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  النفسي في القرآن الكريمالدعم منهاج 
  وكيفية االستفادة منه في الواقع الفلسطيني المعاصر

  محمود خليل أبو دف. د.أ
   أصول التربية قسم- كلية التربية 

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
استهدفت الدراسة الكشف عن مالمح منهاج الدعم النفسي في القرآن الكريم ، من خالل               :ملخص

لى اآليات الكريمة ، ذات العالقة المباشرة في الموضوع ، وقد استخدم الباحث أسـلوب               الوقوف ع 
أظهرت الدراسة أن الدعم النفسي في القرآن الكريم ، جاء      وقد  تحليل المحتوى من الناحية الكيفية ،       

 موجهاً للمؤمنين ، بقصد تقوية معنوياتهم والتسرية عن نفوسهم ، وتطوير كفـاءاتهم الذاتيـة فـي               
ة في حياتهم ، وتم الكشف عن يدمواجهة الضغوط النفسية ، ولوحظ أن هذا الدعم يغطي مجاالت عد   

أساليب عديدة فاعلة في تقديم الدعم النفسي ، ذات أبعاد معرفية ونفسية وإجرائية ، واختتم الباحـث        
من خـالل   دراسته بتقديم تصور مقترح ، لتطوير برامج الدعم النفسي في الضفة الغربية وغزة ،               

  .تبني إستراتيجية وطنية موحدة ، قائمة على عمل إداري متقن وتقنيات فاعلة
Psychological support method in the Holy Quran 
and how to utilize it in the current status of the 

Palestinians 
Abstract: The study aimed to explore features of psychological support 
mentioned in the Quran through interpreting quotations related to the subject.  
The researcher used the Content Analysis Approach. The results showed that 
the methods and examples of psychological support in the Quran guided the 
Believers into empowering their moral aspect; to discover ways in which they 
could relax and develop their ability to deal with stress. It revealed that 
psychological support which is based on the Quran covers various aspects of 
daily life. The research revealed several methods and examples of 
psychological support which covered cognitive, emotional and behavioural 
areas.  
The researcher proposed to develop a Psychological support programmes in 
Palestine (West Bank & Gaza), through adopting a National United Strategy, 
based on an initiative, creative and accurate work as well as effective 
techniques. 

  :مقدمة
ن الضغوط النفسية واألحداث الصعبة، ظاهرة بارزة في الحياة اإلنـسانية،           إمن بدهيات القول،    

 وهو ال يستطيع أن يبقـى بمنـأى عـن األحـداث     يعايشها اإلنسان في أوقات ومواقف مختلفة،      
فـي  عبر شبكة من التفاعل مع اآلخرين       ، طالما أنه يسعى إلى تحقيق أهدافه في الحياة       ، الضاغطة
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- هذه الحقيقة قوله   وقد عبر عن   العديد من العقبات والصعوبات   ، حيث يجابه في طريقه   ، المجتمع
ôâ" : في محكم تنزيله-عز وجل s) s9 $ uZ ø) n= yz z̀ » |¡S M} $# í Îû >â t6 x.) "4 :البلد.(  

وم ويقصد بالكبد في اآلية السابقة، ما يكابده اإلنسان ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ وي               
يقوم األشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمٍل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور       

  ).1023 :2002السعدي، (الدائم وإن لم يفعل، فإنه ال يزال يكابد العذاب الشديد أبد اآلباد 
عنـي  ى عن األحداث الضاغطة، أو أن يهرب منها، ألن ذلـك ي      أفاإلنسان ال يستطيع أن يبقى بمن     

قصور كفايته، ومن ثم اإلخفاق في الحياة ، وبالتالي فإن عمل اإلنسان يفتـرض أن    و تهنقص فعالي 
ـ دوماً ـ   التعرض للظروف الضاغطة وأن يسعى -ما أمكن–يتجه نحو، تجنب   إلـى إعـادة    
  .التوافق مع البيئة

سان فـي عالمـه    الذي يحتاجه اإلن،وتعد المساندة النفسية، مصدراً من مصادر األمن النفسي      
حينما يـشعر باألخطـار     ،  وتوكله عليه   إلى اهللا عز وجل،    -ابتداءاً– الذي يعيش فيه، بعد لجوئه    

   .تحدق من حوله وأنه قد استنفد كل ما عليه من جهد
النفسي من أخطر التحديات، التي تواجه األمة اإلسالمية اليـوم، وقـد أخبـر              االنهزام  ويعد  
يوشـك أن تـداعى علـيكم    " :eخر الزمان، من خالل قوله ، عن حدوث ذلك في آ  eالمعصوم  

 يا رسول اهللا أمن قلة بنا يومئـذ،         : قلنا :كما تداعى األكلة على قصعتها، قال     أفق،  كل  من  األمم،  
 كغثاء السيل، فينزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعـل       أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء      :قال

                           "  حـب الــدنيا وكراهيـة المــوت  : ومـا الـوهن؟ قــال  : قلنــا:فـي قلـوبكم الــوهن، قـال   
  ).228 :5ت، ج.ابن حنبل، ب(

وما من شك في أن الدعم النفسي المبكر والمالئم، يساعد الناس في التغلب علـى المـشاكل                 
  ).63 :2002بلسم، (بشكل أفضل، ويساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة والمالئمة 

 الحاجة إلى ممارسة الدعم النفسي، لمواجهة الحرب النفسية، حرب اإلشاعات والـدعايات،             وتشتد
التي هي أشد خطورة من الحرب العسكرية، لكونها تستخدم وسائل متعددة، توجه تأثيرهـا علـى      

  ).29 :2001عيوش، (أعصاب الناس ومعنوياتهم ووجدانهم، وبث روح اليأس في النفوس 
تحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، منذ أوائـل التـسعينات            من اال  وقد قام كلٌّ  

، ومـع بدايـة عـام    )64 :2002بلـسم،  (باتخاذ خطوات محددة، لتلبية متطلبات، الدعم النفسي       
بدأت وكاالت الغوث اإلنسانية بإدماج الدعم النفسي، ضـمن الخـدمات لتـي تقـدمها               ) 2000(
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 بعـد الـصراعات     -في الغالب –ات االنفعالية، التي تأتي     للشعوب، ال سيما بعد التعرض للصدم     
  ).61 :2002بلسم، (والكوارث 

ن الدين يشكل قاعدة أساسية، في البناء النفسي للفرد، حتى في أقـصى             إومن بدهيات القول،    
حاالت الشدة، وهو يشكل، معززاً لسلوك الطمأنينة والراحة النفسية، وعامالً قوياً، فـي مواجهـة       

  ).230 :2002عبد الصمد، (والتغلّب على الضغوطات الحياتية المتاعب، 
ولتحقيق األمن النفسي واطمئنان القلب، ليس لنا إال القرآن الكريم، الذي يزرع األمل والرضا              
والسكينة في نفوس المؤمنين، حيث ال تخلو حياة اإلنسان المعاصر من بواعث القلـق والـضيق                

 مع تعدد المهام وكثـرة األعبـاء، وتعقـد ظـروف الحيـاة         ودواعي االرتياب والتردد، ال سيما    
، فالقرآن الكريم إذا ما أقبلنا عليه تالوة وتدبراً وفهماً وعمـالً،            )55 :2008رياض،  (وتشابكاتها  

–ففيه الشفاء من األسقام والراحة والسعادة في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، وقد قال اهللا عز وجـل                  
ãA ":-عن نفسه Íiî t\ çR ur z̀ ÏB Èb# uä öç à) ø9 $# $ tB uq èd Öä !$ xÿ Ï© ×p uH ÷q uë ur tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ù= Ïj9   üw ur ßâÉ ÌìtÉ tûüÏJÎ=» ©à9 $# ûwÎ) 

# Yë$ |¡ yz) "82 :اإلسراء.(  

ومن الجدير ذكره، في هذا المقام، أن العديد من أسماء اهللا الحسنى، التي وردت فـي كتابـه          
ين، وعنايته بهم ورعايته لهم، فاهللا عـز        العزيز، دلت على معاني الدعم النفسي والمساندة للمؤمن       

–وجل، هو الرحمن الرحيم، يقضي حاجة المحتاج، ويدفع التألم عن نفسه، وهو الوكيل المتـولي     
 أمور عباده الكفيل بالخلق، وهو الوالي المتولي أمور خلقه بالتدبر والقدرة والفعل، وهو              -بإحسانه

شف الضر عنهم برفق ولطـف، وهـو البـر       عز وجل الرؤوف الذي يدفع السوء عن عباده ويك        
  ).79-19 :1991رشدي، (المتوسع في اإلحسان، يمن على عباده 

متنوعة مـن الـدعم   أنواع  على  -في مواضع عديدة من سوره    -احتوى القرآن الكريم،    ولقد  
 ملحـة لهـذا     يـة النفسي لعباد اهللا المؤمنين، منهم الرسل ومنهم غير ذلك، بما يعكس حاجة فطر            

 إلى الذين يعانون من األمراض النفـسية، إنمـا       -فقط– ويؤكد أن الدعم النفسي ال يتطرق        الدعم،
، وعلـى سـبيل المثـال ال        وأدوارهم بنجاح  كذلك األسوياء محفزاً لهم على أداء مهامهم         هيحتاج

$tA: "الحصر، خاطب المولى عز وجل نبيه موسى عليه السالم وأخاه هارون قـائالً            s% üw !$ sù$ sÉ rB ( 
Ó Í_ ¯R Î) !$ yJ à6 yè tB ßì yJ óô r& 2î uë r& ur) "46 :طه.(  
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، لما اشتدت مضايقة المشركين   eوفي موضع آخر، ساند المولى سبحانه وتعالى نبيه الكريم          
مواسياً نبيـه عليـه الـصالة       –، والقى منهم أصنافاً من العنت والصلف، نزل قوله تعالى           eله  

ــسالم é÷ "-والــ É9 ô¹ $# ur $ tB ur x8 çé ö9 |¹ ûw Î) «! $$ Î/ 4 üw ur ÷b tì øt rB óO Îg øä n= tæ üw ur ÛÅ s? í Îû 9, øä |Ê $ £J ÏiB 

öcr ãç à6 ôJ tÉ ÇÊËÐÈ ¨b Î) ©! $# yì tB tûï Ï% ©! $# (#q s) ¨? $# tûï Ï% ©! $# ¨r N èd öcq ãZ Å¡ øt íC ")128، 127 :النحل.(  

، منافحاً عنـه، حينمـا تطـاول عليـه     eوفي موقف آخر، واسى اهللا عز وجل نبيه محمداً    
 ومبشراً إياه بمنزلة عاليـة وعطـاء غيـر          ،إلى ما فيه تسرية عن النفس     المشركون، مرشداً إياه    

$! ":مسبوق، حيـث قـال تعـالى     ¯R Î) öÅ» oY øã sÜ ôã r& tç rO öq s3 ø9 $# ÇÊÈ Èe@ |Á sù y7 În/ tç Ï9 öç pt ùU $# ur ÇËÈ ûc Î) 

öÅ t¥ ÏR$ x© uq èd çé tI ö/ F{   ).3-1 :الكوثر" (#$

ي لهم، مصحوباً بإسناد مادي وإجرائي،      وقد أنعم اهللا على عباده المؤمنين، بتقديم الدعم النفس        
ôâ"يحتاجونه في الظروف الضاغطة، فجاء خطابه عز وجل لهم في محكم تنزيله              s) s9 ãN à2 ué |Ç tR 

ª! $# í Îû z̀ ÏÛ# uq tB ;o uéç ÏW ü2   tP öq tÉ ur Aû ÷ü uZ ãm   øå Î) öN à6 ÷G t6 yf ôã r& öN à6 è? ué øY x. öN n= sù Ç` øó è? öN à6Z tã 

$ \« øã x© ôM s%$ |Ê ur ãN à6 øã n= tæ Ùß öë F{ $# $ yJ Î/ ôM t6ãm uë §NèO NçGøä©9 ur öúïÌç Î/ôâïB ÇËÎÈ §NèO tA tìR r& ª! $# 

¼ çm tG t̂ ã Å3 yô 4í n? tã ¾ Ï& Î!q ßô uë í n? tã ur öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# tA tìR r& ur # Yäq ãZ ã_ óO ©9 $ yd ÷r tç s? z> ¤ã tã ur öúï Ï% ©! $# 

(#r ãç xÿ x. 4 öÅ Ï9º så ur âä !# tì y_ tûï Íç Ïÿ» s3 ø9   ).26-25 :التوبة" (#$

  .ي وقواعدهالدعمألساليب العالج النفسي ) 1998(اليس، وروجيفتر وقد عرض توف
إلى العوامل النفسية، التي تـساعد علـى التوافـق مـع المواقـف              ) 2003(وتطرق حمادة   

إلى تعرض أطفال غزة، إلى خبرات صادمة،    ) 2003(الضاغطة، وأشارت دراسة ثابت وآخرون      
عمل بقسم علم النفس، بالجامعة اإلسالمية، فـي  بعد هدم بيوتهم من قبل االحتالل، وعقدت ورشة    

م حول سبل الدعم النفسي ألطفال قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب اإلجرامية،            6/1/2010،  5الفترة  
  .التي مارس االحتالل فيها كل أشكال اإلرهاب النفسي والمادي في حق مواطني قطاع غزة

اع غزة، يعاني مـن أحـداث داميـة،         وال يزال المجتمع الفلسطيني، في الضفة الغربية وقط       
 حتى يومنا هذا، فدخل الحـزن       م1987تفاضة األولى مع بداية عام      اشتدت وتيرتها منذ بداية االن    

كل بيت، حيث استشهد آالف المواطنين وهدمت مئات البيوت، واعتقل وجرح اآلالف، فضالً عن            
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وعدواناً، والذي سلب المواطنين    اآلثار النفسية المدمرة للحصار المفروض على قطاع غزة، ظلماً          
  .أدنى حقوقهم اإلنسانية

وقد تحركت العديد من المؤسسات اإلنسانية والتعليمية، لتقدم كافـة أنـواع الـدعم النفـسي           
  .والمساندة االجتماعية، للذين تأثروا من جراء الظروف القاهرة المفروضة على المواطنين

  تـي تقـدم الـدعم النفـسي للمـواطنين، تقـوم            وقد الحظ الباحث، أن كثيراً مـن البـرامج ال         
 بأعمال موسمية، مرتبطة بالحصول على تمويل من جهات دولية داعمة، كما تبين افتقار              -غالباً–

نطلق منها، من خالل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتبادل         تهذه البرامج، إلى استراتيجية وطنية،      
  .اف المنشودة على أكمل وجهالخبرات والتجارب الناجعة، سعياً لتحقيق األهد

العديد من المحاضرات التي يلقيهـا، بعـض األجانـب          االستماع إلى   وقد قُدر للباحث،    
المختصين في مجال اإلرشاد النفسي وتقديم الدعم للمتضررين من األحداث الضاغطة، من حـين              

 في الموضـوع   على البحثهز، وحفَه واستنهض همته تفكيراستثار مما  المحلية آلخر في جامعاتنا  
ـ      هاعتقاداً من  مهتماً بتأصيل العلوم التربوية والنفسية، و      هلكونذاته،    اً، بأن لدينا كمـسلمين، منهاج
  . في هذا المجال، السيما من خالل القرآن الكريماًمتميز

  :مشكلة الدراسة
  :في ضوء ما سبق، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة، في األسئلة التالية

  في القرآن الكريم وما مجاالته الرئيسة؟النفسيالدعم ما مفهوم  -1

 النفسي في القرآن الكريم؟الدعم ما أبرز أساليب  -2

 فـي تطـوير   -في القرآن الكـريم –النفسي  الدعم  ، لالستفادة من منهاج     التصور المقترح ما   -3
 برامج الدعم النفسي في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

  :أهداف الدراسة
  :الدراسة إلى ما يليهدفت 

 . النفسي في القرآن الكريم وبيان مجاالته الرئيسةالدعم مفهوم تحديد -1

 . النفسي في القرآن الكريمالدعمالكشف عن أبرز أساليب  -2
 النفسي في القرآن الكريم، في تطوير برامج      الدعم، لالستفادة من منهاج     بتصور مقترح التقدم   -3

 .الدعم النفسي في الضفة الغربية وقطاع غزة
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  :أهمية الدراسة
  :تسب الدراسة أهميتها من خالل التاليتك
أهمية الجانب النفسي في بناء الشخصية المتكاملة المتوازنة، التي تتمتع بدرجة عاليـة مـن                -1

 .الصحة النفسية
 . في تحقيق االستقرار والتوافق النفسي لديهاً أساساً النفسي للفرد، عنصرالدعماعتبار  -2

 .نب الحيوي في مجال اإلرشاد النفسيتعد الدراسة محاولة جادة، لتأصيل هذا الجا -3

 :يتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة -4

 .الدعم النفسي، من أهل االختصاصبرامج العاملون في  -

 .المعلمون في مهنة التدريس بشكل عام في كل المراحل التعليمية -

 .أهل اإلصالح من الدعاة والعلماء -

 .اآلباء واألمهات -

 على حد علم  لمثل هذه الدراسات   -بشكل عام –والعربية   -بشكل خاص –افتقار البيئة المحلية     -5
 .الباحث

  :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على اآليات القرآنية، ذات العالقة المباشرة، بتقديم الدعم النفسي للمؤمنين،            

وذلـك الشـتمالهما علـى    ، كتفسير السعدي وقطب، مع اإلستعانة لبعض كتب التفسير المشهورة    
  .تخدم موضوع الدراسة، فسيةدالالت وإيحاءات ن

  :منهج الدراسة
  :استخدم الباحث في دراسته

أسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية، كأحد تقنيات المنهج الوصفي المتعارف عليه مـن         -أ 
  :خالل الخطوات التالية

 .تحديد اآليات القرآنية، ذات العالقة بموضوع الدراسة -1

 .ا من مضامين، ذات عالقة بموضوع الدراسةقراءة اآليات بتأمل، واستخراج ما فيه -2

الـدالالت النفـسية     للوقوف على العديـد مـن        ،الرجوع من حين آلخر إلى بعض التفاسير       -3
 .المتضمنة في اآليات

 . أساسيين النفسي، إلى محورينالدعمتصنيف اآليات ذات العالقة بموضوع  -4
 .التحليل الكيفينتائج الدراسة في ضوء أسئلة صياغة  -5

 . عن أسئلة الدراسة حسب ترتيبها بطريقة متدرجةاإلجابة -6
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المنهج المتبع في إنشاء أو تطوير برنامج أو هيكل معرفي جديد لم يكن             "المنهج البنائي، وهو     - ب 
، وقد استخدم الباحث هذا المـنهج فـي         )83 :األغا، األستاذ " (معروفاً من قبل بالكيفية نفسها    

