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  :مقدمة 
وأودع فيها قوى وحاجات ونـوازع وقابليـات   خلق اهللا جلّت حكمته النفس اإلنسانية 

  .ومدها سبحانه وتعالى بمنهاج قويم تتربى عليه وأرشدها إلى سبل الخير وبين لها سبل الشر 
ولما كانت النفس في حاجة ، إلى تزكية مستمرة ، إذ يصيبها الضعف في الجيل بعـد  

نا كان أكثر منه فـي أي  الجيل مما يقتضي تجديداً مستمراً لها ولعل ضعف التزكية في عصر
  )٣، ص  ٢٠٠٢حوى ، (. عصر آخر 

الرسل الكرام عليهم الصـالة والسـالم ،    ماانت تزكية األنفس وتهذيبها من مهولذا ك
هو الَّذي بعثَ فـي  : " وقد أشار إلى هذا معنى قوله تعالى في حق نبيه عليه الصالة والسالم 

لُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن كَانُوا من قَبـُل  اُألميين رسوالً منْهم يتْ
  .  )٢: الجمعة ، آية ("  لَفي ضالٍل مبِينٍ

إن تزكية النفس وتقويمها أمر ضروري ال بد منه لصالح اإلنسان واستقامة أحوالـه  
ص :  ٦، ج١٩٨٢قطـب،  (التربية بتهذيب الـنفس ويؤكـد   وسلوكه وقد اهتم علماء األخالق و

النفس اإلنسانية تلم بها لحظات الضعف الطارئة فال يعصمها منها إال عون " على أن  )٣٥٥٤
اهللا والتذكير الدائم والتوجيه والتربية الدائمة وهي تواجه التكاليف الشاقة لتستقيم في طريقهـا  

  " .وى المنهج الذي كلفت به وتتغلب على لحظات ضعفها وتسمو إلى مست
النفس وطمرها في مهاوي الضالل مرض  تدسيةومن الجدير ذكره في هذا المقام أن 

  . قديم جديد في حياة الناس ولهذا كانت منّة رب العالمين على عبـاده أن أمـرهم بالتـذكير    
  )١٢ص :  ٢٠٠٢بن تيمية ، (

لى فقه اللسان دون االلتفات ومن من شك في أن االهتمام بالجانب القولي والحرص ع
إلى فقه القلب بين الدعاة والمعلمين اليوم ، هو الذي جعل ذلك الضمور في مـدارس تربيـة   
النفوس ، بينما كانت مدارس تربية النفوس في عهد التابعين ومن بعدهم متواصلة جنباً إلـى  

  )١٥ص :  ١٩٩٧الباللي ، (. جنب مع مدارس الفقه واللغة والقرآن والحديث 
ومن الملحوظ أن المنهج التربوي القرآني ، يقرن بين التعليم والتزكية لمـا لألخيـرة   
: من أهمية كبيرة في إعداد المتعلمين وصياغتهم سليمة ويتضح ذلك من خالل قولـه تعـالى   

واآلخـرةُ خَيـر   * نْيا بْل تُْؤثرون الْحياةَ الـد * وذَكَر اسم ربه فَصلَّى * قَد َأفْلَح من تَزكَّى "
  .)١٩-١٤: األعلى ، اآليات ("  صحف ِإبراهيم وموسى* ِإن هذَا لَفي الصحف اُألولَى * وَأبقَى 
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ومن خالل تتبع الدراسات التربوية المعاصرة ال سيما الميدانيـة ، يلحـظ اهتمامهـا    
والتفكير الناقد وإدارة الذات ، فقـد أجـرى    وتركيزها على مفهوم توكيد الذات وتقدير الذات

دراسة حول مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي ، وتناولـت دراسـة   ) ١٩٨٥(يعقوب 
العالقة بين القدرة على التفكير الناقد ومستوى التطلع ومفهـوم الـذات لـدى    ) ١٩٨٨(أمان 

ار ضبط الـنفس علـى   آلث) ٢٠٠٣(طالب الدراسات العليا بالجامعة وعرضت دراسة بيرسر 
التقوى واالنحراف ، بينما تطرق العلماء المسلمون قديماً وحديثاً فـي دراسـاتهم وكتابـاتهم    
لمفهوم تزكية النفس وتهذيبها ومجاهدتها وعالجها من أمراضها ، حيث تحدث الغزالـي فـي   

  ة إحياءه عن رياضة النفس وعالج الجوزي في العديد من كتاباته موضـوع الـنفس اإلنسـاني   
من حيث سماتها وأمراضها وطرق تزكيتها وقد بدا ذلك واضحاً في كتابه ذم الهوى وصـيد  
الخاطر ومواعظ ابن الجوزي وصفوة الصفوة وإغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان وتطـرق   

مختصر  - كتابه د ابن قدامة المقدسي فيفي رسالة خاصة وأفر ابن تيمية لوسائل تزكية النفس
  .باباً للحديث عن مجاهدة النفس ومحاسبتها  – منهاج المقاصدين

ومن خالل معايشة الباحث لواقع المتعلمين اليوم، ال سـيما فـي مرحلتـي البلـوغ     
شباب، الحظ افتقار الكثير منهم إلى مهارات ضبط النفس وتدني مسـتوى القـدرة علـى    الو

لية إضـافة إلـى   التوجيه الذاتي وشيوع نمط التفكير التبريري والهروب من تحمـل المسـئو  
االحتكام إلى األهواء ومدح الذات واالهتمام بالمظهر على حساب المخبر وهـذا مـا شـجع    
الباحث إلى تناول هذا الموضوع ، لخطورته وأهميته وافتقار البيئة الفلسـطينية لمثـل هـذه    

  .الدراسات بشكل خاص 
  

  :مشكلة الدراسة 
  :ألسئلة التالية في ضوء ما سبق ، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في ا

  ما درجة التزام طلبة الجامعة اإلسالمية بالممارسات التربوية لتزكية النفس ؟ - ١
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في درجة االلتزام بالممارسات التربوية  - ٢

  لتزكية النفس ؟
ة فـي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة كل من الكليات الشرعية واإلنسـاني  - ٣

  .درجة االلتزام بالممارسات التربوية لتزكية النفس 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة كل من المستوى األول والرابع في درجـة   - ٤

  .االلتزام بالممارسات التربوية لتزكية النفس 
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مقبول، (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الحاصلين على تقديرات دراسية  - ٥
  .في درجة االلتزام بالممارسات التربوية لمجاهدة النفس ) ، جيد جداً ، ممتازجيد 

  

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى 

  .التعرف إلى درجة التزام طلبة الجامعة اإلسالمية بالممارسات التربوية لتزكية النفس  - ١
رسات التربويـة  الكشف عن داللة الفروق في درجة التزام طلبة الجامعة اإلسالمية بالمما - ٢

الجـنس ، التخصـص ، المسـتوى الدراسـي ،     (لتزكية النفس تبعاً لمتغيرات الدراسة 
  ) .التقديرات الدراسية

  

  :أهمية الدراسة 
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي 

تزكية النفس من المقاصد األساسية التي تدور حولها التربية اإلسالمية مـن أجـل بنـاء     - ١
ة اإليجابية الشخصية السوي.  

تمد الدارسين والباحثين والطلبة بمعايير واضحة ومحددة ، يمكن االعتماد عليها في تقويم  - ٢
  .الذات وتزكية النفس 

تفيد العاملين في حقل الدعوة اإلسالمية والمعلمين المهتمين بإصالح النفـوس وتطهيـر    - ٣
  .المجتمع 

لميدانية بشكل عام ، فضـالً عـن أن   افتقار البيئة العربية لمثل هذا النوع من الدراسات ا - ٤
  .هذه الدراسة تُعد األولى من نوعها في البيئة الفلسطينية 

  

  :حدود الدراسة 
  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢أجريت الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي : الحد الزمني 
  .الجامعة اإلسالمية بغزة : الحد المكاني 
  ).علوم شرعية، علوم إنسانية(كالوريوس تخصص اقتصرت الدراسة على طلبة الب: الحد البشري
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  :مصطلحات الدراسة 
  :الممارسات التربوية لتزكية األنفس ) ١

ما يقوم به طلبة الجامعة اإلسالمية من واجبات وما يتخذونه من " ويقصد بها إجرائياً 
حيـاة  وسائل لتزكية أنفسهم وإصالحها بما يرضي اهللا عز وجل ويحقق لهم االستقامة فـي ال 

  ." وهو ما ستقوم الدراسة بقياسه الدنيا والفالح في اآلخرة 
  

  :طلبة البكالوريوس ) ٢
وطلبـة العلـوم   ) الشريعة ، أصول الدين(الطلبة بالكليات الشرعية " ويقصد بهم هنا 

اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية المسجلين في المسـتويين الدراسـيين ، األول والرابـع للعـام     
  " . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي 

  

  :اإلطار النظري للدراسة 
  :مفهوم النفس اإلنسانية في اإلسالم : أوالً 

النفس في المعاجم اللغوية بمعنى ، الروح والجسد والدم فيقال سالت نفسـه والـنفس   
  )٦١٩ص :  ١٩٩٥البستاني ، (. يراد بها اإلنسان ذاته 

فس اإلنسـانية ومفهومهـا   وقد اهتم كثير من العلماء المسلمين بالبحث في حقيقة الـن 
واجتهدوا في ذلك ومنهم من تأثر بالفيلسوف اليوناني أرسطو في نظرته للنفس كـابن سـينا   

ألنه بها يكتمل الجنس فيصبح نوعاً قائماً بالفعل والـنفس   لوأ لكما" الذي عرف النفس بأنها 
تدرك المعقوالت  ألنها روحاني جوهر يمكن أن توجد مفارقة للبدن وهي كذلك عقلي جوهر عنده

  )٥٢-٥٠ص :  ١٩٥٢ابن سينا ، (" . وتدرك ذاتها 
يا َأيتُهـا الـنَّفْس   : " ويطلق لفظ النفس على الروح وحدها كما جاء في قوله تعالى 

  )٢٨،  ٢٧: الفجر ، اآليتان (" .  ارجِعي ِإلَى ربك راضيةً مرضيةً* الْمطْمِئنَّةُ 
إلى أن النفس يراد بها المعنـى الجـامع لقـوة     )٨ص :  ٢، ج ١٩٨٨الغزالي ، (وأشار 

  .الغضب والشهوة في اإلنسان كما قُصد بها نفس اإلنسان ذاته 
فقد استخدم النفس والروح بمعنى واحد وذهب إلـى   )٢٧٦ص : ١٩٨٦الجوزية ، (وأما 

  جسم نوراني علوي خفيف حـي متحـرك ينفـذ فـي جـوهر األعضـاء       " أنها عبارة عن 
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، ويعبـر  " ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحـم  
  . )٢٧ص : ١٩٩٨العاني ، (الصقلي عن النفس بمفهوم الهوى والشهوات واللذات 

إلى أن النفس هي ذات اإلنسان واعتبرها قـوة   )١٣٦ص :  ١٩٧٨المـاوردي ،  (وذهب 
  .وإصالحها بالدين الذي يصرف النفوس عن شهواتها  من قوى اإلنسان عليه نصحها وأدبها

ولم يفرق ابن حزم بين اإلنسان والنفس ، حيث رأى أن اإلنسان في حقيقته هو النفس 
  )٢٢٣-٢٠٧ص :  ١٩٨٥رسالن ، (. الناطقة المكلفة والمسئولة 

فَسـلِّموا علَـى   : " وجاءت النفس في القرآن الكريم بمعنى الذات في قوله عز وجل 
كُم٦١: النور ، آية ("  َأنفُس(  وقوله تعالى ، " :كُمالَ تَقْتُلُواْ َأنفُسو  ") وقولـه   )٢٩: النساء ، آية ،

  . )١١١: النحل ، آية ("  يوم تَْأتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادُل عن نَّفْسها: " سبحانه وتعالى 
، بـأن الـنفس هـي ذات     وفي ضوء ما سبق يميل الباحث إلى األخذ بالرأي القائل

  .اإلنسان وإن استخدمت للداللة على معاني عديدة ووصفت بأوصاف مختلفة 
  

  :خصائص النفس اإلنسانية : ثانياً 
ما من شك في أن معرفة خصائص النفس اإلنسانية وإدراك حقيقتها وأبعادها ، يعـد  

آيات القرآن الكـريم التـي   مدخالً هاماً وعامالً أساساً في العمل على تهذيبها ومن خالل تتبع 
تحدثت عن طبيعة النفس اإلنسانية والوقوف على آراء العلماء المسلمين حولها يمكن إجمـال  

  :أبرز خصائص النفس اإلنسانية على النحو اآلتي 
  :التمييز واإلرادة ) أ

ابـن الجـوزي ،   (فالنفس اإلنسانية ناطقة مميزة ، محركة للبدن على مقتضى إرادتهـا  
من عمَل صاِلحا فَلنَفْسه ومن : " ، وينسجم ذلك مع قوله تعالى  )٥٩٥،  ٥٩٤ص  ص:  ١٩٨٧

بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كبا رما وهلَياء فَع٤٦: فصلت ، آية ("  َأس( .  
  

  :القدرة على التكليف واالستطاعة ) ب
 )٢٨٦:البقرة،آية(" اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعهاالَ يكَلِّفُ "فالنفس اإلنسانية ال تكلف إال بما تستطيع 

ابـن  (" ال يكلف أحداً فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه وإحسانه إلـيهم  " فاهللا عز وجل 
  . )٢٤٢ص :  ١ت ، ج.كثير ، ب
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  :حب المال والجاه ) ج
ئـدة  فحب المال والجاه من ذخائر النفوس ، وتواجدهما بقانون معتدل يؤدي إلـى الفا 

، وعبر عن هذه السمة في الفطرة اإلنسـانية قولـه    )٤٧٣ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (واالتزان 
  . )٢٠: الفجر ، آية ("  وتُحبون الْماَل حبا جما: " تعالى 

  

  :حب اللذات والسعي إليها ) د
لذات روم التإن النفس : "بقوله )٤١٩ص : ١٩٩٣ابن الجوزي ، (وقد عبر عن هذه السمة 

والنفس بطبيعتها مشغولة عـن اآلخـرة ،   " وكلما عرض لها غرض برد عندها وطلبت سواه
، وقد أشار القرآن الكريم  )٤٥ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (. تنجذب إلى الدنيا بنوازع من ذاتها 

ات مـن  زين ِللنَّاسِ حب الشَّـهو : "إلى تعلق النفس اإلنسانية بالشهوات من خالل قوله تعالى 
امِ واَألنْعو ةموسِل الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْباء والنِّس  ثـرالْح

  . )١٤: آل عمران ، آية (" ذَِلك متَاع الْحياة الدنْيا واللّه عنده حسن الْمآبِ 
  

  :لتطويع التسويل وا) هـ
فالنفس اإلنسانية تزين لصاحبها فعل الخطأ وتغير أحياناً من صورة الحقيقـة ولعـل   

قَاَل فَمـا خَطْبـك يـا    : " ذلك يدرك من خالل قوله عز وجل على لسان موسى عليه السالم 
 رِيامَأثَرِ * س نةً مضتُ قَبضفَقَب وا بِهرصبي ا لَمتُ بِمرصقَاَل ب    كَـذَِلكا وـذْتُهـوِل فَنَبسالر

، وجاء على لسان يعقوب عليه السـالم مخاطبـاً    )٩٦،  ٩٥: طه ، اآليتان ("  سولَتْ ِلي نَفْسي
يوسـف ،  ("  بْل سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمرا فَصبر جميٌل واللّه الْمستَعان علَى ما تَصفُون: " بنيه
" أي زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بينـي وبينـه   " وجاء في تفسير اآلية  )١٨: آية 

  . )٤١٤ص :  ٢٠٠٢السعدي ، (
فَطَوعتْ " :وجل عز قوله ذلك عن وعبر الشر عينه فعل وتسهل في صاحبها النفس وتغري

رِينالْخَاس نم حبفََأص فَقَتَلَه يهقَتَْل َأخ هنَفْس ومعنى طوعـت فـي    )٣٠: المائدة ، آيـة  ("  لَه ،
سولت وسهلت نفسه عليه األمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طـوع  " اآلية السابقة أي 

  . )٥٠١ص :  ٣، مج ٢٠٠٢القرطبي ، (" سهل له 
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  :تقلب أحوال النفس ) و
توصف بأوصاف مختلفة بحسب اخـتالف أحوالهـا ، فـإذا    " والدليل على ذلك أنها 

ت تحت األمر وزايلها االضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنـة وإذا  سكن
لم يتم سكونها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها ، سميت النفس اللوامة ألنهـا  
تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مواله وإن تركت االعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى 

  )٥ص :  ٣، ج ١٩٧٠الغزالي ، (" . ، سميت النفس األمارة بالسوء  الشهوات ودواعي الشيطان
هذه االزدواجية في الطبيعة اإلنسـانية إلـى    )٢١٣٩ص :  ٤، ج ١٩٨٢قطب ، (ويحيل 

كون اإلنسان خلق من عناصر الطين اللزج المتحول إلى صلصال ثم من النفخة العلوية التـي  
  .اإلنسانية  فرقت بينه وبين سائر األحياء ومنحته خصائص

ومن الجدير ذكره في هذه المقام ، أنه قد وقع كالم كثير مـن العلمـاء أن البـن آدم    
ثالث أنفس ، مطمئنة ولوامة وأمارة ، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلـب عليـه   

