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  خصلم

، تمع أال وھي األمن النفسي لليتيمتناول ھذا البحث مسألة مھمة من المسائل التي تمس المج
ة اإلسالمية وكيفية تحقيقه وآثاره، وقد بين البحث معنى األمن النفسي وأھميته ومكانته في الشريع

وتوصلت الدراسة إلى أن األمن النفسي له مكانة  .والنقدي من خالل تتبع المنھجين، التحليلي
الحقيقية لليتيم  بارزة في مقاصد الشريعة وأنه حق لليتيم يجب تحقيقه وتوفيره له وأن الكفالة

  . جوانبھال النفس اإلنسانية بجميع الشراب لتشمتتعدى الطعام و
 
Abstract 

This research addresses an important issue affecting the society's 
psychological security of orphans. The research has defined the 
psychological security and demonstrated its significant in Islam 
Jurisprudence .It also showed how to achieve this aspect and its influence 
in the Muslim society. The research followed analytical critical method. 
The study concluded that this concept is vital in Islamic Jurisprudence 
and it is aright for the orphan which should be given to him. It also 
concluded that the true care of the orphan supersedes the food and money 
to include the psychological care 
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  المقدمة

الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم األمين وعلى 
  .آله وذريته وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد، 

، واألمن النفسي مطلب لكل فرد وأسرة فإن األمن مطلب عزيز، وھو قوام الحياة اإلنسانية
غنى للبشرية عنھا، وقد لبّت الشريعة اإلسالمية تحقيق ھذا  ومجتمع وأمة فھو ضرورة ال

المطلب بأكثر من طريقة؛ فقد حرص اإلسالم على األمن النفسي للطفل والمرأة والكبير حرصاً 
ً باحترام وتقدير، فھم أحوج من غيرھم  إلى األمن، وھذا ينعكس على ) من الرجال األقوياء(بالغا

  .وعلى المرأة وتربيتھا ألوالدھا استقرار شخصية الطفل فيما بعد

األخروي، بخالف المقصر الدنيوي ووالتدين يشعر الشخص بشيء من األمان على مستقبله 
في دينه فإنه عرضة للقلق الداخلي على مستقبله الدنيوي واألخروي، ينعكس ذلك على شخصيته 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُ {وتعامله مع نفسه وغيره،  ِ أاَل بِِذْكِر هللاَّ ، }م بِِذْكِر هللاَّ
، كما أن التدين الصحيح يخفف على النفس المخاوف الدنيوية، وال يفزعھا }الرعد:٢٨{

بالمخاوف األخروية إلى درجة القلق النفسي المرضي، كما يبعث في النفس التفاؤل، ويعمل على 
  .)١( وھو ما يسيطر على بعض الشخصيات الكئيبة نبذ التشاؤم واليأس والقنوط،

ة  ية والتربوي ات النفس ى الدراس ارزاً ف اً ب ان مكان ي، واألم ن النفس وم األم ل مفھ د احت ولق
ة  ى حال ل عل و دلي طرابات فھ ن االض المة م ية والس عور بالصحة النفس ق بالش ه الوثي الرتباط

   .)٢( السواء، والرضا عن الحياة واالستمتاع بھا

ه من  لذلك ة تحقيق ه وكيفي يم وأھميت ل اليت ألة األمن النفسي للطف اول مس جاء ھذا البحث ليتن
يم وردت في ا ا أن لفظة اليت اً وجھة نظر الشريعة اإلسالمية، خاصة إذا علمن ريم ثالث رآن الك لق

  .وعشرين مرة
  

  الدراسات السابقة

ات د من الكتاب ي تناولت ھناك العدي ذه من عموضوع األمن النفسي  الت دة جوانب ومن ھ
  :الدراسات

ي .١ ن النفس ي األم ريم ف رآن الك ر الق ة أث ه الباحث ت في ث تناول ي، حي د الخراش ة ناھ ، للكاتب
موضوع النفس اإلنسانية في القرآن الكريم والسنة النبوية ومدى أثر القرآن الكريم في األمن 

الج النفسي، واآلفات النفسية ويختلف بحثي ھذا عن الكتاب السابق في أن  ھذا البحث جاء ليع
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يم خاص دى اليت ن النفسي ل رآن واألم ى الق ه عل ي تحقيق ز ف ي ضوء ة ويرتك ن ف نة ولك الس
 .مقاصد التشريع اإلسالمي، ولم يظھر جانب المقاصد في الكتاب المذكور

راھيم الصنيع.التدين و الصحة النفسية، للكاتب د .٢ ن اب ة صالح ب اب عالق اول الكت ، حيث تن
ة التدين بالصحة  ابن تيمي دامى ك اء الق النفسية ومظاھر اختالل الصحة النفسية، وجھود العلم

ور  ن المنظ ليمة م ية س اء صحة نفس ة بن ال وكيفي ذا المج ي ھ يم ف ن الق وزي واب ن الج واب
اول  اب تن ذا الكت اب ھو أن ھ ذا الكت الصحة موضوع اإلسالمي وما يميز ھذا البحث عن ھ

ى األمن النفسي أما البحث فتكلم بشكل عام النفسية  كجزء من عن األمن النفسي وركز عل
راد لفرد من الصحة النفسية بالنسبة  ذا الموضوع أال والمجتمع أف ط ھ يم ورب ل اليت ھو الطف
 .بجانب المقاصد الشرعية

ده .علم النفس اإلسالمي، للكاتب د .٣ نفس محمود عبدهللا خوال وم ال اب مفھ اول الكت ، حيث تن
ريم ومفھومھ رآن الك وم السلوك في الق م عن مفھ ان وتكل نفس وفالسفة اليون اء ال د علم ا عن

نفس اإلسالم الشخصية في ضوء علم النفس وو م ال م عن الصحة النفسية في ضوء عل وتكل
تكلم عن األمن النفسي  م ي ه ل ذا البحث ولكن واإلسالم فعالج ھذا الكتاب جزءاً من مفردات ھ

ن النف ط األم يم وال عن رب ه لليت ذا سي بمقاصد اوال عن تحقيق يظھره ھ ا س ذا م لتشريع وھ
  .البحث

  
  مشكلة البحث

مما الشك فيه أن اإلنسان مفتقر إلى األمن بجميع جوانبه وخاصة الجانب النفسي منه، وأشد 
الناس حاجة لذلك ھو اليتيم الذي فقد مصدر ھذا األمن بفقده لوالده، لذا سعت المجتمعات في كافة 

سات تحاول أن تسد بعضاً من حاجة األيتام كمؤسسسات رعاية األيتام أنحاء العالم إلى إيجاد مؤس
وغيرھم صيانة لھم عن التشرد والضياع، وعلى رأس الحاجات التي تحاول ھذه المؤسسات 

 : لجيب عن التساؤالت التالية، لذا جاء ھذا البحث يتيم باألمن النفسيتحقيقھا ھي إشعار ال

 يتيم ؟ما تعريف األمن النفسي وأھميته لل  

 -ما مدى حاجة اليتيم لألمن النفسي ؟  

 ما ھي المقاصد الشرعية التي أراد اإلسالم تحقيقھا لليتيم ؟  

 ما ھي اآلثار اإليجابية لتحقق األمن النفسي ؟ وما اآلثار السلبية لفقده ؟  

  وكيفية تحقيقه ؟  ؟دور اإلسالم في تحقيق األمن النفسي لليتيم ما  

 مية ودورھا في الحيلولة دون وجود العقد النفسية ؟كيفة بناء النفسية اإلسال  
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  منھجية البحث

  :المنھجين التاليين ع الباحثاتب

  النقديالمنھج.  

 المنھج التحليلي.  
  

  محتوى البحث

  :مباحث وخاتمة، وھي كما يلي خمسة قسمت ھذا البحث إلى

  المصطلحات ذات الصلة بيان مفھوم األمن النفسي و :المبحث األول

ً : ب األولالمطل   .مفھوم األمن النفسي لغة وشرعا

  .مفھوم األمن النفسي لغة: الفرع األول

ً : الفرع الثاني   .مفھوم األمن النفسي اصطالحا

  .آيات األمن النفسي في القرآن الكريم: الفرع الثالث

  مفھوم الصحة النفسية، وأھميتھا وعواملھا: طلب الثانيالم

 .ةمفھوم الصحة النفسي:  الفرع األول

  .أھمية الصحية النفسية بالنسبة للفرد والمجتمع: الثاني الفرع

  .أھمية الصحية النفسية بالنسبة للفرد: المسألة األولى

  .أھمية الصحية النفسية بالنسبة للمجتمع: المسالة الثانية

  .عوامل الصحة النفسية السليمة: الفرع الثالث

  .مفھوم اليتم لغة واصطالحاً : لثالمطلب الثا

  .مفھوم اليتم لغة: فرع األولال

ً : الفرع الثاني   .مفھوم اليتم اصطالحا

  اً ومعنوياً ودور اإلسالم فيھاماديرعاية اليتيم : المبحث الثاني

  .رعاية اليتيم وحقوقه في اإلسالم: المطلب األول

  نظرة المجتمع لليتامى وعالقته بھم: المطلب الثاني

  مكوناته، وأھدافه، ومھمتهأھمية األمن النفسي، و: الثالثالمبحث 
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  .أھمية األمن النفسي: المطلب األول

  .مكونات األمن النفسي: المطلب الثاني

  .أھداف األمن النفسي: المطلب الثالث

  .مھمة األمن النفسي: المطلب الرابع

  مكانة األمن النفسي لليتيم في مقاصد التشريع اإلسالمي، وحاجة اليتيم له: لرابعالمبحث ا

  مكانة األمن النفسي لليتيم في مقاصد التشريع اإلسالمي: ألولالمطلب ا

  .حاجة اليتيم لألمن النفسي: المطلب الثاني

السلبية لفقدانه وموقف  اآلثاراآلثار اإليجابية لتحقق األمن النفسي لليتيم و: المبحث الخامس
  اإلسالم منھا

  .اآلثار اإليجابية لتحقيق األمن النفسي: المطلب األول

  .اآلثار السلبية لغياب األمن النفسي: لب الثانيالمط

 .مھددات األمن النفسي: المطلب الثالث

  .المنھج اإلسالمي في تحقيق األمن النفسي: الرابع المطلب

  .التربية اإلسالمية أمن للنفس البشرية: األول الفرع

 .الرحمة أسلوب األمن: الثاني الفرع

 ة ودورھا في الحيلولة دون وجود العقد النفسيةبناء النفسية اإلسالمي: الخامس المطلب

 .وتتضمن أھم نتائج البحث: الخاتمة

خطل وما من شأنه أن سأل أن يوفقنا لصالح القول و العمل وأن يجنبنا الزلل و الأھذا و هللا 
 .نَضل أو نُضل

  لمصطلحات ذات الصلةاو  مفھوم األمن النفسي: لمبحث األولا

فھوم األمن النفسي ومشروعيته ومفھوم اليتيم لغة واصطالحاً، ويتضمن ھذا المبحث بيان م
  :وذلك في مطلبين

  .مفھوم األمن النفسي لغة واصطالحاً : المطلب األول

  .مفھوم األمن النفسي لغة: الفرع األول

، فنتناول أوالً بيان مفھوم "النفسي"و" األمن: "إن مصطلح األمن النفسي مؤلف من كلمتين
  :األمن لغة



 "من النفسي لليتيم في ضوء المقاصد الشرعيةتحقيق األ"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األمن لغة مفھوم

األَماُن واألَمانةُ بمعنى، وقد أَِمْنُت فأَنا أَِمٌن وآَمْنُت غيري من (: فقد جاء في لسان العرب أن
ضدُّ الِخيانة، واإليماُن ضدُّ الكفر، واإليمان بمعنى  ضدُّ الخوف،  واألَمانةُ األَْمن واألَمان، واألَْمُن 

ه التكذيب، يقال آَمَن به قوٌم وك ذَّب به قوٌم فأَما آَمْنتُه المتعدي فھو ضدُّ أََخْفتُه، التصديق ضدُّ
إذا كان يطمئّن إلى كل واحد ويَثُِق بكل أَحد وكذلك : واألََمنةُ جمع أَميٍن وھو الحافظ، ورجل أََمنةٌ 

  .)١() األَُمنَةُ، والَمأَْمُن موضُع األَْمِن واألمُن المستجيُر ليَأَْمَن على نفسه

   .)٢( )ھو عدم توقع مكروه في الزمان اآلتي: األمن( وجاء في التعريفات أن

  مفھوم النفس لغةأما 

  مأخوذ من النفس، وتجمع على أَْنفس، ونُفُوس، النفس في اللغة تأتي لعدة معاني منھا(

  ُالروح يقال خرجت نفسه: النَّْفس.  

