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  أساليب اإلرشاد النفسي يف احلديث النبوي

  ١الشفاء حممود دمحم ابوحسبو. د

  

  ملخص البحث

نهجني الوصفي هدف البحث ملعرفة أساليب اإلرشاد النفسي يف احلديث النبوي ، مت استخدام امل
التحليلي والنهج التارخيي ، إشتمل البحث علي مقدمة احتوت علي مشكلة البحث وهدف وأمهية 
إلضافة ايل استعراض الدراسات السابقة ذات  البحث ومنهجه العلمي وتعريف املصطلحات، 

ول اشتمل البحث علي ثالثة مباحث تتضمن املبحث األ. الصلة مبوضوع البحث والتعقيب عليها
أساليب اإلرشاد النفسي يف املدرسة السلوكية، اما املبحث الثاين احتوي علي اساليب مدرسة 
التحليل النفسي، بينما اشتمل املبحث الثالث علي أساليب اإلرشاد النفسي يف احلديث النبوي 

ب إسلوب ضرووالسنة النبوية الفعلية واليت من أمهها إسلوب احلوار مع ذكر أمثلة ومناذج له، 
لعمل مع ذكر املواقف اليت مت  فيها  األمثال مع ذكر امثلة لذلك االسلوب، مث إسلوب البيان 

يلي ذلك إسلوب السرد القصصي مع ذكر . استخدام ذلك االسلوب واملهارات املتعلمة من خالله
مواضع استخدام القصة يف اإلرشاد والتوجيه مث إسلوب املوعظة احلسنة ومواضع استخدامه يف 

  . واملقرتحات بناء علي نتائج البحث قدمت الباحثة العديد من  التوصيات. لنصح واإلرشادا

                                                             
 . السودان– جامعة ام درمان اإلسالمية –االستاذ املساعد بقسم علم النفس، كلية اآلداب   1
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Abstract 

The purpose of the research is to find out the methods of psychological 
counseling in the Hadith. The analytical descriptive and historical approaches 
were used. The research included an introduction to the problem of research, the 
purpose and importance of the research, its scientific methodology and the 
definition of terms. The research included three topics including the first section 
methods of psychological counseling in the behavioral school,The second section 
contains the methods of the school of psychological analysis, while the third 
section includes the methods of psychological counseling in the Hadith and the 
actual Sunnah, which is the most important method of dialogue with examples 
and examples, and the method of striking proverbs with examples of this method, 
Describe the situations in which that method and the skills learned are used. This 
is followed by narrative narration with references to the use of the story in 
guidance and guidance, and then the method of good advice and the use of 
counseling and guidance. Based on the research results, the researcher presented 
many recommendations and suggestions. 
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  املقدمة

ي حد بيقية ويهدف ايل مساعدة الفرد يف أن ينمو ايل اقصاالرشاد النفسي هو احد فروع علم النفس التط
خذ مكانه كإنسان صاحل استعداداته  ومواهبة ألقصي درجة ممكنة حبيث يستطيع أن مستطاع وأن ينمي طاقاته ، و

تمع    . يف ا

تمعات اإلسالمية أساليب وفنيات قائمة علي  يستخدم ممارسون مهنة اإلرشاد والعالج النفسي يف ا
ت الغربية املتعددة واملتعارضة يف أغلب األحيان وذلك لتعارض املفاهيم واملبادئ والثقافات اليت ترتكز عليها كل  النظر

الواسائل واألساليب الغربية وهو عدم وجود أساليب إرشاد نفسي مستمدة من  نظرية ، وهنالك سبب آخر إلستخدام
ا يدرس من مناهج اإلرشاد النفسي  يف اجلامعات العربية واإلسالمية يستند القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة فكل م
ت الغريبة احلديثة يف علم النفس     . ايل النظر

تمع الغريب نفسه ، فقد  تمعات اإلسالمية مل تنجح يف ا        أن اساليب اإلرشاد النفسي الغريبة السائدة يف ا
دة عدد مراكز اإلرشاد النفسي ، زادت االمراض النفسية وبرزت املشكال لرغم من ز ت السلوكية واالحنرافات وذلك 

وعليه ينبغي علي ممارسني مهنة اإلرشاد النفسي تنقيح تلك األساليب الغربية واألخذ مبا يتفق مع القيم واملبادئ 
ريفة وإسهامات علماء النفس اإلسالمية و إستنباط  ممارسات وأساليب مستمدة من القران الكرمي والسنة النبوية الش

  .  املسلمني يف جمال اإلرشاد النفسي 

  :مشكلة البحث 

تمعات       أن أساليب اإلرشاد النفسي اليت متارس مهنيا يف مراكز اإلرشاد النفسي والعيادات النفسية يف ا
ت الغربية لعلم النفس الغ ريب وذلك رغم االختالف يف اإلسالمية هي األساليب الغربية واليت استندت علي النظر

تمع اإلسالمي  تمع الغريب وا إن . منهجية احلياة واملبادئ  والعقيدة ومعايري الصالح وغريها من االختالفات بني ا
عدم وجود أساليب إرشادية مستمدة من اهلدي النبوي ادي لتطبيق األساليب اإلرشادية الغربية وذلك لعدم وجود 

ُمي يدرس نظر ومتارس أساليبه عمليا وهذه  هي املشكلة اليت حياول الباحث معاجلتها من منهج إرشاد نفسي إسال
  ما هي األساليب اإلرشادية املتبعة يف السنة النبوية ؟ : خالل طرح التساؤل التايل

  : هدف البحث 

ولية والفعلية وتقدميها كنموذج          هدف البحث ايل معرفة وبيان األساليب اإلرشادية املتبعة يف السنة النبوية الق
  . ًملمارسة اإلرشاد النفسي بدال عن األساليب الغربية 
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  : أمهية البحث 

               تكمن أمهية البحث يف أن األساليب اإلرشادية املمارسة يف مراكز اإلرشاد النفسي والعيادات النفسية 
تمعات اإلسالمية هي أساليب غربية ال تصلح للنق يت احلاجة ملثل يف ا ل كما هي للمجتمعات اإلسالمية ومن هنا 

  .هذا البحث لسد الفراق املعريف يف جمال األساليب اإلرشادية يف السنة النبوية 

يت أمهية البحث فأنه يقدم أساليب إرشادية مبنية علي السنة النبوية تعني ممارسة مهنة اإلرشاد النفسي يف             
معات اإلسال   . مية ا

  : منهج البحث 

   : مت استخدام املنهجني التاليني 

وذلك من خالل حتديد مشكلة البحث واستجالء أساليب اإلرشاد النفسي يف : املنهج الوصفي التحليلي /   ا
سئلة البحث  جراء مسح لألحاديث النبوية املتعلقة    . احلديث النبوي وذلك 

  . ساليب اإلرشادية اليت مارسها الرسول صلي هللا عليه وسلم يف حياته وذلك بتتبع األ: املنهج التارخيي / ٢

  : تعريف املصطلحات 

  : تعريف األساليب *

ريق أو الطريقة ،  أن األسلوب ومجعه أساليب هو الط١جاء يف لسان العرب واملعجم الوسيط: تعريف األساليب لغة 
  . ويقال سلكت أسلوب فالن يف كذا أي طريقته ومذهبه يف الكالم أو الكتابة 

سلوب اإلرشاد النفسي الفنيات أو املهارات اليت يستخدمها املرشد النفسي يف :ًتعريف األساليب اصطالحا  يقصد 
  . عملية اإلرشاد النفسي 

  : تعريف اإلرشاد*

 أن اإلرشاد يعين اهلداية والداللة و الرشد والرشد والرشاد نقيض الغي فهو ١ لسان العربجاء يف: تعريف اإلرشاد لغة 
  . راشد ورشيد وهو نقيض الضالل 

                                                             
 .املكتبة العلمية :طهران .املعجم الوسيط). ت.د. (جممع اللغة العربية1
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دف: ًتعريف اإلرشاد اصطالحا   ايل مساعد الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس اإلرشاد النفسي هو عملية بناءة 
شخصيته ويعرف خرباته وحيدد مشكالته وينمي امكانته ، وحيل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه 

ًلكي يصل ايل حتديد وحتقيق أهدافه وحتقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربو ومهنيا وزواجيا وأسر  ًً ً ً .  

