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  ملخص البحث

  

الطمأنینة النفسیة أو االنفعالیة ل�دى الف�رد، وحال�ة    : یعرف األمن النفسي كذلك بأنھ    

 وغیر معرض للخطر ومح�رك للف�رد ف�ي تحقی�ق أمن�ھ ،       فیھا إشباع الحاجات مضمونً    یكون

وھو حاجة من حاجات الفرد، إشباعھا یجعلھ یشعر باالرتیاح واالطمئنان ومن خالل شعوره 

  .باالنتماء أو تقبل اآلخرین لھ والتحرر من الخوف واأللم 

لجماع�ة الت�ي یع�یش فیھ�ا،      في ال�سنة النبوی�ة، م�ا یؤك�د أھمی�ة أم�ن اإلن�سان ف�ي ا                 ـ  

فاألمن على نفس اإلن�سان، وعل�ى س�المة بدن�ھ م�ن العل�ل، واألم�ن عل�ى ال�رزق، ھ�و األم�ن                

الشامل الذي أوجز اإلحاطة بھ وتعریفھ وھو ما تناولتھ األحادیث الواردة ف�ي ھ�ذا الجان�ب ،        

  .وجعلت تحقق ھذا األمن لدى اإلنسان بمثابة ملك الدنیا بأسرھا 

القیم الخلقیة لدى اإلنسان المسلم تعتمد على تكوین ال�وازع ال�داخلي ف�ي    إن تنمیة  ـ  

الفرد منذ الطفولة األولى حیث یؤمن الفرد بالقیم، ویكتسبھا ویتشربھا ویضیفھا إلى إط�اره              

المرجعي للسلوك، ویتم ذلك من خالل التنشئة االجتماعیة، وعن طریق التفاع�ل االجتم�اعي              

  . أن تتسم بالخلقیة وذلك حتى یشارك في حیاة المجتمع بفاعلیةیتعلم الفرد أن مواقفھ یجب
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Research Summary 

Psychological security is also defined as: the psychological 
or emotional reassurance of the individual, a situation in 
which satisfaction of the needs is guaranteed and not at risk 
and the individual's drive to achieve his security, a need of 
the individual needs, satisfaction makes him feel 
comfortable and secure and through his sense of belonging 
or others accept him and freedom from fear And pain. 

In the Prophet's Sunnah, which confirms the importance of 
human security in the community in which he lives. Security 
of the same person, the integrity of his body from the ills, 
and security of livelihood, is the comprehensive security 
which outlined his briefing and definition. Human security is 
the king of the whole world. 

The development of the moral values of a Muslim man 
depends on the formation of internal intelligence in the 
individual since the first childhood, where the individual 
believes in values, and acquires and drinks and adds to the 
frame of reference of behavior, and this is through 
socialization, and through social interaction, the individual 
learns that his positions must be ethical So as to participate 
in the life of society effectively. 
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  مقدمة
 رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد، الحمد هللا

فللسنة النبویة الشریفة منزلة : وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین ، أما بعد 
عظیمة في التشریع اإلسالمي ، فھي المصدر الثاني بعد القران العظیم ، فقد قال اهللا تعالى 

ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َیاَأیَُّھا الَّ{: 
} َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًلا 

، وإذا كان القرآن قد بیَّن للناس قواعد األخالق الفاضلة وأصول المعامالت ] ٥٩ :النساء[
وطبََّق كالم اهللا ، فإن النبي صلى اهللا علیھ سلم فصَّل ما أجملھ القرآن، الحسنة على اإلجمال

  .تطبیًقا عملیا 
قویا ، كما واألخالق دلیل اإلسالم وترجمتھ العملیة ، وكلما كان اإلیمان قویا أثمر خلقا 

أن األخالق في اإلسالم لیست لونا من الترف یمكن االستغناء عنھ عند اختالف البیئة ، 
ولیست ثوبا یرتدیھ اإلنسان لموقف ثم ینزعھ متى یشاء ، بل إنھا ثوابت شأنھا شأن 

ِفْطَرَت { األفالك والمدارات التي تتحرك فیھا الكواكب ال تتغیر بتغیر الزمان ألنھا الفطرة 
  ] .٣٠: الروم[} للَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھا

وقد اھتم اإلسالم باألمن اھتمامھ بمقومات الحیاة الكریمة، ألن األمن مطل�ب فط�ري            
لدى كافة الكائنات الحیة، فھو یعتبر ركیزة أساسیة من ركائز الحیاة ف�ي ھ�ذا الك�ون، ف�شأن      

قل أھمیة عن شأن الغذاء، إذ ال یمكن أن نتصور أن تك�ون ھن�اك حی�اة ب�ال غ�ذاء،                 األمن ال ی  
: وك��ذلك الح��ال بالن��سبة لألم��ن، وھ��ذا م��ا عب��ر عن��ھ الق��رآن الك��ریم ص��راحة ف��ي قول��ھ تع��الى 

  ). ٤-٣:شسورة قری) (الَِّذي َأْطَعَمُھم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُھم مِّْن َخْوٍف * َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َھَذا اْلَبْیِت (
واألمن النفسي في اإلسالم فریضة شرعیة وضرورة حیاتی�ة ، ال ی�ستغنى عنھ�ا إن�سان           
فھ��و نعم��ة م��ن اهللا تع��الى یب��سطھا ف��ي نف��وس وقل��وب األف��راد والمجتمع��ات وال��دول وس��ائر   

وتعاني البشریة اآلن ِمن موجات الخوف والج�وع ونق�ص ف�ي الثم�رات واألنف�س          الكائنات ،   
میة التي تغطي رقعة الكرة األرضیة، األمر ال�ذي ی�دفع بالق�ائمین عل�ى       بسبب الصراعات الدا  

شؤون الناس من حكومات وأجھزة أمنیة ومؤسسات المجتم�ع الم�دني إل�ى التفكی�ر ب�صورة        
منظوم�ة لألم�ن یكف�ل ك�ل      جدی�ة إلع�ادة ص�یاغة األم�ن بكاف�ة أبع�اده والعم�ل بحم�اس لوض�ع         

معھ ، وفي ھذا البحث تتن�اول الباحث�ة موض�وع    الجوانب األمنیة التي یحتاجھا الفرد في مجت 
  ." دراسة من منظور السنة النبویة " القیم األخالقیة وأثرھا في تحقیق األمن النفسي : 

  :أھمیة البحث 
  :تكمن أھمیة البحث في النقاط التالیة 

ی��ستقي البح��ث أھمیت��ھ كون��ھ ین��اقش موض��وعًا م��ن الموض��وعات المھم��ة الت��ي    / ١
  .القیة المستلھمة من الھدي النبوي وتوظیفھا لتحقیق األمن النفسي تتعلق القیم األخ

یسھم البحث في التعریف ببعض المصطلحات المھمة مثل األمن النف�سي والق�یم             / ٢
 .األخالقیة وعالقتھا بالسنة النبویة 

یف��تح البح��ث اآلف��اق للمتخص��صین ال��شرعیین الس��تنباط األص��ول ال��شرعیة ف��ي     / ٣
  .  ن خالل البحث واالستقصاء في السنة النبویة المطھرة جمیع مناحي الحیاة م

  :مشكلة البحث وأسئلتھ 
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ال�سنة  القیم األخالقیة ال�واردة ف�ي       ما أثر   : تنحصر مشكلة البحث في السؤال التالي       
النبویة في تحقیق األمن النفسي ؟ ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس عدة أسئلة فرعیة وھ�ي             

:  
  ي وأھمیتھ ؟ـ ما مفھوم األمن النفس

  ـ ما مفھوم القیم األخالقیة وأھمیتھا للفرد والمجتمع ؟
ـ�� م��ا عناص��ر تحقی��ق األم��ن النف��سي م��ن خ��الل الق��یم األخالقی��ة ال��واردة ف��ي ال��سنة     

  النبویة ؟
  :فروض البحث 

  :من الفروض التي یسعى ھذا البحث الختبار صدقھا ما یلي 
  .یةمكانة كبرى في السنة النبوللقیم األخالقیة / ١
  .لألمن النفسي أثر كبیر في حیاة الفرد وتماسك المجتمع / ٢
   .األمن النفسيللقیم األخالقیة الواردة في السنة النبویة عالقة وثیقة بتحقیق / ٣

  :أھداف البحث 
  :یھدف ھذا البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة 

  .ـ بیان مفھوم القیم األخالقیةاألمن النفسي وأھمیتھ 
  .مفھوم القیم األخالقیة وأھمیتھا ـ الكشف عن 

ـ التعّرف على عناصر تحقیق األم�ن النف�سي م�ن خ�الل الق�یم األخالقی�ة ال�واردة ف�ي          
  .السنة النبویة 
  :منھج البحث  

المنھج التاریخي وھو عبارة عن إعادة : اعتمدت الباحثة في كتابة ھذا البحث على 
: دت الباحث�ة ك�ذلك م�ن الم�نھج الوص�في      بواسطة جمع األدلة وتقویمھا، كما استفا للماضي

وھو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علم�ي م�نظم م�ن أج�ل الوص�ول إل�ى أغ�راض         
  .محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة أو إنسانیة 

  :الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث 
  :ھ منھا وقفت الباحثة على بعض الدراسات التي لھا صلة بموضوع بحث

مرتك���زات : بعن���وان ) م ٢٠٠٨( دراس���ة الباح���ث اس���ماعیل آدم عب���د ال���رحمن  / ١
السالم االجتماعي في القرآن الكریم ، رسالة مقّدمة لنیل درج�ة ال�دكتوراة ، ق�سم الدراس�ات           
اإلسالمیة بكلیة اآلداب جامعة الخرطوم ، وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث ف�ي تن�اول                 

 المجتم��ع ، وتختل��ف ھ��ذه الدراس��ة ع��ن دراس��ة الباح��ث ف��ي أنھ��ا تتن��اول    ال��سالم وأث��ره ف��ي 
مرتك��زات ال��سالم االجتم��اعي ف��ي الق��رآن الك��ریم بینم��ا تتن��اول دراس��ة الباح��ث المقوم��ات          

