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ABSTRAKSI
Allah menciptakan manusia dan jin dengan tujuan yang mulia, tujuan itu
telah dijelaskan di dalam Alquran surat al Dzariya>t ayat 51, tujuan
tersebut adalah ibadah. Ibadah memiliki peran yang sangat penting di
dalam membentuk kepribadian dan kejiwaan seseorang, hanya saja
pembentukan kepribadian ini memerlukan proses serta faktor eksternal
berupa adanya seorang pendidik. Maka pada tulisan ini penulis akan
membahas tentang peran pendidik di dalam memahamkan ibadah yang
benar untuk membentuk kepribadian dan kejiwaan seseorang. Penyusunan
tulisan ini menggunakan kajian kepustakaan, sumber-seumber data yang
dieksplorasi berasal dari dalil-dalil alquran dan hadis-hadis nabi juga
penjelasan para ahli. Dan setelah melakukan penelitian penulis
menemukan jawaban bahwa diantara peran yang dimiliki pendidik adalah
menerangkan dan menjelaskan tentang arti ibadah yang benar beserta
syarat-syaratnya, memberi contoh yang baik kepada siswa dalam hal
pengamalan ibadah yang benar, untuk membentuk kejiwaan pada siswa
pendidik memberikan skala prioritas pada aspek aqidah, amaliyah dan
akhlak serta shalat tanpa meremehkan aspek-aspek yang lain.
KATA KUNCI : Ibadah, Nafsiyyah

املقدمة
ُّ
.ُّ أ
.ُُُُّّّّإن العبادة يف اإلسالم هلا شأن عظيم ومنزلة رفيعة ومكانة عالية
 وهي أعظم،فهي الغاية اجلليلة من خلق اإلنسان ف هذه الدار
ِّ ِّْ ت
س
ُ  { َوَما َخلَ ْق: قال هللا تعاىل،أهداف الرتبية اإلسالمية
َ ْاجل َّن َو ْاإلن
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ِّ 54
إَِّّل لِّ
َ
َّاس ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الَّ ِّذي
ن
ال
ا
ه
ـ
ي
أ
اي
{
تعاىل:
هللا
وقال
،
}
ون
د
ب
ع
ـ
ي
ُّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ ِّ
ين ِّم ْن قَـْبلِّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن} .55فاحلديث عنها والبحث
َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
ف موضوعها وتوجيه جل الهتمام هبا ف غاية األمهية .وقد قام علماء

املسلمني سلفا وخلفا ممن هلم شأن واعتناء كبري برتبية اجليل اإلسالمي
بكل جهودهم لتحقيق هذة الغاية السامية والوصول إىل قمتها العالية
النبيلة .فتخرج من مدارسهم وجمالسهم علماء ربنيون نفعوا الناس
واألمة ،وأصلحوا العباد والبالد.
املبحث
ُّ
ب ُّ.
وينُّنفسيةُّالنشء:
ُّ
ادةُّىفُّتك
ُّ
آاثرُّالعب
ع
 .1معىنُّاملوضو ُّ
قبل الشروع إىل البحث أورد الباحث معىن الكلمات
املتعلقة هبذا البحث لكون يكون املوضوع واضحا.
معىنُّاللغةُّلآلاثرُُّّوالتكوينُّوالنشىء
ُّ
آ َاثر َمجع أَثٍَر بِّـمعىن ب ِّ
َّيء بَِّقيَّته 56.والتكوين:
الش
أثر
،
ة
ي
ق
َّ
ََْ َ
ٌ ُْ
ْ
ين
مصدر َك َّو َن -يُ َك ِّو ُن  -تَ ْكوينا :أ ْ
وقيل :الت ْك ِّو ُ
َح َدثَهُ؛ َ
 54سورة الذارايت.56 :
 55سورة البقرة.21 :
56

إبراهيم مصطفى وأصحابه ،املعجم الوسيط( ،دار الدعوة ،الطبع األوىل -بدون ذكر سنة الطبع) ،ج .1 .ص.2 .
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إجياد ٍ
شيء مسب ٍ
مباد ٍة 57.ونفسية أصلها من النفس،
وق َّ
ُ
َ ُْ

.٢

والنفس هي ما يدل على النفس والذات وطبيعة
األشخاص 58.و ِّ
الناشىء  :فُـ َويْ َق الْ ُمـ ْحتَلِّمَ ،وقيلُ :ه َو
ِّ 59
الصغَر.
الم واجلَاريةَُ ،وقد َج َاوَزا َح َّد َّ
الغُ ُ

