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ملخص البحث

تعللاين االمة السللامية عىل اختللاف األوطان من 

مجموعللة من املشللكات قللد تكون منهللا أو يف 

مقدمتهللا مظاهر القلللق والحزن الللذي يخيم عىل 

مجتمعاتهللا، وهنا جاء البحث لريصد أهم أسللباب 

القلللق والحللزن التي تعانيهللا األمة محللاوالً وضع 

الحلللول العلميللة لعاجهللا موضحللاً أثللر الدعوة 

بأسللاليبها ومحتواهللا يف تطويق هذه املشللكات 

ودعم كل املنافذ املؤدية اىل عاجها .

Research Summary:

The peaceful nation suffers from a set of 

problems, including or at the forefront of 

which are the manifestations of anxiety 

and sadness that hang over their socie-

ties, and here the research came to moni-

tor the most important causes of anxiety 

and sadness that the ummah suffers, try-

ing to develop scientific solutions to treat 

them, explaining the effect of the call with 

its methods and content in surrounding 

these problems and supporting All ports 

leading to treatment.

❊ ❊ ❊

املقدمة

الحمللد لله الذي رشع الرشائع وجعل دعوة شلليدنا 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص إىل رشعه خاتم األديان والرشائع فجعلها 

صالحللة لكل عللر وزمللان وفيها الللدواء لجميع 

األدواء، ووعللد من تبعها بحيللاة طيبة فا يضل فيها 

َبَع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ  وال يشللقى قال تعاىل: حمسَفَمِن ٱتَّ

َولَا يَۡشَقٰى ١٢٣ىجس حجسطه الآية محتجحتجحتجحس  وقال تعاىل: حمس َمۡن َعِمَل 
ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة  نثيَ

ُ
ۡو أ

َ
َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَس��ِن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َطّيَِبٗةۖ َولََنۡجزَِينَُّهۡم أ

٩٧ىجس حجسالنَّۡح��ل الآي��ة خمتحمججحس، وباملقابل كان جزاء االعراض 
عللن الله وعللد االخذ بهللدي هذه الدعللوة الضنك 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ 
َ
والشللقاء قال تعاىل: حمسَوَمۡن أ

لَ��ُهۥ َمعِيَش��ٗة َضنٗكاىجس حجسط��ه الآية مختجحتجحتجحس  وملللا كانت هذه 
الدنيا مليئة بضغوطات الحيللاة من مصائب وابتاء 

ومحللن وخصواً يف عرنا الحارض فهي تحتاج يف 

مواجهتها اىل االميان الراسللخ العميللق بالله تعاىل 

الذي دعت اليه الدعوة اإلسللامية يك تطيب الحياة 

ويسعد االنسان، وملا ضعف اإلميان يف هذه األمة 

وابتعللدت عن هدي الدعوة اإلسللامية يف مواجهة 

هذه الضغوطات خيم عليها الشعور بالقلق والحزن 

وأصبح هذا الشعور هو الصفة الغالبة عليها، لذلك 

فالدعللوة اإلسللامية تحقللق عاجاً شللاماً وكاماً 

وعىل الصعيدين املادي والروحي.

مشكلة البحث: 	 

هناك تازم بني ارتكاب املعايص وضعف اإلميان، 

وتعرض االنسللان اىل القلق وال حزن وذلك يستلزم 
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التقللرب اىل الللله واللجللوء بالصاة وقللراءة القرآن 

والذكر والدعاء التي تسللاعد بللإذن الله تعاىل عىل 

دفع القلق والحزن وعاجه .

أهمية البحث: 	 

1 – تتجىل أهمية البحث يف كونها تتناول إيجاد أثر 

الدعوة اإلسامية يف معالجة القلق والحزن. 

2 – محاولة إلبراز أهمية األساليب العاجية للدعوة 

اإلسامية يف معالجة القلق والحزن.

أهداف البحث: 	 

1- بيان مفهوم القلق والحزن وأسبابه .

2- بيللان منللاذج مللن الوسللائل العاجيللة للدعوة 

اإلسامية يف معالجة القلق والحزن .

املنهج املتبع: 	 

يعتمللد البحث عىل املنهج االسللتقرايئ التحلييل، 

فهناك اسللتدالل مللن اآليللات واألحاديللث النبوية 

املتعلقة باملوضوع مسللتعيناً بتفاسري القرآن الكريم 

ورشوح الحديللث وأقللوال العلللاء، باإلضافة اىل 

بعض املصادر يف علم النفس محاوالً من كل هذا 

بيان عاج الدعوة اإلسامية للقلق والحزن.

وألجل تحقيق كل ما سبق جاء البحث تحت عنوان 

)أثر الدعوة السللامية يف عللاج القلق والحزن يف 

 األمللة السللامية(، وقد أقتضللت خطتلله املنهجية 

التعريللف  فيلله  فللكان  متهيللد  عللىل  يشللتمل   أن 

مبفردات البحث .

أمللا املبحللث األول: ففيه أسللباب القلللق والحزن 

وأساليب عاجها .

أمللا املبحث الثاين: فكان فيه أثر الدعوة السللامية 

يف معالجة القلق والحزن .

وأما الخامتة فكانت فيها أهم النتائج املسللتخلصة 

من البحث .

التمهيد: التعريف مبفردات البحث 

أوالً: الدعوة لغة واصطالحاً: 

الدعوة لغة: 	 

عاء،  عوة املَللرَّة الواحدَة مللن الدُّ مللن الدعللاء، والدَّ

ۚىجس حجسالرَّۡعد الآية مختجحتجحس، وَدعا  وقوله تعاىل: حمسلَُهۥ َدۡعَوةُ ٱلۡحَّقِ

الرجللَل َدْعواً وُدعاًء ناداه واالسللم الدعوة، والدعاة 

قللوم يدعون إىل بيعة هللدى أو ضالة واحدهم داع 

ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أو دين،  

ويف التهذيللب املللؤذن داعي الله والنبللي r داعي 

األمة اىل توحيد الله وطاعته)1( .

الدعوة اصطالحاً: 	 

هي الدعللوة إىل اإلميان بلله ومبا جاءت به رُُسلللُه 

بتصديقهللم فيا أخللروا بلله وطاعتهم فيللا أمروا 

وذلك يتضمن الدعوة إىل الشللهادتني وإقام الصاة 

وإيتللاء الزكاة وصوم رمضان وحللج البيت والدعوة 

إىل اإلميان بالله ومائكته وكتبه ورسله)2( .

