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 املخلص: 
عليه   الله  صىل  النبي  استعاذات  بدراسة  الباحث  النفسية  قام  الصحة  مؤرشات  خالل  من  وسلم 

التي يقرها علامء النفس. ملعرفة مدى إسهام أدعية االستعاذات النبوية يف كافة مجاالت الحياة، يف تحسني  
املخاطر   لكل  متكامل  منوذج  إىل  التوصل  إىل  أيضاً  الباحث  هدف  وقد  املسلم.  للفرد  النفسية  الصحة 

يف حياته وآخرته، من خالل استقراء استعاذات النبي صىل الله عليه  والعوائق التي تعرتي اإلنسان املؤمن  
أّن الدعاء هو مخ العبادة    إىل  كام توصل الباحثالباحث املنهج الوصفي التحلييل.    وسلم كافة. واعتمد

للشخصية   النفيس  التوازن  تحقيق  يف  كبري  دور  من  له  ملا  والسالم،  الصالة  عليه  الكريم  نبينا  أخرب  كام 
وشملت مثانية    106نية. كام بلغ عدد استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم  اإلنسا استعاذات غري مكررة، 

 مجاالت، قام الباحث بتصنيف هذه االستعاذات وتبويبها ضمن هذه املجاالت. 
الدعاء، التدين والصحة النفسية، علم النفس الديني، الصحة النفسية، الرتبية   الكلامت املفتاحية:

  الدينية
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Ruh Sağlığı Kavramları Işığında Peygamberin (sav) İstiâzeleri 

Özet: 

Araştırmacı, psikologların kabul ettiği ruh sağlığı göstergelerine uygun 

olarak, Müslüman bireyin ruh sağlığını iyileştirmesi konusunda peygamberin istiaze 

(sığınma) dualarının hayatın her alanına ne ölçüde katkıda bulunduğunu anlamak 

üzere Peygamberimizin (sav) istiâzelerini incelemiştir. Araştırmacı aynı zamanda, 

Peygamber’in (sav) tüm istiâzelerini gözden geçirerek inananları hayatında rahatsız 

eden tüm tehlike ve engellerin entegre bir modelini bulmayı amaçlamıştır. 

Araştırmacı açıklayıcı analitik yaklaşımı benimsemiştir. Araştırmacı ayrıca insan 

kişiliğinin psikolojik dengesini sağlamadaki büyük rolü nedeniyle duanın gerçekten 

ibadetin beyni olduğu sonucuna varmıştır. Peygamberimizden gelen istiâze sayısı, 

tekrarsız 106’e ulaşmış, sekiz alanı içermiş ve araştırmacı bunları kendi içinde 

sınıflandırarak bölümlere ayırmıştır. 

 

Prophet's deprecating Prayers in the light of mental hygiene concepts 

Abstract 

The researcher, in his approach to expose the effect of the prophet's prayers 

on all aspects of life and the betterment of the Muslim's psychology, has studied such 

prayers in relation to the signs of mental hygiene acknowledged by psychologists. 

The Researcher, moreover, aimed at attaining an integrated paradigm of 

threats and obstacles facing the believer's living by means of deducting all the 

prophet's prayers related. To achieve such a goal the researcher has taken up the 

analytical method. 

He has ended up with a result that says praying is verily the essence of worship 

depending on the role it plays in the psychological balance of the individual. 

It is worth noting that the prayers have been as many as 106 unrepeated ones 

covering eight fields and categorized by the researcher accordingly. 

Key words: prayers, religiosity and mental hygiene, religious psychology, 

mental hygiene, religious upbringing.   
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 :  مقدمة-1
لتوطيد قد  تعد من األمور األساسية  والفردية عىل التفكريالصحة النفسية  التأثر و   رتنا الجامعية 

ميكن اعتبار   هذا األساس،  وعىل  والتمتع بالحياة.  لقمة العيش  وكسب  كبرش،  مع بعضنا البعض  والتفاعل 
لألفراد والجامعات واملجتمعات يف جميع أنحاء   تعزيز الصحة النفسية وحاميتها واستعادتها شاغالً حيوياً 

( أّن التوجه الديني  Wulff,1997:244ويذكر" وولف" ).  (2018مارس،    30،منظمة الصحة العاملية)  .العامل
الداخيل يرتبط ارتباطاً موجباً بالرضا عن الحياة، والتوافق النفيس، وضبط النفس، والجوانب اإليجابية 

الذات،  وتقدير  الحياة.  للشخصية،  من  الديني  و    والهدف  االلتزام  بناء أ يعد  يف  األساسية  املتغريات  حد 
قيم  بناء  اإلنسان  النفسية  اً يشخصية  الرعاية  من  عظيم  بسياج  يحيطهم  إذ  مـن   ،وإميانيا،  والحاميـة 

لأل  والعقلية،   زمـات التعـرض  النفسية  والتوافق    واالضطرابات  التكيف  أسباب  كل  توفر  والتفاعل  حيث 
معاإل والبناء  ،املجتمع   يجايب  واإلنتاج  العمل  نحو  محمد    ،لينطلق  )فاطمة  وملجتمعه.  له  النفع  وتحقيق 

وميثل الدعاء الذي هو مخ العبادة كام ورد عن النبي صىل الله عليه وسلم ركيزة أساسية (  2007،329صالح،
واالفتقار إىل خالق هذا الكون،    ، فهو  يجسد العجز البرشي  ،وسمة للملتزمني دينياً   ح،يف التدين الصحي

مؤرشاً  واالستعاذة بالله  والترضع  هذه    هاماً    فلذلك يعد الدعاء  يف  وجوده  يف  عىل أن اإلنسان  يستند 
الحياة عىل قوة مطلقة مدبرة وحكيمة قريبة منه، فهو باعتامده عليها يواجه الصعاب، ويتخلص من القلق  

 يسهم بزيادة  صحته النفسية وإيجابيته يف  ماّم   ،وطاقة روحية  بإرادة وعزميةت الحياة  والخوف وضغوطا
 .سمته الرئيسةوقدرته عىل تحمل الضغوط واملشاكل املختلفة يف زمن يعد القلق هو  ،الحياة

 :  مشكلة البحث-2
من التكيف   مزيداً نسان مع محيطه االجتامعي ويحاول أن يحقق نساين يتفاعل اإل خالل النمو اإل 

من الناس عرب    عدداً كبرياً   يسعى لتحقيقها، إال أن   دافاً أهويضع لنفسه    ، والتوافق مع بيئته التي يعيش فيها
يعانون كثرياً من املشكالت النفسية الناتجة عن تفاعلهم    ،ثبات ذاتهموخالل سعيهم إل   ، مراحل منوهم هذه

لة. كام يعاين اإلنسان  ياناً بغربتهم ويدفعهم لإلحباط والعز مع املدرسة واألرسة واملجتمع، مام يشعرهم أح
كتئاب وخواء الروح وانعدام اإليجابية، مام يتسبب  املعارص من كرثة ضغوط الحياة، والقلق من املستقبل واال 

  هناكأيلول(:    2،  2019)  تقديرات منظمة الصحة العاملية ل  اً وفق. و حول العامل  بانتحار مئات اآلالف سنوياً 
يلقى حتفه كل عام بسبب االنتحار، ومقابل كل حالة انتحار هناك الكثري من    اشخص  800000ما يقارب  

 .الناس الذين يحاولون االنتحار كل عام، ومتثل محاولة االنتحار السابقة أهم عامل خطر لعموم السكان
ومن هنا    عاًما.  19و  15حيث يعد االنتحار ثالث سبب للوفاة عند األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  

وطاقة إيجابية تساعده عىل تحسني صحته    ،يعد اللجوء إىل الله جل وعال وطلب العون منه قوة روحية
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شعوره باألمان واملساندة. وقد شكلت األدعية النبوية  تقوي  و   ، ليتمكن من مواجهة ضغوطات الحياة  النفسية
وسلم  عموماً  عليه  الله  صىل  النبي  العصور   زاداً   خصوصاً   واستعاذات  مر  عىل  بكل   ، للمؤمنني  يرددونها 

خابتني  ،أوقاتهم خالق الكون  مترضعني  من  وهو الوحيد الذي   ،مستمدين العون  كله،  ومن بيده الخري 
يرصف أن  اآل   عنهم  ميلك  أنواع  الحياةكل  معركة  يف  تطالهم  التي  حفظالم  عىل  القادر  وهو  مام    م ه، 

 . ميهدده
ذات النبي  استعا  فاعلية االلتجاء إىل الله وعىل األخص  دراسةبالباحث    سيقومويف هذا البحث  

وسلم  عليه  الله  النفسية    عىل  صىل  مؤرشاتها  الصحة  خالل  النفس من  علامء  يقرها  بهدف  التي  وذلك   ،
إسهام   مدى  املسلمأدعية  معرفة  للفرد  النفسية  الصحة  تحسني  يف  النبوية  توافقه االستعاذات  وزيادة   ،

 زانه االنفعايل. النفيس وات
 أهداف البحث:-3
 .كافة استقراء استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم الواردة يف كتب السنة النبوية -1
 دراسة وتحليل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية.  -2
للهأّن   توضيح -3 واالستعاذات،  التعبد  األدعية  مامرسة  خالل  منواً   من  للشخصية    إيجابياً   يحقق 

 ويزيد من صحتها النفسية.
  وآخرته،  التوصل إىل منوذج متكامل لكل املخاطر والعوائق التي تعرتي اإلنسان املؤمن يف حياته -4

 . كافة  استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من خالل استقراء
 :  حدود البحث-4

مل عىل أدعية توالتي تش،  مطلقاً األحاديث النبوية املثبتة يف كتب السنة  جمع كافة  سيقوم الباحث ب
 بكافة صيغها. وذلك من خالل استخدام برنامج املكتبة الشاملة وغريها، والتي توفر بحثاً  بلفظ االستعاذة

 . وضع أو الضعف الشديدمام مل يحكم عليها علامء الحديث بال لكافة كتب األحاديث النبوية مسحياً 
 : نهج البحث-5
االستعاذات النبوية الواردة يف كتب  سيقوم باستقراء  ، إذ  سيعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل 

ثم والسنن،  يقوم    الصحاح  ثم  متنوعة،  مجاالت  إىل  بتصنيفها  ضوء    تطبيقياً   تحليالً   يلهاحلتبيقوم  يف 
 مؤرشات الصحة النفسية. 
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 مصطلحات البحث -6
النبوية الصحيحة   :استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم -1 يف السنة  وردت  هي األدعية التي 

الله وااللتصاق بجنابه من رش كل رش، والعياذة تكون  هي االلتجاء إىلواالستعاذة    وتضمنت لفظ التعوذ.
 الرش. لدفع

يُعرِّفها حامد زهران بأنها "حالة دامئة نسبياً، يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً :  الصحة النفسية -2
ومع اآلخرين، ويكون   مع نفسه  ومع البيئة(، ويشعر بالسعادة  مع نفسه  واجتامعياً أي  وانفعالياً  )شخصياً 

ع قادراً  ويكون  ممكن،  حد  أقىص  إىل  وإمكانياته  قدراته  واستغالل  ذاته  تحقيق  عىل  مواجهة  قادراً  ىل 
مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عادياً، بحيث يعيش يف سالمة وسالم")حامد  

   (9،1997زهران،
نها خلو الفرد من االنحرافات واالضـطرابات واألمـراض النفسية  بأ (:  309،  2000فرج طه )  ويعرفها

يف عالقته مع اآلخرين، والتحقيق البناء لذاته يف  الواضحة، عالوة عىل قدرة الفرد عىل التوافق والنجاح 
اإلحباط    هعمل ورضوب  والشدائد  األزمات  حيال  الصمود  عىل  الفرد  مقدرة  ذلك  إىل  يضاف  وإنتاجه، 

 ن يختل ميزانه.أ والحرمان دون 
هي مجموعة من الخصائص والسامت التي تعرب عن حالة الصحة  :مؤرشات الصحة النفسية -3

النفسية لإلنسان، وميثل وجودها داللة عىل جانب من الصحة النفسية، وغياب أحدها داللة عىل نقص يف  
 الصحة النفسية. 

 خطة البحث: شملت خطة البحث ماييل:-7
 مقدمة  -1
 مشكلة البحث  -2
 أهداف البحث  -3
 حدود البحث  -4
 منهج البحث  -5
 الدراسات السابقة  -6
 مصطلحات البحث  -7
 : وتشتمل عىل مبحثني وخامتة: اإلطار املفاهيمي واإلجراءات التطبيقية -8

  املبحث األول: أدعية النبي صىل الله عليه وسلم ومؤرشات الصحة النفسية ويشتمل عىل عدة-8.1
 مطالب:
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 املطلب األول: مفهوم الدعاء واالستعاذة 
 املنظور النفيس املطلب الثاين: الدعاء من 

 الصحة النفسية مفهوم املطلب الثالث: 
 املطلب الرابع: العالقة بني التدين والصحة النفسية 

 املبحث الثاين: أدعية االستعاذة يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية: -8.2
 املطلب األول: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال اإلمياين والتعبدي  

   العقيلستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال املطلب الثاين: ا
 الجسمي  املطلب الثالث: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

   االنفعايل املطلب الرابع: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال
   االجتامعي املطلب الخامس: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 
 القتصاديااملطلب السادس: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال البيئي  املطلب السابع:
 قياستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال السلويك واألخال  املطلب الثامن:

دراسة تحليلية  تاسعاملطلب ال مؤرشات الصحة  :  يف ضوء  عليه وسلم  الستعاذات النبي صىل الله 
 النفسية

 والتوصيات الخامتة: وتتضمن النتائج -8.3
 املصادر واملراجع -9
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 املفهوم والتأثي  ؛املبحث األول: أدعية النبي صىل الله عليه وسلم
 املطلب األول: مفهوم الدعاء واالستعاذة:

فيام  الدعاء لغة ورغبت  بالسؤال  إليه  ابتهلت  دعاًء:  أدعوه  الله  دعوُت  يُقال:  واالبتهال:  الطلب   :
من   )عنده  املجلداملصباح  الخري  طلب  1،94املنري،  لفالن:  ودعا  منه،  ورجاه  الخري  منه  طلب  الله:  ودعا   )

 . (1،268الوسيط، املجلداملعجم الرش )الخري له، ودعا عىل فالن: طلب له 
ونحوهام  الدعاء اصطالحاً: سؤال العبد ربه عىل وجه االبتهال، وقد يطلق عىل التقديس والتحميد  

 . (131،1988القاموس الفقهي،)
االلتجاء، وقد عاذ به يعوذ: الذ به، ولجأ إليه، واعتصم به، وعذت بفالٍن    فهي  الستعاذة لغة  اوأّما  

عن املعنى اللّغوّي، فقد عرّفها البيجورّي من    اصطالحا  واستعذت به: أي لجأت إليه. وال يختلف معناها  
الّشافعيّة بأنّها: االستجارة إىل ذي منعٍة عىل جهة االعتصام به من املكروه. وقول القائل: أعوذ باللّه.. خرٌب  

لكن عند اإلطالق، وال سيّام عند تالوة القرآن أو الّصالة تنرصف إىل قول: )أعوذ باللّه  ى.  لفظاً دعاٌء معنً 
 (4،5الكويتية، الجزءاملوسوعة الفقهية مبنزلتها. )الّشيطان الّرجيم( وما من 

 :املطلب الثاين: الدعاء من املنظور النفيس
وموجد الكون  خالق  مع  وعاطفي  فكري  رباط  االستعاذة  ومنه  يف  هالدعاء  ديني  مفهوم  وهو   ،

بديالً وليس  التكال  جوهره،  يشبه  وال  البرشي،  والتخطيط  والتفكري  عىل للجهد  يرتتب  التي  املدرسية  يف 
زماناً  الله  بيد  للدعاء  املادية  فالنتائج  للتلميذ،  مبارشة  يومية  مكافأة  وفق  وكيفاً   وكامً   إنجازها  والدعاء   .