العبادة ُّ
ُّ

لغةُّواصطالحا ُّ
ُّ
أ ُّ .معىنُّالعبادةُّ
والعبادة :من َعبَ َد – يَـ ْعبُ ُد – ِّعبَ َادة وعُبُـ ْوِّديَّة؛ انْـ َق َاد
لَهُ وخضع وذلُّ 60.
أما يف الصطالح فالعبودية إظهار التذلل والتذلل
أبلغ منها إلَّنا غاية التذلل ،61ويقال أن أصل
العبودية اخلضوع والتذلل"

62

ف أمحد بن عبد
َو َعَّر َ

احلليم بن عبد السالم ابن تيمية معىن العبادة تعريفا
جامعا شامال جلميع أنواع العبادات املشروعة ،فقال:
57

الزبيدي ،تج العروس من جواهر القاموس ،ج 36 .ص.71 .
مـحمد بن مـحمد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب مبرتضىَّ ،

 58لطفي الشربيين ،معجم مصطلحات الطب النفسي( ،دون ذكر اسم املدينة ،مركز نعريب العلوم الصحية ،دون ذكر سنة الطبع).167 ،
 59تج العروس من جواهر القاموس ،ج 1 .ص.643 .
 60املرجع السابق ج 2 .ص.579 .
 61الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن( ،دمشق  :دار القلم.542 ،)2009،
62

حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب(بريوت  :دار الصادر1300،هـ)221 ،
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ِّ ِّ
اسم َجامع لكل َما ُِّحيبهُ هللا ويرضاه من
"الْعبَ َادة ه َي ْ
63
اطنة والظَّ ِّ
ِّ
اهَرة".
ْاألَقْـ َوال واألعمال الْبَ َ َ
لص َالة َو َّ
الزَكاة
وذكر بعد ذلك بعض أمثلتها فقال " :فَا َّ
و ِّ
احلج َوصدق احلَ ِّديث َوأ ََداء ْاأل ََمانَة وبر
الصيَام َو ْ
َ
الْ َوالِّدين وصلَة ْاأل َْر َحام َوالْ َوفَاء ابلعهود َو ْاألَمر
ِّابلْمعر ِّ
اجل َهاد ل ْلكفَّار
وف َوالنـ َّْهي َعن الْ ُمنكر َو ْ
َ ُْ
ِّ ِّ
ني و ِّْ
اإل ْح َسان ل ْل َجار واليتيم واملسكني َوابْن
َوالْ ُمنَافق َ َ
ِّ
ُّعاء َوالذكر
َّ
السبِّيل واململوك من ْاآل َدميني والبهائم َوالد َ
64
َوالْ ِّقَراءَة وأمثال َذلِّك من الْعِّبَ َادة.

أمهيةُّالعبادةُّومشوليتهاُّىفُّنظرُّاإلسالمُّ
ُّ
ب ُّ.

إن تعاليم اإلسالم وشريعته تشمل مجيع ميادين احلياة؛
عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا فرداي واجتماعيا.
ألن حياة العبد ف هذه الدار بـمفهوم اإلسالم
الصحيح نعمة ومسئوليةٌ .فالعبد سيسأل يوم معاده
 63أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ،العبودية( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة  1426هـ ـ
  2005م) ،ص.44 . 64املرجع السابق.
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كل ما قام به ف هذه الدنيا صغريه وكبريه ،حركاته
ال َذ َّرٍة َخ ْريا
وسكناته ،قال هللا تعاىل{ :فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل ِّمثْـ َق َ
ال َذ َّرٍة َشًّرا يَـَرهُ (65،})8وقال
يَـَرهُ (َ )7وَم ْن يَـ ْع َم ْل ِّمثْـ َق َ
66
هللا تعاىلُُ { :ثَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَـ ْوَمئِّ ٍذ َع ِّن النَّعِّ ِّيم (.})8

ففرتة احلياة الدنيوية للعبد ف نظر اإلسالم عبادةٌ شاملة
ألقواله وأفعاله ،حركاته وسكناته ،ظاهره وابطنه،
عالقاته األسرية والجتماعية والدولية ،فدقائق تـمر
عليها العبد وساعاته وأايمه وسنواته بل عمره كله
منحها هللا العبد للقيام بعبادته وحده ل شريك له.

