء من حيث تدري ومن حيث ال تدري، 
و فهو كالم الشايف الكايف، الذي ذكره ر  ، وال غ  ومن حيث ال حتس   من حيث حتس  

 نور، وسامعه رسور، وهديه شفاء ملا يف الصدور.
ق النفس من أكثر من جهة، فلتالوته تأثري حيقِ  لذا كان للقرآن أثر إجياّب عىل

اخلشوع، ويسوق للخضوع، يؤثر عىل من يفهمه ومن ال يفهمه، عىل من يؤمن به ومن 
ته، ومل نعرف آليته، ولكنه حقيقة ثابتة مل نقف عىل ماهيِ  ال يؤمن به، وهذا التأثري رسر 

 بالتجربة واملعاينة.
قه إال من آمن به وأدرك حقيقته، صدِ ب، ال ي  ولقراءة القرآن عىل املريض أثر عجي

ب ورأى بأمِ  نه، حتى ما عاد يف قلبه للشك سبيل، وال يف عقله حاجة عي   أو من جر 
 لربهان أو دليل.

وللقرآن أثر كبري عىل النفس حيققه منهجه يف الترشيع، وأسلوبه يف الرتبية، ووسيلته 
ل مكوناهتا ومكنوناهتا. وهذا التأثري يساعد يف االتصال، وله تأثري يف النفس البرشية بك
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 يف احلفاظ عىل صحة اإلنسان والوقاية من األمراض النفسية.
ين هذا املوضوع ورغبني يف البحث فيه، فكتبت هذا البحث وتناولت فيه  لكم شد 
ها القرآن من آفات النفس، وعدها العلامء  تأثري القرآن يف الوقاية من األمراض التي عد 

 مراض النفسية.من األ
أن هذا التأثري حيققه منهج القرآن من بناء أركان  -وأنا أعد اخلطة-وقد الحظت 

اإليامن وأركان اإلسالم، وترشيع نظام العبادات ونظام املعامالت والدعوة إىل 
منظومة من األخالق، فأدركت أن املوضوع طويل ال يلم أطرافه بحث صغري كبحثي، 

ا من فروعه وهو تأثري العبادات يف الوقاية من ناول فرع  فوجدت من املناسب أن أت
األمراض النفسية، وحتى هذا الفرع باب واسع يمكن أن يدرس من خالل القرآن 

وكذلك من خالل علوم النفس والرتبية اإلسالمية، لذا رأيت أن أقتّص عىل  ،والسنة
 لنفس وعلامء الرتبية. دراسة التأثري من خالل تفسري القرآن، مع يشء من أقوال أطباء ا

ا ا والعبادات خصوص  ن عموم  هنالك جهل يف مدى تأثري التدي   مشكلة الدراسة:
يف الرعاية الصحية النفسية لإلنسان، أدى إىل إمهال تأثريها وعدم اإلفادة منها، ومن 

 ثم االقتصار عىل التداوي الطبي. 
تأثري القرآن يف حتقيق  تأيت األمهية من جهتني، األوىل: اكتشاف أمهية الدراسة:

الصحة والوقاية من األمراض النفسية، وهذا من شأنه أن يسهم يف عالج هذه 
 األمراض، ويكشف عن أساليب جديدة للرعاية الصحية.

ومنها منهجه يف  ،ومن جهة أخرى يؤكد حقيقة أن القرآن معجز من وجوه كثرية
 اهلل.الترشيع وأسلوبه يف التأثري، وهذا يؤكد أنه من عند 

الدراسات السابقة يف املوضوع أصناف: منها دراسات طبية  الدراسات السابقة:
وأخرى تربوية، ومنها دراسات دينية تناولت القرآن والسنة والرتاث اإلسالمي يف 
جمال الطب والرتبية، ومنها دراسات قرآنية، وما يعنيني هو الصنف الثالث، وهذا 

حواه من العقائد واألخالق والعبادات، فجاءت  الصنف تناول تأثري القرآن ككل وما
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هذه الدراسات غري متعمقة وال متخصصة لكون حدود الدراسة واسعة. ومن هذه 
 الدراسات ما ييل:

-ـه1421، 7القرآن وعلم النفس، حممد عثامن نجايت، دار الرشوق، القاهرة، ط −
 .القرآنيةم. وهو كتاب يف علم النفس، ومنهجه وأسلوبه ليس كالدراسات 2001
، يف علم النفس تاب إلكرتوينوهو كاألمراض النفسية والعقلية، أنور محودة،  −

 وكسابقه ليس من الدراسات القرآنية.
 حثب، وهو فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي، لالقرآن واألمن النفيس −

دولة يف ، امللتقى العلمي الرابع للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم صغري قدم يف
  .م. كذلك حمتواه خمتلف عن خطتي 2007 – 142٨، انعقد يف عام الكويت

وغالبها  ،قصرية املحتوى عىل شبكة املعلومات ،باإلضافة إىل مقاالت يسرية العدد
 ليست علمية. ومن هذه املقاالت:

 .ناهد اخلرايشلأثر القرآن يف األمن النفيس،   −

.html27494-http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t 

  .رحيل هبيجلأثر الصالة يف العالج النفيس،  −
http://www.alukah.net/culture/0/55573 

أما دراستي فجعلت موضوعها القرآن مع يشء من احلديث لغرض تأكيد 
 االستدالل.

ركان اإلسالم.. الصالة والصيام والزكاة واحلج، واقتّصت أحدود الدراسة: 
 ا.ا وأعمق غور  عليها بغية أن يكون البحث أدق ختصص  

منهج استقرائي مجعت فيه اآليات ذات الصلة، وحتلييل حللت فيه  منهج البحث:
تلك اآليات ألقف عىل مواطن االستدالل، وموضوعي أمجع فيه اآليات ذات الصلة، 

إىل شبيهه، ثم استنباطي أستنبط فيه الدليل والداللة، والقواعد وأضم الشبيه 
 واهلدايات وموضع البحث. 
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 إجراءات البحث:
مجع اآليات التي حتدثت باملنطوق أو املفهوم عن أثر العبادات يف حتقيق  -1

 الصحة النفسية والوقاية من األمراض.
 ا. موضوعي  تقسيم هذه اآليات تقسيام   -2
ر العبادات يف حتقيق الصحة النفسية والوقاية من دراستها واستنباط أث -3

 األمراض.
 خطة البحث:

مشكلة الدراسة، وأمهيتها، وحدودها، والدراسات السابقة،  املقدمة، وفيها:
 ومنهج البحث، وإجراءاته وخطة البحث. 

 ، وفيه: التمهيد
 ا.واصطالح   تعريف املرض النفيس لغة   -
 فيسالفرق بني الصحة النفسية واملرض الن -
 سامت النفس السوية يف القرآن. -
 املؤرشات التي تدل عىل وجود مرض نفيس. -
 أثر القرآن يف الوقاية من األمراض النفسية. -

وقد جعلت كل خصيصة يف  خصائص العبادات يف اإلسالم، املبحث األول:
 مطلب مستقل، وهي كالتايل: 

 : الربانيةاملطلب األول
 : االعتدالاملطلب الثاين

 : الواقعيةثالثاملطلب ال
 : الشمول املطلب الرابع

 التيسري املطلب اخلامس:
 التكافؤ بني اجلنسني املطلب السادس:
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وقد نظمت كل أثر  أثر الصالة يف الوقاية من األمراض النفسية، املبحث الثاين:
 يف مطلب مستقل، وهي كالتايل:

 : الوقاية من التوتراملطلب األول
 لقلق: الوقاية من ااملطلب الثاين

 : الوقاية من االنحرافاملطلب الثالث
 : الوقاية من العزلة.املطلب الرابع

وقد نظمت كل أثر  أثر الزكاة يف الوقاية من األمراض النفسية، املبحث الثالث:
 يف مطلب مستقل، وهي كالتايل:

 : وقاية الغني من العبودية للامل. املطلب األول
 : وقاية الغني من الشح.املطلب الثاين

 : وقاية الغني من األنانية وقسوة القلب.املطلب الثالث
 : إشعار الغني بالرضا ووقايته من تأنيب الضمري.املطلب الرابع

 : وقاية الغني من مرض اخلوف عىل الرزق.املطلب اخلامس
 : سد حاجة الفقراء ووقايتهم من االنحراف.املطلب السادس
 واحلقد عىل الغني وعىل املجتمع. : وقاية الفقري من مرض احلسداملطلب السابع
 : وقاية الفقري من األرضار النفسية واالجتامعية لنظام الرق.املطلب الثامن

 وقاية األيتام من الضياع.  املطلب التاسع:
 : وقاية الفقري من الشعور بالنقص.املطلب العاشر
كل أثر وقد نظمت  أثر الصيام يف الوقاية من األمراض النفسية، املبحث الرابع:

 يف مطلب مستقل، وهي كالتايل:
 : الوقاية من كل رش.املطلب األول
 : حتقيق التوازن بني مكونات اإلنسان.املطلب الثاين

 : الرتبية عىل الصرب.املطلب الثالث
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 : تقوية اجلانب الروحاين لديه.املطلب الرابع
 : حفظ غريزة اإلنسان من االنفالت.املطلب اخلامس
 تعويد عىل التأقلم مع الظروف االستثنائية.: الاملطلب السادس
 : التعويد عىل شكر النعمة.املطلب السابع

وقد نظمت كل أثر  املبحث اخلامس: أثر احلج يف الوقاية من األمراض النفسية،
 يف مطلب مستقل، وهي كالتايل: 

 : الوقاية من الكرب.املطلب األول
 : الوقاية من القنوط.املطلب الثاين

 : الوقاية من الشعور بالعزلة.الثاملطلب الث
 : الوقاية من املشاعر السلبية.املطلب الرابع

 : الوقاية من اجلزع وتنمية الصرب.املطلب اخلامس
 : الوقاية من البخل. املطلب السادس
 : الوقاية من احلقد.املطلب السابع

 اخلامتة والتوصيات، وقائمة املصادر واملراجع.
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 التمهيد
 ا:واصطالح   تعريف املرض النفسي لغة  

م   املََرُض يف اللغة: ق  . وهو أصل يدل عىل ما خيرج به اإلنسان عن حد  )1(الس 
 .)2(الصحة يف أي يشء كان

 .)3(ما يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدالاملرض يف االصطالح: و
 .)5(وما يكون به التمييز ،)4(الروح النَ ْفُس يف اللغة: و

 .)6(اجلوهر احلامل لقوة احلياة واحلس واحلركة اإلراديةلنفس يف االصطالح: او
يعني: خروج قوة احلياة واحلركة واإلرادة يف  فاملرض النفسي يف اللغةوعليه 

 اجلسم عن حد الصحة.
حالة نفسية تصيب تفكري اإلنسان أو مشاعره أو «املرض النفسي يف االصطالح: و

ه وتّصفاته إىل حد يستدعي التدخل لرعايته، ومعاجلته حكمه عىل األشياء أو سلوك
 . )7(«يف سبيل مصلحته اخلاصة، ومصلحة اآلخرين من حوله

من خالل التعريف يظهر أن تغري  تفكري اإلنسان ومزاجه وأفكاره وسلوكه إىل حد  
 ا إذا ملا حيتاج للمعاجلة. وال يعد التغري مرض  يرضه أو يرض من حوله يعد مرضا نفسي  

ا يتجاوز احلدود الطبيعية، ومل يستدع التدخل للمساعدة، وال يعد الشخص مريض  
ا، بل تبقى انفعاالته يف حدود االنفعاالت الطبيعية العادية التي تنتج عن الظروف نفسي  

 ا.ا أو سلب  املحيطة، وتنعكس عىل اإلنسان إجياب  

                                       
 .(110٦ /3حاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، )الص )1(
 .(311 /5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) )2(
 .(211عريفات، اجلرجاين، )ص: الت )3(
 (.9٨4 /3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، ) )4(
 .(234 /٦لسان العرب، ابن منظور ) )5(
 .(242التعريفات، اجلرجاين، )ص:  )٦(
 .(17األمراض النفسية والعقلية، أنور محودة البنا، )ص:  )7(
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 :الفرق بني الصحة النفسية واملرض النفسي
لإلنسان ترتدد بني ثالث حاالت، األوىل: الصحة وهي التي تكون احلالة النفسية 

ا فيها انفعاالت اإلنسان طبيعية يشعر الشخص معها بالراحة واالستقرار، مما يؤثر إجياب  
عىل سلوكه وأحكامه. وباملقابل هنالك حالة تنعكس فيها مشاعر اإلنسان وحالته 

ا عىل قد ال يطاق، مما يؤثر سلب   النفسية إىل حد يشعر فيها بالضيق والتوتر الذي
تّصفاته. وبني هاتني احلالتني هنالك حالة وسط تتغري فيها حالة اإلنسان النفسية 
وتؤثر عىل مزاجه وتشعره بعدم الراحة، لكن  هذا التغري يبقى يف حدود حمتملة وال 
يؤثر عىل أحكام اإلنسان وتّصفاته، وهذه حالة شائعة حتدث نتيجة ضغوط احلياة 

 ا.الطبيعية، وال تعد  مرض  
 طبيعي أن يتوقع اإلنسان احتامالت مستقبله، وأن يدفعه هذا التوقع إىل فمثال  

ختمني النتائج والسعي لتحقيق املرغوبة منها وتفادي النتائج غري املرغوبة، ضمن 
طاقته وبنفسية مستقرة ويف إطار إدراكه ألن هنالك قوة عليا فوق قوتنا تتحكم 

ا. أما إن اختل هذا وهذه حالة طبيعية يوصف اإلنسان فيها بأنه سليم نفسي   باألشياء،
االنفعال ونقص عن حده الطبيعي إىل حالة ال يشعر اإلنسان معها بأي اهتامم 
باملستقبل، أو زاد بحيث صار التفكري يف املستقبل يدفعه إىل االضطراب واخلوف غري 

حالة من املرض النفيس، وهو ما يسميه  املربر، فإن ذلك يعني أن اإلنسان دخل يف
علامء النفس بالقلق: وهو شعور باخلوف الزائد من رش متوقع، وإحساس بالعجز عن 

 مواجهته.
 :مسات النفس السوية يف القرآن

ذكرت فيام سبق أن املرض النفيس تغري يف حالة اإلنسان خيرجه عن احلدود 
ية ملعرفة ما إذا كان التغري طبيعيا أو الطبيعية، وهنا البد من حتديد احلدود الطبيع

مرضيا، والبد من حتديدها وفق مرجع مثايل للنفس السوية، يقارن اإلنسان به ضمن 
حدوده. وأفضل مرجع مثايل هو صورة النفس السوية يف القرآن، والتي متتاز بميزات 
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 نظمتها يف صورة مطالب، وهي كالتايل:
سان إىل االلتزام بأمر اهلل عن حب ورضا، االستسالم هلل يدفع اإلن: االستسالم

والثقة به، ومراقبته يف كل تّصفاته، والتوكل عليه يف النتائج، والرضا هبا مهام كانت؛ 
ألنه مطمئن لتدبري اهلل وحكمه، وكامل هذا االستسالم يظهر يف االلتزام بالعبادة يف 

 ﴾مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ﴿ٹٱٹٱ الرساء والرضاء،
، أي: أعلن أن مقصدك يف صالتك وطاعتك وتّصفاتك مدة حياته إنام [1٦2األنعام: ]

وحيتمل أن يراد هبذه املقالة أن صالته «وإرادة وجهه وطلب رضاه،  ،هو هلل 
وهذا من شأنه  )1(.«يّصفه يف مجيع ذلك كيف شاء ،ونسكه وحياته وموته بيد اهلل 

  بام قسم اهلل له. ا دائام  أن جيعل اإلنسان راضي  
اي ُغالُم إين أَُعل ُِّمَك َكلِّماٍت: اْحَفظِّ اَّللهَ ََيَْفْظَك، «لعبداهلل بن عباس:  ×ل قا

َ، َوإَِّذا اْستَ َعْنَت فاْسَتعِّْن ابَّللهِّ، َواْعَلْم  اْحَفظِّ اَّللهَ َتِّْدُه َُتاَهَك، إَذا َسأْلَت فاسألِّ اَّلله
َفُعوَك بِّ  ُ َلَك، أنه األُمهَة َلوِّ اْجَتَمَعْت على أْن يَ ن ْ َفُعوَك إِّاله بَِّشْيٍء َقْد َكتَ َبُه اَّلله َشْيٍء ََلْ يَ ن ْ

َوإِّنِّ اْجَتَمُعوا على أْن َيُضُروَك بَِّشْيٍء َلَْ َيُضُروَك إِّال بَِّشيٍء قد َكت ََبُه اَّللهُ َعَلْيَك، 
ر وحسن االستسالم والتوكل يؤدي إىل الستقرا . )2(«رُفَِّعتِّ األْقالُم َوَجفهتِّ الصُُّحفُ 

 مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن﴿ٹٱٹٱ والراحة النفسية،
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱ ﴿ٱٹٱٹٱو [13اف: قاألح] ﴾مئ هي
 .[4الفتح: ]ٱٱٱٱ﴾رت يب ىب نب زبمب يئرب نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

من حقائق اإليامن باهلل أن يسعى اإلنسان إىل ما يريد ويأخذ باألسباب ثم : التوكل
 ٹٱٹٱ، املتّصف يف هذا الكون يتوكل عىل اهلل ويرىض بام قسم له، ويؤمن أن اهلل هو

 هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميٱ﴿
                                       

 .(3٦9 /2املحرر الوجيز ، ابن عطية، ) )1(
وأخرجه ، (3/194ت شاكر ) ،انظر: مسند أمحد« إسناده صحيح«واه اإلمام أمحد، قال الشيخ أمحد شاكر: ر )2(

 ، واحلديث صححه األلباين.(4/٦٦7، انظر: سنن الرتمذي )«حديث حسن صحيح«الرتمذي يف السنن وقال: 
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 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
والتقوى  .[3٨الزمر: ] ٱ﴾مظ حط مض حضخض جض مص حصخص مس

ا مهيأ لتقبل النتائج مهام كانت، ا نفسي  واألخذ باألسباب والتوكل جيعل املسلم مستقر  
لرش إذا ما توكل اإلنسان عىل ربه بل يرى ما ظاهره الرش يف احلقيقة هو خمرجه من ا

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ﴿ٱٱٱٹٱٹ بصدق وإخالص،
 حج مث هت مت خت جتحت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
ومن يكل أمره إىل اهلل ويفوض إليه اخلالص منه كفاه اهلل ما  ،[3 – 2الطالق: ] ﴾ مج

نها، ويرتك أمهه يف دنياه ودينه، لكن ليس املراد أن يلقي املسلم األمور عىل عواه
السعي والعمل ويفوض األمر إىل اهلل، بل يأخذ باألسباب ويؤدهيا عىل أمثل وجه، ثم 

 يكل أمره إىل اهلل.
 خم ﴿ ٱٱٹٱٹٱ، املؤمن يثق بربه، وال ينتظر منه إال اخلري، وهو متفائل دائام: الرجاء
 ﴾جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم

املؤمن يرجو فرج اهلل، والكافر يقنط يف  أي ال تقنطوا من فرج اهلل، فإن« .[٨7يوسف: ]
. ونقل )1(«الشدة، ودل هذا عىل أنه بحسب إيامن العبد يكون رجاؤه لرمحة اهلل وروحه

 . )2(«هذا دليل عىل أن اليأس من الكبائر«القرطبي عن قتادة والضحاك قوهلم: 
نه إذا أدى والعبادة تقي اإلنسان من الشعور باليأس إذا وقع يف الذنب، ألنه يعلم أ

 مع جع مظ  حط مض ﴿ ٹٱٹٱ، العبادة اقرتب من اهلل واقرتب اهلل منه
 مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ

 .[1٨٦البقرة: ] ﴾جل

والرجاء يقي من مرض نفيس خطري هو القنوط واليأس، ومها يؤديان باإلنسان إىل 
 اخلوف املستمر من املصري، وفقدان األمل، والشعور بعدم الرغبة بالعمل؛ ألنه ال

                                       
 .(404تيسري الكريم الرمحن، تفسري السعدي، )ص:  )1(
 .(252 /9، القرطبي، )اجلامع ألحكام القرآن  )2(
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فائدة من العمل وال قيمة له، فقد رفعت عند هذا املريض األقالم وجفت الصحف 
قبل األوان. بينام اإلنسان السوي يدرك أن العبادة تكفر الذنوب، وأن باب التوبة 
مفتوح حتى آخر حلظة من احلياة. فإن وقع منه الذنب أقبل عىل العبادة واستغفر ربه 

 به، واستأنف حياته بنفس مطمئنة.يغفر اهلل له ذن ورجا بعد ذلك أن
الرضا ثمرة االستسالم والتوكل، وهو ناتج عن ثقة العبد بربه، وتوكله : الرضا

من أهم عوامل الصحة  وهذا. عىل كل األحوالا بحكم ربه عليه، مما جيعله واثق  
ا، ومن ا أو رش  النفسية، والذي يتحىل هبذه الصفة، مستقر يف كل أحواله إن كانت خري  

 يل ىل مل خل ﴿ ٱٱٹٱٹ عنه، م دواعي رىض املسلم شعوره بأن اهلل راض  أه
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه
 يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
رضوا عنه البتهاِجهم « .[22املجادلة: ] ﴾مث زث رث يت ىت نت زتمت رت

ع ال يرىض)1(« وآجال  بام آتاهم اهلل عاجال   بام كسب، وقنوع يرىض بام  . وشتان بني طام 
َعَجب ا ألمرِّ املؤمنِّ إِّنه « :×ا صرب، قال ا شكر وإن كان رش  قسم اهلل له، إن كان خري  

أْمَره ُكلهُه لُه َخرٌي وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمْؤمنِّ إِّْن أَصابتُه َسرهاُء َشَكَر فكانْت َخري ا 
  .)2(«ا لهُ لُه وإْن أَصابتُه َضرهاُء َصرَب فكانْت َخري  

هذه الصفة من أهم الصفات التي تقي اإلنسان من التوتر والقلق والرتدد 
 ٹٱٹٱ، ا ربام يكون هو خريواالضطراب، واملتصف هبا يؤمن بأن ما يظنه رش  

  حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم﴿
 من زنٱ﴿ٱ :×وقال تعاىل لنبيه  ،[21٦البقرة: ] ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي
 ×ف املفعول الثاين ليعطيك ليعم كل ما يرجوه وحذ«. [5الضحى: ] ﴾ ىن  نن

                                       
 .(224 /٨تفسري أّب السعود، ) )1(
 .(2295 /4(، )2999صحيح مسلم، رقم ) )2(
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 من خري لنفسه وألمته فكان مفاد هذه اجلملة تعميم العطاء ... وجيء بفاء التعقيب يف
إلفادة كون العطاء عاجل النفع بحيث حيصل به رىض املعطى عند العطاء  ﴾ىن﴿

العلم ملا فال يرتقب أن حيصل نفعه بعد تربص. وتعريف ربك باإلضافة دون اسم اهلل 
من الرأفة واللطف، وللتوسل إىل إضافته إىل ضمري املخاطب ملا  ﴾نن﴿ يؤذن به لفظ

وعد واسع يف ذلك من اإلشعار بعنايته برسوله وترشيفه بإضافة رب إىل ضمريه. وهو 
 .)1(«× يالشمول ملا أعطيه النب

ول  اهللِ  س  : ق ال  ر  َصاٍل، َمْن َيَُْخُذ مِّْن أُمه « :×عن أّب هريرة، ق ال  ِتِّ ََخَْس خِّ
فَ ي َْعَمُل ِبِِّّنه، َأْو يُ َعل ُِّمُهنه َمْن يَ ْعَمُل ِبِِّّنه ؟ قَاَل: قُ ْلُت: َأََن اَي َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: فََأَخَذ 

َا َقَسَم هللاُ  ، َواْرَض ِبِّ َلَك  بَِّيدِّي فَ َعدهُهنه فِّيَها، ُثُه قَاَل: اتهقِّ اْلَمَحارَِّم َتُكْن َأْعَبَد النهاسِّ
َك  به لِّلنهاسِّ َما ُتِّبُّ لِّنَ ْفسِّ ْن إََِّل َجارَِّك َتُكْن ُمْؤمِّن ا، َوَأحِّ ، َوَأْحسِّ َتُكْن َأْغََن النهاسِّ

كِّ متِّيُت اْلَقْلبَ  َك، فَإِّنه َكثْ َرَة الضهحِّ وهذا هو  . )2(«َتُكْن ُمْسلِّم ا، َواَل ُتْكثِّرِّ الضهحِّ

ع  املثل األعىل يف الرضا بام قسم اهلل ت ط ج  : اض  ب ِد اهللِ بن مسعود، ق ال  ن  ع  عاىل، وع 

ول  اهلل ِ  س  ا  ×ر  : ي  ل ت  ، ف ق  ن ب ه  ح  ج  س  ل ت  أ م  ع  ، ج  ظ  ت ي ق  ن بِِه، ف ل ام  اس  أ ث ر  يف ج  ، ف  ِصري  ىل  ح  ع 

ط   ت ى ن ب س  ت ن ا ح  ن  ول  اهلل ِ، أ ال  آذ  س  ي ئ ار  ىل  احل  ِصرِي ش  ق   ل ك  ع  ول  اهلل ِ ؟ ف  س  َما يل «: ×ال  ر 
نْ َيا، َكَراكٍِّب َظله َُتَْت َشَجَرٍة، ُثُه رَاَح  َا َمثَلِّى َوَمَثُل الدُّ نْ َيا، إَِّّنه نْ َيا، َما َأََن َوالدُّ َولِّلدُّ

 .)3(«َوتَ رََكَها

ا ال يالئمها إما ألن مآله مالئم، أو ألن عليه احتامل النفس أمر  ) الصرب: الصرب

 فأشبه ما مآله مالئم، أو لعدم القدرة عىل االنتقال عنه إىل غريه مع جتنب ام  عظي جزاء  
                                       

 .(39٨ /30التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) )1(
ا لغريه «قال الشيخ أمحد شاكر: رواه اإلمام أمحد،  )2( انظر مسند أمحد . «يف إسناده ضعف، ولكنه يكون صحيح 

 (.1٦7 /٨ت شاكر )
( وصححه األلباين، 137٦ /2(، وقد صححه املحقق، وسنن ابن ماجه )3/55٦مسند أمحد ت شاكر ) )3(

 (.1٦٦ /4سنن الرتمذي وقال حسن صحيح، انظر سنن الرتمذي، ت بشار )
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 .)1(«اجلزع والضجر
ومن ثمرات الصرب تقبل اإلنسان لنتائج سعيه، وما قسم اهلل له، حتى وإن كان عىل 

 ٹٱٹٱ ا من أبواب األجر للصابر املحتسب.غري ما يريد، يكفي أن يف االبتالء باب  

 خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿
 وحسبك بمزية الصرب أن اهلل جعله مكمال  ، [3 – 1العّص: ] ﴾ ين ىن من

ا، وجعلت أكثر ألسباب الفوز، وقد ذ كر الصرب يف القرآن يف نيف وتسعني موضع  
اخلريات والدرجات عىل الصرب، والصرب خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمر اهلل 

 .)2(برضا
الصابرين أن البلوى متحو الذنوب، ويتخيل أجر يف املصائب يستحرض املسلم 

 مه جه هن خنمن حن جن  مم خم حم ﴿ قوله تعاىل: املحتسبني، ويتذكر
الزمر: ] ﴾ هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي جي ٰه

ول  اهلل ِ ، فمن فقد عزيز  [10 س  ِرِي أ ن  ر  ع  ى األ ش  وس  ن  أ ِّب م  ا فصرب كان جزاؤه اجلنة، ع 
×  :  اْلَعْبدِّ قَاَل اَّللهُ لَِّمالئَِّكتِّهِّ قَ َبْضُتْم َوَلَد َعْبدِّي، فَ يَ ُقولُوَن نَ َعْم، إَِّذا َماَت َوَلدُ  «ق ال 

فَ يَ ُقوُل قَ َبْضُتْم ََثََرَة فُ َؤادِّه،ِّ فَ يَ ُقولُوَن نَ َعْم، فَ يَ ُقوُل َماَذا قَاَل َعْبدِّي، فَ يَ ُقولُوَن محَِّدَك 
ت ا يفِّ اْْلَنهةِّ َومَسُّوُه بَ ْيَت احْلَْمدِّ  ابْ ُنوا لَِّعْبدِّي :َواْسََتَْجَع، فَ يَ ُقوُل اَّللهُ  . ومن ابتيل )3(«بَ ي ْ

يبُ «قال:  ×أن النبي  بجسده جوزي عىل صربه، عن عائشة  يَبٍة ُتصِّ  َما مِّْن ُمصِّ
َا َعْنُه َحَّته الشهوَْكةِّ ُيَشاُكَها ُ ِبِّ  . )4(«اْلُمْسلَِّم إِّاله َكفهَر اَّلله

 - ×كام يقول النبي –يا أن أشد الناس ابتالء وعندما يستحرض املسلم يف البال
تَ َلى الرهُجُل َعَلى َحَسبِّ دِّينِّهِّ  ،األَنْبَِّياُء ُثُه اأَلْمَثُل فَاأَلْمَثلُ « فَإِّْن َكاَن دِّيُنُه ُصْلب ا  ،فَ يُ ب ْ

                                       
 .(479-47٨ /1والتنوير، ابن عاشور، ) التحرير )1(
 رجع السابق.امل )2(
(، وأخرجه ابن حبان، وقال 332 /3الرتمذي ت شاكر )حسن غريب، انظر سنن  :أخرجه الرتمذي، وقال )3(

 (.140٨(، وانظر الصحيحة )211 /7حسن لغريه، انظر صحيح ابن حبان، ) :األلباين
 (.114 /7(، )5٦40صحيح البخاري، ) )4(
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ينِّهِّ  ،اْشَتده َباَلُؤهُ  ينِّهِّ رِّقهٌة ابْ ُتلَِّي َعَلى َحَسبِّ دِّ لَعْبدِّ َفَما َيرْبَ  ،َوإِّْن َكاَن يفِّ دِّ ُح الَباَلُء ابِّ
يَئةٌ  ي َعَلى اأَلْرضِّ َما َعَلْيهِّ َخطِّ تتأجج يف نفسه الرغبة يف التأيس هبم   )1(«َحَّته َيَْتَُكُه ََيْشِّ

ويثور األمل يف احلصول عىل أجرهم، وعندما يستحرض أن الصرب ينفع والدعاء 
أن اجلزع لن يرد يستجاب وأن اهلل خيفف عىل عبده املصاب ويتلطف به، ويستحرض 

قضاء اهلل، ولن يأيت بيشء سوى أنه يكدر النفس، ويضيق الصدر، ويفوت األجر. 
عندما يستحرض كل ذلك حتمله نفسه عىل الصرب، وحيمله الصرب عىل جتاوز مصابه 
 بأقل قدر من املشاعر السلبية، واألرضار النفسية، وال يقع فريسة للتوتر واالكتئاب.

ضمن جمتمع يتأثر هبم ويؤثر فيهم، ومزاجه وحالته النفسية  املسلم فرد: التسامح
ال يمكن أن تنعزل عن املحيط االجتامعي الذي يعيش فيه، والتسامح جيعل انفعاالت 

ابِر  ؤل  ي  يألف و   ف  يلِ أ  اإلنسان إجيابية جتاه اآلخرين. فاملسلم يف جمتمعه  ن   ج   ف، ع 
ول  اهلل ِ  س  : ق ال  ر  ُن َمْأَلَفٌة، َواَل َخرْيَ فِّيَمْن اَل َيََْلُف َواَل يُ ْؤَلفُ اْلُمؤْ «: ×ق ال   . )2(«مِّ
الناس ويتسامح معهم. والتسامح يولد املحبة واملودة ويقي من  عىلواملسلم يصرب 

داء البغض واحلقد، ومن أبرز مظاهر تسامح املسلم أن يقابل السيئة باحلسنة، وحيول 
املسلم من االنفعاالت الشديدة الناجتة عن  اخلصومة إىل مصاحلة، وهذا خلق يقي

مواقف اآلخرين السلبية، ونتيجة موقفه هذا يتصالح مع املجتمع ويتجنب الّصاع مع 
  ىقيق يف ىف يث ىث﴿ٱٱٹٱٹ اآلخرين ويدفع رشهم ويكسب ود هم،

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
أي ادفع سفاهتهم  .[3٦ – 34فصلت: ] ﴾مت خت حت جت مبهب خب

                                       
(، قال شعيب 2/277إسناده صحيح، انظر: مسند أمحد ت شاكر ) :رواه أمحد وقال الشيخ أمحد شاكر )1(

حسن  :، وأخرجه الرتمذي وقال (159 /3مسند أمحد )إسناده حسن ورجاله ثقات، انظر:  :األرناؤوط
 (.٦02 /4صحيح، انظر: سنن الرتمذي ت شاكر )

(، قال شعيب األرناؤوط: 107 /15واإلمام أمحد يف املسند أمحد ) (،7/105رواه ابن أّب شيبة يف مصنفه ) )2(
 .(42٦)إسناده حسن، وذكره األلباين يف الصحيحة: 
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، فإنك إن والغفران األحسن، وقابل إساءهتم باإلحسان، وذنبهم بالعفو بالطريقة
وانقلبوا من  ،استحيوا من أخالقهم الذميمة وتركوا ،صربت عىل سوء أخالقهم

 العداوة إىل املحبة، ومن البغض إىل املودة.
 املؤشرات الِت تدل على وجود مرض نفسي

 .ملدة أطول مما يعترب عاديا عقب حادثة مفجعة تغري يف اإلنسان -1
تغري يف مشاعر اإلنسان، أو سلوكه أو عالقاته بشكل شديد، أو طويل األمد  -2
 .اوأمل   ا له معاناة  مسبب  
إحساس اإلنسان بمشاعر غري معتادة جيد صعوبة يف تعليلها، أو فهمها، أو  -3

 جيد صعوبة يف رشحها لآلخرين.
قة به باضطراب أو معاناة يف التعامل معه مل تكن شعور اآلخرين ممن هلم عال -4

 ا.موجودة سابق  
صعوبات يف إقامة عالقات طبيعية مع اآلخرين، أو االستمرار يف هذه  -5

 .العالقات
  )1(تغري يف اإلنسان يصعب ربطه، أو فهمه، يف ضوء األحداث اجلارية من حوله. -٦

من االضطراب واخلوف يف مثل هذه احلالة خيتل مزاج اإلنسان ويصل إىل حالة 
والرتدد، وقد يدخل يف حالة اكتئاب، وهي حالة انفعالية غري عادية تؤدي إىل توتر 

ا، كام تؤدي إىل انخفاض يف استجاباته النفسية واجلسدية، ا أو جسدي  املريض نفسي  
وشعور باليأس واإلحباط والسخط العام وانعدام الثقة بالنفس، وفقدان االهتامم 

عجز عن الرتكيز وشعور يف بعض األحيان للميل إىل التخلص من احلياة. باألشياء وال
ن، واحلزن يكون من أمر قد  ×وهذه احلالة وردت يف آثار عن النبي  بتعبري اهل ِم واحل ز 

ق ع، ويف هذا السياق ورد عن الصحاّب اجلليل أنس بن مالك  ت و  وقع، واهلم من أمر م 
  الل ُهمه إِّين ِّ َأُعوُذ «كنت أسمعه يكثر من أن يقول: ف ،×أنه قال: كنت أخدم النبي

                                       
 .(17األمراض النفسية والعقلية، أنور محودة البنا، )ص:  )1(
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، َوَغَلَبةِّ و َن اهلَم ِّ  َك، مِّ  بِّ  ، َواْلُبْخلِّ َواْْلُْْبِّ، َوَضَلعِّ الدهْينِّ احلََزن َواْلَعْجزِّ َواْلَكَسلِّ
 يف ذات احلديث العجز واخلمول والسلبية. ×ومن آثاره كام ذكر النبي  .)1(«الر َِّجالِّ 

 : الوقاية من األمراض النفسيةأثر القرآن يف
ما كان سببه منها األمراض النفسية تنشأ عن اختالالت تطرأ يف جسم اإلنسان 

ا، ناجتا عن اختالالت يف إفراز اهلرمونات املسؤولة عن مزاج اإلنسان فسيولوجي  
ا إال بمستحرضات طبية ا تام  وحالته النفسية. وذلك ال يمكن عالجه عالج  

خمتص، ولكن ال يمكن أن حيقق العالج الطبي وحده الشفاء التام،  وباستشارة طبيب
وال بد من عالج موازي يقوم عىل املؤثرات الروحية التي تنعش وازع اإليامن يف 
النفس. والقرآن أفضل ما يؤدي هذا الدور، إذ يقدم للمؤمن تربية روحية حتقق 

احلقائق التي قدمها الصحة وتقي من األمراض النفسية، وقد وافق الطب احلديث 
القرآن يف هذا املجال بعد أن أثبتت فاعليته يف عالج األمراض النفسية، ومما يدل عىل 
ذلك قلة انتشار هذه األمراض يف املجتمعات املتدينة وبني األشخاص املتدينني، لكن 

عني أهنم أقل عرضة هلا وأقل ـل يـراض بـن األمـمنأى عـؤالء بـي أن هـذلك ال يعن
 ا هبا.تأثر

يكمن أثر القرآن يف الوقاية من األمراض النفسية يف منهجه يف إقامة أركان اإليامن، 
وبناء أركان اإلسالم، ويف منظومة األخالق التي يدعو هلا، ويف احلقيقة التي يقدمها 

، والصورة التي يرسمها للكون واإلنسان. ويف املبادئ التي القرآن عن اإلله 
يدة القضاء والقدر، ومفهوم الدنيا واآلخرة، ومنها أن الدنيا دار يقررها القرآن يف عق

ابتالء، فيها اخلري وفيها غري ذلك، وعبودية اإلنسان لربه تقتيض أن يتقبل املؤمن 
املصائب؛ ألنه يؤمن بأن اهلل اختارها له حلكمة ما، قد تكون لتعجيل العقاب يف الدنيا 

كمة أخرى ال يعلمها لكنه يف كل إذ هو أخف من عقاب اآلخرة، وقد تكون حل
 األحوال يؤمن باحلكمة اإلهلية، ويستسلم هلا ويتقبل ما ينشأ عنها برضا.

                                       
 .( 23 /4(، )2٨22صحيح البخاري، رقم ) )1(



د. عماد طه أحمد الراعوش أثر العبادات في الوقاية من امراض النفسية : دراسة قرآنية
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

99

 د. عماد طه أمحد الراعوش                                  الوقاية من األمراض النفسية دراسة قرآنية أثر العبادات يف

18 

 

ِل تلك األخالق  ثم يأيت بعد ذلك دور منظومة األخالق اإلسالمية ومن أ ج 
التوكل والرضا والصرب والتسامح، واألخالق اإلسالمية كلها تؤدي دورها بشكل 

 وجع املصيبة. ففوخيا يقوي النفس يف مواجهة املصائب، شامل ومتكامل، وهذ
ثم تأيت العبادات لتحول اإليامن من قواعد نظرية إىل سلوك عميل، يوثق صلة العبد 
بربه، ويقوي إيامنه، فريىض بقضاء ربه ويفوض األمر كله له. كام تسهم يف تقويم 

بادات كذلك وسيلة ا. والعا إجيابي  السلوك والفكر، وتوجيه االنفعاالت توجيه  
فهي تشعر اإلنسان بأن اهلل مطلع عىل كل يشء عامل به ال ختفى  ،للتواصل مع اهلل 

عليه خافيه، وهذا الشعور كفيل بأن يوقظ القلب ويستثري املشاعر اإلجيابية، ويقيض 
عىل األفكار السلبية. وللعبادات أيضا أثر إجياّب كبري يف األزمات حيث تشعر 

  قريب فيقوى عىل مواجهتها ويتجاوز أرضارها النفسية. املكروب أن اهلل
للعبادات يف كل دين أثر إجياّب عىل نفسية اإلنسان، والعبادات يف اإلسالم هلا أكرب 
األثر يف الوقاية من األمراض النفسية؛ ألهنا تتوجه بتأثري مبارش أو غري مبارش إىل 

ست كل العبادات يف األديان هلا مكونات اإلنسان اجلسمية والعقلية والروحية، ولي
بل تأثريها اإلجياّب يعتمد عىل طبيعة نظام العبادات ومدى  ؛ذات التأثري اإلجياّب

 مناسبتها لطبيعة اإلنسان.
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 املبحث األول
 خصائص العبادات يف اإلسالم 

نفس اإلنسان، للعبادات يف اإلسالم خصائص جعلتها ذات تأثري إجياّب كبري عىل 

 وقد نظمت هذه اخلصائص يف صورة مطالب وهي كالتايل: 

 املطلب األول: الرابنية
تلقيناها عن طريق وحييه: الكتاب  ،العبادات يف اإلسالم مصدرها اهلل 

والسنة، وهذا جيعلها موثوقة؛ ألهنا من خالق اخللق املتصف بالكامل واملنزه عن 

ا يصلح هلم وما ال يصلح، فرشيعته كاملة ال النقص، وهو األعلم بشؤون خلقه وم

ا بالثقة فيها ويدعو لتقبلها واالستسالم خلل فيها، وهذا خيلق يف نفس اإلنسان شعور  

هلا واإلقبال عليها بحرص ورغبة ورهبة، وجيعلها ذات تأثري قوي يف أخالق اإلنسان 

نسان معها عىل وسلوكه، وال يمكن أن يأيت هذ التأثري من رشيعة وضعية يتعامل اإل

 مت  زت رت يب ﴿ ٹٱٹٱ أهنا نتاج برشي ناقص عرضة للزلل،
 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت
قال  .[4٨املائدة: ] ﴾ ىنين نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك

 .)1(«، وقد نسخ به كل ما سواهالرشعة واملنهاج دين حممد «القرطبي: 

 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن ممجن خم حم جم ﴿ ٹٱٹٱ
البقرة: ] ﴾هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي

فهي وثقى تشعر بانسجام تام، انسجام مع النفس واخلالق واخللق، وهذا يقي  ،[25٦

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل، «من مرض نفيس خطري هو االنفصام الشخيص. 
                                       

 .(211 /٦اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ) )1(
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فقد اعتصم من طاعة اهلل بام ال خيشى مع اعتصامه خذالنه إياه، وإسالمه عند حاجته 

ي ال خيشى ـرى األشياء التـن عـق مـيـك بالوثـمسـرة، كاملتـآلخوال اـي أهـه فـإلي

 .)1(«انكسار عراها

 املطلب الثاين: االعتدال
االعتدال يعني عدم املغاالة والتطرف، وهذا يقي من مرض خطري من أمراض 

 النفس البرشية هو اإلفراط أو التفريط.