بل هو عبادة يظهر فيها العبد افتقاره    ،الحصول عىل استجابة فوريةمنه  لقصد  اسالمي ليس  التصور اإل 
واضطراره لخالقه سبحانه وتعاىل، مع تسليمه أّن الله رحيم يختار له ما يصلحه وماهو خري له يف دنياه  

غاياته تحقيق العبودية   كعبادة  حيث يلهج اللسان  وآخرته. فالدعاء  من الخالق،  والعون  واستلهام اإلمداد 
اللف  ،بالدعاء أّن  العبد  واحتياجايشعر  حاله  ويعلم  يسمعه  منه  قريب  فه  وآالمه،  ومعاناته  نفسهته    ،تستقر 

قلبه النفسية  ،ويرتاح  مناعته  واإلنجاز  ،وتزداد  والعمل  للحياة  من   مستغالً  ،ودافعيته  له  الله  وهبه  ما 
هي   التي  النفسية  الصحة  تتحقق  وهنا  الحياة.  هذه  يف  رسالته  وفق  ذاته  ليحقق  وإمكانات  استعدادات 

وسعادتها.أس الحياة  عيل)  اس  اسامعيل  سعيد  الدكتور  يؤكد  السياق  هذا  الدعاء1993،99ويف  أُخذ  لو   :)  
عبادة التي تصل اإلنسان بالله ـ وُدرَِس دراسة تحليلية واعية، الستقصاء أغراضه، واستكشاف مردوداته  ك

لبرشية، ملا ترك الدعاء مؤمٌن  النفسية واالجتامعية، والوقوف عىل آثاره التغيريية والتكاملية يف النفس ا
بالله، وملا أورد ملحد شبهة عليه، فالنفس البرشية ذات األبعاد املختلفة واألعامق واألغوار املعّقدة الغامضة،  

املادية بالحاجات  ملؤها  ميكن  توفري   ال  يف  ويتامدى  املادي،  اإلشباع  يف  اإلنسان  يغايل  مهام  وحدها، 
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وا واملطالب الحسيَّة،  ونكبات  الحاجات  ملشاكل  حياته  يف  وجوده، يتعرّض  وحقيقة  إلنسان بطبيعة تكوينه، 
وآالم وإحساس بالخيبة، وقصور عن األهداف، فليس كل يشء يف هذه الحياة يتحقق لإلنسان كام يريد،  
وال كل يشء يجري وفق مشيئته، وبذا تبقى الحاجة قامئة، والرغبة غري مشبعة، والشعور بالحاجة متعاظامً  

ن به.يف  املحيط  الواقع  وبني  ذاته،  بني  مستمراً  والتوتر  اإلنسان،  الفيلسوف    فس  يذكر  املعنى  هذا  ويف 
تأثري الدعاء ميكن أن يقارن بشكل من    نّ أ (:  1984،56الدعاء )والطبيب الفرنيس ألكسيس كارل يف كتابه  

من   نوع  عىل  تقوم  إنها  والكظرية.  الدرقية  كالغدة  الداخيل  اإلفراز  ذات  الصامء  الغدد  بتأثري  األشكال 
ّن شعلة وهاجة تتأجج يف  أ بعد يوم حتى ميكن القول ب  التحول الذهني والعضوي، هذا التحول يتقدم يوماً 

ان يف ضوئها نفسه عىل حقيقتها، فيكتشف أنانيته وجشعه، كام يطلع  أعامق الوعي اإلنساين، فريى اإلنس
لال  به  يحدو  مام  وتغطرسه،  بعجرفته  مدفوعا  يصدرها  التي  األحكام  خطأ  عىل  القيام أيضا  عىل  نكباب 

وهكذا   مملكة النعمة اإللهية.  وهكذا تنفتح أمامه  بواجبه الخلقي، إنه يحاول أن يكسب الخشوع النفيس، 
 . شاطات العصبية واألخالقيةالنونوع من االنسجام يف    يصبح عنده نوع من الطأمنينة الباطنية،   فشيئاً   شيئاً 

بالسلوك  وااللتزام  االستقامة،  يف  الصدق  عىل  يعاهده  الله،  يدي  بني  ووقوفه  بدعائه  واإلنسان 
حالة ص يف  واآلثام، فهو بهذه الوقفة التي تكون فيها النفس  عن الجرائم  واإلقالع  وجداين،  الخرّي،  حو 

اإل والقبول  للتلّقي  ويحاول واستعداد  نفسه،  عىل  يشهد  إمنا  الدعاء،  بعبارات  يرّدده  الذي  الخرّي  يحايئ 
االنسحاب من عبثيته، وإعادة تنظيم ذاته، وبناء شخصيته، بالعمل عىل رّدها عن طغيانها، وصّد خروجها  

التعدّ  حذف  عىل  يعمل  وبذلك  به  تبتىل  الذي  الطبيعي  الحّد  الكامل  عن  طلب  نحو  ويتجه  والطغيان،  ي 
والكامل اإللهي، فيحقق   من فيوضات الخري  والسعي تجاه السمو األخالقي، الذي يستوحيه  واالستقامة، 
حركتها.)محمود   سري  وتنظيم  النفسية،  القوى  اتزان  صادق،  وتوّجه  رغبة،  عن  يصدر  الذي  االتجاه  بهذا 

   (1988،56البستاين، 
 :مفهوم الصحة النفسيةالثالث: املطلب 

( مثل الصحة الجسد729:  1984يشري عدنان السبيعي  مثلها  وتتطلب  (: إىل أن الصحة النفسية  ية 
مقاومة الصعوبات النفسية    -2ا. نسجامها مع بعضهالجسدية وا  -وافق الوظائف النفسيةت  -1مثل رشوطها:  

وقد ذكر .  سدية والعافية والشعور بالسعادةاإلحساس بالقدرة النفسية الج  -3.  الخارجية  والجسديةالداخلية  
أن الصحة النفسية تهتم بدراسة وعالج املشكالت االجتامعية الوثيقة الصلة بتكوين  (:  1997،9حامد زهران )

والجنوح   الدرايس  والتأخر  العقيل  الضعف  مشكالت  مثل  لها  املحددة  والعوامل  الفرد،  شخصية  ومنو 
كذلك وغريها،  الجنسية  بهدف    واالنحرافات  وتقوميه  وتوجيهه  السلوك  ضبط  هي  النفسية  الصحة  فإن 

 .تحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفيس
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: هي  لها مفهومها الخاص   ( أن الصحة النفسية من املنظور اإلسالمي2004،184رياض سعد )  ويرى
والطاعة والدعاء والخوف قدرة الفرد عىل تجريد نفسه من الهوى، وإخالص العبودية لله تعاىل، باملحبة  

والرجاء والتوكل مع القدرة عىل تهذيب النفس والسمو بها من خالل أداء التكاليف التي رشعها الله، كذلك  
القدرة عىل التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها فيسلك فيها السلوك املفيد والبناء بالنسبة له، وملجتمعه، ومبا  

مواجهة األزمات والصعو ذاته يساعده عىل  وتقبل  خوف أو قلق،  دون  بات التي تواجهه بطريقة إيجابية 
 .وواقع حياته والتوافق مع املجتمع الذى يعيش فيه

القرآن   يف  جاء  كام  والتوازن  توازن،  حالة  هي  النفسية  الصحة  أن  نجايت  عثامن  محمد  ويؤكد 
تي تحفظه وتحميه وتنميه،  الكريم، أّن الله خلق اإلنسان من جسم وروح، وأودع يف كل منهام حاجاته ال

ويف هذا الصدد     .والرش  ودعا اإلنسان إىل تحقيق التوازن بني حاجاتهام، ووهبه العقل ليميز بني الخري
صاحب قلب  ة أّن الفرد السوي املتمتع بالصحة النفسي ية: باتفق نجايت مع اإلمام الغزايل وابن قيم الجوز

وقادر عىل إشباع حاجاته باعتدال يف حدود   جسم والروح،سليم، قادر عىل تحقيق التوازن بني مطالب ال
مخذول القلب، أو قايس القلب، يقهر حاجات روحه باتباع الهوى،   ما أمر الله، أّما الفرد غري السوي فهو

 ( 54 ،2001)عصام الصفدي وآخرون،  ."ويقهر حاجات جسمه بالرهبانية
( أنها تتمثل  42-36، 2000) هانم بنت حامد ياركندي رتی  ف ، وأّما بالنسبة ملؤرشات الصحة النفسية

وتکامل شمول  يف  اإلنسانية  للنفس  مكونات  خمس  النبوي    ،يف  والحديث  الكريم  القرآن  من  مستمدة 
 :الرشيف مبا ييل

بربه حي:الرو   تكوينال  -1 العبد  صلة  وتتضمن    ،وهي  واستقامته،  وكامله  سموه  يحفظ  والتي 
 .وقدره، وأداء العبادات مع اإلحساس الدائم بالقرب من اللهاإلميان بالله، والقبول بقضائه 

ويتضمن سالمة الجسم من األمراض، إشباع الحاجات الجسمية الفطرية،   :يالتكوين الجسم   -2
إىل   والحاجة  والراحة،  النشاط  إىل  والحاجة  الجنس،  إىل  والحاجة  والرشاب،  الطعام  إىل  الحاجة  مثل 

 .احةبوالس ، التي تقوي الجسم: كالرمي، والفروسية هاوخاصة أنواعاإلخراج، ومامرسة الرياضة 
العق   -3 والعمليات    :يلالتكوين  الخاصة  والقدرات  العام  الذكاء  مثل:  العقلية  الوظائف  ويشمل 

العقلية: كاإلدراك والحفظ والتذكر والتخيل.. الخ. واملقصود به االهتامم بسالمة العقل، وحفظه من األمور 
 .وبالتايل تسبب له اختالالً يف الصحة العقلية  التي قد تدهوره

والكره   :نفعايلالتكوين اال   -4 الحب  مثل:  املختلفة،  باالنفعاالت  املتعلقة  النشاط  أساليب  يتضمن 
 .نفعايل أو عدمهاوالخوف والغضب، والبهجة والرسور.. الخ، وما يرتبط بذلك من ثبات 
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االجتامعي  -5 بالتنشئة  :التکوين  الجانب  هذا  واملدرسة   يتمثل  األرسة  يف  للشخص  االجتامعية 
 .تجاهات والقيادة والتبعية والعالقات االجتامعية باآلخرينواال   واملجتمع، واملعايري االجتامعية

والوجودي.  نساينالذي يتسق مع اتجاه أنصار االتجاه اإل و  عىل املفهوم السابق وسيعتمد الباحث
النفسية عىل أنها تبدو يف مجموعها رشوطا ًتحيط بالوظائف النفسية التي  وينظر هذا االتجاه إىل الصحة  

، كام يتسق مع الرؤية اإلسالمية يف نظرتها للغاية التي خلق الله اإلنسان ألجلها.  تنطوي عليها الشخصية
يف   وتبويبها  من خالل  ولكن سيقوم الباحث بتقسيم االستعاذات النبوية  مجاالت  مثانيالصحة النفسية  ة 

  -املجال الجسمي  -املجال االجتامعي   -املجال االنفعايل  -املجال العقيل  -  املجال اإلمياين والتعبدي  :وهي
 .املجال البيئي -املجال األخالقي –املجال االقتصادي 

  املطلب الرابع: العالقة بني التدين والصحة النفسية: 
واملعالجني النفسيني يدعو إىل تبني وجهـة نظر الدين ظهر مؤخراً اتجاه حديث بني علامء النفس  

وأساليب  انحرافه  وأسـباب  اإلنسان،  طبيعة  يف  الدين  نظر  وجهة  من  قريبة  نظر  وجهة  األقل  عىل  أو 
فـي ،عالجه الـدين  بأهمية  تنادي  النفس  علامء  لبعض  االتجاهات  هذه  عالج   إن  ويف  النفسية  الصحة 

املتدين بطاقة روحية تعينه عىل تحمل    ميان باالله قوة خارقة متد اإلنـسانوترى أن اإل  األمراض النفسية،
  عليه   غلب ي  الناس يف هذا العرص الحديث الذي  مشاق الحياة ، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثري مـن

ه  جل الكسب املادي، والذي يفتقر يف الوقت نفسأ الشديد من    االهتامم بالحياة املادية، ويـسوده التنـافس
لـق، وعرضـة   للقكثرياً من الضغط والتوتر لدى اإلنسان املعارص، وجعله نهباً   إىل الغذاء الروحي، مام سـبب

أن  Allport) . كام يرى عامل النفس ألبورت )(268،  2001باألمراض النفسية)محمد عثامن نجايت،  لإلصـابة
ميده بالعزم الذي ميكنه يف كل مرحلة    أيضاً فهو  ،  الدين يُحصن الفرد ضد التعرض للقلق والشك والبـؤس

ويؤكد   Allport: 1960 :51 ).)    ذا معنى ومغزى بكلية الوجـود   يربط نفسه ربطـاً   هألن ه:من مراحل منو 
أّن الدين  (:  32،  2011أبكر عبد البنات آدم يف دراسته علم النفس الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية )

غة حياة الفرد والجامعة، ألنه مصدر سعادة اإلنسان، إذا ما اقرتن ذلك باإلميان  يلعب دوراً مهامً يف صيا
والبعد عن املكاره، كام هو الذي يعطي الثقة بالنفس واالطمئنان والتكيف مع الظروف االجتامعية لقوله  

وتطمنئ قلوبهم بذكر الله أال بذكر الله تطمنئ القلوب﴿ تعاىل: آمنوا  (. فإذا ضاقت 28:)الرعد  ﴾ الذين 
الدنيا بإنسان وتعذرت عليه وسائل الرزق واستبد به الفقر وتراكمت مشاكله االجتامعية واملادية فإن إميانه 
الحقيقي وعقيدته القوية تحول دون انهياره، فاملنطق الديني يخاطب اإلنسان يف روحه ووجدانه حتى ال  

الفرد إىل السلوك السوي وتجنبه الوقوع يف املكروه،  يقع يف املحرمات، فالقيم الروحية واألخالقية تهدي  
ويذكر أحمد عبد الخالق )أحمد عبد    فيشعر الفرد باألمن والتوازن بني جانبي الحياة )املادية والروحية(.
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وآخرون، منواً Religiosity)  (: فيام يختص التدين50  ،2020الخالق    ( فقد شهدت العقود القليلة األخرية، 
وكشفت دراسات كثرية عن عالقات إيجابية بني    ، رسيعة، يف الدراسة السيكولوجية للتدين، وزيادة  كبرياً 

نرشت  ويف هذا السياق   والصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة.  التدين وكل من الصحة الجسمية، 
مختصة باألبحاث التي لها    1961مجلة الدين والصحة األمريكية وهي مجلة دولية تأسست منذ عام    حديثاً 

وعلم النفس واألديان  مع األمل،  ، نرشت  عالقة بالروحانيات  يف التعامل  دراسة بعنوان استخدام الصالة 
يث توصال من  ( ح Marta Illueca & Benjamin R. Doolittle.2020دراسة منهجية قام بها الباحثان )

الفعال عىل الحالة النفسية للمرىض املتدينني    )الدعاء لله(  تؤكد تأثري الصالة دراسة  411خالل مراجعة  
هذا    وقد سبق مؤكداً الذين يخضعون للعمليات الجراحية أو إجراء مؤمل من خالل تخفيف األمل عليهم.  