جزئية، وعند اإلجابة عن السؤال الثالث بصورة       اإلجابة عن السؤالين األول والثاني بصورة       
 .كلية

  :مصطلحات الدراسة
  : الباحث المصطلحات التاليةاستخدم

  : القرآن الكريم-أ
  ).20: 1983القطان، " (د بتالوتهعب، المتeهو كالم اهللا المنزل على محمد "و  
  : النفسيالدعم منهاج -ب

ــج  ــق الواضــح، ونه ــاج الطري ــج والمنه ــن نه ــاج م ــه وأوضــحه المنه ــق أبان                        الطري
@9e"، وجاء فـي محكـم التنزيـل      )364 :ت.الرازي، ب ( ä3 Ï9 $ oY ù= yè y_ öN ä3Z ÏB Zp tã ÷é Å° % [`$ yg ÷Y ÏB ur 4 "

 النفسي ومجاالته، وأساليبه التي     الدعممفهوم  " النفسي إجرائياً    الدعم، ويقصد بمنهاج    )48 :المائدة(
  ".ن الكريم المتعلقة بالموضوع ذاتهتم استنباطها من خالل القرآ

  : الواقع الفلسطيني المعاصر-ج
  .ويقصد به الباحث واقع برامج الدعم النفسي العاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة   

  :الدراسات السابقة
، ة، ذات الصلة بالموضوع، وقد الحـظ    قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات السابق       

الدراسات التأصيلية، وسيعرض الباحـث   على حساب ،في هذا الموضوعميدانية  الدارسات ال غلبة  
  :ألبرز هذه الدراسات، مراعياً الترتيب الزمني من القديم إلى الحديث، على النحو التالي

إلى تحديد أثر اإلرشاد النفسي الديني المنبثق مـن الـشريعة           ) 1985(هدفت دراسة زهران     -1
الشباب العربي المعاصر، ودور المؤسسات التربوية واألمنية،  اإلسالمية في معالجة مشكالت     

وتناولت الدراسة حاجة الشباب العربي المعاصر      . ووسائل اإلعالم في عملية اإلرشاد النفسي     
لإلرشاد النفسي واستراتيجيات ومنـاهج اإلرشـاد النفـسي، واإلرشـاد النفـسي الـديني                

وتوصل الباحث إلـى أن     .  النفسية والسلوكية  واستخداماته، والوقاية الدينية من االضطرابات    
اإلرشاد النفسي الديني هو األمثل واألنسب للمجتمع اإلسالمي؛ ألنه يقوم على أسس ومفاهيم             
دينية وأخالقية تهدف إلى تربية اإلنسان المسلم الصالح، الـذي يتمتـع بالـصحة النفـسية،                

  .لوقاية من االضطرابات النفسيةوضرورة االهتمام باإلرشاد الديني الوقائي ألهميته في ا
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دراسة حول الظروف االقتصادية والمـساندة االجتماعيـة   ) Dooley-et, al )1986أجرى  -2
وعالقتها باالكتئاب وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من كبار السن، هـدفت إلـى بحـث          

اب وأحداث  العالقة بين الظروف االقتصادية والمساندة االجتماعية من جانب، وكل من االكتئ          
من الكبار الذين تزيـد  ) 539(تكونت عينة الدراسة من وقد الحياة الضاغطة من جانب آخر،  

ليست ذات تأثير على    سنة، كشفت الدراسة عن أن الظروف االقتصادية،        ) 18(أعمارهم عن   
 إال من خالل تفاعلها مع أحداث الحياة الضاغطة، كما أوضحت أثر حجم المساندة               ،االكتئاب

ماعية على األمراض االكتئابية، حيث كلما انخفض مستوى المساندة االجتماعيـة مـن             االجت
 .اآلخرين، أدى ذلك إلى زيادة األعراض االكتئابية

لمنهج القرآن الكريم في تحقيق األمن النفسي، وبينـت الدراسـة           ) 1987( الخراش   تعرض -3
يـأس والقنـوط والوسـواس    أبرز اآلفات النفسية، لدى اإلنسان كالرياء والغضب والغفلة وال       

والقلق، وأوضحت منهج القرآن في تحقيق األمن النفسي، والذي يقوم على أسـاس ترسـيخ               
 . في قلوب المؤمنيناإليمان الصحيح وإحياء األمل وتحقيق السكينة

دراسة استهدفت، بحـث العالقـة بـين الـصالبة النفـسية          ) Stephenson) 1990أجرى   -4
الباحث مقياس دليل النظـرات الشخـصية وقائمـة طـرق           واستراتيجيات المواجهة، وطبق    

فرداً من الذكور واإلناث العاملين في البنوك والمحاماة،        ) 147(المواجهة، على عينة قوامها     
وأشارت النتائج إلى أن اإلناث أكثر صالبة من الذكور، وأكثـر اعتمـاداً علـى المـساندة                 

سلوب التصدي للمشكلة، مقارنة بالعـاملين      االجتماعية، وقد كان المحامون أكثر استخداماً، أل      
 .في البنوك

إلى بناء برنامج إرشـادي نفـسي دينـي مـستخدماً       ) 2000(هدفت دراسة موسى، محمود      -5
األدعية، واألذكار لتخفيف حدة االضطرابات السيكوسوماتية لدى الطالبات الملتزمات، وغير          

ات من طالبات الجامعة تشتمل كـل       مجموع) 4(وتكونت عينة الدراسة من     . الملتزمات دينياً 
طالبات، تم تصنيف هذه المجموعات حسب االلتزام الـديني، والمعانـاة   ) 10(مجموعة على  

من االضطرابات السيكوسوماتية، بحيث أصبح هناك مجموعتان تجريبيتـان، ومجموعتـان           
رنـامج  ضابطتان، واستخدم مقياس االضطرابات السكوسوماتية، ومقياس االلتزام الديني، وب        

وبينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية        .  إعداد الباحثين   من اإلرشاد النفسي الديني  
ألثر تطبيق الدعاء كأسلوب إرشادي نفسي في تخفيف حدة االضطرابات السيكوسوماتية بين            
العينة التجريبية األولى، والضابطة األولى من الملتزمات دينياً، لصالح طالبـات المجموعـة             

ولى، ووجود فروق دالة إحصائياً ألثر تطبيق الدعاء كأسلوب إرشادي نفسي في تخفيـف              األ
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حدة بعض االضطرابات السيكوسوماتية بين العينة التجريبية الثانية، والضابطة الثانيـة مـن             
غير الملتزمات دينياً، لصالح طالبات المجموعة األولى، كما تبين وجود فـروق ذات داللـة               

طبيق الدعاء كأسلوب إرشادي نفسي فـي تخفيـف بعـض االضـطرابات             إحصائية ألثر ت  
السكوسوماتية لدى العينة التجريبية األولى من الملتزمات دينياً والعينة التجريبية الثانية مـن             

 .غير الملتزمات دينياً

التعرف إلى العالقة بين درجات مقياس الدعم االجتمـاعي         ) 2003(استهدفت دراسة حسين     -6
) 120( لدى معاقي انتفاضة األقصى، تكونت عينة الدراسة مـن           ،ط النفسية ومستوى الضغو 

 اسـتخدم   ،م28/9/2000معاقاً ممن أصيبوا خالل انتفاضة األقصى الثانية والتي بدأت فـي            
 مقاييس، مقياس المساندة االجتماعيـة، ومقيـاس موضـع الـضبط الـداخلي،      ةالباحث ثالث 

صائياً سالب، بين أبعاد الدعم االجتماعي والدرجة     توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دال إح      و
الكلية له، وبين كل بعد من أبعاد الضغوط النفسية، فكلما زادت درجة الدعم االجتماعي، قلت               

 .درجة الضغوط النفسية والعكس صحيح

بإجراء دراسة، في البيئة الفلسطينية، هدفت التعرف على دور المـساندة           ) 2006(قام دياب    -7
 كأحد العوامل الواقية من األثر النتاتج عن تعرض الفرد لألحـداث الـضاغطة،              االجتماعية

وتحديد التأثير السلبي لألحداث الضاغطة على الصحة النفسية للمراهقين، وقد تكونت عينـة             
) 19-15(طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، تراوحت أعمارهم ما بـين       ) 550(الدراسة من   

ثة مقاييس، مقياس الصحة النفسية، ومقياس المساندة االجتماعيـة،         استخدم الباحث ثال  وسنة،  
ومقياس األحداث الضاغطة، وقد أظهرت الدراسة، تعرض المراهقين الفلـسطينيين ألنمـاط            
متعددة من األحداث الضاغطة، وتمتع المراهقين الفلسطينيين بصحة نفسية جيـدة، كمـا أن              

 .قون كانت متوسطةالمساندة االجتماعية التي يتلقاها المراه

دراسة، هدفت إلـى بحـث أنـواع وشـدة     ) 2003(وفي قطاع غزة، أجرى ثابت وآخرون       -8
الخبرات الصادمة لألطفال الذكور الذين فقدوا بيوتهم نتيجة لهدم بيوتهم، ومعرفة مدى انتشار         
كرب ما بعد الصدمة وعالقته بالصدمات، ومعرفة الصالدة النفسية في األطفـال وعالجهـا              

طفالً ومراهقاً  ) 451(مة وكرب ما بعد الصدمة والمخاوف، تم اختيار عينة مكونة من            بالصد
، وتم تطبيق   من العائالت التي هدمت بيوتها في الفترة األخيرة، في منطقة رفح وبيت حانون            

اختبار الخبرات الصادمة، ومقياس كرب ما بعد الـصدمة، ومقيـاس الـصالبة النفـسية،                
حـدث  )  9.4 ( متوسط التعرض لألحداث الصادمة عند األطفـال وتوصلت الدراسة، إلى أن 
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يعانون بدرجة خفيفة مـن كـرب مـا بعـد           % 15.6، وتبين أن    )3.1 (وبانحراف معياري 
 .يعانون بدرجة شديدة% 20يعانون بدرجة متوسطة، في حين أن  )%62.2 (الصدمة، و

ت القرآنية، التي تشير إلى     بدراسة تنظيرية، هدفت إلى الوقوف على اآليا      ) 2003(قام النعنع    -9
اسـتخدم الباحـث المـنهج      وقد  العمل على شحذ الهمم واالستمرار بالنهوض نحو المعالي،         

 :التحليلي، وكان من أبرز نتائج الدراسة

اهتمام القرآن الكريم بالتعبئة المعنوية القائمة على ترسيخ العقيدة العسكرية اإلسالمية، وتربية             -
 .يةالنفوس على اإلرادة القو

ـ ه بروز نماذج إسالمية متميزة، عبر التاريخ اإلسالمي، اهتمت بـشحذ          -  ورفـع   م النـاس  م
 .د السالمبن الوليد رضي اهللا عنه والعز بن عبمعنوياتهم، من أمثال خالد 

 :وأوصت الدراسة بما يلي  
 .تفعيل موضوع التعبئة المعنوية بين المسلمين، واستهداف األجيال في أعمارهم المبكرة -

 .ل على اكتساب الخبرة من أصحاب التجارب الحية في مجال التعبئة المعنويةالعم -
 .تنقية المناهج الدراسية، مما علق عليها من تشوهات فكرية تخدم مصالح األعداء -

دراسة، استهدفت التعـرف إلـى عالقـة        ) 2008(وفي البيئة الفلسطينية، أجرت راضي       -10
المساندة االجتماعية، لدى أمهات شهداء انتفاضة      الصالبة النفسية، بكل من االلتزام الديني و      

 مـن  اَأم) 361(بقت الدراسة على عينة تكونت من       طُوقد  األقصى بمحافظات قطاع غزة،     
استخدمت الدراسة ثالث استبانات، استبانة الـصالبة       وقد  أمهات شهداء انتفاضة األقصى،     

 توصـلت الدراسـة إلـى       جتماعية،النفسية، واستبانة االلتزام الديني، واستبانة المساندة اال      
 بين مستوى الصالبة النفسية وااللتزام الديني لدى أمهـات          ،وجود عالقة ارتباطية موجبة   

شهداء انتفاضة األقصى بمحافظات قطاع غزة، كما كشفت عن وجود عالقة موجبة، بـين           
 .الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى

  :ب على الدراسات السابقةالتعقي
  :على التاليتأكيدها من خالل استعراض الدراسات السابقة حول الموضوع، تبين 

 .الدور الفاعل لإلرشاد الديني، في وقاية األفراد من االضطرابات النفسية -1

يقوم منهج القرآن الكريم، في تحقيق األمن النفسي، على أساس ترسيخ العقيـدة الـصحيحة                -2
 .ة لدى الفرد المسلموتحقيق السكين

 .اإلرادة القوية في نفوس المؤمنينوتربية اهتمام القرآن الكريم، بالتعبئة المعنوية  -3

 .االلتزام الديني عامل أساس وحيوي في تحقيق الصالبة النفسية لدى األفراد -4
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 .دور المساندة االجتماعية، في التقليل من آثار األحداث الضاغطة التي يتعرض لها األفراد -5

 .فراد الذين يتمتعون بصالبة نفسية، هم أكثر فعالية في مواجهة األحداث الضاغطةاأل -6
ردات وعناصر موضوع   وقد استفاد الباحث من نتائج الدراسات السابقة، في إثراء وتعزيز مف          

 النفسي من خالل تتبـع  الدعموتميزت الدراسة الحالية، في كونها ركزت على موضوع         الدراسة،  
  .ذلكالمتبع في المنهاج يم، باستخدام أسلوب التحليل الكيفي، واستنباط مالمح آيات القرآن الكر

  الرئيسة؟في القرآن الكريم وما مجاالته الدعم النفسي مفهوم  ما :ونصهإجابة السؤال األول 
من خالل اطالع الباحث، على أدبيات الدراسة ذات العالقة بالموضوع، لم يعثر على تحديـد         

ي من منظور إسالمي، مما دفعه إلى االعتماد ابتداء على الجذور اللغوية ألصل       مفهوم الدعم النفس  
الكلمة، ومن ثم الخروج بتعريف اصطالحي إجرائي، في ضوء النتائج التي توصل إليهـا، مـن                

  .خالل تحليل اآليات الكريمة الخاصة بالموضوع
  :مفهوم الدعم النفسي

  ).216 :1986نقوال، ( يميل، أو أعانه وقواه الدعم في اللغة، من دعم الشيء، أسنده لئال
والسند من اإلسناد، وكل شيء، أسندت إليه شيئاً، فهو سند وما يسند إليه، يسمى مسنداً وسـنداً،                 

  ).1257: ت.ابن منظور، ب(ته وكاتفته وجمعه المساند، وساندت الرجل مساندةً، إذا عاضد
لدعم أو اإلسناد، يدور حول اإلعانـة والمكاتفـة         ومن خالل ما سبق، يتضح أن المعنى اللغوي ل        

  .والمعاضدة
اني الموجه للمؤمنين فـي     الخطاب الرب "ويعرف الباحث الدعم النفسي في القرآن الكريم بأنه         

والتسرية عـن نفوسـهم   كتاب اهللا عز وجل، بقصد إسنادهم من الناحية النفسية وتقوية معنوياتهم          
هة الضغوط النفسية، الناتجة عن مـصاعب الحيـاة العديـدة،           وتطوير كفاءاتهم الذاتية في مواج    

  ".ووقايتهم من إحباطات نفسية محتملة
  :للدعم النفسي في القرآن الكريم، ما يليويتضح من خالل المفهوم السابق 

، وتقبل على تـالوة     eأنه فعل موجه نحو الفئة المؤمنة، التي تؤمن باهللا عز وجل ورسوله              -
، فهذا المنهاج، ال يستفيد      االستعداد لالستجابة السلوكية ألوامره ونواهيه     القرآن وفهمه، ولديها  

í"منه، أصحاب القلوب المريضة، الذين قال اهللا عز وجل فـيهم         Îû N Îg Î/q è= è% ÖÚ zê £D ãN èd yä# tì sù 

ª! $# $ ZÊ tç tB ( óO ßg s9 ur ë># xã tã 7Oä Ï9 r& $ yJ Î/ (#q çR% x. tbq ç/ Éã õ3 tÉ) "10 :البقرة.( 
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توجيه ومـساعدة،   "نفسي، عن مفهوم العالج النفسي التدعيمي، الذي يستهدف         يختلف الدعم ال   -
. ن. بيتـر " (المريض ورفع كفاءة قيامه بوظائفه السيكولوجية وزيادة مهاراته في المواجهـة        

 ).9 :1998وفاليس وآخرون، ت

بهـا  كما يختلف الدعم النفسي، في القرآن الكريم عن مفهوم المساندة االجتماعية، التي يقصد               -
المجموعة الفرعية من األشخاص في إطار الشبكة الكلية للعالقات االجتماعية للفرد، والذين            "

 ).56 :2006دياب، (يعتمد عليهم للمساعدة العاطفية واإلجرائية أو كليهما 

فالمساندة االجتماعية بهذا المفهوم، شكل من أشكال التفاعل االجتماعي بين الفرد واآلخـرين،        -
– دعم أو مساعدة مادية أو معنوية، في حين أن الدعم النفسي في القرآن الكريم      يتضمن تقديم 

 موجه من اهللا عز وجل إلى عباده المؤمنين، عبر كتابه العزيز، وإن كـان هـذا                 -في غالبه 
 يصاحبه دعم مادي إجرائي، يأخذ طابع المـساندة االجتماعيـة بـين             -أحياناً–الدعم النفسي   

 .المؤمنين

 إلـى مجـاالت    النفسي، أمكن الوصـول الدعم آيات الكتاب الحكيم، المتعلقة ب     من خالل تتبع  
  :رئيسة ومتنوعة، تستوعب جميع جوانب الحياة اإلنسانية، ويمكن تلخيصها فيما يلي

  : النفسي في المجال الروحيالدعم) أ
ـ نقصد هنا بالمجال الروحي،      ال مجال الحث على اإليمان واتباع الهدى والمداومة على األعم

      اني الموجه آلدم وحـواء عليهمـا   ـالصالحة، ومن الشواهد على هذا النوع من الدعم، النداء الرب
السالم، والمتضمن أمراً لهم بالهبوط إلى األرض مع التأكيد على اتباع الهدى، الذي ال يتأتى معه                

$ "الخوف والحزن oY ù= è% (#q äÜ Î7 ÷d $# $ pk ÷] ÏB $ Yèä ÏH sd ( $ ¨B Î*sù Nä3̈YtèÏ? ù'tÉ ÓÍh_ ÏiB ìWâèd ỳJsù yì Î7 s? yì#yâèd üxsù 