  ُالدم يقال سألت نفسه: والنَّْفس.  

  ُالجسد: والنَّْفس.  

 ٣( )ينهذاته وع: ونَْفس الشيء(.    

  .ونريد بالنفس ھنا ھي الذات اإلنسانية

فاألمن النفسي لغة يمكن تعريفه بأنه زوال الخوف عن النفس اإلنسانية، والشعور بالراحة 
  .والسكينة

    :)٤( أما عن تصور القرآن الكريم للنفس اإلنسانية

ل اآليات وردت النفس اإلنسانية في القرآن بمعاٍن عدة، وتتضح ھذه المعاني من خال
  :الكريمة

ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت {: في قوله تعالى" الذات اإلنسانية" فقد استعملھا القرآن بمعنى .١
 .}الطور: ٢١{، }ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما  َكَسَب َرِھينٌ {: ، وقوله تعالى}المدثر: ٣٨{، }َرِھينَة

ى  .٢ رآن بمعن ز"واستعملھا الق الى" الغرائ ه تع ا أُبَ{: في قول اَرةٌ َوَم نَّْفَس ألَمَّ ُئ نَْفِسي إِنَّ ال رِّ
وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّيَ   .}يوسف: ٥٣{، }بِالسُّ

                                                           
  .٢٨٩. ٣٨٩-٣٨٨، ص ٨، الفراھيدي، العين، ج٢٢٣، ص ١ابن منظور، لسان العرب، ج )١(
  . ١٥الجرجاني، التعريفات، ص )٢(
  .٢٣٤-٢٣٣، ص١٤، ابن منظور، لسان العرب،  ج ٦٧٢اح، صالرازي، مختار الصح )٣(
  .٢٠عبد العزيز، القرآن وعلم النفس، ص )٤(
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ى  .٣ د وردت بمعن دان"ولق مير"أو " الوج ى " الض وم عل ذي يل درك ال واعي والم ان ال اإلنس
اَمةِ {: التصرف السيء، وذلك في قوله تعالى  .}ةالقيام: ٢{، }َواَل أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

ةُ {: في قوله تعالى" القلب المطمئن باإليمان"ووردت كذلك بمعنى  .٤ نَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّ ا ال يَا أَيَّتَُھ
يَّةً *  ْرِض يَةً مَّ ِك َراِض ى َربِّ اِدي * اْرِجِعي إِلَ ي ِعبَ اْدُخلِي فِ ي* فَ ي َجنَّتِ : ٣٠-٢٧{، }َواْدُخلِ

 .}الفجر

 حاً مفھوم األمن النفسي اصطال: نيالفرع الثا

  :فقد عرف بأنه، اصطالحاً فقد ورد عدة تعريفات لهعن تعريف األمن النفسي أما 

، والرغبات، وعدم توقع الحرمان الستقرار، وضمان الحصول على الحاجاتالشعور با .١
   .)١( واألخطار

شعور الفرد بتقبل الذات واآلخرين، والتحرر من االعتمادية والخوف والتردد، ووضوح  .٢
    . )٢(ذلك يؤدي إلى عدم الشعور باألمن النفسي األھداف، وعكس 

شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من اآلخرين له مكانة بينھم، يدرك أن بيئته صديقة ودودة  .٣
   .)٣( غير محبطة يشعر فيھا بندرة الخطر والتھديد والقلق

ات عبارة عن أنشطة يستخدمھا الجھاز التنفسي لخفض أو التخلص من التوتر، وتحقيق الذ .٤
  .)٤( والشعور باألمن النفسي

  .)٥( واطمئنانه إلى وضعه وثقته بنفسهشعور المرء بقيمته الشخصية  .٥

ھي الصفة المفردة التي تدل على أن اإلنسان استطاع أن يسود مملكته الداخلية، ويحكمھا  .٦
ويسوسھا، وھي الصفة المفردة التي تدل على انسجام عناصر النفس وتوافقھا وانقيادھا في 

  .)٦( خضوع وسالم لصاحبھا

شعور الفرد باالستقرار : (ومن خالل ھذه التعريفات لألمن النفسي يمكن تعريفه بأنه
  .)نينة، وبعده عن القلق واالضطرابوالطمأ

                                                           
  .٨الغرايبة، األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة آل البيت، ص )١(
  .٨المصدر السابق، ص )٢(
  .١٤نية، صأقرع، الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوط )٣(
  .١٤المصدر السابق، ص )٤(
  .٢٨القريوتي، األمن النفسي في القرآن الكريم، ص )٥(
  .٢٩المصدر السابق، ص )٦(
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  األمن النفسي في القرآن الكريم: الفرع الثالث

  :في القرآن الكريم في آيات كثيرة نذكر منھامطلقاً ورد ذكر األمن 

قَاِم إِْبَراِھيَم ُمَصلًّى َوَعِھْدنَا {: الىقوله تع .١ َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
ُجودِ  ِع السُّ كَّ : ١٢٥{، }إِلَى إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطھَِّرا بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ

 .}البقرة

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھيُم َربِّ اْجَعْل َھـََذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن {:ه تعالىقول .٢
هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر َوبِئْ  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَلِيالً ثُمَّ أَْضطَرُّ ّ َس ِمْنُھم بِا

 .}البقرة: ١٢٦{، }يرُ اْلَمصِ 

َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُھًدى لِّْلَعالَِمينَ {: قوله تعالى .٣ نَاٌت * إِنَّ أَوَّ فِيِه آيَاٌت بَيـِّ
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاعَ  ّ ِ قَاُم إِْبَراِھيَم َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا َو إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن  مَّ

 .}آل عمران: ٩٧-٩٦{، }َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ 

  مفھوم الصحة النفسية، وأھميتھا و عواملھا: المطلب الثاني

ألمن النفسي لليتيم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة النفسية حيث يشكل أحد دعائمھا؛ لھذا جاء ا
النفسية، وسأستعرض فيه مفھوم الصحة النفسية وأھميتھا وعوامل  ھذا المطلب عن الصحة

  :الصحة النفسية السليمة، وذلك في ثالثة فروع وھي كالتالي

 مفھوم الصحة النفسية: الفرع األول األول

  ، فقد عرفت بأنھا ت عدة تعريفات للصحة النفسيةورد

  . انعدام المرض النفسي واالتجاه إلى السلوك السوي .١

    .بين الوظائف النفسية إلى حد الكفاءة التكامل .٢

  . متوسط سلوك المجموع أو الجماعة .٣

  .التفاعل المتزن والمتكامل بين مكونات اإلنسان .٤

تفاعل متزن بين العوامل االجتماعية والنفسية بما في ذلك التوجيھات الروحية تؤدي إلى  .٥
ما يجري داخل مزيد من القدرة على الوصول إلى المعرفة، واإلدراك الصحيح لكل 

اإلنسان وخارجه، كما تعطي اإلنسان القدرة على تصحيح األخطاء سواء كانت ھذه 
األخطاء في المعلومات التي تصل إليه أو في األفعال واألقوال التي تصدر عنه، كما 
يساعده في اتخاذ القرارات واستخدام كل ھذه المعطيات في العمل والتصرف والتعبير عن 

  .)١(). ة لآلخرينالذات واالستجاب
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ھي قدرة الفرد على خفض التوتر واالضطرابات : علماء النفس بأنھاوتم تعريفھا أيضاً عند 
وھي قدرة الفرد على التغلب على مواقف اإلحباط والصراع والقلق التي  ،التي يعاني منھا

   .)١( يتعرض لھا

 ً ً نفسيا ً يكون فيھا الفرد متوافقا ً أي مع شخ( وبأنھا حالة دائمة نسبيا ً وإجتماعيا ً وانفعاليا صيا
ويشعر فيھا بالسعادة مع نفسه، ومع اآلخرين، ويكون قادراً على تحقيق ذاته، ) نفسه وبيئته

واستغالل قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد ممكن يكون قادراً على مواجھة مطالب الحياة، وتكون 
ً بحيث يعيش في  سالمة وسالم، والصحة النفسية شخصيته متكاملة سوية، يكون سلوكه عاديا

حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة العقل، والجسم، وليست مجرد غياب أو الخلو من أعراض 
 .)٢(المرض النفسي 

  التمتع بصحة العقل والجسمھي الخلو من أعراض المرض النفسي و: فالصحة النفسية

 .أھمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد والمجتمع: الفرع الثاني

  .)٣( أھمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد: المسألة األولى

ة الصحة النفسية في  ى أھمي ه وتتجل تقيم أمور حيات اإلنسان محتاج إلى الصحة النفسية لتس
  :األمور اآلتية 

تساعد الفرد على انسياب حياته النفسية، وجعلھا خالية من التوترات والصراعات المستمرة  .١
 .أنينة وسعادةمما يجعله يعيش في طم

الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية ھو الفرد المتوافق مع ذاته؛ أي الذي لم تستنفذ الصراعات  .٢
 .بين قواه الداخلية طاقتھا النفسية

تجعله أكثر قدرة على الثبات والصمود حيال الشدائد واألزمات، ومحاولة التغلب عليھا دون  .٣
 .الھروب منھا

 .تيار، واتخاذ القرار دون جھد زائد أو حيرة شديدةوتساعد الفرد على سرعة االخ .٤
تجعل الفرد أكثر حيوية وإقباالً على الحياة، كما تجعله أقدر على المثابرة واإلنتاج ممن  .٥

 .استنفذ الصراع قواه
 .تجعل الفرد بعيداً عن التناقض في سلوكه وتعامله مع الغير .٦
 .وافع سلوكھم المختلفةتساعد الفرد على فھم نفسه واآلخرين، وتجعله يدرك د .٧
 .تساعد الفرد على أن يتحكم في عواطفه وانفعاالته ورغباته .٨
 .الصحة النفسية تجنب الفرد المرض النفسي .٩
  .وأخيراً أن الھدف النھائي من الصحة النفسية ھو أن تحقق أكبر نسبة من األفراد األسوياء .١٠

                                                           
 إنھا قمة التوافق،اإلسالم،  مفكرة)  ١(
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  .١٢طنية، صأقرع، الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الو )٢(
  .٢٢٥-٢٢٤الھابط، دعائم صحة الفرد النفسية، ص)  ٣(
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   )١(أھمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع : المسألة الثانية
كما أن الفرد محتاج إلى الصحة النفسية فكذا المجتمع الذي يتشكل بمجموع األشخاص 

  : وتكمن أھمية الصحة النفسية للمجتمع بما يأتي
الصحة النفسية تجعل الفرد أكثر قدرة على التكيف اإلجتماعي مما يجعله يسلك الذي ينال  .١

 .رضاه ورضى الذين يتعاملون معه
ً باإل .٢ تزان والنضج اإلنفعالي بعيداً عن التھور واإلندفاع وھذا عامل ھام تجعل الفرد متمعا

 .من العوامل التي تجعل الفرد ال يجري وراء الشائعات المدمرة للمجتمع
وتجعل الفرد قادراً على معاملة الناس معاملة واقعية ال تتأثر بما تصوره له أفكاره وأوھامه  .٣

 .عنھم كما يحدث عند المريض النفسي
 .صحة النفسية للمجتمع زيادة اإلنتاج، مما يعود على المجتمع بالغنى والرفاھيةتحقق ال .٤
تلعب الصحة النفسية دوراً ھاماً في كل مجال من مجاالت المجتمع، فكلما كان العاملون في  .٥

 .ھذه المجاالت متمتعين بالصحة النفسية نھضوا بھا والعكس صحيح
ة التي ھي لبنة المجتمع، فكما كان اآلباء الصحة النفسية تسھم في بناء األسرة الصالح .٦

واألمھات على درجة عالية من الصحة النفسية استطاعوا تنشئة أبنائھم نشأة صالحة بعيًد 
 .عن الخوف والقلق والتوتر

 . عوامل الصحة النفسية السليمة: الفرع الثالث
   )٢(: أن عوامل الصحة النفسية كثيرة، نذكر منھا

 .حرية اإلرادة .١
 ).األمن النفسي(س بالطمأنينة اإلنفعالية اإلحسا .٢
 .اإلحساس باألمن اإلقتصادي .٣
 .االستقالل الذاتي الذي يولد اإلحساس بالثقة بالنفس .٤
 .االنفتاح على الخبرة الذي يقلق من الحيرة والقلق في كثير من المواقف .٥
 .اإلحساس بالقدرة على تحمل المسؤولية .٦
وتعويض ما ينقص أو يحتاج  فرد في حياة المجتمع،يعني مدى إسھام ال(ة اإلجتماعية الكفاء .٧

 ).من الفرد والمجتمع إليه كل
إرادة العطاء ويقصد بھا تنظيم دافعي يدفع اإلنسان ويحركه تجاه حب اآلخرين بصدق،  .٨

