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ملخ�ص البحث
*عنوان البحث ( :العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية )

* اهداف البحث  :هيدف البحث احلايل اىل حتليل دور القران والسنة يف

 .1عالج الرصاعات واالضطرابات النفيسيه

 .2دور القران والسنة يف حتقيق ضبط الذات ،وعالج القلق  ،وعالج اهلسترييا وعالج اإلكتاب ،وعالج الفوبيا

وتوهم املرض ودورمها يف عالج ضبط االنفعاالت وحتقيق الصحة النفسية .
 -البحث وصفي حتلييل .

* االستنتاج  :الوقاية من االمراض النفسية وحتقيق الصحة النفسية جيب االهتامم بنمو شخصية املسلم كام

حددها الدين االسالمي وهي :

 .1بتنمية االيامن يف شخصية املسلم كسمة مهمة من سامت الشخصية وهي االيامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله

وبالقدر وباليوم االخر .

 .2االيامن بالقدر قال تعاىل (قل لن يصيبنا اال ما كتب اهلل لنا هو موالنا وعىل اهلل فليتوكل املؤمنون )
 .3االيامن باليوم االخر قال تعاىل ( وما هذه احلياة الدنيا اال لعب وهلو وزينة )...
 .4جيب التمسك بالصفات االسالمية االتية  :مثل التعاون  ،والصرب

والصدق واألمانة  ،والتسامح  ،وطلب العلم  ،والعفة  ،والعزة  ،والقوة ،والصحة اجلسمية والنفسية ،واختيار

الطريق املستقيم ،والبعد عن كل حرام  ،واستخدام الدعاء للتفريغ ال

املسلم من الشعور بالذنب اليامنه باملغفرة .

Search summary
Title of the research:
)(religious treatment and its role in the recovery of mental illness
• Research objectives: The current research aims to analyze the role of the Koran
and the Sunnah in
1- Treatment of conflicts and psychological disorders
2 - The role of Quran and Sunnah in achieving self-control, and treatment of
anxiety, and treatment of hysteria and treatment of writers, and treatment of pho-
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bia and disease and their role in the treatment of control of emotions and mental
health.
• Research Methodology :
Descriptive research
Conclusion: Prevention of mental illness and achievement of mental health Attention must be paid to the personal growth of a Muslim as defined by the Islamic
religion:
1 - the development of faith in the personality of the Muslim as an important feature of the personality is faith in God and his angels and writers and messengers
and to the extent and the other day.
2 - Faith to the extent said Almighty (say will not affect us only what God wrote
to us is our master and to God Vltokl believers)
3 - faith in the other day, the Almighty said (and what this life is only playing and
amusement and adornment.
4- The following Islamic attributes must be adhered to: such operation and patience
Honesty and trust, tolerance, seeking knowledge, chastity, pride, strength, physical and psychological health, choosing the right path, distance from all haraam,
and using prayer for emotional discharge and psychological comfort.
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الف�صل االول
امهية البحث واحلاجة اليه -:

يرى علامء النفس ان لالمراض النفسية اسباب

متعددة امهها ضغوطات احلياة املختلفة التي ادت
اىل تعرض الفرد ألحداث وخربات وذكريات مؤملة
ودوافع متصارعة ورصاعات شديدة وانفعاالت

مكبوتة ادت اىل الشعور بالقلق واالكتئاب
واالضطرابات النفسية نتيجة عدم حلها .

لذا وضعوا عدة اساليب للعالج النفيس منها

من يرتكز عىل اكتشاف وإظهار املشاعر املكبوتة التي

يرتكز حوهلا الرصاع او اخلربات االليمة والصادمة
واسلوب آخر كعالج سطحي هيدف اىل طمأنينية

املريض وتعزيز دفاعات االنا لديه .

أو أستدراج اخلربات من غياهب الالشعور اىل

احلر الطليق لزيادة االستبصار
حيز الشعور بالتداعي َ

لدى املريض لدفعه للنمو الشخيص .

وقد يعتمد بعضهم اىل العالج السلوكي الذي

يتضمن تعديل وتغيري سلوك املريض نفسه وفق مبدأ

التعلم واعادة التعلم  .اما العالج املعريف يتضمن

تعديل وتغيري اجلوانب العقلية واملعرفية التي ترتكز
حول اخلربات الصادمة وذلك بالنظر اليها من زاوية
خمتلفة كخربة ماضية يمكن ان يتعرض هلا أي فرد

ويمكن ان يتغلب عليها بأعتبارها حدث مايض
اليمكن ان يعود وليس له وجود حالي ًا كفكرة عقالنية

وتعديل مفهوم الذات السالب عىل املستوى العقيل
املعريف أي ان االستبصار هام جد ًا يف هذا العالج
وبعضهم يلجأ اىل العالج البيئي بمساعدة الفرد حلل

مشكالته وحتقيق مستوى افضل من التوافق النفيس

وعالج البيئة يتضمن أحداث تغيريات يف البيئة

املبارشة للمريض ويف مواقف حياته وأوجه نشاطه .

(زهران)228-266-:1977،

أي ان عالجات علامء النفس العلامنيني ترتكز عىل

الناحية العقلية للمريض والبيئة والنواحي اجلسمية
والتأثري الديناميكي بينهام .بينام نجد العالج الديني

يعتمد عىل عالج الروح والعقل واجلسد مع ًا ويعتمد

عىل علوم الرتبية والنفس والطب البدين واالخالق
 .يعتمد هذا املنهج عىل التوجيه واالستبصار وعىل
معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه وللقيم واملبادئ

الروحية واخللقية ،فمحور العصاب هو االثم

والشعور باخلطيئة فالرصاع النفيس يبدو أمر ًا حتمي ًا
مع بداية احلياة والوعي باحلاجات وبني اخلري والرش
وبني أتباع أوامر ونواهي اهلل أرضاء ًا هلل وبني أتباع

غواية الشيطان أرضاء ًا للشيطان  .فلذلك جيب عىل

املعالج النفيس الديني العمل عىل ختفيف حدة مشاعر
اخلطيئة التي تنجم عن أرتكاب خطأ أنتهك الفرد فيه

مبادئ اخللق والدين عن طريق مساعدة املسرتشد عىل
االعرتاف بذنوبه وآثامه (.نفس املصدر السابق)

يرى الدن االسالمي ان أسباب االضطرابات

النفسية تتخلص يف الذنوب  ،رصاع ،حسد ،غيبة،

شك ،أتباع الشهوات ،ضعف الضمري ،أعراضه
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تظهر يف االنحرافات اجلنسية ،كذب ،عدوان ،شعور

 .4دور القرآن والسنة يف حتقيق الصحة النفسية .