هي هذه والحقيقة أن النفس واحدة باعتبار ذاتها وثالث باعتبار صفاتها ، فإذا اعتبرت بنفسها ف
  )١٩٩، ص  ١٩٩١ابن الجوزي ، (. واحدة وإن اعتبرت كل صفة دون األخرى فهي متعددة 

  

  :مرونة النفس اإلنسانية وقابليتها للتغيير ) ز
ِإن اللّه الَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيـرواْ  : " عبر عن هذه الخاصية قوله سبحانه وتعالى 

هِما بَِأنْفُسوالمقصود بتغيير األنفس هنا صورتان إحداهما إيجابية تتمثل  )١١: آيـة   الرعد ،("  م
في التحول من المعصية إلى طاعة اهللا وأما الصورة السلبية فتكون بالتحول من اإليمان إلـى  

  .)٤٣٦ص :٢٠٠٢السعدي، (الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم اهللا إلى البطر بها 
خيـرة  " عدة في تغيير ما في األنفس نحو األفضل ، هو كونها ولعل من العوامل المسا

" فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرص على تحقيقها وتشتاق إلى العلوم الحقيقة والمعارف الصحيحة
كما أن النفس اإلنسانية بطبيعتهـا قـد تسـتيقظ وتسـتجيب      )٢٤٦ص :  ١٩٨٥ابن مسكوية ، (

:  ١٩٩٣ابن الجـوزي،  (رة التي تحول يقظتها إلى غفلة للمواعظ ما لم تشغلها قواطع الدنيا الكثي
  . )٤٥ص 

  

  :مفهوم تزكية النفس : ثالثاً 
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اإلصالح والتطهير والتنمية ، وتزكيهم بها أي تطهـرهم وزكـاة   " التزكية لغة تعني 
وزكى نفسه مـدحها  ) ٣٥٨ص :  ٤، مج ١٩٦٨ابن منظور ، (" . المال تطهيره وتثميره وإنماؤه 

  . )٢٣٩ص :  ١٩٩٥البستاني ، (
  )٣٨٩٣ص:٦،مج١٩٨٢قطب،( .ودنس وأما التزكية اصطالحاً فتعني التطهر من كل رجسٍ

تكون بعمل الصالحات وتـرك   )٦٣٢ص :  ١٠، ج ١٩٩٧بن تيمية ، (والتزكية كما رأى 
  .السيئات أو إزالة الشر وزيادة الخير 

" رغـوب فيـه   انتزاع ما هو غير مرغوب فيه وتعزيز مـا هـو م  " وتعني التزكية 
طهـر  " أي "  قَد َأفْلَح من زكَّاها: " ، وجاء في تفسير قوله تعالى  )٤١ص :  ١٩٨٥الكيالني ، (

" نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقّاها بطاعة اهللا وعالّها بالعلم النافع والعمل الصـالح 
  ) .١٠٢٥،  ١٠٢٤ص ص :  ٢٠٠٢السعدي ، (

بمعنى إخفاء النفس بالتدنس بالرذائـل والـدنو مـن     دسيةتوفي مقابل التزكية تأتي ال
ص ص :  ٢٠٠٢السـعدي ،  (. العيوب والذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشـينها  

١٠٢٥،  ١٠٢٤(  
تطهيرها من أمراض وآفات وتحققها بمقامـات وتخلقهـا   " ومن معاني تزكية النفس 

  )٣ص :  ٢٠٠٢حوى ، (" . تخلّق بأسماء وصفات ، فهي في النهاية تطهر وتحقق و
تحلية النفس مـن  " وفي ضوء ما سبق ، يمكن تعريف تزكية النفس بأنها عبارة عن 

العيوب والرذائل واآلفات الظاهرة والباطنة وتحليتها بالفضائل واالجتهـاد المتواصـل فـي    
لـدنيا  تنميتها وإصالحها بما يرضي اهللا عز وجل وتحقيق االستقامة لصاحبها فـي الحيـاة ا  

  " .والفالح والنجاة في اآلخرة 
وتحتاج النفس اإلنسانية دوماً ، إلى التهذيب والرعاية كمـا يفعـل صـاحب األرض    

يا هذا طهـر قلبـك مـن    : " بقوله  )٩٧ص :  ١٩٩٤ابن الجوزي، (بأرضه وقد عبر عن ذلك 
طيبة ويسـقيها  الشوائب فالمحبة ال تلقي إال في قلبٍ طاهر أما رأيت الزارع يتخير األرض ال

ويرويها ثم يثيرها ويقلبها وكلما رأى حجراً ألقاه وكلما شاهد ما يؤذي نحاه ، ثم يكفـي فيهـا   
  " .البذر ويتعاهدها من طوارئ األذى 

وتعد تزكية النفس خطوة أولية وأساسية في إعداد الفرد المسلم لحمل رسالته والقيـام  
ينطلق للجهاد في المعركة إلى أن يكون قد خاض " بواجباته التي كُلف بها فهو يحتاج قبل أن 

" . معركة الجهاد األكبر في نفسه مع الشيطان ، مع هواه وشهواته ، مع مطامعـه ورغباتـه   
  )٧٥ص : ت .قطب ، ب(
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والغاية من تزكية النفس ، هي الوصول إلى كمال الخلق بأن يتصف اإلنسان بالكمال 
دب ويصل إلى الكمال الداخلي عـن طريـق   الخارجي عن طريق حسن السمت واستعمال األ

حسن الطبائع واألخالق وذلك باالتصاف بالعفة والنزاهة واألنفة من الجهل ومباعـدة الشـر   
  )٣٨٣ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (. وبأخالق الكرم واإليثار وستر العيوب وابتداء المعروف 

فوز برضاه ذلك أنه ومن مقاصد تزكية النفس ، معرفة اهللا عز وجل واإلقبال عليه وال
  )٢٢٢ص :  ٢٠٠٢الجوزية ، (" . من لم يعرف نفسه ، كيف يعرف خالقه " 

القرآن والسنة الشريفة ، قد حددا للنفس ثالث مراتـب ، يتـدرج   " ومن الملحوظ أن 
الفرد خاللها حتى يبلغ السلوك العاطفي والعقلي والعملي منتهاه المرغوب به وهذه المراتـب  

وتستهدف تعديل السلوك الظاهر ثم مرتبة اإليمان ، حيث يتدعم السـلوك   هي مرتبة اإلسالم
الظاهر باإليمان الباطن ، ثم مرتبة اإلحسان ، حيث تتناسق مهارات التفكيـر مـع تطبيقـات    
الجوارح وانفعاالت الشعور وتتضافر جميعها إلخالص العبودية هللا وإصابة الحق فـي كـل   

  )١٤٢ص :  ١٩٨٥الكيالني ، (" .  ميدان من ميادين العبادة أو العمل
بية مع النفس ومـن ذلـك   ويلفت القرآن الكريم انتباهنا إلى بعض مظاهر العالقة السل

، ويحـذر القـرآن   )٦٩: ، آيـة آل عمران(" وما يضلُّون ِإالَّ َأنفُسهم وما يشْعرون: "قوله تعالى
، وفي موضع )٢٩:البقرة، آية(" َأنفُسهم وما يشْعرونوما يخْدعون ِإالَّ "الكريم من خداع النفس 

  .)٣٣:النحل، آية(" وما ظَلَمهم اللّه ولـكن كَانُواْ َأنفُسهم يظْلمون" آخر يتحدث عن ظلم النفس 
. والظلم في حق النفس ، يكون باتباعها شهواتها وإيثارها لها علـى طاعـة ربهـا    

  )٢٩٤ص : ت .الجوزية ، ب(
وقد وضح القرآن الكريم الفروق الفردية بين الناس في التعامل مع أنفسـهم ، والتـي   

ومن ذُريتهِما محسن وظَاِلم لِّنَفْسـه  " بلغت حد التناقض والتضاد كما جاء في محكم التنزيل 
بِينوفي معرض آخر من كتاب اهللا العزيز  )١١٣: الصافات ، آية ("  م ، "ِإن   ـنتُمسَأح نتُمسَأح

  . )٧: اإلسراء ، آية ("  ِلَأنفُسكُم وِإن َأسْأتُم فَلَها
وقال بعض السلف ، إن للحسنة لنوراً في القلب وقوةً في البدن وضياء فـي الوجـه   
وسعةً في الرزق ومحبةً في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسواداً في الوجه ووهناً 

  )٣٨٩ص :  ٢٠٠٠الجوزية ، (. دن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق في الب
مسـلم ،  (" كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهـا  " وجاء في الحديث الشريف 

  ) .٢٠٣ص :  ١ت ، ج.ب
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والمعنى كل إنسان يسعى لنفسه فمنهم من يبيعها هللا بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم 
  )٤١ص :  ١٩٩٧النووي ، (. يطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها من يبيعها للش

وحتى تنتظم عالقة اإلنسان مع نفسه وتستقيم ، على أساس المحاسبة والمجاهـدة ، ال  
بد وأن تنتظم عالقته باهللا عز وجل على أساس العبودية الخالصة ، وبالحياة الدنيا على أساس 

آلخرة على أساس الجزاء والحساب وتكون عالقته مع الشيطان االختبار واالمتحان وبالحياة ا
ِإن الشَّيطَان لَكُم عدو فَاتَّخـذُوه  " قائمةً على أساس العداوة والمجاهدة عمالً بالتوجيه القرآني 

  . )٦: فاطر ، آية ("  عدوا ِإنَّما يدعو حزبه ِليكُونُوا من َأصحابِ السعيرِ
أو الشر ، بناء على مدى استثماره للقـوة الواعيـة    الخيريتحدد اتجاه اإلنسان نحو و

المدركة في داخله والتي تناط بها التبعة ، فإن استخدم هذه القوة في تزكية نفسـه وتطهيرهـا   
وتنمية استعداد الحيز فيها وتغليبه على استعداد الخير فقد أفلح ومن أظلم هذه القـوة وخبأهـا   

  )٣٩١٨ص :  ٦، مج ١٩٨٢قطب ، (.  فقد خاب
: وقد وجه القرآن الكريم المؤمنين إلى وقاية أنفسهم من النار كما جاء في قوله تعالى 

غـالظٌ  يا َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ " 
، وجاء في تفسـير   )٦: التحريم ، آيـة  ("  يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرون شداد ال

وقاية األنفس بإلزامها أمر اهللا امتثاالً ونهيه اجتناباً والتوبة عما يسـخط اهللا  " اآلية الكريمة أن 
  . )٩٦٨ص :  ٢٠٠٢السعدي ، (" ويوجب العذاب 

يم األنظار إلى مسئولية اإلنسان عن نفسه كما يتبين مـن خـالل   ويوجه القرآن الكر
  )١٦٤: األنعام ، آية (" .  والَ تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ ِإالَّ علَيها: " قوله عز وجل 

، )٣٨:المدثر، آية("  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ" وفي موضع آخر من كتاب اهللا الحكيم 
ه وتبعتها ويضع نفسه حيث شاء ، يتقدم بهـا أو يتـأخر ويتركهـا أو    فكل فرد يحمل هم نفس

  )٣٧٦١ص :  ٦، مج  ١٩٨٢قطب ، (. يهينها ، فهي رهينة بما كسبت مقيدة بما تفعل 
ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن مرحلة البلوغ ، تعد نقطة البدايـة فـي تحمـل    

قوله صلى اهللا عليـه وسـلم فـي     اإلنسان المسئولية عن تزكية نفسه ويتضح ذلك من خالل
رفع القلم عن ثالثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن " الحديث الشريف 

  )٣٢ص :  ٤ت ، ج.الترمذي ، ب(" . المجنون حتى يعقل 
  

  ) :واجبات اإلنسان نحو تزكية نفسه(آليات تزكية النفس : رابعاً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

لذي يقود بدوره ، إلى بيان آلياتها أو بتعبيـر  تقدم الحديث عن مفهوم تزكية النفس وا
آخر واجبات اإلنسان المسلم نحو تزكية نفسه والتي بناء على درجة االلتـزام بهـا ، يتحـدد    
مصيره وخط سيره إما نحو مقام أحسن تقويم أو درك أسفل سافلين ويمكن إجمال هذه اآلليات 

  :على النحو اآلتي ) الواجبات(
  :مجاهدة النفس ) أ

فتلهو في أخطر المواقف وتهـزل  ما من شك في أن النفوس الفارغة ، ال تعرف الجد 
في مواطن الجد وتستهتر في مواقف القداسة والنفس التي تفرغ من الجد ، تنتهي إلـى حالـة   
من التفاهة والجدب واالنحالل ، فال تصلح للنهوض بعبء وال االضطالع بواجب وال القيـام  

  )٢٣٦٧ص :  ٤، مج ١٩٨٢قطب ، (. بتكليف 
أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات اهللا " وجاء في التوجيه النبوي الشريف 

  )٤٨٣ص :  ٣، ج ١٩٩٥األلباني ، (" . عز وجل 
على أن مجاهدة النفس عبادة هللا  )٦٣٦،  ٦٣٥ص ص :  ١٠ت ، ج.بن تيمية ، ب(ويؤكد 

نفس تهوى وهو ينهاها ، كان نهيه عبـادة  فإذا كانت ال: "  تعالى ويتضح ذلك من خالل قوله 
هللا وعمالً صالحاً ، فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها وهو إلى 

  " .جهاد نفسه أحوج ، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية 
والمؤمن مع نفسه ال يتواني عن مجاهدتها دائماً يسعى في سعادتها ، فإنها إن علمـت  

  )٨٤ص :  ١٩٩٤ابن الجوزي ، (. الجد جدت وإن رأته مائالً عنها صدت منه 
: لى تمييزها بقوله إعلى مجاهدة النفس مشيراً  )٥٩ص :  ١٩٩٠ابن الجـوزي ،  (ويحث 

أين مجاهدة اآلدمي من تعبد المالئكة ، حال اآلدمي أعجب ، تسبيح المالئكة يـدور علـى   " 
، ورد شوكهم خاٍل من شوك ، األغلب على أوصـافهم   ألسنتهم بالطبع ، تعبدهم ال عن تعبٍ

  " .أنوثية السالمة ال ذكورية الجهاد 
وقد لخص بعض العلماء المسلمين ، مجاهدة النفس في أربعة ميادين ، جهادها علـى  
تعلم الهدى ودين الحق وجهادها على العمل وجهادها على الدعوة إلـى اهللا وجهادهـا علـى    

  )٣٩ص :  ٢، ج ١٩٦٠ابن الجوزية ، (. إلى اهللا وأذى الخلق الصبر على مشاق الدعوة 
نهي النفس عن الهوى نقطة االرتكاز في دائرة الطاعة ، فالهوى هـو الـدافع   " ويعد 

القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية وهو أساس البلوى وينبوع الشر وقـل أن يـؤتى   
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الهوى بعد العلم هو آفة النفس التـي   اإلنسان إال من قبل الهوى ، فالجهل سهٌل عالجه ولكن
  )٣٨١٨ص :  ٦، مج ١٩٨٢قطب ، (" . تحتاج إلى جهاد شاق طويل األمد لعالجها 

ومخالفة الهوى مطلب ضروري لترويض النفس ، ألنها ال تقف عند حد بـل تطلـب   
من اللذات ما ال منتهى له وكلما حصلت لها لذة وغرض طلبت سواها ، فالمؤمن الحق هـو  

ذي يجاهد هواه ويخالف نفسه ، خاصة إذا عرضت له اللذات المحرمة مع قدرته على نيلها ال
وإذا خالف اإلنسان هواه وجد لذلك لذة عظيمة ، تزيد على كل لذة ألنه قهر هواه بينما المتبع 

  )١٨٢ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (. لهواه يشعر بالخزي والذل واالنكسار 
  ائعاً لضبط الشهوات وعدم االستسالم لنـداء الغريـزة   وضرب القرآن الكريم مثالً ر

وراودتْه الَّتي هو في بيتهـا  : " إذا دعت إلى سلوك محرم ويتضح ذلك من خالل قوله تعالى 
ثْوم نسي َأحبر ِإنَّه اذَ اللّهعقَاَل م تَ لَكيقَالَتْ هو ابواَألب غَلَّقَتو هن نَّفْسع  ـحفْلالَ ي ِإنَّه اي

ون٢٣: يوسف ، آية ("  الظَّاِلم( .  
وال تعني مخالفة الهوى حرمان النفس من غرائزها وحاجاتهـا الضـرورية وإنمـا    
المساعدة على إشباعها باعتدال ذلك أن بدن اآلدمي ال يقوم إال باجتالب المصالح ودفع الهوى 

لمطعم وتناول الطعام لم يقم البدن فجعل له إليه ميل ليكون سبباً لجلب النافع ولوال الهوى في ا
  )١٨٥،  ١٨٤ص ص :  ١٩٦٣ابن الجوزي ، (. وتوق 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تُحرمواْ طَيبات ما َأحلَّ اللّه لَكُـم  : " وجاء في التوجيه القرآني 
  )٨٧: المائدة ، آية (" .  والَ تَعتَدواْ

ستطيع اإلنسان مجاهدة هواه ، يحتاج دوماً للرجوع إلـى المـوازين اإللهيـة    وحتى ي
  الثابتة ، ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه ويلزمه كذلك التفكّر في فائـدة المخالفـة للهـوى    
  . من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسـالمة الـنفس والعـرض واألجـر فـي اآلخـرة       

  )١٥،  ١٤ص ص :  ١٩٦٣، ابن الجوزي(
كان أهل الحزم يعودون أنفسهم مخالفـة  " وقد وتحتاج مجاهدة الهوى إلى عزم كبير 

ابـن الجـوزي،   (". هواها وإن كان مباحاً ليقع التمرين للـنفس علـى تـرك الهـوى مطلقـاً     
  )٥٤ص:١٩٦٣

ومن الممارسات التربوية المتعلقة بمجاهدة النفس ، حملها على كظم الغـيظ والعفـو   
ذين ينفقُون في السراء والضراء والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عـنِ النَّـاسِ   الَّ" عن اآلخرين 

يننسحالْم بحي اللّهومنها كذلك حجب النفس عن الطيش وإيذاء  )١٣٤: آل عمران ، آية ("  و ،
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هذا المجال ما جاء علـى  اآلخرين في المواقف الضاغطة ، ومن النماذج التي يقتدى بها في 
لَِئن بسطتَ ِإلَي يدك ِلتَقْتُلَني ما َأنَاْ بِباسط يدي " لسان ابن آدم عليه السالم حينما خاطب أخاه 

ينالَمالْع بر ِإنِّي َأخَافُ اللّه ألََقْتُلَك ك٢٨: المائدة ، آية ("  ِإلَي( .  
  