  .األخالقیة وأثرھا في تحقیق السلم المدني من منظور السنة النبویة 
التأص�یل  : بعن�وان  ) م  ٢٠١٢( دراسة الباحثة جیھان الطاھر محمد عبد الحل�یم         / ٢

الشرعي لألمن االجتماعي في القرآن الكریم والسنة النبویة والفقھ اإلسالمي وتتعرض ھذه          
الدراسة في جانب منھا للسلم االجتماعي ف�ي ال�سنة النبوی�ة وھ�و م�ا تتف�ق فی�ھ م�ع دراس�ة                 

ي الباحث ، ولكن ھذه الدراسة تختلف ع�ن دراس�ة الباح�ث ف�ي أنھ�ا تتن�اول التأص�یل ال�شرع         
لألم��ن االجتم��اعي ف��ي الق��رآن الك��ریم وال��سنة النبوی��ة والفق��ھ اإلس��المي وتنح��صر دراس��ة       
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الباحث في بالتعریف بالمقومات األخالقیة وأثرھا في تحقیق السلم المدني من منظور السنة 
  .  النبویة 

مؤدی�ات ال��سلم  : بعن��وان ) م ٢٠١٥( س�ة الباح��ث عم�ران محم��د الم�روزي    درا/ ٣ 
االجتماعي في السنة النبویة ، األدب مع الناس أنموذجًا ، بحث مقّدم لكلیة العلوم اإلسالمیة 
بجامع��ة ص��الح ال��دین  وتتف��ق ھ��ذه الدراس��ة م��ع دراس��ة الباح��ث ف��ي تن��اول موض��وع ال��سلم  

بویة وتختلف ھذه الدراسة عن دراس�ة الباح�ث ف�ي أنھ�ا       في السنة الن  ) المدني  ( االجتماعي  
تنحصر في دراسة األدب مع الناس بینما تتناول دراس�ة الباح�ث المقوم�ات األخالقی�ة ب�شكل                

  .عام وبیان أثرھا في تحقیق السلم المدني من خالل السنة النبویة 
س�ات  ومما سبق یتضح للباحثة مبرر قیام دراستھ على ال�رغم م�ن وج�ود ھ�ذه الدرا              

 .وغیرھا من الدراسات المشابھة 
  :ھیكل البحث 

یقوم ھیكل البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة وفھ�رس للم�صادر والمراج�ع عل�ى               
  : النحو التالي 

  :مقدمة 
  .ـ أھمیة البحث 
  .ـ مشكلة البحث 
  .ـ أھداف البحث 
  .ـ منھج البحث 
  .ـ ھیكل البحث 

  تھمفھوم األمن النفسي وأھمی: المبحث األول 
  :   وفیھ مطلبان 

  .مفھوم األمن النفسي في اللغة واالصطالح : ـ المطلب األول 
  .أھمیة األمن النفسي : ـ المطلب الثاني 

  القیم األخالقیة في السنة النبویة وأثرھا في تحقیق األمن النفسي : المبحث الثاني 
  :   وفیھ مطلبان 

  .تھا مفھوم القیم األخالقیة وأھمی: ـ المطلب األول 
مظاھر تحقیق األمن النفسي من خالل القیم األخالقیة الواردة في          : ـ المطلب الثاني    

  .السنة النبویة 
  : الخاتمة 

  .نتائج البحث وتوصیاتھ 
  :المصادر والمراجع 

  .   بترتیب حروف المعجم بتقدیم اسم الكتاب على اسم المؤلف   

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almaaly
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  املبحث األول

  مفهوم األمن النفسي وأهميته

  

ولاب اط  

  وم ان ا  ا واطح

 األمان واألمانة بمعنى وقد أمنت فأن�ا أم�ن وآمن�ت غی�ري م�ن األم�ن واألم�ان           :أمن  
واألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخیانة واإلیمان ضد الكفر واإلیمان بمعنى التصدیق ض�ده      

فھ�و ض�د أخفت�ھ وف�ي التنزی�ل      ي التكذیب یقال آمن بھ قوم وكذب ب�ھ ق�وم فأم�ا آمنت�ھ المتع�د           
   .١األمن نقیض الخوف أمن فالن یأمن أمنا و أمنا ،]٤: قریش[} َوآَمَنُھْم ِمْن َخْوٍف {العزیز

َوِإْذ َجَعْلَن�ا  { ، وقولھ عز وجل  ٢)واألمنة جمع أمین وھو الحافظ : ( قال ابن األثیر   
أراد ذا أم�ن فھ�و آم�ن و    : ، قال بعض المفسرین ] ١٢٥: البقرة[} اْلَبْیَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا 

} َوَھ��َذا اْلَبَل��ِد اْل��َأِمیِن{أم��ن و أم��ین ، ورج��ل أم��ن و أم��ین بمعن��ى واح��د وف��ي التنزی��ل العزی��ز 
   .٣أي اآلمن یعني مكة وھو من األمن] ٣: التین[

 ضد الخوف أمن كفرح أمنا وأمان�ا بفتحھم�ا وأمن�ا وأمن�ة              :واألمن واآلمن كصاحب    
ن وامنا بالكسر فھو أمن وأمین كفرح وأمیر ورج�ل أمن�ة كھم�زة ویح�رك یأمن�ھ ك�ل               محركتی

 ، وأصل األمن ٤أحد في كل شيء وقد آمنھ وأمنھ واألمن ككتف المستجیر لیأمن على نفسھ         
طمأنینة النفس وزوال الخوف واألم�ن واألمان�ة واألم�ان ف�ي األص�ل م�صادر ویجع�ل األم�ان                    

   . ٥لیھا اإلنسان في األمن وتارة اسما لما یؤمن علیھ اإلنسانتارة اسما للحالة التي یكون ع
  :تعریف األمن النفسي في االصطالح 

الحاج��ة إل��ى األم��ن ، حاج��ة س��یكولوجیة جوھرھ��ا ال��سعي الم��ستمر للمحافظ��ة عل��ى  
واألم��ن االنفع��الي،أھم . الظ��روف الت��ي ت��ضمن اش��باع الحاج��ات البیولوجی��ة وال��سیكولوجیة  

من شعور الفرد بأنھ یستطیع اإلبقاء عل�ى عالق�ات م�شبعة ومتزن�ة م�ع      حاجات األمن وینبع  
   . ٦الناس ذوي األھمیة االنفعالیة في حیاتھ

وال یقتصر األمن النفسي للفرد على جانب واحد م�ن جوان�ب شخ�صیتھ فق�ط، وإنم�ا                 
یتضمن األمن النفسي في الجوانب الجسمیة، واالجتماعی�ة، والوجدانی�ة، والعقلی�ة، وی�رتبط              

تحرر " فاألمن النفسي ھو بًا موجًامن النفسي واألمن االجتماعي والصحة النفسیة ارتباط األ

                                                           

م ١٩٩٠محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور الم��صري ، دار ص��ادر بی��روت ، الطبع��ة األول��ى    :  ل��سان الع��رب - ١
١٣/٢١.  

المبارك بن محم�د ب�ن األثی�ر الج�زري ، دار المكتب�ة العلمی�ة بی�روت        :  النھایة في غریب الحدیث واألثر - ٢
  .١/١٦٦ ھـ١٣٩٩

  .١٣/٢١ لسان العرب - ٣
  .١/١٥١٨محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، مؤسسة الرسالة بیروت :  القاموس المحیط - ٤
   .١/٢٥أبو القاسم الحسین بن محمد األصفھاني ، دار المعرفة بیروت ، :  المفردات في غریب القرآن -٥
م ، ١٩٧٨ب�ة الم�دبولي ، الق�اھرة ،      عب�د الم�نعم الحفن�ي ، مكت       :  موسوعة علم النفس والتحلی�ل النف�سي         -٦

   .٢٧١ص 
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الفرد من الخ�وف والوص�ول إل�ى حال�ة االطمئن�ان عل�ى ص�حتھ وم�ستقبلھ، وال�شعور بالثق�ة                      
   .١تجاه اآلخرین ومركزه االجتماعي

ن ش��عور الف��رد بأن��ھ محب��وب ، ومتقب��ل م��     :  بأن��ھ وق��د ت��م تعری��ف األم��ن النف��سي    
اآلخرین، ل�ھ مك�ان بی�نھم ، ی�درك  ان بیئت�ھ ص�دیقھ ، دوره فیھ�ا غی�ر مح�بط ، ی�شعر فیھ�ا                         

   . ٢بندرة الخطر والتھدید  والقلق
ویرى البعض أن األمن النفسي ھو سكون ال�نفس وطمأنینتھ�ا عن�د تعرض�ھا ألزم�ة                  

ار تحم��ل ف��ي ثنایاھ��ا خط��را م��ن األخطار،وك��ذلك ش��عور الف��رد بالحمای��ة م��ن التع��رض لألخط�� 
   . ٣االجتماعیة واالقتصادیة والعسكریة المحیطة بھ

وجود عالقات متوازنة بین الفرد وذاتھ من ناحیة، وبینھ وبین "كما یقصد بھ 
األفراد اآلخرین المحیطین بھ من ناحیة أخرى، فإذا توافرت ھذه العالقات المتوازنة فان 

ة للعمل واإلنتاج بعیدا عن أنواع سلوكھ یمیل إلى االستقرار، ومن ثم فانھ یصبح أكثر قابلی
  .٤"القلق واالضطراب

 الطمأنینة النفسیة أو االنفعالیة لدى الفرد، وحالة :ویعرف األمن النفسي كذلك بأنھ    
 وغیر معرض للخطر ومحرك للفرد في تحقیق یكون فیھا إشباع الحاجات مضموًن

االرتیاح واالطمئنان ومن حاجة من حاجات الفرد، إشباعھا یجعلھ یشعر ب"، وھو ٥".أمنھ
   .٦"خالل شعوره باالنتماء أو تقبل اآلخرین لھ والتحرر من الخوف واأللم

