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 ر العبادات يف تقويم الذاتأث
 

 عبداهللأميد مصطفى  م.م.
 وزارة التربية

Omed.mu.ab@gmail.com 

  :الممخص

بيا إلى  واالرتفاعالشخصية المسممة، وتقويـ تؤثر العبادات مجتمعة عمى بناء 
وتكامميا النفسي  المستوى التكاممي، وتخميصيا مف األمراض النفسية التي تمنع رقييا،

ألف العبادة تعمؿ  ياء والنفاؽ والجشع واإلجراـ الخ،األنانية والحقد والر  واالجتماعي، مف
المكنوف ، وتسعى ألف يكوف األمراض والعيوبدائما عمى تقويـ الذات مف كؿ تمؾ 

وىذا ما يسمى التخمي ثـ التحمي، إلزالة  ،قا لممظير والسموؾ الخارجيمطاب النفسي
التناقض والتوتر الداخمي، ولتحقيؽ انسجاـ كامؿ بيف الشخصية، وبيف القيـ والمبادئ 

اإلنساف إلى التعالي، وتوجيو نظره إلى المثؿ األعمى  مما يدفعالحياتية السامية. 
الستقامة سموكو، وتسخر قواه لصالح البشرية المتحقؽ في الكماالت اإلليية، تمييدا 

 جمعاء، ألف العبادة ممارسة إيمانية جادة لتقويـ الذات مرورا إلى تقويـ الذوات اإلنسانية 

 (.األثر، العبادات، التقويـ، الذات) الكممات المفتاحية:
The impact of worship in self-evaluation 

Omid Mustafa Abdullah 

Ministry of Education 

Abstract: 

Worships collectively affect the building and straightening of the 

Muslim personality, raising it to the level of integration, ridding it 

of psychological diseases that prevent its advancement, and its 

psychological and social integration, from selfishness, hatred, 

hypocrisy, hypocrisy, greed, criminality, etc., because worship 
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always works to correct the self from all these diseases and 

defects, and it seeks In order for the inner one to conform to the 

outer appearance and behavior, this is called abandonment and 

then adornment, to remove internal contradiction and tension, and 

to achieve complete harmony between the personality and the 

lofty values and principles of life. this leads man to transcendence, 

directing his gaze to the ideal realized in divine perfections, in 

preparation for the straightening of his behavior, and harnessing 

his powers for the benefit of all humanity, because worship is a 

serious faith practice for self-evaluation, passing to the assessment 

of human selves. 

Keywords: impact, worship, calendar, self. 

 المقدمة 

واإلنس إال ليعبدوه ، قاؿ يؤكد القرآف الكريـ أف ا سبحانو وتعالى ما خمؽ الجف 
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ ﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ وَ تعالى . وال يقتصر مفيـو (ٙ٘)الذاريات،  ﴾اإْلِ

العبادة عمى مساحة طبعية تتناوؿ حركات، وشعائر ليتـ بيا االتصاؿ الروحي با، بؿ 
إف العبادة ا، تمثؿ تجربة حياة كاممة، وبرنامجًا شاماًل، ينظـ حياة البشرية، ويسير بيا 

الذات نحو إلى ىدؼ واضح يمنحيا اإلبداع، واالبتكار، والتطور الدائـ الفعاؿ، ثـ تنمية 
واف التوازف والتكامؿ. وىي مف أخص الواجبات األساسية التي فرضيا ا عمى عباده. 

 بؿ جحالو الزكاة صياـ و الصالة و العمى  تقتصرمنيج عبادة، فيي  ىوالمنيج اإلسالمي 
والصمة الدائمة با وىذا  ،ا في أمر الدنيا واآلخرة وأخذ ما أمرنا بوالعبودية  وحده، 

 . نيج التربيةم
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 تقويم الذاتو التقويم : مفهوم العبادة و المبحث األول

 التقويممفهوم العبادة و : المطمب األول

 : العبادة أوال

 والعبادة ،(ٗٙٙ، ٕٕٔٓ)الجوىري،  والتعبيد. الطاعة، والتعبد التنسؾ،: العبادة لغة
اؿ دينية إكراما لإللو وخضوعا لو، وعبادة ا ممارسة دينية، تأدية أفعو  مع عبادات،ج

 (ٜٔٗ، ٕٛٓٓ)اليسوعي،  إعجاب مقروف بإجالؿ يكف لشخص أو لشيء.

 ، تعظيمًا لػربػو.ىو فعؿ المكمؼ عمى خالؼ ىوى نفسو: إصطالحا العبػادة
فعؿ المكمؼ عمى خالؼ ىوى نفسو تعظيما لربو، وقيؿ :  ( ٗٛ، ٕٚٓٓ)الجرجاني، 

عظيـ ا وامتثاؿ أوامره، وقيؿ : ىي األفعاؿ الواقعة عمى نياية ما يمكف مف التذلؿ ت
 ( ٕٖٔ- ٖٔٔ،  ٕٔٔٓ)المناوي،  والخضوعالمتجاوز لتذلؿ بعض العباد لبعض.