العقاب.

مريض.

باخلطيئة والذنب ،قلق ،خوف مريض ،أكتئاب ،توقع
لذا ممكن أستخدام اساليب دينية معتمدة عىل

القرآن والسنة النبوية يف عالج حاالت العصاب ((

قلق ،هسترييا ،اكتئاب ،توهم املرض ،اضطرابات
انفعالية ،مشكالت زواجية ،أرسية ،جنسية ،أدمان ))

بالتوبة ،والدعاء ،واالستقامة والصرب وااليامن والتوكل

عىل اهلل ،لتحقيق الصحة النفسية أي ان منهج العالج
الديني شمول يعتمد عىل العقل والروح والنفس

واجلسد مع ًا عكس العالج النفيس الذي يعتمد عىل

العقل والنفس فقط .

(موسى رشاد، 2001ص)5

فالدين وسيلة لتحقيق االيامن واآلمان والسالم

النفيس وهو هبة من اهلل خلري االنسان ليعينه عىل
احلياة السوية والدين أيامن واخالق وعمل صالح

وهو الطريق اىل العقل والدين حمبة وهو الطريق اىل
اخلالص والسعادة والسالم والسالمة ،ابن القيم قال
العالج الديني هو اجود انواع العالج وأنفعه وأفضله

واكمله .

(زهران  1987ص)380

اهداف البحث
هيدف البحث  :اىل حتليل دور القرآن والسنة يف :

 .1عالج الرصاعات واالضطرابات النفسية.

 .2دور القرآن والسنة يف حتقيق ضبط الذات.

 .3دور القرآن والسنة يف عالج قلق  ,هسترييا.
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 .5دور القرآن والسنة يف عالج اكتئاب  ,فوبيا ,توهم
 .6دور القرآن والسنة يف عالج ضبط االنفعاالت.

حتديد امل�صطلحات :

العالج الديني  :أساليب دينية مستمدة من

القرآن والسنة النبوية معتمدة القيم الروحية واخللقية
واملبادئ الدينية يف عالج االمراض النفسية .

الف�صل الثاين
االطار النظري -:

يتضمن االطار النظري حمورين :
املحور االول :

اساليب اسالمية يف ضبط الذات وضبط

االنفعاالت وحتقيق الصحة النفسية

واملحور الثاين  :يتضمن دراسات سابقة .

علم النفس احلديث وصف النفس عىل اهنا تتكون

من ثالثة عنارص  :وهي االنا واالنا االعىل واهلو التي
متثل الغرائز واالنا متثل العادات والتقاليد واالنا
االعىل متثل الضمري ((. ))Freud.s،1918-p30
اما القرآن الكريم فقد عرض النفس كاآليت -:

-1النفس االمارة بالسوء :متثل (اهلو)

مركزالدوافع الغريزية وتتمثل فيها الصفات احليوانية

وتربز فيها الدوافع الرشيرة فهي توجه حاجتها ألشباع

الشهوات  .قال تعاىل”ان النفس ألمارة بالسوء اال ما

رحم ريب”يوسف53
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-2النفس اللوامة  :وهي االنا االعىل (الضمري)

هبا حياسب االنسان نفسه كام حياسب غريه والتي
اقسم اهلل هبا فقال”والاقسم بالنفس اللوامة “سورة

الفجر”.

 -3النفس املطمئنة( :االنا) نفس مؤمنة

استوعبت قدرة اهلل استقر هبا االيامن العميق والثقة
بالغيب اليستفزها خوف والحزن سكنت اىل اهلل
واطمنت بذكره وانست بقربه فه آمنة مطمئنة حتس

باالستقرار النفيس والصحة النفسية .قال تعاىل ﴿يا
ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية﴾

(الفجر)28-27:

بعد التعرف عىل انواع النفس االنسانية علينا ان

نتعرف خصائص النفس االنسانية .

(موسى)74-73: ،2001،

شيئ ًا واليقبل منها شفاعة﴾( البقرة)48:

-4ويرتتب عىل سلوكه خري ًا او رش ًا جزاء من

جنس العمل فيضيف اهلل سبحانه وتعاىل هذه اخلاصية
للنفس البرشية ﴿وتوىف كل نفس ماعملت وهم

اليظلمون﴾ )سورة النحل”)111

-5وقد يرتتب عىل هذا اجلزاء الشعور باللوم

والندم واحلرسة اذا كان اجلزاء عقاب ًا وهذه اخلاصية
للنفس يصفها اهلل تعاىل بقوله ﴿أن تقول نفس
ياحرسيت عىل ما فرطت يف جنب اهلل﴾) الزمر)56:

-6ومن خصائص النفس اهنا توسوس لالنسان

وسوسة مقلقة تقض مضجعه اليمكن التخلص منها

رغم علمه بعدم جدواها.

-7يعطي اهلل سبحانه للنفس االنسانية االطمئنان

كي ال ينشغل باملوت وليعمر االرض فالنفس ال متوت

خصائص النفس االنسانية كام يصفها اهلل سبحانه

اال بأذنه تعاىل ﴿وما كان لنفس ان متوت اال بأذن اهلل

-1للنفس االنسانية طاقة حمدودة فال جيوز ان

-8ويدعوا اهلل النفس بالصرب ﴿واصرب نفسك مع

وتعاىل كااليت-:

تكلف بام يفوق قدرهتا بقوله تعاىل ﴿التكلف نفس ًا اال

وسعها﴾ (البقرة)233:

-2يصف اهلل سبحانه وتعاىل النفس بأهنا ذات

اصل واحد ليعطي لالنسان الشعور بالوئام واالحتاد

مع بني جنسه فيقول اهلل تعاىل ﴿يااهيا الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ (النساء )1:

ّ
-3حيمل اهلل سبحانه وتعاىل مسؤولية سلوكه من

خري أو رش او سلوك طيب والسلوك الشاذ واملنحرف

لقوله عزوجل ﴿واتقوا يوم ًا الجتزي نفس عن نفس

كتاب ًا مؤج ً
ال﴾ (آل عمران)145:

الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش﴾) الكهف)28:

-9النفس تبطن الرغبات وتشتهي االشياء كام يف

قوله تعاىل ﴿ :وفيها ماتشتهي األنفس وتلذ االعني
وانتم فيها خالدون﴾ )الزخرف)71:

(موسى  ،2001،ص)74

أذن اعتامد ًا عىل خصائص النفس االنسانية اعاله

ممكن وضع عالج نفيس اسالمي اهم مميزاته-:

.1انه عالج يشعر الفرد باآلمن واالستقرار يعتمد

عىل ترسيخ دعائم االيامن يف نفس الفرد (عالج ايامين).
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.2انه عالج لتعديل سلوك الفرد (عالج

للصحايب الذي قال له أوصني قال :التغضب ثالث

.3انه عالج شمويل يتناول تنمية شخصية املسلم

اجلس وان كنت جالس قف ...الخ

سلوكي).

بكافة جوانبها اجلسمية والروحية والعقلية واخللقية
واالجتامعية اي انه عالج خلقي حيرتم كرامة االنسان
وحيث عىل املبادئ اخللقية ويدعو لالمتثال للقيم

واملثل العليا .

.4انه عالج تعضيدي يعتمد عىل املساندة وتقدم

العون واملساعدة والتأييد والتشجيع للمريض نفسي ًا
حتى يرىض عن نفسه ويثق هبا مهام كانت الظروف
ويتحرر من مشاعر النقص والدونية.

.5انه عالج اقناعي يعتمد احللول املنطقية ألقناع

املريض نفسي ًا هبا .

(نجايت)269: ،1993،

اساليب لضبط االنفعاالت النفسية :

مرات وحرك جسمك عند الغضب فإن كنت واقف
ان الراحة النفسية التي يؤمنها املنهج اآلهلي

للنفس البرشية قال تعاىل ﴿هو الذي انزل السكينة

عىل قلوب املؤمنني ليزدادوا ايامن ًا مع ايامهنم وهلل
جنود الساموات واالرض وكان اهلل علي ًام حكي ًام﴾

( الفتح)4:

فكأن السكينة جندي من جنود اهلل يأمرها ان

تعمر القلوب املؤمنة فتسعد وترغد وان تغادر القلوب
الفاجرة فتشقى.

(عزام )11: 1982،

فمن استقام عىل امر اهلل واخلص العمل هلل

حصل عىل االطمئنان والسعادة بام يرشح اهلل صدره
ورفع اخلوف واحلزن .

كام ان العايص جيد خزي القلق بتجرع مرارة

-القرآن الكريم يدعو اىل العفو والصرب عند

املعصية قال تعاىل ﴿تتنزل عليهم املالئكة﴾ ،وقيل

اىل مقاومة االنفعاالت السلبية وضبط العواطف قال

عنهم اخلوف واحلزن بطريق االهلام كام ان الكفرة

املقدرة لدفع الرش ووقف العدوان ألن الصرب حيتاج

تعاىل ﴿وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن
صربتم هلو خري للصابرين﴾ (النحل)126:

اهلل يعلم ان الغضب انفعال ينبع من الفطرة وليس

رش ًا فالغضب هلل وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه

اخلري وبذلك يعفي االنسان من احلرية والتمزق بني
فطرته وامر دينه لذا يف نفس الوقت يقوده اىل ان يغلب

غضبه وان يغفر ويعفو .

قال النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
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تتنزل عليهم املالئكة بام يرشح صدورهم ويدفع
يغوهيم مايفيض هلم من قرناء السوء بتزيني القبائح

اما االخيار يفيضون املالئكة عىل قلوهبم األمن
والطمأنينة ويبرشوهنم باجلنة ويتولوه يف احلياه الدنيا

واألخرة.

(املقرئ .)1989265:

اسباب السعادة للمؤمن املستقيم :

.1االستجابة لنداء الفطرة :فطرة االنسان

فراغ ًا اليملؤه علم او ثقافة انام يملؤه االيامن باهلل
واالستقامة ويقول ابن قيم «القلب وحشة اليزيلها
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اال األنس باهلل وفيه حزن اليذهبه اال الرسور بمعرفته
وفيه القلق اليسكنه اال االجتامع والفرار اليه”.

(مريس)39:،1986،

اساليب اسالمية لتحقيق الصحة النفسية :

اهم االساليب االسالمية لتحقيق الصحة النفسية

هي:

رس وجوده ﴿ :وماخلقنا
.2اهتداء املستقيم اىل ّ

-1التوكل عىل اهلل :احدى االسرتاتيجيات التي

احلرية والشك واالضطراب واسرتاح من البلبلة

من االزمات او يف حالة اخلوف من الفقر واملصائب

اجلن واالنس اال ليعبدون﴾ وبذلك ينجو من عذاب
العقلية والنفسية حتى عرف مبدأه وغايته ومصريه.

.3املستقيم يعيش يف معية اهلل ويف محية النبيني

والصديقني ﴿وهو معكم اين ماكنتم واهلل بام تعملون

بصري﴾ )احلديد)4:

.4الرضا واليقني :مما يسبب احلرية والقلق اوجاع

احلياة ومهومها :قال تعاىل”لقد خلقنا االنسان يف كبد”
واهنا اختبار “ونبلوكم بالرش واخلريفتنة”.

