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ملخص

احلاجات النفسية االجتماعية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته ومنها األمن
النفسي الذي هو :حالة نفسية داخلية يشعر الفرد من خالهلا ابالطمئنان

واهلدوء .وهو مهم ألنه يسهل سعي اإلنسان لتحقيق أهدافه ،وسبب االستقرار
والزواج والوالدية ،فهو من عوامل بقاء النوع اإلنساين ،إضافة إىل السالمة من
خطر اإلصابة ابالضطراابت النفسية .ومن أسباب حتقيق األمن النفسي :احلرية
واحرتام الذات ،والتقدير االجتماعي أبن تكون له مكانة اجتماعية وأن يسلم
من استهجان اجملتمع أو نبذه ،واإلجناز وتقدير الذات .ومن معوقات األمن
النفسي ،فقد األسباب السابقة أو بعضها .ومن آاثر ذلك :الذعر من شبح
الفشل ،واحلرص الشديد ،والعدوان وعدم املباالة ،وعقدة التفوق أو االستعالء،
والعزلة عن اجملتمع ،والشعور ابلدونية .وأثر التدين يف األمن النفسي أنه يعزز
احلرية يف نفس صاحبه فال يرضى ابلعبودية لغري هللا وخيلصه من احلرص الشديد
وحيمل اجملتمع مسؤولية احملافظة على حرية أفراده ،ويبعث على الشجاعة
السرتداد احلقوق ،ويفرض على اجملتمع التقدير االجتماعي لإلنسان ،ويعاجل
عقدة التفوق والتباهي ،والشعور ابلنقص ،ويريب صاحبه على اعتقادات
وأخالق جتعله آمناً كاإلميان ابلقدر والتوكل على هللا والدعاء.
كلمات دالَّة :األمن ،األمن النفسي ،األَثَر ،التدين

 -1مقدمة

أويل ينتقل إىل الفرد عن طريق الوراثة البيولوجية ،أو
إن من الدوافع النفسية ما هو فطري ّ
الفطرة اجلِبِلِّيَّة ،فال حيتاج الفرد إىل تعلمه واكتسابه ،كدوافع التدين واجلوع والعطش والنوم
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واجلنس والطوارئ ،ومنها ما هو مكتسب اثنوي ،أي :يكتسبه الفرد نتيجة خلربته اليومية أثناء
تفاعله مع بيئته -خاصة االجتماعيةِ -
وتعلمه املقصود وغري املقصود ،كاألمن النفسي والشعور
ابلواجب ،أو عاطفة احرتام الذات ،أو دافع التملك أو االنتماء.
وإذا كانت احلاجات العضوية –الفسيولوجية -والفطرية ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد
ونوعه ،فاحلاجات النفسية االجتماعية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته.4
ويعد األمن النفسي مطلبا ملحا عند كل إنسان على هذه األرض ،غري أن الناس خيتلفون يف
أساليب طلبه ويف الفوز به ..ويف منهج اإلسالم من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية عالج
لكل مشاكل النفس وآالمها ،وبيان أسباب أمنها وسعادهتا.
ويف هذا البحث سيتطرق الباحث إىل األمن النفسي وبواعثه وآاثره ،مث أثر التدين عليه ،من
خالل األجزاء اخلمسة األوىل يف القرآن الكرمي.

 2.1أمهية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة من:
 .1أمهية األمن النفسي يف حياة الناس.
 .2وخطورة القلق على حاضر ومستقبل اجملتمعات واألفراد ،مع عجزهم عن معرفة
مكمن الداء.
 .3وأثر التدين يف األمن النفسي.

 3.1سبب اختيار املوضوع:

 4انظر :راجح .أصول علم النفس (ص.)112، 110، 78
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وإمنا اختار الباحث هذا املوضوع لبيان جانب يُغ َفل عنه ،وهو أثر التدين يف اجلانب النفسي،
والذي بدوره له آاثره االجتماعية واالقتصادية.

 4.1مشكلة الدراسة:
هل ميكن إثبات أثر التدين على األمن النفسي؟

 5.1أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4

ما أمهية األمن النفسي وأثره على سلوك اإلنسان؟
ما هي أسباب حتقيق األمن النفسي؟
ما هي معوقات األمن النفسي؟ وما أثرها على السلوك اإلنساين؟
ما هو أثر التدين على األمن النفسي؟

 6.1منهج الدراسة:
يستخدم الباحث املنهج الوصفي االستقرائي اجلزئي آلايت األجزاء اخلمسة األوىل من القرآن
الكرمي؛ الستخراج دوافع األمن النفسي وأثر التدين عليه .مث املنهج التحليلي للتفسري
واالستنباط.

 .2مفهوم األمن النفسي وأمهيته
ملعرفة دافع األمن النفسي واحلاجة إليه ،البد من معرفة حقيقته ،وأمهيته ،فيما يلي:

 1.2مفهوم األمن النفسي
سبق بيان معىن األمن النفسي يف الكلمات املفتاحية ،وهو يشمل ثالثة أمور:
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• التحرر من اخلوف أ ًاي كان مصدر هذا اخلوف ،كتوقع اخلطر والتهديد ،وهذا اخلوف
خطر داخلي فعال تستشعره الذات ،أكثر بكثري من خربات وموضوعات التهديد
اليت ميكن لآلخرين أن يشاهدوها أو يالحظوها ..واملقصود ابألمن هنا أن يستشعر
ندرة اخلطر وإمكانية مواجهته ،ال فقد الشعور ابخلطر مطلقاً.
• والتكيف النفسي ،ابلشعور ابلرضا عن ذاته وعن اجملتمع :فيتقبل الفرد ذاته وينظر
هلا نظرة إجيابية ،ويشعر بقيمة احلياة وأمهيتها ،ويشعر الفرد ابحلماية يف جمتمعه من
التعرض لألخطار احمليطة به.
• وانسجام العالقة مع اجملتمع ،وتتمثل يف قدرة الفرد على إقامة عالقات إجيابية مع
اآلخرين تتسم ابلثقة واالحرتام والدفء واحلب.
ونبه الدكتور الشريف إىل أن األمن النفسي إمنا يظهر عند حصول اخلطر أو توقعه ،أما يف
األمنة،
مرضية ،ولذا ّفرق بعضهم بني األمن و َ
أوقات األمان فإن فقد األمن النفسي عالمة َ
فجعل األمن مع زوال سبب اخلوف ،واألمنة مع بقاء سببه ،نقل ذلك البغوي رمحه هللا عند
َنزَل َعلَْي ُكم ِّمن بَ ْع ِد
قول هللا تعاىل يف سورة آل عمران عن الصحابة يف شدة غزوة أُحدُ :
{مثَّ أ َ
الْغَ ِّم أ ََمنَةً ن َُّعاساً يَ ْغ َشى طَآئَِفةً ِّمن ُك ْم  })154(...اآلية.
و حيدد راجح أسباب األمن النفسي أبن اإلنسان يشعر ابألمن مىت كان مطمئنا على:
5
صحته ،وعمله ،ومستقبله ،وأوالده ،وحقوقه ،ومركزه االجتماعي.

 2.2أمهية احلاجة إىل األمن النفسي

 5انظر :اجلوهري .الصحاح( ،)1901/5ابن منظور .لسان العرب( ،)163/1الفريوزآابدي .القاموس احمليط
(ص ،)1176اجلرجاين معجم التعريفات (ص ،)34املعجم الوسيط (ص ،)28تفسري البغوي ( ،)524/1راجح.
أصول علم النفس (ص ،)113اليف العازمي .األمن النفسي (ص ،)23 -13الشريف .د .حممد موسى .األمن
النفسي .دار األندلس اخلضراء .جدة .ط .الثانية 1424ه2003 ،م (ص.)9
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احلاجة إىل األمن النفسي عند ِ
عاِل النفس فروم 6هي قاعدة احلاجات اإلنسانية مجيعاً ،وأكد
العيسوي أن األمن النفسي يعد من أهم وأخطر أنواع األمن؛ وذلك ألن الفرد إن كان مهددا
من الداخل فلن تفلح معه كافة إجراءات األمن ووسائله اخلارجية ،سواء كانت أمناً اقتصاداي
أو غذائيا أو عا ًما ،ولذلك قيل إنه :ال يعين شيئا أن يكسب اإلنسان كل العاِل وخيسر نفسه.
وتربز أمهية احلاجة إىل األمن يف أهنا حترك اإلنسان ومتنعه من الكسل واجلمود؛ ويتمثل ذلك
يف حماوالت الفرد املستمرة:
أ .احلفا َظ على حياته.
ب .وإشباع حاجاته األولية من طعام وشراب ،وإشباع الرغبات اجلنسية.
حل ،أو التخلص من آاثره.
ت .والنأي بنفسه بعيدا عن مواطن اخلطر ،ودرء اخلطر إذا ّ
ألن طلبه لألمن النفسي يولد عنده:
-1