ثانياً: العالج لغة واصطالحاً: 

العالج لغة: 	 

قللال ابن منظللور: عالَج اللليء معالجللًة وعاجاً: 

زاوللله، وعالج املريللض معالجة وعاجللاً: عاناه، 

واملعالج: املداوي سواٌء عالَج جريحاً أو علياً .. 

.)3( وقد روي لَْم يعالج، بفتح الام، أي مل ميرضَّ

)1( لسان العرب، مادة)دعا(، 259/14 .

)2( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 157/15.

)3( لسان العرب، مادة )علج(، 327/2.
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العالج اصطالحاً: هو املداواة لدفع املرض)1(.

ما سبق من التعريف اللغوي والصاحي للعاج، 

أقول انلله ميكن ان نسللتحصل عىل تعريفللاً لعاج 

الدعللوة للقلق والحزن بأنه: تزكيللة النفي ومداواتها 

بجميع العبادات البدنيللة والروحية التي جاءت بها 

الدعوة السامية فريتقي االميان يف هذه النفس اىل 

أعىل الدرجات، فتطمنئ نفسلله وال تفزع، وتسللكن 

وال تجزع عنده الفاقة واالبتاء واملصائب.

ثالثاً: القلق لغة واصطالحاً: 

القلق لغة: 	 

وهللو نقيللض االطمئنللان، قال ابللن منظللور، القلُق 

االنزعاج)2( . وجاء يف املصباح املنري معنى القلق، 

من باب تعب اضطرََب واقلقه الهم ازعَججَه)3(.

القلق اصطالحاً: 	 

هو حالة نفسلليه غري سللارة من التوتر العصبي، تدل 

عللىل أن املريللض يتوقع خطللراً، ويتحللدث القلق 

عندما ال يستطيع املريض أن يتخذ اجراًء تجاه هذا 

الخطر .. وغالباً ما يشللعر املريض بعدم االستقرار 

وبإحساس بالتوتر، قد يصل اىل درجة الرعب)4(.

رابعاً: الحزن لغة واصطالحاً: 

الحزن لغة: 	 

الُحزُن والَحزُن: نقيض الفرح، وهو خاف الرَسور، 

)1( معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق 

قنيبي، ص319 .

)2( لسان العرب، مادة )قلق9، 323/10 .

)3( املصباح املنري، مادة )ق ل ق(، 514/2 .

)4( املوسللوعة العربيللة امليللرسة، حسللني محمللد نصار 

ومجموعة من العلاء والباحثني، ص2580 .

والجللم احللزان.. ورجل حزنللان ومحزاٌن: شللديد 

الحزن، وحزنلله االمر يحزنه حزنللاً، وقال الليث يف 

الحللزن لغتان، اذا فتحوا ثقلللوا، واذا َضموا خفقوا، 

يقال أصابه حزٌن شديٌد وُحزٌْن شديُد)5( .

الحزن اصطالحاً: 

هو الغم الحاصل لوقللوع مكروه أو فوات محبوب 

يف املايض ويضاده الفرح وعند الصوفية: انكسللار 

الفؤاد لفوات املراد)6(.

وعرف الحزن أيضاً بأنه غم يلحق من فوات نافع أو 

حصول ضار)7( .

وجللاء يف البحللر املحيط: واصللل الحللزن: غلًِظ 

الهم)8(.

❊ ❊ ❊

)5( لسان العرب، مادة )حزن9، 111/13 – 112 .

)6( التوقيف عىل مهات التعارف، املناوى، ص129 .

)7( الكليللات معجم يف املصطلحات والفللروق اللغوية، 

أيوب بن موىس الكفوى، ص428 .

)8( البحللر املحيللط يف التفسللري، أبللو حيللان االندليس، 

.259/1
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املبحث األول

أسباب القلق والحزن 

وأساليب عالجها

املطلب األول: أسباب القلق والحزن: 	 

أوالً: ارتكاب الذنوب واملعايص: 

إن من أعظم أسللباب القلللق والحزن، هللو ارتكابه 

َصَٰبُكم 
َ
الذنللوب واملعايص يقول تعللاىل: حمس َوَمآ أ

يِۡديُك��ۡم َوَيۡعُفواْ َعن 
َ
ِصيَب��ةٖ فَبَِما َكَس��َبۡت أ ّمِن مُّ

��وَرى الآي��ة مجتمحتجحس، فإن ما أصاب البعاد من  َكثِيٖر ٣٠ىجس حجسالشُّ
مصيبة يف ابدانهم وأموالهم وأوالدهم وفيا يحبون 

ويكون عزيزاً عليهم، إال بسبب ما قدمته أيديهم من 

السلليئات)1(. ولعظم الذنللوب واملعايص فقد حذر 

منها رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا معللرش املهاجرين 

خمللس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالللله أن تدركوهن: 

مل تظهر الفاحشللة يف قوم قط، حتى يعلنوا بها، إال 

فشللا فيهم الطاعون، واألوجاع التي مل تكن مضت 

يف أسللافهم الذين مضللوا، ومل ينقصللوا املكيال 

وامليزان، إال أخذوا بالسنني، وشدة املئونة، وجور 

السلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة أموالهم، إال منعوا 

القطللر من السللاء، ولوال البهائللم مل ميطروا، ومل 

ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إال سلط الله عليهم 

عدوا من غريهللم، فأخذوا بعض ما يف أيديهم، وما 

)1( تيسللري الكريللم الرحمللن يف تفسللري كام املنان، عبد 

الرحمن بن نارص السعدي: ص759 .

مل تحكللم أمئتهم بكتاب الله، ويتخللريوا ما أنزل 

الله، إال جعل الله بأسللهم بينهللم«)2(، فقد بني عليه 

الصللاة والسللام أن املعللايص والذنللوب سللبب 

ألمراض واالوجاع التي تصيب االبدان، وسبب يف 

نقص الرزاق، وسللبب يسلللط األعداء، فهي سبب 

لللكل رش وداء يقول االمللام ابن القيللم رحمه الله: 

)فمللّا ينبغي أن يعلم أّن الذنللوب ترّض والبّد، وأّن 

رضرها يف القلوب كرضر السموم يف األبدان، عىل 

اختاف درجاتها يف الرضر. وهل يف الدنيا واآلخرة 

رّش وداء، إال وسببه الذنوب واملعايص؟

فللا الللذي أخللرج األبويللن مللن الجّنللة دار اللذة 

والنعيم والبهجة والللرسور إىل دار اآلالم واألحزان 

واملصائب()3(.