                                                           

م، ١٩٨٨جم�ال ح�سین األلوس�ي ، مطبع�ة بغ�داد ، بغ�داد،        :  األسس النفسیة آلراء الماوردي التربوی�ة    - ١
   .٨٥ص

محمود عطا حسین ، مجلة العلوم االجتماعی�ة  ،  :  مفھوم الذات وعالقتھ بمستویات الطمأنینة االنفعالیة     -٢
   .١٠٦م ، ص ١٩٨٧، ، الكویت ) ٣(العدد 

عل�ي س�عد ، مجل�ة    ) : بح�ث می�داني ح�ضاري مق�ارن        (  مستویات األم�ن النف�سي ل�دى ال�شباب الج�امعي             -٣
   .١٦، دمشق ص ) ١(العدد ) ١٥(جامعة دمشق ، مجلد 

م، ١٩٩٧، )١٦٩(عبد ال�رحمن ع�دس ، مجل�ة األم�ن والحی�اة، الع�دد           :  اإلسالم واألمن النفسي لإلفراد      - ٤
  .٤١-٤٠ص

حام��د عب��د ال��سالم زھ��ران ، دراس��ات تربوی��ة،  : األم��ن النف��سي دعام��ة أساس��یة لألم��ن الق��ومي العرب��ي   -٥
 . ٢٩٦م ، ص١٩٨٩، )١٩(، جزء )٤(المجلد 

تغری�د خلی�ل   :  بناء برنامج إرشادي جمعي لألمن النفسي وأثره في التفكیر أالبتكاري لدى طلبة الجامع�ة             -٦
 .١٩م، ص١٩٩٧بیة الریاضیة، جامعة بغداد، التتنجي ، أطروحة دكتوراه، كلیة التر



 - ٤٥٨٦ -

ب اطا  

ن اا أ  

إن الشعور باألمن واالطمئنان أمر مطلوب لتحقیق التقدم واالزدھار في جوانب    
ة، ولذلك تسعى المجتمعات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والحضاری، الحیاة األخرى 

اإلنسانیة منذ القدم على اختالف معتقداتھا وتوجھاتھا ومستویاتھا الحضاریة إلى توفیر 
ویعد األمن النفسي في األمن ، وال یقلقھا شيء قدر ما یقلقھا زعزعة أمنھا واستقراره ، 

اجة عند الفرد مقدمة الحاجات النفسیة بل وأكثرھا أھمیة على اإلطالق ، وال تظھر ھذه الح
إال بعد أن یشبع حاجاتھ البیولوجیة ، أو الحاجات االجتماعیة الشخصیة كالحاجة إلى الحب 

   .١واالنتماء والتقدیر
وقد بّین الق�رآن الك�ریم الت�رابط المت�ین ب�ین حاج�ات الف�رد البیولوجی�ة وحاجت�ھ إل�ى              

} ِذي َأْطَعَمُھْم ِم�ْن ُج�وٍع َوآَم�َنُھْم ِم�ْن َخ�ْوٍف        الَّ* َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َھَذا اْلَبْیِت     {األمن ، فقال تعالى     
 ] .٤، ٣: قریش[

لق���د أص���بح األم���ن النف���سي م���ادة علمی���ة ذات قیم���ة إن���سانیة وح���ضاریة ، تناقلھ���ا   
المفك��رون والمتخص��صون والع��املون ف��ي الحق��ل االجتم��اعي ف��ي كتاب��اتھم ، وم��ؤتمراتھم        

 یخل�و مجتم�ع م�ن ال�دعوة للمطالب�ة بت�وفیر        الفكریة ، حتى ب�ات م�ن المالح�ظ الی�وم ، أن�ھ ال              
األمن االجتماعي للمواطن ، وبعد أن كان مدلول المصطلح منحصرًا في جانب األمن المضاد 
للخ��وف والف��زع ، ف��إن ھ��ذا الم��صطلح ات��سع لی��شمل مف��اھیم وم��ضامین متع��ددة وجدی��دة ،      

تحقی�ق الع�دل   تتداخل م�ع مجم�ل أوض�اع الحی�اة لی�شمل اإلص�الح االجتم�اعي وال�سیاسي ، و                  
والم��ساواة والحری��ة ، والكفای��ة االقت��صادیة وغیرھ��ا م��ن الق��ضایا الملح��ة ذات العالق��ة الت��ي  

  .یحتاج إلیھا الفرد في حیاتھ الیومیة 
وفي السنة النبویة، ما یؤكد أھمیة أمن اإلنسان في الجماعة التي یعیش فیھا، یقول 

م�ن أص�بح م�نكم آمن�ًا ف�ي س�ربھ، مع�افى ف�ي ج�سده، عن�ده ق�وت                      { : صلى اهللا علی�ھ وس�لم       
 ، فاألمن على نفس اإلنسان، وعلى سالمة بدنھ م�ن العل�ل،   ٢}یومھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا    

حاط��ة ب��ھ وتعریف��ھ ھ��ذا الح��دیث    واألم��ن عل��ى ال��رزق، ھ��و األم��ن ال��شامل ال��ذي أوج��ز اإل      
الشریف، وجع�ل تحق�ق ھ�ذا األم�ن ل�دى اإلن�سان بمثاب�ة مل�ك ال�دنیا بأس�رھا، فك�ل م�ا یملك�ھ                     
اإلنسان ف�ي دنی�اه، ال ی�ستطیع االنتف�اع ب�ھ، إال إذا ك�ان آمن�ًا عل�ى نف�سھ ورزق�ھ ، وق�د دع�ا                    

الم�سلمین،  رسول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم إل�ى ك�ل عم�ل یبع�ث األم�ن واالطمئن�ان ف�ي نف�وس             
ونھى عن كل فعل یبث الخوف والرعب ف�ي جماع�ة الم�سلمین، حت�ى ول�و ك�ان أق�ل الخ�وف            
وأھونھ، باعتبار األمن نعمة من أجلِّ النعم على اإلنسان ، ولقد نھى الرسول صلى اهللا علیھ 

                                                           

جاج��ان محم��د جمع��ة الخال��دي  ، رس��الة     :  ش��عور المعل��م ب��األمن النف��سي وعالقت��ھ ب��بعض المتغی��رات      -١
  .٧م ص ١٩٩٠ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد 

دار إحی��اء الت��راث :  الناش��ر محم��د ب��ن عی�سى أب��و عی��سى الترم��ذي ، : الج�امع ال��صحیح س��نن الترم��ذي   -٢
ھ�ذا ح�دیث ح�سن    : وق�ال   ٢٣٤٦ ح�دیث  ٤/٥٧٤أحم�د محم�د ش�اكر وآخ�رون     :  بی�روت ،تحقی�ق    –العربي  

 بی�روت  –دار البشائر اإلسالمیة : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري ، الناشر : غریب واألدب المفرد   
 . بإسناد حسن  ٣٠٠ حدیث ١١٢ ص بد الباقيمحمد فؤاد ع: م تحقیق١٩٨٩ –١٤٠٩ ، الطبعة الثالثة ،
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، كم�ا   ١}ال یح�ل لم�سلم أن ی�روع م�سلما           { : وسلم عن أن یروع المسلم أخاه الم�سلم، فق�ال         
ال { : نھى صلى اهللا علیھ وسلم عن أن یشھر السالح علیھ، حتى ولو كان ذلك مزاحًا، فقال          

  م لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في یشیر أحدكم إلى أخیھ بالسالح، فإنھ ال یدري أحدك
 ، ونھى رسول صلى اهللا علیھ وسلم ع�ن أن یخف�ي اإلن�سان م�اًال        ٢}حفرة من النار    

ال { : ألخی��ھ، ول��و ل��م یك��ن بق��صد االس��تیالء علی��ھ، ولك��ن أراد ب��ذلك أن یفزع��ھ علی��ھ، فق��ال   
   ٣}حدكم متاع أخیھ العبًا وال جادًا یأخذن أ

: وكان من دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم ربھ أن یؤمِّن روعاتھ، حیث كان یق�ول                
 ، ف��الخوف وال��روع، نق��یض األم��ن ال��ذي یطلب��ھ   ٤}اللھ��م اس��تر ع��وراتي وآم��ن روع��اتي   { 

  . ھالمسلم في دنیاه وآخرت
  

                                                           

محم�د محی�ي ال�دین عب�د     : س�لیمان ب�ن األش�عث أب�و داود السج�ستاني األزدي ، تحقی�ق       :  سنن أبي داود     -١
 . وإسناده صحیح ٥٠٠٤ حدیث ٢/٧١٩الحمید ، دار الفكر ، بیروت 

م�صطفى دی�ب   : ي ، تحقی�ق  محمد بن إسماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري الجعف�        : الجامع الصحیح المختصر     -٢
 - ٧ كت�اب الف�تن   - ٩٦ف�ي   م ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بیروت ، الطبع�ة الثالث�ة ،    –البغا ، دار ابن كثیر ، الیمامة        

 ٦٦٦١ ح��دیث ٦/٢٥٩٢) م��ن حم��ل علین��ا ال��سالح فل��یس من��ا     ( ب��اب ق��ول النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم     
 ، محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي     : تحقی�ق   ي ،   مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النی�سابور       : وصحیح مسلم   

 ب�اب النھ�ي ع�ن اإلش��ارة    - ٣٥ كت�اب الب�ر وال��صلة واآلداب   - ٤٥ ف�ي   بی��روت– إحی�اء الت�راث العرب�ي    دار
  .٢٦١٧ حدیث ٤/٢٠٢٠بالسالح إلى مسلم 

 ١٧٩٦٩ ح��دیث ٤/٢٢١ بإس��ناد ح��سن وم��سند أحم��د ب��ن حنب��ل  ٥٠٠٣ ح��دیث ٢/٧١٩ س��نن أب��ي داود -٣
 .وإسناده صحیح 