  بقة الدراسات السا

تمعات اإلسالمية (( بعنوان ) م١٩٨٤(دراسة مرسي والرشيدي / ا )). التوجيه واإلرشاد فلسفته وأخالقياته يف ا
هدفت الدراسة ايل تعريف النموذج اإلسالمي يف اإلرشاد النفسي وتوضيح مبادئه وفلسفته وأخالقياته وممارسته يف 

تمعات اإلسالمية ، قدمت الدراسة أدله علي ع دم صالحية النموذج الغريب يف اإلرشاد للممارسة واملعاجلة يف ا
تمعات اإلسالمية وأنه جيب تطبيق  النموذج يف اإلرشاد املستمد من نظام احلسبة كما بينت الدراسة أهداف  ا

لنسبة املرشد املسلم وقدمت مالمح عامة لإل رشاد النفسي اإلرشاد يف اإلسالم وفلسفته ومبادئه وشروط ممارسة املهنة 
  .يف اإلسالم

م النفسية كما (( بعنوان ) م١٩٩١(دراسة الشناوي / ٢ األهداف العامة ملساعدة األفراد علي مواجهة مشكال
ت اإلرشاد والعالج النفسي الغربية  هدفت الدراسة ايل ] )) دراسة تقوميية يف ضوء املنهج اإلسالمي [تعرضها نظر

ت الغريبة مع املنهج اإلسالمي الذي جيب علي املرشد النفسي املسلم معرفة مدي اتساق أهداف اإلرشاد  يف النظر
أن ميارسه يف عملية اإلرشاد ، بعد تقومي األهداف من منظور إسالمي خلصت الدراسة ايل أن املسمي الذي حيمله 

حية املضمون والفلسفة خيااهلدف ال غبار عليه من وجهة النظر اإلسالمية ،  تلف عن املنهج اإلسالمي يف ال أنه من 
ت الغربية عنها يف  بعض األحيان ويرجع هذا اإلختالفإختالف املبادئ واملنطلقات الفكرية واألساليب يف النظر
اإلسالم قدمت الدراسة العديد من األهداف لإلرشاد النفسي من منظور إسالمي ملمارسي اإلرشاد والعالج النفسي  

   .املسلمني

هدفت الدراسة بتقدمي تصور )) اإلرشاد النفسي من منظور إسالمي (( بعنوان ). م١٩٩٣(ي دراسة الشناو/ ٣
ت  اإلرشاد والعالج النفسي علي اساس منهج اإلسالم وبنفس النسق الذي يعرض اإلرشاد والعالج النفسي يف النظر

إحنرافات الشخصية والعالج النفسي  وبطبيعة اإلنسان والنمو النفسيغري اإلسالمية ، تناول الباحث اجلوانب املتعلقة 
ودور املرشد واهداف اإلرشاد وخلص ايل تقدمي مبادئ واساسيات عامة ملالمح منهج اإلسالم يف اإلرشاد والعالج 

  . النفسي 

                                                                                                                                                                                                    
 .دار صادر: بريوت .لسان العرب). ت.د. (ور ، ابوالفضل مجال الدين دمحم بن مكرمظابن من1
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هدفت الدراسة لوضع خطوط )) اإلرشاد النفسي من منظور عريب اسالمي (( وان نبع). م١٩٩٤(دراسة فرح / ٤
تمع العريب له عامة لتصور عريب إ بينت طبيعة اإلنسان يف اإلسالم . سالمي لعلم النفس اإلرشادي ، وذلك حلاجة ا

إلرشاد النفسي كما وضحت الدراسة املبادئ العامة لإلرشاد  ت الشخصية ونظام احلسبة يف اإلسالم وصلته  واملكو
تمعات العربي   . ة واإلسالمية النفسي واخالقيات ممارسة مهنة اإلرشاد النفسي يف ا

ء املتخلفني عقليا((بعنوان ). م١٩٩٥(دراسة مرسي / ٥ بينت الدراسة )). ًالتأصيل اإلسالمي لإلرشاد النفسي أل
ئهم وللمجتمع بصورة عامة ، كما  ًمعين التأصيل اإلسالمي لإلرشاد النفسي وأمهيته للمرشد وللمتخلفني عقليا آ

ء حنوهم ، وكيفية تقبل الوضع ودمج املتخلفني ًبينت حقوق وواجبات املتخلفني عقليا  يف اإلسالم وواجبات اآل
م علي احلياة العادية  تمع ومساعد تمع . ًعقليا يف ا   . ووضحت التأصيل اإلسالمي لدور املرشد يف ا

  : التعليق علي الدراسات السابقة 

) م١٩٩١( مثل دراسة الشناوياقتصرت بعض الدراسات علي جانب واحد من جوانب اإلرشاد النفسي 
فقد ) م١٩٩٤(الرشيدي شادية األخرى ، اما دراسة مرسي وواليت اقتصرت علي أهداف اإلرشاد وامهلت اجلوانب اإلر

اقصرت علي اجلوانب الفلسفية واألخالقية دون تقدمي منوذج قابل للممارسة العملية ، بينما قدمت دراسة الشناوي 
ي علي اساس إسالمي وتناولت طبيعة اإلنسان وأهداف اإلرشاد ودور املرشد لكنها تصور لإلرشاد النفس) م١٩٩٣(

  . أغفلت جوانب األساليب اإلرشادية العملية 

خطوط عامة تتضمن نظرة اإلسالم لطبيعة اإلنسان ومبادئ واخالقيات مهنة ) م١٩٩٤(قدمت دراسة فرح 
يل اإلسالمي لإلرشاد النفسي ودور املرشد يف اإلسالم أمهية التأص) م١٩٩٥(اإلرشاد، بينما تناولت دراسة مرسي 

  . ًودوره يف إرشاد املتخلفني عقليا 

مما سبق تالحظ الباحثة أن الدراسات السابقة اتفقت علي أمهية إتباع منوذج إرشادي مستمد من القران 
ملة، ولكن هذه الدراسات مل الكرمي والسنة النبوية ووضحت تلك األمهية مع تقدمي تصورات عامة ومبادئ أخالقية جم

تقدم منوذج عملي قابل للتطبيق عن األساليب اإلرشادية يف القران الكرمي أو السنة النبوية، وهذا ما يهدف إليه 
  .البحث احلايل 
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ت علم النفس الغربية   االساليب اإلرشادية يف نظر

ت النفسية نفسي بتنوع و اإلرشاد والعالج التتنوع األساليب اإلرشادية املستخدمة يف ممارسة تعدد النظر
ا لإلنسان ولطبيعة املرض النفسي وأسبابه ومن مث طرق  ا وتتناسب مع نظر فكل نظرية اسلوب وفنيات تتميز 