فسعادة القلب واطمئنانه يف طاعة الله والقرب منه، 

وان تعاسة القلب وحزنه وقلقه يف اقرتاف املعايص 

والذنوب، قال تعللاىل: حمسَمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر 
نَثٰى َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖىجس حجسالنَّۡحل الآية 

ُ
ۡو أ

َ
أ

خمتحمججحس  فللأي نعيم أطيب من رشح الصدر؟ وأي عذاب 

أمر من ضيللق الصدر، افلمؤمللن املخلص لله من 

أطيب الناس عيشاً، وأنعمهم باالً، وارشحهم صدراً، 

وارسهم قلباً)4(. وكللا للطاعة من آثار محمودة فإن 

للمعصيللة آثار مذمومه ن فاملعللايص والذنوب لها 

عاقة وثيقللة يف حصللول القلق والحزن لإلنسللان 

وأنلله متى تاب ورجع، حصلللت الطأمنينة وانرشاح 

)2( سللنن ابن ماجللة، كتاب الفللن، باب العقوبللات، رقم 

الحديث)40199( .

)3( الداء والدواء، ابن القيم، ص42 .

)4( الداء والدواء، ابن القيم، ص197 .
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الصدر، وهذا من نعيم الله عىل العباد قال ابن القيم 

بۡ��َراَر لَِفى نَعِيٖم 
َ
رحمه الللله يف قوله تعاىل: حمسإِنَّ ٱلۡأ

��اَر لَِفى َجِحيٖم ١٤ىجس حجسالانفَِطار من الآية محتجحت الى  ١٣ َوِإنَّ ٱلُۡفجَّ
الآية مختجحتجحس  قال: ))ال تحسب أن ذلك مقصور عىل نعيم 

اآلخللرة وجحيمهللا فقط، بل يف دورهللم الثاثة هم 

كذلك، أعني: دار الدنيا، ودار الرزخ، ودار القرار، 

فهؤالء يف نعيم، وهؤالء يف جحيم. وهل النعيم إال 

نعيم القلب، وهل العللذاب إال عذاب القلب، وأّي 

عذاب أشللّد من الخوف، والهللّم، والحزن، وضيق 

الصللدر، وإعراضه عن الله والللدار اآلخرة، وتعلّقه 

بغري الله()1(.

ثانياً: االعراض عن ذكر الله تعاىل: 

ومن أشد ما يسبب القلق والحزن لإلنسان، االعراض 

عن ذكر الله تعاىل، يقول تعاىل يف محكم التنزيل: 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ لَُهۥ َمعِيَش��ٗة َضنٗكا 
َ
حمس َوَمۡن أ

ٰ ١٢٤ىجس حجسطه الآية مختجحتجحتجحس، يقول  ۡعميَ
يَ
َوَنۡحُش��ُرهُۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ أ

االمام الشللعراوي رحمه الله عن معنى الضنك: أي 

أن حياته متتيلء بالهموم واملشاكل)2(.

ويقول الزحييل يف تفسري قوله تعاىل لآلية الكرمية: 

أي ومللن أدبر عللن ديني وتاوة كتللايب والعمل مبا 

فيلله، فإن للله يف هذه الدنيا عيشللا ضيقا، ومعيشللة 

شديدة منغصة، إما بشح املادة وإما بالقلق والهموم 
واألمراض.)3(

)1( الداء والدواء، ابن القيم، ص76 .

)2( تفسري الشعراوي، 795/2 .

)3( التفسللري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، د.وهبة 

الزحييل، 298/16 .

يقللول االمام ابن الجوزي رحمه الله: )رأيت سللبب 

الهموم والغموم االعراض عن الله عزوجل واالقبال 
عىل الدنيا()4(

فالناس مع تقللدم الحضارة والرقللي والرخاء تراهم 

يف قلق وحزن قد عيللاًء القلوب، وهذا الحزن ليس 

حزنللاً عىل مللا فرط فيجنب الله وإمنللا عىل لذة من 

ملذات الدنيا، وكل ذلك بسللبب فللراغ األوراح من 

زاد اإلميان، الذي هو سللبب الطأمنينة يقول تعاىل: 

لَا بِِذۡكرِ 
َ
ِۗ أ َِّذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱللَّ حمس ٱل

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب ٢٨ىجس حجسالرَّۡعد الآية حمججحتجحس . ٱللَّ
ثالثاً: ايثار الحياة الدنيا والغفلة عن اآلخرة: 

الحياة الدنيا رأس الداء، ألن من تغلغل يف قلبه حب 

الدنيللا، وغفل عن اآلخرة سلليعيش يف قلق وحزن، 

ألنلله ال ينفك أن يقع يف تحقيللق مأرب دنياه، وألن 

الدنيللا ال تسللتقيم عىل حال، فإن رسورها مشللوب 

بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر.

إن انغاس العباد يف أمور الدنيا واستغراق أوقاتهم 

فيهللا، يقعدهم عن طلب االخللرة فيصبحون ارسى 

لدنياهم غافلون عن اآلخرة، يقول تعاىل: حمس َيۡعلَُموَن 

ۡنَيا َوُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َغٰفِلُوَن  َظِٰهٗرا ّمَِن ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ
وم الآي��ة خمتجحس  يقول ابن كثري رحملله الله: ) أي:  ٧ىجس حجسال��رُّ
أكللر الناس ليللس لهم علللم إال بالدنيا وأكسللابها 

وشللؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء يف تحصيلها 

ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عا ينفعهم يف الدار 

اآلخرة، كأن أحدهم مغفل ال ذهن  له وال فكرة()5(.

)4( صيد الخاطر، ابن الجوزي، 341

)5( تفسري القرآن العظيم، البن كثري، 305/6 .
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وقللد لخص بعللض أهل العلللم مضللار الغفلة عن 

اآلخرة فيسللتة نقاط منها: )انهللا تنزل الهم والغم يف 

القلب وتبعد عنه الفرح ومتيت الرسور()1(.

ويقول االمام ابن القيم: ) ومن أعظم أسللباب ضيق 

الصدر اإلعللراض عن الللله تعاىل، وتعلللق القلب 

بغريه، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه، فإن من أحب 

شلليئا غري الله عذب به، وسجن قلبه يف محبة ذلك 

الغري، فا يف األرض أشللقى منه، وال أكسف باالً، 

وال أنكد عيشاً، وال أتعب قلباً()2(.