، والحج إف ، والزكاة وسائر العبادات إقامة األعماؿ العبادية كالصالة، والصـو
ىة عف الشيوات الػة مف الػطػيػارة والنزااألخرى بخضوع وخشوع تحدث في النفوس حػ

 بصور والمذاىبواألعماؿ العبادية موجودة في جميع األدياف  ،والنزوات النفسية
تتجمى آيات و ، ما ىو موجػود في الديف اإلسالمي واف أسمى مظاىر العبادة ،مختمفة

وخضوعو  ،مظاىػر الصالة العظيمة وخشوع اإلنساف أماموفي تعظيـ الخالؽ وتجميمو 
ػامػؿ مػع النػاس بػعػدؿ واحساف وأدب ، يتعشخص الذي يؤدي العبادة بصدؽوال ،لو

، تمنح لمحافظة عمى عزة النفس والتعفؼ. والعبادة التي تؤدى بإخالص، مع اواحتراـ
  ( ٜٕ، ٜٜٛٔ)خميفة،  اإلنساف استقرارًا روحيًا ورصيد أمؿ في الحياة.

 التقويم : ثانيا

 :التقويم لغة -1

: المرة الواحدة. وقاـ بأمر كذا. وقاـ الماء: جمد، وقامت والقومة .قاـ الرجؿ قياماً 
: قامت الشوؽ اي كسدث، كأنيا وقفت؛ وقاؿ : وقفت مف الكالؿ، وقاؿ المحيانيالدابة
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. وتقاوموا في الحرب، أي نفقت. وقاومو في المصارعة وغيرىاالفراء : قامت السوؽ: 
 ء عوض مػف عػيػف الفعؿ، ألف أصمو، والياةالػمػكػاف إقامقاـ بعضيـ لبعض. وأقاـ بػ

 .(ٖٜٛ، ٕٕٔٓ)الجوىري ، مف موضعو ووأقام ،أقواما

شعر وثمف، قوـ بضاعة  أصمح اعوجاجا، أنيض ما كاف مائال: اقوـ شجرةـ: قوّ 
قـو  أزاؿ االعوجاج، قوـ سوى، قوـ لوحة،تسوى وعدؿ، قوـ تخطيط طريؽ، قـو أمرا، 

، مرا إلى سابؽ عيده مف االنتظاـ، قوـ أوضاع بؿأعاد أ قضيبا معدنيا،مفتاحا، قوـ 
الذي  حوؿ إلى أحسف، قوـ األخالؽ، مقوـأزاؿ االعوجاج والفساد وأعاد إلى الفضيمة، 

 .، تقويـ عظـؿ أو الشخصمف يغطي العم قوـ أخطاءمـ، يجعؿ صحيحا، يقوّ 
  (ٜٜٔٔ-ٜٛٔٔ، ٕٛٓٓ)اليسوعي، 

 التقويم إصطالحا : -2

)كمية أو  عممية جمع وتصنيؼ وتحميؿ وتفسير بيانات أو معموماتالتقويـ ىو 
اميا في إصدار حكـ أو كيفية( عف ظاىرة أو عمؿ أو موقؼ، أو سموؾ، بقصد استخد

. فكأنيػا قػيػاـ معياري واشتقت القيمة مف فعؿ قاـ (ٜٓ٘، ٜٜٓٔ)مدكور،  .اتخاذ قرار
، فيي متضمنةولكي تكوف القيمػة فعاًل  ،تقامةوعو عف الالإستواء الى االسينقػؿ موض

 تتمتع بقوة كػافيػة محمػولػة عمػى الصحػة والفعالية والتأثير. 

عندما ترتبط القيمة بصفة الشخصية تضفي مقػامػيػا عمى الشخص فترفعو وترتفع بو 
مف التميز العاـ عف بقية الناس الى العبقرية والبطولة والتفوؽ والتمرد وغيرىا مف 
حاالت كسر قيمة المألوؼ والشائع والمتواضع عميو بوصفيا حدودًا قصوى في سمـ 

ح تتعػرج مسػارب القيمة وتدرجاتيا التفاضمية بيف التمييز القيمي. بيف الذروة والسف
أما عندما ترتبط القيمة بالمغة فإنيػا  ،(ٖٛٙ، ٜٙٛٔ. )معيد األنماء العربي، األفراد

تنػدغػـ فػي داللة الكممات ومعناىا ضمف سياؽ االستعماؿ المألوؼ لممفردات . ويعتبر 
قوسي الجيؿ بالمعنى الحقيقي الخروج عف ىذا السياؽ خماًل قيميًا يضع اإلنساف بيف 

 التقويـف، (ٖٛٙ، ٜٙٛٔ، زيادة) لمكممات أي داللتيا المرتبطة بالمعنى الصحيح ليا.
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شامؿ لجميع أنواع السموؾ؛ فيذا  مستوياتو، أما أنوو  عممية شاممة لجميع أنواع السموؾ
ما أنو أ لسموؾ الوجداني، والسموؾ الحركي،، واأف التقويـ شامؿ لمسموؾ المعرفي يعني

المستويات الدنيا لمسموؾ  فيو ال يركز عمى لجميع مستويات السموؾ أو التعمـ،شامؿ 
المعرفي كالتذكر والحفظ والفيـ، مع إغفاؿ المستويات العميا لمتفكير كالتطبيؽ والتحميؿ 

 والتركيب والتقويـ.

 أهمية التقويم 

، لمتعمـ، وأولياء األمور واإلدارةفي المجاالت التالية: المعمـ، وا ةتربوياللمتقويـ أىميتو 
شػامؿ لجميع جوانب شخصية وىو مرتبط بأىداؼ مناىج التربية اإلسالمية، كما أنػو 

أساس التطوير والتجديد، ولكنو ميمؿ عػادة لدى معممي التربية  تقويـ. والالمتعمـ
 (ٕٜٔ، ٕٙٓٓ)الياشمي،  اإلسالمية.