  : تستخدم املدرسة السلوكية األساليب التالية . عالجه وإرشاده 

السلوك املضطرب بشئ أو حادث معني، ويقصد به التخلص التدرجيي من إرتباط : اسلوب التحصني التدرجيي / ١
ويتم ذلك بتحديد مثريات السلوك املضطرب وتعرض العميل بتكرار متدرج هلذه املثريات وهو يف حالة اسرتخاء حيت 
ا  ال تنتج اإلستجابة املضطربة مث يستمر التعرض للمثريات املتدرجة يف الشدة حيت يتم الوصول ايل عدم استثار

  . لإلستجابة املضطربة

  . وهو عكس التحصني التدرجيي حيث يبدأ الغمر مبثريات شديدة ويضع الفرد امام األمر الواقع: اسلوب الغمر / ٢

  . ويقصد به كف كل من منطني سلوكيني غري متوافقني: اسلوب الكف املتبادل / ٣

  . ويعين تعديل السلوك من اإلقدام إيل اإلحجام والتجنب: التجنيب  اسلوب اإلشراط/ ٤

بة السلوك املطلوب اي تعزيزه وتدعيمه: اسلوب التعزيز املوجب / ٥   .ويعين إ

ويعين العمل علي ظهور السلوك املطلوب وتعريض املسرتشد ملثري غري سار اثناء السلوك : اسلوب التعزيز السالب / ٦
  . غري املرغوب مث إزلة املثري غري السار مباشرة بعد ظهور اإلستجابة املطلوبة

  . ويعين الثواب حيال السلوك اجليد والعقاب كنوع من العالج: لوب الثواب والعقاباس/ ٧

  .وهو اإلغفال عن السلوك غري املتوافق حيت ينطفي: اسلوب اإلطفاء / ٨

أن تعقيد السلوك اإلنساين يصعب معه حتديد امناط بسيطة من العالقات بني املثري واإلستجابة حيت يسهل   
تم تعديلها كل علي حده  كما يصعب معاملة اإلنسان كاآلله نقدم له مثريات يستجيب بصورة آلية وكذلك 

لسلوك املضطرب فقط وتركز علي التخلص من األعراض الظاهرة للعيان دون الغوص يف مصدر  األساليب السلوكية 
خلي أعمق من ذلك أن السلوك الظاهري املضطرب ما هو إال دليل خارجي علي إضطراب دا. اإلضطراب احلقيقي

  .الظاهر للعيان

ت السلوكية، وما زالت هذه األساليب  مما سبق يتضح أن اساليب اإلرشاد السلوكية ال تصلح لكل اإلضطرا
  . حتتاج إيل املزيد من البحث والدراسة والتطوير
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  : استخدمت نظرية التحليل النفسي األساليب التالية يف العالج واإلرشاد النفسي 

ويتضمن تفريق املواد املكبوتة سواء كانت حوادث أو خربات أو دوافع أو صراعات مما : ريق اإلنفعايلاسلوب التف/ ا
  . يؤدي إيل اختفاء األعراض العصابية

وهو إطالق العنان لألفكار واخلواطر للكشف عن املواد املكبوتة يف الالشعور واالستفادة : اسلوب التداعي احلر / ٢
  . من زالت اللسان والقلم

من استعراض أساليب نظرية التحليل النفسي يف اإلرشاد والعالج النفسي يتضح أن اساليب التحليل النفسي 
ء، وإن هذه األساليب تتطلب مال وجهد ووقت كثري ملرضي أكثر من األسو   . تم 

إلرشاد والعالج النفسي حيملون حنو التحليل النفسي اجتاها ١)م٢٠٠٥(  يري زهران ً أن بعض املنشغلني 
م متاما  ًسالبا ينفعل أحيا حيت يصل ايل تعصب ضده إيل درجة جتعلهم يسقطون نظرية التحليل النفسي من حسا ًً

سب بل يف علم النفس كله، علي أساس أن فرويد أو جيعلون منها حمور لنقدهم ليس يف اإلرشاد والعالج النفسي فح
يهودي صهيوين مغرض صنع نظرية مبهرجة ذات اجتاه يهودي مادي جنسي تقوم علي اساس خملخل ومنهج غري 

  . علمي

  أساليب اإلرشاد النفسي يف احلديث النبوي

يدل اصحابه وأتباعه ايل اتباع الصراط املستقيم  العديد من األساليب النفسية والرتبوية لاستخدم مرشد البشرية ملسو هيلع هللا ىلص
م  ين وليبني هلم ما اشكل عليهم فهمه من املعاين وليساعدهم يف حل مشكال والسلوك القومي حسب اهلدي الر

لعمل واسلوب السرد القصصياحلياتية، حيث استخدم ملسو هيلع هللا ىلص   اسلوب احلوار واسلوب ضرب األمثال واسلوب البيان 
  .إلضافة ألسلوب املوعظة احلسنة

  : اسلوب احلوار 

يساعد اسلوب احلوار علي التخلص من األخطاء املعرفية اليت حتول دون الوصول للحقيقة ويؤدي   
ايل وضوح الفكرة واستجالء كل معامل املشكلة ومالحمها وبذلك يساعد الوصول ايل حلول منطقية للمشكالت 

   - : اسلوب احلوار يف مواضع عديدة منها ما يلي استخدم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. املختلفة

                                                             
  .هرة، عامل الكتب القا٤، ط التوجيه واإلرشاد النفسي).م٢٠٠٥.(زهران، حامد عبد السالم 1
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  : حوار رسول هللا مع األنصار *

عن أيب سعيد اخلدري، قال ملا أعطى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أعطى من تلك العطا يف قريش وقبائل العرب ومل يكن يف 
هم حىت كثرت فيهم القالة حىت قال قائلهم لقي رسول هللا األنصار منها شيء وجد هذا احلي من األنصار يف أنفس

ملسو هيلع هللا ىلص قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال  رسول هللا إن هذا احلي قد وجدوا عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا 
األنصار شيء الفيء الذي أصبت قسمت يف قومك وأعطيت عطا عظاما يف قبائل العرب ومل يكن يف هذا احلي من 

فأين أنت من ذلك  سعد قال  رسول هللا ما أ إال امرؤ من قومي وما أ قال فامجع يل قومك يف هذه «قال 
احلظرية قال فخرج سعد فجمع الناس يف تلك احلظرية قال فجاء رجال من املهاجرين فرتكهم فدخلوا وجاء آخرون 

ه سعد فقال قد اجتمع ل هم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحمد هللا وأثىن فردهم فلما اجتمعوا أ ك هذا احلي من األنصار قال فأ
لذي هو له أهل مث قال  معشر األنصار ما قالة بلغتين عنكم وجدة وجدمتوها يف أنفسكم أمل آتكم ضالال  عليه 

سوله أمن وأفضل قال أال جتيبونين  معشر فهداكم هللا وعالة فأغناكم هللا وأعداء فألف هللا بني قلوبكم قالوا بل هللا ور
األنصار قالوا ومباذا جنيبك  رسول هللا و ولرسوله املن والفضل قال أما وهللا لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا 

ك وطريدا فآويناك وعائال فأغنيناك أوجدمت يف أنفسكم  معشر األنصار يف لعاع ة من مكذ فصدقناك وخمذوال فنصر
لشاة والبعري  ا قوما ليسلموا ووكلتكم إىل إسالمكم أفال ترضون  معشر األنصار أن يذهب الناس  لفت  الدنيا 
وترجعون برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف رحالكم فوالذي نفس دمحم بيده لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس شعبا 