-2

-3

السعي لتحقيق أهدافه ،وهلذا طلب املسيح عليه السالم أنصاراً ليحقق هدفه
من الدعوة إىل هللا وتبليغ دين هللا ملا تعرض للخطر وأحس أبن أعداءه اليهود
يسعون لقتله{ ،فَلَ َّما أَح َّ ِ
ال
اّللِ قَ َ
يسى ِمنْ ُه ُم الْ ُك ْفَر قَ َ
َنصا ِري إِ َىل ّ
ال َم ْن أ َ
َ
سع َ
ِ
ِ
اّللِ َآمنَّا ِاب ّّلل َوا ْش َه ْد ِأبَ ََّّن ُم ْسل ُمو َن} [آل عمران.]52
ْ
َنص ُار ّ
احلََوا ِريُّو َن ََْن ُن أ َ
السعي للوصول إىل املزيد من السيطرة على حميطه وحياته الذاتية ...وتتصل
هذه احلاجة ابحلاجة إىل احلرية اتصاال كبريا .وهذا –كما يقول راجح -من
أكثر الدوافع أمهيةً يف احلياة اإلنسانية.
كما أن الشعور ابلتقبل واحلب واملودة مع اآلخرين:

6إيريك فروم (1980 -1900م) عاِل نفس أملاين ،من عائلة يهودية أرثوذكسية ،حصل على الدكتوراه يف الفلسفة،
مث تفرغ للتحليل النفسي ،مث استقر يف أمريكا إال أنه مات يف سويسرا .انظر :فروم .إيريك .حب احلياة .نصوص
خمتارة .ترمجة محيد لشهب .دار جداول .بريوت .ط .األوىل 2016م (ص.)45 -43
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 سبب االستقرار والزواج والوالدية ،فهو من عوامل بقاء النوع اإلنساين.والزواج من أكثر املؤسسات اإلنسانية أتثريا يف احلياة الفردية ،كما نبه على
ذلك الدكتور مبيض ،تلك العالقة التعاقدية اليت يستوجب فيها على
الزوجني تكيف كل منهما مع اآلخر ،فالزواج مهم لألمن النفسي.
 كما أن هذا الشعور مي ّكنه من حتقيق قدر أكرب من االنتماء لآلخرين. وأشار زهران إىل أن الفرد الذي يشعر ابألمن يف بيئته املباشرة يف األسرة؛مييل إىل أن يعمم هذا الشعور.
-4

السالمة من خطر اإلصابة ابالضطراابت النفسية؛ ألن لديه القدرة على
مواجهة املفاجآت املتوقعة وغري املتوقعة ،دون أن يرتتب على ذلك اختالف
أو اضطراب يف األوضاع السائدة ،مبا يعنيه من شعور ابخلطر وعدم االستقرار.7

ومن أمثلة ذلك يف سورة آل عمران قصة انكسار املسلمني يف أُحد ،فقد كان يف امليدان
صنفان :صنف اضطربت أنفسهم هلول املفاجأة ،وأخذوا يلقون اللوم على اختيارهم اخلروج
للغزو ،وصنف بلغ هبم األمن النفسي أن ينعسوا يف حومة الوغى وميدان املوت ،حىت قال
أبو طلحة األنصاري رضي هللا عنه :كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حىت سقط سيفي
من يدي مرارا ،يسقط وآخذه ويسقط فآخذه .وقال :رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر
وما منهم يومئذ أحد إال مييد حتت حجفته من النعاس ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما :وإمنا
ينعس من أيمن ،واخلائف الينام.8
 7انظر :راجح .أصول علم النفس (ص ،)120العيسوي .د .عبدالرمحن .سيكولوجية التنشئة االجتماعية .دار
الفكر اجلامعي .اإلسكندرية 1985م (ص ،)113زهران .د .حامد عبد السالم .الصحة النفسية والعالج النفسي.
عاِل الكتب .القاهرة .ط .الرابعة 1426ه2005 ،م ،مبيض .الدكتور مأمون .املدخل امليسر إىل علم النفس.
املكتب اإلسالمي .بريوت .ط.األوىل 1436ه 2015 ،م( .ص ،)170-169، 44العازمي (ص،17 ،13
.)30
8قول أيب طلحة األول يف صحيح البخاري كتاب املغازي (ح ،)4068وقوله الثاين يف جامع الرتمذي كتاب التفسري
(ح ،)3007وقول ابن عباس يف تفسري البغوي (.)524/1
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َنزَل َعلَْي ُكم ِّمن بَ ْع ِد الْغَ ِّم أ ََمنَةً ن َُّعاساً يَ ْغ َشى طَآئَِفةً ِّمن ُك ْم
يقول هللا تعاىل يف سورةُ :
{مثَّ أ َ
اجل ِ
اهلِيَّ ِة يَ ُقولُو َن َهل لَّنَا ِم َن األ َْم ِر ِمن
َوطَآئَِفةٌ قَ ْد أ ََمهَّْت ُه ْم أَن ُف ُس ُه ْم يَظُنُّو َن ِاب ّّللِ َغ ْ َري ْ
احلَِّق ظَ َّن َْ
ٍ
ِِ
ك يَ ُقولُو َن لَ ْو َكا َن لَنَا ِم َن األ َْم ِر
َش ْيء قُ ْل إِ َّن األ َْمَر ُكلَّهُ َّّلل ُخيْ ُفو َن ِيف أَن ُف ِس ِهم َّما الَ يُْب ُدو َن لَ َ
شيء َّما قُتِْلنا هاهنا قُل لَّو ُكنتم ِيف ب يوتِ ُكم لَربز الَّ ِذين ُكتِب علَي ِهم الْ َقْتل إِ َىل مض ِ
اجعِ ِه ْم
َ َ َُ
ْ ُ ْ ُُ ْ َََ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ٌَْ
ولِي ب تَلِي اّلل ما ِيف ص ُدوِرُكم ولِيم َّحص ما ِيف قُلُوبِ ُكم واّلل علِيم بِ َذا ِ
الص ُدوِر}( .آل
ت ُّ
ُ ْ َ َُ َ َ
َ َ ْ َ ُّ َ
ْ َ ُّ َ ٌ
عمران)154:
وما ينشده إنسان العصر احلديث يف كل مكان هو األمن واألمان واالطمئنان النفسي ،وهو
ما ِل يتحقق له حىت اآلن.

 .3أسباب حتقيق األمن النفسي
 1.3متهيد
احلوادث النفسية أو االجتماعية ،والعوامل الشخصية واالنفعالية ،والصعوابت احلياتية طويلة
األمد:
• إما أن تواجهها:
▪ قدرةٌ على التكيف
▪ وشخصية متماسكة
▪ ودعم وأتثري اجتماعي وأسري؛
فتكون النتيجة اخلروج من األزمة وعدم حدوث االكتئاب.
• وإما أن يواجهها:
ضعف القدرة على التكيف
▪
ُ
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▪ وشخصية غري متماسكة
▪ وفقدان الدعم االجتماعي واألسري؛
فتكون النتيجة نظرة معرفية سلبية متشائمة ،مث اإلصابة ابالكتئاب.9
ومن أهم أسباب األمن النفسي :تقدير الذات والتقدير االجتماعي واإلجناز ودافع التملك
ودافع السيطرة ودافع االنتماء وغريها ،وسيذكر الباحث احرتام الذات والتقدير االجتماعي
واإلجناز يف هذا املبحث كعناصر رئيسة يف حتقيق األمن النفسي.

 2.3احلاجة إىل احرتام الذات والتعبري عنها (احلرية)
وبيان هذه احلاجة يف التفصيل اآليت:
 1.2.3ماهية احلرية واحرتام الذات
احرتام الذات هو حقيقة احلرية ،وأصل احلرية يف اللغة حيمل معنيني :خمالفة العبودية ،والرباءة
من العيب ،كذا قال ابن فارس رمحه هللا ،واملعىن الثاين محل عليه العرب يف الوصف كثرياً،
فاألزهري رمحه هللا يذكر أن كل شيء فاخ ٍر جيدُ :حّر ،ويف املعجم الوسيط أن احلر :هو
اخلالص من الشوائب.
وهلذا كان اللؤم ضد احلرية؛ ألنه اجتماع الشح ومهانة النفس ودَّنءة اآلابء يف شخص،
واللئيم ضد الكرمي ،والكرمي هو احلر.10

 9انظر :مبيض .املدخل امليسر (ص .)229
 10انظر :األزهري .معجم هتذيب اللغة ( ،)432 -431 /3( .)1205-1204 /2ابن فارس .معجم مقاييس
اللغة ( ،)6/2املعجم الوسيط (ص.)840 ،165
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فاحلرية :هي احلاجة اليت تدفع الفرد إىل صون ذاته والدفاع عنها من كل ما ينقص من شأهنا
يف نظر الغري ،ويف نظر الفرد نفسه ،وقد يكون ذلك إبخفاء عيوبه ونواحي نقصه عن الغري،
ورمبا عن ذاته نفسها!