والعطاء في سبيل خيرھم بال شروط أو تحفظات، ويترتب على ھذا اإلحساس بالرضا 
 .وشعور بالراحة واإلشباع

بالذات أي قدرة الفرد على تقييم ذاته تقييماً واقعياً، والوقوف على حقيقة ما لديه االستبصار  .٩
 .من قدرات وإمكانات، والتعرف على نقاط ضعفه وقوته

                                                           
ية، ص )١( رد النفس ية، ص٢٢٥-٢٢٤الھابط، دعائم صحة الف دالغني، الصحة النفس د عب ي ومحم د عل  ٥٧، محم

  .١٨الحاج، الصحة النفسية، ص
الحاج، . ٣٢، صعبدالخالق، أصول الصحة النفسية. ١٤٤-٩٨إسماعيل، عوامل الصحة النفسية السليمة، ص)    ٢(

  .٢١٧خوالده، علم النفس اإلسالمي، ص .١٦الصحة النفسية، ص
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  العالقة بين الصحة النفسية واألمن النفسي

بعد العرض السابق لمفھومي الصحة النفسية و األمن النفسي يتضح أن األمن النفسي ھو 
ردات جزء من الصح ة النفسية فالصحة النفسية تشمل األمن النفسي إذ يشكل األمن النفسي أحد مف

  .الصحة النفسية، ويعد مجاالً من مجاالتھا فالصحة النفسية أعم من األمن النفسي

 مفھوم اليتم لغة واصطالحاً : المطلب الثالث

 مفھوم اليتم لغة: الفرع األول

فراد، واليَتيم الفَْرُد واليُْتُم واليَتَُم فِْقداُن األَب، وقال ابن اليُْتُم االن: (جاء في لسان العرب أن
السكيت اليُْتُم في الناس من قِبَل األَب وفي البھائم من قِبَل األُم وال يقال لمن فَقَد األُمَّ من الناس 

  . يَتيمٌ 

لليث اليَتيُم الذي مات أَبوه فھو وقال ا. ويقال يَتََم ويَتَِم وأَْيتََمه هللاُ وھو يَتِيٌم حتى يبلَغ الُحلُم
   . )١() والجمع أَيتاٌم ويَتامى ويَتَمةٌ يَتيٌم حتى يبلَغ فإِذا بلغ زال عنه اسُم اليُْتم 

 مفھوم اليتم اصطالحاً : رع الثانيالف

 ً ، لما روي عن رسول هللا صلى هللا )٢( ھو من فقد أباه وھو دون البلوغ: إن اليتم اصطالحا
   .)٣( )ال يُْتم بعد احتالم، وال صمات يوم إلى الليل: (عليه وسلم قال

، ويلتقي مع اليتيم في الحاجة إلى األمن النفسي كل من فقد ليتيم ھو من فقد أباه دون البلوغفا
أمه أو كان مجھول النسب وتلقى الرعاية المعنوية و المادية وذلك ألن الحاجة إلى األمن النفسي 

ً حاجة مطلوبة للجميع عموماً و   .لمن فقد والديه أو أحدھما أو كان مجھول النسب خصوصا
  

  مادياً ومعنوياً ونفسياً ودور اإلسالم فيھارعاية اليتيم : المبحث الثاني

ه، وعن نظرة المجتمع  ويتضمن ھذا المبحث الحديث عن اليتيم وكيف حفظ اإلسالم حقوق
 :لھم وعالقته بھم، وذلك في مطلبين

                                                           
  ).يتم( ، مادة٤٣٥، ص١٥ابن منظور، لسان العرب، ج )١(
ي، ج )٢( اموس الفقھ ب، الق و جي اء، ج. ٣٩٢، ص١اب ة الفقھ ي، معجم لغ اني، . ٥١٣، ص١قلعجي وقنيب الجرج

  .٣٣١، ص١التعريفات، ج
م أخرجه أبو داود، سنن أبي داود،  كتا )٣( تم، حديث رق ى ينقطع الي ا جاء مت ، ٣، ج)٢٨٧٣(ب الوصايا، باب م

رھم وحسنه (والحديث قال عنه ابن حجر . ١١٥ص ذر وغي ن القطان والمن د الحق واب ي وعب ه العقيل أنه أعل
م )النووي ، ٣، ج)١٣٨٨(، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،  كتاب قسم الفيء والغنيمة، حديث رق
  .١٠١ص
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  تيم وحقوقه في اإلسالمرعاية الي :المطلب األول

حرص اإلسالم على العناية باليتيم، ورعايته، واإلحسان إليه، والعطف عليه، وعدم قھره، 
  :والحط من شأنه وكرامته، وإليك جملة من تعاليم ھذا اإلسالم

  :فأما من القرآن الكريم فقد ورد ما يلي

 .}البقرة:٢٢٠{، }ُھْم ُخْيرٌ َويَسأَلونََك َعِن اليَتَاَمى قُل إِصاَلٌح لَّ { :قال تعالى .١

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَھرْ {: قال تعالى .٢  .}الضحى: ٩{، }فَأَمَّ

يِن {: قال تعالى .٣ ُب بِالدِّ  .}الماعون: ٢-١{، }فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيمَ * أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ

ى ظُْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھْم نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَامَ {: قال تعالى .٤
 .}النساء: ١٠{، }َسِعيًرا

وأما من السنة النبوية المطھرة فقد ورد ما يدل على اھتمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لرسول صلى أنھم مع ا -  أن أحسنوا الوصاية_باليتيم وأْمُره بوجوب رعايته، وبشارته األوصياء

  :ومن ھذه األحاديثو التحذير من أكل ماله هللا عليه وسلم في الجنة، 

أنا وكافل اليتيم في الجنة ھكذا، وقال بأصبعه السبابة : (قال الرسول عليه الصالة والسالم .١
  .)١( )والوسطى

عن أبي ھريرة أن رجالً شكا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح  .٢
 .)٢(" أس اليتيم و أطعم المسكينر

اجتنبوا السبع " :سول هللا صلى هللا عليه وسلم قالأن ر: عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  .٣
يا رسول هللا وما ھن قال الشرك با والسحر وقتل النفس التي حرم هللا إال : الموبقات قالوا

ذف المحصنات المؤمنات وقوالتولي يوم الزحف  وأكل مال اليتيمبالحق وأكل الربا 
لى فقد عد الرسول صلى هللا عليه وسلم أكل مال اليتيم من الكبائر دليالً ع .)٣(" الغافالت

 .اعتناء اإلسالم باليتيم وماله

                                                           
م أخرج )١( ديث رق اً، ح ول يتيم ن يع اب فضل م اب األدب، ب اري، كت اري، صحيح البخ ، ٥، ج)٥٦٥٩(ه البخ

  .٢٢٣٧ص
ه) (١١٠٣٤(، حديث رقم ٤٧٢، ص ٧أخرجه البيھقي، شعب اإليمان، ج )٢( ال الھيثمي عن ه رجال : (وق ورجال

ء في األيتام واألرامل نور الدين علي بن أبي بكر الھيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ما جا) الصحيح
  .١٦٠، ص٨والمساكين،  ج

م أخرجه البخاري، صحيح البخاري )٣( ذف المحصنات، حديث رق اب ق وحي، ب دء ال اب ب ، ٨، ج)٦٨٥٧(، كت
  .٢١٨ص
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ومعنى   )١(، )اليتيم، والمرأة: اللھم إني أُحّرج حقَّ الضعفين: (وقوله صلى هللا عليه وسلم .٤
  .حقھما ألحق الحرج واإلثم بمن ضيّع: أحّرج

ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في األصل على ذوي األرحام واألقرباء، فعلى ھؤالء إن أردوا 
رحمة فما عليھم إال أن يخصوھم بمزيد من ال...  أن يعالجوا أحوال اليتامى النفسية والخلقية

ً ومعاملة ومالطفةوالعطف والعناية، وأن يشعرو عدم وجود وفي حالة ....  ھم أنھم كأوالدھم حبا
   .)٢( ... األوصياء من األقارب واألرحام فعلى الدولة المسلمة أن ترعاھم وتتولى أمرھم

  أھم حقوق اليتيم في اإلسالم

بناء على ما مر من اآليات واألحاديث فقد أولى اإلسالم اليتيم اھتماماً بالغاً وشرع له جملة 
أحق  اليتيملألطفال فإن الطفل جملتھا من الحقوق بل وكفلھا، وھذه الحقوق وإن كانت ترجع في 

  :بھا من غيره، وھذه الحقوق كانت على النحو اآلتي

  حق الحياة .١

 :يقتلون أوالدھم خشية الفقر والفاقة فحرم اإلسالم ذلك، يقول تعالىكان الناس في الجاھلية 
ي الذنوب سئل عن أ بي صلى هللا عليه وسلم عندماوجاء عن الن....... " وال تقتلوا أوالدكم "

التبي صلى هللا عليه وسلم أي الذنب أعظم سألت : ، فعن عمرو بن شرحبيل عن عبدهللا قالأعظم
أن تقتل ولدك خشية : قال ثم أي ؟: ، فقلتذلك لعظيم إنأن تجعل  نداً وھو خلقك : قالعند هللا ؟ 

  .)٣("أن تزاني حليلة جارك: ثم أي ؟ قال: يطعم معك، قلتأن 

  حق النسب .٢

وضمان النسب لليتيم ھو ضمان حق الحياة السابق ھو ضمان للوجود المادي  ضمان
ف في المجتمع فال تضيع ؛ حتى يعرفمن حق اليتيم أن ينسب إلى أبيه للوجود المادي والمعنوي

ِ " :، يقول تعالى في شأن النسبالنفقة واإلرث: حقوقه مثل فَإِْن اْدُعوُھْم آِلبَائِِھْم ُھَو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ
بل إن اإلسالم حرم إنتماء الشخص إلى غير   )٤("َوَمَوالِيُكمْ  لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُھْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّينِ 

من ادعى أبا في اإلسالم وھو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه " :أبيه قال صلى هللا عليه وسلم
  .لطفل اليتيمم قد كفل حق النسب لوبھذا يكون اإلسال  )٥(" حرام

                                                           
م )١( ديث رق يم، ح ق اليت اب ح اب األدب، ب ه، كت ظ ل ة، اللف ن ماج نن اب ة، س ن ماج ه اب ، ٢، ج)٣٦٧٨( أخرج

والحاكم، محمد بن عبد هللا النيسابوري . ٤٣٩، ص٢، ج)٩٦٦٤(وأحمد، مسند أحمد، حديث رقم . ١٢١٣ص
، وقال الحاكم ١٣١، ص١، ج)٢١١(، المستدرك على الصحيحين، كتاب اإليمان، حديث رقم )ھـ٤٠٥توفي (

  .الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: (عن
  .٣٣٨، ص١علوان، تربية األوالد في اإلسالم، ج )٢(
اب )٣( اري، كت اري، صحيح البخ ير البخ الى: التفس ه تع اب قول ون " :ب ت تعلم داداً وأن وا  أن ال تجعل ، ٤ج" ف

  .٤٢٠٧حديث رقم  ١٦٢٦ص
  .٥آية : سورة األحزاب )٤(
  .٤١٦، حديث رقم ١٦٠ص ،٢ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج)   ٥(
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  حق الرضاعة .٣

ً في صغره ھو إرضاعه وھذ ا حق للصغير على أھله يقول من ضرورات بقاء الطفل حيا
َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُودِ " :تعالى  لَهُ َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدُھنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

تُُھنَّ بِاْلَمْعُروِف اَل تَُكلَُّف نَْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَھا اَل تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدَھا َواَل َمْولُوٌد لَهُ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسوَ 
  .د ما دام محتاجاً لھافيجب على األم إرضاع الول )١(" بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلِكَ 

  حق النفقة .٤

لِيُْنفِْق ُذو َسَعٍة " :، يقول تعالىلألطفال بإجماع العلماء المقررة يعتبر حق النفقة من الحقوق
ُ نَْفًسا إاِلَّ َما آتَ  ُ اَل يَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ ُ بَْعَد ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُْنفِْق ِممَّ اَھا َسيَْجَعُل هللاَّ

هللا عليه وسلم أن أفضل الصدقة دينار يتصدق به بل عد رسول هللا صلى  )٢(" ُعْسٍر يُْسًرا
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على " :على أھل بيته فقال عليه الصالة والسالماإلنسان 
  .إذا كان ھذا أجر النفقة على العيال فكيف بمن ينفق على اليتيم )٣(" عياله

  حق الوالية .٥

وتقسم رتب عليھا نفاذ التصرف فيھما شرعاً ھي سلطة شرعية في النفس أو المال يتالوالية 
  الوالية إلى قسمين