 شعب األنصار اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار قال فبكى وسلكت األنصار شعبا لسلكت
  ١ .» القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا رضينا برسول هللا قسما وحظا مث انصرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتفرقنا

 استخدم اسلوب احلوار يف إرشاد األنصار وإقناعهم، وقتل الفتنه يف مهدها، ًيتضح جليا  كيف أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .، وهذا قمة ما يصبوا اليه املرشدكما حرك يف نفوسهم مشاعر إجيابية عميقة جتاهه ملسو هيلع هللا ىلص

لز *  : حوار رسول هللا مع الشاب الذي استأذن 

لز: َّ أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالإن فىت شا: عن أيب أمامة  قال فأقبل القوم عليه فزجروه، !  رسول هللا، ائذن يل 
ال وهللا، جعلين هللا فداءك، : ، قال))أحتبه ألمك؟: ((فجلس، قال: ًادنه، فد منه قريبا، قال«: فقال! مه مه: وقالوا
م: ((قال : ال وهللا  رسول هللا، جعلين هللا فداءك، قال: ، قال))ه البنتك؟أفتحب: ((، قال))وال الناس حيبونه ألمها
م(( وال الناس حيبونه : ((ال وهللا، جعلين هللا فداءك، قال: ، قال))أفتحبه ألختك: ((، قال))وال الناس حيبونه لبنا

م موال ال: ((ال وهللا، جعلين هللا فداءك، قال: ، قال))أفتحبه لعمتك؟: ((، قال))ألخوا : ، قال))َّناس حيبونه لعما
                                                             

 ٧٧ -٧٦ ،ص ٣ امحد ، ج اخرجه1
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م: ((ال وهللا، جعلين هللا فداءك، قال: ، قال))أفتحبه خلالتك(( فوضع يده عليه، : ، قال))وال الناس حيبونه خلاال
َاللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فـرجه: ((وقال ْ َ   ١. » يلتفت إىل شيء- ذلك الفىت - ، فلم يكن بعد ))ِّ

  . سلوك ذلك الشاب غري السوي ايل سلوك قوميذا احلوار املرن واألسلوب املقنع اللني واملنطقي عدل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  : حوار رسول هللا مع اإلعرايب حول الغالم األسود*

 ولدت غالم أسود وأين انكرته فقال رسول هللا صلي هللا  أن امرأيت((عن أيب هريرة أن إعرابيا أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال 
ا قال محر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأىن تري  ًعليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوا

  ٢.))ومل يرخص له يف اإلنتقاء منه . ولعل هذا عرق نزعة: ذلك قال لعله نزعها قال 

ملناقشة و االستفسار عن سبب وجود اإلبل الورق بني اإلبل احلمر واليت ميتلكها ملسو هيلع هللا ىلص بدأ الرسول  حواره مع اإلعرايب 
ت هذه  ء تلك اإلبل احلمر ورق فتشا اإلعرايب ففكره اإلعرايب يف االمر بعقالنية وأجابه أن السبب رمبا كان يف آ

غري رسول هللا ). ولعل هذا عرق نزعة: ( علي سؤاله بشأن غالمه فقال ملسو هيلع هللا ىلص احداها وحينها اجابه الرسولاإلبل الورق 
سلوب احلوار املنطقي اهلادف أفكار اإلعرايب الغري عقالنية ايل أفكار عقالنية ومنطقية وهذا عني اإلرشاد ملسو هيلع هللا ىلص  

  .  والراحة بعد القلق والتوترالنفسي، حيث عاد له االتزان 

  : اسلوب ضرب األمثال 

بشئ آخر مألوف  تستخدم األمثال يف احلديث النبوي لتقريب املعين لألذهان و املقارنة وذلك بتشبيه شيء
  .حسنه أو معلوم حقارته 

  . مثل هوان الدنيا عند هللا *

لسوق داخال من بعض العالية والناس كنفته فمر جبدي أسك مر : عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ذنه مث قال   ما حنب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال :فقالوا)) أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟ ((ميت فتناوله فأخذ 

على هللا فوهللا للدنيا أهون ((أحتبون أنه لكم قالوا وهللا لو كان حيا كان عيبا فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت فقال 
  ٣))من هذا عليكم

                                                             
سناد صحياخرجه1  ٢٥٧-٢٥٦ ص ٥ح ، ج  أمحد 
 ٧٣١٤احلديث  البخاري ، رقم اخرجه2
 ٢٩٥٧أخرجه مسلم ، رقم احلديث 3
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ت والسعي حنو ملذات الدنيا  دة طموح األفراد وطغيان املاد كثري من املشكالت النفسية تنتج عن ز
وزخرفها، وهنا بني الرسول صلي هللا عليه وسلم وأصحابه عن طريق ضرب املثل هوان قيمة ومنزلة الدنيا عند هللا واليت 

م بذلك املثل   .أهون من قيمة ذلك اجلدي األسك عندهم فقرب املعين ألذها

 : مثل القائم عل حدود هللا والواقع فيها *

ٍْمثل القائم على حدود ا والواقع فيها؛ كمثل قـوم «: عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال َ َِ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َّْ ُ ُ َََ ِِ َ ُ
ٍَستـهموا على سفينةا ِ َ ََ ُ َ َ َفأصاب بـعضهم أَعالها، ْ َ ْ ْ ُ َ َُ ْ َ َوبـعضهم َأسفلها، ََ َُ َ ْ ْ ُ ْ َ ُّفكان الذين يف َأسفلها إذا استـقوا من الماء مروا ، َ ََ ِ َ َْ ِ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ ِِ َّ َ َ

ْعلى من فـوقـهم ُْ َْ َ َ ُفـقالوا، ََ َ ْلو َأ خرقـنا يف نصيبنا خرقا ومل نـؤذ من: َ َ ِ ْ َ َُ ََْ ََ ًْ َْ َِ ِ ِ َْ ََ فـوقـناَّ ًفإن يـتـركوهم وما أَرادوا هلكوا مجيعا، َْ َِ ُ َ َ ُُ َ ََ َْ ُُ ْ ْ ْوإن ، َِ َِ
ًَأخذوا على أَيديهم جنوا وجنوا مجيعا َِ ْ ْ َْ ََ ََ ِ ِ ْ ََ َُ«.١  

تمعية وأن  ألصحابه أهم مبدأ من مبادئ السالمة واألمن والنحاة وذا املثل وضح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو مبدأ املسئولية ا
تمع مسئولية اجلميع و إال هلكوا مجيعهم   . أمن وسالمة ا

 مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء *

ِّعن َأيب موسى األشعري  ِ َ َّأَن النَّيب : َ َ قالملسو هيلع هللا ىلصِ ِإمنا مثل اجلليس الصالح وجليس السوء«:َ ُّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ُ َ فخ : َِّ ِكحامل املسك، و ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِالكري، َ ِ ْ
فخ الكري إما أَن حيرق ثيابك، وإما  َّفحامل املسك إما أَن حيذيك، وإما َأن تـبـتاع منه، وإما أَن جتد منه رحيا طيبة، و َّ َّ َّ ََّ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ ُ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ًَ َِّ ً ُ َُ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ِ ُ

ًأَن جتد منه رحيا خبيثة  ُِ ْ ِ َِ َ ْ«.٢  

ثري الصحبة علي سلوك الفرد مثلما يؤكد علماء  ملسو هيلع هللا ىلصارشد الرسول  أصاحبه إلختيار اجلليس الصاحل وبني هلم 
ال النفسي احمليط  م وأمهية ا ثري مجاعة الرفاق واألصدقاء علي اجتاهات األفراد وتشكيلها لسلوكيا النفس علي 