 2.2.3مظاهر احلرية واحرتام الذات
يرى د .مبيض أن احرتام الذات يظهر يف:
أ) الشعور بقيمة الذات وهويتها ،وابلثقة ابلنفس ،وابمتالك اإلمكاَّنت.
هز
وهذا جيعله يشعر ابلتميز ،فيعيش األمن جسداي وعاطفيا ،فال تكون املصائب قادرة على ّ
ثقته بنفسه وإمكاَّنته ،وال عالقاتُه تسبب له القلق النفسي بسبب انقطاعها ابملوت أو غريه،
بل إنه قد وطّن نفسه على استقبال املكاره اليت يعلم أنه البد منها يف هذه احلياة ،قال تعاىل:
ِ
بيل ِ
َحيَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْشعُ ُرو َنَ 154ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم
اّلل أ َْم َو ٌ
{ َوالَ تَ ُقولُواْ ل َم ْن يُ ْقتَ ُل ِيف َس ِ ّ
ات بَ ْل أ ْ
َّ ِ
ِ
ات وب ِّش ِر َّ ِ
ص ِّم َن األ ََم َو ِال َواألن ُف ِ
وع َونَ ْق ٍ
ين
اجلُ ِ
وف َو ْ
بِ َش ْي ٍء ِّم َن ْ
اخلَ ْ
س َوالث ََّمَر َ َ
الصاب ِرينَ  155الذ َ
ِ
ِِ
إِذَا أَصاب تْ هم ُّم ِ
ات ِّمن َّرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ
صيبَةٌ قَالُواْ إِ ََّّن ّّلل َوإِنَّا إِلَْي ِه َراجعو َن156أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ََُ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن ( }157البقرة.)157 -154 :
َوأُولَئِ َ
ب) الشعور هبدف واضح يف احلياة ،ولذا يكون واثقا من خطواته َنو هدفه ،يعرف
إمكاَّنته والعوائق ،فيخطط وفقاً لذلك.
ت) الشعور ابالنتماء ،وهو مظهر َّنتج عن وضوح اهلدف؛ ألنه سيدفعه لالنتماء
إىل من يشاركونه هدفه ،فاملسلم مثال يدفعه انتماؤه لإلسالم إىل السمع والطاعة
ألمريه يف كل ما أمر هللا به أو أذن به ،وخمالفته يف املعصية ،كما قال تعاىل يف
َّ ِ
َطيعواْ اّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم
الر ُس َ
َطيعُواْ َّ
سورة النساءَ :
ين َآمنُواْ أ ُ َّ َ
{اي أَيُّ َها الذ َ
فَِإن تَنَازعتم ِيف َشي ٍء فَرُّدوه إِ َىل ِ
ول إِن ُكنتُم تُ ْؤِمنُو َن ِابّللِ والْي وِم ِ
الرس ِ
اآلخ ِر
ْ ُ ُ ّ
اّلل َو َّ ُ
ّ َ َْ
ْ
َ ُْ ْ
ِ
َح َس ُن َأتْ ِويالً (.})59
ذَل َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
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وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728ه) أن اآلية اليت قبل هذه نزلت يف والة األمور؛
عليهم أن يؤدوا األماَّنت إىل أهلها ،وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا ابلعدل ،ونزلت هذه
يف الرعية من اجليوش وغريهم ،عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك يف قسمهم
وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك؛ إال أن أيمروا مبعصية هللا ،فإذا أمروا مبعصية هللا فال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق ،فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا
عليه وسلم ،وإن ِل تفعل والة األمر ذلك ،أطيعوا فيما أيمرون به من طاعة هللا ورسوله .ا.ه.
وهو مصداق قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :السمع والطاعة على املرء املسلم فيما
11
أحب وكره ،ما ِل يؤمر مبعصية ،فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة"

 3.2.3مسؤولية اجملتمع يف حتقيق احلرية
احرتام اإلنسان وحريته -ضمن حاجات األمن النفسي -مسؤولية مجاعية وجمتمعية ،كما أهنا
مسؤولية فردية ،فيتعني على اجملتمع أن حييط أفراده بثالثة إجراءات:
-1

-2

إجراء وقائي احرتازي :وهو التأمني االجتماعي ضد حوادث العمل وأمراض
املهنة والشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة ،وضد اإلجرام واالَنراف؛ حىت حيس
ابحلماية والرعاية والدعم والسند عند مواجهة املواقف ،مع القدرة على مواجهة
املفاجآت وإشباع احلاجات.
إجراء عالجي :وهو أتمني الفرد على حقوقه أن يناهلا كاملة مهما كان مركزه
االجتماعي ،فعلى اجملتمع تقدمي اخلدمات اليت تضمن للفرد األمن عن طريق
العدل يف معاملة مجيع األفراد؛ ألن العدل أساس األمن.

 11احلديث يف البخاري كتاب األحكام (ح )7144عن ابن عمر مرفوعا ،وانظر :ابن تيمية .تقي الدين أمحد بن
عبد احلليم ابن تي مية .السياسة الشرعية .ط .األوىل .وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف .السعودية1418 .ه (ص
.)3
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تثقيف اجلمهور وضمان اطالعه على الوضعية األمنية من واقع اإلحصائيات
واجلهود املبذولة وما مت حتقيقه من نتائج إجيابية وما مت توفره من إمكانيات
املشاركة للدعم واملؤازرة .وقد شاهد العاِل يف هذه األايم احلرجة من عام
2020م متابعة الناس آلخر اإلحصائيات فيما يتعلق بفايروس كوروَّن ،وأثر
األخبار الرمسية مبعدالت التشايف واَنسار املرض.

{وإِ ْذ
فإن معرفة الناس بذلك جتعلهم يطمئنون وأيمنون ،ولذا قال هللا تعاىل لبين إسرائيلَ :
آل فِْر َع ْو َن َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن ( ،})50ولوال أهنم نظروا إىل
فَ َرقْ نَا بِ ُك ُم الْبَ ْحَر فَأَجنَْي نَا ُك ْم َوأَ ْغَرقْ نَا َ
غرقه لعظم عليهم اخلرب وِل يصدقوه؛ بسبب شدة اخلوف الذي كان يف نفوسهم من فرعون.
كما أن نشر األخبار املوثوقة من أهل االختصاص يقطع الطريق على املرجفني الذين ينشرون
الشائعات فيصاب اجملتمع ابلقلق واخلوف من جراء ذلك ،وهذا ما نبهت عليه سورة النساء
يف قول هللا تعاىل{ :وإِذَا جاءهم أَمر ِمن ْاألَم ِن أَ ِو ْ ِ
ِِ
الرس ِ
ول َوإِ َىل
َ َ َ ُ ْ ٌْ َ ْ
اخلَْوف أَذَاعُوا به َولَْو َرُّدوهُ إِ َىل َّ ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
أِ
اّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َالتَّبَ ْعتُ ُم الشَّْيطَا َن
ض ُل َّ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم َولَ ْوَال فَ ْ
ُويل ْاأل َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
إَِّال قَلِ ًيال ( ،})83وذلك أ ّن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبعث السرااي ،فإذا َغلَبُوا أو غُلِبُوا
وحي ِّدثون به قبل أن حيدث به رسول هللا صلى
ابد َر املنافقون يستخربون عن حاهلم ،فيُفشون ُ
َ
قلوب املؤمنني ،فأنزل هللا تعاىل اآلية ،وأولو األمر هنا هم ذوو
هللا عليه وسلم؛ فيُضعفون به َ
الرأي الذين يستخرجون حقيقة اخلرب كما هو ،وهم العلماءَ ،علِ ُموا ما ينبغي أن يُكتم وما
فشى.12
ينبغي أن يُ َ

 3.3احلاجة إىل التقدير االجتماعي

 12انظر :تفسري البغوي ( ،) 667/1رضا .السيد حممد رشيد ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،اهليئة املصرية
العامة للكتاب1990 ،م ،)261 /1( .راجح .أصول علم النفس (ص ،)120-119مبيض .املدخل امليسر
(ص ،)136-135العازمي (ص.)35 ،30 ،29 ،18
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وهلذه احلاجة صلة وثيقة ابحلاجة إىل األمن؛ ألهنا تعزز الشعور به ،وإن ِل يكن التقدير
االجتماعي مصدراً له .وهي حاجة متأخرة عن الدوافع الفطرية؛ فإنه يصعب على اجلائع أو
العاري أو احملروم أن يتطلب التقدير االجتماعي أو حياول اإلفصاح عن شخصيته ،وتكمن
احلاجة إىل التقدير االجتماعي يف أمرين:

 1.3.3أن تكون له مكانة اجتماعية
ويكون موضع قبول وتقدير واحرتام من اآلخرين ،وهذه حاجة موجودة يف النفوس ،حىت
جعلها هللا ثوااب خلليله إبراهيم عليه الصالة والسالم حني ابتاله بكلمات فأمتهن ،قال هللا
ِ
ِ
ال إِِين ج ِ
ِ ِ ٍ
ك لِلن ِ
ال َوِمن
َّاس إِ َماماً قَ َ
اعلُ َ
سبحانهَ { :وإِذ ابْتَلَى إِبْ َراه َيم َربُّهُ ب َكل َمات فَأََمتَُّه َّن قَ َ ّ َ
ال الَ ي ن ُ ِ
ِِ
ني} (البقرة )124:وإمامته أعظم تقدير اجتماعي حيوزه
ذُ ِّريَِّيت قَ َ ََ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
إنسان ،وذلك يعين –كما هو فحوى قول السعدي وغريه:-
 .1أن يقتدوا به يف اهلدى ،ويسريوا خلفه إىل سعادهتم األبدية.
 .2ويثنوا عليه ويعظموه.
وهلذا كانت كل طوائف أهل الكتاب وكذلك مشركو العرب ي ّدعون االنتساب إليه ،بله
املسلمني.
وبسبب هذه احلاجة النفسية ترى اإلنسان يعمل على كسب رضا الناس وحبهم ومساندهتم
االجتماعية والعاطفية؛ حبيث جيد من يرجع إليه عند احلاجة ،كما أهنا تبدو أيضا يف حب
اإلنسان للثناء وشوقه إىل الظهور ،وأكد زهران أن احلاجة تدفع الشخص إىل التجمع مع
اآلخرين وعمل كل ما من شأنه حتقيق تقبل اجلماعة له.
وقد تفسر لنا هذه احلاجة اشرتاك الناس يف األحزاب السياسية أو النقاابت أو اجلمعيات
الدينية ،وبعض أعمال البطولة والنشاط الفدائي ،بل وبعض حاالت اجلرمية؛ ليشعر الفرد
أبمهيته ،كما قال هللا تعاىل عن أهل الكتاب{ :وما اخت لَ َّ ِ
ِ
اب إَِّال ِم ْن بَ ْع ِد
ََ َْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ف الذ َ
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َما َجاءَ ُه ُم الْعِْل ُم بَ ْغيًا بَْي نَ ُه ْم( }..آل عمران  )19:يقول البغوي :أي طلباً للملك والرايسة
.13

