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التربُت ؤلاظالمُت ومُادًنهافي غىء آلاًت مً ظىسة الجمػت
Field of Islamic Training in the light of the Verse of S┴ra
Jum’ ā
**حافظ وھیب الشحمً وػیم
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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.
Keywords: Training, Islam, Teachings, Education

بالجامػت ؤلاظالمُت الػاإلاُت ئظالم آباد،* ألاظخار اإلاشاسن وسئِغ البحث الػلمي باوادًمُت الذغىة
** باحث في مشحلت الذهخىساه بلعم الخفعير وغلىم اللشآن بالجامػت ؤلاظالمُت الػاإلاُت ئظالم آباد
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الحمذ هلل الزي خلم ؤلاوعان وغلمه ما لم ٌػلم وأوضح له ظبُل الخير وأسشذه ئلُه ّ
وبين له
ظبل الشش وحزسه منها ،والطالة والعالم غلى مػلم البششٍت اإلاشبي ألاغظم اإلابػىر بالشحمت
ظُذها دمحم الزي غشط في هفىط الىاط حب الخير وهشه الششوس ئلى كلىبهم ،وغلى آله ألاؾهاس
وأصحابه ألابشاس ومً ظلً معلىهم ئلى ًىم الذًً.وبػذ!
فالتربُت ؤلاظالمُت مىغىع هام في مجاٌ الػلىم ؤلاظالمُت ألن بها جيشئت ألاحُاٌ ظلُمت الفىش
وحُذة العلىن وبها حعمى ألامت ئلى ملاضذها وغاًتها.
هخبذ هزا البحث بػىىان "مُادًً التربُت ؤلاظالمُت في غىء آلاًت مً ظىسة الجمػت" .ورلً
إلبشاص اهخمام اللشآن الىشٍم بمىغىع التربُت ومياهخه في ؤلاظالم .وكعمذ البحث ئلى ملذمت
وخاجمت وضلب اإلاىغىع .فأما ضلب اإلاىغىع فلعمخه ئلى زالزت مباحث.
اإلابحث ألاوٌ :رهشث فُه مُادًً التربُت في ؤلاظالم والذلُل غلى رلً واإلاُذان ألاوٌ.
اإلابحث الشاوي :رهشث فُه اإلاُذان الشاوي.
اإلابحث الشالث :رهشث فُه اإلاُذان الشالث والشابؼ.
وحاولذ ؤلاًجاص والاخخطاس خشُت ؤلاؾالت ،وحػلذ للبحث فهشظين ،فهشط اإلاطادس واإلاشاحؼ،
وفهشط اإلاىغىغاث .وحاولذ كذس اإلاعخؿاع جحلُم اإلاىغىع ،فان أضبذ فزلً مً فػل هللا
حػالى وإن أخؿأث فزلً مني ومً الشُؿان ،والىماٌ هلل حػالى.
وضلى هللا غلي ظُذها دمحم وغلى آله وصحبه أحمػين وظلم
املبحث ألاول
ُْ
ُ َ
ّ
ا
َّ
ّ
َ
كاٌ هللا جباسن وحػالىُ :ه َى ال ِزي َب َػث ِفي ألا ّ ِم ُِّ َين َس ُظىًل ّ ِم ْن ُه ْم ًَ ْخلى َغل ْي ِه ْم َآً ِاج ِه َو ٍُ َض ِه ِيه ْم َو َُ َػ ِل ُم ُه ُم
ََ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ
َ ُ
غال ٌٍ ُّم ِب ٍين(.)1
اب َوال ِحى َمت َو ِإن واهىا ِمً ك ْب ُل ل ِفي
ال ِىخ
مً خالٌ هزه آلاًت الىشٍمت وعخؿُؼ أن هحذد مُادًً في التربُت ؤلاظالمُت ومىاهجها:
امليدان ألاول:
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{ًخلى غليهم آًاجه} :وهزه أوٌ خؿىة بذأ بها اإلاشبي ألاغظم اإلاػلم للبششٍت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألن جالة آلاًاث
حغعل الللىب الىسخت بأدسان الششن وؤلالحاد .هما كاٌ الشُخ ضبحي ؾه:
"اللشآن ًشبي ؤلاوعان غلى الحُاة اإلاعخلُمت وألاخالق اللىٍمت إلاا فُه مً الػبر والحىم والدششَؼ
وهفى به أهه مً لذن حىُم غلُم ،حىُمً :طىؼ الدشاسَؼ والػبـش في مىاغػهـا ،غلُم :بؿبائؼ
الىاط وما ًطلحهم ،وٍشبي ؤلاوعان أًػا غلى أغماٌ غلله وجذسٍب رهىه غلى الخأمل والاظخيخاج
واللُاط والاظخلشاء هما ًشبي فىش الؿالب غلى غذم كبىٌ ش يء بغير حجت أو بشهان أو غلم"(.)2
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
ىب أك َفال َها( .)3وجالوة اللشآن جفشق بين الللىب اإلاُخت
كاٌ هللا حػالى :أفال ًخذبشون اللشآن أم غلى كل ٍ
والللىب الُلظت ،هما كاٌ ابً معػىد هنع هللا يضر :اؾلب كلبً في زالزت مىاؾً :غىذ اظخماع اللشآن وفي
مجالغ الزهش وفي أوكاث الخلىة فان لم ججذه في هزه اإلاىاؾً فاظأٌ هللا أن ًمً غلًُ بللب
فاهه ًل كلب لً"(.)4
واظخماع آلاًاث ًجزب ئلُه هفغ العامؼ وَشغل فىشه وٍبذأ ًخلزر باألظلىب اللشآوي الشفُؼ
الجمُل وهزا صحابي حلُل غمش بً الخؿاب هنع هللا يضر لم ٌعلم بػذ وٍشٍذ كخل الىبي ضلى هللا غلُه
وظلم ًلىٌ في كطت خشوحه للخل سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :هىذ لإلظالم مباغذا ،وهىذ ضاحب خمش في
الجاهلت أحبها وأظش بها وان لىا مجلغ ًجخمؼ فُه سحاٌ مً كشَش غىذ دوس آٌ غمش بً غبذ،
كاٌ :فخشحذ لُلت أسٍذ حلعائي أولئً في مجلعهم رلً فلم أحذ منهم أحذ ،فللذ لى أوي حئذ
فالها الخماس ،ووان بمىت ًبُؼ الخمش فجئخه فلم أحذه ،فللذ :لى أوي حئذ الىػبت فؿفذ بها
ظبػا أو ظبػين ،فجئذ اإلاسجذ أسٍذ أن أؾىف بالىػبت فارا سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كائم ًطلي ووان ئرا
ضلى اظخلبل الشام وحػل الىػبت بِىه وبين الشام ووان مطاله بين الشهىين كاٌ :فللذ :حين
سأًخه وهللا لى أوي اظخمػذ ئلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حتى أظمؼ ما ًلىٌ فجػلذ أمش ي سوٍذا سوٍذا وسظىٌ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص كائم ًطلي ًلشأ اللشآن حتى كمذ في كبلخه ما بُني وبِىه ئًل زُاب الىػبت ،فلما ظمػذ اللشآن
سق له كلبي فبىُذ ودخلني ؤلاظالم"(.)5
وهزا جأزير اللشآن وألامشلت في رلً هشيرة ًل جحص ى في هزه العجالت.