 ٹٱٹٱ، ال الدنياوأول مظاهر االعتدال يف العبادات السعي لآلخرة دون إمه

 .[77القصص: ] ﴾حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضٱ﴿

أي اطلب فيام أعطاك اهلل من الدنيا الدار اآلخرة وهي اجلنة، فإن من حق املؤمن أن «

يّصف الدنيا فيام ينفعه يف اآلخرة ال يف التجرب والبغي... وال تضيع حظك من دنياك 

نياك. فالكالم عىل هذا التأويل فيه يف متتعك باحلالل وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة د

 . )2(«بعض الرفق به وإصالح األمر الذي يشتهيه

اِب النبي  ح  ا من أ ص  ر  اج  النبي  ×وعن أ ن س  أ ن  ن ف  و  وا أ ز  أ ل  لِِه يف  ×س  م  عن ع 

م   ل  الل ح  : ال آك  م  ه  . وقال ب ع ض  اء  ج  النِس  و  : ال أ ت ز  م  ه  ؟! فقال ب ع ض  : الرِسِ م  ه  . وقال ب ع ض 

أ ث ن ى عليه فقال:  ِمد  اهلل   و  . ف ح  اش  ما اَبُل َأقْ َواٍم قالوا َكَذا وََكَذا؛ َلكِّّن ِّ »ال أ ن ام  عىل فِر 
. )3(«ُأَصل ِّي َوَأََنُم، َوَأُصوُم َوأُْفطُِّر، َوأَتَ َزوهُج الن َِّساَء، َفَمْن َرغَِّب عن ُسنهِتِّ فَ َلْيَس مِّّن ِّ 

خيطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا:  ×قال: بينام النبي  اس وعن ابن عب

أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد، وال يستظل وال يتكلم ويصوم، فقال 

 .)4(« ُمُروُه، فَ ْليَ َتَكلهْم، َوْلَيْسَتظِّله، َوَأْن يَ ْقُعَد، َوَأْن َيُصوَم يَ ْوَمهُ  »  ×النبي 
                                       

 .(422 /5البيان، الطربي، ت شاكر ) جامع )1(
 .(314 /13اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ) )2(
 .(2 /7(، )50٦3قم )صحيح البخاري، ر )3(
 .(143 /٨(، )٦704رقم ) املرجع السابق، )4(
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املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال:  ×ل النبي قال: دخ وعن أنس 

 ُحلُّْوُه،»: ×، قالوا: هذا حبل لزينب إذا فرتت تعلقت به، فقال النبي«َما َهَذا احلَْبٌل؟»

 . )1(« لُِّيَصلِّ  َأحدُُكْم َنَشاطَُه، فَإِّذا َفََت فَ ْلريُْقدْ 
 السعي لآلخرة، يف املقابل نجد األديان إما غالت يف السعي للدنيا أو يف

واليهود حرصوا عىل مر التاريخ  -بمفهومهم-فاليهودية مثال  أمهلت احلياة األخرى 

عىل التخفف من العبادات حتى اقتّص ما لآلخرة عىل طقوس موسمية، ليس هلا ذاك 

 العهد اجلديد –باإلنجيل  التأثري اإلجياّب عىل النفس، وملا بعث عيسى 

إثر االنحراف الذي أصاب اليهودية ما لبثوا أن حتولوا فيها ليعيد التوازن  -بمفهومهم

من التوازن إىل التطرف يف السعي لآلخرة، وهذا نتج كردة فعل عكسية للتطرف 

باالجتاه املقابل الذي انتهى إليه اليهود يف العهد القديم، فتحولت العبادة يف النّصانية 

ا يف سية، وصارت اليهودية رهبنة وزهد  إىل جترد تام عن احلاجات البرشية والغرائز النف

ا عن الزواج. وهذا بال شك انتهى إىل التفريط ا يف دور العبادة، وامتناع  الدنيا وانحباس  

ا عىل نفوس املتدينني، يف احلاجات النفسية واجلسدية والعقلية لإلنسان، فانعكس سلبي  

ردة فعل طبيعية عن  الشذوذ اجلنيس الذي كان وأدى إىل أمراض نفسية منها مثال  

االمتناع عن الزواج، أو أدى إىل عزوف أكثر النصارى عن الشعائر الدينية حتى 

 صارت النّصانية جمرد اسم ال حقيقة له.
واالعتدال ركيزة رئيسة يف كل العبادات يف اإلسالم، فاحلج ركن من أركان   

 هب مب خب حبٱ﴿ٱٹٱٹ اإلسالم ويكتفى بأدائه مرة يف العمر وللمستطيع فقط:
وال بأس يف أن يسعى يف أثناء احلج  ،[97عمران: ]  ﴾هت مت خت حت  جت

                                       
 .( 54 /2(، )1151صحيح البخاري، رقم ) )1(
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 ىث نث مث زث ﴿ٱٹٱٹ ،ليشء من حاجاته البرشية مع حاجاته الدينية
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم
 .[2٨ – 27احلج: ] ﴾مئ خئ  حئ جئ يي

 خي  حي يهجي ىه﴿ ٹٱٹٱ ،والصيام شعرية سنوية يف شهر واحد
 ﴾ّٰرئ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

ا فقط وله من بعد الغروب ينقطع فيه اإلنسان عن املفطرات هنار   .[1٨4 – 1٨3البقرة: ]

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ ٹٱٹٱ فسحة يأكل ويرشب،
 .[1٨7البقرة: ] ﴾ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

وصالة اجلمعة عبادة أسبوعية يرتك فيها املسلم كل أمور الدنيا وينقطع يف املسجد 

 مي ٱ﴿ ٹٱٹٱ للعبادة فإذا انقىض وقتها خرج ليبيع ويشرتي ويامرس حياته الطبيعية،
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ
 .[11 – 10اجلمعة: ] ﴾ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث

والزكاة جتب عىل من يملك من املال زيادة عن حاجته وبمقدار حمدد ال يرض  

ن   ق اص   بحاجة املتصدق، ع  ِن أ ِّب و  ِد ب  ع  اء  الن بِي   س  : ج  ة   ×ق ال  ك  أ ن ا بِم  يِن و  ود  ع  ي 

ا  : ي  . ق ل ت  اء  ر  ف  م  اهلل   اب ن  ع  ح  : ي ر  ا، ق ال  ر  ِمن ه  اج  تِي ه  ِض ال  وت  بِاأل  ر  ه  أ ن  ي م  ر  و  ي ك  ه  و 

، : ال  ِلِه، ق ال  يِل ك  ول  اهلل ِ أ وِِص باِم  س  :  ر  ؟ ق ال  : الث ل ث  ، ق ل ت  : ال  ؟ ق ال  ط ر  : ف الش  ل ت  ق 

ْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلة  يَ َتَكفهُفونَ »  فَالث ُُّلُث َوالث ُُّلُث َكثِّرٌي، إِّنهَك َأْن َتدََع َورَثَ َتَك َأْغنَِّياَء َخرْيٌ مِّ

  .)1(« النهاَس يفِّ أَْيدِّيهِّمْ 
 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿ والصالة عبادة يومية

                                       
 .(1251 /3(، )1٦2٨صحيح مسلم، رقم ) )1(
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بأوقات حمددة يرتك املسلم فيها أمور  ،[7٨]اإلرساء:  ﴾ زب رب يئ ىئ نئ
ا بالنسبة إىل طول ا يسري  الدنيا دقائق معدودات، حتى لو زاد عن الدقائق يبقى وقت  

 اليوم فيها يقيض املسلم حاجته الروحية وال ينبغي أن يشق عىل نفسه ويعذب جسده.
نفس كذلك تراعي حاجة اجلسد، وهذا وبالنتيجة فالعبادة كام تراعي حاجة ال

 توازن يف التعامل مع مكونات اإلنسان.
 املطلب الثالث: الواقعية

واقعية العبادات يف اإلسالم تعني أنه بمقدور اإلنسان الطبيعي القيام هبا، واملثل 
 ىي  ني مي زي ري ٰى ﴿ٹٱٹٱ ،×األعىل يف العبادات النبي 

برش مثلنا   × والرسول ،[7احلرش: ] ﴾ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي
 مص خص حص ﴿ٱٹٱٹٱ يتعب ويمرض وحيتاج إىل الطعام والرشاب والنوم،

 جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض
وبام أن  ،[2الفرقان: ] ﴾خك حك جك حقمق مف خف  حف

برش مثلنا وكان بمقدوره أن يؤدي العبادات عىل أمثل وجه فهي إذن  ×النبي 
ا مثلنا كان الرد رش  ب ×مقدورة كذلك لنا؛ وملا اعرتض املرشكون عىل كون النبي 
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ا ما حاولوا أن يقلدوه؛ ألهنم يشعرون أن طبيعته غري طبيعتهم، بل له ك  ولو كان مل  
  قدرهتم عىل االقتداء به.قدرات تفوق 

وللعبادات أثر عظيم عىل نفس املسلم، ولو مل تكن واقعية ملا كان بمقدور اإلنسان 
ا نظرية ال قيمة هلا يف الواقع. لكنها واقعية وقيام القيام هبا عىل أتم وجه ولظلت أفكار  

ب مع هبا عىل أتم وجه يدل عىل أهنا واقعية وممكنة لسائر البرش، وتتناس ×النبي 
حاجاهتم اجلسدية والعقلية والنفسية، واإلنسان قادر عىل أدائها، وباملقابل هي قادرة 

الروحية والعقلية واجلسدية، تراعي  عىل تلبية حاجاته، والتأثري فيه بكل مكوناته
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 .صحته وتقيه من اآلثار السلبية لألزمات

 املطلب الرابع: الشمول
ها ما يلبي حاجات اإلنسان اجلسدية، ومنها العبادات يف اإلسالم أنواع متعددة من

ما يلبي حاجاته الروحية، ومنها ما يلبي حاجاته العقلية، كام أن منها ما ينظم عالقة 

اإلنسان بربه، ومنها ما ينظم عالقته بالكون من حوله، ومنها ما ينظم عالقته بالناس 

نها ما خيص من حوله، وكذلك منها ما خيص الفرد، ومنها ما خيص األرسة، وم

املجتمع، ومنها ما يتعلق بالذكر، ومنها ما يتعلق باألنثى، بمعنى أن كل يشء يف حياة 

املسلم واضح ومنظم، وهذا جيعله يسري عىل هدى ال يتخبط، ويقيه مما ينتج عن هذا 

 التخبط من أمراض نفسية منها احلرية والرتدد وضعف الثقة والقلق والشعور بالعجز.
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ﴿ ٹٱٹٱٱ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي
  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ
أولئك املتصفون بام ذكر من العقائد » .[177البقرة: ]ٱ﴾زث رث يت نتىت

احلسنة، واألعامل التي هي آثار اإليامن، وبرهانه ونوره، واألخالق التي هي مجال 

فأولئك هم الذين صدقوا يف إيامهنم؛ ألن أعامهلم صدقت  اإلنسان وحقيقة اإلنسانية،

إيامهنم، وأولئك هم املتقون؛ ألهنم تركوا املحظور، وفعلوا املأمور؛ وألن هذه األمور 

ا، ألن الوفاء بالعهد، يدخل فيه الدين ا ولزوم  مشتملة عىل كل خصال اخلري، تضمن  

كرب العبادات، ومن قام هبا، كان بام كله، وألن العبادات املنصوص عليها يف هذه اآلية أ

 .)1(«سواها أقوم، فهؤالء هم األبرار الصادقون املتقون
ُعوَن ُشْعَبة ، َأْو بِّْضٌع »: ×عن أّب هريرة، قال: قال رسول اهلل  َيَاُن بِّْضٌع َوَسب ْ اإلِّ

                                       
 .(٨4)ص: ، رمحن، السعديتيسري الكريم ال )1(
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ُ، َوَأْدََنَها إَِّماطَ  تُّوَن ُشْعَبة ، َأْفَضُلَها اَل إَِّلَه إِّاله اَّلله ، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة َوسِّ ُة اأَلَذى َعنِّ الطهرِّيقِّ
َيَانِّ   . )1(«مَِّن اإلِّ

والعبادة هبذه تراعي تنظيم عالقات اإلنسان كلها وتلبية حاجاته سائرها. بحيث 
تصبح كل عالقاته واضحة ال نقص فيها وال غموض وال تشويش، يف سائر نواحي 

إىل أقلها، يعرف ما له وما عليه، ويميش  احياته، من أوهلا إىل آخرها، ومن أعظمها شأن  
عىل هدى من أمره ال يضل وال يشقى، وهذا حيقق له الراحة ويقيه من احلرية والرتدد 

 واجلهل وكلها تنتهي إىل أمراض النفسية.
 املطلب اخلامس: التيسري

العبادة يف اإلسالم يسرية، ومبناها عىل رفع احلرج، جتب عىل املستطيع وتسقط عن 
ملا نزل عىل » ،[2طه:] ﴾زب رب يئ ىئ نئٱ﴿ ٹٱٹب األعذار، أصحا

الوحي بمكة اجتهد يف العبادة فأمره اهلل أن خيفف عىل نفسه، ألنه سبحانه  ×رسول اهلل 
وتعاىل ما أنزل عليه الرشيعة ليتعب هبا، بل لريتاح ويطمئن، فكان بعد نزول هذه اآلية ينام 

صود بالوحي، وإنزال القرآن عليك، ورشع ليس املق »ألنه  )2(بعض الليل ويصيل بعضه.
الرشيعة، لتشقى بذلك، ويكون يف الرشيعة تكليف يشق عىل املكلفني، وتعجز عنه قوى 

 للسعادة رشعه الرحيم الرمحن، وجعله موصال   لني. وإنام الوحي والقرآن والرشعالعام
ذاء للقلوب والفالح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويرس كل طرقه وأبوابه، وجعله غ

واألرواح، وراحة لألبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول املستقيمة بالقبول واإلذعان، 
 .)3(«لعلمها بام احتوى عليه من اخلري يف الدنيا واآلخرة

 رشعت لتؤدي إىل تغيري إجياّب يف نفسية اإلنسان وسلوكه، لكن إن الصالة مثال  
امة وهو مرتاح مطمئن فلن يتحقق منها هذا كان يمر بظروف خاصة متنعه من أدائها ت

                                       
 .( ٦3 /1(، )35صحيح مسلم، رقم ) )1(
 .(351 /14التفسري البسيط، الواحدي، ) )2(
 .(502)ص: ، تيسري الكريم الرمحن، السعدي )3(

 د. عماد طه أمحد الراعوش                                  الوقاية من األمراض النفسية دراسة قرآنية أثر العبادات يف

26 

 

ا عليه وستأيت بأثر عكيس؛ لذا رخص ألصحاب التأثري اإلجياّب، بل ستكون عبئ  
 جم  هل مل ﴿ ٹٱٹٱٱ:األعذار التخفيف من عدد الركعات أو كيفيات األداء

 هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم
 .[101النساء: ] ﴾مت هب مب هئ مئ

دة اإلنسان ال شقاؤه أمره اهلل أن يأخذ بالرخصة عند وألن اهلدف من العبادة سعا

الرضورة، واختلف العلامء يف حكم األخذ هبا أهو واجب أم مندوب أم مباح فقال 

 .)1(بعضهم: إنه واجب، وقال آخرون: ليس بواجب لكن القّص أفضل

والصيام جيب عىل القادر أما أصحاب األعذار فريخص هلم تأخري الصيام إىل ما 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام  يلٱٱ﴿ٱٱٹٱٹٱ مضانبعد ر
 حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب

 ﴾حض جض مص  خص حص مس خس حس جس
يريد اهلل بكم اليرس بإباحة الفطر يف املرض والسفر، وال يريد بكم  .[1٨5البقرة: ]

لك أحبهام ما خري رجل بني أمرين فاختار أيرسمها إال كان ذ»العرس، وقال الشعبي: 

 .)2(« إىل اهلل 

وهذا فيه إشارة إىل تعليل الرخص، وفيه إشارة إىل الوصف العام لرشع اهلل تعاىل، 
 ﴾جت هب مب خب حب جب هئ﴿ ٹٱٹٱ .)3(×ا إليه النبي ـالذي دع

روا وال تنف ِّروا»: ×وقال  ،[7٨احلج: ] روا، وبش ِّ روا وال تعس ِّ ن  أم املؤمنني  .)4( «يس ِّ وع 
ة   اِئش  : ل  اق   ،ع  رِي  الن بي  »ت  ا خ  ا  ×م  إِذ  ، ف  أ ث م  ا مل   ي  ا، م  مه   ت ار  أ ي رس   ِن إاِل  اخ  ي  ر  ب ني   أ م 

                                       
 .(351 /5اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ) )1(
 .(201 /1معامل التنزيل، البغوي، ) )2(
 .(5٦0 /1) زهرة التفاسري، حممد أبو زهرة، )3(
 .(135٨ /3(، )1731صحيح مسلم، رقم ) )4(
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ا ِمن ه   مه   د  ان  أ ب ع  ان  اإِلث م  ك   .)1(« ك 
ا عن حاجته ومن ال يملك ما يكفيه ال جتب  زائد  والزكاة جتب عىل من يملك ماال  

أي ما فضل عن  .[219رة: بقال] ﴾ لك خك جكحك مق حق﴿ٱٹٱٹٱ عليه
اَي اْبَن آَدَم إِّنهَك َأْن تَ ْبُذَل »: ×قال: قال رسول اهلل  عن أّب أمامة   .)2(أهلك

َْن تَ ُعوُل، َواْلَيُد  َكُه َشرٌّ َلَك، َواَل ُتاَلُم َعَلى َكَفاٍف، َواْبَدْأ ِبِّ اْلَفْضَل َخرْيٌ َلَك، َوَأْن متُْسِّ
َن  ْفَلىدِّ اْليَ اْلُعْلَيا َخرْيٌ مِّ  .)3(«السُّ

  ىي ني مي زي﴿ ٹٱٹٱٱواحلج جيب عىل املستطيع مرة واحدة يف العمر
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ
ن  قوي يف نفسه فال  .[97آل عمران: ] ﴾ جس مخ جخ مح جح مج فاحلج جيب عىل م 

اد والر   ن  كان هبذه الِصفة وملك الز  ة يف الكون عىل الراحة فم  ب ة وجاحلتلحقه املشق 
 .)4(« عليه احلج

ُ »فقال:  ×وعن أّب هريرة قال، خطبنا رسول اهلل  َأي َُّها النهاُس َقْد فَ َرَض اَّلله
وا ث ا،  ،« َعَلْيُكُم احلَْجه َفُحجُّ اهل  ا ث ال  ت ى ق  ت  ح  ك  ول  اهلل ِ؟  ف س  س  ا ر  ام  ي  ل  ع  : أ ك  ل  ج  ال  ر  فق 

ول  اهلل ِ  س  ال  ر  : ُت: نَ َعْم، َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتطَْعُتمْ قُ لْ ْو لَ  » :×فق  َذُروينِّ َما ، ث م  ق ال 
َذا  ْم، فَإِّ ْم َعَلى أَنْبَِّيائِّهِّ َلُكْم بَِّكثْ َرةِّ ُسَؤاهلِِّّْم َواْختِّاَلفِّهِّ َا َهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ َّنه تَ رَْكُتُكْم، فَإِّ

ْنُه َما اْسَتطَعْ  ُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ ، وَ ُتمْ َأَمْرُتُكْم بَِّشْيٍء فَْأتُوا مِّ  .)5(« إَِّذا ََنَي ْ
 املطلب السادس: التكافؤ بني اْلنسني

العبادة يف اإلسالم تقوم عىل التكافؤ بني اجلنسني يف التكليف بالعبادات واملجازاة 
عليها، واحلياة يف نظرة اإلسالم قائمة عىل ركنني أساسيني الذكر واألنثى، صحيح أن 

                                       
 .(1٦0 /٨(، )٦7٨٦صحيح البخاري، رقم ) )1(
 .(579 /1) ،القرآن العظيم، ابن كثريتفسري  )2(
 (.71٨ /2(، )103٦صحيح مسلم، رقم ) )3(
 .(224الوجيز، الواحدي )ص:  )4(
 .( 975 /2(، )1337صحيح مسلم، رقم ) )5(
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تلف عن اآلخر ولكن اإلسالم رتب احلقوق والواجبات بينهام عىل عة ختطبي لكل منهام
هذا الفرق ال عىل أساس أفضلية أحدمها عىل اآلخر، فعىل سبيل املثال كلفت املرأة 
برعاية األبناء ليس لفضل هلا عىل الرجل بل ألن طبيعتها يف الرتبية أنسب من الرجل، 

ل ألن طبيعته يف الكسب أنسب، أة باملروكلف الرجل بالكسب ليس لفضل له عىل 
 زث ﴿ ٹٱٹٱوكل حماسب عىل ما كلف به، مع مراعاة الطبيعة التي خلقه عليها. 

  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
ويف هذا البيان داللة عىل أن » .[97النحل: ] ﴾مم ام يل ىل مل

 .)1(«أحكام اإلسالم يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفني
كثري من األمراض النفسية الفردية واالجتامعية منشؤها نظرة املجتمع للذكر 

ا نفسية واألنثى، فربام ظلم املجتمع املرأة وسلبها حقوقها وقسا عليها فسبب هلا أمراض  
ا ال يناسب طبيعتها خطرية منها الشعور بالنقص والظلم والقهر، وربام أعطاها دور  

فكانت  -ا بأن هذا تكريم هلاظن  -اسا غري لباسها ا لبلبسهومح لها ما ال حتتمل، وأ
ا نفسية من نوع آخر كالشعور النتيجة ظلم هلا لكن بصورة خمتلفة، مما سبب هلا أمراض  

 باخلوف وفقد األمان والشعور بالعجز عن القيام بواجباهتا.
عي جتاماال اإلسالم هبذا املنهج يف التعامل مع الذكر واألنثى محى املرأة من الظلم

 ووقاها من األمراض النفسية الناجتة عن ذلك.