أوضح ذلك القرآن الكرمي ف قوله تعاىل{ :قُ ْل إِّ َّن
ِّ ِّ
ِّ
ّلل ر ِّ ِّ
َ ِّ
ني ()162
ب الْ َعالَم َ
اي َوممََ ِّاِت َّ َ
ص َالِت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
يك لَه وبِّ َذلِّ َ ِّ
ِّ ِّ
ني
ت َوأ ََان أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
َل َش ِّر َ ُ َ
67
(.})163
وهذا املفهوم الشامل ملعىن احلياة هو الذي جيب على
من قام من هذه األمة برتبية الناشئ من الوالدين
 65سورة الزلزلة.8-7 :
 66سورة التكاثر.8 :
 67سورة األنعام.163-162 :
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. IX No.2 September 2019

24

أتمالت لغوية من اآلايت البيِّنات
⧫ ُّ

والـمعلمني والـمدرسني ورجال الرتبية أن يـُثْبِّتُـ ْوهُ
َويـَُرِّس ُخ ْوهُ ف قلب الناشئ وذهنه .فإذا فهم الناشئ

منذ نعومة أظفاره هذا ،سيكون -إبذن هللا -من اجليل
النافع لنفسه ولغريه ،لدنياه وأخراه ،قال هللا تعاىل:
َّ ِّ
ت
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
َّم ْ
س َما قَد َ
{ َايأَيـُّ َها الذ َ
اّللَ َولْتَـْنظُْر نَـ ْف ٌ
اّللَ َخبِّريٌ بِّـ َما تَـ ْع َملُو َن ُّ( 68})١8وقال
اّللَ إِّ َّن َّ
لِّغَ ٍد َواتَّـ ُقوا َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َمَ " :-خ ْريُ الن ِّ
َّاس أَنْـ َفعُ ُه ْم
النيب َ -
ِّ ِّ 69
للنَّاس".
ج .مفهومُّالعبادةُّالصحيحة:
ُّ
العبادة يف اإلسالم ليست طقسا من الطقوس اليت
ميارسها املرء مىت شاء وكيفما شاء؛ وإمنا هي الغاية
الكربى واهلدف األمسى الذي خلق اإلنسان من أجله
كما ذكران آنفا .إمنا هي حق واجب من حقوق هللا
تعاىل على عباده والعبادة مبعىن التوحيد أعظم أمر هللا

 68سورة احلشر.18 :
 69سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،املعجم األوسط( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة األوىل،
 1415هـ  1994 -م) ج 6 .ص.58 .
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وأعظم ما دعا إليه الرسل 70.أرسل هللا رسله لتعليم
الناس كيف يعبدونه ،قال هللا تعاىلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا ِّم ْن
قَـبلِّ
ول إَِّّل نُ ِّ
ك ِّمن رس ٍ
وحي إِّلَْي ِّه أَنَّهُ َل إِّلَهَ إَِّّل أ ََان
َ
ْ
ْ َُ
اعب ُد ِّ
ون ( ،71})25وقال هللا تعاىلَ { :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِّيف
فَ ْ ُ
اّلل و ِّ
ٍ
ِّ
وت}.72
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ُك ِّل أ َُّمة َر ُسول أَن ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ
فهي توقيفية أي من قِّبَ ِّل الوحي .وقد أرسل هللا آخر
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم-
رسله وخات أنبيائه -مـحمدَ -
ليبلغ رسالته ويعلم عباده كيف يعبدون رهبم .فالعبادة

الصحيحة املقبولة ف ضوء القرآن والسنة ما اشتملت
َشرطَ ِّي ِّ
الص َّح ِّة والقبول ،ومها:
ْ
 )1إخالص النية هلل وحده ل شريك له،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم.-
 )2متابعة رسول هللا َ -
أما اإلخالص فال بد منه ،ألن هللا أمر ذلك جلميع
عباده وهو دين القيمة ،قال هللا تعاىلَ { :وَما أ ُِّم ُروا إَِّّل
70

صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ،شرح ثالثة األصولن (الرايض  :مكتبة دار احلجاز.52 ،)2019 ،