ì$ öq yz öN Ík öé n= tæ üw ur öN èd tbq çR tì øt sÜ) "38 :البقرة.(  

 نفي الخوف، والحزن، والفرق بينهما، أن المكـروه         :ترتب على اتباع هداه أربعة أشياء     "وقد  
وإذا إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظراً أحدث الخوف، فنفاهما عمن ابتع الهـدى،                 

، وهذا يعني أن الدعم النفـسي       )31 :2002السعدي،  " (انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة     
عمل مستمر، لعالج اآلثار المترتبة عن خبرة نفسية صادمة مضت، وللوقاية من خبرة صـادمة               

  .محتملة في المستقبل
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uq ": النفسي، في هذا المجال، ما جاء في قوله تعـالى   الدعمومن األمثلة على     èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& 

sp oYã Å3 ¡¡9 $# í Îû É>q è= è% tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# (# ÿr ßä# yä ÷î zç Ï9 $ YZ» yJÉ Î) yì ¨B öN Ík È]» yJÉ Î) 3 ¬! ur ßäq ãZ ã_ ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# 

ÇÚ öë F{ $# ur 4 tb% x. ur ª! $# $ ¸Jã Î= tã $ VJã Å3 ym) "4 :الفتح.(  

 عـن المحـسنين الـذين    وفي موقع آخر من كتاب اهللا العزيز، إقرار بانتفاء الخوف والحزن    
4í"أخلصوا أعمالهم وعبادتهم هللا عز وجل وتوجهوا إليه بقلوب صادقة،   n? t/ ô` tB zN n= óô r& ¼ çm yg ô_ ur ¬! 

uq èd ur Ö` Å¡ øt èC ÿ¼ ã& s# sù ¼ çn ãç ô_ r& yâY Ïã ¾ Ïm În/ uë üw ur ì$ öq yz öN Îg øä n= tæ üw ur öN èd tbq çR tì øt sÜ) "112 :البقرة.(  

لى كال الجنسين الذكر واألنثى، بقصد تعزيز االستقامة علـى  وقد جاء الدعم النفسي، موجهاً إ     
`ô"نهج اإليمان والعمل الصالح، حيث جاء في محكم التنزيـل            tB ü@ ÏJ tã $ [s Î=» |¹ ` ÏiB @ç ü2 så ÷r r& 

4Ó s\R é& uq èd ur Ö` ÏB ÷s ãB ¼ çm ¨Z tè Íã ós ãZ n= sù Zo 4q uã ym Zp t6 Íhä sÛ ( óO ßg ¨Y tÉ Ìì ôf uZ s9 ur N èd tç ô_ r& Ç` |¡ ôm r' Î/ $ tB (#q çR$ ü2 

tbq è= yJ ÷è tÉ) "والمقصود بالحياة الطيبة، في اآلية السابقة، طمأنينة القلب وسكون النفس         )97 :النحل ،

  ).477 :2002السعدي، (وعدم االلتفات لما يشوش القلب 
فـي  ووعد اهللا عز وجل المؤمنين الذين يعملون الصالحات، باألمن والتمكـين فـي األرض         

yâ ":قولــه tã ur ª! $# tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä óO ä3Z ÏB (#q è= ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# óO ßg ¨Z xÿ Î= øÜ tG ó¡ uä s9 í Îû ÇÚ öë F{ $# 

$ yJ ü2 y# n= ÷Ç tG óô $# öúï Ï% ©! $# ` ÏB öN Îg Î= ö6 s% £` uZ Åj3 uK ãã s9 ur öN çl m; ãN åk s]É Ïä î Ï% ©! $# 4Ó |Ó s? öë $# öN çl m; 

N åk ¨] s9 Ïdâ t7 ãä s9 ur .` ÏiB Ïâ ÷è t/ öN Îg Ïù öq yz $ YZ øB r& 4 Ó Í_ tRr ßâ ç6 ÷è tÉ üw öcq ä. Îé ô³ çÑ í Î1 $ \«øã x© 4 t̀Bur tç xÿü2 yâ÷è t/ 

y7 Ï9º så y7 Í´ ¯» s9 'r é' sù ãN èd tbq à) Å¡» xÿ ø9   ).55: النور" (#$

ـ               اني ـّولوقاية المؤمنين من القلق والخوف الشديد، من عدم قبول توبتهم، جاء الخطاب الرب
@ö"داعماً لهم ومطمئناً، حيث جاء في محكم التنزيل          è% yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r& #í n? tã öN Îg Å¡ àÿR r& 

üw (#q äÜ uZ ø) s? ` ÏB Ïp uH ÷q §ë «! $# 4 ¨b Î) ©! $# ãç Ïÿ øó tÉ z>q çR ó%! $# $ ·èã ÏH sd 4 ¼ çm ¯R Î) uq èd âëq àÿ tó ø9 $# ãLì Ïm §ç9 $# "  

  ).53 :الزمر(
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  :الدعم النفسي في المجال االجتماعي) ب
ومن األمثلة على هذا النوع من الدعم، ما حدث مع أم موسى عليه السالم، حيث ربط المولى        

، وبـشّرها،   يبة العـص  عز وجل على قلبها وواساها وأرشدها إلى وسيلة فاعلة لمواجهة المشكلة          
$! ":بانفراج األمر وزوال الكرب، ويتضح ذلك من خالل قوله تعالى          uZ øä ym ÷r r& ur #í n< Î) ÏdQ é& #Ó yõq ãB ÷b r& 

Ïmã Ïè ÅÊ öë r& ( # så Î* sù ÏM øÿ Åz Ïm øã n= tã Ïmä É) ø9 r' sù Ü Îû ÉdO uä ø9 $# üw ur í Îû$ sÉ rB üw ur þí ÎT tì øt rB ( $ ¯R Î) çnr ñä !# uë Å7 øã s9 Î) 

çnq è= Ïæ% ỳ ur öÆ ÏB öúü Î= yô öç ßJ ø9 $# ÇÐÈ ÿ¼ çm sÜ s) tG ø9 $$ sù ãA# uä öc öq tã öç Ïù tbq à6 uã Ï9 óO ßg s9 # xr ßâ tã 

$ ºR tì ym ur 3 ûc Î) öc öq tã öç Ïù z̀ » yJ» yd ur $ yJ èd yäq ãZ ã_ ur (#q çR$ ü2 öúü Ï« ÏÜ» yz ÇÑÈ ÏMs9$ s%ur ßNr&tç øB$# 

öc öq tã öç Ïù ßN §ç è% &û ÷ü tã í Ík< y7 s9 ur ( üw çnq è= çF ø) s? #Ó |¤ tã b r& !$ oY yè xÿZ tÉ ÷r r& ¼ çn xã ÏÇ G tR # V$ s! ur öN èd ur üw 
öcr ãç ãè ô± oÑ ")9-7 :القصص.(  

ومن قبل، تعرضت مريم ابنة عمران العفيفة المحصنة، إلى فتنة وألم نفسي كبير، فواسـاها               
 واضـطراب الخـواطر التـي       ،اآلالم النفسية رب العزة وأرشدها إلى طريق فاعلة في مواجهة         

$" وعبر عن هذا ما جاء في محكم التنزيل         ،تعرضت لها من قبل قومها     yd uä !% ỳ r' sù ÞÚ$ yÇ yJ ø9 $# 4í n< Î) 

Æí õã É` Ï' s# ÷Ç ¨Z9 $# ôM s9$ s% Ó Í_ tF øã n=» tÉ ëM ÏB ü@ ö6 s% # xã» yd àMZ à2 ur $ \ã ó¡ nS $ wä Å¡Z ¨B ÇËÌÈ $ yg1 yä$ oY sù ` ÏB 

!$ pk ÉJ øt rB ûw r& í ÎT tì øt rB ôâ s% ü@ yè y_ Å7 ö/ uë Å7 tG øt rB $ wÉ Îé |  ÇËÍÈ üì Ìhì èd ur Å7 øã s9 Î) Æí õã Åg ¿2 Ï' s# ÷Ç ¨Z9 $# ñÝ É)» |¡ è@ 

Å7 øã n= tæ $ Y7 sÛ âë $ wä ÏZ y_ ÇËÎÈ í Í? ä3 sù í Î1 uéõ°$#ur ìÌhç s%ur $ YZøätã ( $ ¨BÎ*sù ¨ûÉïtç s? z̀ ÏB Îé|³u; ø9 $# #Yâtnr& þí Í<qà)sù í ÎoTÎ) 

ßN öë xã tR Ç`» uH ÷q §ç= Ï9 $ YB öq |¹ ô` n= sù zN Ïk= ü2 é& uQ öq uã ø9 $# $ |ã Å¡S Î) ")26-23 :مريم.(  

والصوم المقصود في اآليات السابقة، هو السكوت عن الكالم، وعدم مخاطبة القـوم حتـى               
أن اآليـات الـسابقة، قـد    ، ومن المالحظ   )527 :2002السعدي،  (تستريح من كالمهم وأسئلتهم     

ـ جمعت بين الدعم النفسي واإلسناد المادي المتمثل في الماء المتدفق والرطب المغـذي والم              د، في
، وفي هذا إشارة إلى ضرورة أن يتناسب الدعم المادي مع الظروف الخاصة             سيما المرأة نفساء  ال

  .للحالة المحتاجة إلى الدعم
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  :الدعم النفسي في المجال الدعوي) ج
إلى طبيعة العمل الدعوي الـشاق، إذ يواجـه الداعيـة           ) 3671 :6، ج 1980قطب،  (يشير  

لتواء والعناد ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر    مشقات التكذيب والتعذيب ومشقات اال    
 الحـق، ال  ى هذا كله راضية مستقرة إلى عـودة  ثم مشقات إمساك النفس عل-فيما تراه العيون  –

  .ترتاب وال تتردد في السير على الطريق
 وطمأنينـة،  ن تحمل الداعية للمشاق والمصاعب، ال يتأتّى إال بقوة نفسية كبيرة وراحة نفـسية     إ"و

اإلخالص في الدعوة، موقـع     " (في المجتمع عملية  له إنتاجية   ليس  ألن الشخص المضطرب نفسياً     
  ).طريق اإليمان على الشبكة

«=e" ëوقد خاطب المولى سبحانه وتعـالى نبيـه محمـداً            tG Ï. tA ÌìR é& y7 øã s9 Î) üx sù ` ä3 tÉ í Îû 

x8 Íë ôâ |¹ Ól tç ym çm ÷Z ÏiB uë ÉãZ çF Ï9 ¾ Ïm Î/ 3ì tç ø. Ïå ur öúü ÏY ÏB ÷s ßJ ù= Ï9) "2 :األعراف.(  

ية السابقة، الضيق والشك واالشتباه، ومن ثم دعاه عز وجـل إلـى     بالحرج في اآل  والمقصود  
انشراح الصدر واطمئنان النفس والصدع بأوامر اهللا ونواهيـه وأال يخـشى الئمـاً أو معارضـاً       

  ).285 :2002السعدي، (
 حتى يثنوه عن طريق الدعوة إلى اهللا عز         –فه   وتخوي eولما بادر الكفار إلى تهديد الرسول       

§{ "–راًمطمئناً له وداعماً وناص–وجل، نزل قوله تعالى  øä s9 r& ª! $# >$$ s3 Î/ ¼ çn yâ ö6 tã ( öÅ tRq èù Èhq sÉ äÜ ur 

öúï Ï% ©! $$ Î/ ` ÏB ¾ Ïm ÏRr ßä 4 ` tB ur È@ Î= ôÒ ãÉ ª! $# $ yJ sù ¼ çm s9 ô` ÏB 7ä$ yd) "36: الزمر.(  

  :هاديالجالدعم النفسي في المجال ) د
فـوات  غـم  و ،للمـسلمين ووقوع ومن األمثلة على هذا الدعم، ما حدث يوم أحد من هزيمة     

والقتل والجراح، وقد قدر اهللا عز وجل ذلك لهم حتى تتوطن نفوسهم على الصبر              والغنيمة  النصر  
 وتحمل المشقات، ثم ثبت اهللا عز وجل قلوب المؤمنين وطمأنهم، حيث أنزل عليهم أمنةً نعاساً، إذ               

الخائف ال يأتيه النعاس، لما في قلبه من الخوف، وإذا زال الخوف عن القلـب أمكـن أن يأتيـه                    
øå"، وعبر عن هذه المعاني قوله عز وجل         )137 :2002السعدي،  (النعاس   Î) öcr ßâ Ïè óÁ è? üw ur 

öc¼ âq ù= s? #í n? tã 7â ym r& Û^q ßô §ç9 $# ur öN à2q ãã ôâ tÉ þí Îû öNä31tç ÷zé& öNà6 t7» rOr'sù $ CJxî 5dOtó Î/ üxøäx6 Ïj9 
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(#q çR tì ós s? 4í n? tã $ tB öN à6 s?$ sù üw ur !$ tB öN à6 t7» |¹ r& 3 ª! $#ur 7éçÎ6yz $ yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? ")153: آل عمران ،

154(.  
عن نفوس المظلومين الذين طـردوا مـن   التسرية وفي موضع آخر من كتاب اهللا العزيز، جاءت   

مين والبشرى بالنصر، ودل على ذلك قوله عز        ديارهم، لكونهم آمنوا باهللا وحده، وجاء معها التط       
tb ":-في حقهم -وجل   Ïå é& tûï Ï% ©# Ï9 öcq è= tG» s) ãÉ öN ßg ¯R r' Î/ (#q ßJ Î= àß 4 ¨b Î) ur ©! $# 4í n? tã óO Ïd Îé óÇ tR íçÉ Ïâ s) s9 

ÇÌÒÈ tûï Ï% ©! $# (#q ã_ Ìç ÷z é& ` ÏB N Ïd Ìç» tÉ Ïä Îé öç tó Î/ @d, ym Hw Î) c r& (#q ä9q à) tÉ $ oY ö/ uë ª! $# 3 üw öq s9 ur ßì øù yä «! $# 

}̈ $ ¨Z9 $# N åk |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ôM tB Ïdâ çl °; ßì ÏBº uq |¹ Óì uã Î/ur ÔNºuqn=|¹ur ßâÉf» |¡tBur ãç ü2 õããÉ $ pké Ïù ãNóô $# «! $# 

# Zéç ÏV ü2 3 ûc ué ÝÇZ uä s9 ur ª! $# ` tB ÿ¼ çn çé ÝÇY tÉ 3 ûc Î) ©! $# :î Èq s) s9 îìÉ Ìì tã) "40، 39 :الحج.(  

  
  "دعم النفسي، كما جاءت في القرآن الكريم؟ما أبرز أساليب ال ":إجابة السؤال الثاني، ونصه

اتجهت الدراسات في السنوات القليلة الماضية، نحو تجـاوز، دراسـة العالقـة بـين إدراك          
األحداث الضاغطة وأشكال المعاناة النفسية، إلى االهتمام والتركيز على المتغيرات المدعمة لقدرة            
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ة، أي المتغيرات النفـسية المرتبطـة باسـتمرار         الفرد على المواجهة الفاعلة أو العوامل المقاوم      
السالمة النفسية، حتى في مواجهة الظروف الضاغطة والتي بدورها تعزز قـدرة الفـرد علـى                

  ).275 :1996مخيمر، (مواجهة المشكالت والتغلب عليها 
في تقديم الـدعم    متنوعة  ألساليب  مه،  امن خالل استقراء آيات القرآن الكريم، يتضح استخد       و

 وهم يواجهون مواقف صعبة وضاغطة في الحياة، ويمكن إجمال أبرزها علـى             ،فسي للمؤمنين الن
  :النحو التالي

  :التوجيه المعرفي لتكوين الرؤية الصائبة) أ
فمن العوامل األساسية في مواجهة األحداث الضاغطة في حياة اإلنسان، والسيطرة عليها        

عين الفرد علـى     اآلثار السلبية للمشكلة، لكونه ي     ضبطها، توافر اإلدراك المعرفي، الذي يقلل من      و
  ).31 :2003رفاعي، (ق إيجابية ومتفائلة، وتفسيره بصورة واقعية إدراك الموقف، بطر

 لهـذه  -بالدرجـة األولـى  –فاألحداث ذاتها ليس لها تأثير على استجاباتنا وسلوكنا، وإنما إدراكنا      
  .األحداث هو العامل األقوى

  :أسلوب التوجيه المعرفي بقصد الدعم النفسي من خالل التاليالكريم وقد استخدم القرآن 
ازم، بأن ما أصاب اإلنسان من بالء، إنما هو بقدر، ويتضح ذلك            جتعزيز االعتقاد اإليماني ال    -1

e: "bللنبي  من خالل التوجيه القرآني      Î) öÅ ö7 ÅÁ è? ×p uZ |¡ ym öN èd ÷s Ý¡ s? ( b Î) ur öÅ ö7 ÅÁ è? ×p t6ä ÅÁ ãB 

(#q ä9q à) tÉ ôâ s% !$ tR õã s{ r& $ tR tç øB r& ` ÏB ã@ ö6 s% (#q ©9 uq tG tÉ ur öN èd ¨r öcq ãm Ìç sù ÇÎÉÈ @ è% ` ©9 !$ uZ u;ã ÅÁ ãÉ ûwÎ) $ tB 

|= tF ü2 ª! $# $ uZ s9 uq èd $ uZ9 s9 öq tB 4 í n? tã ur «! $# È@ û2 uq tG uä ù= sù öcq ãZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# ÇÎÊÈ ö@ è% ö@ yd 

öcq ÝÁ / tç s? !$ uZ Î/ Hw Î) ì yâ ÷n Î) Èû ÷ü uä t̂ ó¡ ßs ø9 $# ( ß` øt wU ur ßÈ / ué tI tR öN ä3 Î/ b r& â/ ä3 t7ä ÅÁ ãÉ ª! $# 5># xã yè Î/ 

ïÆ ÏiB ÿ¾ Ín ÏâZ Ïã ÷r r& $ oYÉ Ïâ ÷É r' Î/ ( (# þq ÝÁ / ué tI sù $ ¯R Î) N à6 yè tB öcq ÝÁ În/ ué tI ïB ")52-50 :التوبة.( 

 إن اإليمـان  ن هذا االعتقاد اإليماني، يولد استشعاراً باألمن النفسي، حيـث   أوما من شك في     
اإلنسان لـم  الفرد المسلم، بقوة داخلية، مستمدة من اليقين بأن ما أصاب      يزود  بالقدر خيره وشره،    

                      ويلهمــه الــصبريكــن ليخطــأه، وأنــه عــز وجــل وحــده الــذي يــذهب عنــه الــضر 
  ).128 :1999الشناوي، (
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ويبيـت   فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة،    ،وحينما يصبح القلب خاوياً من اإليمان     
 :6، ج1980قطـب،  (فمنع أم أصـابه الـشر فجـزع     وخوف دائم، سواء أصابه الخير       قلقفي  