فليحذر العبد هذه الدنيا التي حذرنا الله من الغرور 

ۡنَيا َولَا  نَُّك��ُم ٱلۡحََيٰوةُ ٱلدُّ بها، قال تعاىل: حمسفَلَا َتُغرَّ

ِ ٱلَۡغُروُر ٥ىجس حجسفَاِطر الآية جمتجحس . نَُّكم بِٱللَّ َيُغرَّ
رابعاً: التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره: 

مللا قدر الله عىل عبللاده يف هذه الحيللاة الدنيا أن 

يبتلليل عباده مبا شللاء من أنواع البللاء، قال تعاىل: 

ّرِ َوٱلۡخَۡيِر فِۡتَنٗةۖ َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعوَن ٣٥ىجس  حمسَوَنۡبلُوُك��م بِٱلشَّ
نبَِياء الآية جمتمحتجحس . والتعامل مع هذا االبتاء يختلف من 

َ
حجسالأ

شللخص الخر، فمنهللم من يرىض ويصللر ويكون 

جللزاء ذلك الثواب العاجللل يف الدنيا وأجراً عظياً 

يف اآلخرة، ومنهم من يجزع ويتسخط عىل قدر الله 

وهذا السخط لن يجر عليه إال القلق والحزن وضيق 

الصدر، يقول عليه الصاة والسام: »إن عظم الجزاء 

مللن عظم البللاء، وإن الله اذا أحللب قوماً ابتاهم، 

فمن ريض فله الرضا، ومن سللخط فله السخط«)3(. 

)1( موسوعة نظرة النعيم يف مكارم أخاق الرسول الكريم، 

صالح بن عبد الله وآخرون، 5108/11 .

)2(  زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم، 24/2 .

)3( سللنن ابللن ماجة، كتاب افن، بللاب الصر عىل الباء، 

فالرضللا يقابله رضا الله جللزاء له ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص )من 

سخط( أي كره باء الله وجزع ومل يرض بقضاء الله 

فله السخط)4(.

وألنلله جزع واعللرتض عىل قضاء الللله وقدره، وأن 

حكم الله تعاىل مللاض يف عبده، وقضائه عدل فيه 

كللا يف الحديث: ))مللاض يف حكمك، عدل يف 

قضللاؤك(()5(، ومن مل يللرض بالعدل فهللو من من 

أهل الظلللم والجور يقول الدكتور نر فريد واصل 

)االنسان املسلم يؤمن دوماً بحتمية الرضا بالقضاء 

والقللدر، ولهذا فان الراضني يعيشللون يف حالة من 

السللكينة دوماً، أما الناقمون عىل الحياة والفاقدون 

للرضا، فا تجدهم إال يف رصاخ وعويل دائم، فتارة 

يتخبطللون كمن يهيم عىل وجهلله، وتارة ال يجدون 

سللوى املخدرات واملسللكرات ملجأ لهم، ورمبا 

تختتم حياته بالجنون أو االنتحار، وعر عنهم بأنهم 

السللاخطون الغاضبون إن أصابهللم خري اطأمنوا به 

وإن أصابتهللم فتنللة انقلبوا عللىل وجوههم خرسوا 

الدنيا واآلخرة()6(.

يقللول االمام ابن القيللم رحمه الله يف كتللاب مدارج 

السالكني: )أن السخط باب الهم والغم والحزن.. وأن 

الرضا يوجب له الطأمنينة وبرد القلب وسكونه()7(.

رقم الحديث )4031 (.

)4( رشوح سنن ابن ماجةن للسيوطي وغريه، 1472/2 .

 )5( مسللند االمام احمد بن حنبل، رقم الحديث )4318(،

. 452/1

)6( مقال منشللور يف جريدة الحياة الديدة، مر، القاهرة، 

العدد )7987( يف 2018، ص14 .

)7( مدارج السالكني، ابن القيم، 200/2 .
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لذلك ال بد أن يعي املسلم أن السخط وعدم الرضا 

بقضاء الله وقدره يكون سبباً مهاً يف تعاسته وحزنه 

وقلقلله، وأن الرضا بقضاء الللله وقدره ترشح الصدر 

ومتأله طأمنينة.

املطلب الثاين: األساليب العالجية يف االسالم 	 

ملعالجة القلق والحزن

أوالً: اإلميان العميق بالله تعاىل وااللتجاء إليه: 

ان اإلميللان الصللادق بالله تعاىل، يللورث يف قلب 

املؤمللن الطأمنينللة، ومينحلله الهللدوء والسللكينة، 

فيتخلص من حاالت القلق والحزن، فاإلميان بالله 

تعاىل واالطمئنان اليه يُذهب القلق والحزن، فيحل 

محلها السعادة والسكينة والطأمنينة كا قال تعاىل: 

لَا بِِذۡكرِ 
َ
ِۗ أ َِّذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱللَّ حمس ٱل

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب ٢٨ىجس حجسالرَّۡعد الآية حمججحتجحس . ٱللَّ
واإلميان العميق من أعظم أسللباب انرشاح الصدر، 

ُ َصۡدَرهُۥ لِلِۡإۡس��َلِٰم  َفَمن َشَرَح ٱللَّ
َ
يقول تعللاىل: حمس أ

ّبِهۦِۚ فََوۡيٞل لِّۡلَقِٰس��َيةِ قُلُوُبُهم ّمِن  َفُهَو عَلَ��ٰى نُورٖ ّمِن رَّ
َمر الآية جحتجحتجحس . بِيٍن ٢٢ىجس حجسالزُّ ْوَلٰٓئَِك فِى َضَلٰٖل مُّ

ُ
ِۚ أ ذِۡكرِ ٱللَّ

يقول االمللام ابن القيم يف كتابه زاد املعاد: )فأعظم 

أسباب رشح الصدر: التوحيد، وعىل حسب كاله 

وقوته وزيادته يكون انرشاح صدر صاحبه()1(. 

فالعاقللة بللني دخللول اإلميللان للقلللب وحصول 

االنرشاح للصدر عاقة وثيقة، يقول ملسو هيلع هللا ىلص : »أن اإلميان 

اذا دخل القلب انفسح له القلب وانرشح«)2(.

)1( زاد املعاد يف هدي خري العباد، 22/2 .

)2( مصنف ابن ايب شيبة، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 

يف الزهد، رقم الحديث)34314( .