 

  

 

 
 

                                       
 .(273 /14وير، ابن عاشور، )التحرير والتن )1(
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 املبحث الثاني 
 أثر الصالة يف الوقاية من األمراض النفسية

الصالة من اسمها صلة العبد بربه، عمود اإلسالم وأول ما حياسب عنه العبد يوم 
لبعثة، ال تسقط عن املسلم ة لانيالقيامة، فرضت يف وقت مبكر من الدعوة، يف السنة الث

ا مهام عىل اإلنسان منذ نشأته وطيلة حياته، لذلك يؤمر هبا بحال، ذلك ألن هلا تأثري  
 ×أن رسول اهلل  الصبي يف السابعة ويرضب عليها يف العارشة، عن أّب هريرة 

ٌد؛ فََأْكثِّ »: قال . وروي عن )1(«الدَُّعاءَ ا ُرو َأقْ َرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد مِّْن رَبِّ هِّ َوُهَو َساجِّ
إذا أردت أن يكلمك اهلل فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم اهلل »احلسن البّصي: 

وثبت يف الكتاب والسنة فضلها يف الدنيا واآلخرة، وثبت بالتجربة أثرها عىل . «فصِل 
هم النفس. وعلامء النفس يف العّص احلديث أكدوا هذا التأثري، وذكروا أن الصالة أ

ة عرفت حتى اآلن لبث الطمأنينة يف النفوس وبث اهلدوء يف األعصاب. وهي أدا
ا يمكن أن يؤدي إىل الشفاء الرسيع لبعض املرىض ويزداد هذا ا روحي  حتدث نشاط  

 . فهي تقي من كثري من األمراض النفسية، ومنها:)2(التأثري يف أماكن العبادة
 املطلب األول: الوقاية من التوتر

لعالج النفيس أن يتاح للمريض أن يفرغ ما يف نفسه من مهوم لطبيب ب االيأحد أس

أو حبيب أو أي إنسان يثق به، وثبت بالتجربة أن هذا بحد ذاته يريح املريض ويفرغ ما 

يف نفسه من أفكار سلبية، والصالة حتقق لإلنسان هذا التأثري؛ ألنه يشعر أن يفيض بام 

إنه يفيض هبمومه لربه، وهذا يساعده عىل ه، ق بيف نفسه ألعز حبيب، وخري من يوث

تفريغ ما يف نفسه من مهوم نكدة وانفعاالت مشوشة، فإذا تفرغت هذه الرواسب 

 عند-رابات والتوترات النفسية، وهذا يقي طاملزعجة ارتاح اإلنسان وختلص من االض
                                       

 .( 350 /1(، )4٨2صحيح مسلم، رقم ) )1(
 د عبد العال اخلرايشأثر القرآن يف األمن النفيس، ناه )2(

.html27494-http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t 
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ا شيئ  ا فمن اإلصابة بأعراض مرضية نفسية ربام تزداد شيئ   -تراكم هذه االنفعاالت

وما أسلوب االسرتخاء الذي يصفه األطباء »حتى تتحول إىل مرض نفيس خطري، 

ا،  ا حلاالت التوتر العصبي سوى نمط متواضع من أنامط الراحة عموم  اليوم عالج 

ولن حيقق لإلنسان ما يمكن أن حتققه الصالة. فمناجاة العبد خلالقه أرقى مراتب 

امع فكره أثناء الصالة واكتمل خشوعه ستج ااالسرتخاء، فإذا ما واظب املرء عىل

جة يف كيانه  ىك مك لك ٱ﴿ٱٱٱٹٱٹ .)1(«يكون قد أطفأ شعلة التوتر والقلق املتأج 
 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
ال خوف عليهم فيام يستقبلهم من أحوال »، [277]البقرة:  ﴾مي زي ري ٰى

الة إىل حالة أخرى ن حل مالقيامة، وال هم حيزنون بسبب ما تركوه يف الدنيا، فإن املنتق

ا بالثانية ألجل فوقها ربام حيزن عىل بعض ما فاته من األحوال السالفة، وإن كان مغتبط  

 .)2(«إلفه وعادته، فبني تعاىل أن هذا القدر من الغصة ال يلحق أهل الثواب والكرامة

ا ن  ئنااطما وهذا التأثري يزداد كلام كان اإلنسان أكثر ثقة بربه، وأكثر خشوعا وجترد  

 ﴾ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱ﴿ ٹٱٹٱوصفاء يف أدائها، 
واخلشوع يف الصالة إنام حيصل ملن فرغ قلبه هلا، واشتغل هبا عام  .[2 –1املؤمنون: ]

: × ، كام قال النبي)3(سواها، وآثرها عىل غريها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عني
 .)4(«َوجعلت قُ رهة َعْيّن يفِّ الصهاَلة»

 اليوم مخس مرات يعطي اإلنسان فرصة ألن يفرغ قلبه من ة يفصالتكرار ال
 هب﴿ ٹٱٹٱ منغصات احلياة املستمرة واملتكررة قبل أن ترتاكم وتستفحل

                                       
 /http://www.alukah.net/culture/55573/0  أثر الصالة يف العالج النفيس، رحيل هبيج )1(

 .(٨2 /7مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، الرازي، ) )2(
 .(4٦1 /5تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ت سالمة ) )3(
(، ورواه 19/305رواه اإلمام أمحد وقال الشيخ شعيب األرناؤوط حسن، انظر مسند أمحد ط الرسالة ) )4(

 (.٦1 /7النسائي وصححه األلباين، انظر سنن النسائي )
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استعينوا بحبس أنفسكم » ،[45البقرة: ] ﴾مج حج مث هت مت خت حت جت
. )1(«عن الشهوات وقّصها عىل الطاعات وعىل دفع ما يرد عليكم من املكروهات

ول  اهلل ِ »قال حذيفة ابن اليامن:  .)2(عون عىل الثبات يف األمرال كربفإن الصالة أ س  ان  ر  ك 
ىل   ،× ر  ص  ب ه  أ م  ز  ا ح  م   » قال: . وعن عيل بن أّب طالب )3(«إِذ  و  ان  فِين ا ف اِرس  ي  ا ك  م 

، إاِل ا فِين ا إاِل ن اِئم  م  ت ن ا و  أ ي  د  ر  ق  ل  اِد، و  د  ري   امل ِق  ر  غ  يِل  ،×ول  اهلل ِ، س   ر  ب د  ة  ي ص  ر  ج  حت  ت  ش 
ب ح   ت ى أ ص  ب ِكي ح  ي   .)4(«و 

االستعانة بالصالة أدعى لتحقيق املأمول، ولكن الصالة التي تؤدي هذا التأثري 
 ﴾مج حج مث هت مت﴿ قال تعاىل: اشاقة عىل النفس األمارة بالسوء؛ لذ

 بالصرب واألخالق احلسنة.ون تحل. اخلاشعني الذين يلتزمون بالصالة وي[45البقرة: ]
من خواص الصالة أهنا حتقق الصرب، وتنهي عن الفحشاء واملنكر، وحتث عىل 

 ا.ا أو خوف  أو طمع   اجلود، فاملصيل املقبول هو الذي ال يرتك احلق شهوة  
وحتى حتقق الصالة هذا التأثري النفيس البد من حصول اخلشوع، وحتى يتحصل 

الصالة والرتكيز، ولن تؤيت الصالة ثمرهتا يف حتقيق يف اق اخلشوع البد من االستغر
الصحة النفسية والوقاية من األمراض إذا كانت حركات صورية ال تنبع من قلب 
حارض ومتفاعل، ولذلك أول مراحل النهي عن اخلمر كان النهي عن الصالة حال 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ﴿ ٹٱٹٱ غياب الوعي،
 .[43النساء: ] ﴾خب حب جب

ة بجانب طهارة الروح واالنّصاف عن الدنيا إىل طهارة البدن؛ ليشعر لصالج احتتا
                                       

 .(92 /1القدير، للشوكاين ) فتح )1(
 .(252 /1) ،تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )2(
ود، وصححه األلباين، انظر: سنن أّب داود (، ورواه أبو دا330 /3٨)مسند أمحد  رواه اإلمام امحد، انظر: )3(

(2/ 35). 
وأخرجه ابن حبان، (، 2/44رواه اإلمام أمحد وصححه الشيخ أمحد شاكر، انظر: مسند أمحد ت شاكر ) )4(

 (. 32 /٦انظر: صحيح ابن حبان )
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املسلم أنه يقف بني يدي اهلل وليس يف قلبه تعلق بيشء من أمور الدنيا، وال يف بدنه 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱٱٹٱٹ. ولباسه يشء من أوساخها
 جهمه ين ىن  من خن حن جن ىميم مم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت رتزت يب
 .[٦املائدة: ] ﴾اك يق ىق يف ىف

 املطلب الثاين: الوقاية من القلق
أثبتت جمموعة من الدراسات العلمية أجريت عىل بعض مرىض اضطراب القلق 

بشكل ال يقبل -العام ومرىض االكتئاب أن  املتدينني من هؤالء املرىض يستفيدون 

ساليب العالج النفيس الديني لعالجهم الدوائي، مقارنة ض أبع عند إضافة -اجلدل

باملرىض غري املتدينني؛ وتلخصت أساليب العالج الديني تلك يف إسباغ الوضوء، ويف 

 .)1(إطالة مدة الصالة من خالل إطالة مدة الركوع ومدة السجود

 أهمإن أهم مقومات النوم...الصالة، وهي »أجرى األطباء عدة جتارب فوجدوا 

رفت حتى اآلن لبث  الطمأنينة يف النفوس، وبث  اهلدوء يف األعصاب. فالصالة أد اة ع 

اه إىل منح االطمئنان القلبي،  ال يتوقف فضلها عىل إزالة أو ختفيف املرض، بل يتعد 

 مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هنٱ﴿ ٹٱٹٱ .)2(«والراحة النفسية
من خشيته ، وننيبذكر اهلل وحده تطمئن قلوب املؤم .[2٨الرعد: ] ﴾مب هئ

 يزول القلق واالضطراب.

ان  الن بي   ، وكان إذا أراد  ×ألجل الراحة التي حتققها الصالة ك  ىل  ر  ص  ب ه  أ م  ز  ا ح  إذ 

                                       
 / 55573/0ww.alukah.net/culture/http://wأثر الصالة يف العالج النفيس، رحيل هبيج،  )1(
 .(2٨5القرآن وعلم النفس، حممد عثامن نجايت، )ص:  )2(
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لصهاَلةِّ »الصالة يقول:   .)1(«ُقْم اَي بِّاَلُل فََأرِّْحَنا ابِّ
 املطلب الثالث: الوقاية من االحنراف
ن، وتقيه من الوقوع يف املحذورات نسااإلالصالة تقيض عىل نوازع الرش يف نفس 

واقرتاف املعاِص واالعتداء عىل اآلخرين، وتقيه من أمراض نفسية خطرية كالسلبية 
والعدوانية والتطرف، وتقي املجتمع من آثار هذه األمراض؛ ألهنا تدعو إىل إصالح 

 جض مص خص مسحص خس﴿ ٹٱٹٱ ،النفس وتنهى عن الفحشاء واملنكر
 [.45العنكبوت: ] ﴾خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط  خض حض

، وفِرغ ×واملقصود أد  الصالة مستقيمة عىل الوجه الصحيح الذي أداه رسول اهلل 
ا ا خاشع  قلبك من كل يشء، واستحرض حواسك كلها، وأقبل عىل اهلل وحده، منيب  

ا؛ فإهنا إن كانت كذلك دعتك إىل االستقامة كام أقمتها وهنتك عن الفحشاء خاضع  
صنوف العبادات من التكبري والتسبيح، والوقوف بني يدى اهلل  من ويهواملنكر؛ ملا حت

والركوع والسجود بغاية اخلضوع والتعظيم، ففي أقواهلا وأفعاهلا ما يومئ إىل  ،
 ترك الفحشاء واملنكر. 

  خض حض جض مصٱ﴿ٱٹٱٹٱوالصالة تدعو الفرد إىل إصالح املجتمع: 
 [.17لقامن: ] ﴾جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

   .)2(« لغرِيك لنفِسك، وأمر باملعروف وانه عن املنكر تكميال  ِم الصالة تكميال  قِ أ  »
الوقوع يف املعصية يصيب اإلنسان السوي باليأس واإلحباط والقنوط، وهي 
أمراض خطرية تعطل قوى اإلنسان، وتسلمه لالكتئاب، وهي حالة مرضية خطرية 

بل قد تفقده الرغبة يف احلياة وتدفعه ة، ابيتفقد اإلنسان مشاعر الرضا والسعادة واإلجي
إىل التفكري باالنتحار، وليس هنالك دواء هلذه احلالة إال شعور اإلنسان بأن اهلل حيب 

                                       
قات، االرناؤوط رجاله ث(، وقال الشيخ شعيب 225 /3٨رواه اإلمام أمحد، انظر: مسند أمحد ط الرسالة ) )1(

 (.297 /4ود، وصححه األلباين، انظر: سنن أّب داود )وأخرجه أبو دا
 .(72 /7)، السليم، أبو السعود إرشاد العقل )2(



د. عماد طه أحمد الراعوش أثر العبادات في الوقاية من امراض النفسية : دراسة قرآنية
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

115

 د. عماد طه أمحد الراعوش                                  الوقاية من األمراض النفسية دراسة قرآنية أثر العبادات يف

34 

 

اصة حترك هذا الشعور عبده ويقبل توبته ويغفر زلته، والعبادات عامة والصالة خ
 يث ىث  نث مث زث رث يت﴿ تعاىل: وتقويه، قال

  يك ىك مك لك اك ىفيفىقيق
وألجل ذلك هي مدعاة لعفو أصحاب  ؛[12املائدة: ] ﴾ ممرن ام يل ملىل

احلقوق عمن جتاوزوا عىل حقوقهم، وهذا يصلح ما فسد بني الناس، ويقي املجتمع 
 مئ خئ حئ جئ يي ﴿واألفراد من أمراض نفسية كثرية، قال تعاىل: 

 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ
ن  [5التوبة: ] ﴾حص مس خس حس مخجس جخ مح جح  مج حج ، وع 

: ج   ، ق ال  ل  إىِل  الن بِِي ر   اء  أ ن س  : ×ج  ال  ، ق  يل   ه  ع  أ ِقم  ا ف  د  ب ت  ح  ول  اهللِ أ ص  س  ا ر  : ي  ال  ، ف ق 
وِل اهلِل  س  ع  ر  ىل  م  ة  ف ص  ال  ِت الص  رض   ح  ول  اهلِل إيِِن ×و  س  ا ر  : ي  ة  ق ال  ال  ، ف ل ام  ق ىض  الص 

أ ِقم  يِف  ِكت اب  اهللِ ا، ف  د  ب ت  ح  : ق ا، أ ص  : َهْل َحَضْرَت الصهاَلَة َمَعَنا؟ل  ، ق ال  م  : ن ع  ال  َقْد  ق 
 . )1(«ُغفَِّر َلكَ 

يف الصالة يسأل العبد ربه حوائجه، ويبثه مهومه، ويشكو له خصوماته، ويطلب 
منه العون واملغفرة، وهذه املصارحة التي تقع بني العبد وربه تصنع يف النفس اهلدوء، 

ل  علقتي وتزيل التوترات ال ت هبا، والشحنات السالبة واالنفعاالت الضارة، وحت 
حملها عنارص الراحة، وهذه أفضل طريقة لالسرتخاء. وقد ثبت أهنا حتقق يف اجلسم 

 . )2(اا تكفي صاحبها اللجوء إىل تلك الطرق املعقدة يف التحليل النفيس املتبع حديث  آثار  
 املطلب الرابع: الوقاية من العزلة

تنمي يف املسلم روح االجتامع والتعاون والوحدة، فعندما يقف عة امصالة اجل
ا بني يدي رهبم ال تفرقهم عنّصيات وال ا واحد  املسلم مع إخوانه املسلمني صف  

طبقيات، كلهم صف واحد مرتاصون، الكعب بالكعب والكتف بالكتف حيرص كل 
                                       

 .(2117 /4(، )27٦4صحيح مسلم، رقم ) )1(
 .(2٨5القرآن وعلم النفس، حممد عثامن نجايت، )ص:  )2(
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ة تشعر املصيل ائعة رواحد منهم عىل سد الفجوة بينه وبني أخيه املصيل، إهنا حال
بالوحدة مع إخوانه والقوة هبم، وهذا كفيل بأن يزيل كل األمراض النفسية التي 
تصيب الفرد كاحلسد واحلقد، والتي تصيب املجتمع كالطبقية والعنّصية، ألجل ذلك 

ه أصحابه للتقارب، وعىل أن يلني ها ويوج  حيرص عىل تنظيم الصفوف ورص   ×كان 
َأقِّيُموا الصُُّفوَف، »قال:  ×بد اهلل بن عمر أن رسول اهلل ن ع. عكل واحد يف يد أخيه

ي  وا اخْلََلَل، َولِّيُنوا يفِّ أَْيدِّ ، َوُسدُّ َا َتُصفُّوَن بُِّصُفوفِّ اْلَمالَئَِّكةِّ، َوَحاُذوا َبنْيَ اْلَمَناكِّبِّ فَإَِّّنه
، َوَمْن َوَصَل صَ  ْيطَانِّ ، َوَمْن َقَطَع َوَصَلُه اَّللهُ ا ف  إِّْخَوانُِّكْم، َواَل َتَذُروا فُ ُرَجاٍت لِّلشه

 .)1(«َصف ا َقَطَعُه هللا

لصالة اجلامعة تأثري إجياّب ليس عىل الفرد فقط بل عىل املجتمع كذلك، ولذلك أمر 
اهلل بأداء الصالة مع اجلامعة؛ ألهنا تنمي روابط االنتامء لألمة وحتقيق التضامن 

فردية مثل شعور القوي بالفوقية  سيةنف االجتامعي. وصالة اجلامعة تقي من أمراض
وشعور الضعيف بالدونية، وعىل أمراض نفسية اجتامعية كالطبقية، فعندما يقف 

ا ا واحد  املسلمون الغني والفقري والصغري والكبري والعبد واألمري يف صالة اجلامعة صف  
ض تتخلص النفس من مرض الشعور بالفوقية أو الدونية، ويتخلص املجتمع من مر

قية، وعندما يقف اجلار مع جاره تتقوى العالقات الودية، وتتالشى العالقات لطبا
 النزاعية، وعندما يقف اخلصم مع خصمه تتخلص النفوس من احلقد.

صالة اجلامعة فرصة يومية متكررة تعزز روح التعاون مع املحتاجني، وهي مظهر 
ار العالقات آث من من مظاهر الصحة النفسية واالجتامعية، وهي فرصة للتخلص

ٱٹٱٹٱ السلبية عىل النفس واملجتمع، ووسيلة للوقاية من أمراض نفسية خطرية.

أي يف » .[43البقرة: ] ﴾ري ٰى ين ىن نن من زنٱ﴿ٱ
مجاعتهم فإن صالة  اجلامعِة تفضل عىل صالة الفِذ بسبع  وعرشين درجة ملا فيها من 

                                       
رجه أبو (، وأخ17 /10األرناؤوط، انظر: مسند أمحد ط الرسالة )رواه اإلمام أمحد وصححه الشيخ شعيب  )1(

 .(179 /1د وصححه األلباين، انظر: سنن أّب داود )داو
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ر النفوِس يف املناجاة  .)1(«تظاه 
 رن مم ام﴿ ٹٱٹٱ واالجتامع مع الناس.وة ألخوالصالة سبب إلقامة ا

 ﴾ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن
أي هلم ما لكم وعليهم ما عليكم فعاملوهم معاملة  اإلخوان، وفيه من » ،[11التوبة:]

 . )2(«استاملتهم واستجالِب قلوهِبم ما ال مزيد  عليه
 
 
 
 

 
 

                                       
 .(97 /1)، إرشاد العقل السليم، أبو السعود )1(
 .(47 /4) املرجع السابق )2(
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 املبحث الثاني
 النفسية راضألمأثر الزكاة يف الوقاية من ا 

 للزكاة مقام عظيم يف اإلسالم فهي ركن من أركانه، وال إسالم بدون زكاة،
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱ﴿ ٹٱٹٱ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي
  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ
 بية  د ترا يف تربية األفراا كبري  ذلك ألن هلا أثر   ؛[177البقرة: ] ﴾زث رث يت نتىت
 ا بالصالة يف أكثر املواضع،وقد جاء األمر هبا مقرون  ، اقوي   وبناء املجتمع بناء   سوية  

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مضٱ﴿ٱٱٱٹٱٹ
 ٰى ين ىن  نن من زن ﴿ ٹٱٹٱ، [7٨احلج: ] ﴾مق
وهذا االقرتان يدل عىل أن كل واحدة مهمة لألخرى، وأن  .[43البقرة: ] ﴾ري

إال باجتامعهام، ويمكن أن نستنتج من ذلك أن حقق  يتأثرمها عىل الفرد واملجتمع ال
ا ال تتحقق إال بإيتاء الزكاة، وكذلك األمر بالنسبة آثار إقامة الصالة التي ذكرت سابق  

 آلثار إيتاء الزكاة ال يتحقق إال بإقامة الصالة.
 ىت ﴿ٱٱٹٱٹللزكاة أثر عظيم ليس عىل الفقري فحسب بل عىل الغني كذلك، 

 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت
 .[272البقرة: ] ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك

 املطلب األول: وقاية الغّن من العبودية للمال
حب املال طبيعة يف النفس وال إشكال يف ذلك، لكن اإلشكال أن يزداد هذا احلب 
إىل حد التعلق به عىل حساب حاجات اإلنسان وواجباته األخرى، ويزداد احلرص 

 سواه، ثم تزداد الرغبة يف املزيد بغض النظر عن ء عاماملرعليه إىل حد أن ينشغل به 
ا، وقد يتفاقم ذلك إىل حد الدخول يف مرض نفيس كانت أم حرام   الوسيلة مباحة  
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   جسحس﴿ٱٱ خطري هو العبودية للامل، قال تعاىل يف وصف مرض من أمراض النفس:
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس
ا، وهذا ذم ا كثري  ا شديد  ب  أي ح .[20 – 15الفجر: ] ﴾حق مف خف حف جف مغ

. وقد يصل التعلق باملال إىل أن يكون اإلنسان )1(للحرص عىل املال وشدة الرغبة فيه
، »: ×ا له، عن أّب هريرة قال، قال رسول اهلل عبد   تَعَِّس َعْبُد الد ِّيَنارِّ، َوالد ِّْرَهمِّ

َي، َوإِّنْ  . وعلة ذم احلب )2(«ْعَط َلَْ يَ ْرضَ  ي ُ َلَْ  َوالَقطِّيَفةِّ، َواخلَمِّيَصةِّ، إِّْن ُأْعطَِّي َرضِّ
املفرط للامل أنه يؤدى إىل احلرص عليه والسعي له، بدون تفرقة بني ما حيل منه وما 

 .)3(«حيرم

ليس هنالك أنجع لوقاية اإلنسان من العبودية للامل من محل عبد املال عىل إنفاقه 

  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱ﴿ٱٱٹٱٹ ،اا فمجرب  إن مل يكن حر  
واملراد هبذه اآلية الزكاة » ،[103التوبة: ]ٱ﴾مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي

 .)4(«املفروضة

 املطلب الثاين: وقاية الغّن من الشح
 خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ﴿ٱٱٹٱٹ
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت
 جفحف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس
 ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك  حك مقجك حق مف خف