جتلب للفرد االمن النفيس خاصة عندما تواجهه ازمة
واملصاعب والقلق واخلوف من الناس فالتوكل وسيلة

تعني الفرد عىل مواجهة االزمات عندما يفوض امره
اىل اهلل قال تعاىل “من اسلم وجهه هلل وهو حمسن فله

اجره عند ربه الخوف عليهم والهم حيزنون” قال

الرسول حممد (صىل اهلل عليه وسلم) «اذا سالت
فسأل اهلل واذا استعنت فإستعن باهلل واعلم ان االمة

لو اجتمعت عىل ان ينفعوك بيشء مل ينفعوك اال بيشء

فالشعوربالرضا من اول اسباب السكينة واالمن

قد كتبه اهلل لك ولو اجتمعوا عىل ان يرضوك بيشء مل

الرشيف “من سعادة املرء استخاراته ربه ورضاه بام

فاالستعانة باهلل والتوكل عليه توصل اىل مرحلة

رس السعادة ويف احلديث
واالستقرار النفيس التي هي ّ

قىض وشقاءاملرء عدم الرضا بالقضاء
والقدر”.
ّ

فاملؤمن املستقيم شاكر ًا يف الرساء صابر ًا بالرضاء

يأكل ويرشب فيحمد اهلل وتصيبه املصيبة فيلجأ اىل اهلل

يقول النبي حممد ﷺ عجب ًا ألمر املؤمن كله خري ًا ان

اصابته رساء شكر خري ًا له وان اصابته مصيبة صرب

فهو خري له”.

يرضوك اال بيشء قد كتبه اهلل عليك”

االطمئنان والتخلص من القلق وحتقيق التوافق

النفيس مما حيقق الصحة النفسية .

(نجايت )280-1985190 :

-2بأنسجام السلوك مع الرشع :بالرشع كمعيار

يتعرف به االنسان عىل مدى بعده او قربه من السواء
ّ
يعدل يف
يقوم نفسه وجمتمعه ثم
اي انه يستطيع ان
ّ

وهلذا يقول عمر ابن اخلطاب “الفقر والغنى

ضوء ذلك املعيار ليصل اىل درجة عالية من الصحة

(االسقر)19841:46،

-3مدى انسجام السلوك مع الفطرة  :كلام وافق

مطيتان ال ابايل اهيام ركبت»

النفسية والنضج والسواء يف شخصيته .

االنسان سلوكه فطرته وطبعه كان مستقر ًا مطمئن ًا
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العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية
وكلام خرج عنها صار مضطرب ًا مرتدد ًا لذا الترصف
املوافق للفطرة يبعده عن القلق والتوتر ويقربه من

الصحة النفسية.

-4بأنسجام السلوك مع الغاية النهائية :قال تعاىل

ٍ
ليعبدون» (الذاريات
«وماخلقت اجلن واالنس اال

)56:

فاالخالص يف التقرب هلل بالعبادات واالعامل

الصاحلة وحتكم يف اهوائه وشهواته مما حيقق التوازن
بني مطالبه البدنية والروحية فتصل اىل مرحلة الكامل
االنساين وهي املرتبة التي تكون فيها نفس االنسان يف

حالة اطمئنان وسكينة قال تعاىل “ايتها النفس املطمئنة
ارجعي اىل ربك راضية مرضية فإدخيل يف عبادي
وادخيل يف جنتي” الفجر,ص35-27

وهذا منبع الشجاعة.

قال تعاىل”الذين يبلغون رساالت اهلل وخيشونه

والخيشون اال اهلل “االحزاب 39:وقال تعاىل”

أمن هو قانت أناء الليل ساجد ًا وقائ ًام حيذر اآلخرة
ويرجو رمحة ربه “ الزمر ،9:وصفات اهلل تعاىل

تؤدي اىل التوازن النفيس للمؤمن وقال تعاىل
“غافرالذنب قابل التوب شديد العقاب”(غافر).3:
(القرضاوي,1985,ص)250-249

-6الصرب حيقق الصحة النفسية :

ومن االساليب الرضورية لتحقيق التوازن املادي

(البدين والروحي) لتحقيق الشخصية السوية التي

تتمتع بالصحة النفسية .

(مريس )20-19 :1985

االسلوب االول  :تقوية اجلانب الروحي (االيامن

من اساليب الصحة النفسية اخلوف من اهلل،

االسلوب الثاين :السيطرة عىل الدوافع

-5باخلوف من اهلل تتحقق الصحة النفسية :

خوف اهلل واتقاء حمارمه تنعكس آثارها عىل سواء

الشخصية وتؤدي اىل قمع الشهوات .

قال النبي حممد (عليه الصالة والسالم) “رأس

احلكمة خمافة اهلل” وقال النبي عليه الصالة والسالم)

ألبن مسعود “ان اردت ان تلقاين فإكثر من اخلوف من
اهلل بعدي”

(الغزايل،ص)14-5

ولتحقيق الصحة النفسية جيب ان يكون اخلوف

من اهلل موافق للفطرة التي فطر اهلل عليها االنسان
فليكن اخلوف من مالك امللك وخالق اخللق
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وصاحب االمر كله وليس اخلوف من املخلوقني

باهلل واداء العبادات).

واالنفعاالت والتغلب عىل اهواء النفس وشهواهتا .

االسلوب الثالث :تعليم االنسان عىل رضورة

مثل االعتامد عىل النفس والشعور باملسؤولية وتأكيد
الذات واداء العمل بفاعلية واتقان .

(نجايت ،1993،ص)279

املحور الثاين  /يف الفصل الثاين

يتضمن الفصل الثاين جمموعة من الدراسات

السابقة التي تتضمن دور العالج الديني يف معاجلة
االمراض النفسية وهي كاآليت -:

-1دراسة باكيناز حسن حبيب : 1988

أ.م.د .نوال قاسم عباس
تضمنت دراسة (القيم الدينية واخللقية وعالقتها

بالتوافق النفيس االجتامعي لدى طالب اجلامعة)
هبدف التعرف عىل الصحة النفسية للمتدينني وغري
املتدينني وقد استخدمت عدة مقاييس منها مقياس

البورت للقيم الدينية ومقياس كورنل لالعراض
العصابية والسايكوسوماتية وقائمة كورنل للتوافق

النفيس .

Mario
بدراسة التوجه الديني الداخيل واخلارجي لدى

بعض املرىض وعالقته بالقلق كسمة عىل عينة من
االفراد السود والبيض بالواليات املتحدة االمريكية
ومن التحليل االحصائي وجد ارتباط دال بني
القلق كسمة والتوجه الديني اخلارجي وبني السامت

الشخصية السالبة .

اشارت النتائج اىل وجود ارتباط دال موجب بني

())Alegriba and Mario،1989

وبني درجاهتم عىل مقياس التوافق النفيس واىل وجود

دراسة دور االدعية واالذكار يف عالج القلق

درجات الطالب عىل مقاييس القيم الدينية واخللقية

فروق بني املجوعتني ذات التدين املرتفع والتدين
املنخفض يف االعراض العصابية .

