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Abstract 

The truth to which a Muslim’s personality is exposed is hardly known to anyone, because she lives 

in weakness and hiccups due to the distortions that surround her from all sides, especially in the 

current era, which led to the spread of psychological disorders and crises in our time, so she 

deviated from her faith and worship because of the lack of steadfastness in faith on The foregoing, 

and the research problem is focused on what is the effect of the Islamic faith on the psychological 

security of the Muslim, and the study aims to clarify the definition of Islamic belief and its 

advantages, and highlight the role of the faith in the psychological security of the Muslim, as well 

as reveal the extent of the impact of the correct faith in the life of a Muslim. Muslim, and the 

researcher followed the inductive and analytical approach to reach the pillars that contribute to the 

formation of the ideological personality that has a purposeful mindset and sound behavior, and the 

study p. Each results has many results, the most important of which are: Establishing belief in the 

human psyche with the most successful psychological treatments, which gives stability and 

psychological security as a result of complete belief that everything that affects the Muslim is 

written and estimated by God. Almighty. 

Keywords: Islamic Creed Impact, Security,Muslim 

 مللخص ا

الواقع الذي          فهي تعيش يف وهن وركون بسبب   ، ال يكاد جيهله أحد   ابت مكشوفا    شخصية املسلم   هتعيشإن 
 ال سيما يف العصر احلاضر، مما أدى إىل تفشي االضطراابت واألزمات   االحنرافات اليت التفت عليها من كل اجلوانب 

دة اإلميانية، مما تقدم ترتكز مشكلة عدم رسوخ العقيعبادهتا بسبب  فاحنرفت يف عقيدهتا ويف  النفسية يف وقتنا احلايل،  
ما أتثري العقيدة اإلسالمية يف األمن النفسي للمسلم، وهتدف الدراسة إىل توضيح تعريف العقيدة اإلسالمية   : البحث يف

ة الصحيحة يف حياة ومميزاهتا، وإبراز دور العقيدة يف األمن النفسي للمسلم، وكذلك الكشف عن مدى أتثري العقيد
تكوين الشخصية العقائدية اليت تتمتع  تساهم يفالباحث املنهج االستقرائي والتحليلي للوصول إىل ركائز  أتبع و املسلم، 

ترسيخ العقيدة اإلميانية يف النفس اإلنسانية من أحنج   ، وتوصلت الدراسة بعدة نتائج أمهها:بعقلية هادفة وسلوك قوي 
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واألمن النفسي نتيجة االعتقاد الكامل أبن كل ما يصيب املسلم هو مكتوب هي متنح االستقرار العالجات النفسية، ف
 ومقدر من هللا تعاىل. 

 املسلم.  –األمن    –التأثري    –العقيدة اإلسالمية    كلمات مفتاحية: 
 املقدمة: 

ابجلانب العقلي مام  ية واالهتعلى العنا صرت  على حياهتم اليت احن   خطريا    مؤشرا  يف نفوس املسلمني  تشكل ضعف العقيدة  
هام يف بناء األفراد واجلماعات. فإن هذه الدراسة  واجلسدي يف تنشئه األجيال, وإمهال اجلانب العقائدي الذي له دور

توضح ، و ساليب العقيدة يف مواجهة املصائبهلا أمهية يف تبني أثر العقيدة اإلسالمية يف األمن النفسي للمسلم، وتربز أ
دور العقيدة يف سلوك وحياة املسلم. وإن اهلدف من كتابة هذه الدراسة هو: حتليل وبيان  يف    سالميةدة اإلالعقي  ثر  أ

الصحة النفسية الشاملة اليت يصل هبا اإلنسان إىل توازن جيعله انجحا  على املستوى   ؛ لتحقيقاألمن النفسي للمسلم
مسلمة شخصية    إىل للوصول    لعقيدة يف حياة املسلم ري اأتث  ، وكذلك تشخيص األسري ويف عمله، وعالقاته مع اآلخرين

 ثالثة إىل  اهلدف قسمت الدراسة    ، وللوصول إىل تلك املؤدية إىل عدم األمن واالستقرارمتزنة خالية من االضطراابت  
, يزاهتاالعقيدة اإلسالمية ومممفهوم   املبحث األول  بنّي   فقد  للدراسة.   خمتومة بنتائج وتوصيات متفرعة إىل مطالب    مباحث

 ريث أتبينما وضح املبحث الثالث مدى    مسامهة العقيدة اإلسالمية يف البناء النفسي القوي للمسلم   ل املبحث الثاينوحلّ 
 .على حياة الفرد  العقيدة اإلسالمية