 ٢/٢٥  الق�اھرة –مؤس�سة قرطب�ة   : أحمد بن حنبل أب�و عب�داهللا ال�شیباني ، ن�شر            :  مسند أحمد بن حنبل      -٤
 . وإسناده صحیح ٤٧٨٥حدیث 
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  املبحث الثاني

  القيم األخالقية يف السنة النبوية وأثرها يف حتقيق األمن النفسي

  

  اطب اول

وأ م اوم ا  

  ) :القیم ( مفھوم مصطلح 
حظیت دراسة القیم باھتمام الفالسفة والمفكرین عل�ى م�ر الع�صور، ومازال�ت تلق�ى                 

الفلسفة والسیاسة واالقت�صاد والتربی�ة وعل�م ال�نفس          : اھتمام الباحثین في مجاالت عدة مثل     
واالجتم��اع، ل��ذا یوض��ح زاھ��ر أن إش��كالیة مفھ��وم الق��یم تتج��سد ف��ي وج��ود تعریف��ات متع��ددة 
ورؤى متباین�ة م��ا ب�ین تحدی��د ض��یق لم�دلولھا إل��ى تحدی��د واس�ع لھ��ا، فھن��اك م�ن یتج��ھ إل��ى      

ی�ر ملزم�ة لألف�راد والجماع�ات،        التحدید الضیق للقیم على أنھا مجرد اھتمامات أو رغبات غ         
   .١في حین نجد في القطب األخر تحدیدًا واسعًا للقیم یراھا معاییر مرادفة للثقافة ككل

القیمة واحدة الق�یم وأص�لھ ال�واو ألن�ھ یق�وم مق�ام ال�شيء        : " جاء في لسان العرب     
مرت طریقت�ھ  والقیمة ثمن الشيء بالتقویم تقول تقاوموه فیما بینھم وإذا انقاد الشيء واس�ت          

   .٢"فقد استقام لوجھ 
أن لكلمة القیم معنیان مختلفان فھي من جھة تدل على موقف " جون دیوى"ویرى  

االعتزاز بشيء على اعتبار أنھ ثمین أو نفیس من أجل ذاتھ، وھ�ذا المعن�ى ی�شیر إل�ى اس�م                      
 بال�شيء  لخبرة كاملة أو تامة، فتقدیر قیم�ة ال�شيء ف�ي ھ�ذا المعن�ى یفی�د الت�ذوق واالعت�داد           

م��ن جھ��ة أخ��رى یعن��ى التق��ویم ال��ذي ھ��و عم��ل عقل��ي ممی��ز قوام��ھ المقارن��ة  " قیم��ة"ولف��ظ 
والحكم ، واستعمل اإلنسان كلمة القیم وحددھا في معنى التثمین أو التقدیر الذي یفضى إلى                

ھ�ذا المعن�ى ب�أن كلم�ة قیم�ة      .التقییم والحكم على األش�یاء، ویف�سر معج�م العل�وم االجتماعی�ة            
 من قام بالشيء بكذا، أي كان ثمن�ھ المقاب�ل ل�ھ ك�ذا، ث�م اس�تعملھا اإلن�سان بمعن�ى         اسم ھیئة 

القدر والمنزلة، لذا تعرف القیم بأنھ�ا عب�ارة ع�ن األحك�ام الت�ي ی�صدرھا الف�رد بالتف�ضیل أو             
عدم التفضیل للموضوعات أو األشیاء، وذلك في ضوء تقییمھ أو تقدیره لھذه الموض�وعات      

العملی�ة م��ن خ�الل التفاع��ل ب�ین الف��رد بمعارف�ھ وخبرات��ھ وب�ین ممثل��ي      واألش�یاء، وت�تم ھ��ذه   
    .٣اإلطار الحضاري الذي یعیش فیھ، ویكتسب من خاللھ ھذه الخبرات والمعارف

                                                           

مؤس��سة الخل��یج العرب��ي  : ض��یاء زاھ��ر ، الق��اھرة :  الق��یم ف��ي العملی��ة التربوی��ة، سل��سة مع��الم تربوی��ة   - ١
 .١٠م ص ١٩٨٤

 . ١٢/٤٩٦لسان العرب  - ٢
: ، الكوی��ت١٦٠عب��د اللطی��ف محم��د خلیف��ة، سل��سلة ع��الم المعرفة،الع��دد  : الق��یم دراس��ة نف��سیة  ارتق��اء - ٣

  .٥١م، ص ١٩٩٢المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
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  : تعریف األخالق 
األخ��الق ف��ى اللغ��ة جم��ع خل��ق ، والخل��ق إس��م ل��سجیة اإلن��سان وطبیعت��ھ الت��ى خل��ق   

  .لتى تدل على تقدیر الشئ ا) خ ل ق ( علیھا ، وھو مأخوذ من مادة 
ھ�و ال�سجیة ألن   : ومن ھذا المعن�ى ـ أى تق�دیر ال�شئ ـ الخل�ق       : ( یقول ابن فارس 

أى قادر علی�ھ وج�دیر ب�ھ ، وأخل�ق بك�ذا أى         : فالن خلیق بكذا    : یقال  . صاحبھ قد ُقدَّر علیھ     
 أحد نصیبھ النصیب ألنھ قد قدر لكل: ما أخلقھ ، والمعنى ھو ممن یقدر فیھ ذلك ، والخالق 

فھ��و ب��ضم الخ��اء وس��كونھا ال��دین والطب��ع .. ال��سجیة : الُخُل��ق : (  ، ویق��ول اب��ن منظ��ور ١)
وحقیقتھ ، أنھ لصورة اإلنسان الباطن�ة ، وھ�ى نف�سھ ،     :  ، ثم یفسر ذلك بقولھ       ٢)والسجیة  

وأوص��افھا ومعانیھ��ا المخت��صة بھ��ا بمنزل��ة الخل��ق ل��صورتھ الظ��اھرة وأوص��افھا ومعانیھ��ا     
   .٣وصاف حسنة وقبیحةولھما أ

 الَخْل��ُق والُخُل��ق ف��ى األص��ل واح��د لك��ن خ��ص الَخْل��ُق        :وق��ال الراغ��ب األص��فھانى   
بالھیئ��ات واألش��كال وال��صور المدرك��ة بالب��صر ، وخ��ص الُخُل��ُق ب��القوى وال��سجایا المدرك��ة    

    .٤بالبصیرة
 عبارة عن ھیئة للنفس راس�خة ت�صدر عنھ�ا األفع�ال ب�سھولة وُی�ْسٍر م�ن       : والُخُلق  

غی��ر حاج��ة إل��ى فك��ر وروّی��ة، ف��إن كان��ت الھیئ��ة بحی��ث ت��صدر عنھ��ا األفع��ال الجمیل��ة عق��ًال     
وشرعًا بسھولة، سمیت الھیئة ُخُلقًا حسنًا، وإن كان ال�صادر منھ�ا األفع�ال القبیح�ة، س�میت             

إن�ھ ھیئ�ة راس�خة؛ ألن َم�ن َی�ْصدر من�ھ َب�ْذل        : وإنما قلن�ا . الھیئة التي ھي المصدر ُخُلقًا سیئاً   
  .٥ال على الندور بحالٍة عارضة، ال یقال خلقھ السخاء، ما لم َیْثُبْت ذلك في نفسھالم

  .ُخُلقھ الحلم: وكذلك من تكّلَف السكوت عند الغضب بجھٍد أو روّیة ال یقال 
إم��ا لفْق��د : ول��یس الُخل��ق عب��ارة ع��ن الفع��ل؛ ف��رب ش��خص خلق��ھ ال��سخاء، وال َیْب��ذل  

لبخ�ل، وھ�و َیب�ذل لباع�ٍث أو ری�اء ، وم�ن ھن�ا نعل�م أن                 وربما یك�ون ُخلق�ھ ا     . المال، أو لمانع  
اإلنسان إنما یُمدح على األخ�الق النابع�ة م�ن نف�س طیب�ة وإرادة خال�صة ، أم�ا األفع�ال الت�ي                         
تصدر عن تكلف فال خیر فیھ�ا ، وھن�اك عالق�ة وثیق�ة ب�ین عل�م التربی�ة وعل�م األخ�الق وق�د                    

   .٦یستعمل أحدھما بمعنى اآلخر
  : القیة أھمیة القیم األخ

لألخالق أھمی�ة بالغ�ة، وأث�رًا كبی�رًا ف�ي حی�اة األف�راد والجماع�ات واألم�م؛ ف�األخالق                     
الح���سنة س���بب لل���سعادة ف���ي ال���دنیا واآلخ���رة، وعام���ل مھ���م م���ن عوام���ل النج���اح لألف���راد     
والمؤس��سات، وراف��د مھ��م م��ن رواف��د نھ��ضة األم��م، ولم��ا كان��ت األم��ة اإلس��المیة متم��سكًة     

م��م، حت��ى إن كثی��رًا م��ن ال��بالد دخل��ت ف��ي دی��ن اهللا ح��ین رأوا أخ��الق    بأخالقھ��ا دان��ت لھ��ا األ 
المسلمین الحسنة ومعاملتھم الطیب�ة، وأم�انتھم العظیم�ة ، وح�سن الخل�ق ل�ھ مكان�ة عظیم�ة            

                                                           

  .٢/٢١٤أحمد ابن فارس ،  دار الجیل ، بیروت ، الطبعة األولى :  معجم مقاییس اللغة - ١
  .٢/٢٤٤لسان العرب  - ٢
  .٢/٢٤٥ المصدر السابق - ٣
  .١٦٤ المفردات في غریب القرآن ص - ٤
  .٣/٥٣محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ، دار المعرفة للنشر ، بیروت :  إحیاء علوم الدین - ٥
 –إب�راھیم األبی�اري ، دار الكت�اب العرب�ي     : علي بن محم�د ب�ن عل�ي الجرج�اني ، ، تحقی�ق          : التعریفات   - ٦

 .١٠١ ص ـ ھ١٤٠٥بیروت ، الطبعة األولى ، 
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  : ومنزل��������������ة رفیع���������������ة ف��������������ي دی���������������ن اإلس���������������الم ق��������������ال اب���������������ن الق���������������یم    
  . ١ )الدین كلھ خلق ، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الدین ( 