 نفسه ويبذر لكنه يبخل إذا سئل أن ينفق ف عىليرس فمن الناس من .[3٨ – 3٦حممد: ]

ا وإيامء إىل حلمه تعاىل عنهم، فقال: إن يسألكم تنبيه  »يف سبيل اهلل، فنزلت هذه اآليات 
                                       

 .(4٨1 /2)، التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزئ الكلبي )1(
 .(92 /٨(، )٦435صحيح البخاري، رقم ) )2(
 .(392 /15) ،التفسري الوسيط، طنطاوي )3(
 .(994 /5البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان، ) )4(
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   جسحس﴿ٱٱ خطري هو العبودية للامل، قال تعاىل يف وصف مرض من أمراض النفس:
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس
ا، وهذا ذم ا كثري  ا شديد  ب  أي ح .[20 – 15الفجر: ] ﴾حق مف خف حف جف مغ

. وقد يصل التعلق باملال إىل أن يكون اإلنسان )1(للحرص عىل املال وشدة الرغبة فيه
، »: ×ا له، عن أّب هريرة قال، قال رسول اهلل عبد   تَعَِّس َعْبُد الد ِّيَنارِّ، َوالد ِّْرَهمِّ

َي، َوإِّنْ  . وعلة ذم احلب )2(«ْعَط َلَْ يَ ْرضَ  ي ُ َلَْ  َوالَقطِّيَفةِّ، َواخلَمِّيَصةِّ، إِّْن ُأْعطَِّي َرضِّ
املفرط للامل أنه يؤدى إىل احلرص عليه والسعي له، بدون تفرقة بني ما حيل منه وما 

 .)3(«حيرم

ليس هنالك أنجع لوقاية اإلنسان من العبودية للامل من محل عبد املال عىل إنفاقه 

  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱ﴿ٱٱٹٱٹ ،اا فمجرب  إن مل يكن حر  
واملراد هبذه اآلية الزكاة » ،[103التوبة: ]ٱ﴾مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي

 .)4(«املفروضة

 املطلب الثاين: وقاية الغّن من الشح
 خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ﴿ٱٱٹٱٹ
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت
 جفحف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس
 ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك  حك مقجك حق مف خف

 نفسه ويبذر لكنه يبخل إذا سئل أن ينفق ف عىليرس فمن الناس من .[3٨ – 3٦حممد: ]

ا وإيامء إىل حلمه تعاىل عنهم، فقال: إن يسألكم تنبيه  »يف سبيل اهلل، فنزلت هذه اآليات 
                                       

 .(4٨1 /2)، التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزئ الكلبي )1(
 .(92 /٨(، )٦435صحيح البخاري، رقم ) )2(
 .(392 /15) ،التفسري الوسيط، طنطاوي )3(
 .(994 /5البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان، ) )4(
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األموال كلها ويبالغ يف سؤالكم ويبلغ فيه الغاية حتى يستأصلها فيجهدكم بذلك 

أن كل إنسان  عىل ريهما. وقد دلت إضافة األضغان إىل ضمتبخلوا فال تعطوا شيئ  

  .)1(«ينطوي بام له من النقصان، عىل ما جبل عليه من األضغان

ا جيهد نفسه يف سبيله، وينشغل عن أهله وولده، واإلنسان إذا تعلق باملال صار عبد  

ويعيص ربه لالستزادة منه، ثم ال يأتيه من ورائه خري؛ ألن العبد خادم لسيده وليس 

يس املال خادم له، وعبد املال يفني نفسه وهو جيمع ل ولللامالعكس، وعبد املال خادم 

املال ويشغل فكره وهو حيرسه وينِميه، وليس حيرم البخيل  الفقري  من ماله فحسب بل 

حيرم نفسه كذلك ويبخل عليها، وهل يعقل أن يستخدم العبد سيده. يقول الرازي: 

ىل غريهم بل ال ينفقونه نه عنفقوفال تظنوا أهنم ال ي  -عىل البخيل-البخل رضر عائد »

عىل أنفسهم، فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الداء وهو مريض فال يبخل إال عىل 

 .)2(«نفسه

 حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق ﴿ ٹٱٹٱو
 هئ هيمئ مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن جنحن مم خم
أي ال يتومهن هؤالء البخالء أن بخلهم خري  .[1٨0آل عمران: ] ﴾مت هب مب

بيان  حلال البخِل »؛ ألن املال سيفنى والعقاب سيبقى. واآلية هلم و رشهلم، بل ه

ته ... وإيراد  ما بِخلوا به بعنوان إيتاِء اهلل  ووخامِة عاقبتِه وختطئة  ألهله يف توهم خريي 

تعاىل إياه من فضله للمبالغة يف بيان سوِء صنيِعهم فإن ذلك من موجبات ب ذلِه يف 

فقال: يا رسول اهلل أي  ×قال جاء رجل إىل النبي  يرة وعن أّب هر .)3(«سبيله

يٌح ََتَْشى اْلَفْقَر َوَتَُْملُ »ا قال: الصدقة أعظم أجر   يٌح َشحِّ  أْن َتَصدهَق َوأَْنَت َصحِّ
                                       

 .(2٦٨-2٦7 /1٨نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، البقاعي، ) )1(

 .(٦3 /2٨مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، الرازي، ) )2(

 .(120 /2)، إرشاد العقل السليم، أبو السعود )3(
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  حن جن يم ىم خممم   حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ ٹٱٹٱو .)1(«اْلغََِّن 
  .[92آل عمران: ] ﴾ ين ىن من خن

 القلب قسوةية و املطلب الثالث: وقاية الغّن من األَنن
األنانية حب اخلري للنفس، وقد يتفاقم هذا احلب حتى يؤدي إىل كره اخلري 

 جض مص خص حص مس خس جسحس ﴿ لآلخرين، وهو مرض ناتج عن مرض األنانية.
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
حب اآلخرين وبذل املال يف مصاحلهم هو اإليثار وهو خلق  ،[20 – 17الفجر: ] ﴾حق

ية، وهو ال جيتمع مع األنانية وقسوة القلب، لنفسحة احسن ومن عالمات الص

فالقلب امليلء بحب الناس ال مكان فيه لألنانية، والقلب امليلء بمشاعر احلنان عىل 

 ا، يرى حاجتهم ثم يتغافل عنها.ا قاسي  الفقراء واملحتاجني ال يمكن أن يكون قلب  
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ﴿ ٹٱٹٱ
 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف
  .[9احلرش: ] ﴾خن حن جن مم خم

هذه اآلية من أعظم ما حث اهلل به عىل حسن اإلخاء وحذر من احلسد واالستياء، 

ا إهنا تصف املسلمني بأهنم يوقعون األثرة وهي اختيار األشياء احلسنة لغريهم ختصيص  

ا من ئن  م كاا لآلخرين ال عىل أحبائهم بل عىل أنفسهم، فيبذلون لغريههلم هبا، اختيار  

كان ما يف أيدهيم، وذكر النفس دليل عىل أهنم يف غاية النزاهة من الرذائل؛ ألن النفس 

وملا كان املقصود »ا هلا حاجة شديدة. إذا طهرت كان القلب أطهر، ولو كان حمتاج  

ا، ال يطيقه ا جد  النزاهة عن الرذيلة من أي جهة كانت، وكان عالج الرذائل صعب  

ومن حيصل بينه وبني أخالقه الذميمة املشار  :اهلل شديدة، قالمن  عونةاإلنسان إال بم

ا عىل ما عند ا ملا عنده، حريص  إليها بالنفس، وقاية حتول بينه وبينها، فال يكون مانع  

                                       
 .( 110 /2(، )1419صحيح البخاري، رقم ) )1(
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  حن جن يم ىم خممم   حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ ٹٱٹٱو .)1(«اْلغََِّن 
  .[92آل عمران: ] ﴾ ين ىن من خن

 القلب قسوةية و املطلب الثالث: وقاية الغّن من األَنن
األنانية حب اخلري للنفس، وقد يتفاقم هذا احلب حتى يؤدي إىل كره اخلري 

 جض مص خص حص مس خس جسحس ﴿ لآلخرين، وهو مرض ناتج عن مرض األنانية.
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
حب اآلخرين وبذل املال يف مصاحلهم هو اإليثار وهو خلق  ،[20 – 17الفجر: ] ﴾حق

ية، وهو ال جيتمع مع األنانية وقسوة القلب، لنفسحة احسن ومن عالمات الص

فالقلب امليلء بحب الناس ال مكان فيه لألنانية، والقلب امليلء بمشاعر احلنان عىل 

 ا، يرى حاجتهم ثم يتغافل عنها.ا قاسي  الفقراء واملحتاجني ال يمكن أن يكون قلب  
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ﴿ ٹٱٹٱ
 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف
  .[9احلرش: ] ﴾خن حن جن مم خم

هذه اآلية من أعظم ما حث اهلل به عىل حسن اإلخاء وحذر من احلسد واالستياء، 

ا إهنا تصف املسلمني بأهنم يوقعون األثرة وهي اختيار األشياء احلسنة لغريهم ختصيص  

ا من ئن  م كاا لآلخرين ال عىل أحبائهم بل عىل أنفسهم، فيبذلون لغريههلم هبا، اختيار  

كان ما يف أيدهيم، وذكر النفس دليل عىل أهنم يف غاية النزاهة من الرذائل؛ ألن النفس 

وملا كان املقصود »ا هلا حاجة شديدة. إذا طهرت كان القلب أطهر، ولو كان حمتاج  

ا، ال يطيقه ا جد  النزاهة عن الرذيلة من أي جهة كانت، وكان عالج الرذائل صعب  

ومن حيصل بينه وبني أخالقه الذميمة املشار  :اهلل شديدة، قالمن  عونةاإلنسان إال بم

ا عىل ما عند ا ملا عنده، حريص  إليها بالنفس، وقاية حتول بينه وبينها، فال يكون مانع  

                                       
 .( 110 /2(، )1419صحيح البخاري، رقم ) )1(
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 .)1(«اغريه حسد  
 املطلب الرابع: إشعار الغّن ابلرضا ووقايته من َتنيب الضمري

جاب ألمر ربه، وألنه قام بواجبه جتاه است ألنهتشعر الزكاة الغني بالرضا عن ذاته؛ 
  جس مخ جخٱ﴿ٱٱٹٱٹ، ي إليهإخوانه املسلمني، وجتاه املجتمع الذي ينتم

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
ال خوف عليهم وال هم حيزنون؛ ألن الكرم  [.274]البقرة:  ﴾مع جع مظ

عليه وبذل املال للمحتاجني يزكي نفس الغني ويشعر بالرىض عن الذات؛ ألنه أدى ما 
وساعد بام لديه، بدل أن يشعر باللوم وهو يرى أحوال الفقراء ويمنع عنهم ما زاد لديه 

يرشح الصدر ال هم حيزنون؛ ألن بذل املال للمحتاجني عن حاجته. ال خوف عليهم و
ا بحسب ما يبذل من النفع إلخوانه، وإمساك ويبسط النفس، وجيعل اإلنسان حمبوب  

باللوم وتأنيب الضمري عندما يرى املحتاجني ويتجاهل  املال يورث اإلنسان الشعور
ال خوف عليهم إذا خاف املقّصون، وال هم حيزنون »مساعدهتم.  حاجتهم ويقّص يف

بحصول املقصود املطلوب، ونجوا من الرشور إذا حزن املفرطون، ففازوا 
 .)2(«واملرهوب

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ﴿ٹٱٹٱ
وآتى املال عىل حبه أي: أخرجه، وهو حمب له،  .[9 – ٨اإلنسان: ] ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .)3(راغب فيه
 املطلب اخلامس: وقاية الغّن من مرض اخلوف على الرزق

 مث هت ختمت﴿ٱٱٹٱٹ اخلوف عىل الرزق مرض نفيس شيطاين
أي  .[2٦٨البقرة: ] ﴾حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج

                                       
 .(434 /91نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، البقاعي، ) )1(
 .(11٦)ص: ، تيسري الكريم الرمحن، السعدي )2(
 .(4٨٦ /1) ،تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )3(
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ف املتصدقني الفقر، وهييئ إليهم أن اإل نفاق يذهب باملال، وال بد من الشيطان خيو 
غفرة، واخللف يف الدنيا بام ا من أن حيتاجه يف قابل األيام، واهلل يعدكم باملإمساكه خوف  

  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خفٱٱ﴿ٱٱٱٹٱٱٹحسن. أهو 
َما مِّْن يَ ْوٍم »: ×وقال  .[39سبأ: ] ﴾من خن حن ممجن خم حم جم هل

، فَ يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا: اللهُهمه َأْعطِّ ُمْنفِّق ا َخَلف ا، َويَ ُقوُل ُيْصبُِّح العَِّباُد فِّيهِّ، إِّاله َمَلَكانِّ  يَ ْنزِّاَلنِّ
ك ا تَ َلف ا عىل  ×ل: دخل النبي وعن عبد اهلل بن مسعود قا .)1(«اآلَخُر: اللهُهمه َأْعطِّ ُُمْسِّ

ال   ول  اهلل ِ َما َهَذا اَي بِّاَلُل؟»: بالل وعنده صربة من متر: ف ق  س  ا ر  : ي  ه  ل ك  ق ال  ت  ر  ، اد خ 
 : ال  . ف ق  انِك  لِِضيف  أَْنفِّْق بِّاَلُل، َواَل ََتَْش مِّْن ذِّي  َأَما ََتَْشى َأْن يَ ُفوَر َلُه ُُبَاٌر يفِّ َجَهنهَم؟و 

 يث ىث مثنث  زث رث يت ىت ﴿ٱٱٹٱٹٱو .)2(«اَلال  اْلَعْرشِّ إِّقْ 
 ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف

 .[272البقرة: ]

 حاجة الفقراء ووقايتهم من االحنرافاملطلب السادس: سد 
الناس متفاوتون يف امللكات والقدرات، ولكل واحد نصيبه يف الدنيا. إن السبب 

فقر الفقري لضعف أصابه من احلقيقي للرزق ليس لقوة اكتسبها الغني باجتهاده، وال 
فقره ال تقصريه، إنام هي قسمة اهلل يقسمها كيف يشاء وملن يشاء. كام أن الفقري إنسان و

ٱٹٱٹٱ، يعني أنه فقد مع املال اإلنسانية، وال سلب بسبب الفقر الكرامة   مض ﴿ٱ
 خك حك جك مق  حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط
ذه وقد راعى القرآن ه .[71النحل: ] ﴾جم هل  مل حلخل جل مك لك

الفقري بالرعاية ورشع أنظمة حتفظ له نفسه ودينه وكرامته، وحتفظه  االعتبارات وخص  
ه من األمراض النفسية الناجتة عن الفقر، ومن هذه األنظمة نظام من االنحراف، وتقي

له من أمراض نفسية خطرية ترض  للفقري ووقاية   ا رعاية  الزكاة، فالزكاة رشعت أساس  
                                       

 .(115 /2(، )1442صحيح البخاري، رقم ) )1(
 .( 2٦٦1« )الصحيحة»( وصححه األلباين بطرقه يف 591 /1التربيزي، )مشكاة املصابيح،  )2(
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 فيه الغني، فهي تقيهم من االنحراف وارتكاب احلرام؛ ألهنا تلبي به وترض باملجتمع بام
 حاجاهتم باحلالل فال يلجؤون للحرام.

 ٹٱٹٱ حتاجون للزكاة أصناف كثرية كلهم هلم حق الزم يف مال األغنياء،امل

 مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿
 ﴾مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ

عوز ظهره فال فقر أشد من فقرهم، وهؤالء منهم الفقري الذي كرس ال .[٦0التوبة: ]
ني يف ، وقد وصف القرآن املسك(1)واملسكني الذي له بعض قليل من املال ال يكفيه

وهذا التعبري  .[1٦البلد: ] ﴾حط مض خض﴿موضع آخر بوصف مؤثر يثري الشفقة 
ومنهم الغارمون وهم الذين  .(2)كناية عن شدة الفقر، وصفه باملرتبة إلثارة اللطف به

ين، وال طاقة هلم بالوفاءلزمهم ا ومنهم ابن السبيل وهو املسافر سفر طاعة،  ،(3)لد 
وكل غريب حمتاج يف بلد غربته   .(4)وصار يف حاجة خرج من بلده وانقطع عن أهله،
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 خت حت هبجت مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ
هؤالء أوىل الناس بالزكاة  .[273 – 272البقرة: ] ﴾جح مج حج مث  هت مت
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 (.243)ص: املفردات يف غريب القرآن، الراغب،  )1(
 .( ٦3 /22) ، البقاعي،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )2(
 (.2/9٦٨(، وأحكام القرآن، ابن العرّب، )3/1٦2أحكام القرآن، اجلصاص، ) )3(
 (.1٦5 /3اجلصاص، )أحكام القرآن،  )4(
 .( 237 /10التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) )5(
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اس سؤال إحلاح، بل إن سألوا حلاجة مل يلحوا عىل من سألوهم، فهؤالء أوىل الن
 .)1(وأحقهم بالصدقات ملا وصفهم به من مجيل الصفات

ــة،  ــة واالجتامعي ــري مــن األمــراض النفســية الفردي ــاب رش لكث ــاجني ب وعــوز املحت
يســوق إىل الكــره والعدوانيــة واجلريمــة، وحــاجتهم إذا مل جتــد مــن يســدها تصــبح داء 

 وواحدة من هذه كفيلة بأن تدمر املجتمع فكيف إذا اجتمعت؟ 
وال تشتد فيها حاجة املحتاجني، وباملقابل يعظم واجب األغنياء يف وهنالك أح

الوقوف بجانبهم؛ ألن الفرصة للوقوع باألمراض النفسية تصبح أكرب ال عىل مستوى 
توى املجتمع، من هذه األحوال أن تكون احلاجة عامة الفرد فحسب بل عىل مس

 ،ا القرآن املسغبةكأوقات احلروب والكوارث واملجاعات العامة، وقد ذكر منه
واملسغبة: اجلوع مع التعب ، [14البلد: ] ﴾خس حس جس مخ جخ مح﴿ ٹٱٹٱ

ا وهي املجاعة، وهذا الفرق بني املسغبة ا عام  والعطش، وهي خاصة بام كان جوع  
. (2)ا سمي مسغبةا، فإن كان عام  ا أو عام  ذ السغب اجلوع، ويكون خاص  والسغب إ

هو أن الناس يف زمان املجاعة يشتد  :طعام فيهووجه ختصيص اليوم ذي املسغبة باإل
شحهم باملال خشية تطاول زمن املجاعة، واالحتياج إىل القوت، فيكون اإلطعام يف 

 . (3)ذلك الزمن أشد عىل النفس
 ابع: وقاية الفقري من مرض احلسد واحلقد على الغّن وعلى اجملتمعاملطلب الس

يصيبه عندما ال جيد املال لقضاء  الزكاة تقي الفقري من مرض احلقد الذي قد
حاجاته األساسية يف الوقت الذي يرى فيه الغني ينفق املال يف كامليات، عندما يرى 

ئد عن حاجته يف القاممة، ال شك ا الغني يلقي بالطعام الزااملحتاج الذي يتضور جوع  
ء الغني أنه إن مل تضبطه أخالقه سيشعر باحلقد عىل الغني، وقد يدفعه هذا إىل إيذا

                                       
 .(11٦ )ص:، تيسري الكريم الرمحن، السعدي )1(
 .(239املفردات يف غريب القرآن، الراغب، )ص:  )2(
 .( 35٨ /30التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) )3(
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 ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زبٱٱ﴿ ٹٱٹٱ بنفسه أو ماله.
 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت
أي وما تنفقوا من خري  .[272البقرة:] ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك

أما يف الدنيا فألنه يكف  رش الفقراء ويدفع عنكم أذاهم،  فنفعه يف الدنيا واآلخرة لكم،
وازع ديني حيفظهم حسدوا األغنياء فإن الفقراء إذا ضاق هبم احلال ومل يكن لدهيم 

 وكرهوهم، وربام آذوهم وسلبوهم أمواهلم.
 املطلب الثامن: وقاية الفقري من األضرار النفسية واالجتماعية لنظام العبودية

اة حترير الرقيق، وكذلك هو من مصارف الكفارات والنذور. من مصارف الزك
القضاء عىل نظام العبودية، والوقاية  :ومن آثار الزكاة اإلجيابية عىل النفس واملجتمع

بل املجتمع  -ليس العبيد فقط-من األخطار النفسية واالجتامعية التي تصيب العبيد 
قرآن هؤالء بصورة مؤثرة تثري . ويف سياق احلث عىل مساعدة العبيد صور الكامال  
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ﴿ ٹٱٹٱ ،الشفقة
 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 .[13 – 1البلد: ] ﴾مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 وجعل من عالمات شكر اهلل واالهتداء هبدايته اقتحام كل العقبات للوصول إىل
سبيل اهلل، وذكر من هذه العقبات فك الرقاب، ويف هذا التعبري تصوير للذل واملهانة 

يق يف تلك العصور، كانوا يعاملون كحيوانات ويربطون من التي كان يعيشها الرق
أعناقهم، ولو مل يكن ذلك حقيقة، فإن حال الرقيق كحال الدواب التي تربط وتقاد من 

 س حالة من أشد حاالت الكبد.أعناقها. إهنا صورة مؤثرة تعك
 املطلب التاسع: وقاية األيتام من الضياع

إلنسان دروب من الشدة، فاليتيم من فقد من واليتم حالة صعبة جتتمع فيها عىل ا
يعيله، وهو بجانب ذلك صغري ال يقوى عىل قضاء حوائجه، فكيف إذا اجتمع مع 
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م، كل واحدة من هذه الثالث هذه الصفة الفقر؟ كل واحدة من هذه الثالث بالء عظي
كفيلة بأن تطرح القوي وتسلمه إىل أسباب االنحراف واملرض، فكيف بالضعيف 

 هبا إذا اجتمعت؟وكيف 

ا القريب، حيث عد  سبحانه وتعاىل يف سياق حث القرآن عىل رعاية اليتيم خصوص  

 واملقربة: ،[15البلد: ] ﴾مص خص حص﴿ احلث عىل رعاية الضعفاء اليتيم القريب:

ليجمع سببني للحث عىل اإلنفاق عليه:  ﴾ مص خص ﴿ القرابة، وخص اليتيم بصفة

مل الصالح صدقة عىل يتيم، وصلة لقريب. قال اليتم والقرابة، فيجمع هبذا الع

 . (1)«يدخل فيه القرب باجلوار، كام يدخل فيه القرب بالنسب»الرازي: 

ت بالشدة التـي أصـابت وخص اليتيم بالذكر يف سورة البلد وهي السورة التي ذكر

ند يف مكة أول دعوته؛ ألهنا شدة بالغة واأليتام بالعادة فئة ضعيفة، تفتقد السـ ×النبي 

األسايس يف املجتمع وهو األب، وكان األيتام قبل اإلسالم طبقة مستضـعفة مهضـومة 

احلقوق، يعتدون عىل أمواهلم ويضنون عليهم بحقوقهم، حتى أن اليتيمة كانـت تـنكح 

ر، ولذلك حث اإلسالم عىل رعاية األيتام.. بكفالتهم، وتنمية أمـواهلم، وحفـظ بال مه

 حقوقهم. 