 ومميزاهتا اإلسالمية    املبحث األول: تعريف العقيدة  

 .املطلب األول: تعريف العقيدة لغة واصطالحا  

؛    وهو  الَعْقد: غة من  يف الل   العقيدة        عقد الشيء يعقده عقدا وانعقد وتعقد، واملعاقد: هي مواضع ومنه    نَِقيُض احَللِّ
وغريه وغريه: إذا اختذ   العقد، والعقدة: القالدة، والعقد: اخليط ينظم فيه اخلرز ومجعه عقود، ويقال: اعتقد الدر واخلرز

قد، ومعقد احلبل مثل جملس، وهو موضع عقده يقال له: عقده، ومجعها منه عقدا، وعقدت احلبل اعقده عقدا وقد انع 
 ( 1) . البصرية: عقيدة القلب. ملا اعتقد يف القلب من الدين وحتقيق األمر  , ويطلق على املعاقدة: املعاهدة وامليثاقو   ,  قد ع

قاد دون العمل كعقيدة وجود احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده و) يف الدين ( ما يقصد به اإلعت  : العقيدةو    
 (2) عقائد   . واجلمع: هللا وبعثه الرسل

 االصطالح  ويف
 وال ريب، ميازجها ال يقينا اثبتا   تكون  النفس,  حىت إِليها أن يصدق هبا القلب, وتطمئن جيب اليت األمور هي    

 . شك خيالطها
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 ظنا؛ وال شكا يقبل ال مطابقا للواقع،  يكون  ن وجيبأ ، معتقد  لدى شك إِليه  يتطرق ال  الذي اجلازم اإِلميان  : أي    
 ( 3) اجلازم اليسمى عقيدة اليقني درجة ِإىل العلم يصل مل فِإن 

   تعريف العقيدة اإلسالمية:

، واإلميان مبالئكته وربوبيته وأمسائه وصفاته  لوهيتهأ، وما جيب له يف  ابهللاإلميان اجلازم  عرفت العقيدة اإلسالمية أبهنا:       
الدين وأمور الغيب ، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول  ، والقدر خريه وشرهرسله واليوم اآلخروكتبه و 

 هللا صلى    -وأخباره ، وما أ مجع عليه السلف الصاحل . والتسليم هللا تعاىل يف احلكم واألمر والقدر والشرع ، ولرسوله  
 (4)واإلتباعابلطاعة والتحكيم   - عليه وسـلم

موعة األمور الدينية اليت هي ما يدين به اإلنسان ربه ومجعها عقائد، والعقيدة اإلسالمية جم  ضا أبهنا:  ت أيوعرف      
جتب على املسلم أن يصدق هبا قلبه، وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقين ا عنده ال ميازجه شك وال خيالطه ريب، فإن كان 

َا اْلُمْؤِمُنوَن المِذيَن آَمُنوا اِبَّللِم  (:  قوله تعاىل  ، ودليل ذلك (5) فيها ريب أو شك كانت ظنًّا ال عقيدة  َوَرُسولِِه ُُثم ملَْ يـَْرََتبُواِإَّنم
فالعقيدة إذ ا   (8)   )ِإنمَك َجاِمُع النماِس لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيه(وقوله تعاىل:     (7) )َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيه(، وقوله تعاىل:  (6)

اعتقادها يف قلبه إلخبار هللا تعاىل هبا بكتابه علمية اليت جتب على املسلم  ية، إَّنا هي األمور الدينية ال ليست أمور ا عمل
هي   "  للعقيدة فقال:  واضحا    وقد وضع مؤلف كتاب العقيدة والقيادة تعريفا  .(9)   أو بسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

 (10)   "موال والنفس، ألهنا أغلى من األموال والنفسُمُثٌل عليا يؤمن هبا اإلنسان، فيضحي من أجلها ابأل

 املطلب الثاين: مميزات العقيدة اإلسالمية 

  وهي كثرية ومتنوعة منها:   للعقيدة اإلسالمية مزااي ال تتوافر لغريها من العقائد 

 -سالميةأي العقيدة اإل  –هي  فهي أوىل خصائص العقيدة اإلسالمية,  ومصدر هذه اخلصائص كذلك,    الرابنية:       
متييزا له     وذلك ,  غريه  وحمصور يف هذا املصدر ال يستمد من    - وتعاىل  سبحانه  - ور اعتقادي موحى به من هللا) تص

 , أإلنسانية    و احلقيقةأو احلقيقة الكونية,  أاألهلية,    اليت ينشئها الفكر البشري حول احلقيقة      الفلسفية     من التصورات
خيلة واألوهام املشاعر واألتنشئها    املعتقدات الوثنية اليت     من   له كذلك      قائق, ومتيزاواالرتباطات القائمة بني هذه احل