 71سورة األنبياء.25 :
72

سورة النحل.36 :
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الدين حنـ َفاء وي ِّ
صني لَه ِّ
لِّ
اّلل ُمُْلِّ ِّ
ق
ا
و
د
ب
ع
ـ
ي
َّ
يموا َّ
الص َالةَ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ََ ُ
َ
الزَكا َة و َذلِّ ِّ
ين الْ َقيِّ َم ِّة ( ،73})5وقال تعاىل:
َويـُ ْؤتُوا َّ َ َ
كد ُ
ّلل ِّ
اّلل ُمُْلِّصا لَه ِّ
{فَاعب ِّ
الدين ( )2أََل َِِّّّ
ين
الد
د
َّ
ُ
ُْ َ
ُ
َ
74
ْ ِّ
ِّ
ت أَ ْن أ َْعبُ َد َّ
ص}  ،وقال تعاىل{ :قُ ْل إِِّّين أُم ْر ُ
اخلَال ُ
اّللَ
75
ِّ
ِّ
ين (.})11
ُمُْلصا لَهُ الد َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -فيها،
أما متابعة رسول هللا َ -
فألنه -بعد إرساله إىل كافة أانم -فهو املأمور بتعليم

صلَّى
العباد كيفية عبادة رهبم ،وهم مأمورون ابتباعه َ -
هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -بل جعله هللا هلم أسوة حسنة وقدوة
صلَّى
طيبة ووعدهم الفوز بـمحبته وغفرانه لـمن تـ ــبعه َ -
هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،-قال هللا تعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِّيف
ول َِّّ
رس ِّ
اّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِّخَر
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو َّ
اّلل أ ْ
َُ
اّللَ َكثِّريا ( ،76})21وقال -جل جالله{ :-قُ ْل
َوذَ َكَر َّ
اّللُ َويَـ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم
اّللَ فَاتَّبِّعُ ِّوين ُْحيبِّْب ُك ُم َّ
إِّ ْن ُكْنـتُ ْم ُُِّتبُّو َن َّ
 73سورة البينة.5 :
74
75

سورة الزمر.3-2 :
سورة الزمر.11 :

 76سورة األحزاب.21 :
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ور َرِّح ٌيم ( . 77})31وقال الفضيل بن
ذُنُوبَ ُك ْم َو َّ
اّللُ َغ ُف ٌ
اىل{ :لِّيَـْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم
عياض -رمحه هللاِّ -يف قَـ ْوله تَـ َع َ
ص َوبُهُ" ،قَالُْواَ :اي أ ََاب
أَ ْح َس ُن َع َمال} 78قَ َ
صهُ َوأَ ْ
ال" :أَ ْخلَ ُ
ِّ
ال" :إِّ َّن الْ َع َمل إِّ َذا َكا َن
ص َوبُهُ؟ قَ َ
صهُ َوأَ ْ
َعل ٍي َما أَ ْخلَ ُ
ِّ
ص َوااب َولَـ ْم
ص َوااب لَـ ْم يـُ ْقبَ ْلَ ،وإِّ َذا َكا َن َ
َخالصا َولَـ ْم يَ ُك ْن َ
ِّ
ِّ
ص َوااب،
يَ ُك ْن َخالصا لَـ ْم يُقبَ ْل َح َّىت يَ ُك ْو َن َخالصا َ
والْـخالِّص أَ ْن ي ُكو َن ِّ
اب أَ ْن يَ ُك ْو َن َعلَى
هلل َو َّ
الص َو ُ
َ َ ُ
َ ْ
ِّ 79
السنَّة".
ُّ
.3

دورُّاملعلمُّيفُّتفهيمُّالعبادةُّالصحيحةُّلتكوينُّنفسيةُّ
النشء
ُّ
أ ُّ.

دورُّالـمعلمُّىفُّتفهـ ـ ــيمُّالناشئُّالفهمُّالصحيحُّ
ـحقيقةُّالعبادة.
ُّ
ل
إن عوامل التعليم تنحصر على ثالثة :
)1

الـمع ـ ـ ـ ـ ــلم

 77سورة آل عمران.31 :
78

 79أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ،العبودية( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة  1426ه ـ -
 2005م) ،ص.72 .
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. IX No.2 September 2019

28

أتمالت لغوية من اآلايت البيِّنات
⧫ ُّ

)2
)3

الـمتع ـ ـ ـ ــلم
الـمعلومات.