 ة الفقري من الشعور ابلنقصاملطلب العاشر: وقاي
ا عىل ماء ا لكرامة الفقري، وحفاظ  حرص القرآن عىل إخفاء الصدقة عن الناس حفظ  

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ﴿ ٹٱٹٱوجهه، 
 ؛[2٦2البقرة: ] ﴾مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ألن اليد العليا خري من اليد السفىل، فاليد السفىل يد قصرية وقارصة، تعيب صاحبها 

ني الناس بالرغم من أن ذلك قد ال يكون لقصور يف صاحبها؛ بل ألن األرزاق بيد ب

اهلل يقسمها كيف يشاء فيبتيل هذا بالغنى ويبتيل ذاك بالفقر، وكل منهام حماسب عىل ما 

                                       
 .( 170 /31مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، الرازي، ) )1 (
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له، لكن نظرة املجتمع للفقري نظرة قاسية حتاسب الفقري عىل أمر ربام ال يكون له  قسم

 ي اختار أباه، وال ابن الفقري اختار أباه.فيه حيلة، فال ابن الغن
ولتطييب خاطر الفقري ووقايته من الشعور بالنقص رشع اهلل صدقة خاصة 

أمرين: أوهلام: أن لرمضان هي صدقة الفطر، وهذه ختتلف عن سائر الصدقات يف 
موعدها رمضان خاصة فال خترج ال قبله وال بعده فهي بذلك صدقة رمضانية، ثانيهام: 

ال جتب عىل الغني املكلف فحسب بل جتب كذلك عىل الفقري، وجتب عىل أهنا 
ا، ا أو صغري  ا، كبري  ا كان أو غني  الصغري، فهي جتب عىل الذي يملك طعام يومه فقري  

لفقري مقصد عظيم، فالعادة عند الفقري أن يأخذ ال أن يعطي، إال يف وإلجياهبا عىل ا
عله يعيش مقام الباذلني املنفقني ولو ملرة صدقة الفطر فهو يعطي كام يأخذ، وهذا جي

واحدة يف السنة، وحيس بإحساس احلريص عىل مصالح إخوانه الفقراء وهو منهم، 
 ليد العليا خري من اليد السفىل.وا ،واألهم من ذلك حيس بإحساس صاحب اليد العليا
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 املبحث الثالث
 مراض النفسيةأثر الصيام يف الوقاية من األ 

الصيام ظاهره اجلوع والعطش والكف عن الشهوات، وحتت ظاهره رس عظيم هو 

الذي يميز بني من جاع بنية الصيام ومن جاع لقلة الطعام، وبني من كف عن 

د هتيأت له، ومن كف عنها ألنه مل يقدر عليها. ونحن إذا أدركنا هذا الرس الشهوات وق

 أدركنا حقيقة الصيام.

ر عىل اجلسم والنفس كبري ال يدركه إال من جربه عىل وجهه األكمل، له للصيام أث

أثر كبري يف الوقاية من األمراض اجلسدية والنفسية؛ وألجل ذلك فرض اهلل الصيام يف 

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ﴿ ٹٱٹٱكل الرشائع، 
فرض عليكم مثل الذي »أي . [1٨3البقرة: ] ﴾َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

. ومن آثار الصيام التي تقي اإلنسان من األمراض )1(«فرض عىل الذين من  قبلكم

 النفسية ما يأيت:

 املطلب األول: الوقاية من كل شر
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ﴿ٱٹٱٹٱ
 .[1٨3البقرة: ]  ﴾َّ ٍّ  ٌّ

ر الصائم أن الصيام تقوى من كل رش البد من أن يصوم الصيام حتى يشع

عام والرشاب والشهوات وسائر احلقيقي، إذ ليس الصيام جمرد االمتناع عن الط

: ×، بدليل قوله املفطرات، وليس كل من صام عىل هذا النحو عد  عند اهلل صائام  
. أي ليس له عند اهلل أجر؛ )2(«ْْلُوُع َواْلَعطشُ ُربه َصائٍِّم لَْيَس َلُه َحظٌّ مِّْن َصْومِّهِّ إِّاله ا»

                                       
 .(409 /3ت شاكر )، جامع البيان، الطربي )1(
(، وأخرجه 445 /14د أمحد ط الرسالة )رواه اإلمام أمحد، وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط، انظر: مسن )2(

 .( 539 /1ابن ماجه وصححه األلباين، انظر: سنن ابن ماجه )
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 إال إذا أدرك احلقيقتني ئم صائام  ألن للصيام حقيقة ظاهرة وحقيقة باطنة، وال يعد  الصا

وأدامها معا حق األداء، وحقيقة الصيام الظاهرة االمتناع عن الطعام والرشاب وسائر 

يف الصيام عند الفقهاء، املفطرات من طلوع الفجر إىل مغيب الشمس وهذا تعر

وحقيقته الباطنة محل الصائم عىل املعروف وزجره عن املنكر، وتزكية نفسه وتنمية 

كره، واحلقيقة األوىل طريق والثانية هدف وليس كل من سار عىل الطريق بلغ ف

اهلدف، لذا فليس كل من أدى الصيام بحقيقته األوىل بلغ الغاية وهي حقيقته الثانية. 

ملعنى ذكر اإلمام الغزايل أن الصوم ثالث مراتب هي: صوم العموم وصوم ويف هذا ا

لعموم فهو كف البطن والفرج عن اخلصوص وصوم خصوص اخلصوص، أما صوم ا

املفطرات وهو الصيام باملعنى الفقهي أو احلقيقة الظاهرة، وصوم اخلصوص هو كف 

م خصوص السمع والبّص واللسان واليد وسائر اجلوارح عن اآلثام. وصو

 اخلصوص هو كف القلب عن اهلمم الدنية واألفكار الدنيوية وكفه عام سوى اهلل 

لثانية والثالثة هي الصوم بحقيقته الباطنة وهي مرتبة أعىل ومقصد بالكلية. واملرتبة ا

أسمى، وعنهام تتقارص اهلمم وفيهام تتفاضل األمم، فإذا حققهام العبد كانت له 

باب يسمى الريان أعده اهلل للصائمني، واستحق أن يغفر اهلل فرحتان، ودخل اجلنة من 

  . )1(له ما تقدم من ذنبه جزاء صومه
ا منه، ا هلل ينبغي أن ينقطع عن احلرام خوف  م وانقطع عن احلالل حب  إن من صا

 ×أن  رسول اهلل  ، عن أّب هريرة  كان أو فعال  وينبغي أن ينقطع عن املنكر قوال  
َيا»قال:   َصائٌم، ُم ُجنهٌة، َفاَل يَ ْرفْث َواَل ََيَْهْل، َوإِّنِّ اْمُرٌؤ قَاتَ َلُه َأْو َشامَتَُه، فَ ْليَ ُقْل إِّين ِّ الص ِّ
ومل هيذب لسانه، ومل تستقم جوارحه  ،نفسه ك  تز  . فإن مل يفعل ذلك ومل  )2(«َمرهَتنْيِّ 

ة   ر  ي  ر  ن  أ ِّب ه  ول   :، ق ال    بالصيام فال حاجة هلل ألن يدع طعامه ورشابه، ع  س  ق ال  ر 
 دَعَ     ي َأْن يَ  ٌة فِّ     اجَ     َس َّللِّهِّ حَ  ْ َلي هِّ، فَ      بِّ  لَ   مَ   زُّورِّ َواْلعَ   ْوَل ال   دَْع قَ      ْم يَ  ْن لَ   مَ »: × اهلل

                                       
 .(234 /1إحياء علوم الدين، الغزايل، ) )1(
 .( 24 /3(، )41٨9صحيح البخاري، رقم ) )2(
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 . )1(«هُ       َرابَ    ُه َوشَ   امَ   عَ   طَ 
إن من صام عن اللحم احلالل وأكل حلم أخيه بالغيبة فال صيام له، ومن صام 

خرى ورسقت أو رشت أو ارتشت فال صيام له، ومن صام وتصدق بيد ثم امتدت األ

ه حليلته، ومالت نفسه إىل النساء فال صيام له؛ ألن اهلدف من الصيام أن عن زوجت

َبابِّ َمْن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة »: ×يقي الصائم من الوقوع يف الفاحشة، قال  اَي َمْعَشَر الشه
نهُه َأَغضُّ لِّْلَبصَ  ْع فَ َعلَ فَ ْليَ تَ َزوهْج فَإِّ ، َوَمْن َلَْ َيْسَتطِّ نهُه َلُه رِّ َوَأْحَصُن لِّْلَفْرجِّ ، فَإِّ لصهْومِّ ْيهِّ ابِّ

. فإن مل يردعه صيامه عن الفاحشة فصيامه ليس عىل حقيقته، وبالتايل ال )2(«وَِّجاءٌ 

 .صيام له

الصيام وصلة إىل التقى؛ ألنه من الرب الذي يكف اإلنسان عن كثري مما تتطلع إِليه »

فمام اشتمل عليه من »يه، وألن فيه امتثال أمر اهلل واجتناب هن ؛)3(«فس من املعاِصالن

التقوى: أن الصائم يرتك ما حرم اهلل عليه من األكل والرشب واجلامع ونحوها، التي 

 .)4(«ا برتكها ثوابه، فهذا من التقوىا بذلك إىل اهلل، راجي  متيل إليها نفسه، متقرب  

صد صيامه أن يصحح كيفيته؛ ألن رشط قبول العمل عىل املسلم الذي صح ق

وصحة الكيف، وعىل املسلم الذي صام وأجهد جسده رغبة يف الثواب صحة القصد 

أن هيذب نفسه ليحصل عليه، وعليه أن يدرك حقيقة الصيام الظاهرة والباطنة 

 ويؤدهيام عىل أكمل وجه من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

 لتوازن بني مكوَنت اإلنساناملطلب الثاين: ُتقيق ا
نات اإلنسان يف رمضان، فللحاجة الروحية وقت، أظهر ما يكون التوازن بني مكو

وللجسدية وقت، وللعقلية وقت، وللجنسية وقت، وقت األكل يف رمضان من 
                                       

 .( 2٦ /3(، )1903صحيح البخاري، رقم ) )1(
 .( 2٦ /3(، )1905صحيح البخاري، رقم ) )2(
 .(252 /1عاين القرآن وإعرابه، الزجاج )م )3(
 .(٨٦)ص: ، تيسري الكريم الرمحن، السعدي )4(
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 ٹٱٹٱ غروب الشمس إىل ظهور اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر،

 ﴾ٱىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿
 نت مت زت رتٱٱ﴿ٱٹٱٹٱ ،ثم باقي الوقت انقطاع عن الطعام، [1٨7قرة: الب]
ووقت املعارشة الزوجية يف رمضان من غروب الشمس لطلوع  .[1٨7البقرة: ] ﴾ىت

  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿ ٹٱٹٱ الفجر،
فإذا انقىض هذا الوقت ينبغي عىل الصائم أن  .[1٨7البقرة: ] ﴾من خن حن جن

 ىث نث مث زث رث﴿ ٹٱٹٱ والروحية،يرتكها لينشغل بحاجاته العقلية 
عادلة، ليلك لشهوة البطن واجلنس وهنارك للذة وهذه قسمة  .[1٨7البقرة: ] ﴾يث

 العقل والروح.
شهر رمضان شهر نزول القرآن، لذا حقيق بأن خيصص فيه للقرآن أكثر مما خيصص 

ت ا مللذا وتعزيز  يف غريه، وحقيق بأن يعظم باالنقطاع عن بعض شهوات اجلسد تعظيام  
والبيان والفرقان بني احلق العقل والروح؛ ألن شهر رمضان شهر القرآن، شهر اهلداية 

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ﴿ ٹٱٹٱ والباطل.
وهبذا يساعد  .[1٨5البقرة: ] ﴾حئ ىيييجئ ني ريزيمي

 الصيام عىل تعزيز الرتبية الروحية.
كان اإلسالم يعامل اإلنسان عىل أنه جسم وعقل وروح، ولكل ركن من هذه األر

هذه احلاجات، بحيث ال تقدم حاجات، والرتبية السليمة تقوم عىل التوازن يف تلبية 
حاجة ركن عىل حاجة ركن آخر، وال ي فرط يف تلبية حاجة واحد منها بالتفريط يف 
حاجة آخر، شهوة البطن والفرج حاجة من حاجات اجلسم، واجلسم مفطور عىل 

 عىل حساب الروح، فإذا وقع ذلك انحط املرء ام  ستكون حتف تي  بِ ل  االستزادة منها فإن 
ملالئكية وصفتها التجرد عن الشهوات إىل مرتبة احليوانية وصفتها االنغامس من مرتبة ا

وإذا ضعف سلطان الروح، وزال حكمها، وتقلص » فيها، والصيام مانع من ذلك، 
يها رتع ظلها، وملك اجلسد  زمام  احلكم، واسرتسل يف لذاته وشهواته، ورتع ف
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ا، وختطى حدود العقل والعرف نون  ا وفا، وأبدع فيها ألوان  البهائم، وجن هبا جنون  
والصحة والطب والعدل والرشع، وانّصفت مهته وذكاؤه وإبداعه وعبقريته إىل 
التفنن والتدقيق واإلرساف واإلكثار من أنواع الطعام والرشاب والتهامها... يصبح 

وقمة علمه وثقافته كحامر الطاحونة أو كثور احلرث، وهو يف أوج مدنيته وحضارته 
ا، فتموت فيه  وجهاد  ني املطعم واملرحاض، ال يعرف غري الطواف بينهام شغال  يدور ب

. )1(«كل رغبة إال رغبة الطعام والرشاب، ويتبلد فيه كل حس إال حس اللذة واملتعة
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ ويصدق يف هؤالء قوله تعاىل:

ٱٱ﴾خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم
الصيام الذي ينقذ املرء من هذا االرتكاس، وحيرره بئست احلياة هذه ونعم  [12حممد:]

 من سلطان الغرائز.

والصيام تربية جسدية وصحية، تقي اجلسم وتعاجله من كثري من األمراض، ألن 

 :×ال اإلفراط يف تناول الطعام والرشاب سبب من أسباب كثري من األمراض، لذلك ق
فَإِّْن َكاَن اَل  ،ِبَِّْسبِّ اْبنِّ آَدَم ُأُكاَلٌت يُقِّْمَن ُصْلَبهُ  ،َما َمََلَ آَدمِّيٌّ وَِّعاء  َشر ا مِّْن بَْطنٍ  »

ه . وإذا كان الداء يف اإلفراط يف تناول )2(«حَمَالََة فَ ثُ ُلٌث لِّطََعامِّهِّ َوثُ ُلٌث لَِّشَرابِّهِّ َوثُ ُلٌث لِّنَ َفسِّ

 العتدال يف تناوله، وال شك أن هذا ينعكس عىل نفسه.الطعام فإن الدواء يف ا

 ب الثالث: تربية الصائم على الصرباملطل
لشهر رمضان نظام خاص يتكلف اإلنسان فيه مشقة ال يتكلفها يف سائر الشهور، 

فرتك الطعام والرشاب طيلة النهار ليس باألمر اهلني، وعادة يكون الصيام يف أول 

 رت األيام األوىل تعود الصائم عىل هذا النظام االستثنائيالشهر أشق من غريه فإذا م

ا، وهانت عليه مشقة الصيام، وقوي جسمه واعتاد عىل هذا النظام. والصيام ا فشيئ  شيئ  

                                       
 .(1٦٦األركان األربعة، أبو احلسن الندوي، )ص:  )1(
(، 423 /2٨شيخ شعيب األرناؤوط رجاله ثقات، انظر مسند أمحد ط الرسالة )رواه اإلمام أمحد وقال ال )2(

 .( 590 /4األلباين، سنن الرتمذي ت شاكر ) وأخرجه الرتمذي وصححه، وكذلك صححه
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هبذا تربية روحية ترّب العبد عىل الصرب وقوة اإلرادة، ومن أعظم الصرب أن يمتنع املرء 

ا، فال يأكل وال يرشب عطش مبلغ  عن الطعام والرشاب حتى يبلغ منه اجلوع وال

ل يده، ومن الصرب أن يمتنع املرء عن زوجه، ويكبح والطعام والرشاب يف متناو

شهوته عند الرغبة وتوفر الفرصة، مع أنه ال رقيب عليه وال حسيب سوى نفسه 

 .)1(«َوالصهْوُم نِّْصُف الصهربِّ » :×لذلك قال  .ومراقبته هلل
صائم عىل ترك الطعام والرشاب بل كذلك صربه وليس الصرب يف رمضان صرب ال

لعبادة واالجتهاد يف العمل، فالصيام احلقيقي ال حيمل صاحبه عىل عىل اجلد يف ا
بل حيمله عىل االجتهاد يف تالوة  ،اخلمول والكسل وطول النوم والتقصري يف العمل

لم، أما إن محله القرآن وإدامة الذكر والتفكر يف خلق اهلل، وريادة املساجد وجمالس الع
كث أمام التلفاز فيام يفيد وما ال يفيد، عىل اللهو وسامع الغناء الفاحش، وطول امل

 ومحله عىل السعي إىل أماكن الفساد فليس ذاك بصيام.
الصيام احلقيقي تقوية لإلرادة الضعيفة لدى املدمنني، وقبوهلم حتدى االمتناع عن 

 تقوية إرادهتم ومقاومتهم إحلاح تعاطي الطعام والرشاب خالل هنار رمضان يسهم يف
ختلفة إىل أن يقوى عىل تركها، كام أن شهر رمضان يذكر اجلميع مواد اإلدمان امل

برضورة التوقف عن ممارسة األعامل التي تتناىف مع روح الدين ويمنح فرصة للتوبة 
 والرجوع إيل اهلل، وهي فرصة كبرية للخروج من مرض اإلدمان.

، ء من الطعام وانّصاف عن حال األنعام وانقطاع شهوات الفرجيف الصوم خال»
ومتامه اإلعراض عن أشغال الدنيا والتوجه إىل اهلل والعكوف يف بيته ليحصل بذلك 

ا حتى ال يتقارص عنه من كتب عليه إال انرشم دينه نبوع احلكمة من القلب، وجعل كتب  
 .)2(«كام ينرشم خرم القربة املكتوب فيها

                                       
انظر: مسند . «اإلسناد حسن بذاته، أو حسن بالشواهد»رواه اإلمام أمحد، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط:  )1(

 .(537 /5انظر: سنن الرتمذي ت شاكر ) ،(، وأخرجه الرتمذي وحسنه220 /30أمحد ط الرسالة )
 .(43 /3ور، البقاعي، )نظم الدرر يف تناسب اآليات والس )2(
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 لرابع: تقوية اْلانب الروحاين لديهاملطلب ا
ضان عن بقية العام هو اجلو الروحاين اخلاص الذي ي مِيز هذا من أهِم ما ي ميز رم

الشهر، يف رمضان يشرتك املسلمون عامة يف تنظيم أوقاهتم خالل اليوم بني العبادة 

تمعون فيها لإلفطار، وأخرى ألداء صالة دة جي   والعمل، فهنالك أوقات موح 

من الناحية النفسية عىل املرىض  وهذه املشاركة يف حِد ذاهتا هلا أثر إجياّب»الرتاويح، 

رون أن إصابتهم باالضطراب النفيس قد  زلة وي شع  النفسيني الذين ي عانون من الع 

ا بينهم وبني املحيطني هبم يف األرسة واملجتمع  .)1(«صارت حاجز 

ا يف معاجلة االك ا بالغ  تئاب النفيس، الذي من أهم أعراضه الشعور إن للصوم أثر 

زلة ع اإلرادة، والشعور بالذنب، والتفكري يف االنتِحار، فالصوم بام باليأس والع  ، وتراج 

يه يف اخلروج من دائرة اليأس، كام  ي منحه للصائم من أمل يف ثواب اهلل جيِدد الرجاء لد 

رين يف الصيام والعبادات واألع امل الصاحلة خالل رمضان تضع أن املشاركة مع اآلخ 

زلة التي يفرضها اال كتئاب عىل املريض، وممارسة العبادات من مثل االنتظام حدا للع 

يف ذكر اهلل وانتظار الصالة بعد الصالة يف هذا الشهر تتضمن التوبة، وت قاِوم مشاعر 

ر الشخص بق بول اإلثم، وت بعد األذهان عن التفكري يف إيذاء النفس، بعد أن ي شع 

وهو  -وبالنسبة لإلدمان  النفس والتفاؤل، واألمل يف مواجهة أعراض االكتئاب...

يف  ابيةجيإ نتيجة حتقيق فإن –إحدى املشكالت املستعصية التي تواجه األطباء النفسيني 

 .)2(عالج هذه احلاالت يمكن أن تزيد فرصته مع صيام رمضان

 تاملطلب اخلامس: حفظ غريزة اإلنسان من االنفال
ذا ما انفلتت نتيجة شهوة البطن والفرج فطرة يف النفس، وفتكها يف اإلنسان إ

                                       
 ماذا يقول الطب النفيس عن صحتنا النفسية يف رمضان، لطفي الرشبيني، استشارى الطب النفيس )1(

 .htm53http://www.elazayem.com/new_page_ . 