وغً ابً غمش هنع هللا يضر أن سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ« :ئن هزه الللىب جطذأ هما ًطذأ الحذًذ» ،كالىاً :ا
سظىٌ هللا فما حالؤها؟ كاٌ« :جالوة اللشآن"(.)6
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زم ئن الاظخماع ئلى اللشآن وجالوجه ًششذ ؤلاوعان ئلى الخفىير في آًاث هللا وفي اليىن مما ًجػل
ؤلاوعان ًخأمل في خلم هللا مً سفؼ العماواث بغير غمذ ،مً مذ ألاسع غلى اإلااء ،مً الزي ًأحي
بالشمغ مً اإلاششق ،مً بُذه جطشٍف الشٍاح ،ومً ًىـضٌ مً العماء ماء ،مً خلم هزا اليىن
وصٍىه ومً ًذبش أمىسهً ،ل بذ أن ًيىن هىان مذبشا وخاللا الزي ًجشي هظام اليىن ،ففىش
ؤلاوعان في مشل هزه ألامىس ًإدبه ئلى الاغتراف بأن هىان خالم ومالً وساصق ومذبش ومطشف في
اليىن كاٌ الخالوي:
"ئن دسوط اللشآن لى حللذ غاًاتها هي أفػل الىظائل لخحلُم الهذف ألاظمى للتربُت
ؤلاظالمُت"(.)7
فلما غعل هزا الذاعي الػظُم الشظىٌ ألامين ملسو هيلع هللا ىلص كلىب الىاط وؾهشها بذأ ٌغشط فيها غلُذة
الخىحُذ التي هي أظاط هزا الذًً ولزلً ًيىن مىغىع هزا اإلاُذان هى "الػلُذة ؤلاظالمُت"
وهى ؤلاًمان باهلل والػبادة له وحذه ،هما وسد في حذًث أبي هشٍشة هنع هللا يضر اإلاػشوف بحذًث حبرًل غلُه
العالم وفُه كاٌ:
"ما ؤلاًمان؟ كاٌ :ؤلاًمان أن جإمً باهلل ومالئىخه وهخبه وسظىله والُىم آلاخش واللذس خيره
وششه ،كاٌ :ما ؤلاظالم؟ كاٌ :أن حػبذ هللا وًل حششن به وجلُم الطالة وجإحي الضواة اإلافشوغت
وجطىم سمػان ،كاٌ :ما ؤلاحعان؟ كاٌ :ؤلاحعان أن حػبذ هللا وأهً جشاه وإن لم جىً فاهه
ًشان"(.)8
وألن ؤلاًمان أظاط ول ظلىن وٍخطل اجطاًل وزُلا باألغماٌ الطادسة مً ؤلاوعان فان التربُت
ؤلاظالمُت جشبـ دائما بين الػلُذة والعلىن ،ولزلً كاٌ "حىن دًىي":
"ئن التربُت حػمل غلى جىمُت اإلاػخلذاث الذًيُت وألن التربُت ؤلاظالمُت جشبـ بين الػلُذة والػمل
باغخباس الػمل مظهشا لإلًمان وجشحمت له فان هللا ظبحاهه وحػالى حػل الػمل مػُاسا حلُلُا
َ
لطذق ؤلاًمان فشبـ دائما بين ؤلاًمان والػمل ،ورم الزًً ًل ًشبؿىن بُنهما كاٌ حػالى :ه ُب َر َم ْل اخا
ْ َ َّ َ َ ُ
َ َ ُ َ
َّللا أ ْن ج ُلىلىا َما ًل ج ْف َػلىن(.)9
ِغىذ ِ
ا
ئرا الػلُذة هي أظاط مً أظغ التربُت ؤلاظالمُت(.)10
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امليدان الثاني
{وٍضهيهم} :مىغىع هزا اإلاُذان هى حػذًل العلىن وإضالح ألاغماٌ.
والتزهُه في اللغت :ؤلاضالح والخؿهير والخىمُتً ،لاًٌ :ضوي مً ٌشاء ،أي ًطلح مً ٌشاء ،كىله
حػالى{ :وجضهيهم}( )11أي جؿهشهم ،وصواة اإلااٌ جؿهيره وجشميره وإهماؤه.