مـما ل شك فيه ول ريب أن الـمعلم أهم هذه
ِّ ِّ
آخريْ ِّن
العوامل الثالث ،فهو الوسط بني العاملَ ْني َ
هاما ف ترقية الناشئ جسميا وعقليا
ويلعب دورا ًّ
وخلقيا .مىت ما كان املدرس ف هذه املنزلة من
األمهية مبكان ،فهو قدوة ف أقواله وأفعاله وحركاته
وسكناته .حني ذلك جيب عليه أن يـُ َف ِّه َم تالمي َذه
عن حقيقة العبادة اليت من أجلها خلق هللا الثقلني

اجلن واإلنس .-وقد قام هبذه الوظيفة العظيمةأشرف اخلالئق وهم األنبياء والرسل أت القيام .وقام
بـها سيد الـمرسلني وإمام الـمتقني  -نبينا مـحمد -
ِّ
فتخَّر َج
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -أحسن القيام وأمتهَ ،
َ
من مدرسة النبوة خري الناس وخري القرون وخري
الرجال على وجه األرض بعد األنبياء والرسل ،هم
أصحابه الكرام الربرة ،الغر امليامني -رضي هللا
عنهم -أمجعني .فهموا حقيقة احلياة وحقيقة
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العبادة .قال النيب -صلى هللا عليه وسلمَ :-
«خ ْريُ
80
َّ ِّ
َّ ِّ
الن ِّ ِّ
ين يَـلُوََّنُْم».
ين يَـلُوََّنُْمُُ ،ثَّ الذ َ
َّاس قَـْرينُُ ،ثَّ الذ َ
فقاموا بعبادة رهبم أحسن قيام ففازوا برضوان هللا

تعاىل.
ودور الـمعلم ف تربية
من هنالك ،استفدان أمهي َة َ
الناشئ وتفهيمهم هذه املعنوية العظمى اليت غريت
أحواهلم الظاهرة والباطنة من السفلى إىل األعلى.
وهذا التأثري الراسخ ف نفوس ذلك اجليل الـمبارك
إنـما يكون من توفيق هللا تعاىل هلم وهديه ،ثـم
ص وإر ِّ
اجلهود الـمبذولة عن إخال ٍ
ادة اخلري هلم من
صلَّى
عماقة قلب هذا املعلم العظيم -النيب الكرمي َ -
هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -الذي وصفه هللا ف كتابه بقوله -
ول ِّم ْن أَنْـ ُف ِّس ُك ْم َع ِّز ٌيز
جل وعال{ :-لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ

80

مـحمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه -صحيح

البخاري( ،-دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ) ،ج 3 .ص .171 .ومسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -صحيح مسلم( ،-بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون ذكر
سنة الطبع) ،ج 4 .ص.1963 .
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ِّ ِّ
علَي ِّه م ِّ
ف َرِّح ٌيم
ني َرءُو ٌ
َْ َ َ
يص َعلَْي ُك ْم ِّابلْ ُم ْؤمن َ
اعنت ُّْم َح ِّر ٌ
81
(.})128

ـمؤثرُّللناشئُّ ُّ
ُّ
ب ُّ .منُّصفاتُّالـمـعلمُّال
مـ ـمـا سبق ذكره من بعض صفاته النيب الكرمي -
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -الىت أخربان هللا -جل وعال-
َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
هبا ،ومن خالل معرفتنا بدوره َ -
َو َسلَّ َم -ف أتثريه ألصحابه ،عرفنا أن من صفات
املعلم املؤثر لتالميذه والناشئني الذين هم ُتت
توجيهه وتربيته ما يلي:
 )1أن خيلص النية هلل فيما قام به من تربيتهم
وتعليمهم وتوجيهاهتم ،فاإلخالص أشد أتثريا
ف النصح واإلرشاد.
ٍ
بتوفيق من هللا تعاىل ،لذا ل بد
 )2أنه ُم َوفَّ ٌق
للمعلم أن يسأل هللا -دائما -التوفيق ف
الرتبية التعليم وتكوين اجليل والناشئ.

81

سورة التوبة.128 :
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 )3أن يريد هلم اإلصالح والصالح واخلري ف
ظواهرهم وبواطنهم ودنياهم وأخراهم.
 )4أن يبذل مجيع جهوده واستطاعاته بقدر
اإلمكان ،من أجل الوصول إىل ما هو خري
هلم ف الدارين،

 )5عدم مـخالفة فعلِّ ِّه قَـ ْولَهُ ،فيكون هو قدوة هلم
ف أقواله وأفعاله ،وهذه النقاط قد ذكرها هللا

تعاىل ف قوله عن عبده ونبيه يعقوب -عليه
ُخالَِّف ُك ْم
السالم ،-قال تعاىلَ { :وَما أ ُِّر ُ
يد أَ ْن أ َ
يد إَِّّل ِّْ
ص َال َح َما
إِّ َىل َما أَ َّْنَا ُك ْم َعْنهُ إِّ ْن أ ُِّر ُ
اإل ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت
ت َوَما تَـ ْوفيقي إَِّّل ِّاب َّّلل َعلَْيه تَـ َوَّك ْل ُ
استَطَ ْع ُ
ْ
ِّ ِّ ِّ
يب (. 82})88
َوإلَْيه أُن ُ

وتفويض األمور إليه
 )6التوكل على هللا واإلانبةُ
ُ
بعد األخذ ابألسباب الالزمة ف النصح

واإلصالح.