، فالصغير كما يم، كالزواج والحضانة والتربيةوالية نفس وھي الوالية المتعلقة بنفس اليت  .أ 
بحسب التسلسل الذي ذكره الفقھاء وحضان الطفل  الحضانةھو مقرر في كتب الفقه له حق 

 :وكذلك من حق اليتيم الزواج يقول تعالى  .حمةالرو لوجود داعي الشفقةتكون في النساء 
" ُ الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِھُم هللاَّ ِمْن َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم    .تيمال زوجات لھم فيدخل فيھم الي واأليامى ھم من )٤(فَْضلِِه َوهللاَّ

، فيجوز للولي أن اليتيم المالية ومن عقود و نحوھاوالية مال وھي الوالية المتعلقة بحقوق   .ب 
ل تنميته له حتى ال يشتري ويبع لليتيم بما يحقق مصالحه المالية بل ويتاجر في ماله من أج

فيه  أال من ولي يتيما له مال فليتجر له" :، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمتذھبه الزكاة
كنا يتامى في حجر : "وما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر قال )٥(" وال يتركه تأكله الزكاة

  .)٦(" حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضةً فبورك لنا فيه

                                                           
  .٢٣٣آية : سورة البقرة )١(
  .٧آية : سورة الطالق )٢(
اة )٣( اب الزك لم، كت ى : مسلم، صحيح مس ة عل اب فضل النفق م من ضيع، جب وك وإث ال والممل  ٦٩١ص ،٢العي

  .٩٩٤حديث رقم 
  .٣٢آية : سورة النور )٤(
  .٦٩٨٤، حديث رقم ٦٧، ص٤باب من تجب عليه الصدقة، ج: البيھقي، سنن البيھقي، كتاب الزكاة)   ٥(
ه،: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة)   ٦( ه وإعطاء زكات يم وااللتماس في ال اليت ، ٤ج باب صدقة م

  .٧١٣١، حديث رقم ١٠٧ص
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 ً    :)١(نقاط  فيمكن حصرھا في ثالث أما عن رعاية اليتامى تاريخيا

ى الي .١ ولى الصرف عل لمين يت ال المس ت م ان بي أمين ك اء، وت ى اللقط راء، وعل امى الفق ت
دقات اة والص وال الزك ن أم اتھم م ات . حاج ات والھيئ ر الجمعي ذا األم ولى ھ وم فتت ا الي أم

 .الخيرية

امى  .٢ ى حاجات اليت اً للصرف عل اريخ أوقاف ر الت أوقف بعض الحكام واألغنياء المسلمين عب
 .الفقراء

ون " رمةدوش"أنشأت الدولة العثمانية نظاماً خاصاً باسم  .٣ انوا يلحق ذي ك للعناية باللقطاء، وال
  .بالتجنيد عند بلوغھم السن المناسبة لذلك

 ظرة المجتمع لليتامى وعالقته بھمن: المطلب الثاني

  :)٢(نقاط تامى، وعالقته بھم، وذلك في ثالثيتحدث ھذا المطلب عن كيفية نظرة المجتمع للي

 .م اليتامىتتكل فئة من األھالي على الدور لرعاية أبنائھ .١

ينظر قسم من أبناء المجتمع لخريجي الدور الرعائية بعين الريبة والحذر في بعض األحيان  .٢
 .خالل التعامل معھم

يحّمل قسم من المجتمع اللقطاء عار أھلھم، مع أنه في بعض األحيان يكون السبب في  .٣
 .التخلي عن الطفل الفقر أو اإلعاقة، وليس الزنا

  
  األمن النفسي، ومكوناته، وأھدافه، ومھمتهأھمية : المبحث الثالث

يتناول ھذا المبحث أھمية األمن النفسي، ومكوناته، وأھدافه، ومھمته، وذلك في أربعة 
  :مطالب وھي كاآلتي

  أھمية األمن النفسي: لمطلب األولا

ً بالجوع في أكثر من  ليس أدل على أھمية األمن بالنسبة لإلنسان من مجيء الخوف مقترنا
ي القرآن الكريم، واألكل والطعام حاجة عضوية، ال قيام لحياة اإلنسان دون إشباعھا، موضع ف

الدافع، فأھمية دافع الخوف أو  فاقتران الخوف به ھو حاجة أساسية يشير إلى األھمية البالغة لھذا
اإلنسان للتغلب على الخوف طلباً  ، تضارع أھمية الحاجة العضوية، فيسعى)الحاجة إلى األمن(
ً ألمن ل   .)٣( للتغلب على الجوع وسعيا

                                                           
  .٢٩٢صقوتي، رعاية اليتيم في اإلسالم، قر )١(
  .٢٩٤قرقوتي، رعاية اليتيم في اإلسالم، ص )٢(
  .٣٧صالقريوتي، األمن النفسي في القرآن الكريم، )   ٣(
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فاألمن والرخاء نعمتان من أجل النعم اإللھية يھبھما هللا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، 
فَْليَْعبُُدوا َربَّ َھَذا {: وھو سبحانه حين أمر بعبادته ذكر عباده بھاتين النعمتين، فقال للقرشيين

ْن َخْوفٍ الَِّذي أَْطَعَمُھم مِّن جُ * اْلبَْيِت  ، ويقابل ھاتين النعمتين }قريش: ٤- ٣{، }وٍع َوآَمنَُھم مِّ
، قال )١( الخوف والجوع: نقمتان شديدتان يسلطھما هللا تعالى على الكافرين والجاحدين وھما

ْطَمئِنَّةً يَأْتِيَھا ِرْزقَُھا َرَغًدا مِّن {: تعالى ُكلِّ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنُعِم َوَضَرَب ّهللاُ َمثاَلً قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً مُّ
 .}النحل: ١١٢{ }ّهللاِ فَأََذاقََھا ّهللاُ  لِبَاَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بَِما َكانُوْا يَْصنَُعونَ 

ضرورة وحاجة ملحة ال غنى ألحد عنھا أو  ھوفاألمن النفسي مصدر سعادة اإلنسان، لذلك 
   . )٢(تقرار والطمأنينة السعي في تحقيقھا، فاألمن يعنى الھدوء واالس

 )٣(مكونات األمن النفسى : المطلب الثاني

  :يتكون األمن النفس مما يلي

اعى ويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته االجتماعية فى محي: األمن االجتماعى .١ طه االجتم
ً له ذات حيث يشعر الفرد بأن درك أن  ا رد ي ب، وإن الف د حيث تغي لھا دور في محيطھا، وتفتق

ا د ة لھ د الجماع ك بتقالي اء للتمس ى االنتم ة إل عور بالحاج ه الش ؤثراً يدفع اً م وراً اجتماعي
  .ومعاييرھا حيث يتمثلھا الفرد كما لو كانت معاييره ھو الذاتية

ة والجسمية: األمن الجسمى .٢ ه البدني رد لحاجات ى مدى إشباع الف إن المجتمع . حيث يشير إل
اتھم األساسية يض راده حاج ره ومن مستوى من األمن يتناسب الذى يوفر ألف ا وف دار م مق

وفر الحد . ألفراده اء لمجتمع ال ي رد باالنتم ات األزمات يضطرب شعور الف إالّ أنه فى أوق
ية  وفير الحاجات األساس دما ال يستطيع ت ية إالّ أن المجتمع عن ى من الحاجات األساس األدن

د  ع ألفراده قد ال يؤدى ذلك إلى اضطراب فى شعور األمن عن دما يتساوى الجمي راده عن أف
ھرھم  ة وتص ذه المحن اوزون ھ راد يتج ل األف ا يجع ة مم روف الطارئ ذه الظ ل ھ ى تحم ف

  . الظروف فى بوتقة واحدة

ا : األمن الفكرى والعقدى .٣ ى م ره عل تم قھ ه من أن ي ره، وعقيدت ى فك وھو أن يأمن الفرد عل
ع المسلم إالّ أن ھناك مطلباً يجب إن حرية التدين تحكم كل مقومات المجتم: يخالف ما يعتقده

لم وھو أنأن يوضع فى االعتبار عند الحديث عن ح دين فى المجتمع المس ة الت ن  ري كل دي
ى  داً عل دھم شريطة أالّ يناصروا أح ة ممارسة عقائ ول التباعه حري ن اإلسالم مكف غير دي

  .المسلمين، وال يحاربوا المسلمين فى عقيدتھم

                                                           
  .٢٢-٢١ھاشم، األمن في اإلسالم، ص )١(
  .٣٩صالقريوتي، األمن النفسي في القرآن الكريم،   )٢(
ة : يم، إبراھيم الصايم عثمان، مقالة بعنوانإبراھيم الشافعي إبراھ )٣( ة ودور المؤسسات التعليمي ئولية األمني المس

ا ي تحقيقھ رة: ف ة  األس د األمني ك فھ ة المل دة بكلي ن المنعق ع واألم دوة المجتم ة لن ل مقدم ة عم وذج، ورق كنم
 :بالرياض من الموقع
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  .من النفسيأھداف األ: المطلب الثالث

اإلنسان يشعر باألمن يسعد في عمله وينتج، ويمارس حياته الطبيعية، وتختلف الحاجة إلى 
األمن وخدماته من شخص إلى آخر، بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة، فبالنسبة للفرد فإن خدمات 

تي تھدد األمن ھي الضمان لحريته، وبالنسبة للمجتمع، فھي تحافط على سالمته من العوامل ال
  .)١(مقوماته النظمية، وبالنسبة للدولة، فإن األمن يحافظ على كيانھا واستقرار الحال في ربوعھا 

  مھمة األمن النفسي للطفل اليتيم :المطلب الرابع

ن مھمة األمن النفسي للطفل اليتيم مھمة كل إنسان، وإن المسؤولية عنه مسؤولية جماعية، إ
 قاربيعيش بينھم سواء أكان يعيش في دور الرعاية أو عند أحد األتقع أوالً على األفراد الذين 

ً تقع على المجتمع الذي يخرج إليه بعد بلوغه؛ فإن عليھم جميعاً  من طرف األم أو األب، وثانيا
على مخالطته ألفراد المجتمع؛ حتى ال  الطمأنينة، والحب لليتيم، ويعملونتوفير االستقرار، و

بينھم، مما يشعر بالقلق والتوتر واالضطرابات  فيه غير مرغوبيشعر بأنه شخص غريب أو 
  .النفسية، التي تؤثر على صحته وعمله وطريقة تصرفه مع اآلخرين

يم لألمن : رابعالمبحث ال مكانة األمن النفسي لليتيم في مقاصد التشريع اإلسالمي، وحاجة اليت
  .النفسي

يم في مقاصد التشريع اإلسالميسي لمكانة األمن النف عن ويتناول ھذا المبحث الحديث ، ليت
  :ومدى حاجة اليتيم لألمن النفسي، وذلك في مطلبين

 ليتيم في مقاصد التشريع اإلسالميمكانة األمن النفسي ل: المطلب األول

الشريعة اإلسالمية تكاليفھا موضوعة أصالً لتحقيق مقاصد وغايات بين العباد، وھذه 
ة إلى جملة من النتائج والمكاسب اإليجابية في حياة األفراد المقاصد والغايات تفضي بالضرور

  .)٢( والجماعات، منھا تحقيق األمن النفسي، واالستقرار الذي يسعد به اإلنسان في الدنيا واآلخرة

: ، والقَْصد)٣(إي طلبته بعينه: ھي جمع مقصد، يقال قصدت الشيء قصداً : والمقاصد لغة
  .)٤( ه، وقْصدُت له، وقْصدُت إليه بمعنىھو إتيان الشيء، وتقول قََصْدتُ 

الغايات واألھداف والنتائج التي : ھيففي اصطالح علماء األصول  عيةٍ أما المقاصد الشر
أتت بھا الشريعة وأثبتھا في األحكام، وسعت إلى تحقيقھا وإيجادھا والوصول إليھا في كل زمان 

   .)٥( ومكان

                                                           
  .٢٠أقرع، الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، ص )١(
  .٧القريوتي، األمن النفسي في القرآن الكريم،  ص )٢(
  .٥٠٤، ص٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، )٣(
  .١٧٩، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج )٤(
  .٧٨الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص)   ٥(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :)١( ال تعدو ثالثة أقسام عيةوالمقاصد الشر

 .ضروريةأحدھا أن تكون  .١

 .حاجيةوالثاني أن تكون  .٢

 .والثالث أن تكون تحسينية .٣

  .  وسأتكلم عن المقاصد الضرورية كمثال على مكانة األمن النفسي لليتيم في مقاصد التشريع

دنيا : (ويقصد بالضرورية دين وال ام مصالح ال فأما الضرورية فمعناھا أنھا ال بد منھا في قي
دت ي  بحيث إذا فق اة، وف وت حي ارج وف اد وتھ ى فس ل عل تقامة ب ى اس دنيا عل م تجر مصالح ال ل