 ( 11)والتصورات البشرية

فهي عقيدة واضحة بسيطة ال تعقيد فيها وال غموض، تتلخص يف أن وراء هذا العامل البديع    :عقيدة واضحةاثنيا :  
يه تقديرا ، وهذا اإلله أو الرب ليس له شريك وال شبيه وال صاحبة انسق احملكم راب  واحدا  خلقه ونظمه. وقدر كل شيء ف

   (  12)   )قَانُِتونَ   َبْل لَُه َما يف السمَماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ   (وال ولد  
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ا  وهذه عقيدة واضحة مقبولة، فالعقل دائما  يطلب الرتابط والوحدة وراء التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع األشياء دوم    
فليس يف عقيدة التوحيد ما يف عقائد التثليث أو املثنوية وحنوها من الغموض والتعقيد الذي يعتمد   إىل سبب واحد.

 (13) املأثورة عند غري املسلمني "اعتقد وأنت أعمى".  دائما  على الكلمة

طباق املفتاح احملدد على وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة وال مناقضة هلا، بل هي منطبقة عليها ان:  عقيدة الفطرة
َها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللِم (  قفله احملكم، وهذا هو صريح القرآن:   فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيف ا ِفْطَرَت اَّللِم الميِت َفَطَر النماَس َعَليـْ

أي -كل مولود يولد على الفطرة  ))وصريح احلديث النبوي:     (14)   )دِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنم َأْكثـََر النماِس اَل يـَْعَلُمونَ َذِلَك ال 
سانه  - على اإلسالم  رانه أو ميجِّ فدل على أن اإلسالم هو فطرة هللا، فال حيتاج إىل أتثري   (15) ((وإَّنا أبواه يهوِّدانه أو ينصِّ

 ( 16) .أما األداين األخرى من يهودية ونصرانية وجموسية فهي من تلقني اآلابء,  من األبوين

فيها، وال تلزم الناس ابلتسليم األعمى   مبعىن أهنا تقيم الرباهني الساطعة واحلجج الباهرة على كل مسألة عقيدة مربهنة:    
يقيم الدليل   لقرآن الكرياكما يف بعض العقائد األخرى: "اعتقد وأنت أعمى" أو "أغمض عينيك ُث اتبعين"، بل كان  

 ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإنْ (  يعتقدون بقوله:  خصومه إقامة الدليل على مامن  لب  على كل مسألة من مسائل العقيدة، ُث يط
القلب والوجدان، بل إهنا   لعواطف وخماطبةا. وال يقول عامل مسلم أبن هذه العقيدة تكتفي إباثرة  (17)   )ُكنُتْم َصاِدِقني

 (18) املنقول الصحيح  يوافق   العقل الصريح   واألفئدة؛ ألن الدامغة، ُث أتخذ طريقها إىل القلوب   ابحلجج   العقل  ختاطب 
أنه ال يوجد قط نص صحيح خيالف العقل، وإذا وجدت   -رمحه هللا تعاىل -(19)وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية      

فإما أن تكون خمالفة ظاهرية وإمكانية اجلمع بينهما حاصلة، وإما أن تكون املخالفة انشئة عن علة يف العقل،   املخالفة،  
ن يلوي النص ليوافق عقله؛ ألنه من الذين يقدمون العقل على كون صاحبه من أهل البدع واألهواء، فيحاول أكأن ي

 ( 20) غري صحيحة  - صلى هللا عليه وسلم-النص، وإما أن تكون املخالفة من جهة أن نسبة النقل إىل النيب 

العقائد اليت تنكر اخلالق وتنكر كل ما ال إفراط فيها وال تفريط، فهي وسط بني     طوهي عقيدة وس  :  عقيدة وسط  
وراء الطبيعة احملسوسة، وبني العقائد اليت تزعم أن للعامل أكثر من إله وتقول ابلتعدد وتدعى حلول اإلهلية يف امللوك 

إهنا   بريئة من اإلحلاد وإنكار وجود هللا، كما هي بريئة من الشرك والوثنية،فهي  .واحلكام واألنبياء واألشياء واحليواانت
ُقْل ِلَمٍن اأَلْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن (  يقول تعاىل:   (21) ابلربوبية واأللوهية ألنه ال يستحق ذلك غريه،عقيدة تفرد هللا سبحانه  