((حبيب)1988 ،

-2دراسة كرول وشيهان and

-4دراسة اسعاد عبد العظيم البنا :1990

وقد استخدمت قبل اجللسات العالجية مقياس

القلق الظاهر من اعداد تايلور عىل عينة مكونة من

 1490طالبة من طالبات اجلامعة  ,قامت الباحثة

Kroll

بالقاء حمارضة عليهن تعرفهن خماطر القلق النفيس

تضمنت دراسة العالقة بني املعتقدات

كل جلسة ساعة ملدة اسبوع كانت تعالج عن طريق

والعقلية مثل :االكتئاب ،فصام ،اضطرابات

للطالبات للتعبري عن مشاكلهن التي تسبب هلن القلق

: 1989 Sheehan

واملامرسات الدينية وبني بعض االمراض النفسية
شخصية ،هوس ،وتشمل املعتقدات االعتقاد

باهلل واالخره واملالئكة والشياطني وعودة املسيح
واالعرتاف بالذنب  ..فبينت النتائج :ان املتدينني تدني ًا

مرتفع ًا كانوا اقل يف االمراض النفسية والعقلية بينام
ارتفعت حدة االمراض مع اصحاب التدين املنخفض

(موسى،Kroull and Sheehan( )،33،:2001
( 1989

ثم طلبت منهن الدخول يف جلسات عالجية مدة
االذكار والقرآن واحلديث النبوي وكانت تعط فرصة

بالكتابة وقامت الباحثة بتطبيق مقياس القلق الظاهر

بعد مخس جلسات من العالج توصلت الدراسة
اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني درجات

الطالبات يف التطبيق االول ودرجاهتن يف التطبق الثاين
عند مستوى داللة ( )0،01ولصالح االختبار القبيل
مما يشري اىل امهية الدين يف العالج النفيس .

-3قام اجلريا وماريو Alegria and 1989
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العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية
-5موسى :1993

دراسة أثر التدين يف االكتئاب النفيس لدى عينة

من طالب اجلامعة وتكونت العينة من  180طالب
وطالبة  .استخدم مقياس بيك لالكتئاب ومقياس

الصحة النفسية الديني ،اشارت النتائج اىل وجود

فروق دالة احصائي ًا بني االفراد مرتفعي التدين
ومنخفيض التدين يف االعراض االكتئابية ،حزن،
تشاؤم ،عدم الرضا ،احساس بالفشل والبكاء،

االفكار االنتحارية .

بالتدين يف عالج كثري من االمراض النفسية والعقلية
وهذا ايض ًا يؤكد عىل ارتباط الصحة النفسية عامة

بالتدين .

الف�صل الثالث
ا�ساليب العالج النف�سي
اال�سالمية :
-الصرب  :من االساليب االسالمية لعالج

الصدمة وضغوطات احلياة واحلزن .

وهذا يدل كلام كان الفرد اقل تدين ًا كانت الفرصة

ان اهلل تعاىل حينام امرنا بالصرب عىل امور الدين

توضح الدور االجيايب للتدين يف عالج كثري من

النفس املؤمنة فالصرب سمة نفسية يتميز هبا االفراد

اكرب لظهور االعراض االكتئابية والدراسات السابقة
االمراض النفسية والعقلية مما يدل عىل ارتباط الصحة

النفسية وعالقتها بالتدين .

(موسى وآخرون)35 :1993،

-6دراسة بيرتو ولورنس :1990

والدنيا هدانا اىل السبيل الذي يقوي هذه اخلاصية يف
للتغلب عىل ضغوطات احلياة املختلفة وعالج ناجح
للتغلب عىل الصدمة وتقوية شخصية الفرد يف حتمل
الضغوط النفسية وحتقيق الصحة النفسية .
لالسباب اآلتية :

وهي دراسة عن املعتقدات الدينية واالكتئاب

َ
“برش
أ-تذكر أجر الصابرين  :قال تعاىل

للدين يف حاالت العالج النفيس عىل عينة من النساء

اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة

لدى النساء ،هبدف التعرف عىل االمهية املمكنة
املريضات يف احدى املستشفيات من كبار السن بلغت

( )30سيدة .واستخدما مقياس االكتئاب ومقياس
التدين ومقياس حالة التحول وكانت ابعاد مقياس

التدين هي  :االيامن واملامرسة والطقوس وهي اهم

ابعاد االلتزام الديني ( .موسى ،2016 ،ص)34

(موسى ،2002،ص)34

عرض الدراسات السابقة يبني الدور االجياب
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الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا
واولئك هم املهتدون( .البقرة،اية)1507-155

وقد رتب اهلل سبحانه يف هذه اآلية نتائج الصرب

وهي املغفرة والثناء احلسن للعبد رأفة بعد رأفة يف
الدنيا واآلخرة وتضيفهم يف صف املهتدي.

(الباليل)36:،1431،

ب -الرجوع هلل  :انا اليه راجعون اي عندما هتتز

االسناد كلها الجيد االنسان سند ًا اال اهلل ويدرك ال

أ.م.د .نوال قاسم عباس
قوة اال قوة اهلل والحول اال حوله والارادة اال ارادته
والملجأ اال اليه

(قطب،ص1402،:145هـ)

ويوضح ابن قيم اجلوزية  :ان االسباب التي تعني

عىل الصرب هي العلم والعمل ،الصرب به ادراك العلمني
ينبغي اضافة اليهام اهلمة العالية وبذلك يصارع باعث

العقل والدين باعث هوى النفس .

(اجلوزية،ص86،1406-76هـ)

وحماوالت الصرب متعددة :الصرب عىل البالء

الدنيا ،ومشتهيات النفس ،والصرب عىل استجابة
الغضب ،الصرب عىل الناس ،الصرب عىل مشاق الدعوة

اىل اهلل والصرب عىل طاعة اهلل .

-اخلوف من اهلل  :من اساليب العالج النفيس

االسالمية لعالج اضطراب السلوك ،والرغبات
املحرمة والرصاعات الداخلية.

