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 التربيۃ اإلسالميۃ وميادينهافي ضوء اآليۃ من سورة الجمعۃ

Field of Islamic Training in the light of the Verse of S┴ra 

Jum’ ā 

 حافظ وھیب الرحمن نعیم**         د/طاھر محمود محمد یعقوب *

Abstract 

Islam is a religion of humanity; it takes much care of people 

and worries a lot about both the spiritual and the materialistic aspect of 

life. That’s way it gives a clear and solid code of life which don’t leave 

blank any single aspect of human life. 

     Spiritual training and education is a major part of Islamic teachings, 

Islamic training goes side by side the Islamic education as both tied 

strongly to each other’s and there is no option to disconnect the Islamic 

education from the Islamic training and practice. 

Islam stresses on both the education and the training aspects at 

a time and don’t believe in dualism at all in Muslim society about Islam 

and its teachings, one who does not practices what he learns in training 

is much worse than one who don’t practices due to his ignorance. 

This verse of S┴ra Jum’ ā describes the importance of Islamic 

Training in a very clear way as this verse declares the Islamic training as 

a basic reason of sending the Prophet PBUH to the humanity. 
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م وأوضح له سبيل الخير وأرشده إليه وبّين له الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه ما لم يعل

سبل الشر وحذره منها، والصالة والسالم على معلم البشريۃ املربي األعظم املبعوث بالرحمۃ 

سيدنا محمد الذي غرس في نفوس الناس حب الخير وكره الشرور إلى قلوبهم، وعلى آله 

 وبعد!األطهار وأصحابه األبرار ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين.

فالتربيۃ اإلسالميۃ موضوع هام في مجال العلوم اإلسالميۃ ألن بها تنشئۃ األجيال سليمۃ الفكر 

 وجيدة السلوك وبها تسمو األمۃ إلى مقاصدها وغايتها.

كتبت هذا البحث بعنوان "ميادين التربيۃ اإلسالميۃ في ضوء اآليۃ من سورة الجمعۃ". وذلك 

بموضوع التربيۃ ومكانته في اإلسالم. وقسمت البحث إلى مقدمۃ إلبراز اهتمام القرآن الكريم 

 وخاتمۃ وصلب املوضوع. فأما صلب املوضوع فقسمته إلى ثالثۃ مباحث.

 املبحث األول: ذكرت فيه ميادين التربيۃ في اإلسالم والدليل على ذلك وامليدان األول.

 املبحث الثاني: ذكرت فيه امليدان الثاني.

 كرت فيه امليدان الثالث والرابع.املبحث الثالث: ذ

وحاولت اإليجاز واالختصار خشيۃ اإلطالۃ، وجعلت للبحث فهرسين، فهرس املصادر واملراجع، 

وفهرس املوضوعات. وحاولت قدر املستطاع تحقيق املوضوع، فإن أصبت فذلك من فضل هللا 

 تعالى وإن أخطأت فذلك مني ومن الشيطان، والكمال هلل تعالى.

  علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلموصلى هللا

 املبحث األول 

ُمُهُم قال هللا تبارك وتعالى:  ِ
ّ
يِهمأ َوُيَعل ِ

ّ
ِهمأ آَياِتِه َوُيَزك يأ

َ
و َعل

ُ
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ا
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 ِفي األ
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َّ
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ِفي ضَ 
َ
ُل ل بأ

َ
وا ِمن ق

ُ
ان

َ
 َوِإن ك

َ
َمۃ

أ
ِحك

أ
ِكَتاَب َوال

أ
ِبيٍن ال ٍل مُّ

َ
 .(1)ال

 من خالل هذه اآليۃ الكريمۃ نستطيع أن نحدد ميادين في التربيۃ اإلسالميۃ ومناهجها:

 امليدان األول:



 :  ء2017 يونيو-نايري                         ۔۔التربیۃ االسالمیۃ ومیادینھا                                      1العدد، 4املجلدربسج

136 
 

}يتلو عليهم آياته{: وهذه أول خطوة بدأ بها املربي األعظم املعلم للبشريۃ محمد صلى هللا عليه 