  .)٢( )األخرى فوت النجاة والنعيم الرجوع بالخسران المبين

ومجموع الضروريات خمسة وھي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنھا 
  .)٣( كل ملة فيمراعاة 

ذه الضرورات، ظ ھ ريعة لحف اءت الش ام  وج ول اإلم ا، يق ياً فيھ اً أساس ا مطلب ان حفظھ فك
لھم : ومقصود الشرع من الخلق خمسة: (الغزالي م ونس وھو أن يحفظ عليھم دينھم ونفسھم وعقلھ

و  ومالھم فكل ما يتضمن حفظ ذه األصول فھ وت ھ ا يف ھذه األصول الخمسة فھو مصلحة وكل م
   )٤( ).مفسدة ودفعھا مصلحة

  :)٥( ون بأمرينلضرورات يكاوالحفظ لھذه 

 .وذلك عبارة عن مراعتھا من جانب الوجود أحدھما ما يقيم أركانھا ويثبت قواعدھا؛ .١

والثاني ما يدرأ عنھا االختالل الواقع أو المتوقع فيھا وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب  .٢
  العدم

  حفظ الدين

ال بد منه لإلنسان  وأما عن حاجة اليتيم للضرورة األولى أال وھي حفظ الدين حيث أن الدين
الذي تسمو معانيه اإلنسانية عن دركة الحيوان؛ ألن التدين خاصة من خواص اإلنسان، وال بد 

ال {: قال تعالى )٦( قد حمى اإلسالم بأحكامه حرية التدين،فمن أن يسلم له دينه من كل اعتداء، 
يم أن يكون مسلما ًوفي ھذا ، ولھذا اشترط اإلسالم في كافل اليت}البقرة: ٢٥٦{، }إكراه في الدين

                                                           
  .٨، ص٢الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج )١(
  .٨، ص٢المصدر السابق، ج )٢(
  .١٠، ص٢الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج )٣(
  .١٧٤، ص١ج في علم األصول، الغزالي، المستصفى )٤(
  .٨، ص٢الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج )٥(
  . ٣٦٧أبو زھرة، أصول الفقه، ص )٦(
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لى قيم ومبادئ اإلسالم قال إشارة إلى دور كافل اليتيم في المحافظة على دينه وتنشئته ع
  .}البقرة: ٢٢٠{" َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصاَلٌح لَُھْم َخْيرٌ :"تعالى

ا في شرح الترمذي قال شيخن" :في تعليقه على حديث كافل اليتيم يقول ابن حجر في الفتح
لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبھت منزلته في الجنة بالقرب من 
النبي صلى هللا عليه وسلم أو من منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم ال يعقلون أمر 

ة من ال يعقل أمر دينه بل وال دينھم فيكون كافالً لھم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفال
    )١( " دنياه يرشده ويعلمه ويحسن أدبه فظھرت مناسبة ذلك

من علماء النفس إلى الرأي بأن الدين يقلل من إحساس الفرد بالقلق كما " فرويد"وقد يصل 
يحمي من القلق الناتج عن اإلحساس بعدم القدرة في مواجھة قوى الطبيعة والدين يشبع احتياجات 

نسان، كما إنه يتصور أن مصير اإلنسان يحدده سلوكه في الدنيا وعلى ھذا الرأي فإننا نستطيع اإل
أن نفترض أن الدين يؤكد اختيار اإلنسان لسلوكه وبالتالي لمصيره وھكذا يدفع اإلنسان إلى تأكيد 

سواء اجتماعية وتعديل سلوكه االجتماعي لمزيد من التكيف وذلك من أجل تحقيق المكاسب لذاته 
أكيد في الدنيا أو اآلخرة، كما يعتقد فرويد أن العقيدة تحمي اإلنسان من اليأس بإعطائه الفرصة لت

    .)٢( عالقته با واعتماده عليه

  حفظ النفس

ا ھي : أما عن الضرورة الثانية وھي حفظ النفس فالنفس ھي ذات اإلنسان، والمحافظة عليھ

زة الكر اة العزي ى حق الحي ة عل ل المحافظ ن ك ا م نفس تقتضي حمايتھ ى ال ة عل ة، والمحافظ يم

د  ه أو قطع األطراف أو الجروح، وق د والدت ه أو بع ين في بطن أم ل وھو جن اعتداء عليھا بالقت

لمين وذكر من أع ة من المس الى فئ دح هللا تع امىامت انوا يطعمون اليت م ك الھم أنھ الم الى ، ق  :تع

يًراَويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه " ا َوأَِس ى } اإلنسان :٨{" ِمْسِكينًا َويَتِيًم ا أن من المحافظة عل كم

ة  ة العمل وحري النفس المحافظة على الكرامة اإلنسانية بمنع القذف والسب، فحمى اإلسالم حري

ة  انية الكريم الفكر والرأي، وحرية اإلقامة وغيرھا مما تعد الحريات فيه من مقومات الحياة اإلنس

  .)٣( الحرة

ومن المحافظة على نفس اليتيم عدم استغالله في صغره للعمل بدعوى تأمين متطلبات 
؛ مقصد حفظ النفس ألن نفس نكون ھدمنا مقصدينالحياة ، فإذا عمل اليتيم في مرحلة طفولته 

                                                           
  .٤٢٧، ص١ابن حجر،  فتح الباري، ج )١(
 من الموقع / اإلسالم والصحة النفسة: ، محاضرة بعنوانشاھين )٢(

www.islammemo.cc/mostashar/el-beet-said/2007/01/07/27357.html. 
  .٣٦٧أبو زھرة، أصول الفقه، ص )٣(
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؛ ألنه سيضطر إلى ،  ومقصد حفظ العقلالصغير غير مھيأة بعد للعمل ألن نموه لم يكتمل بعد
  .إھماله ألجل العملترك التعليم أم 

وحق الحياة بالنسبة لالنسان أغلى ما يكون، إذ أن الحياة منحة إلھية أعطيت لإلنسان، وأكد 
اإلسالم حرمة النفس وحقھا في الحياة، ووضح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھذه الحقيقة في 

    .)١( خطبة الوداع

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  كمإن دماء: ( عليه الصالة السالمفقد قال رسول هللا
كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا أال ھل بلغت اللھم فاشھد، كل المسلم على المسلم 

  .)٢( )حرام دمه وماله وعرضه

وتحقيق الحياة العزيزة والكريمة للطفل اليتيم تشمل جميع النواحي توفير الخدمات المادية،   
  .نفس اإلنسانية وتوفير األمن واألمان لھاوالمعنوية، للحفاظ على ال

  حفظ النسل

الى يه وأمه وله حق في أن يُنسب إليهلليتيم حق في النسب ألب ؛ أي أن يتزوج وقد أمر هللا تع
الىاألولياء إنكاح األيامى وھم من  ال تع يھم، ق درج ف اَمى { :ال أزواج لھم واليتيم من وا اأْلَيَ َوأَْنِكُح

الِحِ  يمٌ ِمْنُكْم َوالصَّ ٌع َعلِ ُ َواِس لِِه َوهللاَّ ْن فَْض ُ ِم نِِھُم هللاَّ َراَء يُْغ وا فُقَ ائُِكْم إِْن يَُكونُ  }يَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِم
  .}النور: ٣٢{

  حفظ المال

ما يقع عليه الملك واستبد به المالك عن غيره : (فقد عّرف المال بأنه:  وأما عن حفظ المال
ذلك الطعام والشراب واللباس على اختالفھا وما يؤدي إليھا من إذا أخذه من وجھه ويستوي في 

   )٣( ).جميع المتموالت

ا رة منھ اً كثي ه، أحكام داء علي ع االعت ه، ومن ال وحمايت ظ الم الم لحف رع اإلس ة : وش حرم
    .)٤( السرقة، وإقامة الحد على السارق، وحرم أكل أموال الناس بالباطل

ن أكل مال المال حيث فقد المعيل ولھذا توعد هللا تعالى م اليتيم أشد الناس حاجة إلى حفظو
إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھْم {: ، قال تعالىاليتيم بالعذاب األليم

اليتيم أن يدفع مال اليتيم إليه بل إن هللا تعالى أمر ولي } النساء: ١٠{، }نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا
َواْبتَلُوا { :، قال تعالى الرشدعند بلوغه سناً يستطيع معھا الحفاظ على المال أال وھي سن 

ْسَرافًا أُْكلُوَھا إِ اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آَنَْستُْم ِمْنُھْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيِھْم أَْمَوالَُھْم َواَل تَ 

                                                           
  .٤٠ھاشم، األمن في اإلسالم، ص )١(
ان،  )٢( ن بلب ان بترتيب اب ن حب اتم التميمي البستي، صحيح اب و ح د أب أخرجه ابن حبان، محمد بن حبان بن أحم

  ).الحديث صحيح( ، وقال عنه المحقق شعيب٣١٠، ص٤، ج)١٤٥٧(قم شعيب األرنؤوط، حديث ر: تحقيق
  .١٧، ص٢الشاطبي، الموافقات في علم أصول الفقه، ج )٣(
  .٩٢الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص )٤(
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فَْعتُْم إِلَْيِھْم َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعفِْف َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَإَِذا دَ 
ِ َحِسيبًا َّ ْليَتَاَمى أَْمَوالَُھْم َوآَتُوا ا{ :وقال تعالى} النساء: ٦{ }أَْمَوالَُھْم فَأَْشِھُدوا َعلَْيِھْم َوَكفَى بِا

لُوا اْلَخبِيَث بِالطَّيِِّب َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُھْم إِلَى أَْمَوالُِكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيًرا  .}النساء:٢{ }َواَل تَتَبَدَّ
هُ  َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلُغَ { :وقال تعالى وقد "} األنعام: ١٥٢{ }أَُشدَّ

قل { :جاء الحث و الحض على حفظ مال اليتيم في آية المحرمات بسورة األنعام في قوله تعالى
، وتحريم قتل النفس، ودعت إلى  }تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم والتي بدأت بتحريم الشرك با

  ."مال اليتيم ابتداءً ، ثم دعت إلى حفظ المال وجاء ذكر حفظ العرضحفظ النسل و

، حيث قال عليه مال اليتيم حتى ال تأكله الصدقةوطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنمية 
 "أو ال تستھلكھا الصدقةاتجروا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى ال تذھبھا " :السالمالصالة و

)١(.    

وصية جنيناً أو وليداً، ووليه مأمور فحق اليتيم في المال محفوظ سواء أكان في الميراث أم ال
من هللا تعالى بالمحافظة على ماله وتنميته وتأدية الحقوق الشرعية منه ومن ثم رده وتسليمه إلى 

  .صاحبه كامالً غير منقوص

  حفظ العقل

ً على المجتمع، حفظ العقل ف أما عن ضرورة ھي حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبئا
   .)٢( ومصدر شر وأذى للناس

وإن وجود العقل جزء من إيجاد النفس، وأحكامھا أحكامه، ولكن الحفاظ عليه يختلف عن 
ً للحفاظ على العقل، فدعا إلى الصحة الكاملة للجسم؛ لتأمين  الحفاظ عليھا، فشرع اإلسالم أحكاما

الطعام  ومن ھنا فإن فلسفة كفالة اليتيم في اإلسالم ليست قاصرة على توفير  .)٣( العقل الكامل
ً الشراب والمأكل وو ً وعقليا فيقوم كافل اليتيم بتربيته الملبس بل وعلى توفير البيئة اآلمنة نفسيا

  .كابنه

ومسؤولية الحفاظ على عقول األيتام وتنميتھا تعتمد على مكان إقامة اليتيم، حيث توجد 
ير، وتحاول إدخال الثقافة بعض األماكن التي تحاول تنمية عقول األيتام نحو اإلبداع والتفك

اإلسالمية الصحيحة لعقولھم، مما يشعر بثقة بنفسه وراحة وسكينة داخل قلبه فيتحقق له األمن 
واألمان النفسي، بعكس بعض أماكن عيش األيتام التي تحاول بث السموم الفكرية، والمعتقدات 

لتلقى المعلومات  اً رالخاطئة عن الدين اإلسالمي، وتحاول جاھدةً جعل عقول األيتام مصد

                                                           
ي، ج )١( نن البيھق ي، س م ١٠٧، ص٤البيھق ديث رق اة)٧١٣٠(، ح اب الزك ه الصدقة، كت ن تجب علي اب م ، ، ب

ك أ مال م ، ح١٢٩، ص٢، جاألصبحي، موط ذا الحد) ٣٢٩(ديث رق ا روي ھ ال الترمذي وإنم ذا ق يث من ھ
  .٣٢ص ،٣،  سنن الترمذي، جالوجه وفي إسناده مقال، الترمذي