82

سورة هود.88 :
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 )7احلرص على إيصال كل من أسباب اخلري هلم
والصالح ابلقول والفعل.
 )8الرأفة والرمحة بـهم والشفقة عليهم ،فإنه َم ْن
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
يَـ ْر َح ْم يـُْر َح ْم .قال النيب َ -
وسلَّمِّ :-
الر ْمحَ ُنْ ،ار َمحُوا َم ْن
«الرامحُو َن يَـ ْر َمحُ ُه ُم َّ
َّ
ََ َ
ِّ 83
الس َماء».
ِّيف األ َْر ِّض َْري َمحْ ُك ْم َم ْن ِّيف َّ
تلك األوصاف إذا اتصف هبا أو ببعضها املعلم
سوف يؤثر عليهم نصحه بل سيتأثرون به وبصفاته،
فقبلوا نصحه وتوجيهاته وإرشاداته إايهم ،وعملوا
بـكل ما صدر عنه هلم من األقوال واألفعال .ألن

الصدق ينبع منه من كلماته وأفعاله وتصرفاته.
فالـمعلِّ ُم هو أوىل النَّاس بـهذه األخالق احلميدة،
ولذلك ينبغي عليه أن يكون صادقا فيما يقولُهُ

 83مـحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الرتمذي( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبع سنة 1998
م) ج 4 .ص .323 .حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن َناِت بن آدم ،األشقودري األلباين أبو عبد الرمحن ،سلسلة األحاديث الصحيحة
وشيء من فقهها وفوائدها( ،الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع) ج 2 .ص.594 .
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وفيما يدعو إليه؛ َّ
ألن منزلتَهُ منزلةُ ال ُق ْدوة اليت يُتأسى
84
هبا.
ج .منُّواجباتُّاملعلمُّتعليمُّالناشئُّالعبادةُّالصحيحةُّ
ُّ
صلَّى
إن من واجبات الـمعلم -كما أرشدان إليه النيب َ -
هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -غرز الـمفاهيم السليمة واحلميدة يف
نفوس تالميذه وتطبيقها ف حياتـهم اليومية .وقد قام
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -أحسن قيام،
بـها النيب الكرمي َ -
ِّ ِّ
ني
ني َوالْ ُم َعلم ْ َ
وكان قدوة حسنة ف ذلك جلميع الْ ُمَربِّ ْ َ
ِّم ْن أ َُّمتِّ ِّه القائمني هبذ الْ ُم ِّه َّم ِّة الْ َع ِّظْي َم ِّة .ومن ذلك
تعليمهم العبادة الصحيحة.
ومن أهم العبادات وأفضلها بعد اإليـمان ابهلل ورسوله،
هللا ب ِّن مسع ٍ
ِّ ِّ
ال:
ود -رضي هللا عنه -قَ َ
الصالةَ .ع ْن َعْبد ْ َ ْ ُ
سأَلْت رس َ ِّ
ِّ
تَ :اي
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -فَـ ُق ْل ُ
ول هللا َ -
َ ُ َُ

https://www.alukah.net (26/05/2020).
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ب إِّ َىل ِّ
ول ِّ
َي ْاأل ْ ِّ
هللا؟ ،قَ َ
َر ُس َ
"الص َالةُ
َح ُّ
هللا ،أ ُّ
الَ :
َع َمال أ َ
85
َعلَى َوقْتِّ َها".
اجاةُ الْ َعْب ِّد بَِّربِِّّه ،كما أخرب ذلك رسول هللا -
وهي ُمنَ َ
ِّ
ِّ
ص َالتِِّّه
َح َد ُك ْم إِّذَا قَ َام ِّيف َ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم" :-إ َّن أ َ
86
فَِّإنَّه إنـَّما يـن ِّ
اجي َربَّهُ".
ُ َ َُ

وهي أول ما يـحاسب به العبد يوم القيامةَ ،ع ْن أَنَ ِّ
س
ب ِّن مالِّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
ك َ -ر ِّض َي هللاُ َعْنهَُ ،-ع ِّن النِّ ِّ
َّيب َ -
ْ َ
ب بِِّّه الْ َعْب ُد يَـ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة
َو َسلَّ َم -قَ َ
ال« :أ ََّو ُل َما ُحيَ َ
اس ُ
صلَ َح لَهُ َسائُِّر َع َملِّ ِّهَ ،وإِّ ْن
َّ
صلَ َح ْ
ت َ
الص َالةُ ،فَِّإ ْن َ
ِّ ِّ 87
ت فَ َس َد َسائُِّر َع َمله».
فَ َس َد ْ