َسيَـُقوُلوَن َّللِِم ُقْل أََفال َعِظيِم,  الْ ُكنُتْم تـَْعَلُموَن, َسيَـُقوُلوَن َّللِِم ُقْل أََفال َتذَكمُروَن, ُقْل َمْن َربُّ السمَمَواِت السمْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش  
رُي َوال جُيَاُر َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن, َسيَـُقولُ  وَن َّللِِم ُقْل فََأانم ُتْسَحُروَن, َبْل تـَتـمُقوَن, ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو جيُِ

ُْم َلَكاذِ  َناُهْم اِبحلَْقِّ َوِإهنم ُ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إِلٍَه ِإذا  َلَذَهَب ُكلُّ إِلٍَه مبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم عَ بُوَن, مَ أَتـَيـْ َلى ا اختمََذ اَّللم
دة اإلسالمية وسط يف العقيوهذه    .(22) )  بـَْعٍض ُسْبَحاَن اَّللِم َعمما َيِصُفوَن, َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشمَهاَدِة فـَتَـَعاىَل َعمما ُيْشرُِكونَ 

صفات هللا تعاىل، فال مغاالة يف التجريد الذي جيعل صفات هللا بال معىن كاجلهمية املعطلة وأساتذهتم من فالسفة 
 .   )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السمِميُع الَبِصريُ (اليوانن، إَّنا تقول هذه العقيدة:  
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على اإلميان أبصول ال ختضع للحس املباشر أو غري املباشر, وإَّنا تقع  ة اإلسالميةتقوم العقيد    من مميزاهتا أهنا غيبية:   
هو   - سبحانه وتعاىل   – يف جمال الغيب, وهو العامل الذي غاب عن حواسنا وال تقتضيه بداهة العقول, فاإلميان ابهلل  

هو كلك إميان ابلغيب,   ما يتصل به,ن ابآلخرة و إميان ابلغيب, ألن ذات هللا تعاىل غيب ابلقياس إىل البشر. واإلميا 
َذِلَك اْلِكَتاُب اَل (  . ولقد أشار القرآن الكري إىل ذلك يف قوله تعاىل: (23) واإلميان ابملالئكة إميان ابلغيب واإلميان ابلقدر

ال فطر هللا تعاىل اإلنسان عليها,  واإلميان ابلغيب نزعة  فطرية     24  )المِذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ *  َرْيَب ِفيِه ُهد ى لِْلُمتمِقنيَ 
ينكرها إال حاجد قاصر العقل والعلم, ولذلك فإن التنكر لعلم الغيب من قبل املاديني, يبدو  يف مفهوم العلم احلديث 

الغيب, ألنه خارج عن   نفسه جهال  وضالال  وبعدا  عن العلم واحلق؛ الن العلم املادي ال يستطيع أن حيكم على عامل
 (25) مغّيب عنا , أو النه غري قابل للتفسري    جيوز علميا إنكار شئ ألجل أنهجماله, فال

 النفسي للمسلم   األمناملبحث الثاين: دور العقيدة يف  
 .املطلب االول: مسامهة العقيدة يف ختطي االزمات النفسية 

وتوفر عليه صرف العصر احلاىل  إن رسوخ العقيدة يف نفس املؤمن تعينه على ختطئ األزمات والعقد النفسية السائدة يف    
األمن النفسى الذى قد ال يستطيع و   والثبات  واالطمئنان مصدر ومنبع الراحة    فهي  العالجية املهدئة,  األدوية والعقاقري 

املؤدية على النفسي للمسلم, بعالج االضطراابت  واألمن    يف البناء    عقيدة الإلسالم   ت ولقد سامه  علم النفس أن يوفره. 
 تعترب العقيدة اإلسالمية اإلرشاد والتوجيه والرتبية والتعليم،  "  : أساليب منهاكالقلق والوسواس وغريمها بعدة  ار  عدم االستقر 

هدف يو   لدينه ولربه والقيم واملبادئ الروحية األخالقية.قوم على معرفة الفرد لنفسه و مبثابة  العالج الديين النفسي الذي ت
ته وأمنه النفسى ومساعدته على ن مشاعر اخلطيئه واألُث الىت هتدد طمأنينإىل حترير املريض أو الشخص املضطرب م

 ( 26)تقبل ذاته وحتقيق وإشباع احلاجه إىل األمن والسالم النفسى.