، سنة النبوی�ة ال�شریفة مبین�ة األج�ر العظ�یم لم�ن ات�صف بمك�ارم األخ�الق              وجاءت ال�  
 ، ف�انظر كی�ف جع�ل    ٢)البر حسن الخلق : ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم     : ومما ورد في ذلك     

البر الذي ھو كلمة جامعة ألفعال الخیر وخصال المعروف ھو حسَن الخلق ، ومن ذلك قولھ             
أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة م�ن ح�سن الخل�ق،    ما من شيء : ( صلى اهللا علیھ وسلم  

 ، ومن ذل�ك قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم وق�د س�ئل ع�ن         ٣ )وإن اهللا لیبغض الفاحش البذيء   
، وع�ن النب�ي ص�لى اهللا          ٤ )تق�وى اهللا وح�سُن الخل�ق         : (أكثر ما یدخل الناس الجن�ة ؟ فق�ال        

 ، كما أخبر النب�ي  ٥ ) الصائم القائم إن المؤمن لیدرك بحسن خلقھ درجة     : ( علیھ وسلم قال    
صلى اهللا علیھ وسلم أن المتصفین بمكارم األخالق ھم أحبُّ الناس إلیھ وأقربھم إلیھ مجلسًا        

إن من أحبكم إلّي وأقربكم مني مجلسًا یوم القیام�ة أحاس�ُنكم أخالق�ًا       : ( یوم القیامة حیث قال   
ي ھ�ذا ال�دین الحنی�ف قول�ھ ص�لى اهللا           ، ومما یؤكد أھمیة حسن الخل�ق وعظ�م منزلت�ھ ف�              ٦ )

   . ٧)أكمل المؤمنین إیماًنا أحسنھم أخالقًا وخیاركم خیارھم لنسائھم خلقًا : ( علیھ وسلم 

ومن مزایا األخالق الحسنة كونھا سببًا للسعادة والنجاح في الدنیا واآلخرة، 
ونھ، كما أن فصاحب الخلق الحسن یحب الناس ویحبونھ، ویألفھم ویألفونھ ویصلھم ویصل

حسن الخلق ومكارم األخالق تحبب العبد إلى أعدائھ، وسوء الخلق ینفر عنھ أوالده 
وأصدقاءه، ومن مزایا حسن الخلق أن صاحبھ یتمكن من إرضاء الناس على اختالف 
طبقاتھم، كل من جالسھ أحبھ، ال یملھ الجلیس، ویسھل علیھ إدراك المطالب، وتلین لھ 

  ٨"ْلق المصاعب برفقھ وتحببھ إلى الَخ
.  

                                                           

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین    :  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین          - ١
 بی�روت، الطبع�ة الثالث�ة،    –محم�د المعت�صم ب�اهللا البغ�دادي ، دار الكت�اب العرب�ي           : ابن قیم الجوزیة ، تحقیق    

  .٢/٣٢٠م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦
  .٢٥٥٣ حدیث ٤/١٩٨٠ باب تفسیر البر واإلثم ٥ والصلة واآلداب  كتاب البر٤٥ صحیح مسلم في - ٢
 . وإسناده صحیح ٤٧٩٩ حدیث ٢/٦٦٨ باب في حسن الخلق ٧ كتاب األدب ٣٥ سنن أبي داود في - ٣
 ٢٠٠٤ ح�دیث  ٤/٣١٩  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ح�سن الخل�ق       ٦٢ كتاب البر والصلة - ٢٨ سنن الترمذي في  - ٤

 .ھذا حدیث صحیح غریب: وقال 
  . وإسناده حسن٢٥٠٥٧ حدیث ٦/١٣٣ مسند أحمد بن حنبل - ٥
 ٢٠١٨ ح�دیث  ٤/٣٦٩ باب  ما جاء ف�ي مع�الي األخ�الق    ٧١ كتاب البر والصلة  ٢٨ سنن الترمذي في  - ٦

   .ھذا حدیث حسن غریب: وقال 
  . وإسناده حسن٧٣٩٦ حدیث ٢٥٠/ ٢ مسند أحمد بن حنبل - ٧
إب��راھیم ب�ن ص�الح الحمی��ضي ، المملك�ة العربی��ة    : ء م��ستقبل ال�شباب   التربی�ة األخالقی�ة وأثرھ��ا ف�ي بن�ا    - ٨

 .٢٥م ص٢٠٠٩ قسم القرآن وعلومھ -السعودیة ، جامعة القصیم 
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ب اطا  

وا ا  واردةا م ال ا ن ن اق ا رظ  

َوَم�ا آَت�اُكُم   {: السنة النبویة الصحیحة المصدر الثاني لألخ�الق ب�نص الق�رآن الك�ریم      
اس�تخدم الرس�ول ص�لى    ، و] ٧: الحشر[} للََّھالرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا َواتَُّقوا ا    

اهللا علی�ھ وس��لم بأقوال��ھ وأفعال��ھ وب��القرآن ال��ذي یتل��وه ویعلم��ھ للم��سلمین طرق��ًا متع��ددة ف��ي  
تعلیم القیم اإلسالمیة للمسلمین وغرسھا فیھم وتنمیتھا ورعایتھا ولم یستخدم طریقة بعینھا 

الت�ي تناس�بھ وك�ان أحیان�ًا ی�ستخدم      في جمیع المواقف ، بل كان یخت�ار لك�ل موق�ف الطریق�ة       
أكثر من طریقة في الموقف الواح�د بح�سب مقت�ضیات ھ�ذا الموق�ف ، وك�ان اإلقت�داء ب�النبي               
صلى اهللا علیھ وس�لم م�ن أھ�م ط�رق تعل�م الق�یم وق�د أم�ر اهللا س�بحانھ وتع�الى الم�سلمین أن                   

ُك�ْم ِف�ي َرُس�وِل اللَّ�ِھ ُأْس�َوٌة      َلَقْد َكاَن َل{یقتدوا برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في قولھ تعالى        
، وقد طلب الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم م�ن الم�سلمین أن یقت�دوا          ] ٢١: األحزاب[} َحَسَنٌة

 ، والفطرة السلیمة ترى أن ٢"خذوا عني مناسككم "  و ١"صلوا كما رأیتموني أصلي " بھ 
ا أن الق�دوة ال�سیئة لھ�ا    القدوة الصالحة من خیر وسائل التربیة وغرس الق�یم ال�سلیمة ، كم�            

ت��أثیر س��لبي عل��ى الم��تعلم وعل��ى الطف��ل ، فالول��د ال��ذي ی��رى وال��ده یك��ذب ال یمك��ن أن ی��تعلم  
الصدق ، والولد الذي یرى أمھ تغش أباه أو أخ�اه أو ھ�و نف�سھ ال یمك�ن أن ی�تعلم األمان�ة ،                       

   .٣والولد الذي یرى أمھ مستھترة ال یمكن أن یتعلم الفضیلة
أو ب�صورة منف�ردة    ، د في إحساسھ باألمن لعدة أسباب تعمل مجتمع�ھ        وقد یتعثر الفر  

، وعدم الثقة بالنفس، وعدم القدرة على تحقیق الذات، أخفاق الفرد في إشباع حاجاتھ : منھا
وتوق�ع  ، والضغط النف�سي ، والقلق والمخاوف االجتماعیة، والشعور بعدم التقدیر االجتماعي   

   .٤سالیب التنشئة االجتماعیة الخاطئةوأ، وعدم االستمتاع بالحیاة، الفشل
وال یقتصر األمن النفسي للفرد على جانب واحد م�ن جوان�ب شخ�صیتھ فق�ط، وإنم�ا                 
یتضمن األمن النفسي في الجوانب الجسمیة، واالجتماعی�ة، والوجدانی�ة، والعقلی�ة، وی�رتبط              

 فاألمن النف�سي ھ�و تح�رر        بًا موج ًااألمن النفسي واألمن االجتماعي والصحة النفسیة ارتباط      
الفرد من الخ�وف والوص�ول إل�ى حال�ة االطمئن�ان عل�ى ص�حتھ وم�ستقبلھ، وال�شعور بالثق�ة                      

   .٥تجاه اآلخرین ومركزه االجتماعي

                                                           

 ب��اب األذان للم��سافر إذا ك��انوا جماع��ة واإلقام��ة وك��ذلك   - ١٨ كت��اب األذان - ١٤ ص��حیح البخ��اري ف��ي  - ١
  .٦٠٥ حدیث ١/٢٢٦ الباردة أو المطیرة  بعرفة وجمع وقول المؤذن الصالة في الرحال في اللیلة

 باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكبا وبی�ان قول�ھ        - ٥١ كتاب الحج    - ١٥ صحیح مسلم في     - ٢
  .١٢٩٧ حدیث ٢/٩٤٣صلى اهللا تعالى علیھ وسلم لتأخذوا مناسككم 

م ، ص ١٩٨١ ،  ع��ة ال��سادسةالطبمحم�د قط��ب ، دار ال��شروق ، الق�اھرة ،   : م�نھج التربی��ة اإلس��المیة   - ٣
١٨٦.  