للدعاء قوة رسيعة يف الشفاء حتى ميكن تشبيهها ّن  أ (:  74-1984،64الدعاء )املعنى ألكسيس كارل يف كتابه  
من املرىض تّم لهم بفعل العاطفة الصادقة وعن طريق الدعاء، تّم لهم الشفاء   برسعة االنفجار، وإّن كثرياً 

وبالحقيقة فإّن العامل الروحاين تبدى كدافع يعتمل يف  كالرسطان وغريه.    من أمراض خطرية ومستعصية 
 ة، وكحيوية تأسيسية ال بّد منها، هذه التنوعات الروحانية للدعاء كانت ترتبط دامئاً أعامق طبيعتنا اإلنساني

نحو   تتوجه  األحيان  بعض  ويف  الحسنة،  والسجايا  األخالقية  نحو  كاالتجاه  للناس،  أساسية  بنشاطات 
توجيهاً   اإلنسانية  الذوات  توجيه  يف  الهام  العامل  هذا  أّن  حقاً  املؤسف  ومن  بالجامل،  خلقيا  اإلحساس 

لخطر   لنتعرض  وإنا  الكافية.  الرعاية  نوليه  أن  بدون  ويتالىش  يضمر  ألن  اآلن  املجال  له  وروحياً، أفسح 
محدق ورهيب، إذا سمحنا لنشاط بنّاء كاالرتباط بالله عن طريق املحبة والرتاحم، أن ميوت يف داخلنا،  

 سواء عىل صعيد وظائف األعضاء، أو عىل املستوى الذهني والروحي. 
 بحث الثاين: أدعية االستعاذة يف ضوء مؤرشات الصحة النفسية:امل

ستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف  اأحاديث  باستقراءكام سبق فقد ذكر الباحث أنه سيقوم 
صىل الله    همظانّها من الكتب الصحاح والسنن، لجمع كافة األحاديث الرشيفة التي تضمنت استعاذة من

أصحابه. ومن ثم سيقوم الباحث بتصنيف االستعاذات ضمن مجاالت الصحة   اً منأحد  هاعليه وسلم أو علم
 النفسية الثامنية، وفق اآليت:

ا املجال  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  استعاذات  األول:  والتعبدياملطلب  وهي  :  إلمياين 
ميان بالله، والقبول بقضائه وقدره، وأداء العبادات ، وتتضمن اإلستعاذات التي تخص صلة العبد بربهاال 

 وتنقسم هذه االستعاذات إىل مجموعتني:  .مع اإلحساس الدائم بالقرب من الله
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استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم مام ينايف مقتىض العقيدة االسالمية  املجموعة األوىل:  
 ميان بها:واإل

 : من عذاب الله وغضبه وسخطهاستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم  -1

خطبنا رسول الله صىل الله عليه وسلم ذات يوم    عن أيب موىس األشعري ريض الله عنه قال:  -
َْك، فَإِنَُّه أْخَفى ِمْن َدبيِب النَّْمِل". فقال له من شاء الله أن يقول وكيف   فقال:" أيَُّها النَّاُس، اتَُّقوا َهَذا الرشِّ

دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: " قُولُوا: اللهمَّ إِنَّا نَُعوذُ بَِك ِمْن أْن نرُْشَِك بَِك َشيْئًا  نتقيه وهو أخفى من  
 (19622نَْعلَُمُه، َونَْستَْغِفرَُك لاَِم الَ نَْعلَُم". )أخرجه أحمد، رقم:

 وُذ بِِعزَّتَِك أَعُ  إينعن ابن عباس ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول: "اللَُّهمَّ  -
 ( 6948أخرجه البخاري، رقم:  ". )تُونَ مَيُو   الَ مَيُوُت َوالِْجنُّ َواإلِنُْس   ي الَّذِ يُّ أَنَْت الْحَ   ي، الَ إِلََه إِالَّ أَنَْت أَْن تُِضلَّنِ 

َوَسلََّم فَبََدأَ  - َعلَيِْه  َصىلَّ اللَُّه  َمَع النَِّبيِّ  " قُْمُت  عنه قال:  ريض الله  مالك  عوف بن   فَاْستَاَك عن 
أَ ثُمَّ قَاَم فََصىلَّ فَبََدأَ فَاْستَْفتََح ِمْن الْبََقرَِة اَل مَيُرُّ بِآيَِة َرْحَمٍة إِالَّ َوقََف َوَسأََل   َواَل مَيُرُّ بِآيَِة َعَذاٍب إِالَّ  َوتََوضَّ

ُذ "  (1132)أخرجه النسايئ، رقم: َوقََف يَتََعوَّ

رْبَائِيَل  "اللَُّهمَّ رَبَّ جِ  قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:عن عائشة ريض الله عنها أنها قالت:   -
 ( 4369أخرجه أحمد، رقم:". )َوِميكَائِيَل َورَبَّ إرْسَاِفيَل أُعوُذ بَِك ِمْن َحرِّ النَّاِر َوِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ 

َصىلَّ اللَُّه   - رَُسول اللَِّه  طَلَبُْت  عنها قالت:  ريض الله  عائشة  يِف ِفرَايِش عن  لَيْلٍَة  ذَاَت  َعلَيِْه َوَسلََّم 
بُْت بِيَِدي َعىَل رَأِْس الِْفرَاِش فََوقََعْت يَِدي َعىَل أَْخَمِص قََدَميِْه فَإِذَا ُهَو َساِجٌد يَ  "أَُعوُذ    :ُقوُل فَلَْم أُِصبُْه فَرَضَ

 ( 486 بَِك ِمنْك")أخرجه مسلم، رقم:بَِعْفِوَك ِمْن ِعَقابَِك َوأَُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَُعوُذ

عليك من "فقال لها النبي صىل الله عليه وسلم:    عن عائشة ريض الله عنها أنها كانت تصيل  -
كُلِِّه    "،الدعاء بالكوامل الجوامع ذلك فقال قويل:" اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك ِمْن الَْخرْيِ  عن  فلام انرصفت سألته 

ِّ كُلِِّه َعاِجلِِه َوآِجلِِه َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أَ   َعاِجلِِه َوآِجلِِه َما ْعلَْم  َعلِْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أَْعلَْم َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الرشَّ
ا ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَْسأَلَُك  َوأَْسأَلَُك الَْجنََّة َوَما قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَُعوُذ بَِك ِمْن النَّاِر َوَما قَرََّب إِلَيْهَ 

ّ ما اْستََعاذََك ِمنُْه َعبُْدَك َورَُسولَُك  ٌد َوأَُعوُذ بَِك ِمَن رشَّ ٌد َوأَْسأَلَُك    ِمْن َخرْيِ َما َسأَلََك َعبُْدَك َورَُسولَُك ُمَحمَّ ُمَحمَّ
 (1914خرجه الحاكم، رقم:َما قََضيَْت يِل ِمْن أَْمٍر أَْن تَْجَعَل َعاقِبَتَُه رََشًدا " )أ 
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َوأَْسَحَر،    - سفر  يف  كان  كان إذا  وسلم  عليه  صىل الله  عنه أن النبي  ريض الله  هريرة  عن أيب 
ه  أخرج". )النَّارِ "َسِمَع َساِمٌع بَِحْمِد اللِه َوُحْسِن باَلَئِِه َعلَيْنَا، َربَّنَا َصاِحبْنَا َوأَفِْضْل َعلَيْنَا، َعائًِذا بِاللِه ِمَن    يقول:

 ( 2718مسلم، رقم:

امل -2 من  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  والجن    خاوف استعاذات  والعني  كالسحر  الغيبية 
 :ومن فنت الدجال والشياطني ووسوستها

دخل الخالء قال: "   - كان إذا  وسلم  عليه  عنه أن النبي صىل الله  ريض الله  مالك  عن أنس بن 
 (142والَخبَائِِث")أخرجه البخاري، رقم: اللَّهمَّ إين أُعوذ بك من الُْخبِث 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم كان إذا دخل   -
»أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وُسلطَانِِه القديم، من الشيطان الرجيم« قال: قد قلَت؟   :املسجد قال

 ( 466أخرجه أبو داود، رقم:اليوم« )لشيطان: ُحِفَظ مني سائَر قال: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال ا

إذا دخل يف الصالة   وسلمعن ابن مسعود ريض الله عنه قال: كان رسول الله صىل الله عليه   -
يْطَاِن الرَِّجيِم، َوَهْمزِِه َونَْفِخِه َونَْفثِهِ  يقول: »اللَُّهمَّ إِينِّ   (749الحاكم، رقم:أخرجه «. )أَُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ

أن أبا بكر الصديق ريض الله عنه قال: يا رسول الله مرين بكلامت    ريض الله عنهعن أيب هريرة   -
َهاَدِة رَبَّ كُلِّ    : "قُْل   أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: َمَواِت َواأْلَرِْض َعالَِم الَْغيِْب َوالشَّ اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ٍء َوَملِيكَُه أَشْ  يْطَاِن َورِشْكِهِ يَشْ قُلَْها إِذَا أَْصبَْحَت   :قَاَل  ،َهُد أَْن اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ نَْفيِس َورَشِّ الشَّ
 .(1105َوإِذَا أَْمَسيَْت َوإِذَا أََخْذَت َمْضَجَعَك" )أخرجه الرتمذي، رقم 

وسلم قال: َمْن قَاَل ِحنَي مُييِْس: أَُعوذُ عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه   -
إىَِل   َحيٌَّة  ترَُضَُّه  لَْم  َمرَّاٍت،  ثاَلَث  َخلََق،  َما  رَشِّ  ِمْن  اِت  التَّامَّ اللِه  )بِكَلِاَمِت  بَاحِ.  ابن  الصَّ حبان،  أخرجه 

 ( 1022:رقم

يَكَِة، عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: " إِذَا َسِمعْ  - تُْم ِصيَاَح الدِّ
ُذوا بِاللِه ِمنَ  يْطَاِن، فَإِنَُّه رَأَى    فَاْسأَلُوا اللَه ِمْن فَْضلِِه، فَإِنََّها رَأَْت َملَكًا، َوإِذَا َسِمْعتُْم نَِهيَق الِْحاَمِر، فَتََعوَّ الشَّ

 (14322أخرجه أحمد، رقم:". )َشيْطَانًا
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قال   - عنه:  الله  ريض  هريرة  أيب  وسلم:عن  عليه  الله  صىل  الله  أََحَدكُْم    رسول  يْطَاُن  الشَّ "يَأيِْت 
أخرجه البخاري،  ". )لْيَنْتَهِ فَيَُقوُل َمْن َخلََق كََذا َمْن َخلََق كََذا َحتَّى يَُقوَل َمْن َخلََق َربََّك فَإِذَا بَلََغُه فَلْيَْستَِعْذ بِاللَِّه وَ 

 (3102رقم: 

لله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال له: "يَا ابَْن عن عقبة بن عامر الجهني ريض ا -
ُذوَن قُلُْت  َذ بِِه الُْمتََعوِّ قُْل أَُعوُذ بِرَبِّ الَْفلَِق َوقُْل أَُعوُذ    :قَاَل   ،بىََل يَا رَُسوَل اللَّهِ   : َعابٍِس أاََل أُْخرِبَُك بِأَفَْضِل َما تََعوَّ

 ( 17336بِرَبِّ النَّاِس". )أخرجه أحمد، رقم:

وسلم: - عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  أحُدكم    عن  تََشهََّد  "إذا 
ا ِفتْنَِة  ومن  الَْقرْبِ  َعَذاِب  ومن  َجَهنََّم  َعَذاِب  من  بك  أَُعوذُ  إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  يقول  أربعٍ  من  بِاللَِّه  لَْمْحيَا  فَلْيَْستَِعْذ 

اِل"َوالَْماَمِت ومن رَشِّ ِفتْ  جَّ  ( 589:مسلم، رقم)أخرجه  . نَِة الَْمِسيحِ الدَّ

قال: - عنهام  الله  ريض  عباس  بن  الله  عبد  الَْحَسَن   عن  ذُ  يَُعوِّ َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَّبِيُّ  كَاَن 
إِْساَمِعيَل   بَِها  ُذ  يَُعوِّ كَاَن  أَبَاكاَُم  "إِنَّ  َويَُقوُل:  َشيْطَاٍن  َوالُْحَسنْيَ  كُلِّ  ِمْن  ِة  التَّامَّ اللَِّه  بِكَلِاَمِت  أَُعوُذ  َوإِْسَحاَق 

ٍة". )أخرجه البخاري، رقم:  ٍة َوِمْن كُلِّ َعنْيٍ اَلمَّ  ( 3191َوَهامَّ

 : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من فنت الدنيا -3

"اللهمَّ إين :   الصالةعن عائشة ريض الله عنها أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يدعو يف -
وِفتنَِة املاَمِت،  من ِفتنَِة املَحيا  وأعوُذ بَك  جاِل،  من ِفتنَِة املَسيحِ الدَّ وأعوُذ بَِك  َعَذاِب الَْقرْبِ،  من    أَعوُذ بَِك 

 ( 798اللهمَّ إِين أعوُذ بَِك من املَأْثَِم واملْغرَِم" )أخرجه البخاري، رقم: 

ُذ ِمْن َجْهِد الْباَلَِء،  عن أيب هريرة ريض الله عنه أن   - رسول الله صىل الله عليه وسلم كان " يَتََعوَّ
َقاِء، َوُسوِء الَْقَضاِء، َوَشاَمتَِة األَْعَداءِ   . (2336أخرجه البخاري، رقم: ". )َوَدرَِك الشَّ

" اللَُّهمَّ إِينِّ      :عن عائشة ريض الله عنها أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الكلامت -
 ِفتْنَِة الَْفْقِر اللَُّهمَّ إِينِّ  أَُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر َوِفتْنَِة الَْقرْبِ َوَعَذاِب الَْقرْبِ َورَشِّ ِفتْنَِة الِْغنَى َورَشِّ 

اِل اللَُّهمَّ ا جَّ يَْت  أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ ِفتْنَِة الَْمِسيحِ الدَّ ْغِسْل قَلِْبي مِبَاِء الثَّلْجِ َوالرَْبَِد َونَقِّ قَلِْبي ِمْن الَْخطَايَا كَاَم نَقَّ
َوالَْمْغرِِب ا  كَاَم بَاَعْدَت بنَْيَ الَْمرْشِِق  َوبَاِعْد بَيِْني َوبنَْيَ َخطَايَاَي  نَِس  ِمْن الدَّ للَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ  الثَّْوَب اأْلَبْيََض 

 (2344)أخرجه البخاري، رقم: كََسِل َوالْأَمْثَِم َوالَْمْغرَِم".بَِك ِمْن الْ 
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عن ابِن عمر ريض الله عنهام قال: كان ِمن ُدَعاِء رسوِل الله صىل الله عليه وسلم: )اللَُّهمَّ إِِّنِّ  -
 ( 2739عِ َسَخِطَك( )أخرجه مسلم، رقم:أَُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوتََحوُِّل َعاِفيَتَِك، َوفَُجاَءِة نِْقَمتَِك، َوَجِمي

  :وعمل الجوارح استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من املعايص واآلثام -4

  وإذا أمرنا صىل الله عليه وسلم أن نقول إذا أصبحنا    :الله عنه قال  ريض  األشعريعن أىب مالك   -
َهاَدِة أَنَْت رَبُّ كُ َمَواِت َواأْلَرِْض َعالَِم الَْغيِْب َوالشَّ ٍء  أمسينا وإذا اضطجعنا عىل فرشنا: " اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ لِّ يَشْ

يْطَاِن الرَِّجيِم َورِشْكِِه َوأَْن   َوالَْماَلئِكَُة يَْشَهُدوَن أَنََّك اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت فَإِنَّا نَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ أَنُْفِسنَا َوِمْن رَشِّ  الشَّ
 ( 5083رقم:  أخرجه أبوداود،". )نَْقرَتَِف ُسوًءا َعىَل أَنُْفِسنَا أَْو نَُجرَُّه إىَِل ُمْسلِمٍ 