 2.3.3أن يسلم من استهجان اجملتمع أو نبذه
والقصد بذلك اجملتمع السوي ،أما اجملتمع الذي انقلبت فيه موازين احلق واألخالق؛ فإن
اإلنسان يسعى حلماية مسعته من هتمة خمالفة احلق واَنراف األخالق ،ال من هتمة خمالفة
املوازين املختلة.
وإذا ِل يتنبه اإلنسان لذلك وقع يف إحلاق األذى ابجملتمع يف حني يسعى للحفاظ على مكانته
االجتماعية ،كما حصل ليهود املدينة قبل مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فقد
ذكر ابن هشام أهنم كانوا فريقني :بنو قينقاع حلفاء اخلزرج ،وبنو النضري وقريظة حلفاء األوس.
فإذا كانت بني األوس واخلزرج حرب ،خرجت بنو قينقاع مع اخلزرج وخرجت النضري وقريظة
مع األوس يناصر كل واحد من الفريقني حلفاءه على إخوانه من اليهود حىت يتسافكوا دماءهم
بينهم ،وأبيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما هلم!
فإذا وضعت احلرب أوزارها افتدوا أساراهم من اليهود؛ تصديقا ملا يف التوراة!! يفتدي بنو
قينقاع من كان من أسراهم يف أيدي األوس وتفتدي النضري وقريظة ما يف أيدي اخلزرج منهم.
ويهدرون ما أصابوا من الدماء.
عريهم
وإذا حبثنا عن الدافع هلم على احلرب ،فقد أظهروه فيما رواه الطربي أهنم كانوا إذا ّ
وحرم علينا
العرب ،وقالوا :كيف تقاتلوهنم مث تفدوهنم؟ جييب اليهود :إَّن أُمرَّن أن نفديهمّ ،
قتاهلم .قالوا :فلم تقاتلوهنم؟ قالوا :إ َّّن نستحيي أن تستذل حلفاؤَّن.
 13انظر :أصول علم النفس (ص ،)121 -115زهران .الصحة النفسية (ص ،)36العازمي .األمن النفسي
(ص .) 35السعدي .عبد الرمحن بن َّنصر .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .حتقيق عبد الرمحن اللوحيق.
مؤسسة الرسالة َّنشرون .ط .الثانية 1436ه 2015م( .ص ،)53تفسري البغوي (.)422/1
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فهذا التصريح منهم يظهر أن احملافظة على التقدير االجتماعي كانت هاجس اليهود الذي
بعثهم على القتال مع حلفائهم من العرب؛ حياءً من أن حيسب عليهم خذالهنم إايهم ،وألن
الدنيا هي هدفهم ،قدموا خمالفة التوراة على ضياع مكانتهم عند حلفائهم ،وقد نبه ابن هشام
إىل هذا اهلدف الدينّ.
َخ ْذ ََّن ِميثَاقَ ُك ْم الَ تَ ْس ِف ُكو َن ِد َماء ُك ْم َوالَ ُُتْ ِر ُجو َن أَن ُف َس ُكم
وّ
عريهم هللا جل وعز فقالَ {:وإِ ْذ أ َ
ِّمن ِد َاي ِرُك ْم ُمثَّ أَقْ َرْرُْمت َوأَنتُ ْم تَ ْش َه ُدو َنُ 84مثَّ أَنتُ ْم َه ُؤالء تَ ْقتُلُو َن أَن ُف َس ُك ْم َوُُتْ ِر ُجو َن فَ ِريقاً ِّمن ُكم
ِ ِ ِ
ِ
وه ْم َوُه َو ُحمََّرٌم َعلَْي ُك ْم
ُس َارى تُ َف ُ
اد ُ
ّمن د َاي ِره ْم تَظَ َ
اه ُرو َن َعلَْي ِهم ِاب ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َوان َوإِن َأيتُوُك ْم أ َ
ض فَما جزاء من ي ْفعل َذلِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
ي
إِ ْخَر ُ
ك من ُك ْم إالَّ خ ْز ٌ
اج ُه ْم أَفَتُ ْؤمنُو َن ببَ ْعض الْكتَاب َوتَ ْك ُف ُرو َن ببَ ْع َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
ِيف ْ ِ
ِ ِ
َش ِّد الْع َذ ِ
ك
اّللُ بِغَاف ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن 85أُولَئِ َ
اب َوَما ّ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويَ ْوَم الْقيَ َامة يَُرُّدو َن إِ َىل أ َ َ
َّ ِ
ِ
نص ُرو َن( .}86البقرة:
ين ا ْش ََرتُواْ ْ
احلَيَاةَ الدُّنْيَا ِابآلَخَرةِ فَالَ ُخيَف ُ
اب َوالَ ُه ْم يُ َ
َّف َعْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
الذ َ
.)86 -84
وعليه ،فاالهتمام بنظر الناس ،منه املقبول ومنه املرفوض يف النظام الرتبوي اإلسالميُ :حسن
السرية مطلوب ،والرايء مرفوض ،خوف الفشل وأمل النجاح -وكأهنما دافع واحد أو
متالزمان -مطلوب ،واهلدف منه متكنه من خربات وعلوم خيدم هبا اجملتمع ،مع حصوله على
كفايته واستغنائه عن الناس ،وليس اهلدف أن يشتهر اإلنسان مبعارفه وأعماله.14

 4.3احلاجة إىل اإلجناز وتقدير الذات
تقدير الذات وتطويرها أسلوب يقوم على أن للفرد قدراته اليت يعتمد عليها عند األزمات ،مث
يقوم بتطوير ذاته ،عن طريق اإلجناز.
 14انظر :ابن هشام .اإلمام أبو حممد عبد امللك (ت 218ه) ،السرية النبوية .دار ابن كثري دمشق ط .الثالثة.
1426ه 2005م( .ص ،)461 -460الطربي ،جامع البيان ( ،)307 /2راجح .أصول علم النفس
(ص ،)121بينيش .هيلموت .أطلس علم النفس .ترمجة :انطوان إ .اهلاشم .املكتبة الشرقية ،بريوت .ط .الثانية
2014م (ص.)259
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ويرى بعض علماء النفس أن إدراك الذات الذي يتكئ عليه اإلجناز يتم عن طريق ثالثة أمور:

 1.4.3انتباه اإلنسان املستمر ملا يف داخله
ملعرفة عوامل القوة والضعف عنده؛ ليعمل على اكتساب مهارات وخربات جديدة تعينه على
مواجهة الصعوابت اليت تتجدد يف احلياة.
وضرب الدكتور راجح مثالني لذلك:
األول :أن معرفة الدروس تقلل خوف الطالب من االمتحان.
والثاين :أن املهارة يف احلديث مع الناس ومعاملتهم ينقص اخلوف يف املواقف االجتماعية.
إذن فاملستوى التعليمي حيقق للفرد وضعا اجتماعيا يشعره ابألمن الداخلي وحيقق له األمن
النفسي ..كما أن العلم مع اإلميان حيمي اإلنسان من العدوان ،وكأن قصة آدم يف سورة البقرة
تشري إىل ذلك ،فإن املالئكة ملا تعجبوا من خلق خليفة يف األرض ميكن أن يسفك الدماء
ويفسد يف األرض؛ أظهر هللا هلم من علم آدم ما جعلهم يذعنون حلكمة هللا سبحانه.
ِ
ِ
ض خلِي َفةً قَالُواْ أ َ ِ
ِ
ال ربُّ َ ِ ِ ِ
ِ
ك
ْ
َجت َع ُل ف َيها َمن يُ ْف ِس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ك لْل َمالَئ َكة إِِّين َجاع ٌل ِيف األ َْر ِ َ
{وإ ْذ قَ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
آد َم األَ ْمسَاء
ك قَ َ
س لَ َ
ال إ ّين أ َْعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن (َ )30و َعل َم َ
ال ّد َماء َوََْن ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َك َونُ َق ّد ُ
َمساء ه ؤالء إِن ُكنتم ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى الْ َمالَئِ َك ِة فَ َق َ
ني ( )31قَالُواْ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
ال أَنبِئُ ِوين ِأب َْ َ ُ
صادق َ
ُْ َ
آد ُم أَنبِْئ ُهم ِأبَ ْمسَآئِ ِه ْم
َنت الْ َعلِ ُيم ْ
احلَ ِك ُيم ( )32قَ َ
ك الَ ِعْل َم لَنَا إِالَّ َما َعلَّ ْمتَ نَا إِن َ
ُسْب َحانَ َ
ال َاي َ
َّك أ َ
السماو ِ
َّ ِِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما
َمسَآئِ ِه ْم قَ َ
فَلَ َّما أَنبَأ َُه ْم ِأب ْ
ب َّ َ َ
ال أََِلْ أَقُل ل ُك ْم إ ّين أ َْعلَ ُم َغْي َ
ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن (.})33
فكأن العلم مع اإلميان سبب األمن والسالمة من سفك الدماء واإلفساد يف األرض ،وهللا
أعلم.
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 2.4.3الرؤية الواقعية املتفائلة
وهذا كما يلزم الفرد الوصول إليه ،فإنه يقع على عاتق اجملتمع كذلك ،وله الدور الكبري يف
توفريه وخاصة يف احلياة املعاصرة اليت أصبح الفرد فيها يعتمد على وسائل اإلعالم يف معرفة
احلقائق املختلفة.
كما أن الرؤية الواقعية تدفع إىل اُتاذ املواقف املنسجمة مع الواقع املفروض ،أو اجملاهبة له -
إن كان مرفوضا -بطريقة صحيحة ،ولنضرب املثل بيهود املدينة الذين كانوا ينتظرون نيب آخر
الزمان ،وكانوا يتمنونه منهم ،فلما جاءهم من العرب ِل يتعاملوا بواقعية مع احلدث ،ودخلوا
ِ
اب
{ولَ َّما َج ُ
اءه ْم كتَ ٌ
معه يف صراع خاسر ،فقدوا فيه دنياهم وآخرهتم ،قال هللا تعاىل عنهمَ :
َّ ِ
ند اّللِ م ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اءهم َّما
ين َك َف ُرواْ فَلَ َّما َج ُ
ّم ْن ع ّ ُ َ
ص ّد ٌق لّ َما َم َع ُه ْم َوَكانُواْ من قَْب ُل يَ ْستَ ْفت ُحو َن َعلَى الذ َ
ِ
ِ
ِ
َعَرفُواْ َك َف ُرواْ بِِه فَلَ ْعنَةُ َّ
ين 89بِْئ َس َما ا ْش ََرتْواْ بِه أَن ُف َس ُه ْم أَن يَ ْك ُف ُرواْ مبَا أنََزَل ّ
اّللُ
اّلل َعلَى الْ َكاف ِر َ
ب علَى َغ ٍ ِ ِ
ب ْغياً أَن ي ن ِزُل اّلل ِمن فَ ْ ِ
ِ
ين
ضل ِه َعلَى َمن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَادهِ فَبَ ُ
َ
آؤواْ بِغَ َ
ضٍ َ
َ
َُ ّ ُّ
ضب َول ْل َكاف ِر َ
ني( }90البقرة).
اب ُّم ِه ٌ
َع َذ ٌ
بينما اُتذ قليل منهم قرارا صائبا َّنبعا من معرفتهم للواقع اجلديد ،فدخلوا يف اإلسالم وعاشوا
يف أمن نفسي بقية حياهتم ،مثل عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه الذي كان أكرب أحبار يهود
بين قينقاع.

 3.4.3االعرتاف ابلنقص وعدم الكمال
حيملها
وهذا األسلوب جيعل الفرد يعي حقيقة إمكاَّنته وقدراته وأهنا ليست كاملة ،وهلذا ال ّ
أمس احلاجة إليها ،ومن هنا فإنه يسعى إىل سد
ما ال حتتمل حىت ال خيسرها عندما يكون يف ّ
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ما لديه من نقص عن طريق التعاون مع اآلخرين ،وهذا يشعره ابألمن؛ ألن ذلك جيعله يؤمن
أبنه ال يستطيع مواجهة األخطار وحده دون مساعدة من اآلخرين والتعاون معهم.15

 .4أثر التدين يف األمن النفسي
التدين هو اإلميان ،واحلديث عن أثر التدين على الدوافع النفسية حديث عن أثر اإلميان
الصحيح املوافق للفطرة ،واملتجه ابلقلب َنو خالقه ومالك أمره ،وال شيء أتمن معه النفس
مثل اإلميان ابهلل؛ فإنه جيعل العبد واثقا بربه ،مطمئنا إىل حكمه ،راجيا لفضله.
وكما عرفنا أسباب األمن النفسي سابقاً ،فإن فقدها يعين فقد األمن النفسي ،وهذه العوائق
هي:
-1

-2

-3

فقد احلرية وذهاب الشعور بقيمة الذات ،والذي من آاثره16الذعر من شبح
الفشل ،أو اخلجل والرتدد واالرتباك واالنطواء ،أو احلرص الشديد ،الذي جيعله
ليؤمن نفسه ،وهذا السعي لغري
ال يكتفي مبا معه حىت يقتحم حقوق غريه؛ ّ
حقه يفقده األمن.
وفقد التقدير االجتماعي بتعرض السمعة للتشويه ،ومن آاثر ذلك17شعور
الفرد ابلعزلة والوحشة ،ورمبا أدى ذلك إىل الثورة والتمرد على اجلماعة ،وحماولة
السيطرة والتغلب على اآلخرين ،أو اللجوء إىل التباهي والتفاخر؛ تعويضا عن
نقصه.
والعجز عن تقدير الذات ،وعن اإلجناز ،وهو الشعور ابلنقص ،مما يؤدي إىل
متع ٍّد ،وهو الزهو أو العدوان
سلوك سليب قاصر ،وهو اخلضوع ،أو سلوك سليب َ
واالستبداد.

 15انظر :مبيض .املدخل امليسر (ص ،)136-135العازمي (ص.)37 -35 ،23
 16انظر :راجح .أصول علم النفس (ص.)115
 17انظر :أصول علم النفس (ص .)121- 115، 87املدخل امليسر (ص.)188
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ومن آاثر التدين على األمن النفسي مما يعاجل تلك اآلاثر :ما يلي:

 1.4التدين يعزز احلرية يف نفس صاحبه
فالعبد املؤمن ال يرضى ابلعبودية لغري هللا ،فهو يثق بربه الذي وعده بتخليصه من املخاوف؛
فيتبع أوامره وجيتنب نواهيه ،وال خيضع لغريه ،فيجد األمن وحتقيق األهداف يف كنف هذا
االتباع ،قال هللا سبحانه وتعاىل للبشرية متمثلة يف أبيها آدم وأمها حواء{ :قُ ْلنَا ْاهبِطُواْ ِمْن َها
َّ ِ
َِ
مجيعاً فَِإ َّما َأيْتِيَ نَّ ُكم ِّم ِّين ُه ًدى فَمن تَبِ َع ُه َداي فَالَ َخو ٌ ِ
ين
ْ
ف َعلَْيه ْم َوالَ ُه ْم َْحيَزنُو َن(َ )38والذ َ
َ
َ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن(.})39
َك َفرواْ َوَك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
كما أن حرية العبد ُتلصه من احلرص الشديد؛ فإن احلرص يوقعه يف البخل ابحلقوق ،والطمع
يف غري حقه ،واحلرص مادة اللؤم الذي عرفنا أنه ضد احلرية.
وقد وقع أبوَّن آدم وأمنا حواء عليهما السالم يف أثر احلرص –داللة على أنه طبع يف اإلنسان
اجلَنَّةَ َوُكالَ ِمْن َها
ك ْ
َنت َوَزْو ُج َ
{وقُ ْلنَا َاي َ
اس ُك ْن أ َ
آد ُم ْ
حىت يهذبه الدين -حني أسكنا اجلنةَ :
ِِ
ِ
ر َغداً حي ُ ِ
ِِ
ني 35فَأ ََزَّهلَُما الشَّْيطَا ُن َعنْ َها
َّجَرةَ فَتَ ُكو ََّن م َن الْظَّالم َ
َ َْ
ث شئْ تُ َما َوالَ تَ ْقَرَاب َه ذه الش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف األ َْر ِ
ض ُك ْم لبَ ْع ٍ
ض ُم ْستَ َقٌّر َوَمتَاعٌ إِ َىل
َخَر َج ُه َما ممَّا َك َ
اَّن فيه َوقُ ْلنَا ْاهبِطُواْ بَ ْع ُ
فَأ ْ
ِح ٍ
ني( }36البقرة)؛ ألنه أغرامها بشجرة اخللد وملك ال يبلى ،فكان حرصهما الشديد على
اخللود وعلى دوام امللك سببا يف تعديهما على الشجرة املمنوعة ،رغم أهنما ِل مينعا يف اجلنة
إال من تلك الشجرة ..وكان ما جرى هلما درسا تعلما منه -وذريتُهما من بعدمها -خطر
احلرص الشديد.