  :محاسبة النفس ) ب
مربي صلى اهللا عليه وسلم على محاسبة النفس واعتبر ذلك من الفطنة حث الرسول ال

  والذكاء في حين أن االستسالم ألهواءها وعدم القدرة على زجرها دليـل العجـز والضـعف    
" الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على اهللا " 
، وأوصى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه بمحاسـبة    )١٤٢٣ص :  ٢ت ، ج.ابن ماجـة ، ب (

زنوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون عليكم في الحساب غداً ، أن : " النفس وتقويمها بقوله 
  . )٤٦١ص :  ١٩٩٩الكاندهلوي ، (" تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض األكبر 
" . هللا عـز وجـل    قوام على نفسه ، يحاسب نفسه" فالمؤمن كما وصفه أهل السلف 

  )٢٧٢ص :  ٥، مج ١٩٧٧ابن كثير ، (
في حكمه ، ال يشغل عن أربع ساعات ، سـاعةً  ) وهب بن منبه(والعاقل كما وصفه 

يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعةً يفضي فيها إلى إخوانـه الـذين يخبرونـه    
المقدسي، (فيما يحل وال يحرم بعيوبه ويصرفونه عن نفسه وساعة يجلس بين نفسه وبين لذاتها 

، وأصل فساد القلب ، ترك المحاسبة للـنفس واالغتـرار بطـول األمـل      )٣١٤ص :  ٢٠٠١
عـن حاجـة الـنفس     )٨٥ص :  ١٩٨٧ابن الجوزي ، (، ويكشف  )١١٠ص : ت .المحاسبي ، ب(

لتكاسـل  واعلم أنه إذا علمت النفس الجد جدت وإذا عرفت منك ا" الماسة إلى المحاسبة بقوله 
طمعت فيك ومن الرياضة لها محاسبتها على كل فعٍل وقوٍل ومحاسبتها في كل تقصير وذنب 

. "  
ومن الجدير ذكره في هذا المقام ، أن الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهـا  
. وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها 

  )١٨١ص :  ١، ج ١٩٩١يم ، ابن الق(
وفي المقابل يحتاج اإلنسان المقبل على تزكية نفسه ، إلى سوء الظن بها ، ذلـك أن  
حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه ، فيرى المساوئ محاسـن والعيـوب   
. كماالً وال يسئ الظن بنفسه إال من عرفها ومن أحسن ظنّه بنفسه ، فهو من أجـّل النـاس   

  )١٧٨،  ١٧٧ص :  ٨، ج ١٩٩١الجوزية ، (
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وتعتمد محاسبة النفس على العقل ، الذي يرشدها إلى طريق الفالح وال يغفـل عـن   
مراقبتها ، كما يفعل التاجر مع شريكه في التجارة طلباً للربح ، فتدقيق الحساب مع الـنفس ،  

  )٣١١ص :  ٢٠٠١المقدسي ، (. أهم من تدقيق كثير من أرباح الدنيا 
الصادرة عن الجوارح قوالً وفعـالً   وتستوعب عملية محاسبة النفس كل أنماط السلوك

والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفُـَؤاد كُـلُّ   : " والتزاماً بالتوجيه الرباني 
حاسبة النفس عملية متواصلة متدرجة ، ، وم )٣٦: اإلسراء ، آيـة  ("  ُأولـِئك كَان عنْه مسُؤوالً

تكون قبل العمل وبعده ، فأما النوع األول فيتمثل في أن يقف اإلنسان عند أول همه وإرادتـه  
وال يبادر بالعمل حتى يتبين رجحانه على تركه والنوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل وهـو  

ي حق اهللا تعالى فلم توقعها علـى  محاسبتها على طاعة قصرت فيها ف: أحدها : ثالثة أنواع 
أن يحاسب نفسه على كل عمٍل كان تركه خيراً له مـن فعلـه ،    :والثاني الوجه المطلوب ، 

فيكون بمحاسبة النفس على أمرٍ مباح لم فعله وهل أراد به اهللا والدار اآلخرة أو  :وأما الثالث 
  )٩٢،  ٩١ص ص :  ١٩٩١الجوزية ، (. أراد به الدنيا وعاجلها 

ويستخدم الفرد المسلم في محاسبة نفسه أساليب عديدة ، منها النصح والتـذكير وقـد   
اعلموا أنه ليس شيء من الدنيا إال وقد كان لـه  : " قوله  )٤٠ص :  ١٩٩٨بن دينار ، (ورد عن 

، وينسجم هذا التوجيه مع قوله عـز  " أهل قبلكم فآثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك 
: البقرة ، آية (" ْأمرون النَّاس بِالْبِر وتَنسون َأنفُسكُم وَأنتُم تَتْلُون الْكتَاب َأفَالَ تَعقلُونَأتَ: " وجل 

إني ألعظ وما أرى للموعظة موضعاً وما أريد بـذلك إال  ) أبي حازم(، وجاء على لسان  )٤١
  . )٢١ص :  ١٩٩٨، بن دينار (نفسي 

ولوازمها توبيخ النفس ومعاتبتها وزمها لتقويمها ومنعها من ومن مقتضيات المحاسبة 
إن الزمتهـا  : " بقوله في النفس  )٤١٦ص :  ٤، مـج   ١٩٧٠الغزالي ، (شهواتها وعبر عن ذلك 

بالتوبيخ والمعاتبة والعزل والمالمة كانت نفسك هي النفس اللوامة فـال تغفلـن سـاعة عـن     
  " .يرك ما لم تشتغل بوعظ نفسك تذكيرها ومعاتبتها وال تشتغلن بوعظ غ

ومن المحاذير الشرعية ، في توبيخ النفس ، استخدام العبارات القاسية المبـالغ فيهـا   
ال يقولن أحدكم خبثت نفسـي  " وهذا ما نهى عنه الرسول المربي صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

االت ، تقتضـي  ، وفي بعض الح) ١٧٦٥ص :  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(" نفسي  (*)ستلقولكن ليقل 
اعلـم أن  : " بقولـه   )٣١٥ص : المقدسـي  (محاسبة النفس معاقبتها باعتدال وهذا ما أشار إليه 

                                                        
  .ضاقت :  لقست (*)
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المرء إذا حاسب نفسه ، فرأى منها تقصيراً أو فعلت شيئاً من المعاصي فال ينبغي أن يهملها، 
يعاقـب أهلـه    فإنه يسهل عليه حينئذ مفارقة الذنوب ، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما

، ولكل مخالفة ترتكبها النفس عقاب مالئم وعلى سبيل المثال إذا رآها تتوانى بحكـم  " وولده 
  . )٣١٦ص :  ٢٠٠٠المقدسي ، (الكسل في شيء من الفضائل ، أشغلها باألوراد 

من أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير موضعه فليفرض عليها ماالً يخرجه "و
اً عليه ال يخل به وإن أنكر في نفسه توانياً في مصلحة له ، فليعاقـب  صدقة وليجعل ذلك ندر

" . نفسه بسعيٍ فيه مشقة أو صالة فيها طول أو بعض األعمال الصالحة التي بهـا تـرويض   
  )١٥٥،  ١٥٤ص ص :  ١٩٨٥ابن مسكوية ، (
  

  :إصالح النفس ) ج
ن عيوبهـا بهـدف   إن من واجبات اإلنسان نحو ذاته ، العمل على نقدها والتفتيش ع

  )٢٧٥ص :  ١، مج ١٩٨٦، ي رالدنيو(" . من أظهر عيب نفسه فقد زكاها " إصالحها ذلك أنه 
بِل " واإلنسان بطبيعته شاهد على نفسه مطلع على عيوبها كما جاء في محكم التنزيل 

أتيت الرسـول  : ل ، وروي عن وابصة أنه قا )١٤: القيامة ، آية ("  الِْإنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ
لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ال أريد أن أدع شيئاً من البر واإلثم إال سألته عنه قال 

يا وابصة : جئت تسألني عن البر واإلثم فقلت نعم يا رسول اهللا ، قال : "صلى اهللا عليه وسلم 
ثم ما حاك في القلب وتـردد  استفت قلبك ، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس واإل

  . )٢٢٨،  ٢٢٧ص ص :  ٤ت ، ج.بن حنبل ، ب(" في الصدر وإن أفتاك الناس 
فمن الخطوات الهامة واألولية في تزكية النفس ، الوقوف على عيوبها ، فإن الشخص 
. السوي ، يتعرف على عيوبه بنفسه ، ألن النفس محبوبة وعيوبها قد تخفي علـى المحـب   

   )٥٣ص :  ١٩٨٦الجوزي ، (
إلى أنه من جهل بنفسه وخصائصها وآفاتها  )١٧٩ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزية ، (ويشير 

وعيوبها ، تولد عن ذلك من العجب والكبر واآلفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا 
 )٢٨،  ٢٧ص ص :  ٢، ج ١٩٧٠، الغزالي (وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها ، ويؤكد 

ه من عرف عيوب نفسه ، أمكنه العالج ويمكن أن يحقق ذلك من خالل الجلوس بـين  على أن
يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا اآلفات فيتبع إشـارته أو أن يطلـب صـديقاً    
بصيراً صدوقاً متديناً رقيباً على نفسه ، ليالحظ أحواله فما كره من أفعالـه وأخالقـه نبهـه    
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ب نفسه من خالل ألسنة أعدائه كما أن مخالطة الناس ورؤية مـا  ويتعرف اإلنسان على عيو
  .هو مذموم لديهم تقوده إلى تنبيه النفس من خطورتها 

وتتطلب عملية إصالح النفس ، تطهيرها من العيوب واآلفات المدنسة ومن أبرزهـا  
اسـة  الري وحب الشرك والربا وحب الجاه وحب الدنيا والهوى والحسد والكبر والشح والغرور

. والتقصير والهلع للنفس والغضب والتسويف واإلسراف والغيبة والعجز العلو والطمع والحمية
  )١٣ص :  ٢٠٠٢بن تيمية ، (

ومن مقتضيات إصالح النفس ، اجتهاد اإلنسان في تحسين أخالقه عمـالً بالتوجيـه   
ء وهـو  من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المرا" النبوي الشريف 

  )٣٥٨ص: ٤ت، ج. الترمذي، ب(". محق، بني له في وسطها ومن حسن خلقه، بني له في أعالها
ومن العوامل الهامة في إصالح أخالق النفس ، تحكم العقل في الهوى وقمع الهـوى  

  )٢١-١٧ص :  ١٩٨٦الجوزية ، (. والشهوات 
  

  :وسائل تزكية النفس : خامساً 
استعراض واجبات الفرد المسلم نحوها ، كـان ال بـد   بعد بيان مقاصد تزكية النفس و

  :من بيان الوسائل الموصلة لذلك والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 
  :تقوية اإليمان باهللا عز وجل ) أ

ال ريب أن رأس األمر كله في تزكية النفس ، هو اإليمان والتوحيد هللا رب العـالمين  
عه وتمام الذل له مع تمام الحب ، يقود إلـى حفـظ   فإفراده بالعبادة واالنقياد له والتسليم لشر

الجوارح وخطرات القلب عن كل ما ال يرضي اهللا ، إن اإليمان باهللا ولوازمه وأركانه والبعد 
  )١٦-١٤ص :  ٢٠٠٢ابن تيمية ، (. عن نواقضه كلها طرق تهذّب النفس البشرية وتنقيها 

امة ويتضح ذلك من خالل التوجيه فاإليمان باهللا عز وجل ، أساس الصالح ومنبع االستق
قلت يا رسول اهللا قل لـي فـي   : عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال " النبوي الشريف حيث جاء 

  )٦٥ص : ١ت، ج.مسلم، ب( ".قل آمنت باهللا ثم استقم: اإلسالم قوالً ، ال أسأل عنه أحداً بعدك قال 
تنأى عن الرذائل والشـرور   فالنفس المؤمنة التي تتربى على الخضوع ألوامر اهللا ،

فأمـا  " في التعامل مع النفس  )١١٤ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (وهذا ما يفهم من خالل نصيحة 
من حيث وعظها وتأنيبها ، فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من األخـالق أن  

ـ   : ألست التي قال فيك : يعرفها تعظيم خالقها فيقول  ك مالئكتـي  خلقتك بيـدي وأسـجدت ل
  " .وارتضاك للخالفة في أرضه 
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فتقوية اإليمان وتنميته في النفس ، يعد زاجراً لها عن الرذائل ودافعاً لها إلى الفضائل 
ينبغي غرسه في النفوس هو عقيدة اإليمان والتوحيـد ، ألنهـا تهيـئ     ماومن هنا ، فإن أهم 

ف وواجبات فاإليمان ال يحقق آثـاره  النفس لتقبل المبادئ الخيرة مهما يكمن وراءها من تكالي
  )ص هـ: ١٩٨٦، عبد الغني(. قوياً حياً متغلغالً في القلوب الطيبة في النفوس والحياة إال إذا كان

  :االجتهاد في العبادات ) ب
إن فروض اإلسالم وواجباته وأركانه كلها ، مما يزكـي الـنفس البشـرية ويصـقل     

، وقـد جـاء    )٢٠ص :  ٢٠٠٢بن تيميـة ،  (كية النفس جوهرها وكل عبادة لها أثر كبير في تز
"  وذَكَر اسم ربه فَصـلَّى * قَد َأفْلَح من تَزكَّى : " الربط بين الصالة والتزكية في قوله تعالى 

  . )١٥،  ١٤: األعلى ، اآليتان (
 فالصالة هي الوسيلة األولى في تزكية النفس وهي في الوقت نفسه ، ميزان لتزكيـة 
النفس ، إذ تعمق معاني العبودية والشكر وإقامتها قطع لدابر الكبر والتمرد على اهللا واعتراف 

، ويبـين القـرآن    )٣٣ص :  ٢٠٠٢حوى ، (هللا بالربوبية والتدبير وقطع لدابر المنكر والفحشاء 
ـ : " الكريم أثر الصالة في نهي صاحبها عن المنكرات كما جاء في قوله تعـالى   الص الةَ ِإن

، وحتى تؤتي الصالة ثمارها الطيبة فـي   )٢٥: العنكبوت ، آية ("  تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ
الَّذين * قَد َأفْلَح الْمْؤمنُون " تزكية النفوس ، ال بد من أداءها بخشوع عمالً بالتوجيه القرآني 

ونعخَاش هِمالَتي صف م٢،  ١: تان المؤمنون ، اآلي("  ه( .  
وفي المقابل فإن فقدان الخشوع ، يعني فساد القلب وفساد الحـال ، فالخشـوع هـو    
المظهر األرقى لصحة القلب ، فما ذهب الخشوع ، إال وقد غُلب القلب بـأمراض خطيـرة ،   

  )٣٤،  ٣٣ص ص :  ٢٠٠٢حوى ، (. كحب الدنيا والتنافس عليها وفقدان التطلع إلى اآلخرة 
الفاعلة في تزكية النفس الصوم ، الذي يرتقي باإلنسـان إلـى أعلـى     ومن الوسائل

يا َأيها الَّذين آمنُواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم " درجات التزكية 
١٨٣: البقرة ، آية (" .  تَتَّقُون (  

الفرج ويعود النفس على التحكم بهمـا ، وهـو الـذي    فالصوم يكسر شهوتي البطن و
يحمل اإلنسان على غض البصر عن المحرمات وحفظ اللسان عن الهذيان والكـذب والغيبـة   

حـوى ،  (. والنميمة والفحش والخصومة والمراء والتزام الصمت وكف الجوارح عن اآلثـام  
  )٦٣-٦١ص :  ٢٠٠٢
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وُأحضـرت  : " تبين فـي قولـه تعـالى    وإذا كانت النفس قد جبلت على الشح ، كما 
الشُّح عمالً بالتوجيـه  لها ، فإن دفع زكاة المال تطهير وتهذيب  )١٢٨: النساء ، آية ("  اَألنفُس

، وإنفاق المـال   )١٠٣: التوبة ، آية ("  خُذْ من َأمواِلهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها" القرآني 
 على وجه العموم ، تزكية للنفس وتطهير لها من األدناس ويتضح ذلك من خالل في سبيل اهللا