تقول:"   - أن  االستغفار  سيد  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  عن  عنه  الله  ريض  أوس  بن  شداد  عن 
الَّ أَنَْت َخلَْقتَِني َوأَنَا َعبُْدَك َوأَنَا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستَطَْعُت أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ  اللَُّهمَّ أَنَْت َريبِّ اَل إِلََه إِ 

نُوَب إاِلَّ  َوَمْن قَالََها  أَنَْت قَاَل  َما َصنَْعُت أَبُوُء لََك بِِنْعَمتَِك َعيَلَّ َوأَبُوُء لََك بَِذنِْبي فَاْغِفْر يِل فَإِنَُّه اَل يَْغِفُر الذُّ
اللَّيِْل َوُهَو ُموقٌِن  ِمْن النََّهاِر ُموقِنًا بَِها فَاَمَت ِمْن يَْوِمِه قَبَْل أَْن مُييِْسَ فَُهَو ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة َوَمْن قَالََها ِمْن  

 ( 5947بَِها فَاَمَت قَبَْل أَْن يُْصِبَح فَُهَو ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة" )أخرجه البخاري،رقم:

الله   - رسول  يا  فقلت  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  قال: أتيت  عنه  الله  ريض  ُحَميٍْد  بن  َشكَِل  عن 
قُل اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْمِعي َوِمْن رَشِّ برََصِي  "  :فأخذ بكتفي فقال  :أتعوذ به قال  علمني تعوذاً 

 (1551رقم:  أخرجه أبوداود،". )ْن رَشِّ َمِنيِّيَوِمْن رَشِّ لَِسايِن َوِمْن رَشِّ قَلِْبي َومِ 

 اإلنسانية:استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من أنواع من امليتات املؤملة عىل النفس   -5

عليه وسلم يقول:" اللَُّهمَّ   - صىل الله  رسول الله  عنه قال: كان  ريض الله  عن أيب اليرس السلمي 
َدِّي، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الَْغرَِق، َوالَْحِريِق، َوأَُعوذُ بَِك أَْن يَتََخبَّطَِني  إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن   الَْهْدِم، َوأَُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

يْطَاُن ِعنَْد الَْمْوِت، َوأَُعوُذ بَِك أَْن أَُموَت يِف َسِبيلَِك ُمْدبِرًا، َوأَُعوذُ بَِك أَْن أَُموَت لَِديًغا و داود،  أخرجه أب". )الشَّ
 .(1553رقم:

 : املوت ومن عذاب القرب سكراتاستعاذات النبي صىل الله عليه وسلم من   -6

وسلم: - عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  أحُدكم    عن  تََشهََّد  إذا   "
من أربعٍ  ومن ِفتْنَِة الَْمْحيَا    :يقول  ،فَلْيَْستَِعْذ بِاللَِّه  َعَذاِب الَْقرْبِ  ومن  َجَهنََّم  َعَذاِب  من  اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بك 

اِل" جَّ  . (589:مسلم، رقم)أخرجه  . َوالَْماَمِت ومن رَشِّ ِفتْنَِة الَْمِسيحِ الدَّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مفاهيم الصحة النفسية  
 

- 78 - 
 

سول عن عبد الله بن القاسم قال حدثتني جارة للنبي صىل الله عليه وسلم أنها كانت تسمع ر  -
" اللَُّهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ، َوِمْن ِفتْنَِة الَْقرْب"ِ.  :  الله صىل الله عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر

 .(22382:أحمد، رقم)أخرجه 

عن أيب سعيد الخدري ريض الله عنه قال: حدثنا زيد بن ثابت قال:" بينام النبى صىل الله عليه   -
عىل بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقرب ستة أو خمسة    ،لبنى النجار  وسلم ىف حائط

ماتوا    :»فمتى مات هؤالء«. قال  :قال  »من يعرف أصحاب هذه األقرب«. فقال رجل أنا.  :فقال  ،أو أربعة
معكم من عذاب  »إن هذه األمة تبتىل ىف قبورها فلوال أن ال تدافنوا لدعوت الله أن يس  :ىف اإلرشاك. فقال

ُذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب النَّاِر«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن  » أسمع منه«. ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: يالقرب الذ تََعوَّ
ُذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ. قَاَل   :َعَذاِب النَّاِر فََقاَل  ُذوا بِاللَِّه   :»تََعوَّ »تََعوَّ

ُذوا بِاللَِّه   :اَل قَ   .ِمَن الِْفََتِ َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن«. قَالُوا: نَُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الِْفََتِ َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطَنَ  »تََعوَّ
اِل«. قَالُوا جَّ اِل. )أخرجه  :ِمْن ِفتْنَِة الدَّ جَّ  ( 2867:مسلم، رقمنَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ِفتْنَِة الدَّ

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف مجال العبادات: جموعة الثانية:امل

ه وسلم كان يقول: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ عن أنس بن مالك ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله علي -
َوقَلٍْب الَ يَْخَشعُ  الَ يُرْفَُع،  َوَعَمٍل  الَ يُْسَمُع،  ِمْن قَْوٍل  يَنَْفُع"  ،بَِك  الَ  رقم   أخرجه  (.َوِعلٍْم  ويف  13699:أحمد،   .)

أخرجه  ". )أَُعوُذ بَِك ِمْن َصالٍَة الَ تَنَْفعُ "اللَُّهمَّ إِينِّ    رواية أيب داود: كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول:
 ( 1549أبو داود، رقم:

 املطلب الثاين: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال العقيل: 
التي تشمل الوظائف العقلية مثل: القدرات الخاصة والعمليات العقلية: كاإلدراك   وهي االستعاذات
الخ. واملقصود به االهتامم بسالمة العقل، وحفظه من األمور التي قد تدهوره   ...والحفظ والتذكر والتخيل

 .وبالتايل تسبب له اختالالً يف الصحة العقلية

الُْمكْتُِب   - يَُعلُِّم  كَاَم  الكلامت  هؤالء  بنيه  يعلم  كان  أنه  عنه  الله  ريض  وقاص  أيب  بن  سعد  عن 
الَِة: "اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن  إِنَّ رَُسوَل   َويَُقوُل:  ، الِْغلْاَمنَ  ُذ بِِهنَّ ُدبَُر الصَّ اللِه صىل الله عليه وسلم كَاَن يَتََعوَّ

الْبُْخلِ   ،الُْجْبِ  ِمَن  بَِك  الُْعُمرِ   ، َوأَُعوُذ  أَرْذَِل  ِمْن  بَِك  نْيَا،  َوأَُعوُذ  الدُّ ِفتْنَِة  ِمْن  بَِك  الَْقرْبِ".    ، َوأَُعوُذ    (َوَعَذاِب 
 (2676البخاري،رقم: رجهأخ
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يقول يف دعائه: "    وسلم عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال: كان رسول الله صىل الله عليه   -
 ( 1944:الحاكم، رقم أخرجه (.والهرِم" والُجِب والبُخلِ  اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك من العجِز والكسِل،

   :الجسمياملطلب الثالث: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 
وتتضمن سالمة الجسم من األمراض، إشباع الحاجات الجسمية الفطرية، مثل الحاجة إىل الطعام 

 ، وكذا مايحتاجه الجسم من ألبسة.والرشاب، والحاجة إىل الجنس، والحاجة إىل النشاط والراحة

ريض الله عنه قال: كَاَن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم إِذَا اْستََجدَّ ثَْوبًا  عن أيب سعيد الخدري -
ا قَِميًصا أَْو ِعاَمَمًة ثُمَّ يَُقوُل: "اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَنَْت كََسْوتَِنيِه أَْسأَلَُك مِ  ُه بِاْسِمِه إِمَّ   َما ُصِنعَ   ْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َسامَّ

 ( 1767:الرتمذي، رقمأخرجه ". )لَُه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِِّه َورَشِّ َما ُصِنَع لَهُ 

عنه - الله  ريض  العاص  أيب  بن  عثامن  وجعاً  عن  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  إىل  شكا    أنه 
لََّم ِمْن َجَسِدَك،  تَأَ " َضْع يََدَك َعىَل الَِّذي  وسلم:يجده يف جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صىل الله عليه  

َوأُحاذرُ   :َوقُْل  أَِجُد  َما  رَشِّ  ِمْن  َوقُْدرَتِِه،  بِاللِه  أَُعوُذ  َمرَّاٍت:  َسبَْع  َوقُْل  ثَ الَثًا،  اللِه،  مسلم،  "بِْسِم  )أخرجه   .
 ( 2202رقم:

اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك    "  عن أنس بن مالك ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول: -
ويف رواية الحاكم: )وأعوذ    .(1554أخرجه أبو داود، رقم:". )اأْلَْسَقاِم   ِمْن الرَْبَِص َوالُْجنُوِن َوالُْجَذاِم وَسيِّئِ 

 ( 1944األسقام( )أخرجه الحاكم، رقم: ئذام وسيبك من الصمم والبكم والجنون والربص والج

َعن َعبِْد الله بِْن ُعَمَر ريض الله عنهام قال: لَْم يَكُْن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يََدُع َهُؤالِء   -
َعَواِت ِحنَي مُييِْس َوِحنَي يُْصِبُح:   نْيَا َواآْلِخرَِة، اللَُّهمَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك الَْعْفَو  اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك الَْعاِفيََة يِف "الدَّ  الدُّ

،   ، َوالَْعاِفيََة يِف ِديِني َوُدنْيَاَي َوأَْهيِل َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْورايِت، َوآِمْن َرْوَعايِت  اللَُّهمَّ اْحَفظِْني ِمْن بنَْيِ يََديَّ
)أخرجه أبو داود، ".  َوِمْن َخلِْفي، َوَعْن مَيِيِني، َوَعْن ِشاَميِل، َوِمْن فَْوقِي، َوأَُعوُذ بَِعظََمتَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي 

 .(5074رقم:
 ايل:نفعال ااملطلب الرابع: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال 

وما  و   الخ،  والغضب..  والخوف  الكره  مثل:  املختلفة،  باالنفعاالت  املتعلقة  النشاط  أساليب  تتضمن 
 .يرتبط بذلك من ثبات إنفعايل أو عدمه
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عن سليامن بن رصد ريض الله عنه قال: كُنُْت َجالًِسا َمَع النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َورَُجاَلِن   -
" إِينِّ أَلَْعلَُم كَلَِمًة لَْو قَالََها يَْستَبَّاِن فَأََحُدُهاَم اْحَمرَّ َوْجُهُه َوانْتََفَخْت أَْوَداُجُه فََقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم:  

يْطَانِ  :َذَهَب َعنُْه َما يَِجُد لَْو قَاَل   .(3108رقم: البخاري، . )أخرجهَما يَِجُد"َذَهَب َعنُْه  ،أَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن الشَّ

كلام نزل  - وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أخدم  كنت  قال:  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  عن 
لَعِ  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن َوالَْعْجِز َوالْكََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوضَ  فكنت أسمعه يُكرِث أن يقول:

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل". )أخرجه البخاري، رقم:  . (6002الدَّ

عن أمِّ املؤمنني عائشة رىض الله عنها أنَّها ُسِئلَت: َما كَاَن رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل  -
ُ َعرْشًا، َويَُسبُِّح َعرْشًا، َويَُهلُِّل َعرْشًا، َويَْستَْغِفُر َعرْشًا،  اَن يُ كَإِذَا قَاَم ِمَن اللَّيِْل؟ َوبَِم كَاَن يَْستَْفتُِح؟ قَالَْت:   كرَبِّ

يِق يَْوَم الِْحَساِب "َعرْشًا، َويَُقوُل:    "اللُهمَّ اْغِفْر يِل َواْهِديِن َواْرزُقِْني "َويَُقوُل:    " اللُهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن الضِّ
رواية:   ويف  الِْقيَاَمةِ "َعرْشًا.  يَْوِم  َوِضيِق  نْيَا  الدُّ ِضيِق  ِمْن  بَِك  أُعوُذ  اينِّ  أحمد،  "  اللهمَّ  اإلمام  )رواه  َعرْشًا. 

 .(25102رقم:
    :االجتامعي: استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال خامساملطلب ال 

يف  و  للشخص  االجتامعية  بالعالقات  واال تتمثل  االجتامعية،  واملعايري  واملجتمع،  تجاهات األرسة 
 .والقيادة والتبعية

فراشه:  - إىل  أوى  إذا  يقول  كان  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  أن  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب    عن 
ٍء فَالَِق الَْحبِّ َوالنََّوى ُمنَزِّ  َمَواِت َورَبَّ اأْلَرِْض َورَبَّ كُلِّ يَشْ أَُعوُذ  َل التَّْورَاِة َواإْلِنِْجيِل َوالُْقرْآِن  "اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ

ٌء    ِبَك ِمْن رَشِّ كُلِّ ِذي رَشٍّ أَنَْت آِخٌذ ِبنَاِصيَِتهِ  يَشْ َوأَنَْت اآْلِخُر فَلَيَْس بَْعَدَك  ٌء  أَنَْت اأْلَوَُّل فَلَيَْس قَبْلََك يَشْ
الْبَ  َوأَنَْت  ٌء  يَشْ فَْوقََك  فَلَيَْس  الظَّاِهُر  ِمْن  َوأَنَْت  َوأَْغِنِني  يَْن  الدَّ َعنِّي  اقِْض  ٌء  يَشْ ُدونََك  فَلَيَْس  اِطُن 

 . (5051الَْفْقِر".)أخرجه أبو داود، رقم:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريض الله عنهام قال: كان رسول الله صىل الله عليه وسلم   -
اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعَقابِِه  يعلمنا كلامت نقولهن عند النوم من الفزع: َورَشِّ  " بِْسِم اللَِّه أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ

يَاِطنِي َوأَْن يَْحرُضُوِن"  ِعبَاِدهِ   . (3893)أخرجه أبو داود، رقم: .َوِمْن َهَمزَاِت الشَّ

تََزوََّج أََحُدكُْم    "إِذَا  :عن عبد الله بن عمرو ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم قال -
اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َوِمْن    :فَلْيَُقْل   ،اْمرَأًَة أَْو اْشرَتَى َخاِدًما

 .(2160ِة َسنَاِمِه َولْيَُقْل ِمثَْل َذلَِك".  )أخرجه أبو داود، رقم:َوإِذَا اْشرَتَى بَِعريًا فَلْيَأُْخْذ بِِذْروَ   ، رَشِّ َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ 
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مل ير قرية يريد دخولها إال قال حني   وسلمعن صهيب ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه  -
يَاِطنِي وَ  بْعِ َوَما أَظْلَلَْن، َورَبَّ األَرَِضنَي َوَما أَقْلَلَْن، َورَبَّ الشَّ اَمَواِت السَّ َما أَْضلَلَْن، َورَبَّ  يراها: "اللهمَّ رَبَّ السَّ

يَاحِ َوَما َذَريَْن، فَإِنَّا نَْسألَُك َخرْيَ َهِذِه الَْقْريَةِ  ".   َوَخرَي أَْهلَِها، َونَُعوُذ بَِك ِمن رَشَِّها َورَشِّ أَْهلَِها َورَشِّ َما ِفيَهاالرِّ
 (2488أخرجه الحاكم، رقم:)

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوذُ  -
ِجيُع    ( 1547)أخرجه أبو داود، رقم:  َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الِْخيَانَِة فَإِنََّها بِئَْسِت الِْبطَانَُة"بَِك ِمْن الُْجوِع فَإِنَُّه بِئَْس الضَّ

ُذوا بِاللِه ِمْن َجاِر   - عن أيب هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: "تََعوَّ
ْوِء يِف َداِر الُْمَقاِم، فَإِنَّ َجاَر الْبَاِديَِة يَتَحَ   (5502رقم: أخرجه النسايئ،  (وَُّل َعنَْك". السَّ

عن عقبة بن عامر ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ  -
وِء،   وِء، ومْن ساعة السُّ وِء، ومْن ليلِة السُّ وءِ أَُعوُذ بَِك ِمْن يوِم السُّ وِء يف  ومْن صاحِب السُّ داِر  ، ومْن جاِر السُّ

 ( 810رقم: أخرجه الطرباين،  (املُقامة".