 2.4اجملتمع مسؤول بدافع التدين عن احملافظة على حرية أفراده
لئال يستعبد القوي الضعيف .وهلذا كانت دعوة اخلليل عليه السالم حني وضع هاجر
وإمساعيل يف مكة –وهي خالية من مظاهر احلياة -أن تكون آمنة ،مرزوقة ..قال تعاىل:
ب اجعل ه َذا ب لَداً ِآمناً وارز ْق أَهلَه ِمن الثَّمر ِ
{وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
ات َم ْن َآم َن ِمنْ ُهم ِاب ّّللِ َوالْيَ ْوِم
ال إِبْ َراه ُيم َر ّ ْ َ ْ ََ َ
َ
َ ُْ ْ ُ َ ََ
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ِ
اب النَّا ِر وبِْئس الْم ِ
َضطَُّرهُ إِ َىل َع َذ ِ
صريُ( }126البقرة)،
اآلخ ِر قَ َ
ال َوَمن َك َفَر فَأ َُمتِّعُهُ قَلِيالً ُمثَّ أ ْ
َ َ َ
فقال تعاىل يف سورة آل عمران حمققا دعوة إبراهيم{ :إِ َّن أ ََّوَل ب ي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس لَلَّ ِذي بِبَ َّكةَ
َْ
ِِ
ِ ِ
ات َم َق ُام إِبْ َر ِاه َيم َوَم ْن َد َخلَهُ َكا َن ِآمنًا َوَِّّللِ َعلَى
ت بَيِّنَ ٌ
آاي ٌ
ُمبَ َارًكا َوُه ًدى لْل َعالَم َ
ني ( )96فيه َ
الن ِ ِ
ِ
ِ
ني (.})97
اع إِلَْي ِه َسبِ ًيال َوَم ْن َك َفَر فَِإ َّن َّ
استَطَ َ
اّللَ َغ ِينٌّ َع ِن الْ َعالَم َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ِن ْ
واألمن للبلد احلرام نوعان:18
• أمن إهلي ال دخل للبشر فيه ،واملعىن على هذا :اجعله آمناً من اجلبابرة وغريهم ،أن
يسلطوا عليه ،ومن عقوبة هللا أن تناله ،كما تنال سائر البلدان ،وأن يؤمن أهله من
اجلدب والقحط ،وأن يرزق ساكنه من الثمرات .قال عبد هللا بن الزبري :مسيت بكة
ألهنا تبك أعناق اجلبابرة ،أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء إال قصمه هللا .وقوله
{وَم ْن َد َخلَه َكا َن ِآمنًا} أن يهاج فيه ،وكانت العرب يف اجلاهلية يقتل
سبحانهَ :
بعضهم بعضا ويغري بعضهم على بعض ،ومن دخل احلرم أمن من القتل والغارة،
وهو املراد من اآلية على قول أكثر املفسرين كما قرره البغوي ،قال هللا تعاىل{ :أوَِلْ
الناس من حوهلم} [العنكبوت  ]67وعلى هذا
يروا أَّن جعلنا ً
حرما آمنًا ويُتخطّف ُ
فاملقصود به األمن القدري.
• وأمن تكليفي :وهو واجب على الناس ،حبيث يعد زعزعة األمن يف هذا البلد خمالفة
ألمر هللا يستحق فاعلها العقوبة عليه ،وهو أمن يطال اإلنسان واحليوان والنبات.
ِ
فأمنوه ،وعليه فاملقصود األمن الشرعي
فاخلرب مبعىن األمر تقديره :ومن دخله ّ
املطلوب من الناس ،حىت ذهب بعض أهل العلم إىل أن من وجب عليه القتل
ستوَف منه فيه ،ولكنه ال يُطعم وال يُبايع وال
قصاصا أو حدًا فالْتجأ إىل احلرم فال يُ َ
ً
يُشارى حىت خيرج منه فيقتل ،قاله ابن عباس وبه قال أبو حنيفة ،أما إذا ارتكب
اجلرمية يف احلرم فإنه يستوَف فيه عقوبته ابالتفاق.

 18انظر :تفسري الطربي (.)47 -44 /2
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ويف صحيح البخاري ( )1833عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال" :إن هللا حرم مكة ،فلم حتل ألحد قبلي ،وال حتل ألحد بعدي ،وإمنا أحلت يل
ساعة من هنار ،ال خيتلى خالها ،وال يعضد شجرها ،وال َّ
ينفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها،
إال ِّ
ملعرف" ،قال عكرمة :هل تدري ما ال ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
فانظر أي أمان جعله هللا يف البلد احلرام للطري والنبات فضال عن اإلنسان!!.
ويف صحيح مسلم ( ) 1374عن أيب سعيد اخلدري ،أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
"اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما ،وإين حرمت املدينة حراما ما بني مأزميها ،أن ال
يهراق فيها دم ،وال حيمل فيها سالح لقتال ،وال ُتبط فيها شجرة إال لعلف ،اللهم ابرك لنا
يف مدينتنا ،اللهم ابرك لنا يف صاعنا ،اللهم ابرك لنا يف مدَّن ،اللهم ابرك لنا يف صاعنا ،اللهم
ابرك لنا يف مدَّن ،اللهم ابرك لنا يف مدينتنا ،اللهم اجعل مع الربكة بركتني "..احلديث.
واختيار ٍ
بلد ما ليكون حمايداً ال يدخل يف الصراعات الدولية تنبَّه له العاِل يف القرن املاضي
فاحرتم حياد سويسرا ونزعتها اإلنسانية يف أثناء احلربني العامليتني ،ومع أن عدد سكاهنا جاوز
السبعة ماليني إال أن قواهتا املسلحة ال تتجاوز ال  4300فرد ،وميزانية الدفاع  %1.1من
الناتج احمللي اإلمجايل ،حبسب أطلس الروس ،19وهذا التوجه العاملي كان قدميا يف اإلسالم
يف جعل مكة واملدينة آمنتني ،واملقارنة تظهر أن أمن احلرمني ينعم به احليوان والشجر فضالً
عن اإلنسان.

 3.4التدين يبعث على الشجاعة السرتداد احلقوق
وحيرر اإلنسان من اخلوف من غري هللا ،وهو يف ذلك يفرض عليه نظاماً صرحياً يف التفريق بني
اسرتداد احلقوق وبني العدوان:
 19انظر :تفسري البغوي ( ،)473 -472/1دار الروس الفرنسية .أطلس بلدان العاِل .ترمجة دار عويدات للنشر
والطباعة .بريوت 2015م (ص.)251
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فيوجه اهلدف إىل رضوان هللا وليكون الدين والطاعة هلل ال للطواغيت.
وأيمر ابملعاملة ابملثل.
ويذ ّكرهم أبن فتنة الكفار للمسلمني عن دينهم أشد من القتل.
ومينعهم من العدوان ،ومن القتال يف البلد احلرام إال إذا قاتلهم املشركون فيه.
مث يعدهم مبعيته ونصرته ما داموا متقني هلل.

قال هللا تعاىل{ :وقَاتِلُواْ ِيف سبِ ِيل ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ب
ين يُ َقاتلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ إِ َّن ّ
ّ
َ
اّللَ الَ ُحي ّ
اّلل الذ َ
َ
ِ
الْمعت ِدين( )190واقْ ت لُوهم حي ِ
َش ُّد ِم َن
َخَر ُجوُك ْم َوالْفتْ نَةُ أ َ
وهم ِّم ْن َحْي ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ
ثأْ
وه ْم َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ َْ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ك َجَزاء
ند الْ َم ْس ِج ِد ْ
وه ْم ِع َ
وه ْم َك َذل َ
احلََرِام َح َّىت يُ َقاتلُوُك ْم فيه فَِإن قَاتَلُوُك ْم فَاقْ تُلُ ُ
الْ َقْت ِل َوالَ تُ َقاتلُ ُ
ِ
الْ َكافِ ِرين( )191فَِإ ِن انتَ هواْ فَِإ َّن اّلل َغ ُف ِ
وه ْم َح َّىت الَ تَ ُكو َن فِْت نَةٌ َويَ ُكو َن
ور َّرح ٌيم(َ )192وقَاتلُ ُ
َّ ٌ
َْ
َ
ِ
ِ
ال ِّد ِ
ِ
ِ
ات
احلََرِام َو ْ
َّه ِر ْ
َّهُر ْ
احلُُرَم ُ
ين ّّلل فَِإن انتَ َهواْ فَالَ عُ ْد َوا َن إِالَّ َعلَى الظَّالم َ
احلََر ُام ِابلش ْ
ني( )193الش ْ
ُ
ِ
ِِ
ِ
اّللَ َو ْاعلَ ُمواْ أ َّ
اّللَ َم َع
اص فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
َن ّ
اعتَ ُدواْ َعلَْيه مبثْ ِل َما ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم َواتَّ ُقواْ ّ
ص ٌ
قَ
ِ
ني(.})194
الْ ُمتَّق َ
وال مناص من ذلك؛ ألن الناس لن يرتكوا املسلم وإسالمه ،فكان هذا القتال الكريه للنفس
ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
خرياً للمسلمني يف مستقبلهم ،قال سبحانه وتعاىلُ { :كت َ
ِ
اّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ
َو َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْيئاً َوُه َو َخ ْريٌ لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُحتبُّواْ َشْيئاً َوُه َو َشٌّر لَّ ُك ْم َو ّ
ال فِ ِيه َكبِري وص ٌّد عن سبِي ِل اّللِ
احلََرِام قِتَ ٍال فِ ِيه قُ ْل قِتَ ٌ
َّه ِر ْ
تَ ْعلَ ُمو َن( )216يَ ْسأَلُونَ َ
ٌََ َ َ ّ
ك َع ِن الش ْ
وُك ْفر بِِه والْمس ِج ِد ْ ِ ِ
اّللِ َوالْ ِفْت نَةُ أَ ْك َربُ ِم َن الْ َقْت ِل َوالَ يََزالُو َن
اج أ َْهلِ ِه ِمْنهُ أَ ْك َربُ ِع َ
ند ّ
احلََرام َوإ ْخَر ُ
َ ٌ َ َْ
ي َقاتِلُونَ ُكم ح َّىت ي رُّدوُكم عن ِدينِ ُكم إِ ِن استطَاعواْ ومن ي رتَ ِدد ِمن ُكم عن ِدينِ ِه فَيمت وهو َكافرِ
ْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ
ْ َ َ َُ ْ َ
ُ
َُ ْ ََُ ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َيها َخال ُدو َن()217
فَأ ُْولَئ َ
ت أ َْع َما ُهلُْم ِيف الدُّنْيَا َواآلخَرةِ َوأ ُْولَئ َ
ك َحبِطَ ْ
كأ ْ
َص َح ُ
إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ والَّ ِذين هاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِيل اّللِ أُولَئِك ي رجو َن ر ْمحت ِ
ور
اّلل َو ّ
َ ّ ْ َ َْ ُ َ َ َ ّ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
اّللُ َغ ُف ٌ
َّرِح ٌيم(})218

