د .مشعل الحداري

االكتئاب النفسي من منظور إسالمي

ا الكتئاباالنفسيامنامنظوراإسالمي ا
ا

د.امشعلابنامحمداالحداري ا
الكال عن الالمناض الناسنالوماالالتعنق ال ن ال ن ال ن الالمن اال انسنا طال عنمت الالانق ال ،نقالن
نا ال عتأن نننالاللىن ال نخم الالأن منا الالمنسن ذالالانق ال انا ال ع،نقلكالالمننو الالمن ال ن ال ناآلث ال انالا ال تعن
ا عن منققي :ن

1ا–اعدماالصبرا:اك جلزعنق دعنحتماناال ءنقالتالل نقال وتط؛ الك ئال نقريال من المناض الناسن
الوماتعن مناال ءنال ينمي حمناهللن منال ال ؛؛نلالتمح ن نابال نا الي ون،نق كمالنن الو سنطالتئ س،ن
ق ن أن؛اج س،ن دنق لنالويب-نن-ن:ن(أشداالناسابالءااألنبياءا،اثمااألمثلافاألمثلل،ايبتلل ا
الرجللاعلل ارلدرادينل ،افلن اكلا ادينل االلباااشلتدابلال ،ا اوإ اكلا افليادينل اررلتاابتللياعلل ا

حسبادين ،افماايبرحاالبالءابالعبداحت ايترك ايمشياعل ااألرضامااعلي اخطيئت)ن،ن خنجمن
الرت ينسنك منالجامعنقري منقصححمناضل ين .ن

قك ننالويبن-نن-ن الت ن المنا السنقا الزننكمال نسنال الحتحنن ت التل:ن(اللهلماإنلياأعلوذا

بكامناالهم،اوالحز ،اوالعجز،اوالكسلا،اوالبخلا،اوضلعاالدين،اورهراالرجال) .ن
منطوَّعنا ت ة،ن دنق لناهللنب ىلن من الت -
نقا نا نن منشلنمن نن منحنق ننحيزن،نقق ُ

تالالمنالا ال ع-ن ال نحالالزنن ال ن النا نا والالمن تطالالأن نقشالالك ن ل ال ن ىلنا الالمن:نرللالاإنمللااأشللكوابثلليا

وحزنياإل ااهللا اوأعلمامنااهللاماالالعلمو ن[ تطأ]68:ن،نقلكمنال ينحيزنن قن عتلنحزنمن
نط ن تنا تع .ا
ق لنالواليبن-نن-ن:ن(عجبتامنارضاءااهللا-اا-اللملممن،اإ اأالاب اخيلر:احملدا

رب ل اوشللكر،اوإ اأاللابت امصلليبت:احمللدارب ل اواللبر،االمللممنايللمجرافللياكلللاشلليء،احت ل افلليا
اللقمتايرفعهااإل افياامرأل )ا،ن خنجمن محدنقري منقصححمن محدنش كننقري م .ا
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قلالالتمن الالمنصالالم منا ا ال سنالتالالل نقال والالتط،ن الالان الالمنصالالم بمنال م ال لنقاج ال ءنامحالالعناهلل،نق نن
ال ق عن ىلن ضانسنالدنت نقاآلخنةن .ن

2ا–اضعفااإليما :نققتن من ط ناالك ئ نري نال ضالت نعنكمال ن ننبعالتاناالك ئال ن ز الدن المن
ضال أنا ميال ن،نقاهللن-ن الالزنقجالالان-ن نشالالدن ىلن ننا ال ؛ةنا ميال نن ل ال ؛ةن-نق و ال نالال كنن-نطال ن
الممئو ننال

نكم نسنقتلمنب ىلنألابذكرااهللالطمئناالقلوبن[الن د]86:ن،نق ل ال ن ال نن

ان لنق مناخل عن منالتالدنلتلدمنالنب انخعتاةن م نط  .ن

3ا–االعتل لزالاالم للذموماللن للاس:ا الالدعنخم لع الالعنالوال ال نقال الاللن ال ال نلال التااعنقال ال منا خ لع الالعن الالمن
االخ فنقال من من ط ناالك ئ ن،نكم ن ننخم لععنالو نقال لن ن اقسن المناضطال ن
ا توعن نال خ ن مناالك ئ ،نقق ان نند ن لتمنا ط عن،ن الدنقال لناطالتلناهللن-نن-ن:ن