يقول ديللل كار ينجي عن أثر اإلميان وااللتجاء اىل 

الله يف عاج القلق والحزن )أن أطباء النفس يدركون 

أن افيان القوي، واالستمسللاك بالدين كفيان بأن 

يقهرا القلق والتوتر وأن يشفيا هذه األمراض()3(.

فالقللرب من الللله تعللاىل وااللتجاء اليلله كفيل بأن 

يجعللل حياة االنسللان طيبة مملوؤه بالسللعادة، قال 

نَثٰى َوُهَو 
ُ
ۡو أ

َ
تعاىل: حمس َم��ۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَك��ٍر أ

ۡجَرُهم 
َ
ُمۡؤِم��ٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِب��ٗةۖ َولََنۡجزَِينَُّهۡم أ

ۡحَس��ِن َما َكانُ��واْ َيۡعَملُوَن ٩٧ىجس حجسالنَّۡح��ل الآية خمتحمججحس، أي 
َ
بِأ

حيللاة طيبة يف الدنيان يعيش عيشللاً طيباً ال قلق فيه 

وال ضجر)4(، وقدر ورد يف كتاب الله عزوجل آيات 

كثللرية يف اغلبهللا داللللة واضحة عىل نفللي الحزن 

مطلقاً يف نفوس املؤمنني الذين اسللتقر االميان يف 

ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف 
َ
قلوبهم، قال تعاىل: حمسَفَمۡن َءاَمَن َوأ

ۡنَعام الآية حمجمختجحس . أي وال 
َ
َعلَۡيِه��ۡم َولَا ُهۡم َيۡحَزنُوَن ٤٨ىجس حجسالأ

هللم يحزنون يوم لقاء الله تعللاىل عىل يشء فاتهم، 

ألن الله تعاىل يقيهم من كل فزع، ولك أن تقول: إن 

هؤالء الَْكَملَللَة ال يحزنون يف الدنيا أيضاً ما يحزن 

منه الكفار والفساق كفوات شهوات الدنيا ولذاتها، 

أو ال يكون حزنهم كحزنهم يف شللدته وطول أمده، 

فإنهللم إذا عرض لهم الحزن لسللبب رصيح كموت 

الولللد، والقريللب، والصديق، أو فقد املللال، وقلة 

النصري، يكون حزنهللم رحمة وعرة، مقروناً بالصر 

وحسن األسوة، ال يرضهم يف أنفسهم وال أبدانهم، 

وال يغري شيئا من عاداتهم وأعالهم، فاإلميان بالله 

)3( دع القلق وايد الحياة، ديل كار ينجي، ص222 .

)4( التفسري املنري، د.وهبة الزحييل، 227/14 .
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يعصمهم من إرهاق البأسللاء والللرضاء، عما بقوله 

ۡرِض َولَا فِٓى 
َ
ِصيَبةٖ فِى ٱلۡأ َصاَب ِمن مُّ

َ
عز وجل: حمسَمآ أ

َهاۚٓ إِنَّ َذٰلَِك 
َ
ۡبَرأ ن نَّ

َ
َّا فِى كَِتٰٖب ّمِن َقۡبِل أ نُفِسُكۡم إِل

َ
أ

َسۡواْ عَلَٰى َما فَاتَُكۡم َولَا 
ۡ
ِ يَِس��يرٞ ٢٢ لَِّكۡيلَا تَأ عَلَى ٱللَّ

ُ لَا ُيحِبُّ ُكلَّ ُمۡخَتاٖل فَُخوٍر  َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَىُٰكۡمۗ َوٱللَّ
٢٣ىجس حجسالحَِديد من الآية جحتجحت الى الآية محتجحتجحس )1(.

لذلك فإن قوة اإلميان يف القلب هي أسللاس جاء 

القلق والحزن الذي يخيم عىل النفوس وكلا ازداد 

اإلميللان يف العبد كلا انرشح صللدره وذهب قلقه 

وحزنه، لعلمه أن مللا اخطأه مل يكن ليصيبه، وأن ما 

أصابه مل يكن ليخطئه وهذا ما أكده رسول الله r يف 

كثري من االحاديث .

ثانياً: قراءة القرآن: 

ومن الوسللائل العاجية املهمللة يف معالجة القلق 

والحزن قراءة القرآن حيث انها تورث العبد السكينة 

يف قلبلله، وانرشاحللاً يف صللدره، فالقرآن فيه شللفاء 

لجميللع االدواء، قال تعاىل: حمس َوُننَ��ّزُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن 

ٰلِِميَن  َما ُهَو ِش��َفآءٞ َوَرۡحمَةٞ لِّۡلُمۡؤِمنِي��َن َولَا يَزِيُد ٱلظَّ
َّا َخَساٗرا ٨٢ىجس حجسالِإۡسَراء الآية جحتحمججحس . أي شفاء من االدواء  إِل
النفسية)2(، ومنها القلق والحزن. فتاوة القرىن عاج 

لجميللع أمللراض القلللوب واالرواح، وزوال الهللم 

والحللزن، ولهذا كان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أسللألك 

بكل اسللم هو لك، سميت به نفسللك، أو أنزلته يف 

كتابللك، أو علمته أحدا من خلقك، أو اسللتأثرت به 

يف علم الغيللب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، 

)1( تفسري املنار، محمد رشيد رضا، 350/7 .

)2( تفسري املراغي، احمد بن مصطفى املراغي، 82/15 .

ونللور صدري، وجللاء حزين، وذهللاب همي«)3( . 

يقللول ابن القيم رحمه الله: )وملا كان الحزن والهم 

والغم يضاد حياة القلب واسللتنارته سللال ان يكون 

ذهابهللا بالقرآن فإنّها احرى أن ال تعللود()4( . وحتى 

يحمل شللفاء الصدور وتنرشح بتللاوة القرآن ال بد 

فَلَا َيَتَدبَُّروَن 
َ
من تدبر آياته ومعانيه قللال تعاىل: حمس أ

د الآية مختجحتجحس .  ۡقَفالَُهآ ٢٤ىجس حجسُمحَمَّ
َ
ۡم عَلَٰى قُلُوٍب أ

َ
ٱلُۡقۡرَءاَن أ

فبتدبللر القرآن يزداد اإلميللان يف القلب ألّن ) القرآن 

حياة القلوب، وشفاء ملا يف الصدور، وبالجملة فا 

يشء انفللع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر (

)5( . فالقرآن حبل الله املتني الذي ال يأتيه الباطل من 

بللني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد فمن 

قرأه بدراية ومتعللن وعلم ان هذه الدنيا فانية وان ما 

فيهللا زائل وان كل ما يحدث يف هذه الدنيا هو بعلم 

الله وتقديره فعند ذاك ينرشح صدره ويسللكن قلبه، 

فللا يحزن عىل ما فات وال يقلق مبا هو آت فريىض 

وال يحزن ويطمنئ وال يقلق.