3699.(  
يمكن أن يواجهه في صراعه     التي  ) تالءاالب( بأنواع األزمات والضغوط     تبصير الفرد المسلم   -2

ûc"مع معسكر الكفر والشرك  âq n= ö7 çF s9 þí Îû öN à6 Ï9º uq øB r& öN à6 Å¡ àÿR r& ur  Æ ãè yJ ó¡ tF s9 ur z̀ ÏB z̀ É Ï% ©! $# 

(#q è?r é& |=» tG Å3 ø9 $# ` ÏB öN à6 Î= ö6 s% z̀ ÏB ur öúï Ï% ©! $# (# þq ä. ué õ° r& î ]å r& # Zéç ÏW x. 4 b Î) ur (#r çé É9 óÁ s? (#q à) G s? ur 

¨b Î* sù öÅ Ï9º så ô` ÏB ÏQ ÷ì tã Íëq ãB W{  ).186 :آل عمران" (#$

العقيـدة،  المؤمنون تكاليف   ليؤدي  فاالبتالء، ال بد له،     ) 145 :1، ج 1980قطب،  (كما أشار   
وتعز نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف، والتي هي الثمن النفسي، وكلما تـألموا فـي                  

لها، فالـشدائد تـستحث مكنـون القـوى     أضن انوا سبيلها وبذلوا من أجلها، كانت أعز عليهم وك  
 .  وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن إال تحت مطارق الشدائد،ومدخور الطاقة

 أين يقع الخيـر، حيـث يكـره         -حيال المواقف الضاغطة  -بيان أن اإلنسان ال يدرك أحياناً        -3
فال يدرك بواطن األمور التي يقدرها اهللا عـز         ويحب أخرى تكون شراً له،       ،أشياء تكون خيراً له   

=|"وجل له ويحيطه بها علماً  ÏG ä. ãN à6 øã n= tæ ãA$ tF É) ø9 $# uq èd ur ×nöçä. öN ä3©9 ( #Ó |¤tãur b r& (#q èdtçõ3s? $\« øãx© uq èdur ×éöç yz öN à6©9 

( #Ó |¤ tã ur b r& (#q ô6 Ås è? $ \« øã x© uq èd ur @é ü° öN ä3 ©9 3 ª! $# ur ãN n= ÷è tÉ óO çFR r& ur üw öcq ßJ n= ÷è s?) "216 :البقرة.( 

 وما يصاحب ذلك مـن  ، التي تؤدي إلى الشعور بالتقصير وجلد الذات  ،الفكرة الخطأ تصحيح   -4
هم رفع الحرج عن أصحاب األعذار في قوله عز وجـل          ،، ومن الشواهد على ذلك     وغم :" }§ øä ©9 

í n? tã Ïä !$ xÿ yè ëÒ9 $# üw ur í n? tã 4Ó yÌ öç yJ ø9 $# üw ur í n? tã öúïÏ%©!$# üw öcrßâÅgsÜ $ tB öcqà)ÏÿYãÉ ël tç ym 

# så Î) (#q ßs |Á tR ¬! ¾ Ï& Î!q ßô uë ur 4 $ tB í n? tã öúü ÏZ Å¡ ós ßJ ø9 $# ` ÏB 9@ä Î6 yô 4 ª! $# ur Öëq àÿ xî ÒOã Ïm §ë ÇÒÊÈ 

üw ur í n? tã öúï Ï% ©! $# # så Î) !$ tB x8 öq s? r& óO ßg n= ÏJ ós tG Ï9 |M ù= è% Iw ßâ Å_ r& !$ tB öN à6 è= ÏH ÷q r& Ïm øã n= tã (#q ©9 uq s? 

óO ßg ãZ ãã ôã r& ¨r âÙã Ïÿ s? z̀ ÏB Æì øB ¤$! $# $ ºR tì ym ûw r& (#r ßâ Åg sÜ $ tB tbq à) ÏÿZ ãÉ ")92، 91 :التوبة.( 

هروبـاً  به الالمسؤول، الذي يتمعذرون التبريري إقامة الحجة الدامغة، على أصحاب التفكير        -5
من أداء الواجبات المطلوبة، وتضعف نفوسهم تجاه المواقف الضاغطة، وعبر عـن ذلـك قولـه         
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y7 ":تعـــــــالى ¨R Î) üw ì Ïâ ök sE ô` tB |M ö6 t7 ôm r& £` Å3» s9 ur ©! $# ì Ïâ ök uâ ` tB âä !$ t± oÑ 4 uq èd ur ãN n= ÷æ r& 

öúï Ïâ tF ôg ßJ ø9 $$ Î/ ÇÎÏÈ (# þq ä9$ s% ur b Î) Æì Î6 ®K ¯R 3ì yâ çl ù; $# y7 yè tB ô# ©Ü yÇ tG çR ô` ÏB !$ uZ ÅÊ öë r& 4 öN s9 ur r& ` Åj3 yJ çR 

óO ßg ©9 $ ·B tç ym $ YZ ÏB# uä #Ó t< øg äÜ Ïm øã s9 Î) ßNº tç yJ rO Èe@ ä. &ä óÓ x« $ ]% øó Íhë ` ÏiB $ ¯R à$ ©! £` Å3» s9 ur öN èd ué sY ò2 r& üw 
öcq ßJ n= ôè tÉ ")57، 56 :القصص.( 

التأكيد على أن ما يصيب المسلم من قرح، فإن الشيء نفسه يصيب غيـرهم، وأن األحـوال       -6
والظروف تتغير وال تثبت، ألن اهللا عز وجل ال يكتب التمكين في األرض للظالمين، وفي المقابل                

يـر الواقـع   مطلوب من المؤمنين، أن يجاهدوا في سبيل اهللا ويبذلوا أرواحهم لنصرة الـدين وتغي    
b: "-مخاطباً عباده المـؤمنين –المهين والمذل، ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى       Î) öN ä3 ó¡ |¡ ôJ tÉ 

Óy öç s% ôâ s) sù ¡§ tB tP öq s) ø9 $# Óy öç s% ¼ ã& é# ÷V ÏiB 4 y7 ù= Ï? ur ãP$ É F{ $# $ yg ä9 Ír# yâ çR tû ÷ü t/ Ä¨$ ¨Y9 $# zN n= ÷è uã Ï9 ur ª! $# 

öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä xã ÏÇ G tÉ ur öN ä3Z ÏB uä !# yâ pk à 3 ª! $# ur üw è= Ït äÜ tûü ÉK Î=» ©à9  ).140: عمرانآل " (#$

إعالم المؤمنين بحقيقة أهل الباطل، من حيث عجزهم وضعفهم في مواجهة أهل الحق، حتى               -7
 :مخاطباً المؤمنين –ال يغتروا بهم ويستكينوا في مقارعتهم، ويتضح ذلك من خالل قوله عز وجل              

"óO çFR V{ ëâ x© r& Zp t6 ÷d uë í Îû N Ïd Íër ßâ ß¹ z̀ ÏiB «! $# 4 y7 Ï9º så öN åk ¨X r' Î/ ×P öq s% ûw öcq ßg s) øÿ tÉ ÇÊÌÈ üw 
öN à6 tRq è= ÏG» s) ãÉ $ ·èä ÏH sd ûw Î) í Îû ì \ç è% >p oY ¢Á pt íC ÷r r& ` ÏB Ïä !# uë ur ¤ë ßâ ã` 4 O ßg ßô ù' t/ óO ßg oY ÷è t/ ÓâÉ Ïâ x© 4 

óO ßg ç6 |¡ øt rB $ Yèã ÏH sd óO ßg ç/q è= è% ur 4Ó ®L x© 4 y7 Ï9º så óO ßg ¯R r' Î/ ×P öq s% ûw öcq è= É) ÷è tÉ ")14، 13 :الحشر.( 

  :استحضار الصورة اإليجابية عن الذات) ب
تقدير الـذات، مـن أهـم متغيـرات         "من المتعارف عليه عند المشتغلين بميدان النفس، أن         

الشخصية، التي تمثل وقاية وحصانة في مواجهة األحداث الـضاغطة علـى الـصحة الجـسمية       
  ).46 :2008راضي، " (والنفسية للفرد

ات المنحرفين، نلحظ تركيز القرآن الكريم على استحضار الصورة اإليجابية          ولمواجهة ادعاء 
  .عن الذات لدى المؤمنين، تأكيداً على تميزهم واستقامتهم وأهليتهم لقيادة الناس



  محمود أبو دف. د.أ

 66

$! ":-eمخاطباً نبيه   –ومن الشواهد على ذلك، ما جاء في قوله عز وجل            -1 tB $ uZ ø9 tìR r& y7 øã n= tã 

tb# uä öç à) ø9 $# #í s+ ô± tF Ï9 ÇËÈ ûw Î) Zo tç Å2 õã s? ` yJ Ïj9 4Ó ý øÉ sÜ ÇÌÈ WxÉ Íî\ s? ô` £J ÏiB t, n= y{ uÚ öë F{ $# 

ÏNº uq» uK ¡¡9 $# ur í n? ãè ø9 $# ÇÍÈ ß`» oH ÷q §ç9 $# í n? tã Ä¸ öç yè ø9 $# 3ì uq tG óô $# ÇÎÈ ¼ çm s9 $ tB í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# $ tB ur í Îû 

ÇÚ öë F{ $# $ tB ur $ yJ åk s] ÷è t/ $ tB ur |M øt rB 3ìué©Y9 $# ÇÏÈ b Î) ur öç ygøgrB ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ¼ çm̄R Î*sù ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í s" ÷zr&ur ÇÐÈ 

ª! $# Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd ( ã& s! âä !$ yJ óô F{ $# 4Ó o_ ó¡ çt ø:  ).8-2 :طه(" #$

وفي موضع آخر من كتاب اهللا العزيز، يواسي اهللا عز وجل نبيه الكريم، عليه الصالة والسالم،             
 úc 4"نافياً عنه ما تهم به من قبل المشركين، الذين وصفوه بمـا ال يليـق بـه، بهتانـاً وزوراً       

ÉO n= s) ø9 $# ur $ tB ur tbr ãç äÜ ó¡ oÑ ÇÊÈ !$ tB |MR r& Ïp yJ ÷è ÏZ Î/ y7 În/ uë 5bq ãZ ôf yJ Î/ ÇËÈ ¨b Î) ur y7 s9 # ·ç ô_ V{ ué öç xî 

5bq ãZ ôJ tB ÇÌÈ y7 ¯R Î) ur 4í n? yè s9 @, è= äz 5Oä Ïà tã ÇÍÈ çé ÅÇ ö6 çF |¡ sù tbrçéÅÇ ö7 ãÉur ÇÎÈ ãNä3ÍhãÉr'Î/ ãbqçGøÿyJø9 $# ÇÏÈ 

¨b Î) öÅ / uë uq èd ãN n= ÷æ r& ` yJ Î/ ¨@ |Ê ` tã ¾ Ï& Î#ã Î7 yô uq èd ur ãN n= ÷æ r& tûï Ïâ tG ôg ßJ ø9 $$ Î/) "7-1 :القلم(.  

مؤكـداً  –، لكونه يستمع للناس ويصدقهم، نزل قوله تعالى         eا سخر المنافقون من الرسول      وحينم
ãN"على أن ما وصفوه به سمة جميلة وإيجابية          åk ÷] ÏB ur öúï Ï% ©! $# tbr èå ÷s ãÉ ¢Ó É< ¨Z9 $# öcq ä9q à) tÉ ur uq èd 

×b èå é& 4 ö@ è% ãb èå é& 9é öç yz öN à6 ©9 ß` ÏB ÷s ãÉ «! $$ Î/ ß` ÏB ÷s ãÉ ur öúüÏYÏB÷sßJù=Ï9 ×puH÷quëur z̀ ÉÏ%©# Ïj9 (#qãZtB#uä öNä3ZÏB 4 
tûï Ï% ©! $# ur tbr èå ÷s ãÉ tAq ßô uë «! $# öN çl m; ë># xã tã ×Lì Ï9 r&) "61 :التوبة.( 

ووصم  والمؤمنين،   eومن صور تأكيد الصورة اإليجابية عن الذات، نفي الذل عن الرسول             -2
tbq ":ى في ذلكالمنافقين بالجهل وانحراف معايير الحكم على األشخاص، حيث قال تعال    ä9q à) tÉ û Èõ s9 

!$ oY ÷è y_ §ë í n< Î) Ïp oYÉÏâyJø9 $#  Æy_ Ìç ÷Ç ãã s9 ñìtã F{ $# $ pk÷] ÏB ¤A så F{ $# 4 ¬! ur äöìÏè ø9 $# ¾Ï&Î!qßô tç Ï9 ur öúüÏZÏB÷sßJù=Ï9 ur 

£` Å3» s9 ur öúü É) Ïÿ» oY ßJ ø9 $# üw tbq ßJ n= ôè tÉ) "8 :المنافقون.( 

 -ماني واألخالقي، على الكفـار والجهـال      اإلي–ومن باب التأكيد، على تميز المؤمنين وتفوقهم        
أن الغلبة للمؤمنين في معركتهم مع الباطل، وإن كانوا أقـل عـدداً، إذ              إلى  أشار القرآن الكريم،    
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$"العبرة بـالنوع ال بـالكم      pk öâ r' ¯» tÉ êÓ É< ¨Z9 $# ÇÚ Ìhç ym öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# í n? tã ÉA$ tF É) ø9 $# 4 b Î) ` ä3 tÉ öN ä3Z ÏiB 

tbr çé ô³ Ïã tbr çé É9» |¹ (#q ç7 Î= øó tÉ Èû ÷ü tG sù ($ ÏB 4 b Î) ur ` ä3 tÉ N à6Z ÏiB ×p sù ($ ÏiB (# þq ç7 Î= øó tÉ $ Zÿ ø9 r& z̀ ÏiB öúï Ï% ©! $# 

(#r ãç xÿ x. óO ßg ¯R r' Î/ ×P öq s% ûw öcq ßg s) øÿ tÉ ÇÏÎÈ z̀ » t«ø9 $# y#¤ÿyz ª! $# öNä3Ytã zNÎ=tæur ûcr& öNä3äÏù $ Zÿ÷è |Ê 

4 b Î* sù ` ä3 tÉ N à6Z ÏiB ×p sù ($ ÏiB ×o tç Î/$ |¹ (#q ç7 Î= øó tÉ Èû ÷ü tG sù ($ ÏB 4 b Î) ur ` ä3 tÉ öN ä3Z ÏiB ×# ø9 r& (# þq ç7 Î= øó tÉ Èû ÷ü xÿ ø9 r& 

Èb øå Î* Î/ «! $# 3 ª! $# ur yì tB tûï Îé É9» ¢Á9   ).66، 65 :األنفال(" #$

وفي معرض التأكيد على المفهوم السابق، أشار القرآن الكريم، إلى تميز أمـة اإلسـالم، فـي                 
عقيدتها ورسالتها الخيرية، مقارنة باألمم األخرى، ويتضح ذلك من خالل الخطاب الرباني الموجه           

öN"إلى األمة  çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 tbr âê ßD ù's? Å$rãç ÷è yJø9 $$ Î/ öcöqyg÷Ys? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJø9 $# 

tbq ãZ ÏB ÷s è? ur «! $$ Î/ 3 öq s9 ur öÆ tB# uä ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 $# tb% s3 s9 # Zé öç yz N ßg ©9 4 ãN ßg ÷Z ÏiB öcq ãY ÏB ÷s ßJ ø9 $# 

ãN èd çé sY ò2 r& ur tbq à) Å¡» xÿ ø9 $# ÇÊÊÉÈ ` s9 öN à2r ïé ÛØ tÉ Hw Î) î ]å r& ( b Î) ur öN ä.q è= ÏG» s)ãÉ ãNä.qó9 uqãÉ uë$ t/÷ä F{ $# 

§N èO üw öcr çé |ÇZ ãÉ ")111، 110 :آل عمران.(  

  :تعزيز ثقة المؤمنين بأنفسهم) ج
، إلى زعزعة ثقة المؤمنين بأنفسهم، ال بد من إجراء مـضاد يتمثـل فـي    فحينما تعمد الجاهلية  

داعماً –تعزيزها، وهذا أكد عليه النهج القرآني، حينما سخر الكفار من المؤمنين، فنزل قوله تعالى           
tû ":-هـذا الـسلوك المـشين     للنفوس المؤمنة وماحياً ألثـر       Éiï ãó tûï Ï% ©# Ï9 (#r ãç xÿ x. äo 4q uä ys ø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# 

tbr ãç yÇ ó¡ oÑ ur z̀ ÏB z̀ É Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä ¢ z̀ É Éã ©9 $# ur (# öq s) ¨? $# óO ßg s% öq sù tP öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# 3 ª! $# ur ä-ãóöç tÉ t̀B âä!$ t±oÑ 

Îé öç tó Î/ 5>$ |¡ Ïm) "212 :البقرة.(  

، امتدح اهللا عز وجل عباده المؤمنين، الـذين         e في عهد الرسول     ،يرةحادثة اإلفك الشه  بان  وإ
 إفـك وبهتـان    ،ظنوا بأنفسهم خيراً وأدركوا أن ما أشاعه المنافقون في حق أم المؤمنين عائـشة             
b¨"عظيم، وظنوا بأنفسهم خيراً، وعبر عن هذا المشهد ما جاء في محكم التنزيـل           Î) tûï Ï% ©! $# r âä !% ỳ 
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Å7 øù M} $$ Î/ ×p t6 óÁ ãã ö/ ä3Y ÏiB 4 üw çnq ç7 |¡ øt rB # ué ü° N ä3 ©9 ( ö@ t/ uq èd ×é öç yz ö/ ä3 ©9 4 Èe@ ä3 Ï9 <õ Íê öD $# N åk ÷] ÏiB $ ¨B 

|= |¡ tF ø. $# z̀ ÏB ÉO øO M} $# 4 ì Ï% ©! $# ur 4Ü ¯< uq s? ¼ çn ué ö9 Ï. öN åk ÷] ÏB ¼ çm s9 ë># xã tã ×Lì Ïà tã ÇÊÊÈ Iwöq©9 øå Î) çnqãKçF ÷è Ïÿ xú 

£` sß tbq ãZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# àM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ur öN Ík Å¦ àÿR r' Î/ # Zé öç yz (#q ä9$ s% ur !# xã» yd Ô7 øù Î) ×ûü Î7 ïB ")12، 11: النور.(  

رموا به وأن  وهو السالم مما ،وجاء في تفسير اآلية السابقة، ظن المؤمنين بعضهم ببعض خيراً  
  ).610 :2002السعدي، (الباطل اإلفك معهم اإليمان المعلوم، يدفع ما قيل فيهم من 

ـ   eومن األمثلة على هذا النوع من تعزيز الثقة بالنفس، ما صنعه الرسول             يش ، لمـا عـاد ج
، مقبل مع القوم، على دابة،      eالمسلمين، من غزوة مؤتة ولقيهم الصبيان، يشتدون، ورسول اهللا          

 :ن جعفر، فُأتي بعبد اهللا فأخذه، فحمله بين يديه قـال          خذوا الصبيان فاحملوهم، أعطوني اب     ":فقال
 فيقـول  : قـال -في سـبيل اهللا –وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فُرار فررتم    

  ).12 :4، ج2004ابن هشام، " (الكُرار إن شاء اهللا تعالىار، ولكنهم ر ليسوا بالفُ:eرسول اهللا 
  :مواجهة الظروف الضاغطةفي اإلرشاد إلى أنماط السلوك الفاعل ) د

التي أرشد إليها القرآن الكريم، المـؤمنين، لمواجهـة     -ويمكن إجمال أبرز أنماط السلوك، الفاعل       
  : على النحو التالي-الضاغطةالمواقف 

N"الحث على الصبر، في حالة التعرض لالبتالء، عمالً بالتوجيه الربـاني     -1 ä3 ¯R uq è= ö7 oY s9 ur &ä óÓ ý Î/ 

z̀ ÏiB Å$ öq sÉ ø: $# Æíq àf ø9 $# ur <È ø) tR ur z̀ ÏiB ÉAº uq øB F{ $# Ä§ àÿR F{ $# ur ÏNºtç yJ¨W9 $#ur 3 Ìç Ïe±o0ur öúïÎéÉ9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ 

tûï Ï% ©! $# !# så Î) N ßg ÷F u;» |¹ r& ×p t7ä ÅÁ ïB (# þq ä9$ s% $ ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbqãè Å_ºuë ÇÊÎÏÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& öNÍköé n=tæ ÔNºuqn=|¹ 

` ÏiB öN Îg În/ §ë ×p yJ ôm uë ur ( öÅ Í´ ¯» s9 'r é& ur ãN èd tbr ßâ tG ôg ßJ ø9 ، ففي اآليات الـسابقة،   )157-155 :البقرة" (#$

 وحث على الصبر عند المصائب، وتعزيز لهـذا         تهيئة نفسية للمؤمنين، لتلقي أشكال من االبتالء،      
وقد جاء في التوجيه النبـوي الـشريف      ،  النهج، من خالل إظهار رضى اهللا عز وجل على فعلهم         

، خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكـرب،        يكرهواعلم أن في الصبر على ما       "
  ). 307: 1ت، ج.ابن حنبل، ب" (وأن مع العسر يسراً

é÷: " بـالتزام الـصبر بقولـه   eمر المولى عز وجل نبيـه      وأ É9 ô¹ $$ sù È/ õ3 çt Î: y7 În/ uë üw ur ` ä3 s? 