وألهـمية الصالة اليت هي الركن الثاين من أركان
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم -قد َعلَّ َم
اإلسالم ،فإن النيب َ -
أصحابَهُ َكْي ِّفيَّ َة الصالة مباشرة وأمرهم أبن يصلوا كما

 85مـحمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه -صحيح
البخاري( ، -دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ) ،ج 8 .ص .2 .ومسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -صحيح مسلم( ،-بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون ذكر
سنة الطبع) ،ج 1 .ص.90 .
 86صحيح البخاري ،ج 1 .ص.90 .
 87سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين -املعجم األوسط( ،-القاهرة :دار احلرمني ،بدون سنة الطبع)،
ج 2 .ص.240 .
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احلوي ِّر ِّ
ِّ ِّ
ث -رضي هللا عنه-
رأوه يصلي .فَـ َع ْن َمالك بْ ِّن َُْ ْ
ول َِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َمَ -ونَـ ْح ُن
ال :أَتَـْيـنَا َر ُس َ
قَ َ
صلَّى َّ
اّلل َ -
ِّ ِّ
ِّ
ين لَْيـلَة ،فَظَ َّن أ ََّان قَ ِّد
َشبَـبَةٌ ُمتَـ َقاربـُ ْو َن ،فَأَقَ ْمنَا عْن َدهُ ع ْش ِّر َ
ِّ
ِّ
َخَ ْربَانهُ،
ا ْشتَـ ْقنَا إِّ َىل أ َْهلينَاَ ،سأَلَنَا َع َّم ْن تَـَرْكنَا ِّيف أ َْهلنَا فَأ ْ
ول َِّّ
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َمَ -رِّحيما َرفِّيقا
َوَكا َن َر ُس ُ
صلَّى َّ
اّلل َ -
ِّ
ِّ
الِّ :
واُّ
صل ُّ
وه ْم َو َ
وه ْم َوُم ُر ُ
«ارجعُ ْوا إِّ َىل أ َْهلي ُك ْم فَـ َعل ُم ُ
فَـ َق َ ْ
َكماُّرأَيـتُموِن ُّأُصلي ،فَِّإذَا حضر ِّ
الص َالةُ فَـ ْليُـ َؤِّذ ْن
ت َّ
َ
َ َْ ُ
َ ََ
َح ُد ُك ْم َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْك َربُُك ْم».
أَ

88

ف احلديث من الفوائد الرتبوية القيمة ،منها:

د ُّ.

منُّآاثرُّالصالةُّالصحيحةُّىفُّنفسيةُّالناشئنيُّ:
من خالل حبثنا عرفنا أن العبادة الصحيحة -ومنها
الصالة -اليت قام بـها الناشئ صحيحة وأداها أحسن
التأدية على وجهها اليت شرعها هللا هلا أثر بل آاثر
محيدة ف نفس الناشئ ظاهرا وابطنا .منها:

88
بد ،التميمي ،أبو حات ،الدارمي ،البُسيت- ،صحيح ابن حبان( ،-بريوت :مؤسسة
مـحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
الرسالة ،الطبع الثانية سنة  1414ه ـ 1993 -م) ،ج .ص.503 .
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)1

أنه يعرف حق هللا عليه ف هذه العبادة ،فأداها
أبحسن ما يكون.

)2

أنه سرياقب هللا ف السر والعلن ،ألنه علم إنـما
أداها لوجه هللا وليس من أجل الـمعلم أو
الـمدرس أو من أجل احلصول على النتائج
املدرسية العالية.