، ٥٨ع ، مجلة علم ال�نفس ، جمال حمزة  :   سلوك الوالدین اإلیذائي للطفل وأثره على األمن النفسي لھ           - ٤
  . ١٣٠م ص ٢٠٠١الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة

 .٨٥ األسس النفسیة آلراء الماوردي التربویة ، ص- ٥
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   : ١وھنالك ستة قیم وعناصر أساسیة تشكل مفھوم األمن النفسي وھي

 بقیمة وأھمیة   ویتمثل في نظرة الفرد لذاتھ نظرة ایجابیة والشعور       :  تقبل الذات    -١
الحیاة ، ویرى العلم�اء أن بن�اء ال�ذات اإلیجابی�ة وأھ�م الوس�ائل العملی�ة الت�ي ت�ساعدنا عل�ى                    

رأی�ت رس�ول اهللا ص�لى     :" تحقیق ذلك، جاء في الحدیث عن أحد الصحابة رض�ي اهللا ع�نھم              
اهللا علیھ وسلم على المنبر والحسن بن علي إل�ى جنب�ھ وھ�و ُیقِب�ل عل�ى الن�اس م�رة وعلی�ھ            

إن ابن��ي ھ��ذا س��ید ولع��ل اهللا أن ی��صلح ب��ھ ب��ین فئت��ین عظیمت��ین م��ن        :" رى ، ویق��ول أخ��
  .٢"المسلمین
 وتتمثل في قدرة الفرد على إقامة عالقات ایجابیة :العالقة االیجابیة مع اآلخرین -٢

  .مع اآلخرین 
وقد حض الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم عل�ى االخ�تالط بالن�اس وح�ضور جمعھ�م ومج�الس                    

زی��ارة الم��ریض وح��ضور الجن��ائز ومؤاس��اة المحت��اج وإرش��اد الجاھ��ل ، كم��ا اھ��تم      ال��ذكر و
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالمواقف االیجابیة واألخالق النبیلة التي كان یتمتع بھ�ا غی�ر                
المسلمین في عصره وإشادتھ بھا ودعوتھ إلى األخذ بھا مع التأكید على أن م�ن ال�ضروري        

الیجابي من أي جھة أتى بل و یبادر إلى ذلك ، مثل حلف الفضول أن یشترك المسلم بالعمل ا
لق�د  : " الذي اھتم بنصرة المظلومین والفق�راء وق�ال فی�ھ رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم            

 ، كم��ا ك��ان ٣"ش��ھدت ف��ي دار عب��د اهللا ب��ن ج��دعان حلف��ا ل��و دعی��ت ب��ھ ف��ي اإلس��الم ألجب��ت   
 اهللا علیھ وسلم حتى قبل البعثة فقد اس�تدلت  السعي في نفع الناس جمیعا مالزما للنبي صلى       

خدیجة على أن ما حصل في غار حراء ال یمكن أن یكون ش�را للنب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               
ك��ال واهللا ال یخزی��ك اهللا أب��دا، إن��ك لت��صل ال��رحم وتحم��ل الَك��لَّ وتك��سب المع��دوم    : فقال��ت ل��ھ 

   .٤"وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق 
 وتتمثل في اعتماد الفرد على نفسھ وتنظیم سلوكھ وتقیم ذاتھ م�ن        : االستقاللیة   -٣

وقد كان صلى اهللا علیھ وس�لم یخ�دم نف�سھ ، وم�ن ذل�ك      خالل معاییر محدده یضعھا لنفسھ ،    
، وھ�ذا اعتم�اد     ٥أنھ كان یخصف نعلھ ویرفع ثوبھ ویحمل حاجتھ ویكنس بیتھ ویحلب ال�شاة            

غی��ره وال م��ستنكف م��ن العم��ل مھم��ا ك��ان،  عل��ى ال��نفس فلی��ؤد ك��ل عمل��ھ غی��ر معتم��د عل��ى  
 .ویعلمنا إن االعتماد على النفس ھو القوة والبطولة والرقي واالستقالل 

 وتتمثل في قدرة الفرد على إدارة بیئت�ھ واس�تثمار      : السیطرة على البیئة الذاتیة      -٤
لیھ وسلم وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عالفرص الجیدة الموجودة في بیئة لالستفادة منھا ،     

                                                           

وحدة النفسیة لدى عینة من المرض�ى المرفوض�ین أس�ریًا والمقب�ولین أس�ریًا         األمن النفسي والشعور بال    - ١
م ، ٢٠٠١رسالة ماجستیر، جامع�ة أم الق�رى، ال�سعودیة،     زھور عبد اهللا باشماخ ،      : بمنطقة مكة المكرمة    

 .١٢-١١ص
 ب��اب ق��ول النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم للح��سن ب��ن عل��ي  - ٩ كت��اب ال��صلح - ٥٧ص��حیح البخ��اري ف��ي  - ٢

 .  ٢٥٥٧ حدیث ٢/٩٦٢ي اهللا عنھما رض
محم�د عب�د   : أحمد بن الحسین بن علي ب�ن موس�ى أب�و بك�ر البیھق�ي ،  تحقی�ق                 : سنن البیھقي الكبرى     - ٣

  .١٣٤٦١ حدیث ٢/٢٠٤م ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، -القادر عطا ، مكتبة دار الباز 
دء ال�وحي إل�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا      ب�اب كی�ف ك�ان ب�    - ١ كت�اب ب�دء ال�وحي     – ١ صحیح البخ�اري ف�ي       - ٤

  .٣ حدیث ١/٤علیھ وسلم 
 . وإسناده صحیح ٢٤٧٩٣ حدیث ٦/١٠٦ مسند أحمد بن حنبل - ٥
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ش�بابك قب�ل ھرم�ك، وص�حتك قب�ل س�قمك، وغن�اك قب�ل فق�رك،                  : اغتنم خمًسا قبل خم�س    : " 
: "  ، وفي حدیث آخر عنھ صلى اهللا علیھ وس�لم       ١"وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك       

بادروا باألعمال، ھل تنتظرون إال فق�ًرا من�سًیا، أو غن�ى مطغًی�ا، أو مرًض�ا مف�سًدا، أو ھرًم�ا          
 .٢"و موًتا مجھًزا أو الدَّجال، فشرُّ غائب ینتظر، أو الساعة، فالساعة أدھى وَأَمر مفنًدا، أ

مغب��ون فیھم��ا كثی��ٌر م��ن الن��اس؛  نعمت��ان: " وف�ي ح��دیث ثال��ث یق��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  
 ، ففي ھذه األحادیث الثالثة یطلب الرسول الكریم إلى الم�سلم أن یغت�نَم               ٣"الصِّحَّة، والفراغ   

فرص�َة ص�حتھ خوًف�ا م�ن الم�َرض، فی�ستعمل ن�شاطھ ف�ي                 ص دون تفریط، فیھتبل   جمیع الفرَ 
طاع��ة اهللا ب��سائر أن��واع الجھ��اد والكف��اح؛ جھ��اد ال��نفس، ُم��ستعمًال ُش��كر اهللا عل��ى ال��صِّحَّة       
والعافیة في ھذا السبیل، ویغتنم فرص�ة غن�اه وثروت�ھ؛ فیج�ود بب�ذلھا ف�ي س�بیل اهللا؛ تقوی�ة                      

 وصیانة لِدینھ، ُمستغال فرصتھا قبل زوالھ�ا ب�صروف ال�دھر الت�ي              لعقیدتھ، وزحًفا برسالتھ،  
 . یقلِّبھا اهللا كیف یشاء، وعامًال على تْقییدھا بُشْكر اهللا باستعمالھا الصحیح 

 وتتمثل ف�ي إن ی�ضع الف�رد لنف�سھ أھ�دافا مح�ددة وواض�حة        : الحیاة ذات أھداف     -٥
َمْن «: قال صلى اهللا علیھ وسلم: رك یبنى إلى تحقیقھا ، وعلى قدر ھدفك وصدقك یكون أج        

    .٤»َسَأَل اللََّھ الشََّھاَدَة ِبِصْدٍق َبلََّغُھ اللَُّھ َمَناِزَل الشَُّھَداِء َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشِھ
إن ضعف اإلرادة والطلب من : "قال ابن القیم: كما على قدر ھدفك تكون حیاة قلبك 

     .٥"م حیاة كانت ھّمتھ أعلى وإرادتھ ومحبتھ أقوىضعف حیاة القلب، وكلما كان القلب أت
وتتمثل في إدراك الفرد لقدراتھ وإمكانیاتھ السعي نحو تطویرھا :  التطور الذاتي -٦

م�ع تط��ور ال�زمن ، وق��د ورد ف��ي ال�سنة النبوی��ة النھ��ي ع�ن تحقی��ر ال��ذات فف�ي الح��دیث ق��ال      
لق��ست :  نف��سي، ولك��ن لیق��ل خبث��ت: ال یق��ولن أح��دكم : "رس��ول اهللا ص��بى اهللا علی��ھ وس��لم   

   .غثت أو ضاقت؛ وفي ھذا الحدیث نھي عن تحقیر الذات:  ، ومعنى لقست أي٦نفسي
  

ومن أھم الق�یم الت�ي تجل�ب األم�ن النف�سي للف�رد الم�سلم اإلیم�ان والتق�وي ، فحاج�ة               
اإلن��سان إل��ى اإلیم��ان بوحدانی��ة اهللا وألوھیت��ھ حاج��ة فطری��ة ف��ي ال��نفس اإلن��سانیة فط��ر اهللا    

ومن ھنا یتحقق األمن النف�سي ال�ذي ھ�و    ، والمؤمن الصادق ال یخشى إال اهللا    ، س علیھا النا
حاجة أساسیة لعطاء اإلنسان وإسھامھ في عم�ارة األرض وترقیتھ�ا  واإلیم�ان أی�ضًا یحق�ق             

   .٧الرضا ویورث األمن النفسي ویمنح األمل والتفاؤل واالستبشار

                                                           

م�صطفى  : المستدرك على الصحیحین ، محمد ب�ن عب�د اهللا أب�و عب�د اهللا الح�اكم النی�سابوري  ، تحقی�ق                 - ١
 م�ن ح�دیث اب�ن عب�اس     ٤/٣٠٦م ١٩٩٠ – ١١٤١ ، ١ بیروت ، ط –عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة      

  . یخرجاه، ووافقھ الذھبي ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم: مرفوًعا، وقال الحاكم
  .ھذا حدیث حسن غریب :  وقال٢٣٠٦ حدیث ٤/٥٥٢سنن الترمذي  - ٢
یش  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�صحة والف�راغ وأن ال ع�یش إال ع�         - ١ كتاب الرق�اق     - ٨٤ صحیح البخاري في     - ٣