  .٣٦٧أبو زھرة، أصول الفقه، ص )٢(
  .٩١الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص )٣(



 "من النفسي لليتيم في ضوء المقاصد الشرعيةتحقيق األ"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م للفرد وتطبيقھا من غير التفكير بھا لتحقيق أھداف خبيثة يحاول ناشروھا اإلستفادة من عامل اليت
  .، مما يعيش دائم الشعور باالضطراب والتوتر والقلق)المال(ومدى حاجته إلى المادة 

 حاجة اليتيم لألمن النفسي: لثانيالمطلب ا

لشيء ما، أما إذا وجدت فإنھا تحقق اإلشباع والرضى  وتعرف الحاجة بأنھا االفتقار
   .)١( واالرتياح إلى الكائن الحي

اليتيم إنسان قبل كل شيء، ويجب أن تحيى فيه جميع الجوانب المعنوية والفردية، وله الحق 
في االستفادة من الحنان والعطف واألدب والتوجيه، وكل ما يستفيد منه الطفل في حجر أبويه، 

ً إلى الرعاية الجسدية، والغذاء ويجب اال ھتمام بميول اليتيم الروحية، وغذائه النفسي مضافا
   .)٢( البدني

واليتيم بعد فقد والده أو والدته أو كليھما يشعر بالحرمان المطلق، حرمان من إشباع حاجاته 
الملبس، العاطفية والروحية، وحرمان من إشباع حاجاته المادية كالحاجة إلى المأكل والمشرب و

ان من العطف فتنتابه الھواجس والمخاوف، ويخيّم عليه القلق واالضطراب، فالشعور بالحرم
   .)٣( السلبية على كيان الطفل وعلى بناء الشخصية والحنان له تأثيراته

والتربية النفسية تعمل على إشباع الحاجات النفسية للفرد منذ طفولته، وتعتبرھا ال تقل 
ألخرى لتكوين بيئته النفسية والوجدانية تكويناً متكامالً متزناً، وأھم الحاجات أھمية عن الحاجات ا

  :)٤(النفسية للطفل

 .الحاجة إلى الحب والمحبة .١

 .الحاجة إلى الرعاية من الوالدين والتوجيه .٢

 .الحاجة إلى إرضاء الكبار .٣

 .الحاجة إلى إرضاء األقران .٤

 .الحاجة إلى التقدير اإلجتماعي .٥

 .م المعاير السلوكيةالحاجة إلى تعلي .٦

 .الحاجة إلى تقبل السلطة .٧

 .الحاجة إلى التحصيل والنجاح .٨

                                                           
  .١٣٣عبد الھادي، مدلوالت النمو ومشكالته،  ص )١(
  .٢٣٢فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية،  ص )٢(
  www.refed.netمن الموقع / ٨٧كتاب تربية الطفل في اإلسالم، ص )٣(
  .١٣٦-١٣٥ص عبد الھادي، مدلوالت النمو ومشكالته، )٤(



 ٢٠٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدهللا الصيفي

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحاجة إلى مكانة واحترام الذات .٩

 .الحاجة إلى األمن .١٠

 .الحاجة إلى اللعب .١١

مازلو، وليمان (وإن المتتبع للحاجات الشخصية للفرد من جھة نظر علماء النفس أمثال 
يالحظ أنه رغم اختالفھم من حيث تأكيدھم ) وماسلوبورتو، ودافيد مل كليالند، وإيرك مزوم، 

على بعض الحاجات دون غيرھا، أو من حيث استخدام المصطلحات المعبرة عن تلك الحاجات، 
ً بينھم بالنسبة لتحديد أبعاد الحاجات اإلساسية والحاجات المكتسبة،  ً واضحا إال أن ھناك تقاربا

ً بالنسبة لتحديد أثر إشباعھا أو إحبا طھا على شخصية الفرد وسلوكه، كما يالحظ أن وأيضا
الحاجة إلى األمن تتصدر المرتبة الثانية بعد الحصول على الحاجات الفسيولوجية مثل األكل 

  .)١( والنوم

وإن أول ما يحتاج إليه الطفل من الناحية النفسية ھو الشعور باألمن، بمعنى أن يدرك أنه 
وضع حب وتقدير لآلخرين، ويعتبر الحاجة إلى األمن محبوب كفرد، ومرغوب فيه لذاته، وأنه م

ً النفسي شرط ً أساسي ا النتظام حياة الطفل واستقرارھا، كما أن الشعور باألمن ضروري من أجل  ا
   )٢( .تھيئة الطفل للتوافق النفسي واإلجتماعي

والحاجة إلى األمن تعنى الحاجة إلى تجنب األلم والتحرر من الخوف والشعور باألمن 
  )٣( .طمئناناال

ً بغريزة المحافظة على البقاء، ودرء  ً وثيقا وترتبط الحاجة إلى األمن النفسي ارتباطا
إلى أنه يوجه مؤشرات األمن النفسي تظھر في  - أحد علماء النفس - األخطار، وتوصل ماسلو 

  :)٤(نوعين أساسين ھما

مؤشرات أخرى  اإلحساس باألمن مقابل عدم اإلحساس به، ويفصل بين ھذين المؤشرين .١
 .تنحو نحو الوسط

الشعور بمحبة اآلخرين وقبولھم والحاجة : حدد أربعة عشر مؤشراً لألمن النفسي من أھمھا .٢
لالنتماء إليھم، والحاجة إلى المكانة والتقدير، وتقبل الذات، وندرة مشاعر التھديد والخوف 

 .والقلق إضافة إلى الثقة بالنفس

ية والخطيرة في انحراف الولد النفسي، وال سيما إذا وجد وعامل اليتم من العوامل األساس
اليتيم في بيئة ال ترعاه، وال تكفكف أحزانه، وال تنظر إليه بعين العطف والرحمة والمحبة، لذلك 

                                                           
اع، ص )١( نفس، ص. ١٢٤-١١٤السيد شتا، الشخصية من منظور علم االجتم م ال رآن وعل ز، الق د العزي -٢٥عب

٢٦.  
  .٤، صطلبة الجمعيات الخيرية في األردنباألمن لدى جاد هللا، مستوى الشعور  )٢(
  .٢شحاتيت، العالقة بين الشعور باألمن عند المراھقين والمراھقات وبعض العوامل المرتبطة باألسرة، ص )٣(
  .١٦٤-١٦٣، صمشكالت وقضايا نفسيةاألحمد،  )٤(



 "من النفسي لليتيم في ضوء المقاصد الشرعيةتحقيق األ"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حتى ينشأ . اھتم اإلسالم بشأن اليتيم االھتمام البالغ من ناحية تربيته ومعاملته، وضمان معيشته
ما عليه على أحسن ، ينھض بواجباته، ويقوم بمسؤولياته، ويؤدي ما له وعضواً نافعاً في المجتمع
   )١( .وجه وھو مرتاح نفسي

ويتحقق األمن النفسي لليتيم من خالل أوالً تلبيه الحاجات األولية التي ال بد لإلنسان منھا 
ص ف بالنقنفس وتقدير الذات، واالعتراثم زرع الثقة بال . باألكل والنوم والشرمثل الحاجة إلى 

وعدم الكمال مما يسعى إلى سد ما لديه من نقص عن طريق التعاون مع اآلخرين، كما يجب 
عليه معرفة حقيقة الواقع ألن األفراد الذين يعرفون حقيقة ما يجري حولھم تجعلھم أكثر صالبة 

  .)٢( في مواجھة األزمات

امس ث الخ ق األم: المبح ة لتحقي ار اإليجابي ي، واآلثاآلث هن النفس لبية لغياب ف ، ار الس وموق
  اإلسالم منھا

ى  ويستعرض ھذا المبحث أھم اآلثار اإليجابية لتحقيق األمن النفسي، وأھم اآلثار السلبية عل
ة  ي ثالث ك ف رد، وذل ي للف ن النفس ددات األم تعرض مھ ا يس ي، كم ن النفس اب األم ي غي رد ف الف

  :مطالب

  مناآلثار اإليجابية لتحقيق حاجة األ: المطلب األول

م  ر والحب، ومن ث اس الخي رى فى الن ذا الشعور؛ في إن شعور الفرد باألمان يجعله يعمم ھ
ال  ى احتم درة عل ه الق ى شخصيته، ولدي تقالً ف رين، مس ى اآلخ اً عل ون عطوف م ويك اون معھ يتع

  .الشدائد

ه رتبط ببقائ ى ت ك الت ذلك تل رد، وك ه كف  إن توافر الحاجات األساسية للفرد والتى ترتبط ببقائ
اء النفسى اآلمن ذه الحاجات يشعر . كنوع ھو حجر الزاوية فى البن ه ھ وافر ل دما تت رد عن إن الف

  . باألمن واألمان

كما أن العدالة فى تطبيق القوانين بال تفرقة بسبب لون، أو جنس ، أو طبقة فالكل سواء أمام 
قه كامالً فتطمئن عندما تطبق العدالة كما ھى يشعر كل فرد بأنه سوف يحصل على ح. العدالة

َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوْا َولَْو {: وھذا أصل جاءت الشريعة اإلسالمية لتأكيده )٣( .نفسه، ويھدأ خاطره
اُكم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ    .}األنعام:١٥٢{، }َكاَن َذا قُْربَى َوبَِعْھِد ّهللاِ أَْوفُوْا َذلُِكْم َوصَّ

  :)٤(ثالثة أبعاد أساسية يتمثل جانبھا اإليجابي فيما يلي  له) ماسلو(كما أن األمن النفسي عند 

                                                           
  .٣٣٧، ص١علوان، تربية األوالد في اإلسالم، ج)    ١(
  .٢٢، صت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيةن النفسي وتأثيره ببعض المتغيراأقرع، الشعور باألم)    ٢(
ة : إبراھيم الشافعي إبراھيم، إبراھيم الصايم عثمان، مقالة بعنوان)    ٣( المسئولية األمنية ودور المؤسسات التعليمي

ا ي تحقيقھ رة: ف ة  األس دة بكلي ن المنعق ع واألم دوة المجتم ة لن ل مقدم ة عم وذج، ورق ة كنم د األمني ك فھ المل
  www.minshawi.com: بالرياض، من الموقع

  .١٧، صلدى طالب رعاية األيتام بالرياضالسھلي، األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي )    ٤(



 ٢٠٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدهللا الصيفي

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شعور الفرد بأن اآلخرين يتقبلونه ويحبونه وينظرون إليه ويعاملونه في دفء ومودة .١

 .وشعور الفرد باالنتماء وإحساسه بأن له مكاناً في الجماعة .٢

 .وشعور الفرد بالسالمة وندرة الخطر والتھديد .٣

ه ويتضح من ھذه األ وفر ل ى يت رد حت ى مجتمع الف ر الملقى عل بعاد الثالثة مدى الدور الكبي
  . الشعور باألمن النفسي

 مستوى الفرد والجماعة اآلثار السلبية لغياب األمن على: المطلب الثاني

إن شعور الفرد بغياب األمن سوف يعمم على األحداث واألشخاص المحيطين به، وسوف 
ال يطاق، وتقل فترات استمتاعه بالحياة، ومن ثم يضعف االنتماء لديه ينفر منھم، ويراھم جحيماً 

لجماعته المحيطة، ومن ثم مجتمعه المحيط، ولذلك نراه يؤثر الجنوح، والجريمة وكأنه شخص 
والمعاملة القاسية أو . موتور ينتقم من المجتمع كله بال ضابط من خلق أو دين أو صلة رحم

ً عإلا لى البناء النفسى له فيكثر الشعور باليأس، والقنوط، والسخط، ھمال للطفل ينعكس سلبا
والغضب على نفسه ويعيش الفرد وھو يشعر بأنه وحيد، ومعزول، وال يثق فى الناس، وال يرتاح 

   .)١( للتعامل معھم

ى العصر الحديث  ي سيطرت عل ة الت ر المتوازن كما أن التغيرات االجتماعية السريعة وغي
ريع ور الس مة التط ى  س ة، وعل دول النامي ة وال دول المتقدم ين ال وات ب دوث فج ق وح والمتالح

ع . مستوى المجتمع الواحد توجد فجوات واسعة بين الطبقات فى المال،والمكانة، والشھرة وھنا يق
ه يشعر  ا يجعل تقبله مم ه، ومس ى يوم القلق عل العبء على كاھل البناء النفسى للفرد الذى يشعر ب