قال تعاىل ﴿وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس

عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى﴾

فاخلوف من اهلل املعتدل وليس اخلوف الشديد

الذي يؤدي اىل اضطراب السلوك احد اساليب
العالج النفيس الذي يؤدي اىل االيامن بام انزل من
اآليات وما أمر به فيطاع واخلوف من اهلل عن ماهنى

عنه اهلل فينتهي به ويفيض اىل الصديق بام اخرب ووعد
واخلوف باعث وحمرك للسلوك وهو مصدر تعلم
وعربة وموعظة تثري العقول والقلوب اجلاحدة ويذكر

من انشغل بنفسه وبالدنيا عن االيامن .

(موسى رشاد،،ص)162

قال تعاىل “ومانرسل من باآليات ا ّ
ال ختويف ًا”

اخلوف سمة نفسية ايامنية تالزم املؤمن يف حياته

ملا يعرف من عظمة اهلل ورمحته فيجمع بني اخلوف
والرجاء ،قال تعاىل “وادعوه خوف ًا وطمع ًا ان اهلل

قريب من املحسنني” .

روى عن مالك ابن دينار انه قال  :اذا عرف

الرجل من نفسه عالمة اخلوف وعالمة الرجاء فقد
متسك باالمر الوثيق عالمة اخلوف فإجتناب ماهنى

عنه واما عالمة الرجاء فالعمل بام امر اهلل به وعالمة

خوف اهلل تعاىل يتبني يف سبعة اشياء :

اوهلام  :يتبني يف لسانه ،فيمتنع لسانه من الكذب

والغيبة وكالم الفضول وجيعل لسانه مشغو ً
ال بذكر

اهلل وتالوة القرآن ومذاكر العلم .

ثانيهام  :ان خياف من امر بطنه فال يدخل يف بطنه

اال طيب ًا حال ً
ال ويأكل من احلالل مقدار حاجته .

ثالثهام  :ان خياف يف امر برصه فال ينظر اىل احلرام

وال اىل الدنيا بعني الرغبة وانام يكون نظره عىل وجه

العربة.

رابعهام  :ان خياف من امر يده فال يمد يده اىل

احلرام وانام يمد يده اىل ما فيه طاعة اهلل .

خامسهام  :ان خياف من أمر قدميه فال يميش يف

معصية اهلل.

سادسهام  :ان خياف يف أمر قلبه فيخرج منه

العداوة والبغضاء وحسد االخوان ويدخل يف

النصيحة والشفقة للمسلمني .

سابعهام  :ان يكون خائف ًا يف أمر طاعته فيجعل
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العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية
طاعته خالصة لوجه اهلل تعاىل وخياف الرياء والنفاق

النفيس .

عند ربك للمتقني».الزخرف:آية35

بالقلق الناشئ عن االحساس الالشعوري بالذنب

فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال اهلل فيهم “واالخرة
(السمرقندي،1982 ،ص)201

مع العلم ان املؤمن الصادق االيامن اليشعر

وهو مايعاين منه كثري من املرىض النفسيني ألنه يعرف

-3دور التوبة يف معاجلة اضطراب الذات «الكآبة

طريق االستغفار والتوبة  .قال تعاىل»ومن يعمل سوء ًا

والتوبة هي من االساليب االسالمية التي تدفع

واول خطوة لتعديل السلوك او تغيريه هو تغيري

وتقويمها وتقديرها والرضا عنها وبث الشعور

لذا فإن االيامن بعقيدة التوحيد هو اخلطوة االوىل يف

والقلق».

االنسان اىل عالج الشعور بالذنب واصالح الذات

بالطمأنينة فيه والتتم التوبة اال بااليامن باهلل تعاىل ألنه

الغفار وهو الذي يقبل التوبة وااليامن يدفع املسلم
اىل االستغفار والتوبة وترك املعايص فإذا تاب توبة

نصوحة والتزم بطاعة اهلل واالعامل الصاحلة اطمأنت
نفسه وارتاح باله وزالت عنه الكآبة والشعور بالذنب
الذي يسبب له القلق واضطراب الشخصية وسوء

التوافق .

(مريس):215 2001 ،

كيف تنشأ االمراض النفسية ؟

تنشأ االمراض النفسية خاصة القلق والكآبة

نتيجة الشعور بالذنب الذي يسبب للفرد الشعور
بالنقص والقلق والتي ممكن معاجلتها بالتوبة وهي
احداساليب العالج النفيس الديني ،جيب تغيري وجهة

نظر الشخص عن خرباته السابقة التي سببت له
االحساس بالذنب فبالتوبة يبدأ الشخص بالتخفيف

من تأنيب نفسه وتقبل ذاته بحيث اليرى مايربر
شعوره بالذنب فيزول بالتايل قلقه واعراض مرضه
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او يظلم نفسه ثم يستغفر اهلل جيد اهلل غفور ًا رحي ًام» .

افكار االنسان واجتاهاته ألن السلوك يتأثر باالفكار
احداث هذا التغيري فااليامن يولد يف االنسان طاقة

روحية هائلة تغري مفهوم الفرد عن نفسه «ذاته» وعن

الناس وعن احلياة وفق رسالة القرآن والكون بأكمله
فهو يمده بمعنى جديد للحياة ولرسالته فيها ويمأل
قلبه بحب اهلل وحب نبيه صىل اهلل عليه واله وسلم
والناس من حوله ولالنسانية عامة ويبعث فيه الشعور

باآلمن والطمأنينة .

(نجايت ) 282-281،:1985:

-4ومن االساليب االسالمية لعالج “الكآبة

واحلزن واهلم والقلق”:

الدعاء  :الدعاء راحة للنفس وشفاء من الكرب

والقلق واهلم ألن الداعي يأمل يف استجابة اهلل تعاىل

له تصديق ًا لقوله تعاىل « واذا سالك عبادي عني فأين
قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاين « البقرة 186:

وتصديق ًا لقوله صىل اهلل عليه وسلم «ان ربكم

تبارك وتعاىل حي يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان

يردمها صفر ًا « اخرجه الرتمذي وابو داوود عن سلامن .