واإللحاد. كما قال الشيخ صبحي وسلم ألن تالة اآليات تغسل القلوب الوسخۃ بأدران الشرك 

 طه:

"القرآن يربي اإلنسان على الحياة املستقيمۃ واألخالق القويمۃ ملا فيه من العبر والحكم والتشريع 

وكفى به أنه من لدن حكيم عليم، حكيم: يصنع التشاريع والعبـر في مواضعهـا، عليم: بطبائع 

عقله وتدريب ذهنه على التأمل واالستنتاج الناس وما يصلحهم، ويربي اإلنسان أيضا على أعمال 

 .(2)والقياس واالستقراء كما يربي فكر الطالب على عدم قبول ش يء بغير حجۃ أو برهان أو علم"

َهاقال هللا تعالى: 
ُ
َفال

أ
ق
َ
وٍب أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مأ َعل

َ
َن أ

َ
آ ُقرأ

أ
ُروَن ال  َيَتَدبَّ

َ
ال

َ
ف
َ
. وتالوة القرآن تفرق بين القلوب امليتۃ (3)أ

اليقظۃ، كما قال ابن مسعود رض ي هللا عنه: اطلب قلبك في ثالثۃ مواطن: عند استماع  والقلوب

القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه املواطن فاسأل هللا أن يمن 

 .(4)عليك بقلب فإنه ال قلب لك"

سلوب القرآني الرفيع واستماع اآليات يجذب إليه نفس السامع ويشغل فكره ويبدأ يتلذذ باأل 

الجميل وهذا صحابي جليل عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه لم يسلم بعد ويريد قتل النبي صلى 

هللا عليه وسلم يقول في قصۃ خروجه لقتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كنت لإلسالم 

ال من مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلۃ أحبها وأسر بها كان لنا مجلس يجتمع فيه رج

قريش عند دور آل عمر بن عبد، قال: فخرجت ليلۃ أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك فلم 

أجد منهم أحد، فقلت لو أني جئت فالنا الخمار، وكان بمكۃ يبيع الخمر فجئته فلم أجده، 

فقلت: لو أني جئت الكعبۃ فطفت بها سبعا أو سبعين، فجئت املسجد أريد أن أطوف بالكعبۃ 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبۃ فإذا رسو 

بينه وبين الشام وكان مصاله بين الركنين قال: فقلت: حين رأيته وهللا لو أني استمعت إلى محمد 

صلى هللا عليه وسلم حتى أسمع ما يقول فجعلت أمش ي رويدا رويدا ورسول هللا صلى هللا عليه 

يصلي يقرأ القرآن حتى قمت في قبلته ما بيني وبينه إال ثياب الكعبۃ، فلما سمعت  وسلم قائم

 .(5)القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني اإلسالم"

 وهذا تأثير القرآن واألمثلۃ في ذلك كثيرة ال تحص ى في هذه العجالۃ.
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قلوب تصدأ إن هذه ال»وعن ابن عمر رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .(6)تالوة القرآن"»، قالوا: يا رسول هللا فما جالؤها؟ قال: «كما يصدأ الحديد

ثم إن االستماع إلى القرآن وتالوته يرشد اإلنسان إلى التفكير في آيات هللا وفي الكون مما يجعل 

ي اإلنسان يتأمل في خلق هللا من رفع السماوات بغير عمد، من مد األرض على املاء، من الذ

يأتي بالشمس من املشرق، من بيده تصريف الرياح، ومن ينـزل من السماء ماء، من خلق هذا 

الكون وزينه ومن يدبر أموره، ال بد أن يكون هناك مدبرا وخالقا الذي يجري نظام الكون، 

ففكر اإلنسان في مثل هذه األمور يؤدبه إلى االعتراف بأن هناك خالق ومالك ورازق ومدبر 

 الكون قال الخالوي:ومصرف في 

"إن دروس القرآن لو حققت غاياتها هي أفضل الوسائل لتحقيق الهدف األسمى للتربيۃ 

 .(7)اإلسالميۃ"

فلما غسل هذا الداعي العظيم الرسول األمين صلى هللا عليه وسلم قلوب الناس وطهرها بدأ 