  .)١٨، ١٧: الليل، اآليتان("  الَّذي يْؤتي مالَه يتَزكَّى* وسيجنَّبها اَألتْقَى : " قوله عز وجل
اتْـُل  و" ر بها النبي صلى اهللا عليه وسلم ابتداء ُأم، فقد وأما بخصوص تالوة القرآن 

كبتَابِ رن كم كِإلَي يا ُأوححث النبي المربي صلى اهللا عليه وسـلم  ، و )٢٧: الكهف ، آية ("  م
تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتالوته ، بكـل حـرف عشـر    " على تعلم القرآن وقراءته 
ـ   " ألم " حسنات ، أما إني ال أقول  ل حرف ولكن ألف حرف والم حرف ومـيم حـرف ، بك

، فتالوة القرآن مهذبـة للـنفس مـن     )٤٢٩ص :  ٢ت ، ج.الدارمي ، ب(" حرف عشر حسنات 
جوانب شتى ، إذ تعرف اإلنسان على المطلوب منه وتثير عنده كل المعـاني المـرادة مـن    
تزكية النفس وتنور القلب ، فهي تكمل عمل الصالة والزكاة والصوم والحج في التحقق بمقـام  

  . )٧٧ص :  ٢٠٠٢حوى ، (وجل العبودية هللا عز 
وفي تالوة القرآن تعظيم للمتكلم عز وجل وحضور للقلب وترك حديث النفس والحث 

  )١١٩-١١٧ص :  ١، ج ١٩٨٨الغزالي ، ( .الخوف والرجاء على الجد واالجتهاد و
والنفس اإلنسانية ترتقي بالقرآن الكريم وتزكو ، حينما تصـدق بـه وتنفـذ أوامـره     

تهتدي بهديه وتتخلق بما جاء به من أخالق فاضلة ، فهـو منبـع الهدايـة    وتجتنب نواهيه و
إن " ، وقد جاء في الحديث الشريف  )١٠٤،  ١٠٣ص ص :  ٣، ج ٢٠٠٢النووي ، (وأصل العلم 

  . )٥٥٩ص :  ١ت ، ج.مسلم ، ب(" اهللا يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين 
وال وقتاً وال ماالً ، ويستطيع المؤمن أداءها  ومن العبادات السهلة التي ال تكلف جهداً

يا َأيها الَّذين " بسهولة ، ذكر اهللا تعالى وقد أمر اهللا عز وجل عباده المؤمنين بالمداومة عليه 
  )٤٢،  ٤١: األحزاب ، اآليتان (" .  وسبحوه بكْرةً وَأصيالً* آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا 

يا رسـول اهللا، إن شـرائع   : وجاء رجل إلى المربي صلى اهللا عليه وسلم شاكياً يقول
ال : " اإلسالم قد كثرت علي ، فدلني على عمٍل أتشبث به ، فقال النبي صلى اهللا عليه وسـلم  

  )٤٥٨ص :  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" . يزال لسانك رطباً بذكر اهللا 
أن للذكر أكثر من مائـة فائـدة ، متعلقـة     )١٤٥-٦٩ص :  ٢٠٠٢الجوزية ، (وقد ذكر 

  :بتزكية النفس والتي من أبرزها 
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  .أنه يورث المراقبة فيدخل العبد في باب اإلحسان  - ١
  .يورث اإلنابة إلى اهللا عز وجل والهيبة له وإجالله  - ٢
فيه حياة للقلب وجالء لصداه كما أنه ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته ويعالج قوتـه   - ٣

  .وغفلته 
  .عون للعبد المؤمن على طاعة اهللا عز وجل  - ٤
  .كثرة ذكر اهللا أمان للعبد من النفاق  - ٥
  .تكثير لشهود العبد يوم القيامة واستحضار أهوالها  - ٦
االشتغال عن الكالم الباطل من الغيبة والنميمة واللغو وغير ذلك ، فالنفس إذا لم تشـغلها   - ٧

  .بالحق شغلتك بالباطل 
جة اإلحسان التي تزكي النفس وتنقيها وترتقي بها إلى در ويلحق بالعبادات المفروضة

النوافل من صيام تطوع وقيام الليل وصالة  الضحى أداء  في، االجتهاد وتجعل صاحبها ربانياً
واالستغفار والقرآن الكريم يعرض صورة جميلة لهذه الممارسات التعبدية واصـفاً أصـحابها   

"عو نَّاتي جف ينتَّقالْم ونٍ ِإني * يننسحم َل ذَِلككَانُوا قَب مِإنَّه مهبر ما آتَاهم ينذكَانُوا * آخ
 ونعجها يِل ماللَّي نيلًا مقَل *ونرتَغْفسي مارِ هحبِالَْأس١٨-١٥: الذاريات ، اآليات (" .  و(  

 عليه وسلم عـن رب العـزة   وجاء في الحديث القدسي ، فيما رواه الرسول صلى اهللا
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى أحد بأفضل مما افترضته عليه وال يـزال  "

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به وبصـره الـذي   
ولـئن اسـتعاذني   يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني ألعطينه 

  )٢٣٨٤ص :  ٥، ج ١٩٨٧البخاري ، (" . ألعيذنه 
  

  :استشعار رقابة اهللا عز وجل والخشية منه ) ج
ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه " فاهللا عز وجل مطلع على كل نفسٍ 

رِيدِل الْوبح نم هِإلَي بَأقْر ننَحعباده مـن  المولى سبحانه وتعالى ، وحذر  )١٦: ق ، آية ("  و
، )٢٣٥: البقرة، آية(" واعلَمواْ َأن اللّه يعلَم ما في َأنفُسكُم فَاحذَروه: " نسيان رقابته عليهم بقوله

أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لـم  : " وحينما سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن اإلحسان قال 
  . )٣٧ص :  ١ت ، ج.مسلم ، ب(" كن تراه فإنه يراك ت

دوام علم العبد ويقينه باطالع الحق سبحانه وتعالى علـى ظـاهره   " فالمراقبة تعني 
وباطنه ، فاستدامته لهذا العلم واليقين ، هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن اهللا سبحانه رقيـب  
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وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفـة  عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل 
، وفي ظل هذه المراقبة فإن اإلنسان العاقل ، ينـأى   )٤٩٥ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزي ، (" عين 

بنفسه عن كل ما يثنيها من أفعال وأقوال ومع المراقبة هللا يأتي الخوف منه والخشـية كحـال   
ربهم بِالْغَيبِ وهم مـن السـاعة   الَّذين يخْشَون " في كتابه الحكيم من وصفهم اهللا عز وجل 

قُونشْف٤٩: األنبياء ، آية ("  م( .  
جمـح  تواإلشفاق كما جاء في اآلية الكريمة رقة الخوف ، وبدايته إشفاق على النفس أن 

  )٤٣٧ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزية ، (. العناد وأن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان إلى 
لداء الهـوى الخطيـر   وكريم أن مخافة اهللا عالج للطغيان واالنحراف وبين القرآن ال

وَأما من خَافَ مقَام ربـه  * فَِإن الْجحيم هي الْمْأوى * وآثَر الْحياةَ الدنْيا * فََأما من طَغَى "
  )٤١-٣٧: النازعات ، اآليات (" .  فَِإن الْجنَّةَ هي الْمْأوى* ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى 

والذي يخاف ربه ال يقـدم علـى   : " ويعقب صاحب الظالل على اآلية السابقة بقوله 
معصية ، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري ، قاده خوف هذا المقـام الجليـل إلـى النـدم     

، والخـوف   )٣٨١٨ص :  ٦، مج ١٩٨٢قطب ، (" واالستغفار والتوبة ، فظل في دائرة الطاعة 
من اهللا عز وجل ، يحث اإلنسان على االجتهاد في طاعة ا هللا التي فيها صالح النفس وبلـوغ  

من خاف أولج ومن أولج بلغ المنزل ، أال إن سـلعة اهللا  " الجنة كما جاء في الحديث الشريف 
  . )٦٣٣ص :  ٤ت ، ج.الترمذي ، ب(" غالية ، أال إن سلعة اهللا هي الجنة 

  

  :ل وتذكر الموت قصر األم) د
ما يبطر النفس ويدفعها إلى الصراعات المؤذية والشهوة المذمومة ، طول أملها " إن 

ونسيانها للموت ولذلك كان مما تُعالج به النفس ، تذكر الموت الذي هو أثـر القهـر اإللهـي    
وقصر األمل الذي هو أثر عن تذكر الموت وبقدر ما يقصد األمل ويتذكر اإلنسان المـوت ،  

  )١١١ص :  ٢٠٠٢حوى ، (" . يكون عكوفه على القيام بحقوق اهللا أكثر 
قُْل ِإن الْموتَ الَّذي " وقد وجه القرآن الكريم الخلق إلى تذكر الموت الذي ال مفر منه 

" .  بُئكُم بِما كُنـتُم تَعملُـون  تَفرون منْه فَِإنَّه ملَاقيكُم ثُم تُردون ِإلَى عاِلمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَ
  )٨: الجمعة ، آية (

أحسنهم خلقاً ، : أي المؤمنين أفضل قال " وحينما سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لما بعـده اسـتعداداً أولئـك    : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : قال 

  )٥٦٧ص :  ٤ت ، ج.الترمذي ، ب(" . األكياس 
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إذا أصبحت فال تحدث نفسك " وأوصى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ابن عمر بقوله 
بالمساء ، وإذا أمسيت فال تحدث نفسك بالصباح فخذ من حياتك موتك ومن صحتك سـقمك ،  

  )١٤٢٣ص :  ٢ت ، ج.ابن ماجة ، ب(" . فإنك يا عبد اهللا ال تدري ما اسمك غداً 
مل ، الجهل وحب الدنيا ، فأمـا الجهـل فيـدفع    ومن أسباب نسيان الموت وطول األ

بالفكر الصافي من القلب الحاضر وسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة وأما حب الـدنيا  
فعن طريق إخراجه من القلب وهو الداء العضال وال عالج له إال باإليمان باليوم اآلخر وبما 

ير الموت مثل النظر إلى من مات مـن  فيه من عظم العقاب وجزيل الثواب وال عالج في تقر
  )٢٧٣ص :  ٢، ج ١٩٨٨الغزالي ، (. األفراد الذين جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا 

، جاءت نصيحته صلى اهللا عليه النكباب على الدنيا ونسيان الموتوة القلب واسولعالج ق
  )٦٧٢ص : ٢ت، ج.مسلم، ب( ." كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: "وسلم ألصحابه قائالً

  

  :االستعانة باهللا على إصالح النفس ) هـ
التوجيـه  عمالً بيحتاج اإلنسان المجتهد في تزكية نفسه إلى االستعانة باهللا العلي القدير 

، والمعنى  )١٠١: آل عمران ، آية ("  ومن يعتَصم بِاللّه فَقَد هدي ِإلَى صراط مستَقيمٍ" القرآني 
ى اعتصمتم بموالكم نصركم على أنفسكم وعلى الشيطان وهما العدوان اللذان ال يفارقان مت" أي 

  . )١٨٧ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزية ، (" العين وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج 
وقد سارع نبي اهللا يوسف عليه السالم إلى االستعانة باهللا عز وجل ، حينمـا شـعر   

* ِإالَّ تَصرِفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيهِن وَأكُـن مـن الْجـاهلين    و" بالمحنة وخشي على نفسه 
يملالْع يعمالس وه ِإنَّه نهدكَي نْهفَ عرفَص هبر لَه ابتَج٣٤،  ٣٣: يوسف ، اآليتان (" .  فَاس(  

على تزكية نفسه ويستعيذ  وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، يستعين باهللا عز وجل
اللهم إني أعوذ بـك مـن العجـز    : " به من أمراض النفس والعذاب حينما راح يدعو قائالً 

والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خيـر مـن   
تشبع وعلـمٍ ال   زكّاها أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن نفسٍ ال

  )١١١١ص :  ٣ت ، ج.الترمذي ، ب(" . ينفع ودعوة ال يستجاب لها 
ربنَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعـد ِإذْ هـديتَنَا   : " وجاء على لسان المؤمنين في محكم التنزيل 

ابهَأنتَ الْو ةً ِإنَّكمحر نكن لَّدلَنَا م بهوحذر القرآن الكريم مـن   )٨: آل عمران ، آية ("  و ،
قَـاَل رب  : " غواية الشيطان وأفصح عن غاية مسعاه مع ابن آدم كما جاء في قوله عز وجل 

ينعمَأج منَّهُألغْوِيضِ وي اَألرف ملَه نَنيي ُألزتَنيآ َأغْو٣٩: الحجر ، آية ("  بِم( .  
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البالء العظيم مـن  " إلى ان  )٢٩٠،  ٢٨٩ص ص :  ١٤، ج ١٩٩٧بن تيمية ، (وقد ذهب 
الشيطان ال من مجرد النفس ، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأسرها بها ويذكر لها ما فيها من 

  ".المحاسن 
فالقلب عبارة عن حصن ، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيتـولى عليـه وال   

مداخله ومن أبوابه الغضب والشـهوة  يقدر على حفظ الحصن من العدو ، إال بحراسة أبوابه و
والحسد والحرص وحب التزين من األثاث والثياب والدار والطمع في الناس والعجلة وحـب  

، فالشـيطان يوسـوس    )١٨، ١٧ص ص : ٢، ج١٩٨٨الغزالـي،  (المال وسوء الظن بالمسلمين 
ين القرآن الكـريم  للنفس اإلنسانية، بقصد إغوائها وإفسادها وحرفها عن منهاج اهللا ، ومن ثم ب

: األعراف، آيـة ("  وِإما ينزغَنَّك من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاللّه ِإنَّه سميع عليم" العالج لذلك 
٢٠٠( .  

وقد أرشد الرسول المربي صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق إلى وسيلة فاعلة فـي  
قل اللهـم  : مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال  : "تزكية النفس حينما سأله قائالً 

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشـهد أال إلـه إال   
قله إذا أصـبحت وإذا أمسـيت   : أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال 

  )٤٦٧ص :  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" . وإذا أخذت مضجعك 
  

  :ترك المحرمات وفعل الواجبات ) و
فتزكية النفس تكون بترك المحرمات وفعل المأمورات ، كما أن البر والتقـوى يبسـط   

  )٢٣،٢٤ص ص:٢٠٠٢بن تيمية، ( .ويصغرها النفس النفس ويشرح الصدر في حين أن الفجور يهين
نـاً األثـر   وقد أمر اهللا سبحانه وتعالى المؤمنين ، بغض أبصارهم وحفظ فروجهم مبي

قُل لِّلْمْؤمنين يغُضوا من َأبصارِهم ويحفَظُـوا  " الطيب العائد عليهم حالة االلتزام بهذا السلوك 
وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه ِإن مكَى لَهَأز ذَِلك مهوج٣٠: النور ، آية (" .  فُر(  

وغض البصر من جانـب الرجـال   : ئالً ويعلق صاحب الظالل على اآلية السابقة قا
أدب نفسي ومحاولة لالستعالء على الرغبة في االطالع على المحاسن والمفاتن في الوجـوه  
واألجسام ، كما أن فيه إغالقاً للنافذة األولى من نوافذ الفتنة والغواية وهو أطـر لمشـاعرهم   

مشروع وعدم ارتقائهـا إلـى   وأضمن لعدم تلوثها باالنفعاالت الشهوانية في غير موضعها ال
  )٢٥١٢ص :  ٤، مج  ١٩٨٢قطب ، (. الدرك الحيواني الهابط 
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  :المبادرة إلى التوبة واالستغفار ) ز
المبادرة إلى التوبة من الذنب ، فرض على الفور وال يجـوز تأخيرهـا ، فمـن    " إن 

مـن تـأخير    أخّرها عصى بالتأخير ، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبتـه 
، وأمر اهللا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوبـة   )٢٤٧ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزية ، (" التوبة 

"ونحتُفْل لَّكُملَع نُونْؤما الْمها َأييعمج وا ِإلَى اللَّهتُوب٣١: النور ، آية ("  و( .  
العباد إلى تائـب وظـالم    قسم" إلى أن اهللا  )١٨٥ص :  ١، ج ١٩٩١الجوزية ، (ويشير 

وأوضع اسم الظالم على من لم يتب وال أظلم منه لجهله لربه وبحقه وبعيـب نفسـه وآفـات    
أعماله ، وعالج ظلم النفس كما بين القرآن الكريم ، إنما يكون بالتوبة المسرعة واالسـتغفار  

ن القـرآن  كمـا بـي   –الذي يبدو وكأنه تقويم للنفس وتصحيح لمسارها وعال في ظلم النفس 
والَّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم " إنما يكون بالتوبة المسرعة واالستغفار  –الكريم 

وهـم   ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ ِلذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ِإالَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما فَعلُـواْ 
ونلَمع١٣٥: آل عمران ، آية ("  ي( .  