بينما يزعم البعض أن كل فرد يستطيع أن يستغل بشخصيته، جند . ًوجباًلفرد وأثره البالغ سوء أن كان أثر سالبا أو م
 قد أفلح يف توصيل املعين لألذهان وبيان أثر الصحبة علي األفراد، وأن الصحبة السيئة تسبب أن هادي البشرية ملسو هيلع هللا ىلص

َٰ ويـلىت: قال تعايل. احلسرة والندم لصاحبها حينما ال ينفع الندم َْ َ ً ليـتين مل َأختذ فال خليال َ َِ َ ًْ ُ ْ َِّ َْ ََِ] ٢٨: الفرقان.[  

 . من اهلدي والعلم مثل ما بعث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص*

إ إن مثل ما بعثين هللا به عز وجل من اهلدى والعلم كمثل « : عن أيب موسى األشعري  قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ًغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء وأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكان منها أجادب أمسكت 
                                                             

 ٢٤٩٣اخرجه البخاري ، رقم احلديث 1
 ٢٦٢٨ مسلم رقم احلديث اخرجه2
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ا الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء و ال تنبت املاء فنفع هللا 
ًكأل فذلك مثل من فقه يف دين هللا ونفعه مبا بعثين هللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى هللا  ََّ ِ ُ

  ١.»الذي أرسلت به

شاد النفسي إال وما اإلر. يف هذا املثل إشارة التعلم والتعليم واليت هي نعمة من هللا عز وجل للخلق كافه
عملية تعلم وتعليم ومساعدة للمسرتشد حلل مشكالته يف ضوء معرفته وتعليمه وتدريبه ورغبته وهذا ما اشار له 

ين ويفوز بسعادة الداريني، خالف الذي ال يتفقه يف املصطفي ملسو هيلع هللا ىلص  يف تشبيهه ملن يتفقه يف الدين ويقبل اهلدي الر
ء َوا َأخرجكم من بطون أُمهاتكم ال تـعلمون شيـئا وجعل لكم السمع واألبصار : قال تعايل . الدين كاألرض اجلد َ َ ُ ََ ْ َ َ ّْ َْ ْ َ َ ُ ََّ َُ َُ ُ َُ ََّ ً َ َ َ ُْ َ ْ ُِ َِّ ِ ْ

َواألفئدة لعلكم تشكرون ُ ُ ُْ َ ْ َََّ َ َ َِْ ْ َ] ٧٨: النحل.[  

لعمل    : اسلوب البيان 

لعمل ويعترب سلوب البيان  عن طريق املمارسة الفعلية واملشاهدة املباشرة من أقوي األساليب املتبعة يف  اإلرشاد 
وقد استخدم . اإلرشاد النفسي، ألنه يوضح املعلومات واملعارف، ويرسخ القيم واملفاهيم واملهارات يف النفس البشرية 

  .  مع الصحابة  هللا ملسو هيلع هللا ىلصهذا االسلوب رسول

  : كيفية الوضوء *

ء :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال   رسول هللا كيف الطهور ؟ فدعا مباء يف إ
سباحتني يف أذنيه ومسح فغسل كفيه ثال مث غسل وجهه ثال مث غسل ذراعيه ثال مث مسح برأسه فأدخل إصبعيه ال

طن أذنيه مث غسل رجليه ثال ، مث قال لسباحتني    ٢.»...هكذا الوضوء «: اميه على ظاهر أذنيه و

عن محران موىل عثمان أن عثمان بن عفان  دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات مث مضمض واستنثر مث 
ل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات مث غسل يده اليسرى مثل ذلك مث مسح رأسه مث غس

غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات مث غسل اليسرى مثل ذلك مث قال رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توضأ حنو وضوئي 
من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام فركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم « :هذا مث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  ٣.»من ذنبه

                                                             
 ٢٢٨٢ مسلم ، رقم احلديث اخرجه1
 ١٣٥اخرجهابوداود ، رقم احلديث 2
 ٢٢٦اخرجه مسلم ، رقم احلديث 3
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لعمل واملمارسة الفعلية كيفية الوضوء، وذلك لضمان تعليمها ألصحابه  ارشد رسول هللا اصحابه عن الطريق البيان 
لعمل احد األساليب السلوكية الناجحة يف تعليم املهارات اجلديدةيعترب اسلوب البي. عرب مشاهدته مباشرة   . ان 

  :  كيفية الصالة *

ارجع « : جالس فيه فرد عليه السالم، مث قال له _ ملسو هيلع هللا ىلص_ًأن رجال دخل املسجد ورسول هللا : __عن أيب هريرة 
ارجع فصل : فرد عليه السالم مث قال_ ملسو هيلع هللا ىلص_سلم علي النيب فرجع فصلى كما صلى، مث جاء ف. فصل فإنك مل تصل

ارجع فصل فإنك مل : فرد عليه السالم، وقال_ ملسو هيلع هللا ىلص_فإنك مل تصل، فرجع فصلى كما صلى، مث جاء فسلم على النيب 
حلق  رسول هللا ما أحسن غري: تصل ثالث مرات، فقال يف الثالثة صلى هللا عليه _: فقال. ه فعلمينوالذي بعثك 

ًإذا قمت إىل الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تعتدل _ وسلم
ًقائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث اجلس حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، وافعل ذلك يف  ًً ً

  ١.»صالتك كلها

عن ايب حازم بن دينار أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امرتوا يف املنرب مم عوده فسألوه عن ذلك فقال 
فالنة وهللا إين ألعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل 

امرأة من األنصار قد مساها سهل مري غالمك النجار أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته 
ا فوضعت ها هنا مث رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى  ا فأرسلت إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأمر  فعملها من طرفاء الغابة مث جاء 

عليها مث ركع وهو عليها مث نزل القهقرى فسجد يف أصل املنرب مث عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال عليها وكرب وهو 
  ٢.»أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا ولتعلموا صاليت«

ومل يعنفه وجعل له حق اخلطاء وهذا مبدأ  مبدأ التقبل حيث تقبل خطاء الرجل يف احلديث األول يرسخ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
يت املرحلة التالية يف احلديث الذي يليه  خطائه ايل أن  اساسي من مبادئ اإلرشاد النفسي أال وهو تقبل املسرتشد 

لي  الطريقة الصحيحة لكيفية الصالة حيث كان اإلرشاد والتوجيه جلماعة احلاضرين وهو عحيث وضح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
  .املنرب ليشاهده كل من حضر

 :االستحفاظ *

َ عن البـراء بن عازب ، قال  َ ٍ ِ َ َِ ْ ِ
َ َْ َقال النَّيب صلى ا عليه وسلم : ْ َّ ََّ َ ِ ََْ َُُّّ َ ِ َ َُّإذا أَتـيت مضجعك فـتـوضأ وضوءك للصالة ، مث «:َ ِ َِ َّ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ َ ِ

ْاضطجع على شقك األمين ، مث قل  ُ َّ ُْ ِ ََْ َ ِ ِّ ِ َ ََ ْ ًلهم َأسلمت وجهي إليك ، وفـوضت أَمري إليك ، وَأجلأت ظهري إليك رغبة ال: ْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ِ َّْ ُ ُ ُْ ْ ْ َّ ََّ ِ ْ ُ
                                                             