É= Ïm$ |Á x. ÏNq çt ø: $# øå Î) 3ì yä$ tR uq èd ur ×Pq Ýà õ3 tB ÇÍÑÈ Iw öq ©9 b r& ¼ çm x. uëº yâ s? ×p yJ ÷è ÏR ` ÏiB ¾ Ïm În/ §ë xã Î6 ãZ s9 
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Ïä !# tç yè ø9 $$ Î/ uq èd ur ×Pq ãB õã tB ÇÍÒÈ çm» t6 tG ô_ $$ sù ¼ çm ö/ uë ¼ ã& s# yè yf sù z̀ ÏB tûü Ås Î=» ¢Á9 $# ÇÎÉÈ b Î) ur ßä% s3 tÉ tûï Ï% ©! $# 

(#r ãç xÿ x. y7 tRq à) Ï9 ÷î ãç s9 óO Ïd Ìç» |Á ö/ r' Î/ $ £J s9 (#q ãè Ïÿ xú tç ø. Ïe%! $# tbq ä9q à) tÉ ur ¼ çm ¯R Î) ×bq ãZ ôf pR mQ ÇÎÊÈ $ tBur uqèd ûwÎ) 

Öç ø. Ïå tûü ÏH s>» yè ù= Ïj9) "52-48 :القلم.(  

صبر لما حكم به شرعاً وقدراً، فالحكم القدري، يـصبر          اء في تفسير اآليات السابقة، أي ا      وج
 والمقصود بصاحب الحوت، نبي اهللا يونس عليـه         ،على المؤذى منه، وال يتلقى بالسخط والجزع      

السالم، والمعنى ال تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له االنحباس في بطن الحوت، وهـو                
 ).977 :2002عدي، الس(عدم صبره على قومه، الصبر المطلوب 

االستمرار في أداء العبادات ومن ذلك االستعانة باهللا عز وجل في األزمات، واللجـوء إليـه        -2
، ودل eبالدعاء، طلباً للعون والوقاية من المصائب والمنغصات الحياتية، وهذا ما دأب على فعله، النبي 

وأسمعه يكثـر أن يقـول   ، e كنت أخدم رسول اهللا :على ذلك قول أنس بن مالك رضي اهللا عنه       
الدين وغلبة  وضلع   والجبن،   اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والخبث والبخل          "

 ).234 :5، ج1987البخاري، (الرجال 

 يتعوذ مـن    :به أمر، يدعو  ، كان إذا حز   eأن رسول اهللا    "وفي الحديث الشريف، عن أبي هريرة       
 ).295 :4، ج1970ابن األثير، " (اء، وشماتة األعداءجهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القض

إلى البحث عـن    علماء النفس في اآلونة األخيرة، اتجهوا       " أن   -في هذا المقام  -ومن الجدير ذكره    
التي يمكن أن تقلل من وقع التأثير السلبي المتتابع لألحـداث    ) نفسية واجتماعية (المتغيرات الواقية   
  ).17 :2000راضي، " (الحياتية الضاغطة

  وقد أشار القرآن الكريم، إلى طبيعة اإلنسان، بأنه هلوع، يجزع إن أصابه فقـر أو مـرض                 
أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، وال يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى اهللا،                   

، ويتضح هـذا  )983 :2002السعدي، (واستثنى المصلين الذين إذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا     
b¨" :لوصف لإلنسان في قوله عز وجل     ا Î) z̀ » |¡S M} $# t, Î= äz % ·æq è= yd ÇÊÒÈ # så Î) çm ¡¡ tB ïé ¤³9 $# $ Yãr âì y_ 

ÇËÉÈ # så Î) ur çm ¡¡ tB çé öç sÉ ø: $# $ ¸ãq ãZ tB ÇËÊÈ ûw Î) tû, Íj# |Á ßJ ø9 $# ÇËËÈ tûï Ï% ©! $# öN èd 4í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq ßJ Í¬ !# yä "

ها الراحة النفسية، وجـاء فـي الهـدي         بتحقق  فالصالة من الوسائل التي ت    ،  )23-19 :المعارج(
" أرحنـا بهـا يـا بـالل        ": يقـول  e سمعت النبي    :، عن رجل قال   الجعدالنبوي، عن سالم أبي     

  ).482 :1ت، ج.، بالبوصيري(
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حبب إلي مـن الـدنيا،   : "، عن األهمية الروحية النفسية للصالة من خل قولهeوقد عبر الرسول  
 ).228 :3ت، ج.ابن حنبل، ب" ( في الصالةالنساء والطيب وجعل قرة عيني

المتمثلة في الجهـات    -فاعلة في مواجهة مصادر تهديد األمن النفسي،        تكتيكات  اإلرشاد إلى    -3
 باتخاذ أساليب متنوعة، ومن ذلـك  -المعادية، التي تشكل عوامل تأثير سلبي على نفوس المؤمنين     

 :على سبيل المثال ال الحصر

- ر الرسول  أمe نفسه حزناً على الضالين وحسرة عليهم، فليس عليه، إال إبالغهـم،  يهلك  بأال
، ويتضح ذلك من خالل قول اهللا عز وجل لنبيـه    )750 :2002السعدي،  (وليس عليه هداهم    

`" :الكريم عليه الصالة والسالم yJ sù r& tû Éiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾ Ï& Î# uH xå çn# uä tç sù $ YZ |¡ ym ( ¨b Î*sù ©! $# ë@ ÅÒãÉ 

` tB âä !$ t± oÑ ì Ïâ ök uâ ur ` tB âä !$ t± oÑ ( üx sù ó= yd õã s? y7 Ý¡ øÿ tR öN Ík öé n= tã BNº ué y£ ym 4 ¨b Î) ©! $# 7Lì Î= tæ $ yJ Î/ 

tbq ãè oY óÁ tÉ) "8 :فاطر.( 

، على الصبر على أقوال المشركين وتجنبهم والتوكل على اهللا عـز وجـل،           eحث الرسول    -
<è"حيث جاء في محكم التنزيل  §ë É- Îé ô³ yJ ø9 $# É> Ìç øó pR ùQ $# ur Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd çn õã ÏÉ ªB $$ sù Wxã Ï. ur ÇÒÈ 

÷é É9 ô¹ $# ur 4í n? tã $ tB tbq ä9q à) tÉ öN èd öç àf ÷d $# ur # \ç ôf yd Wxä ÏH sd ÇÊÉÈ í ÎTöëså ur tûüÎ/Éjãs3çR ùQ $#ur í Í<'ré& ÏpyJ÷è ¨Z9 $# 

ö/ àS ù= Îdg tB ur ¸xã Î= s% ÇÊÊÈ ¨b Î) !$ uZ ÷É t$ s! Zw% s3R r& $ VJä Ït rb ur ÇÊËÈ $ YB$ yè sÛ ur # så 7p ¢Á äî $ ¹/# xã tã ur $ VJã Ï9 r& 

ÇÊÌÈ tP öq tÉ ß# ã_ öç s? ÞÚ öë F{ $# ãA$ t7 Åg ø: $# ur ÏM tR% x. ur ãA$ t6 Åg ø: $# $ Y6è ÏV x. ¸xä Îg ¨B) "14-9 :المزمل.( 

والمقصود بالهجر في اآليات السابقة، الهجر الذي ال يترتب عليه أذية، فهو إعـراض عـن                
 ). 980 :2002السعدي،  (eأقوال المشركين التي تؤذي الرسول 

، إلى عدم االكتراث، بتشكيك المنافقين في نبوته واتهامه بالكذب، والمبـادرة            eالنبي  إرشاد   -
مخاطباً نبيه  –ه باستخدام الحجة القوية الدامغة، ودل على ذلك قوله عز وجل            الواثقة إلى الرد علي   

y7: "-والسالمعليه الصالة  ¯= yè n= sù 88 Íë$ s? uÙ ÷è t/ $ tB #Ü yrq ãÉ öÅ øã s9 Î) 7, Í¬ !$ |Ê ur ¾ Ïm Î/ x8 âëôâ|¹ b r& 

(#q ä9q à) tÉ Iw öq s9 tA ÌìR é& Ïm øã n= tã îî\ x. ÷r r& uä !$ y_ ¼ çm yè tB î7 n= tB 4 !$ yJ ¯R Î) |MR r& ÖçÉ Éã tR 4 ª! $# ur 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« 
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î@ä Å2 ur ÇÊËÈ ÷P r& öcq ä9q à) tÉ çm1 ué tI øù $# ( ö@ è% (#q è? ù' sù Îé ô³ yè Î/ 9ë uq ßô ¾ Ï& Î# ÷V ÏiB ;M» tÉ ué tI øÿ ãB (#q ãã ÷ä $# ur Ç` tB 

O çF ÷è sÜ tG óô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# b Î) óO çFZ ä. tûü Ï% Ïâ»  ).13، 12 :هود" (¹|

الخوف ينبغي أن يكون من اهللا عـز   إذ  إرشاد المؤمنين إلى عدم الخوف من أولياء الشيطان،          -
$"وجل، حيث جاء في التوجيه القرآني  yJ ¯R Î) ãN ä3 Ï9º så ß`» sÜ øã ¤±9 $# ß$ Èhq sÉ äÜ ¼ çn uä !$ uä Ï9 ÷r r& üx sù öN èdq èù$ yÇ s? 

Èbq èù% s{ ur b Î) L äêZ ä. tûü ÏZ ÏB ÷s ïB) "175 :آل عمران.( 

إظهار الرضا عن النماذج المتألقة في مواجهة الضغوط والمحن بدرجة عالية من الصالبة   ) هـ
  :النفسية

  :واألمثلة على هذا األسلوب، عديدة لعل من أبرزها في كتاب اهللا العزيز، ما يلي
لى نصرة الدين، بإظهار الرضا عن سلوكهم وفي         ع eتعزيز المؤمنين الذين بايعوا الرسول       -1

–ذلك مساندة نفسية وتثبيت على النهج وتجذير لحالة الصمود، ودلل هذا قوله عـز وجـل                 
ôâ "-مخاطباً نبيه عليه الصالة والسالم s) ©9 ö_ ÅÌ uë ª! $# Ç` tã öúü ÏZÏB÷sßJø9 $# øå Î) öÅtRqãè ÎÉ$ t7 ãÉ 

|M øt rB Ío tç yf ¤±9 $# zN Î= yè sù $ tB í Îû öN Ík Í5q è= è% tA tìR r' sù sp uZä Å3 ¡¡9 $# öN Ík öé n= tã öN ßg t6» rO r& ur $ [s ÷G sù $ Y6É Ìç s% ÇÊÑÈ 

zO ÏR$ tó tB ur Zo uéç ÏV x. $ pk tXr äã è{ ù' tÉ 3 tb% x. ur ª! $# # ¹ìÉ Ìì tã $ VJã Å3 ym ")19، 18: الفتح.( 

، رغم ما أصابهم مـن الجـراح، لـم          eالثناء على المؤمنين، الذين استجابوا هللا والرسول         -2
تخويف الناس لهم بإخبارهم أن التيار المعادي قد أجمع لهم وجهز نفسه لمالقـاتهم،         يستسلموا إلى   

عنه، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلـك، مـن        ومرضياً  محبباً إلى اهللا عز وجل،      فكان هذا الفعل،    
tûï ":خالل قوله تعالى   Ï% ©! $# (#q ç/$ yf tG óô $# ¬! ÉAq ßô §ç9 $# ur -Æ ÏB Ïâ ÷è t/ !$ tB ãN åk u5$ |¹ r& ßy öç s) ø9 $# 4 tûï Ï% ©# Ï9 

(#q ãZ |¡ ôm r& öN åk ÷] ÏB (# öq s) ¨? $# ur íç ô_ r& îLì Ïà tã ÇÊÐËÈ tûï Ï% ©! $# tA$ s% ãN ßg s9 â¨$ ¨Z9 $# ¨b Î) }̈ $ ¨Z9 $# ôâ s% (#q ãè uK y_ 

öN ä3 s9 öN èd öq t± ÷z $$ sù öN èd yä# tì sù $ YZ» yJÉ Î) (#q ä9$ s% ur $ uZ ç6 ó¡ ym ª! $# zN ÷è ÏR ur ã@ã Å2 uq ø9  ).173، 172: آل عمران" (#$

عليهم، كمـا جـاء فـي محكـم التنزيـل           والثناء  صابرين أمام المحن والمصائب     ح ال اامتد -3
"N ä3 ¯R uq è= ö7 oY s9 ur &ä óÓ ý Î/ z̀ ÏiB Å$ öq sÉ ø: $# Æíq àf ø9 $# ur <È ø)tR ur z̀ ÏiB ÉAºuqøBF{ $# Ä§àÿR F{ $#ur ÏNºtç yJ¨W9 $#ur 3 Ìç Ïe±o0ur 
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öúï Îé É9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ tûï Ï% ©! $# !# så Î) N ßg ÷F u;» |¹ r& ×p t7ä ÅÁ ïB (# þq ä9$ s% $ ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë ÇÊÎÏÈ 

y7 Í´ ¯» s9 'r é& öN Ík öé n= tæ ÔNº uq n= |¹ ` ÏiB öN Îg În/ §ë ×p yJ ôm uë ur ( öÅ Í´ ¯» s9 'r é& ur ãN èd tbr ßâ tG ôg ßJ ø9  ).157-155 :البقرة" (#$

تطمين المؤمنين وتبشيرهم باجتياز المحن وتحقيق النصر والحصول على األجـر الكبيـر             ) و
  :قيق األمنوالسعادة وتح

öúï ":وعبر عن هذا األسلوب، في الدعم النفسي للمؤمنين، ما جاء في قولـه تعـالى               Ï% ©! $# 

(#q ãZ tB# uä (#q çR% ü2 ur öcq à) G tÉ ÇÏÌÈ ÞO ßg s9 3ì tç ô± ç6 ø9 $# í Îû Ío 4q uã ys ø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# Ü Îû ur Ío tç Åz Fy $# 4 üw 
ü@É Ïâ ö7 s? ÏM» uH Í> x6 Ï9 «! $# 4 öÅ Ï9º så uq èd ãó öq xÿ ø9 $# ÞOä Ïà yè ø9   ).64، 63 :يونس" (#$

أي الثناء الحسن والمودة في قلوب      –البشارة في الدنيا    "والمقصود بالبشرى، في اآلية السابقة      
المؤمنين والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف اهللا به وتيسيره ألحسن األعمال وحرفه عـن            

حهم وفي القبر ما يبشر به مـن        مساوئ األخالق، وأما في اآلخرة، فأولها البشارة عند قبض أروا         
رضا اهللا والنعيم المقيم، وفي اآلخرة تمام البشرى بدخول جنّات النعيم والنجاة من العذاب األلـيم،        

، )383 :2002السعدي،  (" الصادق في قيله   يمكن تغييره وال تبديله، ألنه       وهذا وعد اهللا الحق، ال    
مؤمنين في مواجهتهم لألحداث الضاغطة مـا       ومن أبرز الشواهد على استخدام أسلوب التطمين لل       

  :يلي
 وتبشيره بالنصر على الكافرين الـذين       ،إظهار مساندة اهللا عز وجل لنبيه عيسى عليه السالم         -1

øå"كادوا له وضيقوا عليه وعلى أنصاره وأتباعه، فجاء الخطاب الرباني موجهاً إليه عليه السالم                Î) 

tA$ s% ª! $# #Ó |¤ä Ïè» tÉ í ÎoT Î) öÅã Ïjù uq tG ãB y7 ãè Ïù# uë ur ¥í n< Î) x8 ãç Îdg sÜ ãB ur öÆ ÏB tûï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ ü2 ã@ Ïã% ỳ ur 

tûï Ï% ©! $# x8q ãè t7 ¨? $# s- öq sù öúï Ï% ©! $# (# ÿr ãç xÿ x. 4í n< Î) ÏQ öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# ( ¢O èO ¥í n< Î) öN à6 ãè Å_ öç tB ãN à6 ôm r' sù 