وقد وجه الرسول المعلم صلى اهللا عليه وسلم المسلمين إلـى اإلكثـار مـن التوبـة     
" . يا أيها الناس توبوا إلى اهللا واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مـرة  " واالستغفار بقوله 

  )٢٠٧٥ص :  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(
  

  :االستماع إلى المواعظ ) ح
نصيحة بعمل الخير واجتناب الشـر  " الموعظة في المفهوم التربوي هي عبارة عن ف

" . بأسلوب يرق القلب ويلهب العاطفة ويحرك النفس ويبعث على اإلحسان في القول والعمل 
، وتكتسب الموعظة أهميتها من خـالل كونهـا ، تـوقظ     )٤٢ص :  ١٩٨٦ملك ، أبو طالب ، (

، كعاطفة الخضوع هللا والخوف من عذابه والرغبة فـي جنتـه   العواطف الربانية في النفوس 
  . )٢٨٥،  ٢٨٤ص ص :  ١٩٧٧النحالوي ، (

ادع : "وقد أمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالتزام أسلوب الموعظة بقوله 
نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيِل رفالموعظة وسيلة مهمة في  ، )١٢٥: النحل ، آية ("  ِإِلى س

تزكية النفس وتهذيبها وهي كالسياط ال تؤلم بعد انقضائها مثل وقت وقوعها ، كما أن اإلنسان 
عند سماعه للموعظة ، يكون حاضر الذهن قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت 

  . )٤٥،  ٤٤ص ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (إلى المعرفة بحضور قلبه 
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ارف عليه أن القرآن الكريم والسنة ، قد احتويا على مواعظ كثيرة ومتنوعـة  ومن المتع
ومؤثرة تفعل فعلها في النفس المهيأة لسماعها ، كما أن المسلمين األوائل تركوا لنا تراثاً ضخماً 
من المواعظ المؤثرة والبليغة وفي عصرنا الحالي مع تقدم وتطور وسائل اإلعالم وتوافر الكتب 

واألسطوانات ، كل ذلك سهل عملية انتشار المواعظ وجعل الحصول عليهـا أمـراً   واألشرطة 
ميسوراً ال يتطلب عناء وال مشقة وما على المربين إال أن يرشدوا صغار المتعلمـين وكبـارهم   

  .إليها فيكون ذلك مدخالً إلى تزكية النفس وإدارة الذات بإيجابية وفعالية 
  : صحبة الصالحين واالقتداء بهم) ط

ما من شك في أن مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم ومواصلة أرباب الهمم العالية ، ثـم  
التفكير بالعواقب ومآل الدناءة ومصير أولي الجد واالجتهاد من العوامل الهامة فـي تزكيـة   

  )٥٥ص :  ١٩٨٧ابن الجوزي ، (. النفس 
ـ  ة الـنفس وتحقيـق   فالمصاحبة الدائمة لألخيار والصالحين ، وسيلة معينة على تزكي

األمان والطموحات وترك المعاصي، واإلعراض عن ذلك، يجلب الحسرة والندم كمـا أشـار   
يـا  * ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديه يقُوُل يا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع الرسوِل سبِيلًا " القرآن الكريم 

لَقَد َأضلَّني عنِ الذِّكْرِ بعـد ِإذْ جـاءني وكَـان الشَّـيطَان     * ا خَليلًا ويلَتَى لَيتَني لَم َأتَّخذْ فُلَانً
  )٢٩-٢٧: الفرقان ، اآليات (" .  ِللِْإنسانِ خَذُولًا

وقد حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مجالسة أهل السوء ورغّب فـي مجالسـة   
س السوء كحامل المسك ونـافخ الكيـر ،   إنما مثل جليس الصالح وجلي: " أهل الصالح بقوله 

فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما 
  )٢٠٢٦ص :  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(" . أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة 

عرضة أكثر إلى  وحينما ينأى اإلنسان بنفسه بعيداً عن مجالسة الصالحين ، يكون في
إنما يأكل الذئب مـن  " استحواذ الشيطان وقد عبر عن هذا المفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  )٣٣٠ص :  ١، ج ١٩٩٠الحاكم ، (" . الغنم القاصية 
إن مصاحبة المؤمنين توفر فرصة كبيرة لتقويم النفس ، ذلك أن المؤمن يـرى فـي   

" . المـؤمن مـرآة أخيـه    " ل الحديث الشريف أخيه عيوبه فيهديها إليه ويتضح ذلك من خال
  )٣٢٥ص :  ٤ت ، ج.الترمذي ، ب(

وحتى تؤثر الصحبة الصالحة أكلها في تزكية النفس ، ال بد مـن تـوافر االسـتعداد    
ال خير في : بقوله  )٧١ص : ت .المحاسبي ، ب(لسماع النصيحة وقبولها من اآلخرين كما أشار 
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، وإذا كانت القلوب جبلت علـى  " قومٍ ال يحبون الناصحين قومٍ ليسوا بناصحين وال خير في 
المحاسبي ، (حب االقتداء بالصالحين والسير على منوالهم والرغبة في التأسي بأفعالهم وأقوالهم 

فإن صحبة الصالحين تزود الفرد بمقياس يقيس به أفعاله ويصحح في ضـوءه   )٥ص : ت .ب
ثار النقص ويراها عيباً فضالً عـن اجتنابـه لفعـل    أنماط سلوكه اقتداء بهم ، بحيث يتجنب آ

  . )٥٤،  ٥٣ص ص :  ١٩٨٧الجوزي ، ابن (القبيح 
إلى أن االقتداء بالصالحين وسيلة هامة لتقيـيم   )٥٥ص :  ١٩٨٧ابن الجوزي ، (ويشير 

ومن تفكّر في المـرتفعين  : " النفس والوقوف على موانع تزكيتها ويتضح ذلك من خالل قوله 
علم أنهم كهو من حيث األصلية واآلدمية ، غير أن حب البطالة والراحة جنيا عليه في الهمم 

، وباتضاح أثر االقتداء بالصالحين، " فأوثقاه ، فساروا وهو قاعد ولو حرك قدم العزم لوصل 
صـاحب الخلـق    -في تزكية النفس ، فإن خير من يقتدى به الرسول عليه الصالة والسالم 

لَقَد كَان لَكُم في رسوِل اللَّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجـو  " لتوجيه القرآني عمالً با –العظيم 
  . )٢١: األحزاب ، آية ("  اللَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

على انه لن تتزكى نفس بشرية ، حتـى   )٢٠،  ١٩ص ص :  ٢٠٠٢ابن تيمية ، (ويؤكد 
سول عليه الصالة والسالم ، أسوتها وقدوتها وكل من التمس التزكية في غير منهاج يكون الر

النبوة ، فهو من الخاسرين وتزكية النفس تكون باتباعه في أقواله وأعماله وأخالقـه وإيمانـه   
  .وتوحيده فحياته كلها وردت في تزكية النفوس 

  

  :الخلوة مع النفس لمحاسبتها ) ي
االنعكاف على ذكر اهللا وطاعته وامتثال أوامره وهذا يفتقـر   فقلب المؤمن يحتاج إلى

إلى جمع الهمم فينبغي لإلنسان أن يجتهد في جمع هممه لينفرد بقلبه بذكر اهللا سبحانه وتعالى 
   )٥٠٣،  ٥٠٢ص ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (. وإنفاذ أوامره والتهيؤ للقائه 

البيئات الفاسدة ، ووسيلة مؤثرة في فالخلوة مع النفس وقاية لها من مضار االختالط ب
نعم صومعة الرجل المسـلم بيتـه   : قوله ) أبي الدرداء(مجاهدة النفس وإصالحها وروى عن 

الكانـدهلوي ،  (يكفّ فيه نفسه وبصره وفرجه وإياكم والمجالس في السوق فإنها تلهي وتلغـي  
لوة في تقـويم الـنفس   أهمية الخ )٨٣ص :  ١٩٩٤ابن الجوزي، (، وبين  )٤٧٧ص :  ٢، ج ١٩٩٩
أيها العبد حاسب نفسك في خلوتك وانظر هل نفسك لك أو عليك وجاهدها ولقد سـعد  : بقوله 

  .من حاسبها وفاز واهللا من قام باستيفاء الحقوق منها وطالبها 
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وحتى تؤتي الوسائل السابقة ثمارها في تزكية النفس ، ال بد من االعتدال في التعامل 
الرياضـة للـنفس   " الذي ذهب إلى أن  )٥٨ص :  ١٩٨٧ابن الجوزي ، (معها وقد أوصى بذلك 

تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال والمزج بين الرغبة والرهبة وقد كان بعض السلف ، 
يشتهي الحلواء فيعدها لنفسه ، فإذا صلى بالليل أطعمها وما زال المحققون يلطفون بنفوسـهم  

  " .إلى أن ملكوها فقهروها 
ذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من التشدد والمغاالة في حق النفس ويتضـح  وقد ح

إن هذا الدين متين فاوغلوا فيـه برفـق ، فـإن    " : ذلك من خالل قوله عليه الصالة والسالم 
  )٥٤ص :  ٤ت ، ج.بن حنبل ، ب(. " هراً أبقى ظالمنبت ال أرضاً قطع وال 

ته ، فإن عليـه اختيـار الوسـيلة األنسـب     وإذا كان اإلنسان بصيراً بنفسه مدركاً لذا
من كان قلبه قاسياً شديد القسوة وليس عنده مـن المراقبـة مـا    " لتزكيتها وعلى سبيل المثال 

  " . يكفيه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت وأما من كان قلبه شديد الرقّة ، فيكفيـه مـا بـه    
  )١٥٣،  ١٥٢ص ص :  ١٩٩٣ابن الجوزي ، (
  

  :ة الدراسات السابق
أجريت دراسات عديدة ، عربية وأجنبية حول تزكية النفس ، غلـب عليهـا الطـابع    
التنظيري ، وأما الدراسات الميدانية في حدود علم الباحث ، فهي نادرة ال سيما مـن حيـث   

  :الصلة المباشرة بموضوع الدراسة ويمكن إجمال أبرز هذه الدراسات على النحو اآلتي 
دراسة حول آثار ضبط الـنفس علـى االنحـراف ،    ) ٢٠٠٣) (Purser(أجرى بورسر  -

طبقت الدراسة على طلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية ، أفـادت نتـائج الدراسـة ، أن    
  .لضبط النفس أثراً في الحد من االنحراف 

أن األفراد ذوي السيطرة المنخفضة على النفس ، ) ٢٠٠٢) (Banet(أفادت دراسة بانيت  -
كبوا األعمال اإلجرامية أكثر ممن يتمتعون بدرجة عالية مـن ضـبط   من المحتمل أن يرت

  .النفس ، كما أن ضبط النفس يساعد على الوقاية من االنحراف وتكرار تعليق المدرسة 
دراسة حول تزكية النفس مع التركيز على كتاب أحياء علوم الدين ) ٢٠٠٢(أجرى حوى  -

س وعـرض ألبـرز وسـائل تزكيتهـا     للغزالي وقد تناول في دراسته ماهية تزكية النف
كالصالة والصوم وتالوة القرآن ومعرفة أمراض القلوب وكيفية الخالص منها وتطهيـر  
النفس من عيوبها كالحسد والنفاق والشح وحب الدنيا والغرور واتباع الهـوى وعـرض   
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لثمرات التزكية والمتمثلة في ضبط اللسان وعالج آفاته كالجدل وفضول الكالم والفحـش  
  .لغيبة والنميمة وا

التعريف بالمهمة التي تؤديها األسرة فـي سـبيل تنميـة    ) ٢٠٠٠(استهدفت دراسة بليلة  -
الرقابة الذاتية لدى الطفل ، توصلت الدراسة إلى تأثير األسلوب الذي تستخدمه األسرة في 

لـى  تربية ذات الطفل على فكره وخلقه ونموه العقلي كما أن تنمية الرقابة الذاتية تعتمد ع
  .تربية الطفل من جميع جوانبه الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

مفهوم تنظيم الذات مشيراً إلى آثاره على سلوك الفرد كالوقاية ) ٢٠٠٠(تناول عبد الجواد  -
من التوتر واإلرهاق واستثمار الوقت بفعالية وبين العالقة بين تنظـيم الـذات والعوامـل    

ليمية واالقتصادية وأشار إلى مالمح تنظيم الذات من خالل حياة األخرى االجتماعية والتع
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وشخصيات أخرى كعمر بن الخطاب وخالـد بـن الوليـد    
رضي اهللا عنهما ، كما بين دور ترتيب األولويات في تنظيم الذات مشيراً إلى أنها فكـرة  

  .نابعة من فقه األولويات عند العلماء المسلمين 
دراسة حول تقويم الذات مركزاً على إشكالية مدح الذات ومشيراً إلى ) ١٩٩٩(أعد شويخ  -

أبرز أسبابها كالعجب وحب الرئاسة والكبر والغرور والحقد والحسد وعرض لجملة مـن  
المبررات المنطقية لمدح الذات في مواقف إيجابية تتمثل في إظهار الحق وشكر نعمة اهللا 

س والتعريف بها والرغبة في إظهـار القـدوة لآلخـرين بقصـد     تعالى والدفاع عن النف
  .إرشادهم وتوجيههم وتربيتهم كما يفعل المعلم مع تالميذه 

ألمراض النفس ومعوقات تزكيتها وعالجها مسـتعيناً بـأقوال   ) ١٩٩٩(عرض كرزون  -
  :العلماء المسلمين وما جاء في القرآن والسنة من شواهد وكان من أبرز نتائج الدراسة 

أن أمراض النفس ترجع إلى الشرك والنفاق والبدعة واالستسالم للشهوات كحـب المـال    - ١
  .وشهوة الفرج 

  .إلى التأثير السلبي لألسرة والمجتمعإضافة يعد الشيطان من أكبر معوقات تزكية النفس،  - ٢
العالج من أمراض النفس، يكون باالعتصام بالكتاب والسنة والحرص على العلم النـافع   - ٣

النفس واتخاذ التدابير الوقائية التي شرعها اإلسالم للحماية من طغيان شـهوتي   ومجاهدة
المال والفرج واإلكثار من العمل الصالح والمداومة على ذكر اهللا تعالى واالستعاذة مـن  

  .الشيطان والعمل على صالح المجتمع وصحبة الصالحين واعتزال األشرار 
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ن في تربية النفوس من خالل بيان اآلثار السـلبية  بعرض منهج التابعي) ١٩٩٧(قام الباللي  - 
ترك تربية النفس ، ومعوقات التربية الذاتية وطرقها وقد أشار إلى طرق تربية النفوس مـن  
خالل نماذج ومدارس التربية ولخص نتائج وثمار تربية النفوس ، المتمثلة فـي االسـتعالء   

  .د الموت والنجاة من العذاب على النفس وإصابة خيري الدنيا واآلخرة والبشارة عن
إلى الكشف عن العالقة بين التفكير الناقد ومستوى التطلع ) ١٩٨٨(هدفت دراسة محمود  -

ومفهوم الذات لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة ، وأجريت الدراسة على عينة قوامهـا  
م الذات طالب وطالبة ، أسفرت الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصائياً بين مفهو) ٢٠٠(

ومستوى التطلع والقدرة على التفكير الناقد كما أظهرت عدم وجـود فـروق دالـة بـين     
الجنسين في مفهوم الذات والقدرة على التفكير الناقد كما كشفت عن وجود فروق دالة بين 

  .درجات طالب التخصصات العلمية واألدبية في القدرة على التفكير الناقد 
  

  :قة تعقيب على الدراسات الساب
  :يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ما يلي 

الدراسات التي تناولت تزكية النفس وتربيتها سواء في البيئـة  في غلبة الجانب التنظيري  -
  .العربية أو األجنبية 

أكدت على أثر ضبط النفس على الحد من الجريمة واالنحراف ال سيما في مراحل التعليم  -
  .اإلعدادي والثانوي 

بالفضـائل وتخليتهـا مـن     تهاة النفس تدور حول محورين أساسيين ، هما تحليأن تزكي -
  .الرذائل 

لتزكية النفس آثار إيجابية على الفرد من أبرزها السعادة في الحياة الـدنيا والنجـاة مـن     -
  .عذاب اآلخرة 

جـة  على الرغم من أن تزكية النفس قائمة على المسئولية الذاتية للفرد المسلم، إال أنه في حا - 
في جميع مراحل الحياة إذ يحتاج الطفل الصغير إلى تشرب ومساندتهم إلى توجيه اآلخرين 

  .مبادئها كما يحتاج الكبير الراشد إلى القدوة الصالحة لتعينه على أداء واجباته تجاه نفسه 
استفاد الباحث من الدراسات السابقة ، ال سيما التنظيرية في كتابة اإلطار النظري وبنـاء   -

  .ة الدراسة أدا
ركزت الدراسات الميدانية على تناول مفاهيم جزئية متعلقـة بتربيـة الـذات وضـبطها      -

وإدارتها في حين جاءت هذه الدراسة لتتناول الموضوع من جميع جوانبـه مـن حيـث    
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مستمدة من الكتاب والسنة وروح التراث اإلسـالمي  المفهوم والممارسات كناحية نظرية 
لجانب الميداني للموضوع من خالل أداة جديدة مما تؤكد علـى  مع التركيز على إجراء ا

  .أن الموضوع جدير بالدراسة 
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  الطريقة واإلجراءات
  :منهج الدراسة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألغراض الدراسة ، حيث يحـاول  
مما يزيد رصيد  ميمات ذات معنىعوصف الظاهرة ويفسر ويقارن ويقيم عالقة للتوصل إلى ت

  .المعرفة عن تلك الظاهرة 
  

  :عينة الدراسة 
مـن  % ١٥تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث مثلت حـوالي  

طالباً وطالبة مـن طلبـة الجامعـة    ) ٥٤١(المجتمع األصلي ليصبح عدد أفراد عينة الدراسة 
ين العلوم الشرعية والعلوم اإلنسـانية  اإلسالمية من المستويين األول والرابع، ومن التخصص