أن " ويرون  ,  ولقد أكد معظم علماء النفس الذين تنادو أبمهية الدين يف الصحة النفسية ويف عالج األمراض النفسية     
دين بطاقة روحيه تعينُه على حتمل مشاق احلياة، وجتنبه القلق الذى يتعرض له خارقة متد اإلنسان املت   يف اإلميان ابهلل قوة

الكبري ابحلياة املادية ويسوده التنافس   االهتمام عصر احلديث الذى يسيطر عليه  كثري من الناس الذين يعيشون ىف هذا ال
لدى   والتوترمما سبب كثريا  من الضغط    ؛ الغذاء الروحىمن أجل الكسب املادى، والذى يفتقر ىف الوقت نفسه إىل  

  الذين اندوا ابإلميانماء النفسينيومن العل     (27)   ."النفسية  ابالضطراابت اإلنسان املعاصر وجعله عرضة  للقلق واإلصابة  
 أن أعظم عالج القلق  "  : فقد قال  WILLIAM JAMES(28) جيمس النفسية العامل وليم    عالج األمراض  ابهلل يف

اإلميان من القوى الىت البد من توافرها ملعاونة املرء على العيش، وفقده نذير ابجلز   : " وقال أيضا     " وال شك هو اإلميان  
  (29) "عن معاانة احلياة  

أن اللجوء إىل هللا تعاىل واإلانبة "   ابإلانبة إىل هللا:النفسية    االضطراابتتقليل أعراض    يف  تساهم العقيدة اإلسالمية      
 برمحتهمن العبد بضعفه وعجزه عن الصمود أمام الشدائد مامل يتداركه هللا تعاىل  يه وجعل األمور كلها بيده، فيه إقرار  إل
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مر، هى الىت تسري كل شئ وحترك كل أ  املهيمنةويفيض من رأفته به، وهذا اإلميان من العبد أبن إرادة هللا املطلقة ومشيئة  
اإلمياىن من شأنه أن خيفف عن املصاب حدة التوتر والغضب   اإلدراك قضاؤه، وهذا  وتقضى مبا يقتضي عدل هللا تعاىل و 

 (30) د".من شعور ابخليبة أو الندم والرتدأو التحسر واألمل وجيلو عن نفسه ما ميكن أن يتولد عن ذلك كله   واالضطراب

 حتقيق  االستقرار النفسي املطلب الثاين:  دور العقيدة يف  

العالج النفسى الديىن   يف حتقيق االستقرار األمن النفسي السليم وذلك من خاللية هلا دور كبري  العقيدة اإلسالم  أن     
فإن ذلك يكشف مهُه ويبشرُه مبا  , املضطرباملسلم  ل وزرع ذلك يف نفس  ميعتمد على مبدأ التوكل والتفاؤل األ الذي 

عندما   رضي هللا عنها   ( 31)وسلم قال ألم لعالءجل أو أبجر آجل، فرسولنا الكري صلى هللا عليه  يسرُه إما بفرح عا
 (32)  ((.بشرى اي أم العالء فإن املريض املسلم يذهب خطاايه، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة)):وجدها مريضه

وهلذه العقيدة أثرها النفسي يف حتمل مشاق احلياة ومتاعبها أاي كانت ال تصبح أحياان  حمل ترحيب كما حدث المرأة     
عليه –  إين أصرع وإين أتكشف فادع هللا يل قال فقالت:"    -صلى هللا عليه وسلم   - ت تصرع,؛ فأتت إىل النيب  كان

إين "  : فقالت  ,أصرب  :( . فقالت(ئت دعوت هللا أن يعافيك  إن شئت صربت ولك اجلنة وإن ش  ))  : -الصالة ةالسالم
ما يصيب املسلم من   ))  : قال  - ه و سلم عليصلى هللا- عن النيب  و   (   33) "أتكشف فادع هللا أن ال أتكشف فدعا هلا

 (34) ( نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه (

فإن طريق   ,األمن النفسى  العقيدة يف نفس املسلم يولد التوبة وتكرار االستغفار, وبذلك يتحقق االستقرار  إن رسوخ    
يعود   ه وذلك برتك فعل الذنوب خمافه هلل، والندم على فعل املعصية والعزمية أالّ ملضطرب من آاثمه وخطااي التوبة حترر ا

 واالطمئنان. إليها إذا قدر عليها، فإن ذلك يولد األمل واإلقبال على األعمال الصاحلة الىت ترتقى ابلنفس إىل بر األمان  

(35 ) 

واالرتياح والتحبب وبث األمل يف القلوب، والبعد عن أساليب   االستئناس  ع  إن عقيدة اإلسالم عقيدة مبشرة متتاز بزر      
    (36) التنفري ودواعى االنقباض حىت يف التخويف من هللا والرتهيب من النار". 