öN ä3 oY ÷è t/ $ yJä Ïù óO çFZ ä. Ïmã Ïù tbq àÿ Î= tF ÷Ç s?) "55 :آل عمران.( 

الوحي علماً بأن   ، قال المشركون، ودع محمداً ربه،       eعن رسول اهللا    تر جبريل وأبطأ    لما ف  -2
 الجحـود  هجيروسقياه في ، في مشقة الطريق eولقاء جبريل واالتصال باهللا، كانت زاد الرسول       

وهـو  واسـتوحش،  الوحي انقطع عنه الزاد وانحبس الينبوع    فتر  ، فلما   ألواء التكذيب وروحه في   
من الود والحب واألمل والطمأنينة من اهللا عـز وجـل،         فيض  ، فنزل   e الرسول   أمر شديد على  
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 eيبرد علـى قلـب نبيـه    -نزل قوله تعالى إذ ،  )3925 :6 ج :1980،  قطب (eعلى قلب رسول اهللا     
4Ó ":-ويسري عن نفـسه    yÕ ëÒ9 $# ur ÇÊÈ È@ øã ©9 $# ur # så Î) 4Ó yÖ yô ÇËÈ $ tB y7 tã ¨ä ur y7 ï/ uë $ tB ur 4í n? s% ÇÌÈ 

äo tç Åz Ez s9 ur ×é öç y{ y7 ©9 z̀ ÏB 4í n<r W{ $# ÇÍÈ t$öq|¡s9 ur yÅã ÏÜ ÷è ãÉ y7ï/uë #ÓyÌ ÷étI sù ÇÎÈ öNs9 r& x8ôâÉgsÜ $ VJäÏKtÉ 

3ì ur$ t« sù ÇÏÈ x8 yâ ỳ ur ur ~w !$ |Ê 3ì yâ yg sù ÇÐÈ x8 yâ ỳ ur ur Wx Í¬ !% tæ 4Ó o_ øî r' sù ")8-1: الضحى.( 

المستقبل القريب، وذلـك   من ضائقة متوقعة الحدوث لهم في   ،تطمين المؤمنين وتبديد خوفهم    -3
لهم فـي   موجهاً  الخطاب الرباني   جاء  لحفزهم على إنجاز حكم اهللا عز وجل في المشركين، حيث           

$ ":قوله تعـالى   yg ïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (# þq ãZ tB# uä $ yJ ¯R Î) öcq ä. Îé ô³ ßJ ø9 $# Ó§ pg wU üx sù (#q ç/ tç ø) tÉ yâ Éf ó¡ yJ ø9 $# 

tP# tç ys ø9 $# yâ ÷è t/ öN Îg ÏB$ tã # xã» yd 4 ÷b Î) ur óO çF øÿ Åz \' s# øä tã t$ öq |¡ sù ãN ä3ã ÏZ øó ãÉ ª! $# Ï̀B ÿ¾Ï&Î# ôÒsù b Î) uä!$ x© 4 
ûc Î) ©! $# íOä Î= tæ ÒOä Å6 ym) "28 :التوبة.( 

رض، وهزيمـة   ر المستضعفين في األرض بالفرج القريب، وبالنصر والتمكين فـي األ          يتبش -4
ßâÉ" :الطواغيت، بإرادة اهللا عز وجل ومنته عليهم، وعبر ذلك قولـه تعـالى             Ìç çR ur b r& £` ßJ ¯R í n? tã 

öúï Ï% ©! $# (#q àÿ Ïè ôÒ çG óô $# Ü Îû ÇÚ öë F{ $# öN ßg n= yè øg wU ur Zp £J Í¬ r& ãN ßg n= yè ôf tR ur öúü ÏO Íëº uq ø9 $# ÇÎÈ z̀ Åj3 yJ çR ur 

öN çl m; í Îû ÇÚ öë F{ $# yì Ìç çR ur öc öq tã öç Ïù z̀ » yJ» yd ur $ yJ èd yäq ãZ ã_ ur N ßg ÷Y ÏB $ ¨B (#q çR$ ü2 öcr âë xã øt sÜ "

 ).6، 5 :القصص(
 بأن الذين قتلوا من ذويهم في سبيل اهللا، أحياء وليسوا أمواتاً، حيث             ،أهالي المجاهدين إخبار    -5

الذين قتلـوا   –أن يزيد القلوب طمأنينة وراحة، فكشف لها عن مصير الشهداء           "أراد اهللا عز وجل     
üw: " هذا المضمون قوله سبحانه وتعـالى     ، وعبر عن  )517 :1، ج 1980قطب،  " (في سبيل اهللا   ur 

¨û tù |¡ øt rB tûï Ï% ©! $# (#q è= ÏF è% í Îû È@ã Î6 yô «! $# $ O?ºuqøBr& 4 ö@ t/ íä!$ uäôm r& yâYÏã óOÎgÎn/uë tbqè%yóöç ãÉ ÇÊÏÒÈ tûüÏm Ìç sù !$yJÎ/ 

ãN ßg9 s?# uä ª! $# ` ÏB ¾ Ï& Î# ôÒ sù tbr çé Å³ ö; tG ó¡ oÑ ur tûï Ï% ©! $$ Î/ öN s9 (#q à) ys ù= tÉ N Ík Í5 ô` ÏiB öN Îg Ïÿ ù= yz ûw r& ì$ öqyz öNÍköé n=tæ üwur 

öN èd öcq çR tì ós tÉ ÇÊÐÉÈ * tbr çé Å³ ö; tG ó¡ oÑ 7p yJ ÷è ÏZ Î/ z̀ ÏiB «! $# 9@ ôÒ sù ur ¨br&ur ©! $# üw ßìä ÅÒãÉ tç ô_ r& tûüÏZÏB÷sßJø9 $# "

بن حـرام يـوم   ا لما قتل عبد اهللا بن عمرو   ،اآليات السابقة نزلت  ، وقد   )171-169 :آل عمران (
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وقال يحيى في حديثه فقـال  " ألبيك؟يا جابر أال أخبرك ما قال اهللا     " فقال   e لقيني رسول اهللا     ،أحد
أفـال  "نا، قـال    قال قلت يا رسول اهللا استشهد أبي وترك عياالً ودي         " يا جابر مالي أراك منكسراً؟    "

ما كلـم اهللا أحـداً قـط إال مـن وراء     "بلى يا رسول اهللا قال  :، قال"أبشرك بما لقي اهللا به أباك؟   
       علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيـك ثانيـة،            حجاب، وكلم أباك كفاحاً، فقال يا عبدي تمن

فقال الرب سبحانه أنه سبق مني أنهم إليها ال يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي قال فأنزل اهللا               
                     " وال تحسبن الذين قتلـوا فـي سـبيل اهللا أمواتـاً بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون                     "تعالى  

  .)68 :1ت، ج.ابن ماجة، ب(
  : ليقتدى بهااستحياء التجارب المتميزة في مواجهة المواقف الضاغطة) ز
P÷ "-المـؤمنين  مخاطباً–ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى        -1 r& óO çF ö6 Å¡ ym b r& (#q è= äz ôâ s? sp ¨Y yf ø9 $# 

$ £J s9 ur N ä3 Ï? ù' tÉ ã@ sW ¨B tûï Ï% ©! $# (# öq n= yz ` ÏB N ä3 Î= ö6 s% ( ãN åk ÷J ¡¡ ¨B âä !$ yô ù't7 ø9 $# âä!#§éúØ9 $#ur (#qä9 Ììø9 ãóur 4Ó®L ym tAqà)tÉ 

ãAq ßô §ç9 $# tûï Ï% ©! $# ur (#q ãZ tB# uä ¼ çm yè tB 4Ó tL tB çé óÇ nS «! $# 3 Iw r& ¨b Î) ué óÇ nS «! $# Ò=É Ìç s%) "214 :البقرة.( 

 حيث أصاب المسلمين، مـا      ، على رأي أكثر المفسرين في غزوة الخندق       ،وقد نزلت اآلية السابقة   
ر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد، حتى بلغت القلوب الحناجر،        أصابهم من الجهد والشدة والح    

والمعنى المقصود من اآلية، أن تدخلوا الجنة ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قـبلكم مـن       
  ). 34 :2ت، ج.القرطبي، ب(البالء 

 مشرقةولتعزيز صمود المؤمنين وثباتهم أمام المحن، استحضر القرآن الكريم صورة أخرى             -2
لهم وأسوة تسلية من صور الصالبة النفسية في مقاومة الباطل، دون كلل أو ملل، حتى تكون           

دون االلتفات إلى الجراح والتضحيات المبذولة، وهـذا  ومغالبته يحتذى بها في مدافعة الباطل   
û ":ما نلمسه جلياً في قوله عز وجل       Éiï r' x. ur ` ÏiB %cÓ É< ¯R ü@ tG» s% ¼ çm yè tB tbq ïã În/ Íë ×éç ÏW x. $ yJ sù (#q ãZ yd ur 

!$ yJ Ï9 öN åk u5$ |¹ r& í Îû È@ã Î6 yô «! $# $ tB ur (#q àÿ ãè |Ê $ tB ur (#q çR% s3 tG óô $# 3 ª! $# ur è= Ït äÜ tûï Îé É9» ¢Á9 $# ÇÊÍÏÈ 

$ tB ur tb% x. óO ßg s9 öq s% Hw Î) b r& (#q ä9$ s% $ uZ / uë öç Ïÿ øî $# $ uZ s9 $ oY t/q çR èå $ oY sù# ué ó  Î) ur þí Îû $ tR Ìç øB r& ôM Îm6 rO ur 

$ oY tB# yâ ø% r& $ tR öç ÝÁR $# ur í n? tã ÏQ öq s) ø9 $# tûï Íç Ïÿ» x6 ø9 $# ÇÊÍÐÈ ãN ßg9 s?$ t« sù ª! $# z># uq rO $ uã ÷R ëâ9 $# z̀ ó¡ãm ur 

É># uq rO Ío tç Åz Fy $# 3 ª! $# ur è= Ït äÜ tûü ÏZ Å¡ ós çR ùQ  ).148-146 :آل عمران" (#$



 منهاج الدعم النفسي في القرآن الكريم

 75

، األسلوب نفسه، مع أصحابه رضوان اهللا عليهم، حينما اشـتد بهـم         eوقد استخدم الرسول    
طة الجأش ومواجهة المحن باستعالء، وفي الحـديث         في ربا  حضار أنموذج فريد   فقام باست  البالء،

 وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنـا أال     e شكونا إلى رسول اهللا      :عن خباب بن األرت قال    
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في األرض فيجعل فيهـا             "تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال       

المنشاء فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه،             فيجاء ب 
فما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال                 

 ).2546 :6، ج1987البخاري، " (يخاف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

والتخفيف عنها بسرد القصص تثبيتاً للقلوب المؤمنة وإعالء لهمتها في عن النفس التسرية ) ح
  :مواجهة الضغوط والشدائد

yx ": مخاطباً نبيه الكريم عليه الصالة والـسالم       -قوله عز وجل  –ويتضح ذلك من خالل      ä. ur 

èÈ à) ¯R y7 øã n= tã ô` ÏB Ïä !$ t6 /R r& È@ ßô îç9 $# $ tB àM Îm7 sV çR ¾ Ïm Î/ x8 yä# xs èù 4 x8 uä !% ỳ ur í Îû ÍnÉã» yd ë,ys ø9 $# ×psàÏã öqtBur 

3ì tç ø. Ïå ur tûü ÏY ÏB ÷s ßJ ù= Ï9) "120 :هود.(  

 لقـد   eياهللا للرسول   و ":على اآلية السابقة بقوله   ) 1934 :4، ج 1980الظالل،  (ب صاحب   ويعقِّ
كان يجد من قومه، ومن انحرافات النفوس، ومن أعباء الدعوة، ما يحتـاج معـه إلـى التـسلية               

  ).1934 :4، ج1980قطب، " ( من ربه، وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربهوالتسرية والتثبيت
  :للقلوب، في المواقف الحرجة جلباً لألمن النفسي وتثبيتاً )اإلجرائي(تقديم اإلسناد العملي ) ط

ومن الشواهد على ذلك، ما حدث مع أم موسى عليه السالم، التي تألمت لفراقه وحزنت، فتدخلت                
«çm"جدتها وإزالة ما حل بها من غم وهم، كما أخبر القـرآن الكـريم          ، لن العناية اإللهية  tR ÷ä yä tç sù #í n< Î) 

¾ Ïm ÏiB é& öí s1 §ç s) s? $ yg ãY øä tã üw ur öc tì ós s? zO n= ÷è tG Ï9 ur ûcr& yâôã ur «! $# ?Y ym £ Å̀3» s9 ur öNèd uésY ò2 r& üw 
öcq ßJ n= ôè tÉ) "13 :القصص.(  

أشكال متنوعة من الدعم واإلسناد اإلجرائي، تثبيتـاً        وفي موقف آخر، تدخلت العناية اإللهية، ب         
ي الـدعم ب المؤمنين، ونصرةً لهم، فور استغاثتهم باهللا عز وجل، وعبر عن هـذا المـشهد                لقلو

øå: "واإلسنادي، ما جاء في قوله عز وجل Î) tbq èWã Éó tG ó¡ n@ öN ä3 / uë z>$ yf tF óô $$ sù öNà6 s9 í ÎoTr& Nä.ëâÏJãB 
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7# ø9 r' Î/ z̀ ÏiB Ïp s3 Í´ ¯» n= yJ ø9 $# öúü Ïù Ïä óê ßD ÇÒÈ $ tB ur ã& s# yè y_ ª! $# ûw Î) 3ì tç ô± ç/ ¨û Èõ yJ ôÜ tF Ï9 ur ¾ Ïm Î/ öN ä3 ç/q è= è% 4 
$ tB ur çé óÇ ¨Z9 $# ûw Î) ô` ÏB ÏâY Ïã «! $# 4 ûc Î) ©! $# îìÉ Íï tã íOä Å3 ym ÇÊÉÈ øå Î) ãN ä3ä Ïe± tó ãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tB r& 

çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ ãÉ ur N ä3 øã n= tæ z̀ ÏiB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB N ä. tç Îdg sÜ ãã Ïj9 ¾ Ïm Î/ |= Ïd õã ãÉ ur ö/ ä3Z tã tì ô_ Íë Ç`» sÜ øã ¤±9 $# 

xÝ Î/ ÷é zç Ï9 ur 4í n? tã öN à6 Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø% F{ $# ÇÊÊÈ øå Î) Ó Çrq ãÉ y7 ï/ uë í n<Î) Ïps3Í´ ¯» n=yJø9 $# í ÎoTr& öNä3yè tB 

(#q çG Îm; sW sù öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä 4 í Å+ ø9 é' yô í Îû É>q è= è% öúï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. |= ôã îç9 $# (#q ç/ Îé ôÑ $$ sù s- öq sù 

É-$ oY ôã F{ $# (#q ç/ Îé ôÑ $# ur öN åk ÷] ÏB ¨@ à2 5b$ uZ t/) "12-9 :األنفال.(  

على تخطـي المواقـف     للمساعدة  حث المؤمنين على تبادل المساندة النفسية فيما بينهم،         ) ي
  :العصيبة

إلى اهللا عز وجل، طالباً منـه       اإلنسان بطبعه وهو يقوم باألعمال الكبيرة والمهمات الصعبة، يلجأ          
العون والمساندة، كما يسأله أن يقيض له نصيراً ومعيناً ومسانداً من البشر، وهذا ما يكشف عنـه            

=ó"قوله عز وجل في حق نبيه موسى عليه السالم        yd øå $# 4í n< Î) tb öq tã öç Ïù ¼ çm ¯R Î) 4Ó xö sÛ ÇËÍÈ tA$ s% Éb> uë 

÷y ué õ° $# í Í< ì Íë ôâ |¹ ÇËÎÈ ÷é Åc£ oÑ ur þí Í< ì Ìç øB r& ÇËÏÈ ö@ è=ôm $#ur Zoyâø)ãã Ï̀iB í ÎT$ |¡Ïj9 ÇËÐÈ (#qßgs)øÿtÉ í Í<öqs% 

ÇËÑÈ @ yè ô_ $# ur í Ík< # \çÉ Îó ur ô` ÏiB í Í? ÷d r& ÇËÒÈ tbr ãç» yd ÓÅÅr& ÇÌÉÈ ÷ä ßâô©$# ÿ¾ÏmÎ/ ìÍëøór& ÇÌÊÈ çmø.Îéõ°r&ur þí Îû 

ì Ìç øB r& ÇÌËÈ öí s1 y7 ys Îm7 |¡ èS # Zéç ÏV x. ÇÌÌÈ x8 tç ä. õã tR ur # ·éç ÏW x. ÇÌÍÈ y7 ¨R Î) |MZ ä. $ uZ Î/ # Zéç ÅÁ t/ ÇÌÎÈ tA$ s% 

ôâ s% |Mä Ï?r é& y7 s9 ÷s ßô 4Ó yõq ßJ» tÉ) "36-24 :طه.(  

وقد برر موسى عليه السالم طلبه من اهللا عز وجل، بأن يعززه بمساند ومعاون في أداء مهمتـه،            
لمؤمن هـو اهللا  فجاءت االستجابة اإللهية السريعة لطلبه، مع اإلشارة إلى أن السند األول لإلنسان ا 

عز وجل، وأما البشر فهم وسائل يسيرها اهللا عز وجل إلنفاذ إرادته في إحقـاق الحـق وإبطـال           
$tA"الباطل، وقد بدى ذلك واضحاً في قولـه سـبحانه وتعـالى              s% Éb> uë í ÎoT Î) àM ù= tG s% öN ßg ÷Y ÏB $ T¡ øÿ tR 

ß$% s{ r' sù b r& Èbq è= çF ø) tÉ ÇÌÌÈ Ó ÅÅ r& ur Ücr ãç» yd uq èd ßx |Á øù r& Ó Íh_ ÏB $ ZR$ |¡ Ï9 ã& ù# Åô öë r' sù zÓ Éë tB # [ä ÷ä Íë 
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ûÓ Í_ è% Ïdâ |Á ãÉ ( þí ÎoT Î) ß$% s{ r& b r& Âcq ç/ Éjã s3 ãÉ ÇÌÍÈ tA$ s% ëâ à± t̂ yô x8 yâ àÒ tã y7ã Åz r' Î/ ã@ yè øg wU ur $ yJ ä3 s9 

$ YZ» sÜ ù= ßô üx sù tbq è= ÅÁ tÉ $ yJ ä3 øã s9 Î) 4 !$ uZ ÏF» tÉ$ t« Î/ $ yJ çGR r& Ç` tB ur $ yJ ä3 yè t7 ¨? $# tbq ç7 Î=» tó ø9   ).35-33 :القصص" (#$