 ٣٩٧مسلم ، رقم احلديث اخرجه 1
 ٩١٧اخرجه البخاري ، رقم احلديث 2
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ِورهبة إليك ، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أَنـزلت وبنبيك الذي َأ َِّ ََّ َ َ َ َ َِِّ َُِ َّ ََّ َ َ ََ َُْْ ِ ِِ ِْ َّ ْ َْ َ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ ََ ْ ً َّرسلت ، فإن مت ْ ُْ َْ َِ َ ْ
ِمن ليـلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تـتكلم به  ِ ِ ِِ ُ َ ََّ َ َ ََ َ َّ ُْ َ ْْ ْْ َْ ِ ِ ْ َ ََ َ ََ َ، قال » َ َّفـرددتـها على النَّيب صلى ا عليه وسلم ، فـلما : َ َ َ ََ ََ ََّ ََّ َ ِ ْ َ ََُّ َ َِ َّّ ِ ُ ْ

َْبـلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أَنـزل ْ ِ َّ َ َِ ِِ ُ ُْ َّ َْ َُ َّ ُت قـلت َ َورسولك ، قال : َُْ َ َ ِ ُ َإ ال ، ونبيك الذي أَرسلت «:ََ ْ َ ْ ِّ َّ َ َِِ َ َ«.١  

لعمل استخدم هادي هنا تتجلي حكمته ملسو هيلع هللا ىلص    يف إرشاد أصحابه ايل الطريق القومي فباإلضافة ايل البيان 
ًحيح األخطاء ومراجعة املتعلم ومتابعته حيت يصبح ما تعلمه صحيحا سليما اسلوب تصالبشرية ملسو هيلع هللا ىلص ً.  

  : اإلعتماد علي النفس *

قال بلى حلس نلبس ] أما يف بيتك شيء [ « عن أنس بن مالك أن رجال من األنصار أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسأله فقال 
ما ائتين[ بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من املاء قال  ما فأخذمها رسول هللا صلى هللا عليه ]   ه  قال فأ

مرتني أو ثال قال ] من يزيد على درهم [ قال رجل أ آخذمها بدرهم قال ] من يشرتي هذين [ وسلم بيده وقال 
ه وأخذ الدرمهني وأعطامها األنصاري وقال  حدمها طعاما فانب[ رجل أ آخذمها بدرمهني فأعطامها إ ذه إىل اشرت 

ه به  آلخر قدوما فأتين به فأ اذهب فاحتطب وبع وال [ فشد فيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عودا بيده مث قال له ] أهلك واشرت 
] فاشرتى ببعضها ثو [فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ] أرينك مخسة عشر يوما 

هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة إن املسألة ال [ وببعضها طعاما فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  ٢.»تصلح إال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع

هو عملية مساعدة الفرد يف أن :  يف تعريف اإلرشاد النفسي٢٠٠٥٣:  هو ما عرب عنه زهران ما فعله ملسو هيلع هللا ىلص  
يعرف خرباته وحيدد مشكالته وينمي إمكانته وحيل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل ايل 

ا النموذج جتلت مهارة هادي البشرية صلي هللا عليه وسلم يف جناح العملية اإلرشادية بعد يف هذ. حتديد وحتقيق أهدفه
  . أن حتولت التوجيهات واملشاركة ايل ممارسة عملية آتت اكلها

  : اسلوب السرد القصصي

  : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفسا *

                                                             
  ٢٤٧اخرجه البخاري ، رقم احلديث 1

 

 ٢١٩٨اخرجه ابو داود ، وابن ماجة ، رقم احلديث 2
 . القاهرة، عامل الكتب٤، ط التوجيه واإلرشاد النفسي).م٢٠٠٥.(حامد عبد السالم زهران، 3
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كان فيمن كان قبلكم رجل قتل « :  قال ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث النبوي عن ايب سعيد اخلدري ، ان نيب هللا 
ه فقال . تسعة وتسعني نفسا  فهل . إنه قتل تسعة وتسعني نفسا : فسال عن أعلم أهل األرض فدل علي راهب فأ
انه قتل : فقال . مث سأل عن اعلم أهل األرض فدل علي رجل عامل . ال فقتله فكمل به مائة : له من توبة ؟ فقال 

سا يعبدون  ا أ مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم ومن حيول بنيه وبني التوبة ؟ انطلق إيل أرض كذا وكذا ، فإن 
ا ارض سوء . هللا فأعبد هللا معهم  ه املوت . وال ترجع إألي ارضك فإ . فانطلق حيت إذا نصف الطريق أ

ئبا مقبال بقلبة إيل هللا : الرمحة فاختصمت مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة  وقالت مالئكة . جاء 
هم ملك يف صورة آدمي . أنه مل يعمل خريا قط : العذاب  فإين . قيسوا ما بني االرضني : فجعلهو بينهم فقال . فأ

  ١.»فقبضته مالئكة الرمحة. أيتهما كان أدين فهو له ققاسوهفوجدوده أدين إيل األرض اليت أراد 

هذه القصة تتضمن بث الطمأنينة يف النفس والتبشري برمحة هللا وإن هللا هو الرمحن الرحيم وأنه أحن   
علي العبد من األم بوليدها، مما  يبعث اآلمل يف النفس وعدم القنوط، وهذا يعترب خطوة أساسية يف  اإلرشاد النفسي 

  . البشارة حترر النفس من الضغوطات النفسية  والقلق والتوترالبد منها، وهذه الرمحة واملغفرة و

  :قصة األبرص واألقرع واألعمى *

إن ثالثة يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ، فأراد هللا « : عن أيب هريرة  أنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
لون حسن ، وجلد حسن ، : أي شيء أحب إليك ؟ قال : ، فقال أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا ، فأتى األبرص 

َويذهب عين الذي قد قذرين الناس ، قال  ِ ُفمسحه فذهب عنه قذره ، وأعطي لو حسنا وجلدا حسنا ، قال : َ َ َ :
قة عشراء ،: اإلبل ، قال : فأي املال أحب إليك ؟ قال  َفأعطي  األقرع فأتى : رك هللا لك فيها ، قال :  فقال  ُ

َِأي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن ، ويذهب عين هذا الذي قد قذرين الناس ، قال : فقال  فمسحه فذهب : َ
رك هللا لك : البقر ، فأعطي بقرة حامال ، فقال : فأي املال أحب إليك ؟ قال : عنه ، وأعطي شعرا حسنا ، قال 

: أن يرد هللا إيل بصري فأبصر به الناس ، قال :  قال أي شيء أحب إليك ،: فأتى األعمى ، فقال : فيها ،قال 
، شاة والدا ، فأنتج هذان وولد هذاالغنم ، فأعطي : فأي املال أحب إليك ، قال : فمسحه فرد هللا إليه بصره ، قال 

 صورته وهيئته مث إنه أتى األبرص يف: فكان هلذا واد من اإلبل ، وهلذا واد من البقر ، وهلذا واد من الغنم ، قال : قال 
لذي أعطاك : ، فقال  رجل مسكني قد انقطعت يب احلبال يف سفري ، فال بالغ يل اليوم إال  مث بك ، أسألك 

ُاللون احلسن واجللد احلسن واملال ، بعريا أتـبـلغ عليه يف سفري ، فقال  كأين أعرفك ، أمل : فقال له : احلقوق كثرية : َََّ
ُتكن أبرص يـقذرك النا َ ْ إن كنت كاذ : إمنا ورثت هذا املال كابرا عن كابر ، فقال : فقال ! فقريا فأعطاك هللا ؟! س ؟َ

وأتى األقرع يف صورته ، فقال له مثل ما قال هلذا ، ورد عليه مثل ما رد على هذا ، : فصريك هللا إىل ما كنت ، قال 
                                                             