ثالثاً: الصالة 

ومن الوسللائل التي تذهب القلق والحزن بإذن الله 

الصاة فإنّها ما يستعني به العبد يف مواجهة متاعب 

 الحياة وما فيها من مصاعب وشللدائد يقول تعاىل: 

لَٰوةِۚ إِنَّ  ۡبِر َوٱلصَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱل يُّ
َ
أ حمس َيٰٓ

ٰبِِريَن ١٥٣ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية محتجمتجحتجحس . َ َمَع ٱلصَّ ٱللَّ

)3( مسللند اإلمام أحمد بن حنبل، 1 / 391، رقم الحديث 

 . ) 3712 (

)4( الفوائد، ابن القيم، 1 / 26 . 

)5( مفتاح دار السللعادة ومنشللور والية العلم واإلرادة، ابن 

القيم، 1 / 187 . 
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      فإذا ما أصاب اإلنسان حزن أو قلق فعليه بالصاة، 

عن حذيفة ريض الله عنه قال: )كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

اذا رضبلله أمر صللىّل()1(، وعن أنللس ريض الله عنه 

قال: قال رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص، )وال يخرج منه، ألّن فيه 

نعيمه وبه تطيب حياته()2(، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

))قللم يا بال فأرحنللا بالصللاة (()3( أي أقم الصاة 
لنسرتيح بها من هموم الدينا ومشاكل الدنيا. 

فالدنيا مل تكتمل فيها السللعادة، فسللاعدتها منغصة 

بالقلللق والحزن الللذي يصيب االنسللان من خال 

املصائب واالبتاءات، أما السللعادة الحقيقية فهي 

يف الدار اآلخللرة، فرتى املؤمن كلا أهمه يشء او 

اقلقه سللارع يف صاته فتسكن نفسه ويطمنئ قلبه، 

فالصاة لهللا أثر كبري يف انرشاح الصللدر وابتهاجه 

مللكان حزنه وقلقه يقول االمام ابن القيم رحمه الله: 

)وأما الصاة، فشللأنها يف تفريللج القلب، وتقويته، 

ورشحه وابتهاجه، ولذته اكر شأن، وفيها من اتصال 

القلب والروح بالله، وقربه والتنعم بذكره، واالبتهاج 

مبناجاته، والوقوف بني يديه واستعال جميع البدن 

وقللواه وآالته يف عبوديتلله، وإعطاء كل عضو حضه 

منها واشتغاله عن التعلق بالخلق ( . 

غربيللني  علللاء  الصللاة  بأهميللة  اعللرتف  وقللد 

متخصصللون يف علم النفس بأهمية الصاة يف بث 

الطأمنينللة يقول توماس هايسلللون: )إن الصاة أداة 

)1( سنن أيب داود، كتاب الصاة، باب وقت قيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

من الليل، رقم الحديث )1319(.

)2( فتح الباري، البن حجر، 11 / 345 . 

)3( سللنن أحمللد بللن حنبللل، 5 / 371، رقللم الحديللث 

 . ) 23154(

عرفللت حتى اآلن لبث الطأمنينللة يف النفوس وبث 

الهدوء يف األعصاب( . 

رابعاً: الدعاء والذكر: 

وما يسللاعد يف عاج القلق والحزن الذكر الدعاء، 

فأّمللا الذكر فهو مللن اعظللم العبادات ولهللا أهمية 

 كبللرية يف حصللول الطأمنينة للقلللب، يقول تعاىل: 

لَا 
َ
ِۗ أ َِّذي��َن َءاَمُن��واْ َوَتۡطَمئِ��نُّ قُلُوُبُهم بِِذۡك��رِ ٱللَّ حمس ٱل

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب ٢٨ىجس حجسالرَّۡعد الآية حمججحتجحس ، يقول  بِِذۡك��رِ ٱللَّ
سلليد قطب يف الظال: )تطمنئ بإحساسها بالصلة 

بالله، واألنس بجواره، واألمن يف جانبه ويف حاه. 

تطمنئ مللن قلق الوحللدة، وحرية الطريللق. بإدراك 

الحكمللة يف الخلللق واملبللدأ واملصللري. وتطمنئ 

بالشعور بالحاية من كل اعتداء ومن كل رض ومن 

كل رش إال مبا يشللاء، مع الللرىض باالبتاء والصر 

عللىل الباء. وتطمللنئ برحمته يف الهدايللة والرزق 

والسللرت يف الدنيا واآلخرة ذلك االطمئنان بذكر الله 

يف قلوب املؤمنني حقيقة ()4(. 

إن حصللول الطأمنينة للقلب بعللد الذكر هي نتيجة 

 حتميللة برشط اخللاص العبللادة لله فالذكللر عبادة 

ال بل هللو من اعظللم العبادات فا بللد من حضور 

القلب أثنللاء الذكر، ألّن الله سللبحانه وتعاىل ينظر 

اىل قلب العبللد اثناء العبادة، عللن أيب هريرة ريض 

الله عنه قال: قال رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ادعوا الله وانتم 

موقنون باإلجابة، واعلموا ان الله ال يستجيب دعاًء 

من قلب غافل اله«)5( .

)4( يف ظال القرآن، سيد قطب، 4 / 2060 . 

)5( سللنن الرتمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف جامع 

الدعوات عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رقم الحديث )3479( .
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فالعبللد حني يتوجلله اىل الله بقلب خاشللع خاضع 

ويدعوا الله ن فإنّه يجد انرشاحاً يف صدره، وذهاب 

حزنه وزوال قلقه، فعن عبد الله بن مسعود ريض الله 

عنه قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أصاب احد قط َهّم 

او حزن، فقال: اللهم اين عبدك ابن امتك، ناصيتي 

بيدك، ماٍض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك 

اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او علمته 

احد من خلقك، وأنزلته يف كتابك، او اسللتأثرت به 

يف علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع 

قلبي، ونللور صدري، وجاء حزين، وذهاب همي، 

اال اذهب الله عللز وجل هّمه، وحزنه، وأبدله مكانه 

فرحاً، فقيل: يا رسللول الله، اال نتعلمها ؟ قال: بىل 

ينبغي ملن سمعها ان يتعلمها«)1( .