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الكلامت"   -
يِْن َوَغلَبَِة الَْعُدوِّ َوَشاَمتَِة اأْلَْعَداءِ اللَُّهمَّ إِينِّ   (5475رقم:  أخرجه النسايئ، (".أَُعوُذ ِبَك ِمْن َغلَبَِة الدَّ

   : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال االقتصادي:سادساملطلب ال
 ، وكل ما يتعلق بالبيع والرشاء.وتشمل الفقر والدين وعدم توفر مقومات الحياة املعيشية

" إِذَا تََزوََّج أََحُدكُْم    :عن عبد الله بن عمرو ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم قال -
 بَِك ِمْن رَشَِّها َوِمْن رَشِّ  اْمرَأًَة أَْو اْشرَتَى َخاِدًما فَلْيَُقْل اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه َوأَُعوُذ

 . (2160)أخرجه أبو داود، رقم:  ِذْرَوِة َسنَاِمِه َولْيَُقْل ِمثَْل َذلَِك".َوإَِذا اْشرَتَى بَِعي ا َفلْيَأُْخْذ بِ   ،َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ 

كلام نزل  - وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أخدم  كنت  قال:  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  عن 
كََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوَضلَعِ  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن َوالَْعْجِز َوالْ  فكنت أسمعه يُكرِث أن يقول:

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل". )أخرجه البخاري، رقم:  . (6002الدَّ

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ  -
بِ َوأَُعوُذ  ِجيُع  الضَّ بِئَْس  فَإِنَُّه  الُْجوِع  ِمْن  الِْبطَانَُة"بَِك  بِئَْسِت  فَإِنََّها  الِْخيَانَِة  ِمْن  داود، .  َك  أبو  )أخرجه 

 .(1547رقم:
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"اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن   :عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يقول -
لَِّة َوأَُعوُذ بَِك ِمْن أَْن أَظْلَِم أَْو أُظْلَ   ( 1544أخرجه أبو داود، رقم:م". )الَْفْقِر َوالِْقلَِّة َوالذِّ

 استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال البيئي:   :ابعاملطلب الس
 :وسامئها وكواكبهابطقسها وظواهرها    التي خلقها الله تعاىل  طبيعة النسان من  باإل   ما يحيط وتشمل  

عن خالد بن الوليد ريض الله عنه قال: كنت أفزع بالليل، فأتيت النبي صىل الله عليه وسلم،   -
عليه    فقلت: إين أفزع بالليل فآخذ سيفي، فال ألقى شيئاً  رسول الله صىل الله  رضبته بسيفي، فقال  إال 

 وسلم: " أال أعلمك كَلاَِمٍت َعلََمِني الروُح األِمنُي؟"  فقلت: بىل. فقال:  
اَمءِ  اِت الَّتِي ال يَُجاِوزُُهنَّ بَرٌّ َوال فَاِجٌر، ِمْن رَشِّ َما نَزََل ِمَن السَّ يَْعرُُج ، َوَما  " أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ

يَطْرُُق بَِخرْيٍ يَا َرْحَمُن" فقالها، فذهبت عنه".    اً ِفيَها، َوِمْن رَشِّ ِفََتِ اللَّيِْل َوالنََّهاِر، َوِمْن كُلِّ طَارٍِق إِال طَارِق
 ( 5573رقم: )أخرجه الطرباين،

يُح ِمْن  "    سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول:  :عن أيب هريرة ريض الله عنه قال - الرِّ
وا اللََّه َخرْيََها َواْستَِعيُذوا َرْوحِ اللَِّه؛ فََرْوُح اللَِّه تَأيِْت بِالرَّْحَمِة َوتَأيِْت بِالَْعَذاِب فَإِذَا رَأَيْتُُموَها فاََل تَُسبُّوَها َوَسلُ 

 ( 7619بِاللَِّه ِمْن رَشَِّها". )أخرجه أحمد، رقم: 

وسلم أنها قالت: كان النبي صىل الله عليه وسلم إذا عصفت    عن عائشة زوج النبي صىل الله عليه -
ا َورَشِّ َما ِفيَها  الريح قال: " اللَُّهمَّ إينِّ أْسألَُك َخرْيََها َوَخرْيَ َما ِفيَها َوَخرْيَ َما أُرِْسلَْت بِِه، وأَُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّهَ 

 (899)أخرجه مسلم، رقم:  َورَشِّ َما أُرِْسلَْت بِِه ".

فقال:ع  - القمر  إىل  نظر  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  أن  عنها  الله  ريض  عائشة  َعائَِشُة   ن  "يَا 
 .(25752)أخرجه أحمد، رقم: اْستَِعيِذي بِاللَِّه ِمْن رَشِّ َهَذا فَإِنَّ َهَذا الَْغاِسُق إِذَا َوقََب".

كَاَن إِذَا اْستََوى َعىَل بَِعريِِه  "    عن ابن عمر ريض الله عنهام أن رسول الله صىل الله عليه وسلم:  -
َ ثَ الَثًا َر لَنَا َهَذا َوَما كُنَّا لَُه ُمْقِرنِنَي َوإِنَّا إىَِل َربِّنَا لَُمنَْقلِبُونَ   :ثُمَّ قَاَل   ،َخارًِجا إىَِل َسَفٍر كرَبَّ   ، ُسبَْحاَن الَِّذى َسخَّ

ْن َعلَيْنَا َسَفرَنَا َهَذا َواطِْو َعنَّا   ،َوالتَّْقَوى َوِمَن الَْعَمِل َما تَرىَْض  اللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك ىِف َسَفرِنَا َهَذا الرِْبَّ  اللَُّهمَّ َهوِّ
َفِر َوالَْخلِيَفُة ىِف األَْهلِ   ،بُْعَدهُ  اِحُب ىِف السَّ َفِر َوكَآبَِة الْمَ   ،اللَُّهمَّ أَنَْت الصَّ نْظَِر  اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّ

َواألَْهلِ  َوزَاَد ِفيِهنَّ   ". َوُسوِء الُْمنَْقلَِب ىِف الْاَمِل   . رََجَع قَالَُهنَّ َحاِمُدونَ "  :َوإِذَا  لَِربِّنَا  َعابُِدوَن  .  "آيِبُوَن تَائِبُوَن 
 .(1342)أخرجه مسلم، رقم:
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: عليه وسلم يقولعن خولة بنت حكيم السلمية ريض الله عنها أنها سمعت رسول الله صىل الله   -
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق فإنه اَل يرَُضُّ  ٌء َحتَّى يَرْتَِحَل  "إذا نزل أحدكم َمنْزاًِل فَليقل أَُعوُذ بِكَلِاَمِت اللَِّه التَّامَّ ُه يَشْ

 . (2708)أخرجه مسلم، رقم: ِمنُْه".
 : استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال السلويك واألخالقي:  التاسعاملطلب 

وفق  والتي ينبذها أصحاب املروءة والخلق الكريم، وذلك وتتضمن األفعال والصفات غري الالئقة
 : املنظور اإلسالمي

الُْمكْ - يَُعلُِّم  كَاَم  الكلامت  هؤالء  بنيه  يعلم  كان  أنه  عنه  الله  ريض  وقاص  أيب  بن  سعد  تُِب  عن 
الَِة:   َويَُقوُل:، الِْغلْاَمنَ  ُذ بِِهنَّ ُدبَُر الصَّ "اللَُّهمَّ إِِّنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن  إِنَّ رَُسوَل اللِه صىل الله عليه وسلم كَاَن يَتََعوَّ
نْيَا  ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن أَرْذَِل الُْعُمرِ   ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الْبُْخلِ   ،الُْجْبِ    (َوَعَذاِب الَْقرْبِ".    ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة الدُّ
 .(2676البخاري،رقم: أخرجه

"اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ   عن قطبة بن مالك ريض الله عنه قال كان النبي صىل الله عليه وسلم يقول: -
 .(3591رقم:  أخرجه الرتمذي، (ِق، َواألَْعاَمِل، َواألَْهَواِء".بَِك ِمْن ُمنْكَرَاِت األَْخاَل 

كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: " اللَُّهمَّ إِينِّ   :عن زيد بن أرقم ريض الله عنه قال -
تَْقَواَها، َوَزكَِّها أَنَْت    أَُعوُذ بَِك ِمَن الَْعْجِز َوالْكََسِل، َوالُْجْبِ َوالْبُْخِل، َوالَْهرَِم َوَعَذاِب الَْقرْبِ، اللَُّهمَّ آِت نَْفيِس 

ْوالََها، اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم الَ يَنَْفُع، َوِمْن قَلٍْب الَ يَْخَشُع، َوِمْن نَْفٍس الَ  َخرْيُ َمْن َزكَّاَها، أَنَْت َولِيَُّها َومَ 
 . (2722رقم: مسلم، أخرجه  (تَْشبَُع، َوِمْن َدْعَوٍة الَ يُْستََجاُب لََها". 

ذُ  اَن رَُسوُل ال: ك َعْن َعبِْد اللِه بِْن رَسِْجَس ريض الله عنه قَاَل  - لِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إِذَا َسافََر يَتََعوَّ
الَْمنْظَرِ  َوُسوِء  الَْمظْلُوِم،  َوَدْعَوِة  الْكَْوِر،  بَْعَد  َوالَْحْوِر  الُْمنَْقلَِب،  َوكَآبَِة  َفِر،  السَّ َوْعثَاِء  َوالْاَملِ   ِمْن  اأْلَْهِل    . يِف 

 . (1343)أخرجه مسلم، رقم:

َة ريض الله عنها قَالَْت: َما َخرََج النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن بَيْتِي قَطُّ إِالَّ قَاَل: َعْن أُمِّ َسلَمَ   -
، أَْو أَظْلَِم أَْو أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَوْ "   ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ أبو  )أخرجه  ".  يُْجَهَل َعيَلَّ   اللَُّهمَّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

 .(5094رقم:  ،داود 

 عن أيب ُهَريْرََة رىض الله عنه قال: إِنَّ رَُسوَل َصىلَّ َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن يَْدُعو يَُقوُل: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ -
َقاِق، َوالنَِّفاِق، َوُسوِء اأْلَْخاَلقِ    . (1546  )أخرجه أبو داود، رقم:  ."بَِك ِمَن الشِّ
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 الجدول األول: تحليل االستعاذات النبوية يف املجال اإلمياين والتعبدي يبني 

اإلميـــاين   املـــجـــال 
 والتعبدي

 مضمون االستعاذة 

اســـتعاذات النبي من 
 عذاب الله وغضبه 

بالله  -1 الله  -3الضاللة  -2الرشك  النار  - 4عذاب  الله  -5حر  الله  -6عقاب  -7سخط 
ِضيق  -9منه النبي عليه الصالة والسالممن رش ما استعاذ -8الستعاذة بالله من الله ا

 يوم القيامة 

اســـتعاذات النبي من 
 الغيبية  خاوفامل
 

رش الشيطان  -4همز الشيطان ونفخه ونفثه  - 3الشيطان الرجيم  -2الخبث والخبائث  -1
- 9الوسواس الخناس-8حاسد إذا حسد  - 7النفاثات يف العقد  -6  ما خلقرش  -5ورشكه  

 عني المة -11هامة -10تنة املسيح الدجال ف
اســـتعاذات النبي من 

 فنت الدنيا
 

واملامت  -1 املحيا  البالء  -2فتنة  الشقاء  -3جهد  القضاء-4درك  األعداء -5سوء  شامتة 
ظهرالفَت  -8رش فتنة الفقر  - 7رش فتنة الغنى -6 وما بطن    ما  سوء املنقلب  -9منها 

األهل املال  نعمتك  -10  يف  َعاِفيَتَِك   -11زوال  نِْقَمتَِك   -12  تََحوُِّل  َوَجِميعِ  -13َوفَُجاَءِة 
   َسَخِطَك 

اســـتعاذات النبي من 
 املعايص واآلثام 

-4نقرتف سوءا عىل أنفسنا أو نجره عىل مسلم  -3سيئات أعاملنا  -2رشور أنفسنا  -1
 رش منيي - 9  رش قلبي- 8رش لساين- 7رش برصي-6رش سمعي- 5 ما صنعت رش

استعاذات النبي من  
أنواع من امليتات  

 املؤملة 

الهدم  -1 املوت    -5الحريق    -4الغرق    -3الرتدي    -2من  عند  الشيطان    -6يتخبطني 
 أموت لديغا - 7أموت يف سبيلك مدبرا 

 النبي مناســـتعاذات  
كرات املوت وعذاب  ـس

 القرب

 فتنة القرب   -3فتنة املامت  -2عذاب القرب  -1

ــتعاذات النبي يف  اسـ
 مجال العبادات

 صالة التنفع  -5علم الينفع  -4قلب اليخشع  - 3عمل اليرفع  -2قول اليسمع  -1
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يبني الجدول الثاين: تحليل االستعاذات النبوية يف املجال الجسمي والعقيل واالنفعايل 
 واالقتصادي واالجتامعي والبيئي 

 مضمون االستعاذة  نوع املجال
 الجنون  -3الهرم  -2أرذل العمر -1 املجال العقيل 
الربص    -3)األمل(  وأحاذرمن رش ما أجد    -2من رشه )الكساء( ورش ماصنع له  -1 املجال الجسمي 

 أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي   -9  األدواء-8الصمم    - 7سيئ األسقام    - 6الجذام    -5البكم    -4
نْيَا - 4العجز  - 3الحزن   -2الهم  -1 املجال االنفعايل   ِضيِق الدُّ
رشها ومن رش ماجبلتها    - 3رش عباده    -2من رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته  -1 املجال االجتامعي 

هذه    -4عليه)للزوجة(   ) رش  اإلقامة(  القرية  ورش    ورشمكان  فيهاأهلها    - 5  ما 
املقام  -6الخيانة   دار  يف  السوء  السوء    -7جار  العدو  -8صاحب  شامتة    -9غلبة 

 األعداء 
 القلة  - 5الفقر  -4الجوع  - 3دين غلبة ال -2الذلة  -1 املجال االقتصادي

أعوذ بك    -3فَت الليل والنهار    -2فيها    وما يعرجمن السامء    ما نزلمن رش  -1 املجال البيئي
  - 5الغاسق إذا وقب)القمر(  -4ه  من رشها)الريح( ورش مافيها ورش ما أرسلت ب

 وعثاء السفر  
ــويك   ــل الســـ ــال  ــج امل

 واألخالقي
كآبة  -4منكرات األخالق واألعامل واألهواء    -3البخل    -2أعوذ بك من الجب  -1

أَزِلَّ أَْو    -9أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ   -8  دعوة املظلوم-7َوالَْحْوِر بَْعَد الْكَْوِر    -6  الكسل  -5املنظر  
سوء   -14نفاق  ال  -13الشقاق  -12  أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ   -11  أَظْلَِم أَْو أُظْلَمَ   -10أُزَلَّ 

 األخالق 
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شكل يبني توزع االستعاذات النبوية يف املجاالت الثامنية حسب عدد املفردات الواردة يف كتب  
 ( استعاذة غي مكررة 106ومجموعها ) السنة النبوية

املطلب التاسع: تحليل مفردات استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مؤرشات الصحة  
 النفسية: 

تبع اإلسالم يف تربية اإلنسان منهجاً تربوياً هادفاً يحقق التوازن بني الجانبني املادي والروحي   
تحقيق الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية. وملا كان معظم   يف شخصية اإلنسان مام يؤدى إىل

ويغفلون عن العمل لتحصيل  االنشغال بتحصيل السعادة العاجلة يف هذه الحياة الدنيا،    الناس مييلون إىل 
يف حاجة إىل  كان اإلنسان  يف الحياة اآلخرة،  خاص يتضمن ثالثة أساليب    السعادة اآلجلة  منهج تربوي 

: يعنى بتقوية الجانب الروحي يف اإلنسان عن طريق اإلميان بالله، وتقواه،  األسلوب األول من الرتبية:
وذلك بالتحكم  ،  الجانب البدين يف اإلنسان  بالسيطرة عىل   : يعنىاألسلوب الثاين  وأداء العبادات املختلفة. 