ٱ      وقد أمر هللا رسوله بتبشري املؤمنني الصابرين كما جاء يف كتابه:    ُلَونمُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َوا  ٱُّ جْلُوِع َونـَْقٍص ِمَن لَنَـبـْ
ِر الصماِبرِينَ اأْلَْمَواِل َواأْلَنـْفُ  فالصابرين، هم الذين ,  بشرهم أبهنم يوفون أجرهم بغري حساب"أي:  (37) م  ِس َوالثمَمرَاِت َوَبشِّ

 (   39) أي بشرهم ابلثواب على الصرب  :وقيل املعين(  38)   ".فازوا ابلبشارة العظيمة، واملنحة اجلسيمة

، فإن اإلنسان ويعيق أمنه النفسي واستقراره  والقلق والتوتر النفسى الذى يعرتى املسلم  االضطرابعالج    أثر والتبشري له  
عندما   - رضى هللا عنها  - خدجيةوهذا ما فعلته    االضطراب,حيتاج إىل التبشري مبا يزيل عنه دواعى    االضطرابيف حاالت  

فبشرته أبن له سابقة اخلري  ؛ من احلالة اجلديدة واضطرابهنفسه جاءها الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخربها خبوفه على 
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)) كال، أبشر، فوهللا ال حيزنك هللا أبدا ، فوهللا إنك لتصل الرحم وتصدق   :ما يستبعد معها مكافأة هللا له مبكروه فقالت
 (40)   ل الكل وتكسب املعدوم وتعني على نوائب احلق((.احلديث وحتم

الذى حيفظ النفس واالستقرار    ا كيفية هنج الطريق املؤدى إىل حتقيق التوازن   عليه وسلم بني لنفرسولنا الكري صلى هللا    
وذلك ابإلميان املطلق هلل سبحانه وتعاىل وعبادته حق العباده فهو الركيزه واملنطلق الذى يبعث وحيقق   االضطراب,من  

، فال تتسلط عليه نفسه مبشاعر التحسر قضاء هللا شره وخريهاإلانبة إىل هللا فيزيد هبا العبد إميانه ب, فاألمن النفسى
  (41)   ب دخول مكائد الشيطان املؤدية إىل االضطراب النفسي.ته إىل هللا اببانوالسخط والقلق وعدم الرضاء فيسد إب

سع والعاقبة فالعالج النفسى الديىن أثره حممود وعميق يف نفس الشخصية املسلمة فهو مصدر للفأل احلسن واألمل الوا   
قوله عليه الصالة :  يث منهااخلرية ملا يتصف به من أسلوب التبشري الذى حثنا عليه رسولنا الكري ىف عديد من األحاد

: ))فأبشروا وأملوا خري فوهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إذا ُصبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها  والسالم
أيمر ابلتفاؤل والتبشري ابخلري مع عدم احلرص والتمسك حبب الدنيا ملا ينتج احلديث    فإن هذا  (42)   .من كان قبلكم((

                 . وعدم التوازن ىف النفس املسلمة  االضطرابعنها من  

 : أتثري العقيدة  الصيحيحة يف حياة املسلم لثاملبحث الثا

 .سطمأنينة النف   املطلب األول:  

رغم من عواصف األحداث من حوله ، فهي تدفع عنه القلق العقيدة اطمئناان على الاإلنسان املتدين جيد يف  إّن    
 ، حىت ولو كان يعيش يف بيئة غري مستقرة أو خطرة. ء نفسية مفعمة ابلطمأنينة واألملوالتوتر ، وختلق له أجوا

، وما صاحبها ؤهاهتا قريش وحلفاالية اليت أاثر روب املتو ، حيُث احلوا يعيشون ظروفا صعبةن املسلمني األوائل كانإ   جند  
، ويندفعون للقتال بنفس م كانوا يتمتعون مبعنوية عالية، إاّل أهنّ ادية وعزلة اجتماعية وضغوط نفسيةمن مقاطعة اقتص

 مطمئنة إىل ثواب اَّلّل ورمحته. 
لسماوات واألرض ( قال قوموا إىل جنة عرضها ا   ))  :قال يوم بدر وسلموآله  عليه  هللا  صلى  - عن أنس أّن رسول اَّللّ 

قول عمري بن احلمام األنصاري اي رسول هللا جنة عرضها السماوات واألرض ؟ قال ) نعم ( قال بخ بخ فقال رسول ي
 هللا صلى هللا عليه و سلم ) ما حيملك على قولك بخ بخ ( قال ال وهللا اي رسول هللا إىل رجاءة أن أكون من أهلها قال 

منهن ُث قال لئن أان حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة   مترات من قرنه فجعل أيكل   ) فإنك من أهلها ( فأخرج 
 (43) ((طويلة قال فرمى مبا كان معه من التمر ُث قاتل حىت قتل