فذكللر الله والدعاء كفيل بللأْن يذهب القلق والحزن 

عللن العبللد وذلك باملواظبة يشللعر بأنّلله قريب من 

الله تعاىل، وهذا الشللعور يبعث يف نفسه الطأمنينة 

والسعادة، وكل من ابتغى زوال قلقه وحزنه وهو يف 

غفله واعراض عن ذكر الله فقد ضل الطريق، يقول 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ لَُهۥ َمعِيَش��ٗة 
َ
تعاىل: حمس َوَمۡن أ

ٰ ١٢٤ىجس حجسطه الآية مختجحتجحتجحس.  ۡعميَ
يَ
َضنٗكا َوَنۡحُشُرهُۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ أ

فاإلعراض عن ذكر الله يجعل حياته يف الدنيا ضنكاً 

فا طأمنينة له وال انرشاح لصدره . 

❊ ❊ ❊

)1( تم تخريجه يف صفحة 15  .  

املبحث الثاني

أثر الدعوة اإلسالمية 

يف معالجة القلق والحزن

املطلب األول: األمن النفيس: 	 

إن من أعظم النعم التي امتنها سللبحانه وتعاىل عىل 

عباده األمن بعد اإلميان فا ينعم االنسللان يف هذه 

الحياة بدون األمن، ولقد عنت الدعوة اإلسامية اىل 

تحقيق األمن النفيس للفرد من خال غرس العقيدة 

الصحيحللة وتقوية اإلميان، فاألمللن النفيس مقرتن 

َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِس��ٓواْ  باإلميللان يقول تعاىل: حمس ٱل

ۡهَتُدوَن ٨٢ىجس  ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ

ۡنَع��ام الآي��ة جحتحمججحس . واملقصود بالظلللم هنا يف اآلية أي 
َ
حجسالأ

الرشك يف الدنيا، وقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص اىل عظم األمن 

يف حياة املسلللم يف الحديث الللذي رواه الرتمذي 

قال رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من اصبح منكم آمناً يف رسبه 

معاىف يف جسللده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له 

الدنيا«)2( . فمن تحقق لديه األمن النفيس فا يخاف 

وال يفزع يقول القرضاوي: )) كا ال يتحرس املؤمن 

عىل املايض باكياً حزيناً، وال يلقى الحارض جزوعاً 

ساخطاً، ال يواجه املستقبل خائفاً وجاً، وال يعيش 

يف فللزع منلله، ورهبة مللن غموضلله، وتوجس من 

جروتلله، كأنّه عللدو رشير مرتبص، بللل يعيش آمن 

)2( سنن الرتمذي، أبواب الزهد، باب يف التوكل عىل الله، 

رقم الحديث ) 2346 ( . 
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النفس كأنّه يف الجنة ... إّن اميانه كان مصدر أمنه، 

واألمللن من مثرات الطأمنينة والسللكينة بل هو نوع 

منها .. وال سعادة بدون هذا األمن النفيس (()1( .

فالطأمنينة تحصل باإلقبال عىل الله سبحانه وتعاىل 

يقول ابللن القيم رحمه الله: )يف القلب شللعث، ال 

يلملله إال اإلقبللال عىل الله. وفيه وحشللة، ال يزيلها 

إال األنللس بلله يف خلوتلله. وفيه حللزن ال يذهبه إال 

الرسور مبعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق ال يسكنه 

إال االجتللاع عليلله، والفرار منلله إليلله. وفيه نريان 

حرسات: ال يطفئها إال الرضللا بأمره ونهيه وقضائه، 

ومعانقة الصر عىل ذلك إىل وقت لقائه. وفيه طلب 

شللديد: ال يقف دون أن يكون هللو وحده مطلوبه . 

وفيه فاقة: ال يسللدها إال محبته، واإلنابة إليه، ودوام 

ذكره، وصدق اإلخاص للله . ولو أعطي الدنيا وما 

فيها مل تسد تلك الفاقة منه أبدا(()2(.

املطلب الثاين: الرضا: 	 

ومن اآلثار اإلميانية للدعوة اإلسللامية يف معالجة 

القلق والحزن الشللعور بالرضا، قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

))من سعادة ابن آدم رضاُه مبا قىض الله، ومن شقوة 

ابن آدم تركه اسللتخارة الله، ومن شللقوة آدم سخطه 

مبا قىض الله عز وجل (()3( .

وقال ابللن مسللعود: )ان الله تبارك وتعاىل بقسللطه 

وحلملله جعللل الروح والفللرح يف اليقللني والرضا، 

)1( اإلميان والحياة، يوسف القرضاوي، ص 155 . 

)2( مدارج السالكني، ابن القيم، 3 / 156 . 

)3( مسللند احمللد بللن حنبللل، 1 / 168، رقللم الحديث ) 

. ) 1444

وجعل الهم والحزن يف الشك والسخط ()4( .

ويتحقق الرضا عن الله للعبد حني تستوي يف رضاه 

النعمللة واملصيبللة فيا يختللاره الله للله، ويف ذلك 

يقول عمر ريض الله عنه: ))لو كان الصر والشللكر 

بعرييللن ملا باليت ايها اركللب(()5(، لذلك فإّن من 

اعظللم النعم التي ينعم الله بها عىل عباده السللكينة 

عليهللم، ومللن اعظم أسللبابها الرىض عللن الله يف 

جميع الحاالت . 

يقول ابن القيم رحمه الله: )فالرضا يوجب له الطأمنينة 

وبرد القلب، وسكونه وقراره وثباته، والسخط يوجب 

اضطراب قلبه، وريبته، وعدم قراره، ومرضه، ومتزقه، 

فيبقى قلقاً ساخطاً متمرداً()6( . 

فإنّه سللبحانه ال يقيض لعبده املؤمن قضاء اال كان 

خرياً له، سللاءه ذلك القضاء أو رسَّه، فقضاؤه لعبده 

املؤمللن املنللع عطاء كان يف صللورة املنع، ونعمة 

وإن كانللت يف صورة محنة، وبللاؤه عافية وان كان 

يف صورة بليللة، ولكن لجهل العبللد وظلمه ال يعد 

العطللاء والنعمللة والعافية اال ما التللّذ بِه يف العاجل 

وكان مامئاً لطبعه )7( . 