ليكوف صالحًا لتقوى ا، وعمارة اإلنساف أف منيج التربية اإلسالمية ييدؼ إلى بناء 
فالتربية  مترتبة عمى استخالؼ ا لو فييا،، وأداء االلتزامات الاألرض طبقا لمنيج ا

في ىذا المنيج ليست مف أجؿ اجتياز االمتحانات، وأداء االختبارات، بؿ مف أجؿ 
ية الحياة رض وترقاكتساب المعارؼ والمفيومات والميارات واستخداميا في عمارة األ

 .بما يتفؽ مع منيج ا

في دراسة عموـ المقاصد  . جماعيتربية في ىذا المنيج فردي وجماعيونظاـ ال
منيج يتمتع . وىو فردي في دراسة ما بعد ذلؾ مف العموـ. والمتعمـ في ىذا الوالغايات

اسية الدر فيو بعد دراسة عموـ المقاصد يختار مف المواد  بقسط كبير مف الحرية،
فاليدؼ مف التقويـ في ىذا  األخرى ما يناسب فطرتو، واستعداداتو وميولو المختمفة،

  (ٚٓ٘، ٜٜٓٔ)مدكور،  المنيج ىو النمو الكامؿ.

وفؽ ىذا  وكانت ممارسة المسمميف التربوية إلى ما قبؿ قرنيف مف الزماف تقريبا تسير
إمتحاف بعد االنتياء مف الدراسة ، فمـ يطمب مف المتعمميف تأدية المفيوـ لعممية التربية

كاالمتحانات التي تعقد في أيامنا ىذه. ولـ يكف الطالب الطالب / مطالبًا بامتحانات 
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فمـ يكف الطالب مقيدًا بنظاـ  ،ؼ إلى آخر، أو مف فرقة إلى أخرىخاصة لمنقؿ مف ص
 ( ٛٓ٘، ٜٜٓٔ)مدكور،  معيف، وال بجدوؿ أوقات لمدروس والمحاضرات.

 ات : الذثالثا

 : الذات لغة -1

ة قادرة عمى المعرفة االستنتاجية، ناحية مف نواحي الشخصينفس وال معيا ذوات،ج ذات
ينو، واسـ الذات في المغة ما سميت بو ذات ع وكؿ ما يقوـ بنفسو، وذات الشيء نفسو

وذات الصدر سريرة  كالرجؿ، ويقابمو اسـ المعنى كالذكاء، ذات الػصػدر الفكر،
اإلنساف، وذات الجنب التياب في غالؼ الرئة، وذات الرئة إلتياب يصيب الرئة، وذات 

 .(٘ٔٗ، ٖٕٓٓ)مسعود، الحاؿ تممكو، وذات البيفما الشقة الكممة، وذات اليد 

 الذات إصطالحا: -2

 ما يخصو ويميزه عف جميع ما عداه، وقيؿ ذات الشيء نفسو وعينو،: الذاتي لكؿ شيء
ألف  والفرؽ بيف الذات والشخص أف الذات أعـ مف الشخص وىو اليخمو عف العرضػ

، ٕٚٓٓ)الجرجاني، ، والشخص ال يطمؽ إال عمى الجسـالذات تطمؽ عمى الجسـ وغيره
ٖٙ). 

 وأهميتها خطوات التقويم : المطمب الثاني

توضيحيا تمر عممية التقويـ بمجموعة مف الخطوات المتسمسمة والمترابطة ويمكف 
 كما يمي:

 .العامة والخاصة مف عممية التقويـتحديد األىداؼ  .ٔ
 .بيا المعمومات المتصمة باألىداؼجمع تحديد المواقؼ التي يمكنف أف ت .ٕ
 .وعية المعمومات التي نحتاج إليياتحديد كمية ون .ٖ
 . وأدوات التقويـ المناسبة تصميـ أساليباختيار و  .ٗ



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 917 

 ليب المختارة ومف المواقؼ التي سبؽجمع البيانات بواسطة األدوات واألسا .٘
 .تحديدىا

يمكف منيا تصنيؼ البيانات والمعمومات عف طريؽ تحميميا وتسجيميا في صورة  .ٙ
اإلحصائية  ويمكف االستعانة في ىذه الخطوة باألساليباالستدالؿ واالستنتاج، 

 .لتوضيحية المختمفةوا
لموصوؿ  المتاحة تمييداً تفسير البيانات في صورة تتضح بيا المتغيرات والبدائؿ  .ٚ

 منيا إلى حكـ أو قرار.
 .اتخاذ القرارحكـ أو إصدار  .ٛ
متابعة تنفيذ الحكـ أو القرار حتى يمكف معرفة مدى جدوى المعمومات التقويمية  .ٜ

. وتعرؼ ىذه رة أو السموؾ الذي نقوموفي تحسيف العمؿ أو الموقؼ أو الظاى
 التقويـ التربوي. ة الدائرة لعمميةالخطوة بأسـ المتابعة؛ ألنيا تؤكد عمى الطبيع

 (  ٜٓ٘، ٜٜٓٔ)مدكور، 

 : منهج القرآن في تقويم الذاتالمطمب األول

يطمب حظو مف طعاـ  ، والذيا الغالؼ المادي الذي نحسو ونراهاإلنساف ليس ىو ىذ
ولكف حقيقة اإلنساف في ذلؾ الجوىر النفيس الذي بو صار إنسانًا  ،األرض وشرابيا

 مكرمًا سيدًا عمى ما فوؽ األرض مف كائنات.