 (.بتّصف)املرجع السابق  )2(
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حتمية ال تتبدل، لذا كان البد من منهج فاعل لضبطها، منهج يقوم عىل ضبط النفس 

فالصوم يورث التقوى ملا فيه من انكسار الشهوة »بالوازع الديني وتنميته بالصيام، 

 والبطر والفواحش وهيون لذات الدنيا ورئاستها، وانقامع اهلوى، فإنه يردع عن األرش

الصوم يكرس شهوة البطن والفرج، وإنام يسعى الناس هلذين، كام قيل يف  وذلك ألن

املثل السائر: املرء يسعى لعارية بطنه وفرجه، فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين 

ا فواحش، ومهون  ا له عن ارتكاب املحارم والوخفت عليه مؤنتهام، فكان ذلك رادع  

 -فرض عليكم الصيام-سباب التقوى... عليه أمر الرياسة يف الدنيا وذلك جامع أل

لعلكم تتقون اهلل بصومكم وترككم للشهوات فإن اليشء كلام كانت الرغبة فيه أكثر 

كان االتقاء عنه أشق والرغبة يف املطعوم واملنكوح أشد من الرغبة يف سائر األشياء فإذا 

سائر األشياء أسهل اتقاء اهلل برتك املطعوم واملنكوح، كان اتقاء اهلل برتك سهل عليكم 

 .)1(«وأخف

الصيام تربية روحية تسمو باإلنسان وبروحه من املرتبة احليوانية إىل املرتبة املالئكية 

يرتدد بني هاتني املنزلتني، يقهر  -كل إنسان-التي ال حتكمها الشهوات، واإلنسان 

 حدودها ا أخرى، والصيام قهر للشهوات لتبقى يفوتقهره شهوته أحيان  ا، شهوته أحيان  

 ىك  لكمك اك يق ىق يف ﴿ٱ املعقولة وليبقى بينها وبني االنفالت حاجز منيع.
 .[1٨7البقرة: ] ﴾مم ام يل ىل مل يك

 كان أو وهذا يرّب يف الصائم روح االلتزام بحدود اهلل واجتناب نواهيه، صائام  

 اخلالص، فعندما يرتك اإلنسان يف صيامه ما أباح اهلل له يفا، وهذه حقيقة اإليامن مفطر  

ا عىل اجتناب ما حرمه عليه، أما من ينغمس يف هذه غري الصيام، سيكون أكثر حرص  

اَي » :×ألن يقع يف املحرمات، قال  الشهوات ويستغرق فيها فسيكون أكثر عرضة  
َبابِّ َمْن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فَ ْليَ ت َ  نهُه َأَغضُّ لِّْلَبَصرِّ َوَأْحَصُن لِّْلفَ َمْعَشَر الشه ، َوَمْن َلَْ َزوهْج فَإِّ  ْرجِّ

                                       
 .(241-240 /5)التفسري الكبري(، الرازي، ) مفاتيح الغيب )1(
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نهُه َلُه وَِّجاءٌ  ، فَإِّ لصهْومِّ ْع فَ َعَلْيهِّ ابِّ  . )1(«َيْسَتطِّ
م برغباته؛ ألنه يمتنع عن تلبية رغباته  والصيام يزيد من قدرة الشخص عىل التحك 

ررت هذه احلالة فستطِور قدرته عىل مع أن الفرصة مهيأة لفرتة ليست قصرية، فإذا تك
ألن الصوم فيه تزكية للبدن »يساعده عىل كفها عن احلرام؛  التحكم بشهواته، وهذا
 .)2( «وتضييق ملسالك الشيطان

 املطلب السادس: التعود على التأقلم مع الظروف االستثنائية
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ ٹٱٹٱ
األبيض من اخليط األسود من الفجر  فإذا تبني اخليط، [1٨7البقرة: ] ﴾ىب نب

 ىل مل خل ﴿ٱٹٱٹٱو .[1٨7لبقرة: ا] ﴾ىت نت  مت زت رت ﴿ٱٹٱٹٱ
 ،[1٨7البقرة: ] ﴾من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل

 .[1٨7البقرة: ] ﴾يث ىث نث مث زث رث ﴿ٹٱٹٱ فإذا طلع الفجر،
هذا نظام خاص بشهر رمضان وهو استثناء من عادات اإلنسان التي يألفها يف سائر 

لربه وإن ذا النظام يرّب اإلنسان عىل االنقياد واالستسالم املطلق شهور السنة، وه
خالف األمر ما تعود عليه وألفه، يف الصيام يقوم العبد ويصنع الطعام ويأكله يف وقت 
ألف فيه النوم، ولو فعل ذلك يف غري الصيام لكان مثار استغراب واستهزاء من الناس، 

ره اجلوع، وال يرشب وقد أظمأه العطش، ا فال يأكل وا خمتار  ثم ينقطع عنه حر   قد ضو 
يف غري الصيام لكان كذلك مثار استغراب واستهزاء. لكن هذا يف ولو فعل ذلك 

الصيام هو العبودية التي محدها اهلل يف خلقه، وهلذه العبودية أثر بالغ إذ تدفع العبد ألن 
 ا هلل.يرتك ما ألف ويفعل ما مل يألف استسالم  

 التعود على شكر النعمة املطلب السابع:
ترّب يف العبد خلق شكر النعمة؛ ألن اإلنسان إذا  الصيام هبذه النتيجة تربية روحية

                                       
 .( 2٦ /3(، )1905صحيح البخاري، رقم ) )1(
 .(497 /1تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) )2(
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نهُه َلُه وَِّجاءٌ  ، فَإِّ لصهْومِّ ْع فَ َعَلْيهِّ ابِّ  . )1(«َيْسَتطِّ
م برغباته؛ ألنه يمتنع عن تلبية رغباته  والصيام يزيد من قدرة الشخص عىل التحك 

ررت هذه احلالة فستطِور قدرته عىل مع أن الفرصة مهيأة لفرتة ليست قصرية، فإذا تك
ألن الصوم فيه تزكية للبدن »يساعده عىل كفها عن احلرام؛  التحكم بشهواته، وهذا
 .)2( «وتضييق ملسالك الشيطان

 املطلب السادس: التعود على التأقلم مع الظروف االستثنائية
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ ٹٱٹٱ
األبيض من اخليط األسود من الفجر  فإذا تبني اخليط، [1٨7البقرة: ] ﴾ىب نب

 ىل مل خل ﴿ٱٹٱٹٱو .[1٨7لبقرة: ا] ﴾ىت نت  مت زت رت ﴿ٱٹٱٹٱ
 ،[1٨7البقرة: ] ﴾من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل

 .[1٨7البقرة: ] ﴾يث ىث نث مث زث رث ﴿ٹٱٹٱ فإذا طلع الفجر،
هذا نظام خاص بشهر رمضان وهو استثناء من عادات اإلنسان التي يألفها يف سائر 

لربه وإن ذا النظام يرّب اإلنسان عىل االنقياد واالستسالم املطلق شهور السنة، وه
خالف األمر ما تعود عليه وألفه، يف الصيام يقوم العبد ويصنع الطعام ويأكله يف وقت 
ألف فيه النوم، ولو فعل ذلك يف غري الصيام لكان مثار استغراب واستهزاء من الناس، 

ره اجلوع، وال يرشب وقد أظمأه العطش، ا فال يأكل وا خمتار  ثم ينقطع عنه حر   قد ضو 
يف غري الصيام لكان كذلك مثار استغراب واستهزاء. لكن هذا يف ولو فعل ذلك 

الصيام هو العبودية التي محدها اهلل يف خلقه، وهلذه العبودية أثر بالغ إذ تدفع العبد ألن 
 ا هلل.يرتك ما ألف ويفعل ما مل يألف استسالم  

 التعود على شكر النعمة املطلب السابع:
ترّب يف العبد خلق شكر النعمة؛ ألن اإلنسان إذا  الصيام هبذه النتيجة تربية روحية

                                       
 .( 2٦ /3(، )1905صحيح البخاري، رقم ) )1(
 .(497 /1تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) )2(
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ألف النعم قل شعوره هبا، وإن قل شعوره هبا قّص يف شكرها، وذلك جحود 
ومعصية، فإن حرمها بالصيام أحس هبا وبقيمتها وبفضل منعمها فاجته له بالشكر، 

 َبْطَحاَء َمكهَة َأْن ََيَْعَل يلِّ  ،َعَرَض َعَليه َرّب ِّ »: ×سول اهلل وتلك عبادة، قال ر
فَإَِّذا َشبِّْعُت محِّْدُتَك  ،َوَلكِّْن َأُجوُع يَ ْوم ا َوَأْشَبُع يَ ْوم ا ،ال اَي َرب ِّ  :فَ ُقْلتُ  ،َذَهب ا

 .)1(«َوَشَكْرُتَك، َوإَِّذا ُجْعُت َتَضرهْعُت إِّلَْيَك َوَدَعْوُتكَ 
لغني بالفقري النعمة العطف  عىل عباد اهلل وعياله الضعفاء، ولن يشعر اومن شكر 

إال إذا ذاق اجلوع وأحس بأمله، ورمضان يمنح الغني فرصة ليشعر بأخيه الفقري، 
والصيام هبذا تربية اجتامعية ترّب اإلنسان عىل تذكر إخوانه الفقراء وتقديم العون هلم، 

ره اجلوع فالغني الشبعان ال حيس بام حيس به  الفقري اجلوعان، فإذا صام الغني وضو 
ا، عندها سيسمع الغني شكوى بإخوانه الفقراء الذين جيوعون قهر   ا أحسطوع  

الفقراء بنداء من داخله ينطلق مع قرقرة بطنه من اجلوع، عندها حيس بمصاهبم وترق 
ن مرشوع، فالصوم حرما»ا له لتقديم يد العون هلم، نفسه حلاهلم، ويكون ذلك دافع  

ة، وهذا احلكم ظاهره وتأديب باجلوع، وخشوع هلل وخضوع؛ لكل فريضة حكم
العذاب وباطنه الرمحة؛ يستثري الشفقة، وحيض عىل الصدقة؛ يكرس الكرب، ويعلم 
الصرب، ويسن  خالل الرب، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم املرتف أسباب املتع، 

من هنا رشع اإلسالم صدقة  .)2(«ه إذا لذععرف احلرمان كيف يقع، واجلوع كيف أمل
 ، ورغب يف سائر الصدقات وضاعف أجرها.الفطر يف رمضان

 
 

                                       
(، ورواه الرتمذي وحسنه، انظر: سنن الرتمذي ت 52٨ /3٦أمحد ط الرسالة ) رواه اإلمام أمحد، انظر: مسند )1(

 (.575 /4شاكر )
 (.1/٨4)أمحد شوقي،  أسواق الذهب، )2(
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 املبحث اخلامس
 أثر احلج يف الوقاية من األمراض النفسية 

احلج ركن قديم من أركان التوحيد، رشعه اهلل إلقامة التوحيد يف دعوة إبراهيم 
  رب يئ ىئ نئ مئ﴿ٱٱٱٱٱٹٱٹ أركان الكعبة،وهو أول من جدد 
احلج: ] ﴾يت  ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

 ىف يث ىث نث مث زثٱٱ﴿ ٹٱٹٱ وهو أول من أ ِمر  باألذان للحج، .[2٦
واحلج ركن من أركان  .[27احلج: ] ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

اإلسالم، بمعنى أن اإلسالم ال يقوم إال به، وال غرو يف أن يكون له أثر عظيم عىل 
ما فيها من املشاعر  ملجتمع، أثر ينمي يف النفس املشاعر اإلجيابية، ويقيض عىلالنفس وا

 السلبية، ومن آثاره عىل النفس ما ييل: 
 املطلب األول: الوقاية من الكرب

احلج يقي املسلم من الكرب والغرور والشعور بالفوقية عىل الناس، عندما يتجرد 
ما يؤدي إىل التاميز بينهم، ويدفع من كل مظاهر التفاضل الدنيوي بني الناس، و

 بعض آخر.بعضهم ألن يتعاىل عىل 
ا إىل جهة واحدة، هي قبلتهم ومهوى أفئدهتم، يف احلج يتجه املسلمون مجيع  

ا الغني والفقري والوضيع واألمري، والراجل والراكب، كل عىل قدر يتجهون هلا مجيع  
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ ٹٱٹٱ وسعه،
كل يرتك خلفه زينة الدنيا ومتاعها، ويدخل مناسك  .[27ج: احل] ﴾يك ىك مك لك

احلج بقطعتي قامش ال أكثر، كلهم يؤدي الشعائر ذاهتا، ال خيفف عن غني وال يزاد 
عىل فقري، ال يعجل لعرّب وال يؤجل ألعجمي، ال يكرم أبيض وال هيان أسود، كلهم 

ائر وليس ألحدهم ميزة ا إىل جنب، كلهم يكلف بذات الشعهبذا الزي املتواضع جنب  
غ ب الضعيف بمزيد من عىل اآلخر لفضل له يف مال أو حسب أ و نسب. بل ربام ي ر 

إمكاناته إىل ما  مستوىاألجر ألجل أن حيمله ذلك عىل حتمل مشاق احلج، ويرفع 
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يقارب الغني، وقد استشف بعض املفرسين هذا املعنى من تقديم الراجل عىل 
ا، ي  قد يستدل هبذه اآلية من ذهب من العلامء إىل أن احلج ماش »الراكب، قال ابن كثري: 

ا؛ ألنه قدمهم يف الذكر، فدل عىل االهتامم هبم وقوة أفضل من احلج راكب   ملن قدر عليه
 . )1(«مهمهم وشدة عزمهم

 ٱٱٹٱٱٹٱ والعبد عىل مائدة واحدة، السيدوواحلج فرصة ألن جيتمع الغني والفقري 
وذلك كفيل بأن يقي   .[2٨: احلج] ﴾مئ خئ  حئ جئ يي ﴿

 ي املسلم الضعيف من مرض الشعور بالنقص.املسلم القوي مرض الغرور، ويق

 املطلب الثاين: الوقاية من القنوط
موسم احلج فرصة مناسبة ألن يتصالح اإلنسان مع ربه، ويتوب عام سلف من 

بالذنب،  ذنوب، ويعاهد عىل االستقامة، وهذا يقي املسلم من مرض الشعور املستمر

ا كيوم ولدته أمه، كام يقيه من قي  ا نويعطيه فرصة ألن يستأنف حياته من جديد تقي  

 الشعور املستمر باخلوف وهو مرض خطري يؤدي إىل القلق واالكتئاب.

عندما يستغفر احلاج ربه عىل ما فات وهو متفائل باإلجابة؛ ألن له يف موسم احلج 

البيت احلرام أقدس مكان ومن دخله كان آمنا، مواقع ومواقف تقبل فيها التوبة، ف

 وم ومن دعا فيه أجيب.وعرفة أقدس ي

يف احلج يرتك اإلنسان ماله وأهله وكل مشاغل الدنيا لينشغل بيشء واحد فقط ال 

غري: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، ويف هذه األثناء تصفو نفسه من كل 

يشء ليمتلئ بالسكينة والطمأنينة، إنه الشعور مكدرات احلياة، ويفرغ قلبه من كل 

  خس حس جس مخ جخ ﴿ ٹٱٹٱ ،ال يوجد مثله يف غري هذا البيت باألمن الذي
 مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
  ىي ني زيمي﴿ٱٹٱٹٱو ،[125]البقرة: ﴾مف خف حف جف

                                       
 .(414 /5تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) )1(
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 حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ
 .[97آل عمران: ]  ﴾ جس مخ جخ مح جح مج

وتداوي نفسه من  ،اإلنسان وتنقي قلبه من نوازع الرشاحلج مدرسة تربوية هتذب 

عر املرضية، فاحلج التام استقامة وطهر وصحة نفسية، واحلاج املقبول هو الذي املشا

 يروض نفسه ويعاجلها من السلوك املنحرف.

 حن جن يم ىم مم خم حم ىليلجم مل خل﴿ ٹٱٹٱٱٱ
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
  ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث
 ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك
 خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ
 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 .[202 – 197البقرة: ] ﴾حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

ف العبادات ا فهو للمحرم بأرشا عنه مطلق  ا يف نفسه منهي  ا مستقبح  إن ما كان منكر  »

 .)1(«وأشقها أنكر وأقبح

طاعة اهلل بارتكاب املعاِص، فال معاِص وال سباب وال يف احلج ال خروج عن 

جدال، وال مماراة وال منازعة وال يشء مما يكدر القلوب، أو يؤدي إىل التنازع بني 

عىل  الرفقاء واإلخوان، فإن اجلميع قد اجتمعوا عىل مائدة الرمحن، فعليهم أن جيتمعوا

والعدوان، فهي تدعو الناس إىل  طاعته، وأن يتعاونوا عىل الرب والتقوى ال عىل اإلثم

                                       
 .( 4٨2 /1روح املعاين، تفسري األلويس، ) )1(
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 حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ
 .[97آل عمران: ]  ﴾ جس مخ جخ مح جح مج

وتداوي نفسه من  ،اإلنسان وتنقي قلبه من نوازع الرشاحلج مدرسة تربوية هتذب 

عر املرضية، فاحلج التام استقامة وطهر وصحة نفسية، واحلاج املقبول هو الذي املشا

 يروض نفسه ويعاجلها من السلوك املنحرف.

 حن جن يم ىم مم خم حم ىليلجم مل خل﴿ ٹٱٹٱٱٱ
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
  ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث
 ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك
 خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ
 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 .[202 – 197البقرة: ] ﴾حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

ف العبادات ا فهو للمحرم بأرشا عنه مطلق  ا يف نفسه منهي  ا مستقبح  إن ما كان منكر  »

 .)1(«وأشقها أنكر وأقبح

طاعة اهلل بارتكاب املعاِص، فال معاِص وال سباب وال يف احلج ال خروج عن 

جدال، وال مماراة وال منازعة وال يشء مما يكدر القلوب، أو يؤدي إىل التنازع بني 

عىل  الرفقاء واإلخوان، فإن اجلميع قد اجتمعوا عىل مائدة الرمحن، فعليهم أن جيتمعوا

والعدوان، فهي تدعو الناس إىل  طاعته، وأن يتعاونوا عىل الرب والتقوى ال عىل اإلثم

                                       
 .( 4٨2 /1روح املعاين، تفسري األلويس، ) )1(
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أال وهو تقوى اهلل وامتثال أوامره  .أن يتزودوا بالزاد املعنوي النفيس الذي يسعدهم

بأن  -اأيض   -واجتناب نواهيه واإلكثار من العمل الصالح، ويف الوقت نفسه تأمرهم

ادي احلقيقي الذي يغنيهم عن سؤال الناس، ويصون هلم ماء يتزودوا بالزاد امل

  .)1(جوههمو

َمْن أََتى َهَذا »يقول:  ×، قال: سمعت النبي روى البخاري عن أّب هريرة 
. ويف تعبري رجع كيوم ولدته )2(«اْلبَ ْيَت، فَ َلْم يَ ْرُفْث، َوَلَْ يَ ْفُسْق، رََجَع َكَما َوَلَدْتُه أُمُّه

أمه ال يكدر ا، كيوم ولدته كيوم ولدته أمه نقاء وصفاء وقوة ونشاط   ،ةأمه دالالت كثري
  خاطره يشء فال قلق وال خوف وال غرور وال شعور بالنقص.