ûw "-مخاطباً المـؤمنين –وقد جاء هذا الحث جلياً، في قوله تعالى    Î) çnr ãç ÝÁZ s? ôâ s) sù çn tç |Á tR ª! $# 

øå Î) çm y_ tç ÷z r& tûï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ ü2 öÜ ÎT$ rO Èû ÷ü oY øO $# øå Î) $ yJ èd Ü Îû Íë$ tó ø9 $# øå Î) ãAq à) tÉ ¾ Ïm Î7 Ås» |Á Ï9 üw 
÷b tì øt rB ûc Î) ©! $# $ oY yè tB ( tA tìR r' sù ª! $# ¼ çm tG t̂ ã Å6 yô Ïm øã n= tã ¼ çn yâ É r& ur 7äq ãY àf Î/ öN ©9 $ yd ÷r tç s? ü@ yè y_ ur 

sp yJ Î= ü2 öúï Ï% ©! $# (#r ãç xÿ ü2 4í n? øÿ è¡9 $# 3 èp yJ Î= ü2 ur «! $# öÜ Ïf $ uã ù= ãè ø9 $# 3 ª! $# ur îìÉ Íï tã íOä Å3 ym")40 :التوبة.(  

ذا النمط مـن    صورة رائعة له   eولتعزيز هذه الممارسة التساندية بين المؤمنين، رسم الرسول         
مثـل  "التفاعل والمبادرة اإليجابية، نحو تقديم الدعم لآلخرين، حيث جاء في الحـديث الـشريف               

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه                
  ).149 :1، ج1981الهندي، " (سائر الجسد بالسهر والحمى

ة الدعم النفسي تجاه اآلخرين، بين الثواب المترتب علـى هـذا            ولتشجيع المؤمنين على ممارس   
س اهللا  س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّ       من نفَّ "الفعل، حيث جاء في التوجيه النبوي الشريف        

 ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر             ،عنه كربة من كرب يوم القيامة     
مـسلم،  " (لدنيا واآلخرة، واهللا في عون العبد ما كان العبد في عـون أخيـه             مسلماً ستره اهللا في ا    

  ).71 :8ت، ج.ب
وفي موقف آخر، عرض القرآن الكريم إحدى صور اإلسناد النفسي، الذي يقوم به المؤمنـون               
تجاه اآلخرين، في المواقف الضاغطة، ويبدو ذلك واضحاً من خالل الحوار الدائر بـين نبـي اهللا        

$tA"السالم، وقومه موسى عليه  s% ur _| pR ùQ $# ` ÏB ÏQ öq s% tb öq tã öç Ïù âë xã s? r& 4Ó yõq ãB ¼ çm tB öq s% ur (#rßâÅ¡øÿãã Ï9 í Îû 

ÇÚ öë F{ $# x8 uë xã tÉ ur öÅ tF yg Ï9# uä ur 4 tA$ s% ã@ ÏnG s) ãZ yô öN èd uä !$ uZ ö/ r& ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ nS ur öN èd uä !$ |¡ ÏR $ ¯R Î) ur óO ßg s% öq sù 

öcr ãç Îg» s% ÇÊËÐÈ tA$ s% 4Ó yõq ãB Ïm ÏB öq s) Ï9 (#q ãYã Ïè tG óô $# «! $$ Î/ (# ÿr çé É9 ô¹ $# ur ( ûc Î) uÚ öë F{ $# ¬! $ ygèOÍëqãÉ 

` tB âä !$ t± oÑ ô` ÏB ¾ Ín Ïä$ t6 Ïã ( èp t7 É)» yè ø9 $# ur öúü É) F ßJ ù= Ï9 ÇÊËÑÈ (# þq ä9$ s% $ oYÉÏåré& Ï̀B È@ ö7 s% b r& $ uZuã Ï? ù's? . Ï̀Bur 
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Ïâ ÷è t/ $ tB $ oY oK ø¤ Å_ 4 tA$ s% 4Ó |¤ tã öN ä3 ö/ uë b r& öÅ Î= ôg ãÉ öN à2 ¨r ßâ tã öN à6 xÿ Î= ÷Ç tG ó¡ tÉ ur í Îû ÇÚ öë F{ $# 

tç ÝàZ uã sù y# øã ü2 tbq è= yJ ÷è s? ")129-127: األعراف.(  

 مع e المصحوب بمساندة مادية ذات طابع اجتماعي، ما فعله الرسول       ،ومن الشواهد على الدعم النفسي    
 جعفر  اصنعوا آللِ  ":e لما جاء نعي جعفر قال رسول اهللا         :آل جعفر، فعن عبد اهللا بن جعفر قال       

  ).514: 1ت، ج.ابن ماجة، ب(" شغلهم أو أمر يشغلهميطعاماً، فقد أتاهم ما 
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ما التصور المقترح، لالستفادة من منهاج الـدعم النفـسي فـي             ":إجابة السؤال الثالث ونصه   
  ".القرآن الكريم، في تطوير برامج الدعم النفسي في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

ئيسة لمنهاج القرآن الكريم، في الدعم النفسي للمؤمنين، كان ال بد من            بعد أن تحددت المعالم الر    
تقديم تصور مقترح لتطوير برامج الدعم النفسي العاملة، في الساحة الفلـسطينية، وعلـى وجـه                

ـ الضفة الغربية وقطاع غزة لتشابه الظروف  في الخصوص   من حيـث تنـوع   ـ إلى حد كبير 
عاناة ووجود مؤسسات وبرامج عديدة، ليس لها ناظم محدد، أو          أنواع الضغوط النفسية وأشكال الم    

من خالل  –في بناء هذا التصور     –استراتيجية عمل واضحة يمكن السير عليها، وسينطلق الباحث         
مراعاة خصوصيات الواقع الفلسطيني بكل أبعاده وإمكاناته،       مع  ،  -نتائج دراسته التي توصل إليها    
  :وذلك من خالل المحاور التالية

  : االنطالق من مبادئ عامة لتوجيه برامج الدعم النفسي:أوالً
ونقصد بها جملة المفاهيم والقواعد التي، يفترض أن ينطلق منها العاملون فـي بـرامج               
الدعم النفسي، وهي بمثابة موجهات أساسية لما يقومون به من أعمال وأدوار، ويمكن تلخيـصها               

  :على النحو التالي
  : مجاالت عديدة وفئات متنوعة من الناسشمول الدعم النفسي) أ

فالدعم النفسي لألفراد، ينبغي أن يكون شامالً يغطي شرائح واسعة من الناس، ويقـدم الخـدمات                
اإلسنادية لحاالت عديدة، بطريقة متوازنة ومنطقية، ومن الخطأ أن تركز برامج الـدعم النفـسي               

تحتاج إلى هذا الدعم، ولعل من أبرز هـذه         عملها على فئة أو أكثر، وتهمل الفئات األخرى، التي          
 أسر الشهداء والمعتقلين، في الـسجون، أهـل         -التي هي في حاجة ماسة لدعم متواصل      -الفئات  

اإلعاقات واإلصابات، أصحاب األمراض المزمنة، األيتام في مؤسساتهم الخاصـة، الطلبـة فـي       
ة، كبار السن الذين يعانون من      مدارسهم، األزواج الذين يعانون من مشكالت زوجية بصورة دائم        

ن الذين يحملون أعباء ثقيلة، أهل الجهاد والربـاط فـي      يالوحدة وانقطاع األنيس، الدعاة والمصلح    
  .سبيل اهللا، أصحاب المهن واألعمال المجهدة، معلمين، ورجال أمن وغير ذلك

  :تظافر جهود المساندين وتقاسم المسؤولية) ب
ت المستهدفة في برامج الدعم النفسي، ال بد من اسـتجماع كامـل             ففي ظل تعدد المجاالت والفئا    

الطاقات العاملة وتظافر جهودها في حمل المسؤولية وأداء الواجبات، كل حـسب موقعـه، مـع                
الدعم النفـسي  برامج التسليم بأن أهل االختصاص في هذا المجال، يشكلون المنطلقة واألساس في     

  .ت خاصة، ال تتوافر عند غيرهم من غير المختصينألفراد المجتمع، بحكم تمتعهم بخبرا
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 القيام بدور مهم في تقديم الدعم النفسي السـيما  همكما أن المعلمين في مؤسسات التعليم، يمكن     -
 .لطلبتهم بالدرجة األولى، حتى وإن لم يكونوا أهل اختصاص

أن يلعب دوراً  -تكنولوجية عاليةبشرية وبما يمتلك من إمكانات     -ويستطيع اإلعالم المعاصر     -
، الـذي   ليمؤثراً وبالغاً، في تصليب اإلرادة اإلنسانية وإعالء الهمة والتصدي لإلعالم الجاه          

يستهدف النيل من صمود الناس ويعمل على إضعاف عزيمتهم وإحباطهم بوسـائل ملتويـة              
 .وغير نظيفة

ـ              - ساند ألهـل   كما يستطيع الطلبة المتدربون بقسم اإلرشاد النفسي، أن يقوموا بدور فاعـل م
االختصاص، السيما في الظروف الضاغطة، حيث يمكن استنفار هممهـم واالسـتفادة مـن              

 .طاقاتهم وحماسهم في تقديم الخدمات اإلسنادية ألهل الحاجة

الدعاة األكفاء، من أهل العلم والدراية والثقافة الواسعة، القيام بواجباتهم فـي تقـديم              وبإمكان   -
 .مجتمع ولهم تأثير مشهود في هذا المجال، ال يمكن إنكارهالدعم النفسي لكافة شرائح ال

وأما األسرة، فيفترض، أن تكون أول من يقدم اإلسناد النفسي ألفرادها، انطالقاً من غريـزة                -
فطرية لدى األبوين، تدفع إلى نصح األبناء وإرشادهم ومعالجة نواحي القصور لـديهم، وال              

ه، سوى اآلباء المتعلمـين والمـدركين لواجبـاتهم         يستطيع القيام بهذا الدور، على أكمل وج      
تجاه األبناء، وإذا لم تتوافر هذه السمات، فإن البيئة األسرية   لألمانة والمسؤولية   والمستشعرين  

 ستكون مصدراً لفقدان األمن النفسي لدى األبناء، فضالً عن ممارستها ألشكال            -في الغالب –
  .من الضغوط النفسية الهائلة عليهم

  :ز المبادرة الذاتية لدى الفرد المسلم لمواجهة الضغوط النفسيةحف) ج
 -أحيانـاً –وينبثق هذا المبدأ، من خالل اإليمان، بأن ما يصيب اإلنسان من هم وغم وبـالء                

 :يكون سبب ما اقترفته جوارحه من أعمال ال ترضي اهللا عز وجل، ودلل على ذلك قوله تعـالى                 
"ô` tB ur uÚ tç ôã r& ` tã ì Ìç ò2 Ïå ¨b Î* sù ¼ ã& s! Zp t±ä Ïè tB % Z3Y |Ê ¼ çn ãç à± øt wU ur uQ öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# 4ë yJ ôã r& ÇÊËÍÈ 

tA$ s% Éb> uë zO Ï9 ûÓ Í_ s? ÷é |³ ym 4ë yJ ôã r& ôâ s% ur àMZä. #ZéçÅÁt/ ÇÊËÎÈ tA$ s% y7Ï9ºxãx. y7÷Gs? r& $ uZçF» tÉ#uä $ pktJäÅ¡uZsù ( 
y7 Ï9º xã x. ur tP öq uã ø9 $# 4Ó |¤Y è?) "اآلية السابقة، من أعـرض عـن        وجاء في تفسير  ،  )126-124 :طه 

ذكري، أي ترك كتابي على وجه اإلعراض، فجزاؤه أن نجعل معيشته ضـيقة مـشقة وعـذاباً                 
  ).515: 2002السعدي، (
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التي حصل لها األمن التام ) مكة المشرفة(وفي موضع آخر من كتاب اهللا العزيز، إشارة إلى قرية          
م رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه فـدعاهم        ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع، فجاءه       

ضد ما كانوا فيه وألبـسهم  ونهاهم عن األمور السيئة فكذبوه وكفروا بنعمة اهللا عليهم، فأذاقهم اهللا           
 وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعـدم       ،الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد األمن         

<z: " قوله تعالى، وعبر عن هذا المضمون)451 :2002السعدي، (شكرهم  ué üÑ ur ª! $# WxsW tB ZptÉöç s% 

ôM tR$ ü2 Zp oY ÏB# uä Zp ¨Z Í³ yJ ôÜ ïB $ ygã Ï? ù' tÉ $ yg è% øó Íë # Yâ xî uë ` ÏiB Èe@ ä. 5b% s3 tB ôN tç xÿ x6 sù ÉO ãè ÷R r' Î/ «! $# 

$ yg s%º så r' sù ª! $# }̈ $ t6 Ï9 Æíq àf ø9 $# Å$ öq yÇ ø9 $# ur $ yJ Î/ (#q çR$ ü2 öcq ãè uZ óÁ tÉ) "112 :النحل.(  

 على الفرد المسلم المبادرة، إلى تغيير واقعه وتعديل سلوكه، حتى يخرج من حالة              وبناء عليه فإن  
y7 ":عمـالً بالتوجيـه القرآنـي     النكد والشعور بالضيق،     Ï9º så  c r' Î/ ©! $# öN s9 à7 tÉ # Zé Éiç tó ãB ºp yJ ÷è ÏoR 

$ yg yJ yè ÷R r& 4í n? tã BQ öq s% 4Ó ®L ym (#r çé Éiç tó ãÉ $ tB öN Ík Å¦ àÿR r' Î/   ûc r& ur ©! $# ììã ÏJ yô ÒOä Î= tæ) "53 :األنفال.(  

 في المجتمع اإلسالمي، أن يحظوا بخدمات الـدعم     -من غير المسلمين  -من حق المسالمين    ) د
  :النفسي، من قبل المسلمين

سماحة اإلسالم وتقديره وصونه للحقوق اإلنسانية، فالمـساندة        –وهذا السلوك يعكس بصورة قوية      
 تكون حكراً على المسلمين أنفسهم، بينما يـستثنى منهـا           النفسية في المجتمع المسلم، ال ينبغي أن      

غير المسلمين، السيما إن كانوا مسالمين ال يصدر عنهم سلوك معادي لإلسالم وأهله، ولعل هـذا       
/ûw â"ما يفهم من خالل التوجيه الربـاني للمـؤمنين            ä38 yg ÷Y tÉ ª! $# Ç` tã tûï Ï% ©! $# öN s9 öN ä.q è= ÏG» s) ãÉ í Îû 

Èûï Ïdâ9 $# óO s9 ur / ä.q ã_ Ìç øÉ äÜ ` ÏiB öN ä. Ìç» tÉ Ïä b r& óOèdrïéy9s? (#þqäÜ Å¡ø)è? ur öNÍköé s9 Î) 4 ¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ tûüÏÜ Å¡ø)ßJø9 $# "

  ).8:الممتحنة(
  :االنفتاح على خبرات اآلخرين واالستفادة منها) هـ

من بدهيات القول، أن الخبرة اإلنسانية في أي مجال كان، ال تبدأ من الـصفر، فهـي تراكميـة،               
 إلـى   ،التالي من الحكمة والتعقل، أن يبادر العاملون في مجال تقديم الدعم النفـسي لآلخـرين              وب

االستفادة من أصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال، السيما أن الدول المتقدمـة والمتحـضرة         
اليوم، قد سبقت المسلمين في مجال تقديم الخدمات اإلنسانية وتطورت أعمالها بشكل كبير، كمـاً               

 eفي هذا الميدان، وقد حثنا الرسـول المربـي        ونوعاً، وبالتالي ال يمكن االستغناء عن خبراتهم        
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الكلمة الحكمة، ضالة المـؤمن،      ":اآلخرين من خير واالستفادة منه حيث قال       ما عند على النظر في  
  .)51 :5ت، ج.الترمذي، ب ("فحيث وجدها فهو أحق بها

  :م الخدمات النفسيةمراعاة األحكام الشرعية عند تقدي) و
 ال تراعـي األحكـام      -عبر برامج الدعم النفسي   -حيث الحظ الباحث مراراً، بعض الممارسات       

الدوليـة  الشرعية، وقد يكون ذلك ناتجاً عن ضعف االلتزام الديني، أو بسبب التبعيـة للجهـات                
 ولـذا نلحـظ     وفق آليات محددة، ال يجوز الخروج عليهـا،       الداعمة، التي تشترط تنفيذ البرامج،      

استخدام الموسيقى المحرمة من خالل بعض برامج الدعم النفسي، وأحياناً التساهل في موضـوع              
ذكـوراً  – وممارسة الرقص الجماعي من قبـل البـالغين          ،االختالط والخلوة بين الرجال والنساء    

  . بحجة الترفيه عن النفس، وغير ذلك من األفعال-وإناثاً
  :ة لتمويل برامج الدعم النفسياالعتماد على مصادر ذاتي) ز

رر  أن الممول مهيمن، فإنه من الضروري أن تتح        :انطالقاً من القاعدة المتعارف عليها التي تقول      
 مـن  تي تقدم الدعم النفـسي واالجتمـاعي  المؤسسات البما فيها   المؤسسات ذات الطابع اإلنساني     

وممارسات، مستجلبة مـن بيئـات   مصادر التمويل الدولي، حتى ال تكون رهينة لبرامج وأساليب     
اإلمكـان االعتمـاد علـى      بثقافية، تختلف عن واقعنا وتتناقض مع خصوصياتنا الثقافية وقيمنا، و         

أكانت من خارج البلد أو مـن       المية، يمكن أن تُغطي نفقات هذه البرامج، سواء         سمصادر مالية إ  
لزكوات، وهنالك العديـد مـن      خالل أبناءه المقتدرين، وفي ذلك متسع، حيث أموال الصدقات وا         

لبرامج الدعم النفسي، ويتطلـب هـذا       األموال  المؤسسات الخيرية اإلسالمية، التي يمكن أن توفر        
األمر، نشر ثقافة الدعم النفسي في مجتمعاتنا اإلسالمية والتوعية بأهميتها وضـرورتها الماسـة              

  .ألفراد المجتمع
  :برامج الدعم النفسي التكوين المهني المتقن للعاملين في :ثانياً

 العاملون في مجال الدعم النفسي، إلى إعداد مهني متميز، قبل ممارسـة             ،يحتاج أهل االختصاص  
، بحيـث  المعنيةالعمل، كما البد من استمرار النمو المهني لديهم بعد التخرج من أقسام علم النفس     

فاءة عاليـة، وكمـا هـو       يتوفر فريق من المحترفين في هذا المجال، يقدمون خدمات إسنادية بك          
 بالشخص الداعم، من حيـث      -وبدرجة كبيرة –ونتائجه تتأثران   الدعم النفسي   فعالية  معروف، أن   