 : العبادة غذاء لمروح : أوال

طيارتو، وكانت تنمية اإلسالـ لقد حرص القرآف عمى نقاء وتقويـ الجانب الروحي و 
ه الصمة ىي روح العبادة، لو عف طريؽ دواـ واستمرار الصمة بيف اإلنساف وربو، وىذ

أوؿ ما يتطمبو االسالـ  وذلؾ ألف ؛التي تؤثر في اإلنساف وتقومو فالعبادة الحقيقة ىي
مف المسمـ أف يكوف مؤمنا با حؽ االيماف، وثيؽ الصمة بو دائـ الذكر لو والتوكؿ 
وة عميو، يستمد منو العوف مع أخذه باألسباب ويحس في أعماقو أنو بحاجة دوما الى ق

، (ٕٖٕ- ٖٕٔ، ٜٜٛٔ)مقبؿ،  بذؿ مف جيد وميما اتخذ مف أسباب ا وتأييده ميما
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ف القمب اإلنساني دائـ الشعور بالحاجة إلى ا، وىو شعور أصيؿ صادؽ ال يمأل و  ا 
ـ بو العبادة إذا أديت ، وىذا ما تقو الوجود إال حسف الصمة برب الوجودفراغو شيء في 

ت إلى ا مف جيتيف: مف القمب فقير بالذاو  ،(ٜٚ ،ٕ٘ٔٓ )القرضاوي، ،عمى وجييا
ينعـ وال يسر ومف جية االستعانة والتوكؿ فالقمب ال يصمح وال يفمح وال  جية العبادة،

 ، إال بعبادة ربو وحده وحبو واإلنابة إليو. وال يمتذ وال يطيب وال يسكف وال يطمئف

يو فقر ذاتي ؛ إذ فئف ولـ يسكفمف المخموقات لـ يطم ولو حصؿ لو كؿ ما يمتذ بو
و الفرح وبذلؾ يحصؿ ل حيث ىو معبوده ومحبوبو ومطموبو؛ مف إلى ربو بالفطرة

ي قمب اإلنساف حاجة ذاتية إلى ذلؾ أف فوالسرور، والمذة والنعمة، والسكوف والطمأنينة؛ 
د ، فإذا لـ يكف ىذا المعبو رب )إلو معبود( يتعمؽ بو، ويسعى إليو، ويعمؿ عمى رضاه

وأرباب أخر، مما يرى وما ال يرى،  ىو ا الواحد األحد، تخبط في عبادة آلية شتي
 وما ليس بموجود، إال في الوىـ والخياؿ، وممف يعقؿ، وما ال يعقؿ، ومما ىو موجود

ويطرح عبادة كؿ ما  مف أف يعبد مف خمقو فسواه فعدلو،وليس أشرؼ لإلنساف العاقؿ 
  (ٕٓٔ، ٕ٘ٔٓ)القرضاوي،  سواه ومف سواه.

لذلؾ توخت التربية االسالمية االعتداؿ في الحياة، فدعت الى التوسط في أمور 
َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَؾ المَُّو ﴿الروحية والمادية، قاؿ تعالى:  الديف والدنيا، والتوازف بيف الناحية

ي الدَّاَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَؾ ِمَف الدُّْنَيا َوَأْحِسف َكَما َأْحَسَف المَُّو ِإَلْيَؾ َواَل تَْبِغ اْلَفَساَد فِ 
فاإلنساف ليس بالكياف المادي أو [، ٚٚاأْلَْرِض ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَف﴾ ]لقصص: 

لروح المجردة عف المادة بؿ ىو جسـ وروح وعقؿ، وىذه القوى ال يمكف الفصؿ بينيا ػ ا
اال ىامشيا ػ ألنيا ىي التي تشكؿ ىذا الكياف االنساني. أف ىناؾ أناسا ييتموف بالجانب 
المادي دوف االلتفات الى بقية الجوانب األخرى، بينما نجد نقيض ذلؾ أناسا آخريف 

واىتموا بالجانب الروحي، وحرموا عمى أنفسيـ ما أحؿ ا ليـ أىمموا الجانب المادي 
مف طيبات الدنيا، وعطموا قواىـ العقمية فيذا افراط وذاؾ تفريط وخير األمور أوساطيا. 

األولى في  اسية والركيزةالذي يمثؿ القاعدة األس وال عجب إف إىماؿ الجانب الروحي
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االنتحار وتفشي الضياع والشعور بالضيؽ لينتج عنو انتشار الجرائـ وظيور  ؛التربية
 والكآبة، وما الحالة السيئة التي تردى الييا العالـ اال نتيحة طبيعية الىماؿ ىذا الجانب.

 القرآن الكريم في تقويم األفكار  منهج :ثانيا

، أف تعمـ رية لتغيير شخصية اإلنساف وسموكوإف تقويـ األفكار خطوة أولى وضرو 
ضي التدريب عميو ، أي يقتا السموؾ مدة طويمةأيضًا ممارسة ىذسموؾ جديد يقتضي 

 ويقوـ.  حتى يستقر ويثبت

، وفي تغيير سموكيـ أسموب في تربيتو وتقويمو لشخصيات الناسوقد اتبع القرآف 
التي يريد أف يغرسيا في  العمؿ والممارسة الفعمية لألفكار والعادات السموكية الجديدة

 الى العبادات المختمفة: الصالة والصياـ والزكاةسبحانو وتع ولذلؾ فرض ا :نفوسيـ
ف القياـ بيذه العبادات في أوقات معينة بانتظاو  لمف استطاع اليو سبيال، والحج ـ يعمـ ا 