  .)٢(بفقدان األمان 

) إلخ....فرويد، بولبي، ميالني كالين، سبيتز،(لماء النفس على اختالفھم أمثال ما يجتمع عك
على أن فقدان الشعور باألمن النفسي في الطفولة المبكرة يحدد استجابات الفرد وتوافقه مستقبالً، 
 :كما أن نوع االستجابات التي يمكن أن تصدر عن عدم إشباع الحاجة إلى األمن النفسي مثل

ً تصبح صفات مستقلة إلى الحد الذي يمكن أن يظل فيه  القلق، والخوف، واالضطراب عموما
الشخص الذي لم تشبع ھذه الحاجة لديه بشكل مبكر، غير آمن طوال حياته، وإن توافرت له فيما 
بعد، عوامل األمن والمحبة في حين يظل الطفل الذي أشبعت لديه ھذه الحاجة آمناً، حتى ولو 

  .)٣(رفض والتھديد تعرض لل

                                                           
ة المسئولي: إبراھيم الشافعي إبراھيم، إبراھيم الصايم عثمان، مقالة بعنوان  )١( ة ودور المؤسسات التعليمي ة األمني

ا ي تحقيقھ رة: ف ة  األس د األمني ك فھ ة المل دة بكلي ن المنعق ع واألم دوة المجتم ة لن ل مقدم ة عم وذج، ورق كنم
  www.minshawi.com: بالرياضمن الموقع

ة ودو: بعنوانإبراھيم الشافعي إبراھيم، إبراھيم الصايم عثمان، مقالة  )٢( ئولية األمني ة المس ر المؤسسات التعليمي
ا ي تحقيقھ رة: ف ة  األس د األمني ك فھ ة المل دة بكلي ن المنعق ع واألم دوة المجتم ة لن ل مقدم ة عم وذج، ورق كنم
  www.minshawi.com: من الموقع بالرياض

  .١٦٤األحمد، مشكالت وقضايا نفسية، ص  )٣(
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 مھددات األمن النفسي: طلب الثالثالم

  :إن مھددات األمن النفسي لإلنسان كثيرة، ومنھا

ة إن   :ضعف اإليمان .١ اھيم الديني ادات، وتشويش المف ان، وعدم ممارسة العب البعد عن اإليم
اع الشھوأيؤدي إلى اضطراب النفوس وت ة واتب وانين اإللھي ة الق ؤدي مخالف ا ي ا، كم ات ثرھ

  .)١( والضعف الخلق واالنحراف السلوكي من أسباب انعدام األمن النفسي لدى الفرد

ن الخطر والتھديد به يثير الخوف والقلق لدى الفرد بشكل إ :الخطر أو التھديد بالخطر .٢
خاص والجماعة بشكل عام، ويجعاله أكثر حاجة إلى الشعور باألمن من جانبه، ومن جانب 

طر، وكلما زاد الخطر والتھديد استوجب زيادة تماسك الجماعة الخ المسؤولين عن درء
  .)٢( لمواجھته

يصاب اإلنسان بالعديد من اإلمراض التي قد يكون سببھا متعلق : األمراض الخطيرة .٣
بالوراثة أو العدوى أو بالمؤثرات البيئية المحيطة بالفرد، ومنھا السكري والسرطان، 

من األحيان توتر وقلق مرتفع واكتئاب وشعور  وأمراض القلب حيث يصاحبھا في كثير
  .)٣( عام بعدم األمان

ً منھا عند حيث نقص األمن والعص: قة الجسميةاإلعا .٤ بية تكون أوضح عند المعوقين جسميا
 .)٤( غير المعوقين

  
  ألمن النفسيالمنھج اإلسالمي في تحقيق ا: المطلب الرابع

ة اإلسالمية ذا المطلب عن التربي نفس البشرية، وأن الر اأنھ يتحدث ھ ة أسلوب أمن لل حم
  :ھمااألمن، وذلك في فرعين 

 بية اإلسالمية أمن للنفس البشريةالتر: األولالفرع 

يستمد مفھوم األمن النفسي في اإلسالم معناه ومضمونه من أساسيات الدين، فاإليمان با 
أنھا زائلة، كل ھذه الثوابت  واليوم اآلخر، والحساب، والقضاء والقدر، والنظر إلى الدنيا على

التي يؤمن بھا اإلنسان المسلم تؤدي إلى أمنه النفسي، وصقله بالطمأنينة، وتحرره من 
  .االضطراب والقلق فال يرتاب

، والتمسك بالقيم  وتعتبر السكينة واألمن النفسي والطمأنينة ثمر اإليمان والتقوى، والعلم با
النفسي ھي السمة التي تدل على أن اإلنسان استطاع أن يسود اإلسالمية فكراً وسلوكاً، فاألمن 

                                                           
ت، ص)    ١( ة آل البي رآن . ١٤الغرايبة، األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامع ز، الق د العزي عب

  .١٤٤الخراشي، أثر القرآن في األمن النفسي، ص. ١٨٢وعلم النفس، ص
  ٣٠-٢٩أقرع، الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، ص)    ٢(
  .لمصدر السابق  )٤(و) ٣(
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 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مملكته الداخلية ويحكمھا ويسوسھا، كما تدل على انسجام عناصر النفس وتوافقھا وانقيادھا في 
  .)١( خضوع وسالسة لصاحبھا، وھو أمر ال يوھب إال لمؤمن

ً ال يخاف شيئاً في ھذه الحياة، فھم ي ً صادقا علم أنه لن يصيبه شر أو أذى فالمؤمن با إيمانا
ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف {: إال بمشيئة هللا، قال تعالى ّ ِ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَھهُ 

  .}البقرة: ١١٢{ }َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ 

ً إلى القوي العليم الخبير  هإن في اتصال اإلنسان بفاطره وموجود رابطة وثقى، تقود حتما
األمن النفسي، فإذا أفضى إلى هللا بمخاوفه ووساوسه وقلقه ولجأ إليه تعالى ھدأت نفسه وشعر 

  .)٢( بالسكينة وبذلك يشفى من الجزع والفزع والخوف والحزن

ومن أجل تحقيق األمن والسكينة للنفس اإلنسانية أعطى هللا سبحانه وتعالى الحرية في    
اد الديني، فحّرم هللا تعالى ممارسة الضغط واإلكراه فيھا، ودعى إلى األلفة والمحبة واألمر االعتق

بالمعروف والنھي عن المنكر؛ وذلك لحماية حقوق اإلنسان، فالشريعة اإلسالمية حريصة على 
حماية اإلنسان من الخوف والفزع وكل ما يجد من حريته وإنسانيته حرصھا على حقوقه 

األمن والسكينة والطمأنينة، ولذلك تركز اآليات القرآنية على ربط اإليمان باألمن الشرعية في 
لَِّذيَن آَمنُوْا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم بِِذْكِر ّهللاِ أاَلَ بِِذْكِر ّهللاِ تَْطَمئِنُّ {: واألمل بالطمأنينة،  قال تعالى

لإليمان، وثمرات اإليمان  مرادفاتنة ، كما أن السكينة واألمن والطمأني}لرعد :٢٨{ }اْلقُلُوبُ 
، قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَـِكن {: وذلك وارد في قوله تعالى )٣(من ثمار التقوى، ونتاج العلم با

  .}البقرة: ٢٦٠{ }لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي

طمأنينة إيمانه مصدر أمنه، واألمن من ثمرات الطمأنينة والسكينة، بل ھو نوع منھا، إنه 
تتعلق بالمستقبل، بكل ما يتوقعه اإلنسان، ويخاف منه، أو يخاف عليه، وال سعادة بدون ھذا 

   .)٤( األمن النفسي

ذه الصفات يو ة ھ لم بتنمي اء شخصية المس حقق منھج اإلسالم أركان الصحة النفسسية في بن
  : )٥(األساسية أال وھي مقومات األمن النفسي التالية

عن القلق  اً وھي أمر أساسي في بناء المسلم حتى يكون بعيد: تعالىقوة الصلة با  .١
واالضطرابات النفسية، وتتم تقوية الصلة با تعالى بتنفيذ ما جاء في وصية الرسول صلى 

َ : يا ُغالُم إني أَُعلُِّمَك َكلِماتٍ : (هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه اْحفَِظ هللاَّ
                                                           

ت، )    ١( ة آل البي ة جامع دى طلب رات ل بعض المتغي ه ب ن النفسي وعالقت ة، األم ر .  ١٣-١٢الغرايب الخراشي، أث
  ١٤٧-١٤٣القرآن في األمن النفسي، ص

  .٣٣الخراشي، أثر القرآن في األمن النفسي، ص)   ٢(
  .١٣٦المصدر السابق، ص)    ٣(
  .١٤٦ق، صالمصدر الساب)    ٤(
وان)     ٥( ة بعن ي : مقال ع ف يفت للموق ية، أض حة النفس الم والص ع  /م٢٠٠٥/ ٢٠/٨اإلس ن الموق م

www.amwj.net ،ه بالتحصيل . ١٨١عبد العزيز، القرآن وعلم النفس، ص السھلي، األمن النفسي وعالقت
  ٣٧-٣٦صض،  الدراسي لدى طالب رعاية األيتام بالريا
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ِ  يَْحفَْظَك ، َّ َ، َوإَِذا اْستََعْنَت فاْستَِعْن با َ تَِجْدهُ تُجاھََك، إَذا َسأْلَت فاسأِل هللاَّ َواْعلَْم أنَّ  ،اْحفَِظ هللاَّ
ُ لََك، َوإِِن ا ةَ لَِو اْجتََمَعْت على أْن يَْنفَُعوَك بَِشْيٍء لَْم يَْنفَُعوَك إاِلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ هللاَّ  ْجتََمُعوااألُمَّ

ُ َعلَْيَك، ُرفَِعِت األْقالُم َوَجفَِّت  على أْن يَُضُروَك بَِشْيٍء لَْم يَُضُروَك إاِل بَِشيٍء قد َكتَبَهُ هللاَّ
ُحفُ   .)١( )الصُّ

االيمان با يشيع في القلب الطمأنينة والثبات واالتزان ويقي  :الثبات والتوازن االنفعالي .٢
يُثَبُِّت ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل { : قال تعالى المسلم من عوامل القلق والخوف واالضطراب

ْنيَا َوفِي اآلِخَرةِ  فََمن تَبَِع ُھَداَي فاَلَ {:، وقوله تعالى}إبراھيم :٢٧{، }الثَّابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ً }البقرة: ٣٨{، }َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ  ِذي أَنَزَل ُھَو الَّ {: ، وقوله تعالى أيضا

َع إِيَمانِِھمْ  ِكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن لِيَْزَداُدوا إِيَمانًا مَّ   .}الفتح:٤{، }السَّ

يربي االسالم في المؤمن روح الصبر عند البالء عندما يتذكر قوله .. الصبر عند الشدائد .٣
اء َوِحيَن اْلبَ {: تعالى رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساء والضَّ أِْس أُولَـئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَـئَِك ُھُم َوالصَّ

ً ألمر المؤمن إن (: ، وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم}البقرة: ١٧٧{، }اْلُمتَّقُونَ  عجبا
أمره كله خير وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته 

 .)٢() ضراء صبر فكان خيراً له

وھي من أھم مايحصن االنسان من القلق او االضطراب حين : في مواجھة الواقع المرونة .٤
َعَسى أَن تَْكَرُھوْا َشْيئًا َوُھَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّوْا َشْيئًا َوُھَو َشرٌّ { :يتدبر قوله تعالى

 .}البقرة:٢١٦{، }لَُّكْم َوّهللاُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ 

َوالَ { : ، فالمؤمن متفائل دائما ال يتطرق اليأس الى نفسه فقد قال تعالىفاؤل وعدم اليأسالت .٥
ْوِح ّهللاِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرون ْوِح ّهللاِ إِنَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ ، }يوسف:٨٧{، }تَْيأَُسوْا ِمن رَّ

ً معھم في قوله تعالى َذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب َوإِ { :ويطمئن هللا المؤمنين بأنه دائما
، }البقرة:١٨٦{، }أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوْا لِي َوْليُْؤِمنُوْا بِي لََعلَُّھْم يَْرُشُدونَ 

 . وھذه قمة األمن النفسي لالنسان

كليف ھو سن البلوغ للمسلم ، حيث انفرد االسالم بأن جعل سن التتوافق المسلم مع نفسه .٦
وھذه السن تأتي في الغالب مبكرة عن سن الرشد االجتماعي الذي تقرره النظم الوضعية 
ً من األسس النفسية السليمة التي  وبذلك يبدأ المسلم حياته العملية وھو يحمل رصيداً مناسبا

رضا عن نفسه تمكنه من التحكم والسيطرة على نزعاته وغرائزه وتمنحه درجة عالية من ال
 .بفضل االيمان والتربية الدينية الصحيحة التي توقظ ضميره وتقوي صلته با