فالبيئة اليت يتواجد فيها هذا اجملاهد كانت خطرة ، فهو يعيش أجواء حرب بدر ، ولكن بيئته النفسية كانت سعيدة 
يش يف جّنة عرضها السماوات واألرض فاملسلم بفضل عقيدة اإلميان ابَّلّل تعاىل يشعر ابلرضا واالطمئنان ، حيُث أيمل الع



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 43 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ى قضاء اَّلّل وقدره، فاملصيبة اليت تصيبه يف حاضره ، قد تتحول إىل بـَرَكة اث، ويوّطن نفسه علمبا يقع يف حميطه من أحد 
وَعسى أن تكرُهوا شيئا وهو خرٌي لُكم وعسى ( ؤمن قال تعاىل :، والقرآن الكري يُنّمي هذا االحساس يف نفس امل(44)

 (45)   ) أن حُتبُّوا شيئا وهو شرٌّ لُكم واَّلّل يعلُم وأنتم ال تعلمونَ 

 . أساليب العقيدة يف مواجهة املصائب    : املطلب الثاين  

فتصبح ضعيفة األثر واألمهية   واألزمات النفسية اليت يتعرضون هلا ،   ختفف العقيدة يف نفوس معتنقيها من الضغوط   
 ساليب عديدة ، منها : ، ضمن أ

: وهذه املعرفة سوف تظهر بصماهتا واضحة يف وعيه وسلوكه   أ ـ بيان طبيعة احلياة الدنيا اليت يعيش فيها اإلنسان
 ، فالعقيدة من خالل مصادرها املعرفية تبني طبيعة الدنيا وتدعوا إىل الزهد فيها.

العقيدة من التعلق أبسباب الدنيا الفانية الذي ينتج آاثرا سلبية تنعكس على حلال هذه أن حتّذر  وكان من الطبيعي وا
عن علقمة، عن عبد هللا، قال: انم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حصري فقام وقد أثر يف جنبه، فنفس املسلم ، 

لدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح ، ما أان يف اما يل وللدنيا))ل:  فقلنا: اي رسول هللا لو اختذان لك وطاء، فقا
 ( 46)((وتركها

األمر الذي خيفف من وقع املصائب على اإلنسان ، فيواجهها بقلب   ثواب:الجر و يتبعها األب ـ إّن املصائب  
 اء. ، فال ترتك يف نفسه أثرا أكثر مما ترتكه فقاعة على سطح املفس مطمئنة إىل ثواب اَّلّل ورمحتهصامد ، ون

املصائب الدنيوية ، مما يهّون ويصّغر يف نفسه  وهي مصيبته يف دينه  جـ ـ إلفات نظر املسلم إىل املصيبة العظمى:     
 . ، وهي حالة امتصاص ابرعة للضغوط النفسية تقوم هبا العقيدةغريةالص

 :كاخلوف من املوت, والفقرحترير النفس من املخاوف    -د  
الفكرية واجلسمية ، وكان اإلنساُن اجلاهلي يف خوف بدد نشاط الفرد ، وُيشل طاقته  مما ال شكم فيه ، أّن اخلوف ي

سان ودسائسه ، ومن الطبيعة احمليطة به وكوارثها ، ومن املوت الذي ال سبيل له إىل دفعه ، ومن دائم من أخيه اإلن
اس بتلك املخاوف اليت تشلُّ طاقة الفقر واجلدب ، ومن املرض وما يرافقه من آالم ، وختفف العقيدة من وطأة االحس

 47اإلنسان عن احلركة واالنتاج ، وجتعله غرضا للهموم واهلواجس.
فالقرآن ـ يؤكد أّن املوت ال بدم منه، ُث أنّه أمٌر منوط إبذن اَّلّل تعاىل وليس بيد غريه، وهذه حقيقة هلا انعكاسات 

ال تستطيع مهما أُوتيت من قوة ـ أن تسلب احلياة عن اإلنسان   إحيائية على نفس اإلنسان، أبنم أي قوة أرضية أو مساوية
 (48)   )..  َت إالم إبذن اَّلّل كتااب ُمؤجمال  ما كان لنفٍس أن متو  ( قال تعاىل :
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صلى هللا عليه   -كما أشار النيب العقيدة إشعاعا من األمن خيفف من وطأة املوت، فإنّه للمؤمن حتفة وراحة.    تعد    
واملوت خري للمؤمن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اثنتان يكرههما ابن آدم : املوت ،  ))  : اَّللّ    يف قوله  - وسلم  