توجو الدائـ إليو في عبودية تامة، كما ، والالمؤمف الطاعة ا تعالى، واالمتثاؿ ألوامره
ىوائيا وشيواتيا، كما دة النفس والتحكـ في أ، ومجاىيعممو الصبر، وتحمؿ المشاؽ

 . االجتماعي و روح التعاوف والتكافؿ، وينمي في نفسيعممو حب الناس، واإلحساف إلييـ

وال شؾ أف  ،خصية السوية الناضجة المتكاممةوكؿ ىذه خصاؿ حميدة تتميز بيا الش
قياـ المؤمف بيذه العبادات بإخالص وبانتظاـ إنما يؤدي إلى اكتسابو ىذه الخصاؿ 

توفر لو مقومات الصحة النفسية السميمة ، كما يمده بوقاية مف األمراض ي يدة التالحم
  ( ٕ٘٘ ،ٕٜٛٔ نجاتي،) النفسية. وىذا جانب ميـ مف جوانب تقويـ الذات.

 يم الذات منهج القرآن في تقو  :ثالثا

  تقويـ الذات في: فيمنيج القرآف ينحصر 

مع تحقيؽ أركانو الستة التي جاء ذكرىا في حديث جبريؿ عميو  :اإليماف با .ٔ
أف االيماف با ىو عماد الحياة الروحية ومنبع كؿ طمأنينة  ، ذلؾالسالـ

 ومصدر كؿ سعادة. 
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الروحي وتقويتو ليتـ عف إف تدعيـ الجانب : أداء الفرائض واجتناب النواىي .ٕ
ئض واجتناب النواىي أداء طريؽ دواـ االستمرار واالتصاؿ با تعالى بأداء الفرا

، مظير الطاعة، واظيار لذؿ العبودية وعظمة الربوبية ، وىي مف الفرائض
 أعظـ القربات إلى ا تعالى. 

  (ٖٕٗ ،ٜٜٛٔ مقبؿ،)

الظف بالناس غير المشروع والحسد  كما وأف عمى اإلنساف المسمـ أف يبتعد عف سوء
والخيانة، وعميو أف يكوف متحميا باألمانة والصدؽ في  والتباغض والكيد والعجب والنفاؽ

 (ٖٕٗ ،ٜٜٛٔ مقبؿ،) القوؿ والعمؿ والمحبة في ا والخشية والخوؼ مف ا تعالى.

ساف الى مف أعظـ القربات الى ا تعالى بعد الفرائض تقرب االن: أداء النوافؿ .ٖ
مواله عف طريؽ اداء النوافؿ، ففي أدائيا والمحافظة عمييا سبب لمحبة ا تعالى 

 (ٖٕ٘ ،ٜٜٛٔ مقبؿ،) لمعبد وغفراف لذنوبو ورفع درجاتو في الجنة.

 : أثر العبادة في تقويم الذات المبحث الثاني

 في تقويم الذات  العباداتأثر  المطمب األول:

  الذات : أثر العبادة في تقويمأوال

مما الشؾ فيو إف العبادات ىي الوسيمة الرئيسة لموصوؿ إلى تنمية الذات، لكنيا تترؾ 
آثارًا تربوية في الفرد المسمـ، فاآلثار تعني ما تتركو كؿ عبادة في نفس مف يؤدييا وفؽ 
صالح متوازف  مقاصدىا الشرعية، والتربية تعني ما يجب أف تحققة مف تزكية وتنمية وا 

 :مسمـ مف الجوانب األساسية اآلتيةالفي الفرد 

؛ ألنو يمثؿ عالقة ب الذي تنبع منو السعادة والشفاءىو الجانالجانب الروحي:  .ٔ
 العبد بريو جؿ وعال، وىو نو أثر فعاؿ في كؿ الجوانب.

ىو جانب تصدر عنو األفعاؿ الحميدة أو التصرفات الرديئة، ي: الجانب الخمق .ٕ
 اليابطة، الرغبات المعتدلة أو الشيوات الجامعة.القيـ السامية أو النقائض 
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ىو جانب يصنع الحضارات الراقية أو يحطـ اإلنجازات السابقة، الجانب العقمي:  .ٖ
يضاعؼ الخير في األرض أو تضعفو، يزيد األرض شراء أو يدرىا في دمار 

 وخراب.
 ىو جانب يمثؿ الوعاء الحي الذي يتداخؿ مع الروح ويحتويالجانب الجسدي:  .ٗ

عمى العقؿ، و نشاط كؿ مكانو يرجع الى قوة البدف أو ضعفو، وقد تموت األماؿ 
العريضة اماـ الجسد الذايؿ والبدف اليزيؿ، اما دوو اليمـ العالية، فال بد اف 
يتمتعوا بجسد قوي، يجوب األرض إصالحا ليا وعمارة ألرجائيا، وينشر بذور 

 الخبر في جنباتو.