أ.م.د .نوال قاسم عباس
فالدعاء ذكر وعبادة له من الفضل والثواب ما

كل من املعالج النفيس واملوجه واملريب ورجل الدين

من كرب املؤمن ويمده بقوة تعينه عىل التحمل وعىل

واملريض ،فاملعالج يتناول مع املريض موضوع

للذكر والعبادة واالمل يف استجابة الدعاء الذي خيفف
الصرب وتبث فيه الشعور بالراحة النفسية  .فالدعاء
يفيد يف العالج من الكآبة واحلزن واالضطرابات
النفسية خاصة عندما تصبح فيه النفس مثقلة بتعذيب

الضمري لثقل املعايص وارتكاب الذنوب ،الدعاء
يقرب االنسان من اهلل ويبعده عن الغفلة  .يويص

نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم بكثري من االدعية يف
حاالت االرق والفزع واالستغفارواحلزن كأدوية
روحية لعالج النفس فيها توحيد الربوبية وتنزيه الرب
عن ان يظلم عبده ويوجب ذلك من العبد اعرتاف

العبد بأنه ظامل واالستعانة به لوحده ،حتقيق التوكل

عليه وتفويض احلول والقوة هلل واالستغفار والتوبة

بالدعاء يرتع قلب املؤمن يف رياض القرآن يتسىل به

عن كل فائت ويتعزى به عن كل مصيبة ويستشفى به

 :فيكون جالء حلزنه وشفاء مهه وغمه .

(نجايت)339-337: 1985

فالعالج الديني عملية مشرتكة يشرتك فيها املعالج
االعرتاف والتوبة واالستبصار ويشرتكان يف عملية

التعليم واكتساب اجتاهات وقيم جديدة يمكن

توضيح خطوات تنفيذ العالج النفيس بأستخدام
االساليب اآلتية -:

-1االعرتاف :

«هو تفريغ انفعايل اهلدف لتحرير الشخص

املضطرب من مشاعر اخلطيئة واالثم التي هتدد
طمأنينته وآمنه النفيس ومساعدته عىل تقبل ذاته بعد

ان يتخلص من رصاعاته السلبية حيصل عىل الراحة
النفسية وبذلك يتحقق اشباع احلاجة اىل اآلمن او

السالم النفيس”

واالعرتاف فيه أفضاء االنسان بام يف نفسه اىل

اهلل ألزالة مشاعر األثم وخيفف من عذاب الضمري
ويطهر النفس املضطربة ويعيد اليها طمأنينتها .قال

تعاىل”ربنا ظلمنا انفسنا وان مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن

اساليب اسالمية لعالج االمراض النفسية

من اخلارسين”

قبل ان نتطرق اىل توضيح االساليب االسالمية

املعالج واالعرتاف بخطاياه وتفريغ ما بنفسه من

واالضطرابات النفسية .:

علينا ان نبني وجهة نظر علم النفس الغريب يف العالج
الديني مثال :

اكد كارل يونج ( ) 1933امهية الدين ورضورة

غرس االيامن وتدعيم الذات االخالقية ألعادة
الطمأنينة للمريض ،ويمكن ان يامرس العالج الديني

فإذا اظهر املريض مفهوم الذات اخلاص عىل

انفعاالت ومشاعر االثم املهددة ويتقبل املعالج ذلك

بحياد ويتبع االعرتاف التكفري عن األثم والرجوع
للفضيلة .

(،زهران)1978:377،

-2توكيد الذات وتقبلها واستقامة السلوك:

بالتوبة وهي طريق املغفرة والتوبة تؤكد
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العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية
الذات وجتعل الفرد يتقبل ذاته من جديد بعد ان

كان حيتقرها وهي أمل املخطئ حترره من آثامه
وخطاياه وتشعره بالتفاؤل والراحة النفسية ويقول
ابو حامد الغزايل يف احياء علوم الدين يف التوبة
يعرف الفرد الذنب املخالف ألمر اهلل وعندما

“يشعر بالذنب يرتك الذنب وينزع نحو فعل اخلري”.

(الغزايل،د.ت)

ضوء بعدين :

البعد االول  :الذي حيدد عالقة االنسان بربه .

البعد الثاين  :حيدد عالقة االنسان واخيه قال تعاىل

“بل االنسان عىل نفسه بصرية”

-4التعلم واكتساب اجتاهات وقيم جديدة :

بعد ان يصل الفرد اىل مرحلة االستبصار اي يفهم

ما بنفسه من خري ورش يتقبل ذاته ويتقبل اآلخرين

قال تعاىل “ان جتتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر

ويعمل عىل ترويض النفس وضبط الذات وحتمل

الذين آمنوا توبوا اىل اهلل توبة نصوح ًا عسى ان ربكم

مبنية عىل الثقة املتبادلة والقدرة عىل التضحية وخدمة

عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخ ً
ال كري ًام”“ ،ياأهيا

يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها

االهنار” .

وقال الرسول حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم

“التائب من الذنب كمن الذنب له”

(عبد الواحد)198476:

املسؤولية والقدرة عىل تكوين عالقات اجتامعية

اآلخرين واختاذ اهداف واقعية مرشوعة يف احلياة مثل
القدرة عىل الصمود وعىل العمل واالنتاج وهكذا
يتم تكوين وتنمية النفس اللوامة او الضمري او اآلنا
االعىل كسلطة داخلية او رقيب نفيس عىل السلوك .

ويتم تطهري النفس وابعادها عن الرغبات املحرمة

لذا فإن التائب ينظر ثواب الدنيا واالخرة وهي

والالاخالقية والالاجتامعية ويستقيم سلوك االنسان

والتوافق مع اآلخرين ومع النفس وانتظار اجلنة يف

النفس املطمئنة قال تعاىل”ان احلسنات يذهبن

االستقامة يف الدنيا واآلخره وهي االستقامة يف الدنيا
اليوم اآلخر.

-3االستبصار  :اي ان املعالج الديني يصل

املريض اىل فهم اسباب شقائه النفيس ومشكالته
النفسية ودوافعه التي ادت اىل ارتكابه اخلطيئة

والذنوب وفهم املريض لنفسه ومواجهتها وفهم
مابنفسه من خري ومن رش واستبداهلا بمفاهيم جديدة
ومثل دينية عليا  .اي ان نمو الذات البصرية وهي :

الذات التي حتكم السلوك السوي لالنسان يف
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بعد ان يتبع السيئات احلسنات فتمحوها وتطمئن
السيئات “ وقال “يااهيا النفس املطمئنة ارجعي اىل
ربك راضية مرضية أدخيل يف عبادي وادخيل جنتي”
(زهران،ص)1987 ،377

-5ذكر اهلل والدعاء :

غذاء روحي مطمئن ومهدئ يبعد الوسواس

والقهر قال تعاىل “اال بذكر اهلل تطمئن القلوب”.