)3

)4

إن الصالة تنهاه عن ارتكاب الفحشاء
الصال َة إِّ َّن
والـمنكر ،قال هللا تعاىلَ { :وأَقِِّّم َّ
ِّ 89
الصال َة تَـْنهى ع ِّن الْ َفح ِّ
شاء َوالْ ُمْن َكر}.
َّ
َ
ْ
أنه سيشعر ابلطمأنينة ف نفسه والراحة النفسية

ف حياته هبـذه العبادة العظيمة ،ألنه بـها يذكر
الص َال َة
هللا ويتقرب إليه ،قال هللا تعاىلَ { :وأَقِِّّم َّ
الصال َة
الصال َة إِّ َّن َّ
لِّ ِّذ ْك ِّري} 90.وقالَ { :وأَقِِّّم َّ
ِّ
شاء والْمْن َك ِّر ولَ ِّذ ْكر َِّّ
اّلل أَ ْك َربُ
تَـْنهى َع ِّن الْ َف ْح َ ُ َ ُ
91
صنَـعُو َن}.
َو َّ
اّللُ يَـ ْعلَ ُم َما تَ ْ
 89سورة العنكبوت.45 :
 90سورة طه.14 :
91

سورة العنكبوت.45 :
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)5

أن الصالة سيؤثره ف خلقه وسلوكه فيحفظ
قلبه عن أمراض القلوب ،وحيفظ لسانه عن
حصائده ،وحيفظ جوارحه عن فعل املعاصي
وارتكاب النواهي.

اخلالصة:
ُّ
جُّ.
بعد إجراء البحث يفهم الباحث أن املعلم من أمسى الوظيفة
واملهنة وله دور كبري يف تفهيم العبادة الصحيحة ،ألنه يوصل
املعلومات إىل أذهان الطالب ،ففهم الطالب يف الغالب تبع
لفهم املعلم ،والعبادة الصحيحة هلا شرطان األول اإلخالص
والثاين املتابعة ،فمن واجبة املعلم أن يغرس يف أذهان الطالب
أن مجيع العبادة ل تقبل إل إذا توفر هذان الشرطان ،وابلتايل
على املعلم أن يعطي الطالب قدوة صاحلة بقيام العبادات
املشروعة وفقا لشرطي قبول العمل .وجيب للمعلم أن يهتم
ابلثالثة  :العتقاد ،واألعمال والسلوك ،فمعلومات املوصلة
إىل الطالب يتضمن هذه الثالثة ول يهمل أحد منها ،غري
أن من تلك الثالثى ما هو أهم ُث مهم ،فأمهه العتقاد ُث
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العبادة ُث األخالق .ومن األعمال اليت هلا دور لتكوين نفسية
النشئ الصالة وهي تنهى عن الفحشاء واملنكر.

اجعُّ:
د ُّ .املر ُّ
القرآن الكرمي.

أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي ،تريخ بغداد ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ  2002 -م.
إبراهيم مصطفى وأصحابه ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة ،الطبع
األوىل -بدون ذكر سنة الطبع.
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي،

العبودية ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة 1426هـ ـ
2005م.أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني ،معجم مقاييس
اللغة ،بريوت :دار الفكر1399 ،ه ـ1979 -م.
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ُث الدمشقي ،أبو الفداء،
تفسري القرآن العظيم ،املدينة الـمنورة :دار طيبة1420 ،هـ -
 1999م.
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احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي ،أبو حممد،
معال التنزيل يف تفسري القرآن ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط .األوىل  1420ه ـ.
زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،
مـختار الصحاح :بريوت :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية،
ط .اخلامسة  1420ه ـ 1999 -م .
سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين ،املعجم األوسط ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة
األوىل 1415 ،هـ  1994 -م.
مـحمد بن مـحمد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،الـملقب
الزبيدي ،تج العروس من جواهر القاموس.
مبرتضىَّ ،
مـحمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر
من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه -صحيح
البخاري ،-دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري- ،صحيح مسلم-
 ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون ذكر سنة الطبع.
مـحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو
عيسى ،سنن الرتمذي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبع
سنة  1998م.
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مـحمد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن َناِت بن آدم ،األشقودري
األلباين أبو عبد الرمحن ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء
من فقهها وفوائدها ،الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.
بد ،التميمي ،أبو
مـحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
حات ،الدارمي ،البُسيت- ،صحيح ابن حبان ،-بريوت:
مؤسسة الرسالة ،الطبع الثانية سنة  1414ه ـ 1993 -م.
مـحمد بن مكرم بن على ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى أبو الفضل ،لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،الطبعة
الثالثة  1414م.
مـحمد بن يزيد القزويين أبو عبد هللا ابن ماجه- ،سنن ابن ماجه،-
فيصل عيسى البايب احلليب :دار إحياء الكتب العربية ،بدون
سنة الطبع.
مـحمد انصر الدين األلباين ،صحيح سنن الرتمذي ،الرايض :مكتبة
املعارف 1415 ،هـ  1995 -م.
https://www.alukah.net. (25/05/2020).
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