واالنفعاالت الدوافع  عىل  ، يف  وشهواتها.  والتغلب  النفس  الثالث أهواء  اإلنسان  األسلوب  بتعليم  يعنى   :
مجموعة من الخصال والعادات الرضورية لنضجه االنفعايل واالجتامعي، ولنمو شخصيته، وإلعداده لتحمل  

  ا مسؤولياته يف الحياة، وللقيام بدوره يف تقدم املجتمع وعامرة األرض بحيوية وفعالية، ولتهيئته ليك يحي
 (. 2018)اشتياق سعيد،  حياة سوية تتحقق فيها الصحة النفسية.

ما ينشط التحفيز    تضمنت   استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم ويف ضوء ذلك يؤكد الباحث أّن    
األدعية ليست كلامت يرددها املؤمن بلسانه  و .  يف كافة املجاالت  يصل إىل الصحة النفسية الذايت لإلنسان ل
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ولنتأكد من هذه الفرضية ونشاطاته.    ه عىل سلوك  ها العميق تأثري االت نفسية وإدراكات معرفية لها  بل انفع
مؤرشات الصحة النفسية التي يتناولها علامء الصحة النفسية عىل اختالف    أهم   سوف يعرض الباحث 

   نظرياتهم التي حاولت أن تصوغ الصورة املثالية لإلنسان السوي.
فيه رشوط     أن تتوفر بدّ ال السوية    اإلنسان إىل الشخصية يصل    ليكالسوية:  مؤرشات الشخصية  -

ومؤرشات للصحة    الصفات اعتربوها محددة للسلوك السوي،  من  وضع بعض الباحثني عدداً معينة، ولقد  
يف: ا،  النفسية القريطي،  نظر  املطلب  )1995)عبد  رب(  شحاتة  السالم  2000ع،يمحمد  عبد  )حامد   )
)1997زهران، عبدالغفار،(  السالم  )2001عبد  السيد(  النيل،  محمود  )2014أبو  العزيز  (  عبد  عيل  رشاد 
 :ام يأيتفي ( وتتمثل 2000موىس،

عنه سلوك  :لفاعليةا -1 حل املشكالت  الشخص السوي يصدر  نحو  موجه  والتغلب    ،فعال، سلوك 
طريق امل هذه املشكال عىل الضغوط عن  ملصدر  والضغوطواجهة املبارشة  لديه   .ت  هنا  فالشخص السوي 

 إمكانية للتعامل مع الضغوط التي يتعرض لها من خالل اسرتاتيجيات خاصة.
واإل  وفقاً  مراد الله لإلسالم فإّن الفاعلية  له أن يحقق  ميكن  وروحه، فال  يجابية تعد سمة املسلم 

مناط   ألّن  املرتفعة،  واإليجابية  املتوقدة  بالفاعلية  إال  األرض  وعامرة  الرشيعة  إقامة  من  الحياة  يف  منه 
 قول سبحانه وتعاىل: منني. ي د عىل الفاعلية يف قلوب املؤ التغيري يف حياة اإلنسان ويف حياة املجتمع يعتم

ويقول: ﴿ذلك بأّن الله مل يك مغرّيا   (11)الرعد،اآلية ﴿إّن الله ال يغرّي ما بقوم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم﴾  
﴿وأّن ليس   ويقول: ،(53)األنفال،اآليةنعمة أنعمها عىل قوم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم وأّن الله سميع عليم﴾  

وإسالمنا   (40،39،  41النجم،اآليات)ه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء األوىف﴾  لإلنسان إالّ ما سعى وأّن سعي
تعاىل:   يقول  العمل  وحب  والحيوية  للنشاط  يدعونا  اأْلَرِْض ﴿الحنيف  يِف  فَانْتَرِشُوا  اَلُة  الصَّ قُِضيَِت  فَإِذَا 

ويف هذا املعنى الكريم يقول , (10ية،اآل )الجمعة  ﴾ ُحونَ َوابْتَُغوا ِمْن فَْضِل اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَثرِيًا لََعلَّكُْم تُْفلِ 
ألن يأخذ أحدكم حبله ثم يأيت الجبل فيأيت بحزمة من حطب عىل  ": صىل الله عليه وسلم رسولنا العظيم

، رقم:  )رواه البخاري  "ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خري له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه
: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوالَْحزَِن  رجعنا للنظر يف استعاذات النبي صىل الله عليه وسلمولو    ( 1471

يِْن َوَغلَبَِة الرَِّجاِل".   نجد أنه عليه الصالة والسالم يف هذا الدعاء  َوالَْعْجِز َوالْكََسِل َوالْبُْخِل َوالُْجْبِ َوَضلَعِ الدَّ
نطلب   أن  أ يعلمنا  الله  حالة  من  يعنيان  والحزن  فالهم  والخمول،  واليأس  السلبية  صفات  من  نتخلص  ن 

الذي   نفسية  اإلنسان  لضغوط  و يشعر  والفاعلية.  اإلنطالق  من  متنعه  املقدرةتالعجز  هائلة  والكسل    ،قابله 
الصفات   وتخلص اإلنسان من هذهوالبخل يقابله الكرم والعطاء،  ،قابله الشجاعةتوالجب  ،يقابله النشاط

كمؤرش عىل الصحة    ، يف املجتمع والحياة  واإليجابية  إىل الشخصية الفاعلة  به  تؤديوانتقاله إىل نقيضها  
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عىل ذلك من قوله صىل الله   النفسية والشخصية السوية التي يريد منا اإلسالم أن نكون عليها. وال أدّل 
عليه وسلم: "إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تَقوم حتى يَغرَِسها، فليَغرِْسها" )أخرجه  

فاملسلم مطالب   ،بل فاعلية وإنتاج مهام كانت الضغوط والتحديات ،(. فال سلبية وال كسل 183أحمد، رقم: 
الَْحْوِر  ن: "أكّد النبي صىل الله عليه وسلم هذا املعنى باستعاذته م  وقد  بالسعي وتجاوز الظروف الصعبة.

والتي   مؤرش عىل  بَْعَد الْكَْوِر"،  وهذا  والرش بعد الخري،  واملعصية بعد الطاعة  تعني النقصان بعد الزيادة 
 انتكاسة يف الشخصية وتردي يف العزمية، وفشل بعد نجاح.

م الكفاءة: -2 طاقاته  يستخدم  السوي  بدرجة  الشخص  الواقعية  من  وهو  لجهوده،  تبديد  غري  ن 
يتقبل   هذه األحوال  يف  وهو  بلوغها،  ميكن  التي  واألهداف  الفعالة،  غري  املحاوالت  يعرف  أن  من  متكنه 

ويف هذا املعنى نجد أن رسول الله صىل الله عليه وسلم    .اإلحباط وضياع األهداف ويعيد توجيه طاقاته
ُذ ِمْن َجْهدِ  َقاِء، َوُسوِء الَْقَضاِء، َوَشاَمتَِة األَْعَداِء". وهي استعاذات نبوية املراد كان: " يَتََعوَّ  الْباَلَِء، َوَدرَِك الشَّ

حباط ماّم يصيبه يف حياته الدنيا، فجهد البالء: هو كل ما أصاب  منها طلب املسلم من ربه أال يصاب باإل 
: كل املوانع والعوائق يف طريق الحياة وعامرتها وما ال طاقَة له به، فيدخل يف ذلك  املرَء من شدة ومشقة،

حيلته  قلة  أو  لعجزه  تجاوزها  عىل  قادر  غري  ألنه  اإلنسان  يتحمله  ال  تتعلق    ،مام  عنه  خارجة  ألسباب  أو 
به   تحيط  الشقاءبظروف  درك  معنى  وكذا  وأهدافه.  غاياته  إىل  الوصول  من  متكنه  يناقض    ،ال  والذي 

أن   وتعني:  القضاء  سوء  من  والسالم  الصالة  عليه  استعاذته  وتأيت  واألمان.  واالستقرار  والهناء  السعادة 
وأّما شامتة األعداء   .يحميك الله من اتخاذ القرارت واألقضية الخاطئة التي ترضك يف أمر دينك ودنياك

بط اإلنسان ومينعه من االنطالق بعد الكبوة، وترتك   لهم، ألّن ذلك يحةٍ  يجعلك َمَحلَّ شامتٍة وُسخريال هي أ
حيث تفقده ثقته بنفسه وتشعره بعدم كفاءته عىل اإلنجاز والنجاح.    سلبياً   س بالشخص أثراً نفسياً شامتة النا

وهو الذي أويت جوامع الكلم بهذه االستعاذات   ، شك ونحن أمام حديث رسول الله صىل الله عليه وسلم  وال
ليس  هناك ابتالءات يف الدنيا ومواقف محبطة وظروف معيقة للنجاح واإلنجاز، ف  ملسلم أنّ القصرية يعلم ا

 وإن أدركها فال بد أن يصرب عليها ويتجاوزها.  ،أن يستعيذ بالله منها أمامه إالّ 
الخربة   املرونة -3 من  االستفادة  عىل  والتوافق،    :والقدرة  التكيف  عىل  قادر  السوي  الشخص 

فظروف الحياة دامئة التغري لذلك يضطر اإلنسان إىل أن يعدل استجاباته كلام تغريت ظروف البيئة التي  
يعـيش فيها، فاملرونة تعد من أول مستلزمات اإلنسان ليك يحيا حياة متوافقة سوية والعكس صحيح، أي 

ويف هذا السياق نجد أن رسول الله صىل  قوالتوتر وسوء التوافـأن التصلب مدعاة لحدوث االضطراب  
يَنَْفُع" الَ  ِعلٍْم  "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن  وسلم قال:  عليه  هو العلم الذي يتجدد بتجدد   ،الله  والعلم النافع 

  وينتفع به الناس.   فرياعي الزمان واملكان واإلنسان فينتفع به صاحبه  ويستفيد من تجاربها،  ظروف الحياة،
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ومل يق صاحبه   وال احتياج الوقت املعاش،  ال يناسب ظروف الحياةنسان  العلم الذي يحمله اإل فإن كان  
واألخطاء، الفشل  تكرار  مثاراً ف  من  منه  يجني  حال    لن  من  النبوية  االستعاذة  كانت  لذا  لغريه،  وال  لنفسه 

لي إمكاناته  وال  نفسه  يطور  ال  الحياإنسان  مسرية  وأراد تابع  الله  كام أمر  األرض  وعامرة  املرء    ؛ة  فيصبح 
مام يعني تراجع صحته    ، عديم النفع  ، عىل املجتمع  ئاً عب  ،الرافض للتطوير والتعديل  ، املتصلب بسلوكه وعلمه

 النفسية وفق هذا املؤرش الهام يف السلوك اإلنساين.
مـع اآلخرين،  : تقوم حياة اإلنسان عىل  القدرة عىل التواصل االجتامعي -4 التفاعل االجتامعي 

والشخص املتوافق اجتامعياً يشارك يف ذلك إىل أقـىص حـد وتتميـز عالقاته االجتامعية بالعمق واالقرتاب  
( أن الفرد يستمد إحساسه بإنسانيته من خالل اتصاله  (morieyويرى موراي .واالستقالل يف الوقت ذاته

راره يف الوجود، ويدخل يف عالقات شخصية من أجل إثراء كيانه،  باآلخرين، فهو يحتاج إليهم ليعزز استم
 ، أن يكون يف عزلة عن االخرين  ال يستطيعاجتامعي وحضاري( فهو  و فوجوده رضوري يف وسط )مادي  

اآل  مع  الحديث  من  يؤدي  فحرمانه  الحياة  يف  ومشاركتهم  من  إخرين  تجريده  له    وليتحقق   ،نسانيتهإىل 
حرتام الذات اىل  إال من خالل االنتامء للجامعة، فهو بحاجة  إحب والصداقة  الشعور بالرضا واألمن وال
والنجاح والحب  تؤدي  ،  والتقدير  حاجات  طريق  أ وهي  عن  وبقائها  الجامعات  تكوين  يف  مهمة  دواراً 

بني   الواحدة  أالتفاعل  الجامعة  املختلفةأفراد  الجامعات  بني  املرشدي،و  التواصل    (2011.)عامد  يعد 
من إقامة صالة   اجتامعياً   يف املجتمع املسلم، فالعبادات يف اإلسالم تحمل بعداً   اً أساسي  اً االجتامعي ركن

مقصداً  كلها تحقق  من الترشيعات  وغريها  وصدقة الفطر  وحج البيت  وفريضة الزكاة    مطلوباً   الجامعة 
  عاتهم بالتكافل والرتاحم والتزاور والتآزر. ملا فيه خري مجتمومع غريهم فيام بينهم    نيمن تواصل املسلم

واملسلم الذي ينفرد بنفسه وينعزل يخالف روح اإلسالم وترشيعاته، بل هو غنيمة للشيطان كام قال صىل  
وسلم عليه  الشيطاُن،  :  الله  عليِْهُم  استحوذَ  قد  إال  الصالُة  فيهُم  تقاُم  ال  بَدٍو  وال  قريِة  يف  ثالثٍة  من  ما   "

ا يأكُل الذئُب مَن الغنِم القاصيَة". )أخرجه أبو داود، رقمعليَك بالجامع ومبا أّن املسلم مطالب    ( 547: ِة فإمنَّ
وصلة األرحام، وعيادة املريض، وتفقد الجريان، والسعي يف قضاء حوائج الناس،    ،بالتواصل االجتامعي 

فإنه معرض ملشاكل    واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغري ذلك من السلوكيات اإلسالمية االجتامعية،
ب، وترتك وفيهم الصادق وفيهم الكاذ   ،فيهم األمني وفيهم الخائن  إذ وعوائق كثرية أثناء اختالطه بالبرش،  

 ،عىل التواصل الفعال  ميؤثر عىل قدرته  نفسياً   باملجتمع أثراً   م أثناء مخالطتهبعض الناس  التجارب السلبية ل
اإل يعيشوعىل  الذي  املجتمع  يف  عليه ني  مقدم،  فيه  ونيجابية  مّر  ملا  بالناس  الظن   تجارب    ملسوء  من 

اس إىل  وبالرجوع  حي فاشلة.  وسلم  عليه  صىل الله  النبي  ِمْن  تعاذات  بَِك  أَُعوذُ  إِينِّ  اللَُّهمَّ   " يقول:  كان  ث 
ِجيُع   الضَّ بِئَْس  فَإِنَُّه  ِبئَْسِت الِْبطَانَةُ الُْجوِع  َفإِنََّها  رقم:  "َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن الِْخيَانَِة  داود،  أبو   .(1547)أخرجه 
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ْوِء يِف َداِر  وكان يقول:   ُذوا بِاللِه ِمْن َجاِر السَّ  النسايئ،  . )أخرجهالُْمَقاِم، فَإِنَّ َجاَر الْبَاِديَِة يَتََحوَُّل َعنَْك"" تََعوَّ
وِء،    (،5502رقم: وِء، ومْن ليلِة السُّ كام كان من دعائه صىل الله عليه وسلم: "اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن يوِم السُّ