  :وهي كما في الجدول اآلتي 
  )١(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة
  العدد  المستوى  العدد  التخصص  العدد  الجنس
  ٢٨٠  األول  ٢٧١  علوم شرعية  ٢٦٨  طالب
  ٢٦١  الرابع  ٢٧٠  علوم إنسانية  ٢٧٣  طالبات

  
  :أداة الدراسة 

  :ة النفس خطوات تصميم مقياس تزكي) أ
  :مر إعداد المقياس بالخطوات التالية 

االطالع على األدبيات التربوية المتعلقة بالموضوع مـن مصـادر وكتـب ودوريـات      - ١
  .متخصصة 

إعداد المقياس في صورته األولية مشتمالً على مجالين ، واجبات الطلبـة نحـو تزكيـة     - ٢
بالوسائل التـي يتخـذونها    فقرة ، وأما المجال الثاني فهو متعلق) ٢٢(أنفسهم تكون من 

  .فقرة ) ٢٣(لتزكية النفس وقد تكون من 
عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ، وأخذت ملحوظـاتهم ومـن ثـم اسـتقر      - ٣

  .فقرة فأصبح جاهزاً للتطبيق ) ٤٠(المقياس في صورته النهائية على 
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لنفس لدى طلبة الخصائص السيكومترية لمقياس الممارسات التربوية المتعلقة بتزكية ا) ب
  :الجامعة اإلسالمية 

  :ثبات المقياس  -١
  :قام الباحث باستخدام طريقتين لحساب ثبات المقياس وذلك على النحو اآلتي 

  :طريقة التجزئة النصفية : أوالً 
لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ، وذلك بإيجاد معامل ثبـات المقيـاس   

  :تبة ومجموع الفقرات فردية الرتبة كما يلي بين مجموع الفقرات زوجية الر

  = ث 
  ر ٢
  ر+  ١

  ثبات االستبانة: ث : حيث 
  .معامل االرتباط لبيرسون : ر         

وبحساب معمل االرتباط لبيرسون بين مجموع الفقرات زوجيـة الرتبـة ومجمـوع    
  ) .٠.٧٨= ر (الفقرات فردية الرتبة للمقياس 

  =وعليه فإن ث 
٠.٧٨×  ٢  

 =٠.٨٨  
٠.٧٨+  ١  

  

تعتبر قيمة عالية ، ومما يدل على ) ٠.٨٨= ث (مما سبق نجد أن قيمة معامل الثبات 
  .الوثوق بهذا المقياس ويؤكد على صالحيته للتطبيق 

  

  )α(طريقة كرونباخ ألفا : ثانياً 
لحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة كرونباخ ألفا تم إيجاد مجموع تبـاين فقـرات   

  :س وتباين المقياس الكلي وهي كما يلي المقيا

α =-  
  ن

١ -  
  ٢عمجـ جـ

  ٢ع  ١ –ن 
ـ    ٢معامل الثبات ، ن عدد أبعاد المقياس ، ع αحيث   ٢عتباين المقياس الكلـي ، مجــ جـ

  .مجموع تباين األبعاد المختلفة للمقياس 

  -= αوعليه فإن 
٢  

١ -  
٧.٥٠٣  

 =٠.٩١  
٨٧.٧٤  ١- ٢  
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معامل ثبـات المقيـاس باسـتخدام طريقـة كرونبـاخ ألفـا        مما سبق نجد أن قيمة
)α=والتي تعطي الداللة على الوثوق به وصالحيته للتطبيق ) ٠.٩١.  
  
  :صدق المقياس  -٢

  :صدق المحكمين : أوالً 
قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية بهدف 

  ص بالدراسة من حيث مدى اتفـاق كـل فقـرة مـن     التعرف إلى آرائهم حول المقياس الخا
الفقـرات  فقرات المقياس مع كل مجال من المجالين ، وفي ضوء آرائهم تم اسـتبعاد بعـض   

  .)٢(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ٤٠، ليصبح عدد فقرات المقياس وتعديل بعضها اآلخر
  )٢(جدول رقم 

  عدد فقرات المقياس حسب كل مجال من مجاالتها
  المجموع الكلي  الثاني  األول  الالمج

  ٤٠  ٢٠  ٢٠  عدد الفقرات
  

  :صدق االتساق الداخلي : ثانياً 
  :ارتباط كل مجال بالمجموع الكلي للمجاالت 

 يكل مجال مـن مجـال   بين" Pearson" قام الباحث بحساب معامالت ارتباط بيرسون
  ) .٣(المقياس والدرجة الكلية له ، وكانت النتائج كما في جدول رقم 

  )٣(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة الكلية له

  الثاني  األول  المجال
  ٠.٩٠  ٠.٨٩  معامل ارتباط بيرسون
  ٠.٨٩  ٠.٨٦  معامل ارتباط سبيرمان

  
أن معامالت االرتباط بين درجات مجالي المقيـاس كـل   ) ٣(يتضح من الجدول رقم 

  . ٠.٠١جة الكلية للمقياس هي قيم دالة إحصائياً عند مستوى على حدة والدر
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  :ارتباط كل فقرة بمجموع المجال 
  )٤(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس ودرجة مجالها
معامالت   الفقرة  م

  االرتباط

  

معامالت   الفقرة  م
  االرتباط

  ٠.٥٢  استشعر وقوفي بين يدي اهللا ومحاسبته لي يوم العرض ١  ٠.٣٤  أحاسب نفسي قبل الخلود إلى النوم ١
  ٠.٢٤  أقوم بزيارة القبور ٢  ٠.٤٠  استصغر صالح أعمالي واستعظم ذنوبي ٢
  ٠.٤٣  أحرص على مصاحبة الصالحين ٣  ٠.٤٣  اجتهد في مخالفة أهوائي ٣
  ٠.٤٩  استمع إلى أشرطة كاسيت حول تزكية النفس ٤  ٠.٤٤  أتجنب غيبة اآلخرين ٤
  ٠.٤٦  والتابعين اقرأ حول وسائل تزكية النفس عند الصحابة ٥  ٠.٤٩  أتجنب سماع الغناء الماجن ٥
  ٠.٣٨  أستعين باهللا على إصالح نفسي ومجاهدتها ٦  ٠.٥٢  أغض بصري عن المحرمات ٦
  ٠.٣٠  أستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ٧  ٠.٣٩  ألوم نفسي وأوبخها على تقصيرها ٧
  ٠.٤١  استمع إلى نصائح اآلخرين ونقدهم ألفعالي ٨  ٠.٣٨  أحرص على كظم غيظي ٨
  ٠.٣٩  أطلب من أصحابي أن يهدوا إلي عيوبي ٩  ٠.٣٧  أجتهد في ضبط انفعاالتي عند الغضب ٩

  ٠.٤٥  أحرص على صيام النافلة ١٠  ٠.٤٥  أشتغل بعيوبي عن عيوب الناس ١٠
  ٠.٥٣  أحرص على قيام الليل ١١  ٠.٥٠  أبتعد عن طلب الشهرة وحب الظهور ١١
  ٠.٣٦  أعتزل المجالس التي يعصى فيها اهللا وتنتهك حرماته ١٢  ٠.٣٩  أشعر بالندم عند اقتراف ذنب ما في حق اهللا ١٢
  ٠.٥٠  أفكر ملياً في مصيري بعد الموت بين الجنة والنار ١٣  ٠.٤١  أحرص على التواضع مع اآلخرين ١٣

 ١٤  ٠.٣٨  أحث نفسي على اإلنفاق في سبيل اهللا ومجانبة البخل ١٤
ل جهداً في فهم وحفظ اآليات واألحاديث الخاصة بمجاهدة أبذ

  ٠.٤٩  النفس

  ٠.٥٥  أشغل لساني بذكر اهللا ١٥  ٠.٥٠  ألتزم الصدق في أقوالي ١٥
  ٠.٤٩  استشعر رقابة اهللا عز وجل في أقوالي وأفعالي ١٦  ٠.٤٨  أحاسب نفسي على عمل قمت به لم يكن خالصاً لوجه اهللا ١٦
  ٠.٥١  ) الموت(أذكر هاذم اللذات  ١٧  ٠.٤٦  أؤنب نفسي على فلتات اللسان ١٧
  ٠.٤٨  أحرص على حضور البرامج والندوات المتعلقة بتزكية النفس ١٨    ٠.٤٥  أتقبل نقد اآلخرين لسلوكي بصدر رحب ١٨
  ٠.٥٠  أخلو مع نفسي للتعبد بعيداً عن الناس ١٩    ٠.٣٧  أحرص على تجنب مواطن الشبهات ١٩
  ٠.٥٣  در إلى التوبة واالستغفار في كل األحوالأبا ٢٠    ٠.٣٥  أعاتب نفسي على كثرة المزاح ٢٠

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقـرة مـن   
  . ٠.٠١فقرات المقياس ، ودرجة مجالها ، هي قيم دالة إحصائياً عند مستوى 

  

  :تصحيح المقياس 
حو تزكيـة الـنفس   فقرة موزعة على مجالين وهما ، الواجبات ن) ٤٠(تضمن المقياس 

فقرة ، أجاب الطالب على كل فقرة من فقرات المقيـاس  ) ٢٠(فقرة ووسائل تزكية النفس ) ٢٠(
بدرجة كبيرة ، بدرجـة متوسـطة ،   : موضوع الدراسة باختيار واحدة من ثالثة اختيارات هي 

ة بدرجة قليلة ، أعطى ثالث درجات لالختيار األول ودرجتان لالختيار الثـاني ودرجـة واحـد   
  .لالختيار الثالث 
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  ومناقشتها نتائج الدراسة
  :نتائج السؤال األول 

ما درجة التزام طلبة الجامعة اإلسالمية بالممارسـات  " ينص السؤال األول على أنه 
  "التربوية لتزكية النفس ؟ 

قام الباحث بحساب درجة التزام الطلبة في الجامعة اإلسالمية بالممارسات التربويـة  
بحساب النسب المئوية والتكرارات ، ثم ترتيب العبارات تنازلياً من الممارسـات   لتزكية النفس

  :وهي كما في الجدول اآلتي  ممارسةًذات الدرجة العالية وتنازلياً إلى أقل الدرجات 
  )٥(جدول رقم 

  ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً لدرجة التزام الطلبة بالممارسات التربوية نحو تزكية النفس
  النسبة المئوية  التكرار  قرةالف  م
  ٩٦.٨٠  ١٥٧١  أشعر بالندم عند اقتراف ذنب ما في حق اهللا ١
  ٩٦.٣٦  ١٥٦٤  أستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ٢
  ٩٤.٣٩  ١٥٣٢  أستعين باهللا على إصالح نفسي ٣
  ٩٢.٤٨  ١٥٠١  أحرص على التواضع مع اآلخرين ٤
  ٩١.٩٣  ١٤٤٢  أحرص على مصاحبة الصالحين ٥
  ٩٠.٧٦  ١٤٧٣  تجنب مواطن الشبهاتأحرص على  ٦
  ٩٠.٢٠  ١٤٦٤  أبادر إلى التوبة واالستغفار في كل األحوال ٧
  ٨٩.٠٣  ١٤٤٥  ألوم نفسي وأوبخها على تقصيرها ٨
  ٨٨.٩٧  ١٤٤٤  أعتزل المجالس التي يعصى فيها اهللا وتنتهك حرماته ٩

  ٨٧.١٨  ١٤١٥  أفكر ملياً في مصيري بعد الموت بين الجنة والنار ١٠
  ٨٦.٧٥  ١٤٠٨  نفسي على عمل قمت به لم يكن خالصاً لوجه اهللا أحاسب ١١
  ٨٦.٤٤  ١٤٠٣  استشعر رقابة اهللا عز وجل في أقوالي وأفعالي ١٢
  ٨٦.٢٦  ١٤٠٠  ألتزم الصدق في أقوالي ١٣
  ٨٥.٧٧  ١٣٩٢  أغض بصري عن المحرمات ١٤
  ٨٤.٥٣  ١٣٧٢  أحث نفسي على اإلنفاق في سبيل اهللا ومجانبة البخل ١٥
  ٨٣.٥٥  ١٣٥٦  لغناء الماجنأتجنب سماع ا ١٦
  ٨٣.٥٥  ١٣٥٦  استشعر وقوفي بين يدي اهللا ومحاسبته لي يوم العرض ١٧
  ٨٢.٩٩  ١٣٤٧  أؤنب نفسي على فلتات اللسان ١٨
  ٨٢.٩٩  ١٣٤٧  أشغل لساني بذكر اهللا ١٩
  ٨١.٣٣  ١٣٢٠  أبتعد عن طلب الشهرة وحب الظهور ٢٠
  ٨٠.٧٨  ١٣١١  استمع إلى نصائح اآلخرين ونقدهم ألفعالي ٢١
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  ٧٩.٦٧  ١٢٩٣  ) الموت(أذكر هادم اللذات  ٢٢
  ٧٨.٨٠  ١٢٧٩  أتجنب غيبة اآلخرين ٢٣
  ٧٨.٢٥  ١٢٧٠  اجتهد في مخالفة أهوائي ٢٤
  ٧٧.٠٢  ١٢٥٠  أتقبل نقد اآلخرين لسلوكي بصدر رحب ٢٥
  ٧٤.٤٣  ١٢٠٨  أشتغل بعيوبي عن عيوب الناس ٢٦
  ٧٤.٠٦  ١٢٠٢  استصغر صالح أعمالي واستعظم ذنوبي ٢٧
  ٧٣.٨٨  ١١٩٩  ظيأحرص على كظم غي ٢٨
  ٦٩.٩٣  ١١٣٥  أجتهد في ضبط انفعاالتي عند الغضب ٢٩
  ٦٧.٦٥  ١٠٩٨  أعاتب نفسي على كثرة المزاح ٣٠
  ٦٧.٢٢  ١٠٩١  أحرص على حضور البرامج والندوات المتعلقة بتزكية النفس ٣١
  ٦٦.٩١  ١٠٨٦  أطلب من أصحابي أن يهدوا إلي عيوبي ٣٢
  ٦٦.٠٥  ١٠٧٢  أحاسب نفسي قبل الخلود إلى النوم ٣٣
  ٦٥.٧٤  ١٠٦٧  أبذل جهداً في فهم وحفظ اآليات واألحاديث الخاصة بتزكية النفس ٣٤
  ٦٣.٤٦  ١٠٣٠  استمع إلى أشرطة كاسيت حول تزكية النفس ٣٥
  ٦٢.٤٨  ١٠١٤  أحرص على صيام النافلة ٣٦
  ٦٢.٤٨  ١٠١٤  أخلو مع نفسي للتعبد بعيداً عن الناس ٣٧
  ٦٠.٩٤  ٩٨٩  اقرأ حول وسائل تزكية النفس عند الصحابة ٣٨
  ٥١.٢٠  ٨٣١  أحرص على قيام الليل ٣٩
  ٤٢.٧٠  ٦٩٣  أقوم بزيارة القبور ٤٠

  
يتضح من الجدول السابق أن هناك نسبة عالية من درجـة التـزام طلبـة الجامعـة     
اإلسالمية بالممارسات التربوية لتزكية النفس ، حيث تم اعتبار العبارات التي حصـلت علـى   

من الممارسة التربوية لتزكية النفس ، وذلـك وفـق   فما فوق تمثل درجة عالية %) ٦٧(نسبة 
  .معيار متوسط درجات الفقرة الواحدة 

أن النسب المئوية إلحدى وثالثين ممارسة تربوية لتزكية ) ٥(يتضح من الجدول رقم 
في حـين جـاءت   %) ٩٦.٨٠(و%) ٦٧.٢٢(النفس عالية ، حيث تراوحت هذه النسب بين 

ية لتزكية النفس دون المتوسط حيث تراوحت هذه النسـب  النسب المئوية لتسع ممارسات تربو
  %) .٦٦.٩١(و%) ٤٢.٧٠(بين 

التـي  ) ٢٠٠٠(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أبو مصطفى ، أبو دف 
لبعض الفضائل الخلقيـة علـى   الجامعة اإلسالمية طلبة كشفت عن درجة عالية من ممارسة 
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في مضمونها عبـارة   هاالتي حث عليها اإلسالم ، كما أناعتبار أن تزكية النفس من الفضائل 
  )٣ص :  ٢٠٠٢حوى ، (" . تطهر وتحقق وتخلّق " عن 

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة فلسفة الجامعة ومناهجها المستمدة مـن وحـي   
اإلسالم فهي تهتم ببناء شخصية الطالب وتعديل سلوكه وتهذيبه من خالل دراسة العديد مـن  

رات الثقافية والتربوية إضافة إلى األنشطة الطالبية الحرة المتمثلة في الندوات التربويـة  المقر
  .واالحتفاالت ذات الطابع الروحي التي تركز على تزكية النفس واالرتقاء بها 

أشعر بالندم عنـد  " والتي تنص على ) ١(أن الفقرة رقم ) ٥(ويتضح من الجدول رقم 
% ٩٦.٨٠(قد حازت على أعلى نسبة مئوية حيث بلغت نسبتها " اقتراف ذنب ما في حق اهللا 

وهذه النتيجة منطقية على اعتبار أن المسلم المهتم بتزكية نفسه ، يستشعر بقـوة عظمـة اهللا   
أن ) ٥(وهيبته والخوف من نقمته وعذابه والتعدي على حدوده ، كما يبـين الجـدول رقـم    

جاءت فـي الترتيـب   " اهللا من الشيطان الرجيم استعيذ ب" الممارسة التربوية التي تنص على 
وهذا ينسجم مـع تأكيـد   %) ٩٦.٣٦(الثاني من حيث درجة التزام الطلبة حيث بلغت نسبتها 

القرآن الكريم والسنة النبوية على االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم الـذي يغـرر بالعبـاد    
ذة من الشيطان قبل الشروع في تالوة ويزين لهم فعل السوء والمسلم بطبعه اعتاد على االستعا

وِإما ينزغَنَّك من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاللّـه ِإنَّـه سـميع    " القرآن وعند استشعار وسوسته 
يمل٢٠٠٠: األعراف ، آية ("  ع( .  