(المللممناالللذيايخللال االنللاساويصللبراعلل اأذاعللماأعظللماأج لراامللناالمللممناالللذيالايخللال ا
الناساولايصبراعل اأذاعم)ن،ن خنجمنالرت يننقا من جمن نقصححمناضل ين .ن

4ا–العريضاالنفسالألذىاأواالتهلكتا:اقق ان كتننسنح ننمامن كتأن انضتأن من التل،ن
ق لنالويبن-نن-ن:ن(كف ابالمرءاإثمااأ ايضيعامنايقوت)ن،ن خنجمن تن؛اق؛نقري منقصالححمن
اضل ين .ن

ا5ا–افللتبابللاباالوسللاوس:نققال ان ال انل ال ن الالتسن الالمنال الالن،نققالالدنحالالنسنا طال عن ال نري ال ن
ال نالتطال ق نقال خالت من وال نن الاللبم؛نلال ل ن الالمن مال ان ال ننماالالمن ال نالتطال ق نقال ال نق ال ن
ش من دن كمنال التع نن المننماالم،نقخت ال نلالمن المن ؛اا ال نقبتجت ال نقالاالتعنةن ت ال ،نكمال نقال لن
الويب-نن-ن:ن(إ اأحدكمايألي االشيطا افيقول:امناخلقك؟افيقول:ااهلل.افيقول:املناخلل ا

اهلل؟افنذااوجداذلكاأحدكمافليقل:اآمنتاباهللاورسول ؛افن اذلكايلذعباعنل )ا خنجالمن محالدن
قري منقصححمن محدنش كننقري م .ن
قال ال ينع ال ن ال نا ا ال سن نن تكالالان ال ناهللنسنكالالان النتام،نق ال سن مالالان ال ن نضالاليناهللن

طال ح نم،نقال لنب ال ىل:نوعسل اأ الكرعللوااشلليئااوعللواخيللرالكللم،اوعسل اأ الحبللوااشلليئااوعللوا
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شرالكماواهللايعلماوانتم لالعلمو ن[ال نة]818:ن،نقق ل-نن-ن:نرلالنايصيبنااإلاملاا

كتبااهللالنان[ال ت ع .]11:ن

6ا-اضي االصدر:اققتن منن جنا زن،نققدن ننالويبن–نن-ن ا عنال دانقبالن نا الزننكمال ن

ق لنب ىل:نولالحز اعليهماولالكافياضي امماايمكرو ن[الوحا .]181:ن

7ا–الللرااالعبللاد :ننك ل ا ال تا،نقق الناءةنال الالن ن،نققالالتن الالمن خعالالنن ال ن م الالمنا ك ئ ال ،نق ال لنب ال ىل:ن

ولقللدانعلللماأنللكايضللي االلدراابمللاايقولللو افسللببابحمللداربللكاوكللنامللناالسللاجديناواعبللدا
ربللكاحت ل ايأليللكااليقللينن[ا جالالن:ن]77-71ن ج الالانال ال ؛ةنك ل ا ال تانقال ال ةن الالمن ط ال

ن

ط ال عنال الالدا،ن الالانج الالاناالطال ال مناانسنال ال ؛ةن-نق و ال نال ا ال تانقال ال ال ةن-نقظتم الالعنا الالي من ىلن
الت ة.ن ن
نقري ال ن ل ال ن الالمناآلث ال انالا ال تعنالالالةنب الالنسنالمالالن؛نقاضطالالنةنقا مالالأن مت الالعن الالمناضخع ال ان
قا ل  .ن
قان ال لنقال مناضخال ن قنا الالنسنالوماالالين ىلنالعمالالان تالالمن الالمناخلعالالتاةن ال ن تالالم،نقالتالالالدنااعن
ققتن ائتلن منا ت منكم نق لنالواليب-نن-ن:ن(كلكماراعا،اوكلمامسئولاعنارعيت ؛افاإلملاما

راعاوعوامسئولاعنارعيت ،اوالرجلاراعافياأعل ،اوعوامسئولاعنارعيت ،اوالمرأ اراعيتافليا

بيتاازوجهااوعيامسئولتاعلنارعيتهلا،اوالخلادماراعافلياملالاسليد اوعلوامسلئولاعلنارعيتل ،ا
والرجلاراعافلياملالاأبيل اوعلوامسلئولاعلنارعيتل ،افكلكلماراعاواكلكلمامسلئولاعلنارعيتل )ن
خنجمن محدنقري م،نقصححمناضل ين.
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