 4.4التدين يفرض التقدير االجتماعي لإلنسان
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ف يمنع احتقاره ،وجيعل من حقوقه الدفاع عن نفسه إذا تعرضت مسعته للتشويه ،كما يوجب
على اجملتمع أتمني الناس على حقوقهم ،كما أن التدين يعاجل املصاب بعقدة التفوق
واالستعالء طلبا للتقدير االجتماعي؛ فهنا ثالثة صور هلذا األمر:

 1.4.4احرتام اجملتمع لإلنسان
وهلذا جاءت األوامر يف سورة البقرة واضحة ابحملافظة على حقوق الناس ،وإال تعرض املنتهك
هلا للعقوبة القانونية ،مع اجلزاء األخروي ،ومن أمثلة ذلك :قول هللا تعاىل لألزواج الذين
اك
حيدثون أنفسهم أبكل مهور نسائهم خاصة عند الرغبة يف االنفصال{ :الطَّالَ ُق َمَّرََت ِن فَِإ ْم َس ٌ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
يما
يح إبِِ ْح َسان َوالَ َحي ُّل لَ ُك ْم أَن َأتْ ُخ ُذواْ ممَّا آتَْي تُ ُم ُ
مبَْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
وه َّن َشْيئاً إالَّ أَن َخيَافَا أَالَّ يُق َ
ِ ِ
ح ُدود اّللِ فَِإ ْن ِخ ْفتم أَالَّ ي ِقيما ح ُدود ِ
ت بِِه}.
يما افْ تَ َد ْ
ُْ ُ َ ُ َ ّ
ُ َ ّ
اّلل فَالَ ُجنَ َ
اح َعلَْيه َما ف َ
ود
ووصف املتعدي على هذه احلقوق ابملعتدي على حقوق هللا سبحانه ،وابلظلم{ :تِْل َ
ك ُح ُد ُ
اّللِ فَالَ تَعت ُدوها ومن ي ت ع َّد ح ُدود ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن (( })229البقرة).
اّلل فَأ ُْولَئِ َ
ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ّ
ّ

 2.4.4احلاجة إىل التقدير االجتماعي يف سالمة السمعة دون طلب رضا اجملتمع
سبق ما يذكره علماء النفس من كون احلاجة إىل التقدير االجتماعي تدفع اإلنسان إىل طلب
رضاهم ،أما يف اإلسالم فإن رضا الناس وإن كان موجودا يف النفوس ،غري أن املسلم الذي
يربيه القرآن وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وسريته ،إمنا حيتاج للتقدير االجتماعي
حاجة سلبية ،مبعىن أنه حيتاج إىل محاية مسعته من التشويه ،وسالمة عرضه من القدح ،وهو
املعىن الثاين للتقدير االجتماعي.
وبقاء صفحة اإلنسان بيضاء يف نظر اجملتمع مهمة ،دون أن يكون إرضاء اجملتمع والتزين له
هدفا له؛ ألنه قد وجه هدفه َنو إرضاء هللا سبحانه وإن كان يف ذلك سخط اجملتمع.
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وهذا من أسباب استمرار التغيري لكل منكر ينتشر يف اجملتمع ،فإن سكوت اإلنسان عن
املنكر والشر إرضاء ألهواء الناس ليس من سلوك املسلم ،وهبذا السعي لتغيري املنكر حيتفظ
اجملتمع بثوابته وأخالقه حني خيالط اجملتمعات األخرى ويستفيد مما عندها من العلوم واخلربات.
من أجل ذلك فإن لإلنسان احلق يف التربير حني يساء فهمه ،وتثار حوله التهم الباطلة بسبب
سلوك ِل يدركوا تفاصيله ،أو ِل يعرفوا بواعثه ،مثلما روت أ ُّمنا صفية رضي هللا عنها أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم كان معتكفا ،قالت :فأتيته أزوره ليال ،فحدثته مث قمت فانقلبت،
فقام معي ليقلبين ،وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد ،فمر رجالن من األنصار ،فلما رأاي
النيب صلى هللا عليه وسلم أسرعا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :على ِر ْسلِكما! إهنا صفية
بنت حيي" فقاال :سبحان هللا اي رسول هللا! قال" :إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى
الدم ،وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما سوءا ،أو قال :شيئا".20

 5.4التدين يبعث على معاجلة الشعور ابلنقص
فيعاجل بذلك آاثره من اخلضوع أو العدوان ،وعدم التحرج من النقص احلاصل يف كل الناس.
ويدله على وسائل حتقيق األمن النفسي ابإلجناز وتقدير الذات ،ففي هذا مسألتان:

 1.5.4عالج اخلضوع احلاصل من الشعور ابلنقص
ويكون بتبصريهم بطبيعة الطريق وصعوبته يف الوصول لألهداف السامية ،ولذا قال هللا تعاىل
ِ ِ
َّ ِ
ِ
للمؤمنني{ :أ َْم َح ِسْب تُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
اجلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْبل ُك ْم َم َّسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ
الرس ُ َّ ِ
اّللِ أََال إِ َّن نَصر َِّ
يب
َوالضََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَ ُق َ
ص ُر َّ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ول َّ ُ
اّلل قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
َْ
([ })214البقرة].

 20انظر :أصول علم النفس (ص ،)120-119املدخل امليسر (ص .)194 ،189 ،185واحلديث يف صحيح
البخاري .كتاب بدء اخللق (ح ،)3281وصحيح مسلم .كتاب السالم (ح.)2175
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فقضى ذلك على الشعور ابلنقص لدى الصحابة ،وظهر إابؤهم يف موقف من أصعب املواقف
احلن ِ
ِ
اليت ميكن أن تصيب اإلنسان :يوم األحزاب حني َ ِ
اجَر
وب ََْ
{زا َغت ْاألَبْ َ
ص ُار َوبَلَغَت الْ ُقلُ ُ
ِ
ِ
يدا ([ })11األحزاب]
ك ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْز ًاال َش ِد ً
َوتَظُنُّو َن ِاب َّّلل الظُّنُو ََّن (ُ )10هنَال َ
فتذكروا حني ُزلزلوا أن هللا وعدهم النصر بعده ،فأثىن هللا عليهم بتسجيل هذه املنقبة هلم يف
ِ
اّللُ َوَر ُسولُهُ َوَما
ص َد َق َّ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َد ََّن َّ
{ولَ َّما َرأَى الْ ُم ْؤمنُو َن ْاأل ْ
اّللُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َحَز َ
كتابهَ :
زادهم إَِّال إِمي ً ِ
ِِ
ِ
اّللَ َعلَْي ِه فَ ِمْن ُه ْم َم ْن
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا َّ
َ
يما ( )22م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
َ َُْ
اَّن َوتَ ْسل ً
ضى ََْنبَهُ َوِمْن ُه ْم َم ْن يَْن تَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَْب ِد ًيال ([ })23األحزاب].
قَ َ