فمللن ابتغللى سللعادته وطأمنينللة حاللله فهللي يف 

الرضا يقول ابللن القيم رحمه الللله: ))الرضا باب 

الللله األعظم، وجنللة الدنيا، ومسللرتاح العارفني، 

وحيللاة املحبللني، ونعيللم العابدين، وقللرة عيون 

)4( الرضا عن الله بقضائه، ابن ايب الدنيا، ص 111 . 

)5( الصر والثواب عليه، ابن ايب الدنيا، ص 24 . 

)6( مدارج السالكني، ابن القيم، 2 / 200 . 

)7( مدارج السالكني، ابن القيم، 2 / 207 . 
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املشللتاقني(()1(، واختم هذا املطلللب بهذا البيت 

الللذي قيللل يف بيللان فضللل الرضللا: 

ومن يجعل الرحمن يف قلبه الرضا
يعش يف غنى من طيب العيش واسع)2( 

املطلب الثالث: تعزيز الثقة بالنفس: 	 

ومللن اآلثار اإلميانيللة للدعوة اإلسللامية تعزيز ثقة 

املؤمللن بنفسلله، وذلك من خال ترسلليخ اإلميان 

الصللادق الذي ال يخالطه شللك او نفاق، فهو يبث 

األمللن والطأمنينة والسللكينة يف النفس قال تعاىل: 

��ِكيَنَة فِ��ى قُلُ��وِب ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  نَزَل ٱلسَّ
َ
َِّذٓي أ حمسُه��َو ٱل

َع إِيَمٰنِِهۡمۗىجس حجسالَفۡتح الآية مختجحس . لِيَۡزَداُدٓواْ إِيَمٰٗنا مَّ
وهللذا اإلميان يشللعر العبد إنّلله دامئاً، مبعيللة الله 

سللبحانه وتعاىل، وهذا الشعور يحقق الثقة بالنفس 

وذلللك ألّن: )طريق الهللدى والفاح الذي رسللمه 

الله يناسللب فطرة االنسللان، ويربطه بخالقه، ويوفر 

للله األمللن والطأمنينللة يف حياته الدنيويللة، ويحقق 

للله التكامللل والتوازن بني قللواه الروحية والنفسللية 

والجسمية، فيعيش سللعيداً يف قرب من الله وسام 

مللع الناس ووئام مع النفس ونجللاح يف الحياة()3( . 

فاملؤمن الذي ترسللخ اإلميان يف قلبه ال يحزن من 

فقللد يشء وال يقلللق ما هو آت ألنّلله يؤمن بقضاء 

الله فيصر ويشللعر بالرىض ويحمللد الله يف رسائه 

ورضائلله، لعلمه ان قدر الله كله خري وهذا بحد ذاته 

من أهم األسباب التي تدعم ثقة االنسان بنفسه قال 

)1( املصدر السابق، 2 / 207 . 

)2( تاريخ ابن معني، أبو زكريا يحيى بن معني، 4 / 406 .  

)3( الصحة النفسللية يف ضوء علم النفس واإلسام، محمد 

عودة، كال إبراهيم

ِۗ َوَمن  َّا بِإِۡذِن ٱللَّ ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
تعللاىل: حمس َمآ أ

ٍء َعلِيٞم ١١ىجس  ۡ ّلِ شيَ
ُ بِكُ ۥۚ َوٱللَّ ِ َيۡهِد قَۡلَب��ُه يُۡؤِمۢن بِٱللَّ

َغابُ��ن الآية جحتجحتجحس . فعند املصائب ترى املؤمن مسلللاً  حجسالتَّ

ألمللر الله و )ان كل من آمن انها من عند الله فريض 

بذلك، وسلللم ألمره هللدى الله يرزقلله الثبات عند 

ورودهللا والقيام مبوجب الصللر فيحصل له بذلك 

الثبللات العاجل مللع ما يدخللره له يوم الجللزاء من 

الثواب()4( . 

فقلللب املؤمن كلللا امتأل إمياناً صادقللاً قوياً كلا 

واجلله ما يعرتيه من مصائللب وهموم بقلب مطمنئ 

وبذلللك تهون عليلله املصيبة فا يحللزن اال بالقدر 

الذي فطر عليه االنسللان وليس اىل حد الجزع كا 

انلله يواجه القلللب الذي أهمه بقلللب ثابت مطمنئ 

بنفسلله فكان خري له يقللول عليه الصاة والسللام: 

»عجباً ألمر املؤمللن، ان أمره كله خري، وليس ذلك 

الحد اال للمؤمن، وان اصابته رساء شكر فكان خرياً 

له، وان أصابته رضاء صر فكان خرياً له«)5( .

وهكذا ترى ان لإلميان تأثرياً عظياً يف نفس اإلنسان 

فهو يزيد من ثقته بنفسلله ويزيللد قدرته عىل الصر، 

وتحمل مشللاق الحياة، ويبث األمن والطأمنينة يف 

النفللس، ويبعث عىل راحللة البال ويغمر اإلنسللان 

الشعور بالسعادة )6( . 

)4( تيسللري الكريللم الرحمللن يف تفسللري كام املنان، عبد 

الرحمن بن نارص السعدي، ص 867 . 

)5( صيح مسلللم، كتاب الزهللد والرقائق، باب املؤمن أمره 

كله خري، رقم الحديث ) 2999 ( . 

)6( القرآن وعلم النفس، محمد عثان نجايت، ص 270 . 
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الخاتمة وأهم النتائج

1- ان للدعوة اإلسللامية اثر كبري يف معالجة القلق 

والحللزن الللذي دب يف األمة اإلسللامية وذلك من 

خال ترسلليخ العقيدة الصحيحللة واإلميان العميق 

يف نفوس العباد . 

2- ان من أهم األسباب التي تؤدي اىل القلق والحزن 

هو ) ارتكاب املعللايص والذنوب، واالعراض عن 

ذكر الله، والسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره (.

3- من األساليب العاجية يف اإلسام ملشكلة القلق 

والحللزن هو ) اإلميان العميق بالله تعاىل وااللتجاء 

اليه، وقراءة القرآن، والصاة، والذكر والدعاء ( . 

4- من اآلثار اإلميانية للدعوة اإلسامية يف معالجة 

القلق والحزن هو ) األمن النفيس، والرضا، والثقة. 
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774 هللل(، املحقللق: سللامي بن محمد سللامة، 
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