(ص،379-378زهران)1987،

أ.م.د .نوال قاسم عباس

الف�صل الرابع
اال�ستنتاج
الوقاية من االمراض النفسية وحتقيق الصحة

النفسية جيب االهتامم بنمو شخصية املسلم كام حددها
الدين وهي :

السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ويل محيم» وقال تعاىل»وليعفو وليصفحو

اال حتبون ان يغفر اهلل لكم”

-10التعاون قال تعاىل «وتعاونوا عىل الرب

والتقوى» .

َ
تعاىل»وبرش الصابرين» .
-11الصرب قال

-1تنمية االيامن يف شخصية املسلم كسمة مهمة

من سامت الشخصية وهي االيامن باهلل ومالئكته وكتبه

ورسله وبالقدر وباليوم اآلخر .

-2التصديق باملالئكة :قال تعاىل»وان عليكم

حلافظني كرام ًا كاتبني يعلمون ماتفعلون” لرياقب

االنسان سلوكه واقواله بنفسه .

-3االيامن بالقدر قال تعاىل»قل لن يصيبنا اال

ماكتب اهلل لنا هو موالنا وعىل اهلل فليتوكل املؤمنون» .
-4االيامن باليوم اآلخر قال تعاىل»وما هذه احلياة

الدنيا اال لعب وهلو وزينة  »...ويف حديث قديس هلل
عزوجل «اعددت لعبادي الصاحلني يف اجلنة ما العني

رأت وال اذن سمعت وال خطر عىل قلب برش».

-5االنسان بنعمة العقل خمري قال تعاىل “وقل

-12العفة قال تعاىل”يأهيا الذين امنوا استعينوا

بالصرب والصالة ان اهلل مع الصابرين”.

-13العزة قال تعاىل»وهلل العزة ولرسوله

وللمؤمنني» .

-14القوة والصحة قال رسول اهلل (ص) «املؤمن

القوي خري واحب اىل اهلل من املؤمن الضعيف».

-15البعد عن احلرام قال تعاىل»قل تعالوا أتل ما

حرم ربكم عليكم اال ترشكوا به وبالوالدين احسان ًا

 .....والتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ”....
.

قال رسول اهلل حممد (ص) “اتقي املحارم تكن

اعبد الناس “ .

احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” .
-6طلب العلم « وقل ريب زدين عل ًام «.

-7الصدق قال تعاىل»ياأهيا الذين امنوا اتقوا اهلل

وكونوا مع الصادقني « .

-8االمانة قال تعاىل»ان اهلل يأمركم ان تؤدوا

االمانات اىل اهلها « .

-9التسامح قال تعاىل» والتستوي احلسنة وال

(عبد الواحد،1970،ص)376

التو�صيات

تويص الباحثة باآليت :

-تدريس يف املراحل االوىل اجلامعية يف

الدراسات االنسانية منهج العالج الديني يف عالج
االمراض النفسية .

-تدريس النفس يف القرآن الكريم والسنة النبوية

يف املراحل اجلامعية االوىل .
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العالج الديني ودوره يف شفاء االمراض النفسية
-تدريس االنفعاالت يف القرآن والسنة النبوية

وطرق ضبطها يف املراحل االوىل اجلامعية .

املقرتحات :

اعداد الدراسات اآلتية -:

بريوت ،دار الكتاب العريب.

 -ابن قيم اجلوزية ( )1988طريق اهلجرتني

وباب السعادتني ،ط،2الدمام،ابن القيم.

 -ابن قيم اجلوزية ( )1406عدة الصابرين

-دور السنة النبوية املطهرة والقرآن الكريم يف

وذخرية الشاكرين ،ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب .

-دور القرآن والسنة النبوية يف عالج االنفعاالت

االنسانية يف ظل القرآن الكريم،ط،1جدة ،دار احلافظ

حتقيق الصحة النفسية .
النفسية .

امل�صادر العربية
-القرآن الكريم .

 -املقرئ ،امحد حممد حييى( )1989تربية النفس

للنرش والتوزيع .

 -االسقر ،عمر سليامن ( )1983جولة يف رياض

العلامء واحداث احلياة ،ط ،1الكويت ،مكتبة الفالح.
 -القرضاوي ،يوسف ( )1985االيامن واحلياة،

 -ابو حامد الغزايل (د.ت) احياء علوم الدين،

ط ،2بريوت مؤسسة الرسالة .

-ابو حامد الغزايل (د.ت)كتاب االربعني يف

ط ،1الكويت ،دار الدعوة .

-السمرقندي ،ابو ليث نرص بن حممد الفقيه

القيم الدينية واخللقية والتوافق النفيس لدى طلبة

بريوت  :دار املعرفة .

اصول الدين  ،ط،1بريوت ،دار الكتب العلمية .

( )1982تنبيه الغافلني يف املوعظة بأحاديث سيد
االنبياء واملرسلني ،بريوت  :دار الرائد العريب.

 -السفاريني )1414( :غذاء االلباب رشح

منظومة االداب ،ط، 2جزء ،2بريوت :مؤسسة

قرطبة .

 -البنا ،سعاد عبد العظيم ( )1990دور االدعية

الباليل ،عبد احلميد ( )1413سنة أدب البالء،-حبيب ،باكيناز حسن ( )1988العالقة بني

اجلامعة ،جملة كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق ،العدد ،7

السنة الثالثة .

-عزام ،عبد اهلل ()1987االسالم ومستقبل

البرشية ،ط ،4االردن ،مكتبة املنار .

-عبد الواحد ،مصطفى ( )1970شخصية

املسلم كام يصورها القرآن الكريم ،ط ،3القاهرة

الدينية واالذكار يف عالج القلق ،القاهرة ،اجلمعية

،مكتبة عامر .

النفس .

املسلم يف القرآن الكريم والسن َة ،ط ،7جدة ،دار البيان
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