 2.5.4عالج العدوان احلاصل من الشعور ابلنقص
فبنو إسرائيل مثال ،شعروا ابلنقص حني جاء رسول من غريهم ،وعلموا أهنم سيفقدون القدرة
على إي إجناز يف ظل توراهتم املنسوخة ،فسعوا بكل ما ميلكون من قوة وخبث إىل حماربة
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم واملسلمني.
وكان ميكن أن أيخذوا درسا من َترخيهم أهنم إذا حتركوا َنو استعادة تقدير أنفسهم ابلطريقة
الصحيحة؛ فإنه يعود إليهم ،قال تعاىل يذكر جانبا من هذا التاريخ اإلسرائيلي { :أََِلْ تَ َر إِ َىل
الْم ِإل ِمن ب ِين إِسرائِيل ِمن ب ع ِد موسى إِ ْذ قَالُواْ لِنِ ٍيب َّهلم اب ع ْ ِ
ِ
ال
اّللِ قَ َ
ث لَنَا َملكاً نُّ َقات ْل ِيف َسبِ ِيل ّ
َ ّ ُُ ْ َ
َ َْ َ َْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخر ْجنَا
ب َعلَْي ُك ُم الْقتَ ُ
اّلل َوقَ ْد أ ْ
ال أَالَّ تُ َقاتلُواْ قَالُواْ َوَما لَنَا أَالَّ نُ َقات َل يف َسب ِيل ّ
َه ْل َع َسْي تُ ْم إن ُكت َ
ال تَولَّواْ إِالَّ قَلِيالً ِمْن هم و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ني(})246
اّللُ َعل ٌيم ِابلظَّالم َ
ّ ُْ َ ّ
ب َعلَْيه ُم الْقتَ ُ َ ْ
من د َايرََّن َوأَبْنَآئنَا فَلَ َّما ُكت َ
فقد وصلوا إىل حال من الذل حىت أُخرجوا من دايرهم ِ
ب منهم أبناؤهم ،مث ملا تيسر هلم
ُ
وسل َ
جهاد عدوهم السرتداد مكانتهم تولوا ،وِل يثبت منهم إال القليل ممن بقي يف نفوسهم تقدير
لذواهتم ،وحرص على حريتهم.
وملا حترك ذلك العدد القليل بعد امتحاَّنت اإلرادة اليت أجريت هلم؛ عاد هلم عزهم لفرتة من
الزمن.
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 6.4التدين يريب صاحبه على اعتقادات وأخالق جتعله آمنا
التدين يريب صاحبه على مجلة من االعتقادات واألخالق اليت جتعله آمناً نفسياً يف أحلك
الظروف ،ومن تلك االعتقادات واألخالق:

 1.6.4اإلميان ابلقدر
الذي يورث الصرب على األقدار املؤملة ،فيستعني املؤمنون به وابلصالة؛ ألهنم يستبشرون بعاقبة
َّ ِ
الص َالةِ
لص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا ِاب َّ
ين َآمنُوا ْ
الصابرين اليت وعدهم هللا هبا يف قوله عز وجلَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
الصابِ ِرين ( )153وَال تَ ُقولُوا لِمن ي ْقتل ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ َولَ ِك ْن َال
إِ َّن َّ
اّلل أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
َْ َُُ َ
َ
اّللَ َم َع َّ َ
اخلو ِ
س والثَّمر ِ
وع ونَ ْق ٍ ِ
ِ ٍِ
ِ
ات
ف َو ْ
تَ ْشعُ ُرو َن (َ )154ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
اجلُ ِ َ
ص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَنْ ُف ِ َ َ َ
ِ
الصابِ ِرين ( )155الَّ ِذين إِذَا أَصاب ْت هم م ِ
صيبَةٌ قَالُوا إِ ََّّن َِّّللِ َوإِ ََّّن إِلَْي ِه َر ِاجعُو َن ()156
َ َ ُْ ُ
َ
َوبَ ّش ِر َّ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن ([ } )157البقرة]
ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
واألمن النفسي عند املؤمن ابلقدر يصوره قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :عجبا ألمر
املؤمن ،إن أمره كله خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر ،فكان خريا
له ،وإن أصابته ضراء ،صرب فكان خريا له".21
ومن تربية هللا لعباده املؤمنني يف هذا حتذيره يف سورة آل عمران من مشاهبة الكفار يف التسخط
َّ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َوقَالُواْ ِإل ْخ َواهنِِ ْم إِ َذا
على األقدار ،قال تعاىلَ :
ين َآمنُواْ الَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
{اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ضَربُواْ ِيف األ َْر ِ
ك َح ْسَرةً ِيف
ض أ َْو َكانُواْ غًُزى لَّْو َكانُواْ ِع َ
اّللُ َذل َ
َ
ند ََّن َما َماتُواْ َوَما قُتلُواْ ليَ ْج َع َل ّ
قُلُوهبِِم واّلل ُحييِ ي وُميِيت واّلل ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
صريٌ (.})156
ْ َ ُّ ْ َ ُ َ ُّ ْ َ َ
ورده على اليهود واملنافقني الذين قالوا ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة :ما ِزلْنَا
ُّ
نعرف النقص يف مثارَّن ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه { ،وإِ ْن تُ ِ
صْب ُه ْم َح َسنَةٌ
َ
 21صحيح مسلم .كتاب الزهد (ح )2999عن صهيب رضي هللا عنه.
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ِِ ِ ِ ِ
اّللِ وإِ ْن تُ ِ
اّللِ} أي:
صْب ُه ْم َسيِّئَةٌ يَ ُقولُوا َه ِذهِ ِم ْن ِعْن ِد َك قُ ْل ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد َّ
يَ ُقولُوا َهذه م ْن عْند َّ َ
ِ ِ
ادو َن
عريهم ابجلهل فقال{ :فَ َم ِال َه ُؤَالء الْ َق ْوم َال يَ َك ُ
احلسنة والسيئة كلها من عند هللا ،مث ّ
ي ْف َقهو َن ح ِديثا ( )78ما أَصابك ِمن حسنَ ٍة فَ ِمن َِّ
ك}
ك ِم ْن َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
َ ُ َ ً
اّلل َوَما أ َ
َ
َ َََ ْ ََ
ِ
َّاس رس ًوال وَك َفى ِاب َّّللِ
يعين أن بسبب تقصري منك أو ذنوب من أصحابك{ َوأ َْر َسْلنَ َ
اك للن ِ َ ُ َ
يدا ([ })79النساء].
َش ِه ً

 2.6.4التوكل على هللا والدعاء
والتوكل :صدق اعتماد القلب على هللا يف جلب املنافع ودفع املضار مع بذل األسباب ،على
أن ال يتعلق القلب ابألسباب بل مبسببها سبحانه ،وهو َّنتج عن علم العبد بكفاية الرب
سبحانه.22
ال
ولذا ال جيدي ُتويف املتوكل على هللا من خطر املستقبل يف رزقه أو نصره أو حياته{ ،قَ َ
َّ ِ
اّللِ َكم ِمن فِئ ٍة قَلِيلَ ٍة َغلَبت فِئةً َكثِريةً إبِِ ْذ ِن َِّ
اّلل مع َّ ِ
ين
ين يَظُنُّو َن أ ََّهنُْم ُم َالقُو َّ ْ ْ َ
اّلل َو َُّ َ َ
الصاب ِر َ
الذ َ
َْ َ َ
ِِ
ِ
ص ْرََّن َعلَى
ص ْ ًربا َوثَبِّ ْ
(َ )249ولَ َّما بََرُزوا جلَالُ َ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
وت َو ُجنُوده قَالُوا َربَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْي نَا َ
ِ ِ
وه ْم إبِِ ْذ ِن هللاِ} ..اآلية.
ين ( )250فَ َهَزُم ُ
الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
فأّن يصل القلق
كما أن املؤمن يشعر بقرب ربه منه؛ بسبب استجابته ألمره وامتثال تعاليمهّ ،
إىل قلبه! وهللا تعاىل يقول لنبيه{ :وإِ َذا سأَلَك ِعب ِادي ع ِين فَِإِين قَ ِر ِ
َّاع إِ َذا
يب َد ْع َوةَ الد ِ
َ َ َ َ َّ ّ ٌ
يب أُج ُ
َدع ِ
ان فَ ْليَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َولْيُ ْؤِمنُوا ِيب لَ َعلَّ ُه ْم يَْر ُش ُدو َن ([ })186البقرة] وهو يرى الدعاء سالحا
َ
ماضيا يف مواجهة أحداث الدنيا ،فعن علي رضى هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم" :الدعاء سالح املؤمن ،وعماد الدين ،ونور السماوات واألرض".23
 22انظر :ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك
نستعني ،حتقيق  :حممد حامد الفقي ،دار الكتاب العريب – بريوت ط .الثانية 1393 ،ه1973 ،م-114 /2( .
.)116
 23املستدرك ( )492 /1وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
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ِ ِ
يب قَاتَ َل َم َعهُ ِربِّيُّو َن َكثِريٌ فَ َما َوَهنُوا لِ َما
وقال هللا تعاىل يصف أتباع األنبياءَ { :وَكأَيّ ْن م ْن نَِ ٍّ
أَصاهبم ِيف سبِ ِيل َِّ
ب َّ ِ
ين (َ )146وَما َكا َن قَ ْوَهلُْم
استَ َكانُوا َو َّ
اّللُ ُِحي ُّ
اّلل َوَما َ
ضعُ ُفوا َوَما ْ
َ َُ ْ َ
الصاب ِر َ
ِ
ِ
ِ
ين
إَِّال أَ ْن قَالُوا َربَّنَا ا ْغفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِ ْسَرافَنَا ِيف أ َْم ِرََّن َوثَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
ص ْرََّن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ِِ
اّلل ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَو ِ
ني ([ })148آل
اب ْاآل ِخَرةِ َو َّ
اّللُ ُِحي ُّ
( )147فَ َ
ب الْ ُم ْحسن َ
آَت ُه ُم َُّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
عمران].
 .5اخلامتة
ظهر لنا يف هذا البحث أمهية األمن النفسي الستقرار الفرد واجملتمع وأنه سبب
رئيسي للنجاح والتقدم العلمي واملايل.
ويوصي الباحث ابستخراج بواعث األمن النفسي وآاثر فقده وأسباب حتقيقه من
خالل نصوص القرآن الكرمي؛ ألنه كالم هللا الذي خلق اإلنسان وهو أعلم مبا يف نفسه.
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