 (٘ ،ٕ٘ٓٓ سمطاف،)

تي في االسالـ وسيمة لتطيير النفس اإلنسانية، وتوفير الحياة الصالحة ال والعبادة
صالح العقؿ تطييرا لو و  تعتمد عمى صالح العقؿ وتنميتو والنفس والعمؿ لمفرد المسمـ

والعمؿ عمى تطييرىا مف السيئات  مف الوثنية وتحريره مف الخرافات وصالح النفس
تقاف. واآلثاـ، وذلؾ بالمحافظة عمى العبادات  ، وممارستيا بحسف وا 

ىي مجرد مفاتيح لمعبادة والحج وسائر الشعائر التعبدية، الصالة والصياـ والزكاة اف و 
ىذا  أو محطات يقؼ عندىا السائروف في الطريؽ، يتزودوف بالزاد" وتتضح أىمية

 : يميالمبحث فيما 

ندوباتيا كثرة الحديث عف العبادات مف ناحية أحكاميا الفقيية وأركانيا وم  -
ومبطالتيا، وندرة التعرض الى جكميا وأسرارىا ومضامينيا القمموية والتربوية 

 وآثارىا العممية، مما أسيـ في جفاؼ المادة الفقيية وصعوبة فيميا أحيانا.
إف كثيرا مف الذيف يؤدوف ىذه العبادات مستوفية شروطيا وأحكاميا الفقيية دوف   -

ىا التربوية قد تناقضوا مع أنفسيـ، فقد يبالغوف القصد إلى مقاصدىا الشرعية وآثار 
في تحقيؽ مندوبات الطيارة قبؿ الصالة مع ضعؼ االىتماـ بتطيير القمب مف 
الغؿ والحقد والحسد بعدىا، وقد يسارع أحدىـ الى الصالة أوؿ وقتيا ويبطئ عف 
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عممو الى آخر وقتو، وقد يخرج زكاة مالو ويبخس حؽ عمالو، أو يؤخر دينا حؿ 
ويعتمر مرات وال يصؿ الرحـ القريب أو الجار األدنى، أو أف سداده، وقد يحج 

وىذا مما صرؼ البعض عف االلتزاـ بأحكاـ اإلسالـ، وأضعؼ الثقة في ىؤالء، 
 وجعؿ طريؽ الدعوة وعرا أماـ المخمصيف، متعمميف بأف اإلسالـ غير المسمميف 

الكافي استميامًا مف روح عدـ وضوح قضية التوازف في بناء اإلنساف بالقدر  -
 قاصدىا السنية. العبادات وم

يعني تزكية النفس وشميتيا بالوسائؿ التي شرعيا ا  إف مفيوـ تقويـ الذات -
تعالى، فالنفس تحتاج إلى وقود وطاقة وتيذيب وتركية لكي يستطيع اإلنساف 

 المسمـ العيش وفؽ الضوابط الشرعية واألىداؼ المرسومة لو.
 (٘ ،ٕ٘ٓٓ سمطاف،) 

 في تقويم الذات والزكاة أثر الصالة  :المطمب الثاني

 :الصالةأثر  أوال:

يقؼ اإلنساف في خشوع  ياففي ،صمة بيف اإلنساف ربوالإلى  الصالة  سـايشير 
، ويقؼ بجسمو الضئيؿ نو وتعالى خالقو وخالؽ الكوف كمووتضرع بيف يدي ا سبحا

، اإللو العظيـ القادر عمى كؿ شيء، المتحكـ في كؿ ذرة في الوجود الضعيؼ أماـ
موت، والموزع األرزاؽ بيف ، الذي بيده الحياة والالمدير لألمر في السماوات واألرض

 . يبنا في ىذه الحياة مف خير أو شر، والذي يتـ بأمره القضاء والقدر وكؿ ما يصالناس

سبحانو وتعالى في خشوع وتضرع يمده بطاقة إف وقوؼ اإلنساف في الصالة أماـ ا 
تبعث فيو الشعور بالصفاء الروحي، واالطمئناف القمبي، واألمف النفسي. ففي  روحية
كؿ جوارحو وحواسو إذا ما أداىا اإلنساف كما ينبغي أف تؤدى يتوجو اإلنساف ب الصالة

ي شيء إال في ، وال يفكر فتيا، وينصرؼ عف كؿ مشاغؿ الدنيا ومشكالإلى ا تعالى
. إف ىذا االنصراؼ التاـ عف مشكالت ا سبحانو وتعالى، وما يردده مف آيات القرآف

اإلنساف حالة ، مف شأنو أف يبعث في وعدـ التفكير فييا أثناء الصالة ،وىمومياالحياة 
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أثرىا العالجي الياـ في تخفيؼ  فميا. مف االسترخاء التاـ، وىدوء النفس، وراحة العقؿ
القمؽ الذي لتوترات العصبية الناشئة عف ضغوط الحياة اليومية ، وفي خفض حدة ا

ف ىذا األثر الياـ لمصالة في عالج القمؽ يماثؿ األثر الذي ، و يعاني منو بعض الناس ا 
يحدثو أسموب العالج النفسي الذي يتبعو بعض المعالجيف النفسييف السموكييف المحدثيف 

 (ٕٚ٘ ،ٕٜٛٔ نجاتي،) في عالج .

 الزكاةأثر  ثانيا:

، لسد فراغ الفؽ والمصالح العامة الزكاة ىي إحػدى تشريعات اإلسالـ التي جعميػا
وفريضة الزكاة التي تفرض عمى المسمـ إخراج نصيب معمـو مف مالو كؿ عاـ النفاقو 

فالزكاة ، ى العطؼ عمى المحتاجيف مف الناسعمى الفقراء إنما ىي تدريب لممسمـ عم
وىي  ،عمى الفقراءدنس البخؿ والطمع واألثرة وحب الذات والقسوة  تطير النفس مف

، حتى تكوف بيا خيرات والبركات الخمقية والعمميةأي تقويميا وترفعيا بال، تزكي النفس
 ( ٕٙٙ ،ٕٜٛٔ نجاتي،) .ىاًل لمسعادة الدنيوية واألخرويةأ

 في تقويم الذاتوالحج أثر الصيام  :المطمب الثاني

 أثر الصيام أوال:

اـ، فتجدد دماء اإليماف في صياـ رمضاف تجربة رائعة يخوضيا المسمـ في كؿ ع
دراكو وتوقظ عروقو ، وتستحي مشاعر اإلسالـ في حسو وروحو ووجدانو ووعيو وا 

 . يا وتقوييا، وتدعمنفسو ضميره الديني والخمقي، وتحرؾ عواطؼ الديف في

ثػر قوي في تجربة ذات أ مضاف وال شؾوصياـ ر  ،في الشخصية ككؿ الصياـ التأثير
واتجاىاتو العقمية وميولو واستعداداتػو وشعوره وقيمو  كؿ جوانب شخصية الفرد وسموكو

، بؿ وفي صحتو الجسمية، وتخميص جسده مف لمحياة وعقيدتو اإلسالمية ونظرتو ومثمو
ويؤدي إلى  ،ألمالح الزائدة عمى امتداد العاـالدىوف والشحوـ والرواسب المتراكمة وا

عالج كثير مف مظاىر السمنة أو التخمة التي أصبحت مف أخطر أمراض العصر، 
بشر بالمالييف فمـ يعد اإلنساف يموت بفعؿ األوبئة الكاسحة التي كانت تحصد أرواح ال
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و االنساف في الوقت يعاني والكوليرا، وما، كالطاعوف والجدري في العصور الغابرة
، Blood Pressureوضغػط الػدـ  Obesityنيػا السمنػة مف أمراض ومػف بي الحالي

ييمنا في ىذا و سببيا عدـ الصياـ،  كثيرةولمصياـ آثار  ،والسكر وضيؽ الشراييف
، أصيمة Educational Values، استنباط ما لمصياـ مف قيـ تربويةالمجاؿ ىو 

في المدارس ة النظامية وخاصة ونحف نعمـ أف اإلنساف ال يتعمـ فقط عف طريؽ التربي
، ولكنو يتعمـ طواؿ حياتو مف الميد إلى المحد مصداقًا لمحديث النبوي : والجامعات

 Selfمتفؽ عميو . يتعمـ مف خالؿ تجاربػو الػذاتية « اطمبوا العمـ مف الميػد إلى المحػد»
experiences  ومف خالؿ تفاعموInteractoin  واحتكاكو مع البيئة االجتماعية

Social environment ا. وسطيا ، ويؤثر فييػا ويتأثػر بي والفيزيقية التي يعيش في
  .(ٕٕٙ ،ٜٜٙٔ،)العيسوي

مدرسة جامعة لتربية الفرد عمى كثير مف القيـ والفضائؿ والخصاؿ  والصياـ وال شؾ
ات العقمية والعقائدية ، واالتجاىكثير مف العادات السموكية الطيبةالحميدة، وتعويده عمى 

حساس الصائـ بأنو يطيع أمر ا مف القيـ التربوية لمصياـ الطاعةو ، اإليجابية ، وا 
يا أييا : )الرئيسة في اإلسالـ لقولو تعالى تعالى وأنو يؤدي واحدًا مف التكاليؼ الدينية
أيامًا  ،عمى الذيف مف قبمكـ لعمكـ تتقوف الذيف آمنوا كتب عميكـ الصياـ كما كتب

عمى سفر فعدة مف أياـ أخر وعمى الذيف يطيقونو  معدودات فمف كاف منكـ مريضًا أو
لو وأف تصوموا خير لكـ إف كنتـ  فدية طعاـ مسكيف فمف تطوع خيرًا فيو خير

، ففيو تربية وتيذيب لمنفس ولمصياـ فوائد نفسية كثيرة[ ٗٛٔ-ٖٛٔالبقرة، ].(تعمموف
فػإنػو مف لبخػؿ التطيير مف صفة اأوليما  وعالج لكثير مف أمراض النفس والجسـ

، فإف ا شكر النعمة، وثانييما صفة البخؿ بأف يتعود ببذؿ الماؿ تزوؿ، و الميمكات
، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدف والمالية شكر عمى عبػده نعمة في نفسػو ومػالػو

 . (ٕٕٙ ،ٜٜٙٔالعيسوي،)لنعمة الماؿ
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 أثر الحج ثانيا: 

، مكة المكرمة فزيارة المسمـ لبيت ا الحراـ في ،أيضًا فوائد نفسية عظيمة الشأف لمحج
، وأماكف صالة والسالـ في المدينة المنورة، ولمنازؿ الوحيولمسجد رسوؿ ا عميو ال

، تزيؿ عنو كروب الحياة وىموموالبطوالت اإلسالمية تمد المسمـ بطاقو روحية عظيمة 
، فإف في الحج عف ذلؾ وفضالً  وتغمره بشعور عظيـ مف األمف والطمأنينة والسعادة

، وعمى التواضع حيث يخمع اإلنساف مالبسو لإلنساف عمى تحمؿ المشاؽ والتعب تدريباً 
ا الفاخرة ويرتدي مالبس الحج البسيطة التي يتساوى فييا جميع الناس الغني فيي

وىو يقوي روابط األخوة بيف جميع المسمميف  والحاكـ والمحكوـ، والفقير، والسيد والمسود
، حيث يجتمعوف جميعا في مكاف جناس واألمـ والطبقات االجتماعيةمختمؼ األ مف

ويييئ ىذا التجمع اليائؿ لممسمميف  ، تعالى ويبتيموف إليو ويتضرعوفواحد يعبدوف ا
وتكويف العالقات والصداقات مف مختمؼ الشعوب اإلسالمية فرص التآلؼ والتعارؼ 