فـي  " أستعين باهللا على إصالح نفسـي  " وجاءت الممارسة التربوية التي تنص على 
وتنسـجم هـذه   %) ٩٤.٣٩(ترتيب الثالث من حيث درجة التزام الطلبة وقد بلغت نسـبتها  ال

النتيجة مع ضعف اإلنسان وحاجته الماسة إلى عون اهللا واللجوء إليه والمسلم يكـرر قـراءة   
ء فـي  في كل ركعة يصليها وجا )٥: الفاتحة ، آية ("  ِإياك نَعبد وِإياك نَستَعين:  " قوله تعالى 

ت ، .بـن حنبـل ، ب  (" إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا " التوجيه النبوي الشريف 
  . )٢٨٢ص :  ١ج

أقوم بزيارة " والتي تنص على ) ٤٠(وبالنظر إلى الجدول نفسه يتضح أن الفقرة رقم 
قد حصلت على أدنى نسبة مئوية مـن فقـرات المقيـاس ، حيـث بلغـت نسـبتها       " القبور 

مما يعني أن درجة االلتزام بهذه الممارسة ضعيفة ولعل ذلك يرجع إلى أسـباب  %) ٤٢.٧٠(
عديدة منها توافر وسائل عديدة تذكر بالموت كاألشـرطة والمحاضـرات داخـل الجامعـة     

اللواتي يشـكلن نسـبة    -وخارجها من خالل الخطب والدروس في المساجد ، كما أن اإلناث 
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قـد  يجدن صعوبة في زيارة القبـور ،   -تي طبق عليها المقياس المن العينة تقريباً %) ٥٠(
ترجع إلى عدم تشجيع األهالي على ذلك ، علماً بجوازه على وجه اإلقالل في وجود محـرم  

كنت قد نهيتكم عن زيارة : " وقد شجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم على زيارة القبول بقوله 
  . )٦٧١ص :  ٢ت ، ج.مسلم ، ب(" القبور فزوروها فإنها تذكركم باآلخرة 

فـي المرتبـة   " أحرص على قيام الليل " والتي تنص على ) ٣٩(وجاءت الفقرة رقم 
مما يعني أن درجة االلتـزام  %) ٥١.٢٠(الثانية من بين الفقرات المتدنية حيث بلغت نسبتها 

افـل التـي   بهذه الممارسة ضعيفة ويمكن إرجاع ذلك إلى أن المداومة على قيام الليل من النو
تحتاج إلى عزيمة قوية ودرجة عالية من الزهد واإلقبال على اآلخرة والتي قد ال تتـوافر إال  

، وأمـا   )١٣: آية سبأ ، ("  وقَليٌل من عبادي الشَّكُور: " بدليل قوله تعلى لدى القليل من الناس 
" والتـابعين  عند الصحابة أقرأ حول وسائل تزكية النفس " والتي تنص على ) ٣٨(الفقرة رقم 

فقد حصلت على المرتبة الثالثة من بين الدرجات المتدنية من بين فقرات المقيـاس وبنسـبة   
مما يعني أن درجة التزام الطلبة بهذه الممارسة ضعيفة ، ويمكن إرجـاع ذلـك   %) ٦٠.٩٤(

أن األشـرطة   إلى انشغال الطلبة بالمذاكرة الجتياز االختبارات والتخرج بنجاح ، إضافة إلى
واألسطوانات والنشرات المتعلقة بتزكية النفس ، منتشرة بصورة كبيرة في البيئة الفلسـطينية  

  .والحصول عليها يسير وبتكلفة بسيطة ، مما يجعلها بديالً قوياً عن االطالع في أمهات الكتب
  )٦(جدول رقم 

مارسات التربوية لتزكية المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لدرجة التزام الطلبة بالم
  النفس لكل مجال والمجموع الكلي لهما

  النسبة المئوية  المتوسط الحسابي  التكرارات  المجال
  ٨١.٠٢  ٤٨.٦١  ٢٦٢٩٨  األول
  ٧٥.٢٨  ٤٥.١٧  ٢٤٤٣٦  الثاني

  ٧٨.١٥  ٩٣.٧٨  ٥٠٧٣٤  المجموع الكلي
توسـط  يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للمجال األول أعلى مـن الم 

الحسابي للمجال الثاني ، والذي يؤكد علـى أن طلبـة الجامعـة اإلسـالمية أكثـر التزامـاً       
بالممارسات التربوية المتعلقة بالواجبات اتجاه تزكية النفس مقارنة بالممارسات المتعلقة باتخاذ 

  .الوسائل نحو تزكيتها 
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ل تزكية النفس التـي  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم إلمام الطلبة بكثير من وسائ
تحدث عنها العلماء المسلمون من خالل كتابات عديدة ليس من السهولة اإلحاطة بها جميعاً ، 
في حين الممارسات التربوية المتعلقة بالواجبات تجاه النفس ، أوضح بالنسبة للطلبة ويمكـن  

المطهـرة علـى    إدراكها بسهولة من خالل قراءة القرآن الكريم واالطالع على السنة النبوية
اعتبار كونهما يشكالن المصدر األساس في تزكية النفس ، ويمكن تعزيز هذا التفسـير مـن   

التي سبق اإلشارة إليها والتي كشفت عن تدني درجة التزام الطلبـة  ) ٣٨(خالل العبارة رقم 
  .والتابعين بالقراءة حول وسائل تزكية النفس عند الصحابة 

  

  :نتيجة السؤال الثاني 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   " ص السؤال على أنه ين

)≥αبين متوسطات الجنسين في درجة االلتزام بالممارسات التربوية لتزكية النفس؟) ٠.٠٥  
لحساب داللة الفروق بين مجمـوعتين مسـتقلتين    T. test" ت " قام الباحث باختبار 

لطلبة في الجامعـة اإلسـالمية نحـو الممارسـات     وغير مرتبطتين ، وذلك بين متوسطات ا
  ) .طالبة –طالب (التربوية لتزكية النفس تعزي لمتغير الجنس 

  )٧(جدول رقم 
  بين متوسطات درجات الطالب والطالبات في االستجابة على فقرات المقياس" ت"نتائج اختبار 

عدد   الجنس  المجال
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ة ت قيم
  المحسوبة

قيمة ت 
  الجدولية

  مستوى الداللة

المجال 
  األول

  ٥.٤٤  ٤٩.٠٦  ٢٦٨  الطالب
١.٦٤٥  ٢.٠٤٤  

دالة عند مستوى 
  ٤.٧٧  ٤٨.١٦  ٢٧٣  الطالبات  ٠.٠٥داللة 

المجال 
  الثاني

  ٥.٦١  ٤٥.٤٠  ٢٦٨  الطالب
١.٦٤٥  ٠.٩٨٨  

غير دالة عند 
مستوى داللة 

  ٤.٧٧  ٤٨.١٦  ٢٧٣  الطالبات  ٠.٠٥

جموع م
  المجالين

  ٩.٨١  ٩٤.٤٧  ٢٦٨  الطالب
١.٦٤٥  ١.٦٧٧  

دالة عند غير 
مستوى داللة 

  ٩.٠٩  ٩٣.١٠  ٢٧٣  الطالبات  ٠.٠٥
    

أكبر من ) ٢.٠٤٤(يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة في المجال األول 
،  ٠.٠٥ومستوى داللة  ٥٣٩=  ٢-٥٤١وذلك عند درجة حرية ) ١.٦٤٥(قيمة ت الجدولية 
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بـين  ) α٠.٠٥≤(وعليه فقد اتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  
متوسطات درجات الجنسين في درجة االلتزام بالممارسات التربوية لتزكيـة الـنفس وذلـك    

  .لصالح الطالب 
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة المجال األول الذي يدور حول محاسبة الـنفس  

لبلوغ محكَّاً مثل مقاصد تزكية النفس ونتاجها ويعد ي ووتحمل المسئولية تجاهها وه ومجاهدتها
  .هذه المقاصد 

مجاهدة النفس ومحاسبتها في من اإلناث ومن المتعارف عليه أن الذكور أكثر التزاماً 
والعمل على إصالحها بحكم كونهم أكثر تعقالً مـن اإلنـاث وأكثـر انضـباطاً واستشـعاراً      

ة ، وضبطاً لالنفعاالت وتحكماً في العواطف واألهواء ولو لم يكن األمر كـذلك لمـا   للمسئولي
يا َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسـكُم وَأهلـيكُم   " كان الرجل مسئوالً عن تربية زوجه وإصالحها 

د ال يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ غالظٌ شدا
ونرْؤم٦: التحريم، آية ("  ي( .  

وإذا كانت التنشئة االجتماعية تلعب دوراً كبيراً في التباين بين الجنسين كما أشـارت  
 وفي ظل نمط التنشئة المتعلقة باإلناث في البيئة  العربية بشكل عام) ١٩٧٣) (بورتز(دراسة 

والذي ال يركز كثيراً على تعويد البنت على تحمل المسئولية والمبادرة الذاتيـة ، تبـدو هـذه    
  .النتيجة منطقية ومقبولة 

أصغر مـن قيمـة ت   ) ٠.٩٨٨(أما في المجال الثاني فقد وجد أن قيمة ت المحسوبة 
كبر أ) ١.٦٧٧(المحسوبة ) ت(وفي مجموع المجالين على الرغم من أن ) ١.٦٤٥(الجدولية 

إال أن الصفر المطلق ينتمي إلى فترة الفروق في الثقة ) ١.٦٤٥(الجدولية ) ت(قليالً من قيمة 
، وعليه فقد اتضـح أنـه ال    ٥٣٩=  ٢-٥٤١، وعند درجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى داللة 

بـين متوسـطات درجـات    ) α٠.٠٥≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .تزام بالممارسات التربوية لتزكية النفس الجنسين في درجة االل

وأما بخصوص عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات     
الجنسين في درجة االلتزام بالممارسات التربوية في المجال الثاني وفي مجمـوع المجـالين ،   

وجـود   والتي أظهرت عدم) ١٩٨٨(فإن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة محمود 
فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مفهوم الذات والتفكير الناقد ، ويمكن إرجاع هـذه  
النتيجة إلى كالً من الجنسين معنيان بتزكية النفس وال فرق بينهما من ناحية شرعية في تحمل 
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. )١٤: إبـراهيم ، آيـة   ( " ِليجزِي اللّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسـبتْ : " المسئولية وتبعاتها لقوله تعالى 
الوسائل المتنوعة المعينـة علـى   التماس وترتب على هذه المسلمة حرص كال الجنسين على 

  .تزكية النفس من باب األخذ باألسباب 
  

  :نتيجة السؤال الثالث 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة    " ينص السؤال على أنه 

)≥αمن الكليات الشرعية واإلنسانية في درجـة االلتـزام    بين متوسطات طلبة كل) ٠.٠٥
  .بالممارسات التربوية لتزكية النفس 
لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين    T. test" ت " قام الباحث باستخدام اختبار 

مستقلتين وغير مرتبطتين ، وذلك بين متوسطات الطلبـة فـي الجامعـة اإلسـالمية نحـو      
 –علوم شرعية (النفس تعزي لمتغير التخصص في البكالوريوس الممارسات التربوية لتزكية 

  :اآلتي ) ٨(وهي كما في جدول رقم ) علوم إنسانية
  )٨(جدول رقم 

بين متوسطات درجات الطلبة في االستجابة على فقرات المقياس تبعاً " ت " نتائج اختبار 
  )علوم إنسانية –علوم شرعية (لمتغير التخصص 

عدد   التخصص  المجال
  فراداأل

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  الجدولية

  مستوى الداللة

المجال 
  األول

  ٤.٨٧  ٤٩.٧٠  ٢٧١  الشرعية
١.٦٤٥  ٥.٠٥٣  

دالة عند مستوى 
  ٥.١٥  ٤٧.٥٢  ٢٧٠  اإلنسانية  ٠.٠٥داللة 

المجال 
  الثاني

  ٥.٢٦  ٤٥.٩٠  ٢٧١  الشرعية
١.٦٤٥  ٣.١٥٧  

دالة عند مستوى 
  ٥.٦٠  ٤٤.٤٣  ٢٧٠  اإلنسانية  ٠.٠٥داللة 

مجموع 
  ينالمجال

  ٨.٩٥  ٩٥.٦٠  ٢٧١  الشرعية
١.٦٤٥  ٤.٥٦٧  

دالة عند مستوى 
  ٨.٦٥  ٩١.٩٥  ٢٧٠  اإلنسانية  ٠.٠٥داللة 

  

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة في كل من المجـالين األول والثـاني   
 ٥٣٩=  ٢-٥٤١وذلك عند درجة حرية ) ١.٦٤٥(جدولية ومجموع المجالين أكبر من قيمة ت ال

، وعليه يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة    ٠.٠٥ومستوى داللة 
)≥αبين متوسطات طلبة كل من الكليات الشرعية واإلنسـانية فـي درجـة االلتـزام     ) ٠.٠٥

  .م الشرعية بالممارسات التربوية لتزكية النفس وذلك لصالح كليات العلو
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ويعز الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة تخصص العلوم الشرعية التي تتيح لطلبتها دراسة 
العديد من المقررات في العقيدة والفقه إضافة لحفظ أجزاء عديدة من القرآن الكريم واألحاديـث  

لتي ال تؤهـل  الشريفة أكثر مما يتاح لطلبة العلوم اإلنسانية من خالل المقررات الثقافية العامة ا
ليكون فقيهاً وداعية لإلسالم بالدرجة األولى كما هو الحال لدى طلبة العلـوم   الضرورة صاحبها

الشرعية الذين يستشعرون أكثر من غيرهم معنى حمل األمانة والرسالة تجـاه أنفسـهم وتجـاه    
ـ   وأمتهم مجتمعهم  ا فيحرصون على تزكية أنفسهم قبل االشتغال بدعوة النـاس وإصـالحهم مم

ولَو َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَان خَيرا " يجعلهم قدوة مؤثرة في الناس عمالً بالتوجيه القرآني 
  . )٦٦: النساء ، آية ("  لَّهم وَأشَد تَثْبِيتًا

  

  :نتيجة السؤال الرابع 
اللـة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى د  " ينص السؤال على أنه 

)≥αبين متوسطات طلبة كل من المسـتوى األول والرابـع فـي درجـة االلتـزام      ) ٠.٠٥
  " .بالممارسات التربوية لتزكية النفس ؟ 

لحساب داللة الفـروق بـين مجمـوعتين     T. test" ت " قام الباحث باستخدام اختبار 
ة نحو الممارسـات  مستقلتين وغير مرتبطتين ، وذلك بين متوسطات الطلبة في الجامعة اإلسالمي

وهي كما في جدول رقم ) األول ، الرابع(التربوية لتزكية النفس تعزي لمتغير المستوى الدراسي 
  :اآلتي ) ٩(

  )٩(جدول رقم 
بين متوسطات درجات الطلبة في المستويين األول والرابع في " ت " نتائج اختبار 

  االستجابة على فقرات المقياس

عدد   المستوى  المجال
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  الجدولية

  مستوى الداللة

المجال 
  األول

  ٤.٩٤  ٤٧.٧١  ٢٨٠  األول
دالة عند مستوى داللة   ١.٦٤٥  ٤.٢٩٣

  ٥.١٦  ٤٩.٥٧  ٢٦١  الرابع  ٠.٠٥
المجال 
  الثاني

  ٥.٥٢  ٤٤.١٦  ٢٨٠  األول
دالة عند مستوى داللة   ١.٦٤٥  ٤.٥٣٥

  ٥.٢٣  ٤٦.٢٥  ٢٦١  الرابع  ٠.٠٥
مجموع 
  المجالين

  ٩.٣٠  ٩١.٨٧  ٢٨٠  األول
دالة عند مستوى داللة   ١.٦٤٥  ٤.٩٦٥

  ٩.٢٤  ٩٥.٨٣  ٢٦١  الرابع  ٠.٠٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة في المجالين األول والثاني ومجموع 
ـ ) ١.٦٤٥(المجاالت أكبر من قيمة ت الجدولية   ٥٣٩=  ٢-٥٤١ة حريـة  وذلك عند درج

، وعليه يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   ٠.٠٥ومستوى داللة 
)≥αبين متوسطات طلبة كل من المسـتوى األول والرابـع فـي درجـة االلتـزام      ) ٠.٠٥

  .بالممارسات التربوية لتزكية النفس وذلك لصالح طلبة المستوى الرابع 
جة إلى سببين اثنين ، أولهما طول الفترة الزمنية التي يمكثهـا  ويمكن إرجاع هذه النتي