 (49) ((من الفتنة ، ويكره قلة املال ، وقلة املال أقل للحساب 

ينتاب اإلنسان، وينّغص عليه حياته، لكن العقيدة تبدد هذا اخلوف من خالل التأكيد على     اخلوف من الفقر   إن  
مربّر هلذه املخاوف ، ومن يقرأ حقيقة واضحة ، وهي أّن مقادير الرزق بيد اَّلّل تعاىل ، وقد ضمنها لعباده ، وعليه فال 

إنم  ( إىل قتل أبنائه قال تعاىل : ليت أّدت ابجلاهليالقرآن جيد آايت كثرية ، حتثم على إزالة أسباب اخلوف من الفقر ا
 (51)  ) وال تقتـُُلوا أوالدَُكم َخشيَة إمالٍق حنُن نرزُقـُُهم وإايُكم ( وقال تعاىل:   (  50) ) املتنيُ اَّلّل هَو الّرزماُق ذو القّوةِ 

الدائمة من املرض من خالل     العقيدة من خماوف اإلنسان  التأكيد على حقيقة بديهي من جانب آخر لطّفت 
 )) :- وسلم   عليه  هللا  صلى -يقول الرسولوإضافة لذلك فإّن فيه الثواب اجلزيل ما خيّفف من وطأته على النفوس ،  

عجبت من قضاء هللا للمؤمن، إن أمر املؤمن كله خري ، وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء فشكر، كان خريا له 
 52(( ، كان خريا لهضراء فصرب، وإن أصابته  

أبنه ال   العتقاده وذلك    ,فكل مصيبة حتل ابإلنسان أو شد تطاله جيب أن تكون ذات دالله ومعىن يف حياة املؤمن"
للصرب   امتحان ، واحملنه  ابتالءوألن يف ذلك حكمة رابنية ال يعرف كنهها: فاملرض  "   (53) "ما كتب هللا له  يصيبه إالم 

أن ذلك يف مصلحته فإن صرب ظفر، وإن قبل انل الرضا واملغفرة   املؤمن  اعتقاد هو    ,والقبول بقضاء هللا تعاىل وقدره
 ( 54)".ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه :وابلنسبة له

 اخلامتة
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف : 

شهوات نفسه ومن عبادة مظاهر الطبيعة الركون إىل    من   كما حررته,  املسلم من العبودية لغري هللا تعاىلحررت    - 1
 فال ينحين وال خيضع وال يذل لغري هللا. ,  من حوله ، ومن األساطري واخلرافات يف االعتقاد والسلوك 

واألمن النفسي    االستقرارنسانية من أحنج العالجات النقسية .فهي متنح  ترسيخ العقيدة اإلميانية يف النفس اإل  -   2
 أبن كل ما يصيب املسلم هو مكتوب ومقدر من هللا تعاىل. نتيجة االعتقاد الكامل  

 إن العقيدة اإلميانية حبياة اآلخرة مؤثرا  رئيسيا  يف اجياد التوازن واالستقرار  واألمن يف حياة املسلم, فكلما ترسخت   -3
 ن واالستقرار. عقيدته أبن حياه الدنيا زائلة كلما قلت حدة االضطراابت املؤثرة يف شخصية املسلم, وحتقق األم

حّررت العقيدة النفوس من املخاوف اليت تشّل نشاط اإلنسان وتكبت طاقته وجتعله هنبا لعوامل القلق واحلرية كما   - 4
فبدون هذه املعرفة للنفس يصبح من الصعوبة مبكان السيطرة عليها وكبح شّجعت العقيدة اإلنسان إىل معرفة نفسه ،  

 ميكن معرفة اَّلّل تعاىل حق معرفته.  مجاحها ، ُث بدون معرفة النفس ال 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 45 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

: بيان طبيعة الدنيا ، وأهّنا دار حمن   منهالتخفيف املصائب اليت تواجه اإلنسان  وسائل    عدة  للعقيدة اإلسالمية    -   5
، وعليه فمن املستحيل على اإلنسان أن يطلب   يف حلظة   بتيارات املصائب اليت هتب على اإلنسان  واختبار ، مليئة  

هلي يف الدنيا اليت هي دار تكليف. ولقد لسكينة فيها. وعليه أن يضع نصب عينه النجاح يف هذا االمتحان اإلالراحة وا
يبة العظمى وثوااب ، كما وجهت نظر اإلنسان للمصأجرا    تفضيخففت العقيدة من وطأة املصائب عرب التأكيد على أهّنا  

 ب الدنيوية الصغرية. ، األمر الذي خيفف من وقع املصائ وهي املصيبة يف الدين
                                                                                                                               :Footnoteاهلوامش
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