                                                           
، ٦٦٧، ص٤، ج)٢٥١٦(أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب صفة اليتامى والرقائق والورع، حديث رقم  )١(

  ).حسن صحيح( وقال أبو عيسى أن الحديث
ابوري  )٢( اج النيس ن الحج لم ب لم، مس ه مس وفي (أخرج ـ٢٦٠ت اب )ھ ائق، ب د والرق اب الزھ لم، كت ، صحيح مس

  .٢٢٩٥، ص٤، ج)٢٩٩٩(المؤمن أمره كله خير، حديث رقم 



 ٢٠٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدهللا الصيفي

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الحياة بين المسلمين حياة تعاون على البر والتقوى، والتسامح توافق المسلم مع اآلخرين .٧
ھو الطريق الذي يزيد المودة بينھم ويبعد البغضاء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس دليل 

يِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي { : هللا وقوة التوازن النفسيعلى تقوى  َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السَّ
َوَما يُلَقَّاَھا إاِل الَِّذيَن َصبَُروا َوَما * أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َولِيٌّ َحِميٌم 

 .}فصلت :٣٥-٣٤{، }ِظيميُلَقَّاَھا إاِلّ ُذو َحظٍّ عَ 

  الرحمة أسلوب األمن: الثاني الفرع

تستھدف الرأفة  . القلب، وحساسية في الضمير، وإرھاف في الشعورفي الرحمة ھي رقة 
وھي التي تھيب بالمؤمن  .م، وكفكفة دموع أحزانھم وآالمھمباآلخرين، والتألم لھم، والعطف عليھ
   .)١( ينعة، ويصبح مصدر خير، وبر، وسالم للناس أجمأن ينفر من اإليذاء، ويبتعد عن الجريم

والرحماء من عباد هللا ھم موطن األمل للناس، ومعقد الرجاء لھم، فعندھم الراحة للمتعبين، 
   .)٢( واألمل للمفزعين من طلبھم أجابوه؛ ألن هللا جعل فيھم رحمته

ج إلى ذوى الرحمة من أطلبوا الحوائ: (يث القدسي أن هللا عز وجل قالفقد جاء في الحد
رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي، وال تطلبوا : أمتى ترزقوا، أو تنجحوا فإن هللا تعالى يقول

   .)٣( )إن سخطي فيھم: الحوائج عند القاسية قلوبھم فال ترزقوا وال تنجحوا، فإن هللا يقول

المسلم  وقد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالرحمة بمن في األرض حتى يحظى
برحمة ربه، فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  .)٤( )الراحمون يرحمھم الرحمن إرحموا من في األرض يرحمكم من في السماء: (قال

ويتضح أن الرحمة ھي صيغة األمن للضعفاء والمحتاجين، ومن ال يرحم الناس في الدنيا ال 
 في اآلخرة، فعن جرير ابن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه يرحمه هللا

   .)٥( )من ال يرحم الناس ال يرحمه هللا عز وجل: (وسلم

ورحمة المؤمن ال تقتصر على إخوانه المؤمنين، وإنما ھو ينبوع يفيض بالرحمة على 
ال تدخلوا الجنة حتى تراحموا، قالوا يا : (سلمالناس جميعاً، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و

                                                           
  .٣٦٧، ص١علوان، تربية األوالد في اإلسالم، ج )١(
  .١٠٦ھاشم، األمن في اإلسالم، ص )٢(
  .٥٨، ص٣٢٧المدني، االتحافات الّسنية في األحاديث القدسية، حديث رقم  )٣(
م )   ٤( ديث رق ة، ح ي الرحم اب ف اب األدب، ب ي داود، كت نن أب و داود، س ه أب . ٧٠٣، ص٢، ج)٤٩٤١(أخرج

م والترمذي،  لم، حديث رق ه وس ر والصلة عن رسول هللا صلى هللا علي اب الب ه، كت ظ ل سنن الترمذي، واللف
ى٣٢٣، ص٤، ج)١٩٢٤( و عيس ال أب حيح( ، وق ن ص ديث حس م)الح ديث رق د، ح ند أحم د، مس  ، وأحم
  .١٦٠، ص٢، ج)٦٤٩٤(

ل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول هللا تبارك وتعالى ق)    ٥(
م  ه، . ٣٦٨٦، ص٦، ج)٦٩٤١(أيّا ما تدعوا فله األسماء الحسنى، حديث رق ظ ل لم، واللف لم، صحيح مس ومس

م  ديث رق ك، ح ل ذل عه وفع ال وتواض بيان والعي لم الص ه وس لى هللا علي ه ص اب رحمت ائل، ب اب الفض كت
  .١٨٠٩، ص٤، ج)٢٣١٨(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنھا رحمة العامة، رحمة العامة: رسول هللا كلنا رحيم، قال
  .أي الرحمة التي تشمل نفسه وأھله وجيرانه، وباإلضافة إلى الرحمة بالحيوانات  .)١(

   .)٢( الحيلولة دون وجود العقد النفسية بناء النفسية اإلسالمية ودورھا في :المطلب الخامس

العقد عن المنظور القرآني للعقد النفسية الدنيوية لإلنسان، حيث أن  يتحدث ھذا المطلب
النفسية تنشأ بفعل انحراف غرائز الذات اإلنسانية األساسية أو الحرمان أو المغاالة بفعل التربية 

عية القاھرة، ويمكن تسمية العقد النفسية التي األسرية والمدرسية الخاطئة أو العوامل اإلجتما
  ).العقبات النفسية(تعيق اإلنسان وتمنعه من تحقيق سعادته بـ 

  :وتنبثق منھا مجموعة من العقد: الحرمان والنقص والتعالي أما عن التصور القرآني لعقد

، }الضحى :٦{، }َوىأَلَْم يَِجْدَك يَتِيًما فَآ{: قال تعالى). العاطفي( عقدة الحرمان الوجداني .١
ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَھْر {: ولقد بين القرآن ھذه العقدات بكل وضوح في قوله تعالى ا * فَأَمَّ َوأَمَّ

ائَِل فاََل تَْنَھرْ  ، فكل مخلوق في ھذا الوجود في حاجة إلى حنان }الضحى:١٠-٩{، }السَّ
ادقة، ويؤدي فقدان ورعاية وحب، لذا شدد القرآن على ضرورة المحبة والعاطفة الص

المحبة الصادقة منذ الصغر إلى عقدة الحرمان العاطفي، وھذا ينعكس على شخصية 
ً سلبياً، فمن مظاھر ھذا االنعكاس الخجل واالنطواء والقلق والعدوانية أو  اإلنسان انعكاسا

رآن ولذلك بيّن الق  .الشراسة والكآبة النفسية اإلجتماعية والعدوانية نحو الذات واآلخرين
الكريم خطر االنحدار في عقبة الحرمان العاطفي وسلبياتھا الخطيرة على الفرد والجماعة 

: ٨٣{، }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكينِ {: من خالل قوله تعالى
  .}البقرة

، }َوإِنَّهُ لُِحبِّ اْلَخْيِر لََشِديدٌ {: لىولقد بينھا القرآن الكريم في قوله تعا: عقدة الحرمان المادي .٢
ا{: ، وقوله تعالى}العاديات: ٨{ ، ونتيجة لھذه }العاديات: ٢٠{، }َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجّمً

العقدة تتھافت الناس على متاع الدنيا محاولة الوصول إلى أكبر قدر من المال وبأقصر 
ولقد عالج اإلسالم ھذه العقدة . للكسب السريع الطرق، واللجوء إلى الموبقات والمحرمات

 .، والمال وجعلھا ركناً من أركان اإلسالم)النفوس(بغرس الزكاة، ومعناھا تزكية الذوات 

فاَلَ تَْخَشُوْا النَّاَس {: وبينھا القرآن في قوله تعالى: اآلخرينعقدة النقص والخوف من  .٣
والنقص ھو إحساس طبيعي عند كل ، فالشعور بالضعف }المائدة: ٤٤{، }َواْخَشْونِ 

مخلوق حي، فعلى اإلنسان أن يتخلص من ھذا الشعور قبل نھاية مرحلة المراھقة، ومن 
ر، والقلق الشديد أمام ظھور كل اآلخمظاھر عقد النقص الھروب واإلنعزالية، والخوف من 

كيفية  وقد بين القرآن الكريم  .شيء جديد، والعدوانية، وحب اإلذاء للذات واآلخرين
ِ أَْتقَاُكمْ {: التخلص من عقدة النقص في قوله تعالى . }الحجرات: ١٣{، }إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

                                                           
م أخرجه الحاكم، المستدرك على الصح )١( ال ١٨٥، ص٤، ج)٧٣١٠(يحين، كتاب البر والصلة، حديث رق ، وق

  ).الحديث حسن صحيح االسناد ولم يخرجاه: (الحاكم عنه
  .١١٦-١٠٩عبد العزيز، القرآن وعلم النفس، ص )٢(
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ابُِروَن أَْجَرُھم بَِغْيِر ِحَسابٍ {و فاَلَ تَْخَشُوْا النَّاَس {، و}الزمر: ١٠{ ، }إِنََّما يَُوفَّى الصَّ
ْنيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُرورِ َوما اْلَحيَا{، و}المائدة: ٤٤{ ، }َواْخَشْونِ  ، }آل عمران: ١٨٥{، }ةُ الدُّ

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى{و وقائية للذات اإلنسانية من العقبات النفسية  فتعاليم القرآن} طه: ٧٣{، }َوهللاَّ
  .واإلنحرافات السلوكية

َصعِّْر َخدََّك َواَل تُ {: وقد بينھا القرآن الكريم في قوله تعالى:  عقدة التعالي والتكبر والغرور .٤
َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر  َواْقِصْد فِي َمْشيَِك * لِلنَّاِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ

، فالتعالي }لقمان: ١٩-١٨{، }َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 
ا هللا وھي مھلكة للذات واآلخرين واإلنسان، وإذا لم ھقد التي ال يحبوالتكبر والغرور من الع

توازن األسرة والمربون في تربيتھم لألبناء بين الشعور بالضعف ونزعة الشعور بالتغلب 
عل ھذا الضعف من خالل حب وطلب القوة والسيطرة فقد تنحرف أھواء األبناء ورغباتھم 

 .بر والغرورإلى االستقرار في عقد التعالي والتك
  

  الخاتمة

  :راسة إلى جملة من النتائج أھمھاتوصلت ھذه الد

ه قبل البلوغ، على الرغم من أن معنى اليتم ايطلق لفظ اليتيم اصطالحاً على من فقد أب .١
 .متحقق في من فقد أمه أو كان لقيطاً ولھذا يمكن تعدية المصطلح ليشمل كل ھؤالء

 .الذي فقد كثيراً من مواطن األمن األمن مطلب عزيز للجميع وخاصة لليتيم .٢

 .الصحة النفسية أعم من األمن النفسي إنحيث  ؛يرتبط مفھوم الصحة النفسية باألمن النفسي .٣

ال تقتصر كفالة اليتيم الشرعية الحقيقية على الجانب المادي فقط بل تتعداه لتشمل جميع  .٤
 .الجوانب األخرى

مأنينة وبعده عن يشعره باالستقرار والطمن حق اليتيم على المجتمع الذي يعيش فيه أن  .٥
 .القلق واالضطراب

إن األمن النفسي لليتيم واجب من خالل إعمال مقاصد التشريع اإلسالمي ألنه يندرج  .٦
 .ضمنھا

ي تقويم سلوكه وانتمائه لمجتمعه وتجعله اإلعتناء بجانب األمن النفسي لليتيم له عالقة ف .٧
 .مصاعب والشدائد التي يواجھھاأكثر قدرة على الثبات والصمود حيال ال

  .منھج اإلسالم في تحقيق األمن النفسي لليتيم يقوم على التربية اإلسالمية والرحمة .٨
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  التوصيات

  :م من خاللعلى الدول أن تسعى لتحقيق جوانب األمن النفسي لأليتا

ا أسرته ، في .١ يم كأنھ دى صھر األيتام وإدخالھم في أسر عندھا القابلية للتعامل مع اليت تعزز ل
 .األيتام شعور بأنھم محبوبون، ويعوضون جزءاً من فقدھم ألھلھم

ز  .٢ ام الصغار لتعزي عرض قصص النجاح والتفوق من قبل األيتام الكبار الناجحين على األيت
 .الدافعية لديھم نحو التفوق والنجاح

ى يسلم .٣ دروس والمحاضرات والقصص حت ام من خالل ال وا تنمية الوازع الديني لدى األيت
تالء والتمحيص، فالرسو الى وھو من جانب االب ى هللا تع ره إل ل صلى هللا أن ما ھم فيه أم

 ً   .عليه وسلم ولد يتيما
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