طلبة المستوى الرابع بالجامعة مقارنة بطلبة المستوى األول حديثي العهد بها ، والذين لم تتح 
لهم فرصة كافية للمعايشة األكاديمية ، والتأثر بالبرامج التربوية التي تعود الطالب على تحمل 

م مجاهدة النفس ومسائلتها والحرص على إصالحها وقد أشـارت نتـائج   المسئولية وتكسبه قي
إلى أن عدد سنوات التعليم التي يمكثهـا  ) ١٩٧٣(ودراسة سوزمان ) ١٩٧٤(مكدافيد دراسة 

الطالب في الجامعة بكل ما تتضمن من عوامل معرفية وثقافية واجتماعية، تحـدث تغيـرات   
  .إيجابية في التعامل مع الذات 

ب الثاني لهذه النتيجة ، فيعود إلى خصائص المرحلة التي ينتمي إليها أفـراد  وأما السب
العينة، فطلبة المستوى األول لم يبرحوا بعد مرحلة المراهقة التي من أبرز سماتها المغاالة فـي  

  )٣٢٣ص : ت.السيد، ب(. حب الذات وتقديرها واإلحساس الزائد بالنفس والتمحور حول الذات
  المستوى الرابع ، ينتمون إلى مرحلة الرشد المبكـر والتـي مـن    في حين أن طلبة 

، وبناء عليه فـإنهم   )٣٤ص :  ١٨٧٥السيد ، (أبرز سماتها النضج االنفعالي والعاطفي والعقلي 
أقدر من طلبة المستوى األول على ضبط النفس ومجاهدتها ومحاسـبتها وااللتـزام بجملـة    

  .النفس الممارسات التربوية المتعلقة بتزكية 
  

  :نتيجة السؤال الخامس 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   " ينص السؤال على أنه 

)≥αممتـاز، جيـد   (بين متوسطات درجات الطلبة الحاصلين على تقديرات دراسية ) ٠.٠٥
  " .في درجة االلتزام بالممارسات التربوية لتزكية النفس ؟ ) جداً، جيد ، مقبول

  وذلـك  "  One Way Anova" م الباحث باستخدام تحليل التبـاين األحـادي   وقد قا
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  :اآلتي) ١٠(إليجاد الفروق بين متوسط درجات المتغيرات األربعة وهي كما في الجدول رقم 

  
  )١٠(جدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات التقديرات الدراسية ألفراد العينة

جات در  مصدر التباين  المجال
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

مجموع 
  ينالمجال

  ٨٧.١٣٨  ٢٦١.٤١  ٣  بين المجموعات

٠.٩٧١  
غير دالة عند 
مستوى داللة 

٠.٠٥  

٤٨١٩٧.٩  ٥٣٧  داخل المجموعات
٧  

٨٩.٧٥  

٤٨٤٥٩.٣  ٥٤٠  المجموع
٨  

  

  
ر دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة     غي) ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

)≥αوذلك في المجموع الكلي للمجاالت والذي يؤكد أنه ال يوجد فـروق ذات داللـة   ) ٠.٠٥
بين متوسطات درجات الطلبـة الحاصـلين علـى    ) α٠.٠٥≤(إحصائية عند مستوى الداللة 

ات التربويـة  في درجة االلتزام بالممارس) ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، مقبول(تقديرات دراسية 
  .لتزكية النفس 

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن تزكية النفس وإن كانت تتأثر بعامل الذكاء الـذي  
من مؤشراته النجاح والحصول على تقديرات عالية ، إال أنها ال تحتاج بالضرورة إلى نسـبة  

متوسطو الـذكاء   عالية من الذكاء علماً بأن الطلبة أصحاب التقديرات المنخفضة هم في العادة
  )٥٦ص :  ١٩٩٠ناصر ، (" . هو الحد األدنى المطلوب للنجاح في الدراسة الجامعية " وهذا 

وبالتالي لن يكون للتقديرات الدراسية أثر واضح في تبـاين درجـة التـزام الطلبـة     
بعوامل أخـرى عديـدة    -إلى ذلك إضافة  –التي تتأثر ، بالممارسات التربوية لتزكية النفس 

ونوع الصحبة ومدى اإللمـام  لدى الفرد من أبرزها نوع التنشئة األسرية ومستوى التعقل لعل 
  .بوسائل تزكية النفس التي سبق اإلشارة إليها في اإلطار النظري للدراسة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  التوصيات والمقترحات
  

  :في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث بما يلي 
اللتزام ببعض الممارسات التربوية المتعلقة تشجيع وحفز طلبة الجامعة اإلسالمية ، على ا - ١

بتزكية النفس والتي كشفت الدراسة عن درجة التزام ضعيفة بها ، كحفظ وفهـم اآليـات   
واألحاديث الخاصة بتزكية النفس وصيام النافلة والقراءة حول وسائل تزكية النفس عنـد  

  .الصحابة والسلف الصالح وقيام الليل 
نمية مبادئ التقويم الذاتي ومجاهدة النفس لدى األبنـاء مـع   مبادرة األسرة إلى غرس وت - ٢

  .بداية مرحلة التمييز 
االهتمام بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين في جميع المراحل التعليمية وربطهـا   - ٣

  .بالقيم الروحية واألخالقية 
من حيـث   تخصيص برامج إذاعية وتلفازية ، تعالج موضوع تزكية النفس بطريقة شاملة - ٤

  .المفهوم والممارسات واآلثار والعوائق 
االهتمام بالبناء الروحي واألخالقي للمعلمين وعدم اقتصار برامج إعدادهم على الجانـب   - ٥

  .حتى يستطيعوا أداء واجباتهم التربوية تجاه النشء بكفاءة األكاديمي والمهني فقط 
  

  :المقترحات 
  :يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية 

  .العوامل التي تعيق تزكية النفس لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة  ١
  .تقويم الممارسات التربوية لتزكية النفس لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية ٢
  .دين شدور المسجد في تنمية مبادئ التربية الذاتية من وجهة نظر رواده الرا ٣
ن طلبة المرحلة الثانوية بمحافظـات غـزة ، األسـباب ،    شيوع نمط التفكير التبريري بي ٤

  .اآلثار ، سبل العالج 
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم ، تنزيل من رب العالمين      *
، ) مجدي السـيد (، تحقيق  إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان) : ١٩٩١(ابن الجوزي ، جمال الدين  - ١

  .دار الحديث ، القاهرة 
  .الصحابة، طنطا دار ،)سنبل محمد( اللطائف في المواعظ، تحقيق): ١٩٩٠(جوزي، جمال الدينابن ال - ٢
، دار الكتـب  ) مصطفى عبـد الواحـد  (، تحقيق  ذم الهـوى ) : ١٩٦٣(ابن الجوزي ، جمال الدين  - ٣

  .اإلسالمية ، القاهرة 
،  اهللا عليه وسلمزاد المعاد في هدى خير العباد محمد صلى ) : ١٩٦٠(ابن الجوزي ، جمال الدين  - ٤

  .المطبعة المصرية 
  .دار اليقين، المنصورة) عبد الرحمن البر(، تحقيق صيد الخاطر): ١٩٩٣(ابن الجوزي، جمال الدين  - ٥
  .، دار الفضيلة، القاهرة)أحمد عوض(، تحقيقمواعظ ابن الجوزي): ١٩٩٤( الدين جمال الجوزي، ابن - ٦
محمد (، تحقيق النواظر في علم الوجوه والنظائر األعيننزهة ) : ١٩٨٧(ابن الجوزي ، جمال الدين  - ٧

  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت ) كاظم
  .، دار الفكر ، بيروت  الفصل في الملل واألهواء والنحل) : ١٩٨٠(ابن حزم  - ٨
  .دار الكتب العلمية ، القاهرة ) أحمد األهواني(، تحقيق  أحوال النفس) : ١٩٥٣(ابن سينا  - ٩

  .، دار الفكر ، بيروت البداية والنهاية ) : ١٩٧٧(افظ ابن كثير ، أبو الفداء الح -١٠
، دار ) محمد الصـابوني (، تحقيق  مختصر تفسير ابن كثير) : ت.ب(ابن كثير ، أبو الفداء الحافظ  -١١

  .الصابوني ، القاهرة 
، دار إحيـاء  ) محمد عبد الباقي(، تحقيق  سنن ابن ماجة) : ت.ب(ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا  -١٢

  .ث العربي ، القاهرة الترا
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت  تهذيب األخالق) : ١٩٨٥(ابن مسكوية  -١٣
  .، دار صادر ، بيروت لسان العرب ) : ١٩٦٨(ابن منظور  -١٤
ممارسة طالب الجامعـة اإلسـالمية بغـزة    " ) : ٢٠٠٠(أبو مصطفى ، نظمي ، أبو دف ، محمود  -١٥

، القياس والتقويم ، جامعة األزهر صادرة عن جماعة ،"  لبعض الفضائل وعالقتها ببعض المتغيرات
  .الحولية الثانية ، الرسالة الخامسة 

 جامعـة  ، مكتبـة نهضـة الشـرق،   األخالق السياسية عند ابن حزم): ١٩٨٥(الدين أرسالن، صالح -١٦

  .القاهرة
  .الرياض ،خليجال النسائي باختصار السند، مكتب التربية العربي لدول ):١٩٨٨(الدين ناصر محمد األلباني، - ١٧
  .والتوزيع، الرياض للنشر المعارف مكتبة ،الصحيحة األحاديث سلسلة ):١٩٩٥(الدين ناصر محمد األلباني، - ١٨
  .، مكتبة لبنان ، بيروت قطر المحيط ) : ١٩٩٥(البستاني ، المعلم بطرس  -١٩
  .كتبة دار المعرفة ، بيروت م) : ١٩٨٧(مام أبي عبد اهللا البخاري ، اإل -٢٠
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  .، مكتبة المنارة اإلسالمية، الكويتمنهج التابعين في تربية النفوس): ١٩٩٧(الحميد الباللي، عبد  -٢١
، دار ) أحمد شـاكر وآخـرون  (، تحقيق  صحيح الترمذي) : ت.ب(الترمذي ، أبو يحيى بن سودة  -٢٢

  .إحياء التراث ، بيروت 
ـ )حامـد الطـاهر  (، تحقيق الفوائد): ٢٠٠٢(الجوزية، شمس الدين ابن قيم  -٢٣ ر الحـديث ،  ، دار الفج

  .القاهرة
حمـدي  (، تحقيـق   الوابل الصيب مـن الكلـم الطيـب   ) : ٢٠٠٢(الجوزية، شمس الدين ابن القيم  -٢٤

  .، مكتبة العلم ، القاهرة )الشورى
، ) عبد المنعم العـزى (، تحقيق تهذيب مدارج السالكين ) : ١٩٩١(الجوزية ، شمس الدين ابن القيم  -٢٥

  .مؤسسة الرسالة 
بشـير  (، تحقيـق  روضة المحبين ونزهة المشـتاقين  ) : ٢٠٠٠(لدين ابن القيم الجوزية ، شمس ا -٢٦

  .، مكتبة دار البيان ، دمشق )عيون
عبـد اهللا  (، تحقيـق   طريق الهجرتين وباب السـعادتين ) : ت.ب(الجوزية ، شمس الدين ابن القيم  -٢٧

  .، الشئون الدينية ، قطر ) األنصاري
، دار ) السـيد الجميـل  (، تحقيـق   كتاب الطب الروحي:  )١٩٨٦(الجوزية ، شمس الدين ابن القيم  -٢٨

  .الكتاب العربي ، بيروت 
، ) مصطفى عبد القـادر (، تحقيق  المستدرك على الصحيحين) : ١٩٩٠(الحاكم ، محمد بن عبد اهللا  -٢٩

  .دار النشر للكتب العلمية ، بيروت 
  .سنة النبوية ، القاهرة، دار إحياء ال سنن الدارمي) : ت.ب(الدارمي، أبو محمد عبد الرحمن  -٣٠
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت عيون األخبار) : ١٩٨٦(الدينوري، أبي محمد بن قتيبة  -٣١
، قدم لـه   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان) : ٢٠٠٢(السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر  -٣٢

  .، دار الحديث ، القاهرة ) عبد اهللا بن عقيل ، محمد صالح العثيمين(
  .، دار الفكر العربي ، القاهرة  األسس النفسية للنمو) : ت.ب(لسيد ، فؤاد البهي ا -٣٣
العربـي،   الفكـر  دار ،الشـيخوخة  إلـى  الطفولة من للنمو النفسية األسس ):١٩٧٥( البهي السيد، فؤاد -٣٤

  .القاهرة
والجامعي  االتجاهات العامة لمفهوم الذات لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي"): ١٩٩٩(الشكعة، علي  -٣٥

  ).١٤(، جماعة القياس والتقويم التربوي، جامعة األزهر بغزة، العدد" في الضفة الغربية
  .، دار البشير للثقافة والعلوم ، طنطا تقويم الذات ) : ١٩٩٩(الشويخ ، عادل  -٣٦
  .، دار الفرقان ، عمان الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي ) : ١٩٩٨(العاني ، نزار  -٣٧
، دار إحياء ) مصطفى عبد الواحد(، تحقيق  إحياء علوم الدين) : ١٩٧٠(اإلمام أبي حامد  الغزالي ، -٣٨

  .الكتب العربية 
، )عبـد السـالم هـارون   (، تحقيق تهذيب إحياء علوم الدين ) : ١٩٨٨(الغزالي ، اإلمام أبي حامد  -٣٩

  .مؤسسة المكتب الثقافي 
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محمـد  (، مراجعـة  الجامع ألحكام القـرآن  ) : ٢٠٠٢(القرطبي ، أبي عبد اهللا بن أحمد األنصاري  -٤٠
  .، دار الحديث ، القاهرة ) الحفناوي ، محمد عثمان

  .، المكتب الثقافي ، القاهرة  حياة الصحابة) : ١٩٩٩(الكاندهلوي ، محمد يوسف  -٤١
 التـراث،  دار ، مكتبـة التربوية اإلسـالمية  النظرية مفهوم تطور): ١٩٨٥(الكيالني، ماجد عرسان  -٤٢

  .دمشق
، دار الكتب ) مصطفى السقا(، تحقيق أدب الدنيا والدين ) : ١٩٧٨(دي ، أبو الحسن البصري الماور -٤٣

  .العلمية ، القاهرة 
، )ةدعبد الفتاح أبو غ(، تحقيق رسالة المسترشدين) : ت.ب(، أبي عبد اهللا الحارث بن أسد المحاسبي -٤٤

  .دار السالم ، القاهرة 
  .، مكتبة آفاق، غزةمختصر منهاج القاصرين): ٢٠٠٠(المقدسي، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة -٤٥
أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها فـي البيـت والمدرسـة     ) : ١٩٧٧(النحالوي، عبد الرحمن  -٤٦

  .، دار الفكر ، دمشق والمجتمع
  .القاهرة، مكتبة القدوس للنشر والتوزيع،النووية وشرحها األربعون ):١٩٩٧(النووي، يحيى بن شرف -٤٧
عبـد الـرحمن   (جمـع وترتيـب    ،تيمية مجموع فتاوى بن): ١٩٩٧(شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، -٤٨

  ).الحنبلي
، مكتبـة الصـفا،   )علـي الطهطـاوي  (قدم له  ،تزكية النفس): ٢٠٠٢(بن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد -٤٩

  .القاهرة
  .، المكتب اإلسالمي ، بيروت  مسند اإلمام أحمد بن حنبل) : ت.ب(بن حنبل ، أحمد  -٥٠
، المكتـب  ) صالح الشامي(، جمع مواعظ لإلمام سلمة بن دينار ) : ١٩٩٨(، اإلمام سلمة  بن دينار -٥١

  .اإلسالمي ، بيروت 
، دار البشـير للثقافـة   رؤية إدارية وتربوية في تنظيم التراث ) : ٢٠٠٠(عبد الجواد ، محمد أحمد  -٥٢

  .والعلم ، طنطا 
  .، مكتبة الزهراء ، القاهرة  اإلسالمالفلسفة الخلقية في ) : ١٩٨٦(عبد الغني ، عبد المقصود  -٥٣
  .، دار الشروق ، لبنان  في ظالل القرآن) : ١٩٨٢(قطب ، سيد  -٥٤
  .، دار الشروق ، لبنان  معالم في الطريق) : ت.ب(قطب ، سيد  -٥٥
  .النفوس ، دار نور المكتبات ، جدة، دراسة تربوية ألمراض أمراض النفس): ١٩٩٩(كرزون، أحمد -٥٦
دراسة العالقة بين القدرة على التفكير الناقد ومستوى الضـبط  " ) : ١٩٨٨(محمود ، أماني أحمد  -٥٧

تربويـة ، رابطـة التربيـة     ، مجلة دراسـات " ومفهوم الذات لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة 
  . ١٥، القاهرة ، عدد الحديثة

يـاء التـراث   ، دار إح) محمد عبد الباقي(، تحقيق صحيح مسلم ) : ت.ب(مسلم ، اإلمام ابن الحسن  -٥٨
  .العربي ، بيروت 

  .، دار عمار ، عمان  مقدمة في التربية) : ١٩٩٠(ناصر إبراهيم  -٥٩
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، دار عـالم الكتـب،   أساسيات التوجيه واإلرشاد في التربيـة اإلسـالمية  ) : ١٩٩٩(يالجن، مقداد -٦٠
  .الرياض
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