 املطلب الثالث: الوقاية من الشعور ابلعزلة
احلج فرصة تتيح للمسلم أن يالقي إخوانه املسلمني ويتعرف عىل أحواهلم ويشعر 

مشاعر حتمل املسؤولية االجتامعية، وتضعف مشاعر بحاجاهتم، وتقوى يف نفسه 
والعزلة عن املجتمع، احلجاج كلهم يلتقون يف احلرم ومنى وعرفة واملزدلفة، األنانية 

ا، وليس هنالك فرصة لإلنسان ليلتقي هبذا العدد ا جدد  ويف كل مكان يقابل أناس  
 ىث نث مث زث ﴿ٱٹٱٹٱ الضخم من الناس يف مكان واحد سوى احلج،

 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم
  مب خب حب مئهئجب خئ حئ جئ يي
 [.29 – 27احلج: ] ﴾ خت حت جت هب

وهناك منافع عقلية وروحية ومادية، حيصلها احلجاج عن قصد، وغري قصد، »
حيث يلتقى بعضهم ببعض، وينظر بعضهم يف أحوال بعض، وىف البالد التي جاؤوا 

 من صور احلياة، وأعامل الن اس، وثمرات أفكارهم وأيدهيم، منها، وما يف هذه البالد

                                       
 .(429-427 /1التفسري الوسيط، طنطاوي ) )1(
 .(9٨3 /2(، )1350مسلم، رقم )صحيح  )2(
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وذلك فيام محلوه معهم من آثار احلياة عندهم، وما كان هلم من جديد ومستحدث.. 
لع بينهم، بيع    ، أو يتهادوهنا، مودة  ا ورشاء  وهبذا يتبادلون املعرفة، كام يتبادلون الس 

 يك ىك مك ﴿ٱ: ناجى ربه قائال  مل ا  وهذه ثمرة دعوة إبراهيم  )1(.«وإخاء  
 .[37 إبراهيم:] ﴾ من زن رن مم ام يل ىل  مل

ا أقطع بل هو فرد من نسل دعوة ممتدة يرجع أصلها احلج يشعر احلاج أنه ليس فرد  
من قبله، يف احلج تتأجج مشاعر املسلم وهو  بل إىل آدم  ،إىل أبينا إبراهيم 

لتي هو فيها وقد ساروا عىل إىل ساعته ا يستحرض كل املسلمني من لدن إبراهيم  
عندما يرى  ملناسك التي أداها، يتذكر إبراهيم الطريق الذي سار عليه وأدوا ا

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱ﴿ ٱٹٱٹٱمقامه 
 حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي
ويتذكر . [97 – 9٦آل عمران: ] ﴾ جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت

 نواحي احلرم.وصحبه يف كل ناحية من  ×سرية الرسول 
 املطلب الرابع: الوقاية من املشاعر السلبية

عندما يستذكر احلاج األنبياء والصاحلني ممن سلكوا هذا الطريق، ومروا هبذه 
املشاعر تتحرك يف نفسه مشاعر التقدير لكل هؤالء، ويتعزز لديه دافع االقتداء هبم 

ضمحل املشاعر املرضية،  والسري عىل درهبم، وتنمو يف نفسه املشاعر اإلجيابية، وت
عن كل طريق يسء اجتنبوه، وتستمد نفسه  ويبتعد ،فيسلك كل طريق حسن سلكوه

من كل من سلك هذا الدرب القوة عىل اخلري، ويستمد منهم القوة للصرب عىل األذى؛ 
ألنه يشعر أنه ليس الوحيد عىل هذا الدرب، بل معه أمم كثريون يعززون قوته 

 وجيربون ضعفه.
سامعيل وأمه وهو يرتك يف البيت فلذة كبده إ يستذكر إبراهيم اخلليل  فعندما
،   ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ﴿: ويتوجه إىل ربه قائال 

                                       
 .(1019 /9التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم اخلطيب، ) )1(
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 يك ىك مك ﴿ٱ: ناجى ربه قائال  مل ا  وهذه ثمرة دعوة إبراهيم  )1(.«وإخاء  
 .[37 إبراهيم:] ﴾ من زن رن مم ام يل ىل  مل

ا أقطع بل هو فرد من نسل دعوة ممتدة يرجع أصلها احلج يشعر احلاج أنه ليس فرد  
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 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱ﴿ ٱٹٱٹٱمقامه 
 حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي
ويتذكر . [97 – 9٦آل عمران: ] ﴾ جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت

 نواحي احلرم.وصحبه يف كل ناحية من  ×سرية الرسول 
 املطلب الرابع: الوقاية من املشاعر السلبية

عندما يستذكر احلاج األنبياء والصاحلني ممن سلكوا هذا الطريق، ومروا هبذه 
املشاعر تتحرك يف نفسه مشاعر التقدير لكل هؤالء، ويتعزز لديه دافع االقتداء هبم 

ضمحل املشاعر املرضية،  والسري عىل درهبم، وتنمو يف نفسه املشاعر اإلجيابية، وت
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 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 [.37إبراهيم: ] ﴾ من زن رن مم

وعندما يستذكر هاجر، وهي تطلب املاء لنفسها ولطفلها الرضيع وهترول بني 

 ا العطش.الصفا واملروة وقد أهنكه

 ٹٱٹٱ عد من البيت،يرفعان القوا وعندما يستذكر إبراهيم وإسامعيل 

 ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه﴿
 .[12٨البقرة: ] ﴾ِّ ُّ َّ

وهو يرفع احلجر األسود بيديه الكريمتني  ×وعندما يستذكر حممد رسول اهلل  

حلاج كل ويطفئ نار الفتنة وهو يصيل ويطوف وخيطب ويعتكف، عندما يستذكر ا

غت رضاه، فيسعى ملا سعوا له ذلك يشعر أنه فرد من أمم سعت لرهبا صادقة حتى بل

 طمعا بأن يبلغ ما بلغوه.

 املطلب اخلامس: الوقاية من اْلزع وتنمية خلق الصرب
احلج فرصة تعِود املسلم عىل الصرب، والصرب عالمة من عالمات الصحة النفسية، 

ة من عالمات املرض النفيس وأساس كل فشل، وهو أساس كل نجاح، واجلزع عالم

 عِود املسلم عىل حتمل مشاق احلياة ومكدراهتا.الصرب يف احلج ي

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ﴿ ٹٱٹٱٱ
فاآلية توحي يف أكثر من لفظة من ألفاظها باملشقة التي  [27احلج: ] ﴾يك ىك مك

حي ببعد واألذان يو ،﴾زث﴿ يتكلفها احلجاج، فهي توحي باملشقة يف قوله

أي  ﴾ىف﴿ حي باملشقة يف قوله، والسفر القريب مشقة فكيف بالبعيد؟ وتو)1(السفر

فهو سفر ثم هو بعيد  ،وهذه توحي بمشقة مضاعفة ،الذي يسريون عىل أرجلهم

وفوق هذا وذاك هو سفر عىل األرجل، فاملشقة يف سفر بعيد عىل الراحلة بالغة، فكيف 
                                       

 .(39-3٨ /12حكام القرآن، القرطبي، )اجلامع أل )1(
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والضامر: البعري  ﴾يق﴿له باملشقة يف قو ا عىل األرجل؟ وتوحيإذا كانت مشي  

، وهذا يشعر باملشقة التي القاها احلجاج ورواحلهم حتى )1(ه السفراملهزول الذي أتعب

 ﴾ىك﴿ بلغ األمر هبا  إىل الضمور واهلزال من شدة التعب، وتوحي باملشقة يف قوله
ملشقة يف . وتوحي با)2(والفج الطريق بني اجلبلني، وهي تشف عن الصعوبة والوعورة

 د املشار إليه يف اآلذان. واملقصود البعيد، وهذه تؤكد معنى البع ﴾يك﴿ قوله
 املطلب السادس: الوقاية من البخل 

احلج يعِود اإلنسان عىل البذل ويقيه من مرض الشح وهو يؤدي نسك ذبح اهلدي 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿ ٹٱٹٱ وهو من أكرب حكم مرشوعية احلج،

 مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس
  ﴾حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ

 [.37 – 3٦احلج: ]
ها ودماؤها كام كان يعتقد املرشكون إنام  ،ليس املقصود من الذبح أن يصل اهلل  حلوم 

املقصد من رشعها انتفاع الناس املهدين وغريهم. فأما املهدون فانتفاعهم باالنتهاء من 
يدهم، أجرهم، وأما غريهم فانتفاعهم باألكل من هدي احلجيج يوم عنسكهم وثبوت 

وانتفاع املحاويج من أهل احلرم بالشبع والتزود منها واالنتفاع بجلودها وجالهلا 
 .)3(وقالئدها

 املطلب السابع: الوقاية من احلقد 
 جئ يي ىي ني ﴿ ٹٱٹٱ من املبادئ التي قام عليها احلج العفو والتسامح،

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
                                       

 .(39-3٨ /12اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ) )1(
 .(220 /23مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، الرازي، ) )2(
 .(2٦٨-2٦7 /17، ابن عاشور، )التحرير والتنوير )3(
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 حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث
 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط  مض خض

ال حيملنكم »أي  ،[2املائدة: ] ﴾هل مل خل حل مكجل لك حكخك
بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إىل املسجد احلرام، وذلك عام احلديبية، عىل 

ل احكموا بام أمركم اهلل به ا، ب وعدوان  أن تعتدوا يف حكم اهلل فيكم فتقتصوا منهم ظلام  
 .)1(«من العدل يف كل أحد

ا كانت الدعوة للحج مقرتنة بالتسامح وترك األحقاد مع الكفار الذين آذوا فإذ
املسلمني فمن باب أوىل أن تكون مدعاة للتسامح مع املسلمني، فاحلج هبذا التوجيه 

عاون عىل الرب يقيض عىل مرض احلقد بني الناس ويغرس مكانه خلق التسامح والت
 والتقوى.

 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
 .(12 /2تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) )1(
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 مةـاتاخل
، تشعر اإلنسان بأن اهلل معه باستمرار، العبادات وسيلة للتواصل مع اهلل  -1

وتنمي فيه روح املراقبة واإلخالص، وتوقظ قلب اإلنسان، وتستثري مشاعره اإلجيابية، 
 وتطهر قلبه مع األفكار السلبية.

 يف الوقاية من ا فاعال  م خصائص تضمن أن تؤدي دور  للعبادات يف اإلسال -2
معتدلة فال اإلنسان بالرضا، واض النفسية، فالعبادات يف اإلسالم ربانية، يتقبلها األمر

إفراط وال تفريط، وواقعية وبمقدور اإلنسان القيام هبا، وشاملة تلبي حاجات 
 اإلنسان كلها، ويسري ومبناها رفع احلرج.

بربه، تقيه من التوتر؛ وتقي من القلق ومتنح املصيل  الصالة صلة العبد -3
طمئنان القلبي، والراحة النفسية. وتقي من االنحراف وتقيض عىل نوازع الرش يف اال

 نفس اإلنسان. وصالة اجلامعة تنمي يف نفسه روح االجتامع والتعاون والوحدة.
ينبغي أن ا هلل الصيام يقي من كل رش؛ ألن من صام وانقطع عن احلالل حب   -4

مكونات اإلنسان ويرّب املسلم عىل  ا منه. وحيقق التوازن بنيينقطع عن احلرام خوف  
الصرب ويقوي اجلانب الروحاين لدى املسلم، والصيام حيفظ غريزة اإلنسان من 
االنفالت، ويورث التقوى ملا فيه من كرس الشهوة وقمع اهلوى. ويعِود عىل التأقلم مع 

 ويعود عىل شكر النعمة.الظروف االستثنائية، 
امل والشح، واإلنسان إذا تعلق باملال صار الزكاة تقي الغني من العبودية لل -5

ا جيهد يف سبيله نفسه، وينشغل عن أهله وولده، ويعيص ربه، وتقيه من األنانية عبد  
وقسوة القلب. وتشعره بالرضا؛ ألنه قام بواجبه جتاه إخوانه املسلمني، وتقيه من 

 .ىل الرزقاخلوف عمرض 
؛ ألن حاجة املحتاجني باب والزكاة تسد حاجة الفقراء فتقيهم من االنحراف -6

رش لكثر من األمراض النفسية الفردية واالجتامعية وحاجتهم إذا مل جتد من يسدها 
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تصبح داء يسوق إىل الكره والعدوانية واجلريمة، والزكاة تقي الفقري من األمراض 
 عور بالنقص.النفسية واالجتامعية، ومن الش

اج من كل مظاهر التفاضل احلج يقي من الكرب والغرور عندما يتجرد احل -7
الدنيوي. وهو فرصة تتيح للمسلم أن يالقي إخوانه املسلمني، واحلج يعِود عىل 

 الصرب، ويعوده عىل البذل وهو يؤدي نسك ذبح اهلدي والذبح.
 التوصيات

عامالت االخالق اإلسالمية يف دراسة أثر باقي أركان الدين وهي العقيدة وامل -1
 اية من األمراض من خالل القرآن الكريم.حتقيق الصحة النفسية والوق

 دراسة هذه املباحث من خالل احلديث النبوي الرشيف. -2
 
 
 
 

 



د. عماد طه أحمد الراعوش أثر العبادات في الوقاية من امراض النفسية : دراسة قرآنية
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

149

 د. عماد طه أمحد الراعوش                                  الوقاية من األمراض النفسية دراسة قرآنية أثر العبادات يف

68 

 

 قائمة املصادر واملراجع
 م.1932، مّص –هـ(، مطبعة اهلالل 1351شوقي، أمحد بن عيل )، أسواق الذهب •
حتقيـق حممـد عـيل شـاهني، دار (، ـه 370اجلصاص، أبو بكر أمحد بن حممد، ) حكام الق رآن،أ •

 الكتب العلمية.
 هـ(، دار الفكر، لبنان.543ابن العرّب، حممد بن عبد اهلل املالكي، ) أحكام القرآن، •
 وت.(، دار املعرفة، بريهـ 505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد )املتوىف:  إحياء علوم الدين، •
(، دار هـــ9٨2السـعود، حممـد بـن حممـد )أبـو ، إرش اد العق ل الس ليم إَل م زااي الكت اب الك رمي •

 إحياء الرتاث العرّب، بريوت.
األركان األربع ة، الص الة والزك اة والص يام واحل ج يف ض وء الكت اب والس نة مقارن ة م ع األداين  •

 ة.الندوي، أبو احلسن عيل احلسني، دار الكتب اإلسالمي األخرى،
(، حتقيق: حممد باسـل عيـون هـ 53٨أبو القاسم حممود بن عمر، ) الزخمرشي، أساس البالغة، •

 م. 199٨ - هـ1419، 1ط لبنان، –السود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 
(، دار ـهـ1393حممـد األمـني بـن حممـد ) الشنقيطي،، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن •

 م.1995، ـه1415والتوزيع، بريوت،  الفكر للطباعة والنرش
 محودة، أنور، كتاب إلكرتوين، قلية،األمراض النفسية والع •

  sabia.doc3nh.org/maktba/AlAmradAlNafsiaWal-http://franciscan 
رمحن العبـد (، حتقيق: حممدـه٦٨5البيضاوي، عبد اهلل بن عمر ) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل •

 .ـه141٨، 1املرعشيل، دار إحياء الرتاث العرّب، بريوت، ط
(، بـدون معلومـات عـن دار النرشـ ـهـ373السمرقندي، نّص بن حممد بن أمحـد ) ِبر العلوم، •

 وطبعة وتاريخ النرش.
(، حتقيق: صـدقي حممـد مجيـل، ـه745ف )أبو حيان، حممد بن يوس، البحر احمليط يف التفسري •

 . ـه1420دار الفكر، بريوت، ط
(، الـدار التونسـية للنرشـ، ـهـ1393ابـن عاشـور، حممـد الطـاهر بـن حممـد )، التحرير والتنوير •

 .ـه19٨4تونس، 
(، حتقيـق: الـدكتور عبـد اهلل ـه741حممد بن أمحد ) ابن جزي الكلبي،، التسهيل لعلوم التنزيل •

 . ـه141٦، 1دار األرقم بن أّب األرقم، بريوت، طاخلالدي، رشكة 
، دار الكتـب (ـهـ٨1٦ف )املتـوىف: رشيـاجلرجاين، عيل بن حممد بـن عـيل الـزين الـ ات،التعريف •

 .م19٨3-هـ 1403، 1العلمية بريوت، لبنان، ط
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جامعـة اإلمـام  -(، عـامدة البحـث العلمـيـه4٦٨الواحدي، عيل بن أمحد ) التفسري البس يط، •
 .ـه1430، 1سعود اإلسالمية، طحممد بن 

هـ(، 741عيل بن إبراهيم البغدادي ) اخلازن، ،ل يف معاين التنزيل(تفسري اخلازن )لباب التأوي •
 بدون معلومات عن دار النرش وطبعة وتاريخ النرش.

(، حتقيق: سامي بن حممـد سـالمة، ـه774ابن كثري، إسامعيل بن عمر )، تفسري القرآن العظيم •
 م. 1999، ـه1420، 2 والتوزيع، طدار طيبة للنرش

حتقيـق: مكتـب (، ـهـ751ابن قيم اجلوزية، حممد بن أّب بكر بن أيوب ) تفسري القرآن الكرمي، •
الدراســات والبحــوث العربيــة واإلســالمية بــإرشاف إبــراهيم رمضــان، دار ومكتبــة اهلــالل، 

 .ـه1410، 1بريوت، ط
هــ(، دار الفكـر 1390نس )املتـوىف: بعـد اخلطيـب، عبـد الكـريم يـو ،التفسري الق رآين للق رآن •

 العرّب، القاهرة.
م(، دار هنضـة مّصـ 2010، ـه1431حممد سيد ) طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، •

 م.199٨-1997، 1للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط
(، ـهــ137٦الســعدي، عبــد الــرمحن بــن نــارص )، تيس ري الك  رمي ال رمحن يف تفس  ري ك الم املن  ان •

 م. 2000،ـه1420 1طحتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، 
(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ـه310الطربي، حممد بن جرير ) جامع البيان يف َتويل القرآن، •

  م.2000، ـه1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
دوين وإبـراهيم (، حتقيـق: أمحـد الـربـهـ٦71القرطبي، حممد بن أمحد ) اْلامع ألحكام القرآن، •

 م. 19٦4، ـه13٨4 ،2أطفيش، دار الكتب املّصية، القاهرة، ط
(، حتقيـق: ـهـ597ابن اجلوزي، عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد )، زاد املسري يف علم التفسري •

 .ـه1422، 1عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العرّب، بريوت، ط
 (، دار الفكر العرّب.ـه1394أبو زهرة، حممد بن أمحد )املتوىف:  ،زهرة التفاسري •
هـ(، مكتبة املعارف للنرشـ 1420لباين، حممد نارص الدين، )األ، سلسلة األحاديث الصحيحة •

 -هــ  1415: 4 - 1رش: جــ ـوالتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، )ملكتبـة املعـارف(، عـام النـ
 م. 2002 -هـ  1422: 7م، جـ 199٦ -هـ  141٦: ٦م، جـ  1995

املحقـق: حممـد  ،(ـهـ527أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسـحاق )املتـوىف: ، اودسنن أّب د •
 .بريوت –حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العّصية، صيدا 
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(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شـاكر ـه279الرتمذي، حممد بن عيسى، )املتوىف  ،س نن الَتم ذي •
، 2ّص، طـبة ومطبعة مصـطفى البـاّب احللبـي، مـوحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، مكت

 م. 1975، ـه1395
/  ـه1422حممد بن أمحد، مؤسسة الرسالة، سنة النرش:  الذهبي،، سري أعالم النبالء •

 م.2001
هـ(، 393اجلوهري، أبو نّص إسامعيل بن محاد )املتوىف:  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، •

 م 19٨7 - هـ 1407، 4العلم للماليني، بريوت، طحتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار 
حممد بن إسامعيل، حتقيق: حممد زهري النـارص، دار طـوق النجـاة  البخاري، خاري،صحيح الب •

 .ـه1422، 1)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ط
قيـق: حممـد فـؤاد (، حتـهـ2٦1مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي )املتـوىف  صحيح مسلم، •

 ريوت. دار إحياء الرتاث العرّب، ب، عبد الباقي
(، دار ابـن كثـري، دار الكلـم الطيـب، دمشـق، ـه1250الشوكاين، حممد بن عيل )، فتح القدير •

 .ـه1414، 1بريوت، ط
 م.2001-ـه1421، 7دار الرشوق، القاهرة، ط، حممد عثامننجايت، القرآن وعلم النفس،  •
ب (، دار الكتـاـهـ53٨) عمـرالزخمرشـي، حممـود بـن ، مض التنزي لالكشاف عن حق ائق غ وا •

 . ـه1407، 3العرّب، بريوت، ط
 بـريوت، –(، دار صـادر ـهـ711ابن منظور، حممد بن مكرم بن عىل، )املتـوىف: ، لسان الع رب •

 .ـه1414 - الثالثة: الطبعة
مـد باسـل عيـون (، حتقيـق: حمـه1332القاسمي، حممد مجال الدين بن حممد )، حماسن التأويل •

 .ـه٨141، 1السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
(، حتقيـق: ـهـ 542ابن عطيـة، عبـد احلـق بـن غالـب )، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزي ز •

 . ـه1422، 1عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
(، حتقيــق: يوســف عــيل ـهــ710أمحــد )النســفي، عبــد اهلل بــن  م  دارك التنزي  ل وحق  ائق التأوي  ل •

 م. 199٨، ـه1419، 1بريوت، ط بديوي، دار الكلم الطيب،
(، حتقيـق: ـهـ241أمحد بن حنبل، أبـو عبـد اهلل أمحـد بـن حممـد )، مسند اإلمام أمحد بن حنب ل •

 م.2001، ـه1421، 1شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
شـاكر، (، حتقيق: أمحـد حممـد ـه241أبو عبد اهلل أمحد بن حممد ) ،أمحد بن حنب لاإلمام مستد  •

 م.1995 -هـ 141٦، 1دار احلديث، القاهرة، ط
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(، حتقيـق: ـهـ741التربيزي، حممد بن عبد اهلل اخلطيـب العمـري، )املتـوىف:  ،مشكاة املصابيح •
 م.19٨5، 3حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

حتقيق: حممـد عبـد اهلل (، ـه 510البغوي، احلسني بن مسعود )، ل يف تفس ري الق رآنمعاَل التنزي •
 م.1997، ـه1417، 4النمر وآخرون، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط

، 1(، عـامل الكتـب، بـريوت، طـهـ311الزجاج، إبـراهيم بـن الرسـي ) ،معاين الق رآن وإعراب ه •
 م.19٨٨، ـه140٨

(، ـهــ395محــد بــن فــارس القزوينــي الــرازي )املتــوىف: ابــن فــارس، أ، معج  م مق  اييس اللغ  ة •
 م.1979 - ـه1399عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر،  املحقق:

،دار إحياء الرتاث العـرّب، )ـه٦0٦حممد بن عمر ) الرازي،، مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري •
 . ـه1420، 3بريوت، ط

األصـفهاين، أبـو القاسـم احلسـني بـن حممـد بـن الراغـب  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي •
 حققه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان. ،(ـه503الفضل )

دار األنـدلس اخلرضـاء، جـدة،  ،الرشيف، حممد حسـن مقاالت اإلسالميني يف ش هر رمض ان، •
 .٨04م، ص2001، ـه1422الطبعة األوىل، 

هـــ(، املحقــق: كــامل 235ة، عبــد اهلل بــن حممــد، )ابــن أّب شــيب املص نف يف األحادي ث واآل،ر، •
 .1409، 1، مكتبة الرشد، الرياض، طيوسف احلوت

 م.1999دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل  حممد رشيد رضا،، املنار •

 م.19٨٨الكويت، الطبعة الثالثة،  ،دراز، حممد عبد اهلل، دار القلم النبأ العظيم، •
 (، دار الكتــابـهــ٨٨5البقــاعي، إبــراهيم بــن عمــر )، ت والس  ورنظ  م ال  درر يف تناس  ب اآلاي •

 اإلسالمي، القاهرة.
(، حتقيـق: صـفوان عـدنان ـهـ4٦٨الواحدي عيل بن أمحـد )، الوجيز يف تفسري الكتاب العزي ز •

 .ـه1415، 1داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، ط
حتقيق: عـادل أمحـد عبـد  (،ـه4٦٨) ،ن أمحدالواحدي، عيل ب، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد •

 .994، ـه1415، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط املوجود وآخرون،
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