 ٢٧٦٦لم ، رقم احلديث خرجه س ا1
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رجل مسكني وابن : مى يف صورته وهيئته ، فقال وأتى األع: إن كنت كاذ فصريك هللا إىل ما كنت ، قال : فقال 
لذي رد عليك بصرك ، شاة أتبلغ  سبيل انقطعت يب احلبال يف سفري ، فال بالغ يل اليوم إال  مث بك ، أسألك 

َقد كنت أعمى فرد هللا إيل بصري ، فخذ ما شئت ودع ما شئت ، فوهللا ال َأجهدك اليوم : ا يف سفري ، فقال  ُ َ ْ
َأمسك مالك ، فإمنا ابتليتم ، فقد رضي عنك ، وسخط على صاحبيك :  أخذته  ، فقال شيئا ِ ُ َ

ِ ُ«.١  

تشري القصة ايل قيم تربوية ونفسية عديدة كقيمة الصدق يف حياة املسلم، والشكر علي النعم والصرب   
ا لتزداد الراحة النفسية، وكذلك علي املكاره حيث يوصي ممارس علم النفس اإلرشادي  بتعداد النعم اليت انعم هللا 

  . لصرب والصالبة النفسية عند االبتالءات

  : قصة الكلب العطشان *

ََعن َأيب هريـرة ، قال  َْ ُ ِ ْ َقال رسول ا صلى ا عليه وسلم : َ َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ ََّ َبـيـنما كلب يطيف بركية قد كاد«  : ِ َُ َْ َ ٍ َِّ َِ
ِ ُ ٌَ ْ َ َ ُ يـقتـله ْ ُُ ْ َ

ه ، فـغفر هلا به  ِالعطش ، إذ رأَته بغي من بـغا بين إسرائيل ، فـنـزعت موقـها فاستـقت له به فسقته إ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ ََ َ َُِ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َ َُِّ ِ َِْ َْ َ َْ ْ ُ َُ َ َ َ ََ ٌَّ ِ ْ َ ْ َ ْ«.٢  

ًدر منه سلوكا حسنا فهذه القصة ًتدل هذه القصة علي انه مهما كان سلوك االنسان سيئا قد يص   ً
ت وأن ال نستصغر من املعروف شيئا وال مينع السلوك اخلطاء من  ًحتث علي فعل اخلري وتقدمي املساعدة حيت للحيوا
فعل اخلري ذلك أن رمحة هللا وسعت كل شيء، كذلك من اإلشارات املضيئة يف هذه القصة أال نتعجل يف إصدار 

  .هم عسي أن يقبل هللا توبتهم ويغفر هلم ويدخلهم اجلنة كاملرأة اليت يف القصةاحلكم علي األخرين وجترمي

  :اسلوب املوعظة احلسنة

النصح والتذكري : جاء يف لسان العرب واملعجم الوسيط أن املوعظة هي ما يوعظ به من قول أو فعل مثل 
هي نقيض الغش أو هي إرادة اخلري  : لعواقب ، أو تذكري اإلنسان ، مبا يلني قلبه من ثواب وعقاب والنصيحة

ي عن فساد    . للمنصوح ، وهي قول فيه دعاء إيل صالح و

وهذه املعاين اللغوية للموعظة والنصيحة هي ما يسعي ويقوم به املرشد النفسي وتعترب املوعظة احلسنة من أهم   
  تبصري الناس حبقائق األشياء وتوعيهمأساليب الرتبية يف اإلسالم، وقد استخدمها الرسول صلي هللا عليه وسلم يف

  . مبادئ اإلسالم وسس 

                                                             
 ٢٩٦٤اخرجه مسلم ، رقم احلديث 1

 ٢٢٤٥اخرجه مسلم ، رقم احلديث 2
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لسنة النبوية واجتناب البدع *   : التسمك 

ض بن سارية رضي هللا عنه قال َعن َأيب العر ُ َْ ُ ِْ َ َ َ ِ ِ ِ ِْوعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة وجلت منها : ْ ِ ِْ َ َ َ َِ َِ َ َ ًَ ْ َُ َ َُ َّ َّْ َ ََ ُ
ََالقلوب، وذرف ََ ُ ُت منها العيون ُ ُُْ ِ ُْفـقلنا، ْ ا موعظة مودع فأوصنا: َ ِ رسول هللا، كأ ََْ ٍ ِ ِّ ُ ََُ ِ ْ َّ َ َّأُوصيكم بتـقوى هللا عز وجل، «: َقال. َ َ َ ََّ ِ َ ْ َِ ْ ُ ِ

مر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيـرى اخت ِوالسمع والطاعة، وإن  ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َََ َْ ُْ ُْ ٌ َّْ ْ ُْ َِّ ٌِّ َ َ َْ َْ َََّ ْ َ َ ََّ ًالفا كثرياِ َِ ِفـعليكم بسنَّيت وسنَّة ، ًَ ُ َ ِ ُ ِ ْ ُ ََْ َ
َاخللفاء الراشدين المهديني  ِِّْ َِ َْ ِْ َّ ِ َ ا ، َُ َِمتسكوا  ُ َّ ت األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة ، ََ كم وحمد لنـَّواجذ، وإ ٌوعضوا عليـها  ْ ََ َ َِ ٍ َِ َ ْ َّ َ ُْ ُُ َ َُّ ِ ِ ِِ ُُ َ َ َْ َّ ِ ِ َ َ َْ ُّ ،

ٌوكل بدعة ضاللة ََْ َ ٍ َ ِ َّ َُ«.١  

ت أوصي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   لسنة عند حدوث اخلالف وجتنب البدع واحملاد لتمسك   صحابته بتقوي هللا ، و
  . اليت تتعارض مع الدين 

  : الدين النصيحة *

 لكتابة ولرسوله وألئمة املسلمني :  ملن ؟ قال الدين النصيحة  قلنا« :  قال عن متيم الداري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  
  ٢.»وعامتهم 

هذه احلديث يثمن علي أمهية قيم التناصح واإلرشاد بني الناس، فاحلاجة لإلرشاد والتوجيه من احلاجات 
  . النفسية األساسية اليت حيتاجها الناس كافة

  : التوكل علي هللا والرضي بقضائه*

َعن ابن عباس قال كنت خلف رسول ا صلى ا عليه وسلم يـوما فـقال ََ َ ًَ َ َ ُْ َُ َّ ََّ َِ ْ َ ََْ َ َ ََّ ََّ ِْ ِ ْ ُ ُْ ٍ َّ ََّ غالم إين أُعلمك كلمات احفظ ا «  :ِ ّْ َ ْ ٍ َ ُِ َِ َُ َ ِِّ ُ َ َ
َحيفظك احفظ ا جتده جتاهك إذا سألت فاسأل ا وإذا َِ َِ َ ََّ ََّْ َْ َ َْ ْ ََ ْ ُ ََ َ ََ ُ ِ ْ َْ َ ْ استـعنت فاستعن  واعلم أَن األمة لو اجتمعت على َأن ْ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ََ َْ ْ ْْ َْ ََّ َُّ ْ َّ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ

ْيـنـفعوك بشيء مل يـنـفعوك إال بشيء قد كتـبه ا لك ولو اجتمعوا على َأن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد َ ْ ٍَ ٍ ٍ ٍ
ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ َ َ َُّ ُّ ْ ُْ َُ َ َ َ َْ ُ َْ َ َ َّ َْ َ ُ ُ َُ َْ ْ ُ َ َ ُ كتـبه َ ََ َ