   .٦٠٤٩حدیث  ٥/٢٣٥٧اآلخرة 
 ٣/١٥١٧ باب استحباب طلب الشھادة ف�ي س�بیل اهللا تع�الى        - ٤٦ كتاب اإلمارة    - ٣٣ صحیح مسلم في     - ٤

  .١٩٠٩حدیث 
  .٣/٢٤٧ مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین - ٥
  .٥٨٢٥ حدیث ٥/٢٢٨٥ باب ال یقل خبثت نفسي - ١٠٠ كتاب األدب - ٨١ صحیح البخاري في - ٦
الكت��اب من��شور عل��ى موق��ع ( ع��اطف ال��سید ، الناش��ر :  التربی��ة اإلس��المیة أص��ولھا ومنھجھ��ا ومعلمھ��ا - ٧

  .٤١حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ص ): المكتبة الشاملة 
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األول : لقل��ب، فأن��ھ الب��د فی��ھ م��ن ش��یئینوإذا ك��ان اإلیم��ان أص��لھ اإلیم��ان ال��ذي ف��ي ا
تصدیق بالقلب وإقراره ومعرفتھ وھذا ھو التوحید، واآلخر عمل القلب وھو التوكل على اهللا 
وح�ده ونح��و ذل�ك م��ن ح�ب اهللا ورس��ولھ، وح�ب م��ا یح�ب اهللا ورس��ولھ، وإخ�الص العم��ل هللا       

داخلة في اإلیمان   وحده، كانت أعمال القلب من الحب واإلخالص والخشیة والتوكل ونحوھا           
بھذا المعنى، وكانت األخالق الكریمة داخلة فیھ أیضا، وأم�ا الب�دن ف�ال یمك�ن أن یتخل�ى ع�ن             
مراد القلب ألنھ إذا كان في القلب معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ولھ�ذا ق�ال    

ھ، وإذا أال وإن في الج�سد م�ضغة إذا ص�لحت ص�لح الج�سد كل�      «: النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم 
    .١»فسدت فسد الجسد كلھ، أال وھي القلب

إن اإلیم�ان ب�ذلك ھ�و من�اط تك�وین الق�یم الخلقی�ة واالجتماعی�ة ونحوھ�ا، وھ�و أی��ضا           
مصدر اإللزام الخلقي، ألنھ ھو المسیطر على ك�ل غرائ�ز اإلن�سان وش�ھواتھ، والم�تحكم ف�ي                   

   .٢أحاسیسھ ودوافعھ
 ما یضره أو یضر غیره وما یغضب رب�ھ،   فتتضمن أن یتقي اإلنسان:أما تقوى اهللا   

مما یجعلھ في وقای�ة م�ن ع�ذاب اهللا وس�خطھ ف�ي ال�دنیا واآلخ�رة، وأن یق�ف عن�د ح�دود اهللا             
َوَتَزوَُّدوا {: وأن یطیع أوامره التي فیھا الخیر، وأن یجتنب نواھیھ عما یضر ، قال اهللا تعالى

والتق��وى تنی��ر الب��صیرة  ] ١٩٧: البق��رة[} وِلي اْلَأْلَب��اِبَف��ِإنَّ َخْی��َر ال��زَّاِد التَّْق��َوى َواتَُّق��وِن َی��اأُ  
َیاَأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا      {: وتجعل اإلنسان قادرا على التفریق بین الحق والباط�ل، ق�ال اهللا تع�الى             

 ومن ثمرات التقوى األمن النفسي والتوفی�ق      ] ٢٩: األنفال[} ِإْن َتتَُّقوا اللََّھ َیْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا       
الَّ��ِذیَن آَمُن��وا {:  ، ق��ال اهللا تع��الى٣والتأیی�د والن��صر ف��ي ال��دنیا والث��واب والرحم��ة ف�ي اآلخ��رة  

والتق�وى  ] ٦٤،  ٦٣: ی�ونس [} َلُھُم اْلُبْشَرى ِف�ي اْلَحَی�اِة ال�دُّْنَیا َوِف�ي اْل�آِخَرِة             * َوَكاُنوا َیتَُّقوَن   
) ٢(ِق اللَّ��َھ َیْجَع��ْل َل��ُھ َمْخَرًج��ا   َوَم��ْن َیتَّ�� {: تف��رج األزم��ات وتح��ل الم��شكالت، ق��ال اهللا تع��الى   

َوَم�ْن َیتَّ�ِق اللَّ�َھ َیْجَع�ْل َل�ُھ ِم�ْن            {: وقال تع�الى  ] ٣،  ٢: الطالق[} َوَیْرُزْقُھ ِمْن َحْیُث َلا َیْحَتِسُب      
  ] .٤: الطالق[} َأْمِرِه ُیْسًرا 

مؤمن ومن القیم األخالقیة التي تؤثر على األمن النفسي التف�اؤل وع�دم الی�أس ، ف�ال           
َوَلا َتْیَأُس�وا ِم�ْن َرْوِح اللَّ�ِھ ِإنَّ�ُھ َل�ا      { : "متفائل دائما ال یتطرق الیأس الى نفسھ فقد قال تعالى      

، ویطم�ئن اهللا الم�ؤمنین بأن�ھ دائم�ًا     ] ٨٧: یوس�ف [} َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ      
َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِری�ٌب  { : اذا دعوهاذا سألوه فإنھ قریب منھم ویجیبھم  ، معھم  

، ] ١٨٦: البق�رة [} ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا ِلي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّھْم َیْرُش�ُدونَ           
  .وھذه غایة األمن النفسي لالنسان 
رة المجتمع ، ألنھ�ا ال�ضابط والمعی�ار     أن األخالق تعد صوومما سبق یتضح للباحثة 

والموقف األساس�ي لل�سلوك الف�ردي واالجتم�اعي، أو القواع�د األساس�یة الممنوح�ة م�ن اهللا                   
لإلنسان لتنظیم حیاتھ، وھي تنتظم فیما یسمى بالبناء الخلقي أو النظام الخلقي ال�ذي یعك�س            

مى لھ أخالقھ التى تضبط أھداف المجتمع، ومصادر تكوینھ وطبیعة بنائھ ، والمجتمع اإلسال       
                                                           

 وص�حیح  ٥٢ ح�دیث  ١/٢٨ ب�اب ف�ضل م�ن اس�تبرأ لدین�ھ      - ٣٧ كتاب اإلیم�ان  - ٢ صحیح البخاري في     - ١
 .١٥٩٩ حدیث ٣/١٢١٩ باب أخذ الحالل وترك الشبھات - ٢٠ كتاب المساقاة - ٢٢ في مسلم

عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن :  موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم        - ٢
  .٧٠ عبد اهللا بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي ، دار الوسیلة للنشر والتوزیع ، جدة الطبعة الرابعة ص

  .٣٥٢عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ص : حامد عبد السالم زھران ، نشر: التوجیھ واإلرشاد النفسي  - ٣
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وتح��دد ال��سلوك، بمعن��ى أن ل��ھ بن��اءه المعی��ارى، ال��ذي نب��ع ف��ى األس��اس م��ن الم��صدرین           
القرآن والسنة المطھرة، فالقرآن بما أتى ب�ھ م�ن مك�ارم األخ�الق الت�ي تج�سدت              : األساسیین

فى شخص الرسول الكریم وترجمت فى أقوالھ وأفعالھ ھى المصدر األساس�ى المعتم�د للق�یم                
  .فى المجتمع اإلسالمي
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  الخاتمة
  

 بحمد اهللا وتوفیقھ ت�م ھ�ذا البح�ث ال�ذي تن�اول موض�وع الق�یم األخالقی�ة وأثرھ�ا ف�ي                
، وفیم�ا یل�ي أھ�م نت�ائج البح�ث           " دراسة من منظور ال�سنة النبوی�ة        " تحقیق األمن النفسي    

  :وتوصیاتھ 
   : النتائج 

یة أو االنفعالیة لدى الفرد، وحالة الطمأنینة النفس: ـ یعرف األمن النفسي كذلك بأنھ 
 وغیر معرض للخطر ومح�رك للف�رد ف�ي تحقی�ق أمن�ھ ،      یكون فیھا إشباع الحاجات مضمونً    

وھو حاجة من حاجات الفرد، إشباعھا یجعلھ یشعر باالرتیاح واالطمئنان ومن خالل شعوره 
  .باالنتماء أو تقبل اآلخرین لھ والتحرر من الخوف واأللم 

لنبوی�ة، م�ا یؤك�د أھمی�ة أم�ن اإلن�سان ف�ي الجماع�ة الت�ي یع�یش فیھ�ا،                    في ال�سنة ا   ـ  
فاألمن على نفس اإلن�سان، وعل�ى س�المة بدن�ھ م�ن العل�ل، واألم�ن عل�ى ال�رزق، ھ�و األم�ن                
الشامل الذي أوجز اإلحاطة بھ وتعریفھ وھو ما تناولتھ األحادیث الواردة ف�ي ھ�ذا الجان�ب ،        

  .بمثابة ملك الدنیا بأسرھا وجعلت تحقق ھذا األمن لدى اإلنسان 
إن تنمیة القیم الخلقیة لدى اإلنسان المسلم تعتمد على تكوین ال�وازع ال�داخلي ف�ي     ـ  

الفرد منذ الطفولة األولى حیث یؤمن الفرد بالقیم، ویكتسبھا ویتشربھا ویضیفھا إلى إط�اره              
ع�ل االجتم�اعي    المرجعي للسلوك، ویتم ذلك من خالل التنشئة االجتماعیة، وعن طریق التفا          

  .یتعلم الفرد أن مواقفھ یجب أن تتسم بالخلقیة وذلك حتى یشارك في حیاة المجتمع بفاعلیة
كان اإلقتداء ب�النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم م�ن أھ�م ط�رق تعل�م الق�یم وق�د أم�ر اهللا                        ـ  

سبحانھ وتعالى المسلمین أن یقتدوا برسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ، وق�د طل�ب الرس�ول           
اهللا علیھ وسلم من المسلمین أن یقتدوا بھ والفطرة السلیمة ت�رى أن الق�دوة ال�صالحة    صلى  