إلى حاجة العاملين فـي مجـال       ) 12 :2009أبو دقة،   (اإلمكانات والقدرات، وقد أشارت دراسة      
المجال مـن أهـل   الدعم النفسي واالجتماعي، إلى إعداد وتطوير، حيث إن نسبة العاملين في هذا     

  .االختصاص قليلة، مقارنة بما هو مطلوب في الميدان، كماً ونوعاً
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ويرى الباحث أن هناك جملة من المقومات المهنية والشخصية، التي يفترض أن تعمـل بـرامج                
  :التأهيل، على إكسابها للعاملين في مجال الدعم النفسي، والتي يمكن إجمالها على النحو التالي

  :نيةمقومات مه) أ
وعي وإدراك عميق لمفهوم الدعم النفسي، ومجاالته وأساليبه كما جاء في القـرآن الكـريم                -1

 .والسنة النبوية العطرة

 .إلمام بالخبرات والتجارب المعاصرة في المجال نفسه -2

إلمام بالظروف الثقافية والسياسية واالقتصادية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، وانعكاسها على           -3
 .حياة الناس

 .لقدرة على ممارسة أساليب فاعلة في الدعم النفسيا -4

 .القدرة على ممارسة التواصل االجتماعي مع اآلخرين واستخدام خطاب تربوي جيد -5

إجادة استخدام اللغة اإلنجليزية، قراءة ومخاطبة وكتابة، مما يسهل عمليـة االنفتـاح لـدى                -6
 .المختص ويسمح بالتواصل العلمي والمهني مع أهل الخبرة

 .ية كافية في ممارسة العمل الجماعي القائم على أسس مهنية إنسانيةدرا -7

 .تقدير كفاءة اآلخرين واحترامها، ومن ثم الحرص على االستفادة والتعلم منها -8

 .الحرص على التجديد والتطوير لألداء -9

  :مقومات شخصية) ب
 .الصبر والتحمل -1

 .الحلم وسعة الصدر -2

 .بالرفق ولين الجان -3

 .التفاؤل الدائم -4

 . مع الناسلتواضعا -5

 .خفة الظل والقدرة على استخدام الدعابة -6

  : تنويع أساليب وتقنيات الدعم النفسي:ثالثاً
هنالك جملة من األساليب والتقنيات الفاعلة، يمكن استخدامها في ممارسة الدعم النفسي لآلخرين،             

  :وهي متنوعة ومتجددة من حين آلخر، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي
 وممارسة بعض األنـشطة     ،الجتماعية، من خالل قضاء بعض الوقت مع اآلخرين       الصحبة ا  -1

 .معهم
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االستفادة من الفن الهادف وتوظيفه لخدمة أغراض الدعم النفسي، ويدخل في هـذا اإلطـار،     -2
 .النشيد اإلسالمي، والمسرح الهادف، والرسم، والشعر، والقصة المعبرة

 .د فرصة كافية، للتعبير عن همومه وشكواهأسلوب التفريغ االنفعالي، حيث يعطى الفر -3

استحضار المواقف والممارسات الدالة على قوة التحمل والصالبة النفـسية فـي مواجهـة               -4
 .الضغوط، وذلك من خالل السيرة النبوية العطرة

االستفادة من التقنيات الحديثة، في مجال الدعم النفسي، كتقديم استشارات علميـة ونـصائح               -5
 .والمواقع اإللكترونية على الشبكةتليفون وإرشادات عبر ال

 .االت وأبحاث في مجال الدعم النفسي، من خالل مجالت علمية خاصة بذلككتابة مق -6

شكل الدعم المناسب حسب مقتضى الحال، فتارة يكون الدعم         مراعاة األولويات في استخدام      -7
r#) ":المادي مصحوباً بإسناد نفسي وسابقاً له كما جاء في قولـه تعـالى             ßâ ç6 ÷è uã ù= sù ¡> uë # xã» yd 

ÏM øè t7 ø9 $# ÇÌÈ üî Ï% ©! $# O ßg yJ yè ôÛ r& ` ÏiB 8íq ã_ N ßg oY tB# uä ur ô` ÏiB ¤$ öq yz ) "وتارة ،  )4،  3 :قريش

كما جـاء فـي محكـم      والطعام  يأتي الدعم المادي اإلجرائي منفرداً بتوفير اإليواء والمسكن         
#)"التنزيــــــل  ÿr ãç à2 øå $# ur øå Î) óO çFR r& ×@ã Î= s% tbq àÿ yè ôÒ tG ó¡ ïB í Îû ÇÚ öë F{ $# öcq èù$ sÉ rB b r& 

ãN ä3 xÿ ©Ü yÇ tG tÉ â¨$ ¨Z9 $# öN ä31 ur$ t« sù N ä. yâ É r& ur ¾ Ín Îé óÇ uZ Î/ L äl s% yó uë ur z̀ ÏiB ÏM» t6 Íhã ©Ü9 $# öN à6 ¯= yè s9 

tbr ãç ä3 ô± s?) "26 :األنفال.( 

  : إيجاد الجسم اإلداري الناظم لبرامج الدعم النفسي:رابعاً
جيه الرؤى، ال بد من توافر الجسم اإلداري، الذي هو بمثابة    فمن أجل جمع الجهود المتغيرة وتو     

  :الخيط الناظم، لكافة برامج الدعم النفسي في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتطلب ذلك ما يلي
إنشاء مراكز للدعم النفسي، موزعة على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حتـى يـتم             -1

 المواطنين، على أن يتم توفير مقوماتهـا الماديـة   شريحة منألكبر الخدمات اإلسنادية   تعميم  
 .والبشرية

وجود الجسم اإلداري المركزي، أو الهيئة العامة التي تقوم بتوجيه جهود العاملين وتنسيقها،              -2
 .ومن ثم تصويبها نحو تحقيق األهداف المنشودة
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تـضيه  توزيع األدوار بدقة بين المؤسسات العاملة في مجال الدعم النفـسي، حـسب مـا تق          -3
المصلحة العامة، وذلك ضمن رؤية واستراتيجية محددة، يـتم التوافـق عليهـا بـين أهـل               

 .االختصاص من ناحية، والمؤسسات اإلنسانية الداعمة من ناحية أخرى

توافر قاعدة بيانات شاملة ومفصلة، حول الفئات المستفيدة من الدعم النفـسي، واإلمكانـات               -4
 .البشرية المادية المتوفرة

 على مـستوى الـضفة الغربيـة        -بطريقة مهنية محترفة  –خطط لتقديم الدعم النفسي     إعداد   -5
 .وقطاع غزة، يتم تبنيها والعمل على إنفاذها بجدية

  : إنشاء وحدة مركزية لضبط الجودة:خامساً
فلضمان جودة العمل وتحقيق إنتاجية عالية لبرامج الدعم النفسي، ال بد من توافر وحدة معينة               

  :يتطلب ذلك ما يليلضبط الجودة و
 .أهل االختصاص الخبراء في مجال الدعم النفسيتوافر  -1

 .اعتماد أسلوب التحليل والتقويم للطاقات البشرية العاملة -2
 من خـالل الـدورات      ،العمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال الدعم النفسي          -3

 .داءالتدريبية وورش العمل وإجراء األبحاث الميدانية لتقييم األ

 .ممارسة الرقابة على أداء العاملين، من خالل مجموعة من الخبراء -4

 وبناء  ،توحيد معايير الجودة الواجب توافرها في مدخالت ومخرجات برامج الدعم النفسي           -5
 .هذه المعايير على أسس علمية ومهنية

ن خالل  االعتماد على أسلوب التقويم الذاتي، للحكم على األداء ومن ثم تحسينه وتجويده، م             -6
 .تصميم استبانة لهذا الغرض
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  ملخص النتائج

 التي تمخّضت عنهـا  –يمكن تلخيص أبرز النتائج ، من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة   
  :على النحو التالي

في القرآن الكريم مما يؤكد على الحاجة       حيزاً كبيراً   ، شغل موضوع الدعم النفسي للمؤمنين     -1
عالجت موضوع الدعم النفسي حـسب       التي   –يات القرآنية   النفسية الملحة له وقد بلغت اآل     

 .سورةً) 28(آيةً موزعةً على ) 149( – القراءة التحليلية التي قام بها الباحث

عبر خطاب اهللا عز   ، موجهاً إلى فئة من المؤمنين    ، لئن كان الدعم النفسي في القرآن الكريم       -2
التي تتم في إطار شبكة العالقـات        - على خالف المساندة اإلجتماعية النفسية     -وجل لهم   

إال أن منهاج الدعم النفسي في القرآن الكريم يظـل رافـداً غنيـاً              ، اإلجتماعية بين الناس  
 .ال غنى عنه في مجال تقديم اإلسناد اإلجتماعي والدعم النفسي ،وإطاراً مرجعياً

بة النفسية لـدى  تعزيز الصال – بالدرجة األولى – يستهدف الدعم النفسي في القرآن الكريم    -3
 فـي   من الضعف ، حيث يمثل عنصراً وقائياً لهم    ، في مواجهة الضغوط النفسية   ، المؤمنين

 .مواجهة الضغوط النفسية

4- بما يغطى مـساحة واسـعة مـن النـشاط     ، مجاالت الدعم النفسي في القرآن الكريم     ع  تنو
ممـا يعطـى    ، ديةواإلجتماعية والدعوية والجها  ، الروحية: اإلنساني في مجاالته المختلفة   
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 مساعدة اإلنـسان    – فقط   –على أن الدعم النفسي في القرآن الكريم ال يستهدف          داللة قوية   
إنما يسعى إلى إعداد اإلنـسان القـادر علـى مواجهـة            على تجاوز أزمة نفسية عابرة و     

وهذا ما يميز منهاج الدعم     ، وإنجاز ما هو مطلوب منه بكفاءة     ، صعوبات الحياة وضغوطها  
ـ  اًعالج تقدم    التي عن برامج اإلسناد اإلجتماعي والنفسي    ، ي القرآن الكريم  فالنفسي    ،اً مؤقت

 . الناس فئةإلعادة حالة التوازن المفقود لدى

بما يتيح درجـة عاليـة   ، يستخدم القرآن الكريم أساليب فاعلة ومتنوعة لتقديم الدعم النفسي      -5
التي تحتاج إلـى تقـديم الـدعم    ، مع جميع الحاالت المختلفةمن المرونة والقابلية للتعاطى     

وقد لوحظ أن   ،  وبما يعزز عمل أهل اإلختصاص القائمين على برامج الدعم النفسي          النفسي
كما لم تغفـل    ، السليمة ركزت على الجانب المعرفي من خالل تقديم المفاهيم          هذه األساليب 

الً عن احتوائهـا    فض، شكالهز الثقة بالذات وتقديم التعزيز بأ     الجانب النفسي من خالل تعزي    
، وتقديم نماذج بشرية متميزة لإلقتداء بهـا      ، على أساليب التشويق كسرد القصص لإلعتبار     

 ترتكز –عها  على تنو–كما تبين أن هذه األساليب جميعاً      ، في مواجهة الضغوطات النفسية   
  . النفسيمللدع  المتلقّين في نفوساًمما يجعل أثرها كبير، على عقيدة اإليمان وأداء العبادات

  التوصيات والمقترحات
  :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي

منهاج القرآن الكـريم فـي      من الضروري أن يطّلع العاملون في برامج الدعم النفسي، على            -1
 . المهنية لإلستفادة منه في إثراء ممارستهمالدعم النفسي

مقـرر  إفـراد   التدعيم النفسي، من خالل     إثراء مناهج اإلرشاد النفسي بكليات التربية، بثقافة         -2
 .خاص بذلك

التعاون بين أقسام علم النفس بكليات التربية ومؤسسات المجتمع المعنية بتقـديم            صيغ  تطوير   -3
 .خدمات الدعم النفسي للمواطنين

 دون الحصول على    -عبر البرامج والمؤسسات المختلفة   - عدم السماح لممارسة الدعم النفسي     -4
 .بل الجهات المعنيةرخصة معتمدة، من ق

برامج الماجستير بقسم علم النفس بالجامعات الوطنية، إلى إجراء أبحاث علمية موجهة           توجيه   -5
 .تخدم برامج الدعم النفسي، من خالل تقييم التجارب الميدانية، واقتراح صيغ جديدة للتطوير

 :إجراء الدراسات التاليةيقترح الباحث  -6

 .ألصحابه من خالل السنة النبوية المطهرة في الدعم النفسي eمنهاج الرسول  -
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مدى ممارسة العاملين في برامج الدعم النفسي بقطاع غزة، ألساليب الدعم النفسي الـواردة               -
 .في القرآن الكريم

مدى امتالك العاملين في برامج الدعم النفسي في الضفة الغربية، للمقومات المهنية الشخصية              -
 .الالزمة إلتقان العمل

 .ة لتوفير مصادر ذاتية جديدة، لتمويل برامج الدعم النفسيصيغة مقترح -

األساليب المستخدمة في الدعم النفسي، دراسة مقارنة بين أقسام اإلرشاد النفسي بالجامعـات              -
 .الفلسطينية، واألقسام المماثلة في دول عربية أو أجنبية أخرى

 .لبيئة الفلسطينيةتقويم األساليب الوالدية في تقديم الدعم النفسي لألبناء في ا -

   المراجع المصادرقائمة
 . تنزيل العزيز الرحيم:القرآن الكريم

 .، موقع طريق اإليمان، على الشبكة"اإلخالص في الدعوة، أهميته وآثاره على الداعية" -1

، المبـارك  جامع األصول في أحاديث الرسولمجد الدين أبو السعادات،     ): 1970(ابن األثير    -2
 .، مكتبة الحلواني، القاهرة"عبد القادر األرنئوط"ق بن محمد الجزري، تحقي

 .، مدينة قرطبة، القاهرةمسند اإلمام أحمد بن حنبل): ب،ت(ابن حنبل، اإلمام أحمد  -3

محمـد فـؤاد عبـد    "، تحقيق سنن ابن ماجه): ب،ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا    -4
 .، دار الفكر، بيروت"الباقي

محمـد فـؤاد عبـد    (، تحقيق   سنن ابن ماجه  بو عبد اهللا، ب،ت،     ابن ماجه، محمد بن يزيد أ      -5
 .، دار الفكر، بيروت)الباقي

 .، غزة، دار صادر، بيروت7، جلسان العرب): 1999(ابن منظور، محمد بن مكرم  -6

 .، دار الفجر للتراث، القاهرةسيرة ابن هشام): 2004(ابن هشام، ابن محمد عبد الملك  -7
ار النفسية االجتماعية التي خلفتها الحرب علـى المـرأة بغـزة    اآلث ":)2009(أبو دقة، سناء     -8

ورشة عمل حول اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ، "وخطة مقترحة للتدخل
 3-1، المنعقدة بوزارة شؤون المرأة، غزة، في الفترة ما بـين            للحرب على المرأة في غزة    

 .يونيو

 .، غزة)النظرية والتطبيق(تصميم البحث التربوي  :)1999(األغا، إحسان، األستاذ، محمود  -9

مـصطفي  "، تحقيق صحيح البخـاري ): 1987(البخاري، محمد بن اسماعيل، أبو عبد اهللا   -10
 .، دار ابن كثير، بيروت"البغا
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، تصدر عن جمعية الهالل األحمـر الفلـسطيني   صحيفة اجتماعية ثقافية  ): 2002(بلسم،   -11
 ). 329(غزة، العدد 

، بزائد المسانيد الغرة، قـسم      انحاف الخيرة المهرة  ) ب،ت( أحمد بن أبي بكر      البوصيري، -12
 .فنون الحديث، المكتبة الشاملة، على الشبكة

لطفـي فطـيم وعـادل      "، ترجمة   العالج النفسي التدعيمي  ) 1988(توفاليس  . ن. بيتـر -13
 .المكتب اإلعالمي للثقافة" دمرداش

، لترمذي الجامع الصحيح سنن الترمـذي   ا :)ت.ب(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى        -14
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

تأثير هدم البيوت على الصحة النفـسية لألطفـال          ":)2007(ثابت، عبد العزيز وآخرون      -15
، برنامج الـصحة النفـسية    ، دراسة قيد النشر،     "الذكور والصالبة النفسية في قطاع غزة     

 .غزة

، وكالة األهـرام    ثر القرآن الكريم في األمن النفسي     أ :)1987(الخراش، ناهر عبد العال      -16
 .للتوزيع، القاهرة

دور المساندة اإلجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الـضاغطة         ): "2006(دياب، مروان    -17
، قسم علـم الـنفس، الجامعـة        رسالة ماجستير ،  "نوالصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيي   

 .اإلسالمية ، غزة

، دار الحـديث،    مختار الصحاح ،  )ت.ب( بن أبي بكر بن عبد القادر        الرازي، اإلمام محمد   -18
 .القاهرة

الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى،    ): "2008(راضي، زينب نوفل أحمد      -19
 ، قسم علم النفس، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير، "وعالقتها ببعض المتغيرات

 .، نهضة مصر، القاهرةاهللالطريق إلى ): 1991(رشدي، ياسين  -20
الصالبة النفسية كمتغير وسـيط بـين إدراك أحـداث الحيـاة            ): "2003(الرفاعي، عزة    -21

 .، كلية اآلداب، جامعة حلوان، مصررسالة الدكتوراه، "الضاغطة وأساليب يواجهها

، دار موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسـالمي    ): 2008(رياض، سعيد    -22
 .هرةالجوزي، القا

دور اإلرشاد المنبثق من الشريعة اإلسالمية في معالجة مشكالت          ":)1985(زهران، حامد    -23
 .، الرياضالمركز العربي للدراسات األمنية، "الشباب العربي المعاصر
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: ، قدم له  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَان      ): 2002(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر       -24
 .، دار الحديث، القاهرة"د العثامينعبد اهللا بن حنبل، محم"

 .، مكتبة األنجلو المصرية، األنجلواستبيان تقدير الشخصية للكبار): 1991(سالمة، ممدوحة  -25

، دار بحث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعـالج النفـسي   ): 1990(الشناوي، محمد محروس     -26
 .غريب للطباعة والنشر، القاهرة

، )8(، العددمجلة الصحة النفسية، "ر التدين على مرضى االكتئابأث ":)1993(عبد العزيز، رشاد  -27
 .31-29الجمعية اليمنية، القاهرة، ص 

الصالبة النفسية وعالقتها بالوعي الديني ومعني الحياة لدى عينة من ): "2002(عيد الصمد، فضل  -28
ة البحث فـي التربيـة   مجل، "طالب الدبلوم العام بكلية التربية بالمنيا، دراسة سيكومترية إكلينيكية      

 .229-283، العدد الثاني، 1، جوعلم النفس
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