هذا امليدان هو يغرس فيها عقيدة التوحيد التي هي أساس هذا الدين ولذلك يكون موضوع 

"العقيدة اإلسالميۃ" وهو اإليمان باهلل والعبادة له وحده، كما ورد في حديث أبي هريرة رض ي 

 هللا عنه املعروف بحديث جبريل عليه السالم وفيه قال:

"ما اإليمان؟ قال: اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر والقدر خيره 

سالم؟ قال: أن تعبد هللا وال تشرك به وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة املفروضۃ وشره، قال: ما اإل 

وتصوم رمضان، قال: ما اإلحسان؟ قال: اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه وإن لم تكن فإنه 

 .(8)يراك"

وألن اإليمان أساس كل سلوك ويتصل اتصاال وثيقا باألعمال الصادرة من اإلنسان فإن التربيۃ 

 ۃ تربط دائما بين العقيدة والسلوك، ولذلك قال "جون ديوي":اإلسالمي

"إن التربيۃ تعمل على تنميۃ املعتقدات الدينيۃ وألن التربيۃ اإلسالميۃ تربط بين العقيدة والعمل 

باعتبار العمل مظهرا لإليمان وترجمۃ له فإن هللا سبحانه وتعالى جعل العمل معيارا حقيقيا 

ُبَر ى: لصدق اإليمان فربط دائما بين اإليمان والعمل، وذم الذين ال يربطون بينهما قال تعال
َ
ك

وَن 
ُ
َعل فأ

َ
 ت

َ
وا َما ال

ُ
ُقول

َ
نأ ت

َ
ِه أ

َّ
َد الل ا ِعنأ تا  .(9)َمقأ
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 العقيدة هي أساس من أسس التربيۃ اإلسالميۃ
ا
 .(10)إذا

 امليدان الثاني

 }ويزكيهم{: موضوع هذا امليدان هو تعديل السلوك وإصالح األعمال.

ن يشاء، أي يصلح من يشاء، قوله والتزكيه في اللغۃ: اإلصالح والتطهير والتنميۃ، يقال: يزكي م

 أي تطهرهم، وزكاة املال تطهيره وتثميره وإنماؤه. (11)تعالى: }وتزكيهم{

 .(12)والزكاة: الطهارة والنماء والبركۃ

قال الدوسري: "}ويزكيهم{ يعني يطهر نفوسهم من األخالق الذميمۃ وينـزع منها كل عادة رديئۃ 

النفوس ملكات الخير ويبغض إليه كل قبيح وكل ما ويقودها لألعمال الحسنۃ التي تطبع في 

. ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم بعث إلى الناس ألن يضع عنهم إصر الكفر (13)يغري على فعله"

والشرك واألغالل التي كانت عليهم. قال تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت 

 .(14)عليهم﴾

لتزكيۃ وإنها لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول صلى قال سيد قطب: "}ويزكيهم{ وإنها 

هللا عليه وسلم تطهير للضمير والشعور وتطهير للعمل والسلوك، وتطهير للحياة الزوجيۃ وتطهير 

للحياة االجتماعيۃ، تطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن 

من األساطير الغامضۃ إلى اليقين الواضح وترتفع به التصورات الباطلۃ إلى العقائد الصحيحۃ 

من رجس الفوض ى األخالقيۃ إلى نظافۃ الخلق اإليماني ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة 

 .(15)الكسب الحالل"

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: "فكانوا بعد هذا التعليم والتزكيۃ من أعلم الخلق بل كانوا 

وأكمل الخلق أخالقا وأحسنهم هديا وسمتا اهتدوا بأنفسهم وهدوا أئمۃ أهل العلم والدين 

 .(16)غيرهم فصاروا أئمۃ املهتدين وقادة املتقين"

فهؤالء الذين وصفهم الشيخ السعدي، هم الذين زكى نفوسهم وطهرها رسول هللا صلى هللا 

نجد أن  عليه وسلم حتى كانوا يحسون لذة الحسنۃ ومرارة السوء في قلوبهم بالشدة فلذلك

الشخص املذنب إذا صدرت منه الجريمۃ يتضايق صدره ويحس مرارتها في قلبه ويأتي إلى املرب 
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 املحسن سيد األنبياء عليه السالم لكي يطهره من هذا الذنب.