وِء،   وءِ ومْن ساعة السُّ وءِ ،  ومْن صاحِب السُّ   .(810رقم:  أخرجه الطرباين،. )يف داِر املُقامة"  ومْن جاِر السُّ
نجد يف هذه االستعاذات الرتكيز عىل ثالث أنواع من العالقات واملواقف االجتامعية التي تقلق اإلنسان  

 : ومتنعه من االستقرار والسعادة وهم
األصدقاء   الخيانة. فاملسلم يستعيذ بالله أن يتعرض للخيانة من  - 3صاحب السوء    - 2جار السوء    -1 
والرشكاء  واألقارب والسوء،    ،والجريان  منه األذى  والصاحب الذي يطاله  من الجار  ذلك كله    ألن وكذلك 

نفسية متنع صاحبها من التواصل االجتامعي الفعال مع    سبب آالماً يمدعاة النتفاء السعادة واالستقرار، و
 اآلخرين. 
الشخص السوي املتوافق يتصف بتقدير ذاته إيجابياً   :واإلحساس الواضح بالهوية   تقدير الذات -5

كارل    رىويف هذا السياق ي  .ويدرك قيمتهـا ويشعر باالطمئنان ويعرتف بجوانب ضعفه ويحاول تقويتها
التطابق بني الـذات والخربة هو السبب يف كل مشكالت التوافق لدى البرش، ومن هنا  أن عدم  روجرز  

فإن   والخربة  الـذات  بني  التطابق  عدم  يوجد  وعندما  املشكالت،  حل  إىل  يقود  التطابق  عدم  إزالة  فإن 
ر الفرد  ويشع  ،اً دفاعي  اً للقلق والتهديد ومن ثم فإنه يسلك سلوك  اً أو يكون معرض الشخص يكون غري متوافق

محمد  )    ت لديه أو تحقيق الذاتابالقلق عندما يستشعر الخربة عىل أساس أنها غري متسقة مع بنية الذ
( عن كارل روجرز  قوله: ) يبدو يل من خالل تتبعي لخربة  2011كام ينقل املرشدي) (  68،  201،  حسن غانم

ل مريض لديه املشكلة نفسها فتحت ىل خلقها، ان كإمرىض كثريين يف سياق العالقة العالجية التي نسعى  
مستوى املوقف املشكل الذي يشكو منه الفرد أي وراء الصعوبات أو املشكالت املتعلقة بدراسته أو زوجته  
أو عمله، أو سلوكه الشاذ أو الذي ال ميلك حياله قدرة عىل ضبطه أو مبشاعره الباعثة عىل الخوف تكمن  

دو أن يف القاع من البناء النفيس للمريض تربز تساؤالت مثل :  نزعة رئيسة إىل البحث عن الهوية ، فيب
من أنا حقيقة ؟ كيف أستطيع التوصل إىل هذه الذات الحقيقية التي تكمن وراء كل سلويك الذي يطفو  

يف غاية األهمية، إذ يساعده ذلك عىل أن مييض    عىل السطح؟  ولذلك فإن إدراك الفرد لنفسه يعد أمراً 
فالهوية تعني إحساس الفرد مبكانته بالعامل   يتيه. بخطى واضحة املعامل فال يتخبط واليف طريق الحياة 

والشك أّن املسلم يدرك ذاته، ويعرف    واملعنى الذي يحصل عليه الشخص لنفسه من املحتوى الواسع للحياة  
العدم، وكرمه، وهداه، وسخر  ه للقرآن الكريم يعلم أّن الله أنعم عليه باإليجاد من ءتهويته، من خالل قرا

وأعىل من إنسانيته، وهداه سبل الرشاد، وجعل املقياس للتفاضل بني البرش، ليس    له مايف األرض جميعاً 
مستجيباً  ومالهم وعرقهم، بل عىل ما أساس التقوى، فيشمر املسلم عن ساعد الجد،  حسب شكلهم    عىل 
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له الشعور بالعزة واالفتخار بعبوديته لله الواحد القهار،    ألمر الله له ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، فيتحقق 
وتقصريه، فيسعى جاهداً  مواطن ضعفه  يف الوقت نفسه  يف سلم    كام يدرك  لريتقي  مجاهدة نفسه  إىل 

بعامرة األرض بالخري والسالم. وبالرجوع إىل استعاذات   العبودية، ويترشف بحمل رسالة املسلم يف الحياة
، أَْو أَظْلَِم أَْو  "  ه وسلم نجد أنه يقول:  النبي صىل الله علي ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ اللَُّهمَّ أَُعوُذ بَِك أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

( فيعلمنا رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم 5094رقم:  )أخرجه أبو داود، ".أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ 
ل والزلل والجهل سواء مع أنفسنا أو أن منارسها مع اآلخرين، وهذه الثالثة تعرب عن أن نستعيذ من الضال

، حيث يصيبها الجهل والضالل وتقع بالزلل، فتنحرف عن  اإلنسان يف حياتهحالة من التيه الذي يصيب  
ة، ويف  غايتها يف الوجود، وتقرتف اآلثام أو ترتكب الحامقات، ألنها ضلت الطريق، ونسيت املهمة والغاي

والفشل مدارك الشقاء  يف  ويهوي  هذه ينتكس املسلم  سواء.   حالة التيه  حد  وآخرته عىل  حياته  يف أمور 
وألهمية إدراك املسلم رسالته وهويته يف الحياة التزم النبي صىل الله عليه وسلم بهذه االستعاذات، كام  

اللَُّهمَّ أَُعوُذ بَِك  "  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن بَيْتِي قَطُّ إاِلَّ قَاَل: تروي أُمِّ َسلََمَة ريض الله عنها: َما َخرََج النَِّبيُّ َصىلَّ 
، أَْو أَظْلَِم أَْو أُظْلََم، أَْو أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ  ، أَْو أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ  ". أَْن أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ

املجال  التناسب: -6 يف  خاصة  املبالغة  عدم  يعني  بالرسور    التناسب  يـشعر  فالسوي  االنفعايل، 
التي    الفرحو  للمثريات  مناسب  بقدر  عنها  يعرب  لكنه  األخرى،  االنفعاالت  وكل  والدهشة  والحزن  واألىس 

ن هناك تناسباً بني السلوك السوي واملوقف الذي يصدر فيه السلوك، أما السلوك  إ أثارتها، ولذلك نقول  
فاملسلم يتعلم يف مدرسة اإلسالم كيف    االنفعال تزيد عام يتطلبه املوقف.غري السوي فيتضمن مبالغـة فـي  

زاد عن حده   فهو مطالب بالتوسط واالعتدال، وكل ما ، غيظه ومتى يكظم ،متى يغضب و  ،يضبط انفعاالته
انقلب إىل ضده. واإلنسان ميلك طاقات وانفعاالت وجوارح زوده الله بها ليؤدي وظيفته يف الحياة، بدون  

" اللَُّهمَّ إِينِّ   اذات النبي صىل الله عليه وسلم علمنا أن نقول:إهامل. وبالرجوع إىل استعأو تقصري أو  تعد
َمِنيِّي". َوِمْن رَشِّ  رَشِّ قَلِْبي  َوِمْن  لَِسايِن  رَشِّ  َوِمْن  رَشِّ برََصِي  َوِمْن  رَشِّ َسْمِعي  ِمْن   )أخرجه أبو  أَُعوُذ بَِك 

فهذه جوارح اإلنسان ميكن أن تساعده عىل وظيفة الحياة ورسالته فيها، ولكن عندما ،  (1551رقم:    داود،
تنحرف الفطرة، ويستحوذ الشيطان عىل قلب اإلنسان فإنه يزيغ ويتجاوز الحد، فنجد يف سلوكه وانفعاالته  

لنا أن نحذر    ماال يتناسب مع املوقف االجتامعي أو األخالقي. وهنا كان تعليم نبينا عليه الصالة والسالم
من طيش الجوارح، السمع والبرص واللسان والقلب وكلها تعرب عن انفعاالت مختلفة يف النفس اإلنسانية  

 . ، فمن أرس رسيرة ألبسه الله رداءهالهامظهر  والجوارح
 د مصدر من مصادر األمناإن العمل بالنسبة لألفر   :مدى نجاح الفرد يف عمله ورضاه عنه -7

الفرد بكيانه ووجوده داخل مجتمعه من خالل مايقوم به من عمل، كام أن العمل    االجتامعي، حيث يشعر
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من مصادر األمن املعييش من خالل ما يتقاضاه من املال مقابل مايقوم به من مهام وظيفية،    ميثل مصدراً 
وقد أكدت الدراسات أن فشل اإلنسان يف العمل    يف تحقيق الفرد لذاته.  هاماً   كام أّن العمل يعد مصدراً 

االنفعايل االتزان  اضطراب  إىل  معا  إنّ   .يؤدي  أهمِّ  أحد  مُيثِّل  اإلسالم  يف  املجتمعي  العمل  التقييم  يري 
عىل قلة  دلَّ  عاجزاً  متعطالً  وإن كان  ووعيه،  عىل ثقافته  ذلك  دلَّ  ُمنتجاً  عامالً  كان الفرد  لألفراد؛ فإن 

عمر بن الخطاب   عنه-وعيه، حتى أن  حرفة؟ فإن    -ريض الله  هل له  رأى غالماً فأعجبه سأل:  كان إذا 
ففي العمل يتحقق األمن االجتامعي بني الناس    (.  20،  2016)محمد الكتاين،   .قيل: ال، قال: سقط من عيني

مام يؤدي إىل التوازن النفيس يف املجتمع املسلم عىل مستوى الفرد والجامعة. وبالرجوع إىل استعاذات 
النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال االقتصادي، نجد قدسية العمل يف اإلسالم وأنه ميثل ركنا يف الحياة  

  - 4الجوع    -3لدين  غلبة ا  - 2الذلة    -1  علمنا رسول الله صىل الله عليه وسلم أن نستعيذ من:  وعامرتها.  فقد
عوامل لهدم األفراد واملجتمعات، فاملجتمعات الفقرية تعيش الذلة  وكلها    الكسل،  -7العجز    -6القلة    - 5الفقر  

وتفقد احرتامها وعزتها واستقالليتها، وهنا ندرك   هافتنقاد لغري   هاحياتها عىل غري   شؤونيف  والقلة وتعتمد  
الذي استعاذ منه صىل الله عليه وسلم. فاملسلم الحقيقي ال يعرف السلبية والكسل والعجز، بل هو    خطورة

الضعيف م املؤمن  من  الله  إىل  أحب  وهو  قوي  وسلم.  ،ؤمن  عليه  الله  صىل  النبي  أخرب  ترك    كام  فمن 
والسلبية يوسم بها    .نكسار واإلحباطنتاجية والعمل تصيبه الذلة وهي عكس العزة، وتعني حالة من اال اإل 

عىل الصحة النفسية    اً حقيقي  اً ومن هنا يركز علامء الصحة النفسية عىل اعتبار العمل مؤرش   تارك العمل،
متاماً  يتسق  وهذا  يف   للفرد،  الواردة  االستعاذات  مع  متاما  ويتسق  وغاياته،  للعمل  اإلسالمي  املفهوم  مع 

 السنة النبوية والتي أوردناها سابقا يف البحث.  
الخارجية    الشعور باألمن: -8 واملهددات  الداخلية  املنغصات  كل  زوال  وهو  القلق،  عكس  فاألمن 

لدى الفرد، وبالتايل يشعر براحة البال واالستقرار، فالشخص السوي قادر عىل التعامل مع مصادر التوتر 
والطأمنينة  بشكل فعا برسعة. فالشعور باألمن  وتوازنه  ي  أحد أهم العنارص األساسية فـل يعيد إليه أمنه 

ويستمد األمن النفيس يف اإلسالم معناه ومضمونه من أساسيات الدين   .الصحة النفسية لإلنسان  استكامل
نها زائلة، كل هذه الثوابت  أميان بالله واليوم اآلخر والحساب والقضاء والقدر والنظر إىل الدنيا عىل فاإل

زان والطأمنينة وتحرره من االضطراب التي يؤمن بها اإلنسان املسلم تؤدي إىل أمنه النفيس وصقله باالت
وما جعله الله إال برشى لكم  ﴿ :والقلق وتقوده إىل راحة البال فال يرتاب واليشك فيه مصداقاً لقوله تعاىل

نجد أّن طلب  وبالرجوع إىل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم    ،(26ن، اآلية)آل عمرا  ﴾ ولتطمنئ قلوبكم
ألهميتها يف توازن اإلنسان املسلم    ساسياً أ   ات املحيطة باإلنسان تشكل محوراً الحامية من املخاطر والتهديد

تعليم الله  ، ومخاطر اليدرك حجمها ومصدرها، وال أدّل عىل ذلك من  عامل متقلب  دوارةالذي يعيش يف  
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مل    كوكب حياة عىل  لندرك ضعف اإلنسان يف    أطراف الليل والنهار،   وذتني )الفلق والناس(قراءة املعلنا  
مجال   إال القليل. وقد جمعت سابقا ما استعاذ منه النبي صىل الله عليه وسلم يف ايؤت اإلنسان من علمه

اإلنسان،   يراها  ال  التي  الغيبية  باإلنسان،و املؤثرات  املحيطة  الطبيعة  البيئة  مجال  أنواع    يف  مجال  ويف 
من رش مانزل من السامء ومايعرج   ي كالتايل:وهامليتات املؤملة، ويف املجال العقيل ويف املجال الجسمي: 

والنهار    - فيها   الليل  به.  - فَت  أرسلت  ما  ورش  مافيها  ورش  رشها)الريح(  من  بك  إذا   أعوذ  الغاسق 
والخبائث  -وعثاء السفر.    -وقب)القمر(   ونفثه    -الشيطان الرجيم    -الخبث  ونفخه  رش    -همز الشيطان 

فتنة املسيح الدجال   -الوسواس الخناس-حاسد إذا حسد  -العقد    النفاثات يف-رش ماخلق  -الشيطان ورشكه  
أموت يف سبيلك    -يتخبطني الشيطان عند املوت    -الحريق    -الغرق    -الرتدي    -الهدم    - عني المة    -هامة    -

الصمم    -سيئ األسقام    -الجذام    -البكم   -الربص    -الجنون   –الهرم    -أرذل العمر  - أموت لديغا  -  مدبراً 
حجم    وبالنظر يف مجموع هذه األمور التي استعاذ منها النبي صىل الله عليه وسلم ندرك متاماً  ء.األدوا–

املخاطر التي تحيط بهذا اإلنسان الضعيف، وكم التهديدات التي ميكن أن تغري مسار حياته أو تنهيها أو  
ناك مخاطر متوقعة يف كل  ا رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم أن ه نبال حدود، ولذلك علم  تلقيه آالماً 

يف السامء، ولكننا   و أ  املحيطة به   عة يف الطبي  حولهومنها    ،ومنها داخل جسد اإلنسان  ،املجاالتو   االتجاهات
من بيده ملكوت السموات واألرض، وبيده الخري كله،  ممطالبون باالستعاذة منها  واستمداد اللطف واألمان  

الله    إىل  املسلم  يلجأ  طالباً   متيقناً فعندما  ورحمته  ولطفه  عزميته،    بقربه  وتقوى  صدره  ينرشح  الحفظ، 
  ال يعلم.   يعلم وماّم ويشعر بأنه يأوي إىل مأوى منيع يقيه التقلبات واملخاطر، ماّم 

بـــــ:   وفق تقديرات منظمة الصحة العاملية حول العامل  حاالت االنتحار ويف هذا السياق تشري تبلغ  
أي أكرث من أولئك الذين تتسبب أمراض املالريا أو رسطان الثدي    )مرجع سابق(  شخص سنوياً   800000

عىل تأثري القلق والخوف واألمراض عىل اإلنسان املقطوع عن   دليالً ماّم يعد ، أو الحروب والقتل بوفاتهم
إال بإنهاء الحياة ليسرتيح حسب زعمه. أما املؤمن فكام قال   الصلة بالله سبحانه وتعاىل، فال يجد مالذاً 