ُا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف َُ َُّ َْ ْ ََّ َ ُُ ََ َْ ْ ِ ْ َُّ«.٣  

                                                             
  ٤٦٠٧ُاخرجه أبو داود ، رقم احلديث 1

 

 ٥٥اخرجه مسلم ، رقم احلديث 2
 ٢٥١٦اخرجه الرتمذي، رقم احلديث 3
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إن كل ما يصدر من خري أو شر هو من عند هللا واملؤمن امره كل خري أن اصابه خري شكر وأن اصابه شر   
له وتط ذا التسليم يهدأ    . يب نفسهصرب ويف كال احلالتني هو الظافر و

  : استغالل الوظيفة العامة *

هذا لكم وهذا : استعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجال من األزد على الصدقة ،  فلما قدم  قال : عن أيب محيد الساعدي قال 
ل عامل ابعثه فيقو هذا ما«: فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علي املنرب ، فحمد هللا وأثىن عليه و قال : يل، اهدي يل، قال 
افال قعد يف بيت أبيه وأمه حىت ينظر أيهدي إليه ام ال والذي نفس دمحم بيده ، ال ينال احدكم  . لكم وهذا اهدي يل 

منكم منها شيء إال جاء به يوم القيامة حيمله علي عنقه ،  بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه 
  ١.»بطيه مث قال اللهم هل بلغت حىت رأينا بياض إ

 ما جاء يف احلديث الشريف يشتمل علي أهم مبدأ من مبادئ ممارسة اإلرشاد النفسي وهو عدم استغالل   
حية اخري هذا احلديث يعترب منوذجا لإلرشاد املهين واليت لو  ًالوظيفة واملنصب لتحقيق أغراض شخصية، ومن 

تمعات اإلسالمية و لسادت قيم الشفافية والنزاهةاتبع   .ت تعليماته ملا تفشي الفساد اإلداري واملايل يف ا

  اخلامتة

هدف البحث ملعرفة أساليب اإلرشاد النفسي يف احلديث النبوي ، مت استخدام املنهجني الوصفي التحليلي 
لبحث وهدف و أمهية البحث ومنهجه العلمي والنهج التارخيي ، إشتمل البحث علي مقدمة احتوت علي مشكلة ا

إلضافة ايل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث والتعقيب عليها . وتعريف املصطلحات، 
اإلرشاد النفسي يف املدرسة السلوكية، اما املبحث  اشتمل البحث علي ثالثة مباحث تتضمن املبحث األول أساليب

ب مدرسة التحليل النفسي، بينما اشتمل املبحث الثالث علي أساليب اإلرشاد النفسي يف الثاين احتوي علي اسالي
سلوب ضرب األمثال أسلوب احلوار مع ذكر أمثلة ومناذج له، وأ :احلديث النبوي والسنة النبوية الفعلية واليت من أمهها

لعمل مع ذكر املواقف اليتأمع ذكر امثلة لذلك االسلوب، مث   مت  فيها استخدام ذلك االسلوب سلوب البيان 
يلي ذلك إسلوب السرد القصصي مع ذكر مواضع استخدام القصة يف اإلرشاد والتوجيه . واملهارات املتعلمة من خالله

بناء علي نتائج البحث قدمت الباحثة العديد من  . سلوب املوعظة احلسنة ومواضع استخدامه يف النصح واإلرشادأمث 
تمعات اإلسالميةالتوصيات اليت تفيد   .  املرشدين النفسيني املسلمني يف مراكز اإلرشاد النفسي والعالج النفسي يف ا

  

                                                             
 ١٨٣٢اخرجه مسلم ، رقم احلديث 1
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  التوصيات

توصي الباحثة املرشدين النفسيني يف مراكز اإلرشاد والعالج النفسي ويف العيادات النفسية تبين ممارسة األساليب / ١
  . ا ضمن الفنيات املستخدمة يف اإلرشاد والعالج النفسي اإلرشادية النفسية الواردة يف هذا البحث وإدخاهل

توصي الباحثة القائمني علي أمر اجلامعات ومراكز البحوث يف العامل اإلسالمي مبراجعة مناهج مادة اإلرشاد / ٢
  . النفسي وتنقيحها وختليصها من كل األساليب اليت تتعارض مع املبادئ والقيم اإلسالمية 

خالقيات مهنة اإلرشاد يف اإلسالم ومراعاة شرع هللا يف ممارسة توصي الباحثة امل /٣ لتحلي  رشدين النفسيني 
  . اإلرشاد و العالج النفسي 

  املقرتحات

  .إجراء دراسات عن اإلرشاد والعالج النفسي من وجهة النظر اإلسالمية / ١

  . تصميم برامج إرشادية وعالجية علي اسس وأساليب إسالمية / ٢

ت الوضعية وأسباب املرض النفسي يف اإلسالم إجراء/ ٣   .  دراسات مقارنة عن أسباب املرض النفسي يف النظر

ت الوضعية وعالج األمراض النفسية يف اإلسالم / ٤   . إجراء دراسات مقارنة عن عالج األمراض النفسية يف النظر

يث يف جمال اإلرشاد النفسي من وجهة إجراء دراسات عن إسهامات علماء النفس املسلمني يف العصر احلد/ ٥ 
  . النظر اإلسالمية 

  

  املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي 

دار :  تركيا -  ، اسطنبولالكتب الستةمسند امحد بن حنبل ، ضمن موسوعة ). م١٩٨١.(ابن حنبل ، امحد  /١
 .الدعوة

 .دار صادر: بريوت .لسان العرب). ت.د. (ور ، ابوالفضل مجال الدين دمحم بن مكرمظابن من /٢
 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت .السرية النبوية). ت.د. (ابن هشام، عبد امللك /٣
 تركيا -  ، اسطنبولالكتب الستةسنن ابو داود، ضمن موسوعة ). م١٩٨١( .ابو داود، سليمان بن األشعث /٤
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 .دار الدعوة: 
 ، الكتب الستةصحيح البخاري، ضمن موسوعة ). م١٩٨١( .امساعيلالبخاري، ابو عبد هللا دمحم بن  /٥

 . وارقام األحاديث اخذت من فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقالين. دار الدعوة:  تركيا - اسطنبول
 -  ، اسطنبولالكتب الستةسنن الرتمذي، ضمن موسوعة ). م١٩٨١( .الرتمذي، ابو عيسي دمحم بن عيسي /٦

 .دعوةدار ال: تركيا 
م النفسية كما ). م١٩٩١( .الشناوي، دمحم حمروس /٧ األهداف العامة ملساعدة األفراد علي مواجهة مشكال

ت اإلرشاد والعالج النفسي الغربية  حبث مقدم ].دراسة تقومييه يف ضوء املنهج اإلسالمي [ تعرضها نظر
 .م١٩٩١ اغسطس ١٣- ١٠التأصيل اإلسالمي للخدمة اإلجتماعية ، القاهرة ، : ايل ندوة 

أحباث ندوة علم النفس، القاهرة،  ،اإلرشاد النفسي من منظور اسالمي). م١٩٩٣( .الشناوي، دمحم حمروس /٨
 .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

 . القاهرة، عامل الكتب٤، ط التوجيه واإلرشاد النفسي ).م٢٠٠٥.(زهران، حامد عبد السالم  /٩
ن دمحم /١٠ مدخل ايل علم [، ورقة قدمت ملؤمتر اإلرشاد النفسي من منظور عريب إسالمي). م١٩٩٤( .فرح، عد
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