فهذا صحابي رض ي هللا عنه عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول هللا صلى 

، إني سرقت حمال لبني فالن فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا

هللا عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملين، فأمر به النبي صلى هللا عليه وسلم فقطعت يده، 

قال ثعلبه، أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد هلل الذي طهرني منك أردت أن 

 .(17)تدخلي جسدي النار

يدل على غايۃ تزكيتهم وإصالح قلوبهم حيث أن الرجل يعرف أن يده ستقطع  وهذا الحديث

 ولكنه يصبر ألن قلبه قد تطهر وارتفع عن مثل هذه األمورة.

وهذا ماعز بن مالك رض ي هللا عنه قد يقع في االثم يأتي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض  يقول إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض

 .(18)عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض عنه، حتى أقر أربع مرات، فأمر به أن يرجم

 املبحث الثالث:

فلما رقت قلوب الناس باستماع اآليات وبدأوا يفكرون في خلق هللا واهتدى من هداه هللا بدأ 

 العمل في امليدان الثالث.

 امليدان الثالث:

تاب والحكمۃ{: ألنه ملا كانت ظلمات الجهل قد أسدلت أستارها على البشريۃ البد }ويعلمهم الك

من أن يكون هناك ضوء العلم يزيل هذه الظلمات حتى يكون الناس على البصيرة ويمكن لهم 

 الوصول إلى غايتهم العاليۃ ومنـزلتهم الحقيقيۃ، وقال الدكتور عباس محجوب:

في ملكوت هللا ونواميس الحياة وأحوال األمم والحضارات  "العلم وسيلۃ البشريۃ إلى التأمل

والسيطرة على موارد الحياة ومقدراتها والسمو إلى درجۃ االستحقاق للخالفۃ في األرض والعلم 

هو وسيلۃ البشريۃ إلى تكوين تصور صحيح للقيم والحياة والوجود ويتالئم مع الحياة ويتسم 

 .(19)سر وجوده في الحياة"بالواقعيۃ ويصل باإلنسان إلى إدراك 
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وألجل ذلك اهتم الدين اإلسالمي بالتعليم والتعلم فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول 

معلم في اإلسالم حيث تنـزل عليه أول آيات الوحي تدعو إلى العلم والتعلم، قال سبحانه وتعالى: 

َق 
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َ
ِذي خ

َّ
َك ال ِم َرّبِ  ِباسأ
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َ
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َ
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 .(23)وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين"

 ونصوص كثيرة وردت في فضل العلم والتعلم تدل على مكانۃ العلم في الدين اإلسالمي.

وذكر الغزالي عن بعض السلف قائال: "تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشيۃ وطلبه عبادة 

ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد وتعليمه من ال يعلم صدقۃ، وبذله ألهله قربۃ، وهو 

احب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر على السراء والضراء، األنيس في الوحدة، والص

والوزير عند االخالء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنۃ، ويرفع هللا به أقواما فيجعلهم 

في الخير قادة وسادة هداة يهتدي بهم أدلۃ في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب املالئكۃ 

ها تمسها وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر في خلتهم وبأجنحت

وأنعامه والسماء ونجومها ألن العلم حياة القلوب من العمى ونور األبصار من الظلم وقوة 

األبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل األبرار والدرجات العلى ومدارسۃ العلم يعدل بالقيام 

ل وبه يعبد وبه يوجد وبه يمجد وبه يتورع وبه توصل األرحام وبه يعرف وبه يطاع هللا عز وج

 .(24)الحالل والحرام وهو إمام والعمل تابعه يهلمه السعداء ويحرمه األشقياء"

وألجل ذلك اهتم اإلسالم بالعلم اهتماما بالغا وكان الصحابۃ رض ي هللا عنهم يتعلمون الكتاب 

ريرة رض ي هللا عنه يقول: كنت ألزم رسول هللا على شبع والسنۃ ويحرصون عليهما حتى أن أباه

بطني". وقالت عائشۃ رض ي هللا عنها: "نعم نساء األنصار لن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya5.html
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 .(25)الدين"