 .(ٕٚٙ ،ٕٜٛٔ نجاتي،. )بينيـ

، إذ والتحكـ في شيواتيا واندفاعاتيا أيضًا تدريب لإلنساف عمى ضبط النفس وفي الحج
، الجدؿ والخصاـ والشحناء والسباب ، وعفالحاج وىو محـر عف مباشرة النساءيتنزه 

ذلؾ تدريب لإلنساف عمى ضبط ، وفي عالى عنووعف المعاصي وكؿ ما نيى ا ت
فعؿ الخيرقاؿ ، وعمى اس بالحسنىالنفس، وعمى السموؾ الميذب، وعمى معاممة الن

َفَمْف َفَرَض ِفيِيفَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَؽ واََل ِجَداَؿ ِفي  اْلَحجُّ َأْشُيٌر َمْعُموَماتٌ تعالى ﴿
ُدوا َفِإفَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى   َيْعَمْمُو المَّوُ  اْلَحجِّ َوَما تَْفَعُموا ِمْف َخْيرٍ  َواتَُّقوِف َيا ُأوِلي  َوَتَزوَّ

  [ٜٚٔ: البقرة]  اأْلَْلَباِب﴾

 الخاتمة 

فرائضو وسننو، وأوامره ونواىيو، أحكامو  ،سالـ جميعو عمى القياس والتقويـبني اإل
وتشريعو، وعبادتو وخمقو وتعاممو، بؿ إف جميع أنظمتو التربوية والروحية والدعوية 

واالقتصادية والسياسية... كميا قائمة عمييما، والخمقية واالجتماعية والصحية والنفسية، 
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بؿ إف حياة اإلنساف برمتيا قائمة عميو، وىدفو في حياتو موصوؿ بيما، وحتى النوايا 
والدوافع السموكية، وخط السير في الحياة ونتائجو فػي جزئيات األعماؿ خاضع لو، 

 نيا وثمرتيا في اآلخرة، ومف نتائجيا في الدلمسمـ مف خالؿ النوايا والمقدماتيقوميا ا
نََّما ُتَوفَّْوَف  ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ ﴿َواِ  : [ وقمبو الحارس األميف عمييا٘ٛٔ:﴾ ]آؿ عمرافُأُجوَرُك

كامف فيو ىو الموجو لو في كؿ ، والضمير ال«قمبؾ، ولو أفتاؾ المفتوف وأفتوؾاستفت »
نْ  ذلؾ [، أي عمى ٘ٔالقيامة:]َأْلَقى  َمَعاِذيَرُه﴾ َوَلْو  ،َساُف َعَمى  َنْفِسِو َبِصيَرةٌ ﴿َبِؿ اإْلِ

( الذي ال تغيب عنو اإلنساف بصيرة تبصره الطريؽ في أعمالو، أال وىي )الضمير
 الكبائر. وال الصغائر

 قائمة المصادر 

دار شؤوٌ  ،انتعرٌفاث، 7002، ، ابى انسسٍ عهً بٍ يسًد بٍ عهًاندرخاًَ -
 انثمافت، بغداد. 

دار انًعرفت، ، 4ط/، يعدى انصساذ،  7007 إسًاعٍم بٍ زًاد، ،اندىهري -
 بٍروث.

يؤسست انبالغ،  ،0ط/ انمٍى وانًثم اإلساليٍت، ،0١٩١إبراهٍى يسًد،  خهٍفت، -
 بٍروث.

يعهد األًَاء ، 0ط/، 0انًىسىعت انفهسفت انعربٍت، ج  ،0١٩١يعٍ،  ،زٌادة -
 انعربً، انماهرة.

اَثار انتربىٌت نهعباداث فً انروذ واألخالق،  ،7002، سهطاٌ، صالذ اندٌٍ -
 .دار انُهضت، انماهرة، 0ط/

، اإلسالو وانعالج انُفسً انسدٌث، دار انُهضت 0١١١، عبدانرزًٍ ،انعٍسىي -
 انعربٍت، بٍروث.

 .يطبعت وهبت، انماهرة  ،، انعبادة فً اإلسالو7002 ٌىسف، ،انمرضاوي -

دار  ، 0ط/ً انتصىر اإلساليً،، يُهح انتربٍت ف0١١0، عهً أزًد ،يدكىر -
 انُهضت انعربٍت، بٍروث.

 دار انعهى نهًالٌٍٍ، بٍروث. ،0/، طانرائد يعدى، 7002 خبراٌ ، ،يسعىد -

 ،0، ط/يسًد عهً انشىكاًَ وخهىدِ انتربىٌت ،0١٩١ يمبم، صانر يسًد صغٍر، -
 دار اندٍم، بٍروث.

تسمٍك خالل انتىلٍف عهى يهًاث انتعرٌف ،  7000، ، انشٍخ عبدانرؤفانًُاوي -
 دار انكتب انعهًٍت، بٍروث. ،0ط/ األسٍىطً،
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 دار انشروق، انماهرة. ،0ط/انمرآٌ وعهى انُفس،  ،0١٩7، يسًد عثًاٌ ،َداتً -

 ،0، ط/ئك تدرٌس يهاراث انتربٍت اإلساليٍتا، طر700١، انهاشًً، عابد تىفٍك -
 يؤسست انرسانت، بٍروث.

انًُدد فً انهغت انعربٍت  ،700٩انًعهىف،  ضاهر َمىال بٍ انٍسىعً، نىٌس -
 .، دار انًشرق، بٍروث2ط/انًعاصرة، 

 