عجباً ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن  صىل الله عليه وسلم: "  رسول الله  
رقم: مسلم،  له". )أخرجه  خرياً  رضاء صرب فكان  وإن أصابته  له،  خرياً  رساء شكر فكان    ( 2999  أصابته 

" كام يقوم عنده )للداعي( نوع من    (:1984،57)  املعنى يذكر ألكسيس كارل عن قوة تأثري الدعاءهذا    يفو 
استسالم  وعدم  الفقر،  لتحمل  الكبري  التجلد  من  ونوع  واألخالقية،  العصبية  النشاطات  يف  االنسجام 

من ذوي قرباه،   للهواجس املريبة، وتتولد عنده قدرة روحية ال ترتكه يتضعضع أو يضعف أمام فقدانه ألحد
 ". واليهون أمام األمل واملرض واملوت



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف ضوء مفاهيم الصحة النفسية  
 

- 94 - 
 

كاألدب وااللتزام، وطلب الحالل، واجتناب الحرام وبشاشة   حسن الخلق ودالئل الخلق الرفيع: -9
الوجه، وبذل املعروف وكف األذى، وإرضاء الناس يف الرساء والرضاء، ولني القول، وحب الخري للناس،  

وقول الخري وحسن الجوار،  والصرب،  والكرم،  والوقار  والرب،  والصدق  والصالح،  والحياء  وبر الوالدين،   ،
للتعامل  والشكر والرضا، والحلم والعفة، والشفقة. إذ يعد السلوك األخالقي الذي يتناول أدبيات اجتامعية 

مؤرش  اآلخرين  النفسية.    اً مع  بالصحة  املتمتعة  السوية  الشخصية  تكوين إّن  عىل  يف  عنرص  أهم  األخالق 
ومن   املتقدمة،  والدولة  الراقي  واملجتمع  السليمة،  واألرسة  املثايل  اإلسالم  أ الفرد  حرص  ذلك  شد أ جل 

عىل   االنحالل  إالحرص  من  املجتمعات  هذه  تعصم  التي  هي  الفاضلة  فاألخالق  وتهذيبه،  املجتمع  عداد 
( 2014)حسن الوزين،  ال بها.إهض األمم وال تقوى  وتصون الحضارة واملدنية من الضياع ومن دونها ال تن

أن   علمنا  أنه  نجد  واألخالقي  السلويك  املجال  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  استعاذات  إىل  رجعنا  ولو 
دعوة    -6الكسل    -5كآبة املنظر  -4منكرات األخالق واألعامل واألهواء    -3البخل    -2الجب  -1  من:  نستعيذ

- 12أَْجَهَل أَْو يُْجَهَل َعيَلَّ    -11  أَظْلَِم أَْو أُظْلَمَ   -10  أَزِلَّ أَْو أُزَلَّ   -9  أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ   -8سوء األخالق  - 7املظلوم  
اإلنسان    -13لشقاق  ا من  تجعل  السلبية  السلوكيات  هذه  وكل  فالظلم    عدواً النفاق.  والحياة،  للمجتمع 

ا تدمر  األخالق  وسوء  واألهواء  والنفاق  والشقاق  يتواإلضالل  ومن  واملجتمع.  واألرسة  بهذه    صفإلنسان 
األوصاف يكون أقرب للسيكوباتية التي تعني موت الضمري، وهي حالة مرضية تشكل خطورة عىل املجتمع  

طيبة لننعم بحياة  هذه السلوكيات السلبية  من  عليه وسلم أن نستعيذ  علمنا النبي صىل الله  لذلك    وأمنه. 
تحقق ب  مصبوغة التي  والقيم  لألرس اال   األخالق  ألكسيس    واملجتمع.  ةستقرار  يذكر  املعنى  هذا  كارل ويف 

(: وحني يغدو الدعاء عادة، يصبح ذا أثر قوي عىل الطباع، من أجل ذلك ينبغي أن نواظب عىل  1984:45)
الدعاء، وهذا نفسه ما دعا إليه )إبيكتيت( الذي كان يقول: فكر بالله أكرث مام تتنفس، فمن غري املعقول  

 يف الصباح لنكمل بقية نهارنا بأعامل بربرية قامئة عىل التعديات وانتهاك الحقوق.  أن ندعو
: ألن مقتىض اإلميان بالله أن يثمر عبودية حقة، وسلوك إللتزام بالرشيعةاإلميان بالله وا -10

القرآن الكريم قويم، وانقياد وتسليم ألحكام الرشيعة، فاإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل. وقد أرود  
من سورة الفرقان التي وصفت عباد الرحمن، وغريها    77اىل اآلية    63، مثل اآليات من  صفات املؤمنني 

لتزام بتعاليم  . فعدم اإلميان بالله، وعدم االمن املواضع يف القرآن الكريم واألحاديث يف السنة النبوية
اإلميان بالله والسعي لرضاه    . والباحث إذ يضيفاإلسالم تؤدي إىل حياة متلؤها األكدار والتعاسة والتخبط

كمؤرش عىل الصحة النفسية من املنظور اإلسالمي، ألن السعادة والتي هي سمة الصحة    وتطبيق أوامره
فََمِن اتَّبََع ُهَداَي  ﴿   بالهداية واإلميان بالله. قال الله تعاىل:  ةمرتبط  - وفقاً للقرآن الكريم  -   النفسية وعنوانها

. كام يعقب  (124-123، اآلية  )طه  ﴾.َوَمْن أَْعرََض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكًا  لُّ َوال يَْشَقىفاَل يَِض 
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ن ذَكٍَر أَْو أُنْثَى  ﴿عىل قوله تعاىل:  (4،488يف ظالل القرآن )الجزء سيد قطب رحمه الله َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّ
العمل    إنّ "  (:  97، اآلية)النحل   ﴾.فَلَنُْحيِيَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسِن َما كَانُواْ يَْعَملُونَ َوُهَو ُمْؤِمٌن  

فقد تكون    ،الصالح مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض. ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية باملال
لحياة أشياء كثرية غري املال الكثري تطيب بها الحياة يف حدود الكفاية: فيها به وقد ال يكون معها. ويف ا

والربكة،   والرىض  والهدوء  الصحة  وفيها  ورضاه.  وسرته  رعايته  إىل  واالطمئنان  به  والثقة  بالله  االتصال 
يف الحياة.   وآثاره  يف الضمري  وآثاره  وفيها الفرح بالعمل الصالح  ومودات القلوب.  وليس  وسكن البيوت 

  ". ويؤكد املال إال عنرصاً واحداً يكفي منه القليل، حني يتصل القلب مبا هو أعظم وأزىك وأبقى عند الله
إّن اإلنسان بحاجة ماسة لوجود الله، أكرث من حاجته الستنشاق "  (:  1984،86ألكسيس كارل )  هذا املعنى

لإلنسان نحو الله، وهو رضورة اليستغنى  األكسجني للمحافظة عىل جذوة الحياة، والدعاء معراج روحي  
. ومن هنا علينا أال ننظر إىل الدعاء كعمل ال يقوم به  "عنها لرقي اإلنسان، وتساميه نحو األمثل واألفضل

ولو رجعنا إىل استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم يف املجال    املتسولون أو الجبناء.و   إال ضعاف العقول
أهمية يف أولويات دعائه عليه الصالة والسالم، فهو صىل الله  أنها كانت األكرث    اإلمياين والتعبدي لوجدنا

عليه وسلم دائم االستعاذة من سخط الله ومن عذاب الله وعقابه أو من اقرتاف الذنوب واملعايص املوصلة 
حر النار   -4عذاب الله  -3الضاللة  -2الرشك بالله  -1لذلك. فقد استعاذ النبي صىل الله عليه وسلم من: 

  -9ِضيِق يوم القيامة أعوذ بك من قول اليسمع    -8االستعاذة بالله من الله    - 7سخط الله    -6عقاب الله  -5
صالة التنفع.... وغريها من االستعاذات التي تريب فينا    -12علم الينفع   -11قلب اليخشع    - 10عمل اليرفع  

ا عىل  والحرص  بالله،  اإلميان  بعقيدة  التمسك  عىل  الله  الحرص  بأوامر  والتمسك  الله،  ملرضاة  لسعي 
أنّها دار ممر وامتحان، يعيش فيها وفق مراد الله الذي   وترشيعاته. فاملؤمن الذي يعيش يف الدنيا متيقناً 

منوذج النبوي بشخصه صىل خلقه وأوجده وال يتعدى حدوده، فال يظلم نفسه وال يظلم غريه، ويكون األ 
وصفه الله:   والذي  عليه وسلم  عظيم ﴿الله  خلق  لعىل  مثال اإلنسان الكامل4)القلم، اآلية    ﴾.وإنك  هو   ) ،  

قتداء به واالهتداء بسنته، فال يضل وال يشقى  يسعى لال واملتمتع بالحياة الطيبة، ف  ، املتمع بالصحة النفسية
 تصادية.قواالجتامعية واال  يف كافة مجاالت الحياة النفسية واألرسية

 والتوصيات املبحث الثالث: النتائج
وّضح من خالل دراستنا التحليلية لالستعاذات النبوية يف ضوء مفاهيم الصحية النفسية، قد ت -1

 .الصحة النفسية سنييف تح هاماً  أنّها تلعب دوراً لنا كم 
وهو جزء منها والميكن أن نفصله عن   ، يؤدي إىل الصحة النفسيةيف املفهوم اإلسالمي  التدين   -2

 مكونات الشخصية السوية.
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استعاذة غري مكررة، وشملت مثانية مجاالت،    106بلغ عدد استعاذات النبي صىل الله عليه وسلم   -3
 ها ضمنها.بقام الباحث بتصنيفها وتبوي

التوازن النفيس   سنيله من دور كبري يف تحكحالة صفاء والتجاء ومناجاة لله وتأمل،  أّن الدعاء   -4
 للشخصية اإلنسانية.

 الدعاء هو عبادة وعالج نفيس يف آن واحد، ملا له من مثرات يف الجانبني كام وضحنا ذلك. -5
 التوصيات:

 إجراء دراسات ميدانية حول فاعلية الدعاء يف عالج القلق واالكتئاب.  -

 اإلنسانية.وتأثرياته عىل النفس بشكل عام،  ء دراسات نفسية أعمق حول أرسار الدعاءإجرا -

 تصميم برامج إرشاد نفيس ديني قائم عىل استخدام األدعية كوسيلة عالجية فاعلة.  -
  



م 2021/  1العدد –مجلة تبيان للعلوم الرتبوية واالجتامعية   ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 97 - 
 

   أوال : مراجع باللغة العربية:
 القرآن الكريم -1
مكتبة    -النارش: مجمع اللغة العربية    ،4، املعجم الوسيط، ط  (2004وآخرون ) إبراهيم أنيس    -2

 الرشوق الدولية. 
، علم النفس الديني وعالقته بالظواهر السيكولوجية، بحث منشور  ( 2011أبكر عبد البنات آدم ) -3

   العدد األول. لآلداب والعلوم السودانية، بحرييف مجلة جامعة 
، مؤسسة 2وآخرون، ط  األرناؤوطشعيب    تحقيق:،  ، املسند(1999ابن حنبل، أحمد بن حنبل، ) -4

 .الرسالة
محمد    سنن  (،د.تالقزويني، )ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد الله   -5 تحقيق  ماجه،  ابن 

 .فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار الفكر
 .سنن أيب داود، بريوت، دار الكتاب العريب أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، )د.ت(، -6
املصباح   ، (هـ770بن محمد بن عيل الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )املتوىف: نحو  أحمد   -7

 العظيم الشناوي، دار املعارف  د. عبد، تحقيق: 2املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، ط 
، معدالت السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين (2020أحمد محمد عبد الخالق وآخرون ) -8

طال  من  عينة  )لدى  العدد  النفس،  علم  مجلة  السعودية،  الجامعات  (.  124ب 
t_wlaqtha_balhyat_alhttps://www.researchgate.net/publication/339253058_mdlat_alsad

tybt_waltdyn_ldy_ynt_mn_tlab_aljamat_alswdyt 
  االنرتنيت:، منهج اإلسالم يف تحقيق الصحة النفسية، مقال منشور عىل  (2018شتياق قائد )ا -9

www.shms.sa/authoring/56386-النفسية/-الصحة -تحقيق-يف-اإلسالم-منهجview 
 الدعاء، كتاب مرتجم، بريوت، دار املرتىض   (،1984ألكسيس كارل ) -10
(، الجامع ، )د.تالجعفيالبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغية   -11

محمد زهري بن    تحقيق:وسننه وأيامه،   املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله صىل الله عليه وسلم
 دار طوق النجاة  ، 1ط النارص،نارص 

الرتمذي   -12 عيىس  بن  محمد  عيىس  أبو  )السلميالرتمذي،  سنن   (، .تد ،  الصحيح  الجامع 
 .، دار إحياء الرتاث العريبوآخرون، بريوتأحمد محمد شاكر  تحقيق: الرتمذي،

، املستدرك عىل الصحيحني،  (1990الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، )  -13
 .، دار الكتب العلمية، بريوت1مصطفى عبد القادر عطا، ط تحقيق:

https://www.researchgate.net/publication/339253058_mdlat_alsadt_wlaqtha_balhyat_altybt_waltdyn_ldy_ynt_mn_tlab_aljamat_alswdyt
https://www.researchgate.net/publication/339253058_mdlat_alsadt_wlaqtha_balhyat_altybt_waltdyn_ldy_ynt_mn_tlab_aljamat_alswdyt
http://www.shms.sa/authoring/56386-منهج-الإسلام-في-تحقيق-الصحة-النفسية/view
http://www.shms.sa/authoring/56386-منهج-الإسلام-في-تحقيق-الصحة-النفسية/view
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 الكتب.القاهرة: عامل    .3ط   النفيس، الصحة النفسية والعالج    (:1997)  حامد عبد السالم زهران   -14
، مقال منشور يف  األخالق يف اإلسالم وأثرها يف أصالح الفرد واملجتمع  (،2014حسن الوزين )  -15
 /http://www.arabvoice.com/45771االنرتنيت: 
  . والتوزيععلم النفس يف القرآن الکريم. القاهرة: مؤسسة إقراء للنرش  (:2004سعد رياض ) -16
 ، دمشق، دار الفكر. 2، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ط (1988سعدي أبو حبيب ) -17
 ، القاهرة، دار الرشوق.32ط ، ، يف ظالل القرآن(2003سيد قطب )   -18
 القاهرة.  العربية، دار النهضة  الصحة النفسية، (،2000شاد عيل عبد العزيز موىس ) -19
 .(، مقدمة يف الصحة النفـسية، دار النهـضة العربية، مرص2001الغفار )عبد السالم عبد  -20
 ، مدخل إىل الصحة النفسية، القاهرة، املكتـب العريب. (1995القريطي )عبد املطلب أمني  -21
 ، الرشكة املتحدة للتوزيع.1سيكولوجية األمومة، ط  ،)1985السبيعي )عدنان  -22
تطور فهم الهوية عند املراهقني وعالقته بالتفاعل االجتامعي، بحث   (:2011عامد املرشدي ) -23

بتاريخ   شوهد  اإلنرتنيت،  شبكة  عىل  .  2020أيلول    15منشور 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=1668 

االلتزام الديني وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة كلية العلوم ،(2007فاطمة محمد صالح )  -24
والعلم،  ،    اإلسالمية، الرتبية  مجلة  يف  منشور  اإلنسانيةبحث  للعلوم  الرتبية  كلية  املوصل   (املجلد  جامعة 

 (.4العدد 14
25- ( القادر طه  النفس،   (:2000فرج عبد  علم  ومبادئ  القـاهرة،    الشخصية  الخـانجي،  مكتبـة 
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