من خیر وسائل التربیة وغرس القیم السلیمة ، كما أن القدوة السیئة لھ�ا ت�أثیر س�لبي عل�ى             
  .المتعلم 

ال یقتصر األمن النفسي للفرد على جانب واحد م�ن جوان�ب شخ�صیتھ فق�ط، وإنم�ا             ـ  
ف��سي ف��ي الجوان��ب الج��سمیة ، واالجتماعی��ة ، والوجدانی��ة، والعقلی��ة ،       یت��ضمن األم��ن الن 

   .بًا موجًاویرتبط األمن النفسي واألمن االجتماعي والصحة النفسیة ارتباط
ـ من أنواع الق�یم األخالقی�ة الت�ي ت�شكل مفھ�وم األم�ن النف�سي تقب�ل ال�ذات والعالق�ة                 

، ومن أھم   لبیئة الذاتیة والتطور الذاتي     االیجابیة مع اآلخرین واالستقاللیة والسیطرة على ا      
  .التفاؤل وعدم الیأس القیم التي تجلب األمن النفسي للفرد المسلم اإلیمان والتقوي و

  :التوصیات 
  :توصي الباحثة باآلتي 

ـ�� ض��رورة االھتم��ام بدراس��ة التوجیھ��ات والنظری��ات األمنی��ة ف��ي ال��سنة النبوی��ة،          
  .والتأصیل للعلوم المعاصرة 

ون بین المؤسسات التربویة واالجتماعیة واالعالمیة لترسیخ ثقافة األمن في ـ التعا
نفوس األفراد وتربیتھم تربیة إسالمیة صالحة وفق المنھج النبوي لتحقیق الطمأنینة 

  .واالستقرار في المجتمع 
 واهللا ولي التوفیق وعو الھادي إلى سواء السبیل
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  فھرس المصادر والمراجع
  

  محم���د ب���ن محم����د أب���و حام���د الغزال����ي ، دار المعرف���ة للن����شر      : ین إحی���اء عل���وم ال����د  / ١
  .بیروت 

دار البشائر اإلسالمیة : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري ، الناشر : األدب المفرد / ٢
   .محمد فؤاد عبد الباقي: م تحقیق١٩٨٩ – ١٤٠٩ بیروت ، الطبعة الثالثة، –
، ١٦٠لطیف محمد خلیفة، سلسلة عالم المعرفة،العددعبد ال: ارتقاء القیم دراسة نفسیة     / ٣

   .م١٩٩٢المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب : الكویت
جم��ال ح��سین األلوس��ي ، مطبع��ة بغ��داد ،   : األس��س النف��سیة آلراء الم��اوردي التربوی��ة   / ٤

  .م ١٩٨٨بغداد،  
والحی��اة، الع��دد  عب��د ال��رحمن ع��دس ، مجل��ة األم��ن    : اإلس��الم واألم��ن النف��سي لإلف��راد   / ٥
  .م ١٩٩٧، )١٦٩(
حام��د عب��د ال��سالم زھ��ران ،    : األم��ن النف��سي دعام��ة أساس��یة لألم��ن الق��ومي العرب��ي      / ٦

  .م ١٩٨٩، )١٩(، جزء )٤(دراسات تربویة، المجلد 
األم��ن النف��سي وال��شعور بالوح��دة النف��سیة ل��دى عین��ة م��ن المرض��ى المرفوض��ین أس��ریًا  / ٧

رسالة ماجستیر، جامعة   زھور عبد اهللا باشماخ ،      : لمكرمة  والمقبولین أسریًا بمنطقة مكة ا    
  .م ٢٠٠١أم القرى، السعودیة، 

بن��اء برن��امج إرش��ادي جمع��ي لألم��ن النف��سي وأث��ره ف��ي التفكی��ر أالبتك��اري ل��دى طلب��ة       / ٨
تغرید خلیل التتنج�ي ، أطروح�ة دكت�وراه، كلی�ة التربی�ة الریاض�یة، جامع�ة بغ�داد،             : الجامعة  
  .م ١٩٩٧

إب��راھیم ب��ن ص��الح الحمی��ضي ،  : ی��ة األخالقی��ة وأثرھ��ا ف��ي بن��اء م��ستقبل ال��شباب    الترب/ ٩
  .م ٢٠٠٩ قسم القرآن وعلومھ -المملكة العربیة السعودیة ، جامعة القصیم 

  ع������اطف ال������سید ، الناش������ر : التربی������ة اإلس������المیة أص������ولھا ومنھجھ������ا ومعلمھ������ا / ١٠
  .طبع والنشر محفوظة للمؤلف حقوق ال): الكتاب منشور على موقع المكتبة الشاملة ( 

إب��راھیم األبی��اري ، دار : عل��ي ب�ن محم��د ب��ن عل�ي الجرج��اني ، ، تحقی�ق    : التعریف�ات  / ١١
  .ھـ ١٤٠٥ بیروت ، الطبعة األولى ، –الكتاب العربي 

دار عالم الكتب ، الطبع�ة      : حامد عبد السالم زھران ، نشر     : التوجیھ واإلرشاد النفسي    / ١٢
  .الثالثة 

دار : محمد بن عیسى أبو عی�سى الترم�ذي ، الناش�ر            : مع الصحیح سنن الترمذي     الجا/ ١٣
  .أحمد محمد شاكر وآخرون:  بیروت ، تحقیق –إحیاء التراث العربي 

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخ�اري الجعف�ي ، تحقی�ق    : الجامع الصحیح المختصر   / ١٤
 –ھ��ـ ١٤٠٧روت ، الطبع��ة الثالث��ة   بی��–م��صطفى دی��ب البغ��ا ، دار اب��ن كثی��ر ، الیمام��ة     : 

  .م١٩٨٧
مجلة علم ، جمال حمزة :  سلوك الوالدین اإلیذائي للطفل وأثره على األمن النفسي لھ / ١٥

  .م ٢٠٠١الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة، ٥٨ع ، النفس
محم�د  : س�لیمان ب�ن األش�عث أب�و داود السج�ستاني األزدي ، تحقی�ق                : سنن أب�ي داود     / ١٦

   .محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، بیروت
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أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى أب��و بك��ر البیھق��ي ،      : س��نن البیھق��ي الكب��رى  / ١٧
   .م١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، -محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز : تحقیق 

محمد جمعة الخالدي، جاجان : شعور المعلم باألمن النفسي وعالقتھ ببعض المتغیرات / ١٨
  .م ١٩٩٠رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد 

محم�د  : تحقی�ق   مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النی�سابوري ،          : صحیح مسلم   / ١٩
   . بیروت– إحیاء التراث العربي  ، دارفؤاد عبد الباقي

  روزآبادي ، مؤسسة الرسالة بیروت محمد بن یعقوب الفی: القاموس المحیط / ٢٠
مؤس��سة : ض��یاء زاھ��ر ، الق��اھرة: الق��یم ف��ي العملی��ة التربوی��ة، سل��سة مع��الم تربوی��ة  / ٢١

   .م١٩٨٤الخلیج العربي 
محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور الم��صري ، دار ص��ادر بی��روت ، الطبع��ة    : ل��سان الع��رب / ٢٢

   .م١٩٩٠األولى 
محمد بن أبي بكر ب�ن أی�وب ب�ن    : د وإیاك نستعین    مدارج السالكین بین منازل إیاك نعب     / ٢٣

محم�د المعت�صم ب�اهللا البغ�دادي ، دار الكت�اب      : سعد شمس ال�دین اب�ن ق�یم الجوزی�ة ، تحقی�ق          
  .م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦ بیروت، الطبعة الثالثة، –العربي 

الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین ، محم��د ب��ن عب��د اهللا أب��و عب��د اهللا الح��اكم النی��سابوري  ،   / ٢٤
 بی���روت ، الطبع���ة األول���ى ، –م���صطفى عب���د الق���ادر عط���ا ، دار الكت���ب العلمی���ة  : ی���ق تحق

   .م١٩٩٠ –ھـ ١٤١١
علي ) : بحث میداني حضاري مقارن     ( مستویات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي       / ٢٥

  .، دمشق ) ١(العدد ) ١٥(سعد ، مجلة جامعة دمشق ، مجلد 
 –مؤسسة قرطب�ة  : أبو عبداهللا الشیباني ، نشر أحمد بن حنبل   : مسند أحمد بن حنبل     / ٢٦

   .القاھرة
   .أحمد ابن فارس ،  دار الجیل ، بیروت ، الطبعة األولى: معجم مقاییس اللغة / ٢٧
أبو القاسم الحسین ب�ن محم�د األص�فھاني ، دار المعرف�ة       : المفردات في غریب القرآن     / ٢٨

  .بیروت 
محم�ود عط�ا ح�سین ، مجل�ة        : نین�ة االنفعالی�ة     مفھوم ال�ذات وعالقت�ھ بم�ستویات الطمأ       / ٢٩

  .م ١٩٨٧، الكویت ، ) ٣(العلوم االجتماعیة  ، العدد 
 ،  الطبع��ة ال��سادسةمحم��د قط��ب ، دار ال��شروق ، الق��اھرة  : م��نھج التربی��ة اإلس��المیة  / ٣٠

   .م١٩٨١
عب��د الم��نعم الحفن��ي ، مكتب��ة الم��دبولي ،    : موس��وعة عل��م ال��نفس والتحلی��ل النف��سي    / ٣١
  .م ١٩٧٨اھرة ، الق

عدد من المختصین بإشراف : موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم         / ٣٢
الشیخ صالح بن عبد اهللا بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي ، دار الوسیلة للنشر والتوزیع  

  .، جدة الطبعة الرابعة 
ثی�ر الج�زري ، دار المكتب�ة    المبارك بن محمد بن األ: النھایة في غریب الحدیث واألثر    / ٣٣

   .ھـ١٣٩٩العلمیة بیروت 
 
  