فلذلك قال محمد قطب: "إن األصل في األخالق اإلسالميۃ على مذهب أهل السنۃ يرجع إلى 

وأساس هذا الدين القرآن الواجب تعليمه وتعلمه سلطۃ خارجيۃ قاهرة وهي سلطۃ الدين 

 .(26)والصلۃ بين الدين اإلسالمي واألخالق عظيمۃ تبلغ حد التوحيد بينهما"

وقال الدكتور أحمد فؤاد األهواني: "فإذا بدأ الصبي الصغير في حفظ القرآن ومعرفۃ تعاليم 

لۃ فتتحد البواعث الدينيۃ الدين اختلطت هذه التعاليم بشخصيته كل ما نما وبلغ مبلغ الرجو 

 .(27)في نفسه مع الزمن مع البواعث"

وتبدو العالقۃ بين هذا امليدان وسابقه عالقۃ وثيقۃ محددة ففي ميدان التزكيۃ يتحرر املتعلم 

من النـزعات والقيود التي تعيق التعليم أو تحول دون املوضوعيۃ ودقۃ البحث والجد فيه. 

متداد املتعلم بثقافۃ عامۃ منها توضيح دور األمۃ املسلمۃ كقوة ويدور منهاج هذا امليدان حول ا

تسلمت أمر القيام على الرسالۃ اإللهيۃ وتشاهد خالل ذلك خطوطا عريضيۃ لتنظيمات 

السياسيۃ واالجتماعيۃ واالقتصاديۃ والفكريۃ التي تطبقها في الداخل وخطوطا أخرى تبين 

 .(28)سياستها في الخارج" طبيعۃ العالقات املنطلقات التي تعتمدها في

وإذا نظرنا إلى معاني "الحكمۃ" يتبين لنا أن هناك ميدان رابع يقتض ي أن يتحول فيه املتعلم 

النه يحتاج إلى أن يتزود باملهارات الفكريۃ التي تمكن في تخطيط حياته وإدارتها بأشكال تنجسم 

 مع وجود القائم.

 امليدان الرابع:

 .(29)أفضل األشياء بأفضل العلوم، والعلم: التفقهالحكمۃ: في اللغۃ، معرفۃ 

 ويقول اإلمام الرازي: إن الحكمۃ ال يمكن خروجها عن معنيين هما:

 وفعل الصواب. -2العلم،  -1

وحكمۃ عمليۃ، والبد من اجتماعهما في  -2حكمۃ نظريۃ،  -1وتنقسم الحكمۃ إلى قسمين: 

 السلوك الكامل.
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و الحكمۃ النظريۃ، }وألحقني بالصالحين{ الحكمۃ فقوله تعالى: }رب هب لي حكما{ ه

 .(30)العمليۃ"

وهذا نظرا إلى معنى الحكمۃ في اللغۃ. وأما املراد بها في اآليۃ هي سنۃ املصطفى عليه الصالة 

. ألنهما أساسان (31)والسالم كما قال ابن كثير: }ويعلمهم الكتاب والحكمۃ{ يعني القرآن والسنۃ

 لهذا الدين.

 
ا
ميادين التربيۃ اإلسالميۃ في هذه اآليات تشير إلى االعقتاد كما في التعبير بقوله }يتلو عليهم فإذا

 آياته{ وإلى العمل كما في قوله تعالى }يزكيهم ويعلمهم{.

 

 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتم األمور والصالة والسالم على سيدنا 

 معين وسلم. وبعد؛محمد وعلى آله وصحبه أج

 فإن هذه الوريقات تحمل ما يأتي:

 إن قوله سبحانه وتعالى }هو الذي بعث في األميين رسوال ....{ يورد ميادين التربيۃ اإلسالميۃ.

 هو إصالح العقائد. -امليدان األول 

 هو تزكيۃ النفوس. -امليدان الثاني

 هو العلم باملعارف العامۃ. -امليدان الثالث

ما يشكل به اإلنسان حياته املستقبلۃ، وهو الحكمۃ وتنقسم إلى قسمين: النظريۃ وهو العلم ب

 والعمليۃ.

 هذا، وباهلل التوفيق وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

 الهوامش:
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