والضواة :الؿهاسة والىماء والبرهت(.)12
كاٌ الذوظشي{" :وٍضهيهم} ٌػني ًؿهش هفىظهم مً ألاخالق الزمُمت وٍىـضع منها ول غادة سدًئت
وٍلىدها لألغماٌ الحعىت التي جؿبؼ في الىفىط ملياث الخير وٍبغؼ ئلُه ول كبُح وول ما ٌغشي
غلى فػله"( .)13ألن الشظىٌ ملسو هيلع هللا ىلص بػث ئلى الىاط ألن ًػؼ غنهم ئضش الىفش والششن وألاغالٌ التي
واهذ غليهم .كاٌ حػالى﴿ :وٍػؼ غنهم ئضشهم وألاغالٌ التي واهذ غليهم﴾(.)14
كاٌ ظُذ كؿب{" :وٍضهيهم} وإنها لتزهُت وإنها لخؿهير رلً الزي وان ًأخزهم به الشظىٌ ضلى
هللا غلُه وظلم جؿهير للػمير والشػىس وجؿهير للػمل والعلىن ،وجؿهير للحُاة الضوحُت وجؿهير
للحُاة الاحخماغُت ،جؿهير جشجفؼ به الىفىط مً غلائذ الششن ئلى غلُذة الخىحُذ ومً
الخطىساث الباؾلت ئلى الػلائذ الصحُحت مً ألاظاؾير الغامػت ئلى الُلين الىاضح وجشجفؼ به
مً سحغ الفىض ى ألاخالكُت ئلى هظافت الخلم ؤلاًماوي ومً دوغ الشبا والسحذ ئلى ؾهاسة
الىعب الحالٌ"(.)15
وكاٌ الشُخ غبذالشحمً العػذي" :فياهىا بػذ هزا الخػلُم والتزهُت مً أغلم الخلم بل واهىا
أئمت أهل الػلم والذًً وأهمل الخلم أخالكا وأحعنهم هذًا وظمخا اهخذوا بأهفعهم وهذوا
غيرهم فطاسوا أئمت اإلاهخذًً وكادة اإلاخلين"(.)16
فهإًلء الزًً وضفهم الشُخ العػذي ،هم الزًً صوى هفىظهم وؾهشها سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى واهىا
ًحعىن لزة الحعىت ومشاسة العىء في كلىبهم بالشذة فلزلً هجذ أن الشخظ اإلازهب ئرا
ضذسث مىه الجشٍمت ًخػاًم ضذسه وٍحغ مشاستها في كلبه وٍأحي ئلى اإلاشب املحعً ظُذ ألاهبُاء
غلُه العالم ليي ًؿهشه مً هزا الزهب.
فهزا صحابي هنع هللا يضر غمشو بً ظمشة بً حبِب بً غبذ شمغ حاء ئلى سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلاًٌ :ا سظىٌ
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هللا ،ئوي ظشكذ حمال لبني فالن فؿهشوي فأسظل ئليهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فلالىا :ئها افخلذها حملين ،فأمش
به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فلؿػذ ًذه ،كاٌ سػلبه ،أها أهظش ئلُه حين وكػذ ًذه وهى ًلىٌ :الحمذ هلل الزي
ؾهشوي مىً أسدث أن جذخلي حعذي الىاس(.)17
وهزا الحذًث ًذٌ غلى غاًت جضهُتهم وإضالح كلىبهم حُث أن الشحل ٌػشف أن ًذه ظخلؿؼ
ولىىه ًطبر ألن كلبه كذ جؿهش واسجفؼ غً مشل هزه ألامىسة.
وهزا ماغض بً مالً هنع هللا يضر كذ ًلؼ في الازم ًأحي ئلى سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًلىٌ ئوي صهِذ ،فأغشع غىه ،زم
كاٌ :ئوي صهِذ ،فأغشع غىه ،زم كاٌ :ئوي صهِذ ،فأغشع غىه ،زم كاٌ :ئوي صهِذ ،فأغشع غىه،
حتى أكش أسبؼ مشاث ،فأمش به أن ًشحم(.)18
اإلابحث الشالث:
فلما سكذ كلىب الىاط باظخماع آلاًاث وبذأوا ًفىشون في خلم هللا واهخذي مً هذاه هللا بذأ
الػمل في اإلاُذان الشالث.
امليدان الثالث:
{وَػلمهم الىخاب والحىمت} :ألهه إلاا واهذ ظلماث الجهل كذ أظذلذ أظخاسها غلى البششٍت ًلبذ
مً أن ًيىن هىان غىء الػلم ًضٍل هزه الظلماث حتى ًيىن الىاط غلى البطيرة وٍمىً لهم
الىضىٌ ئلى غاًتهم الػالُت ومىـضلتهم الحلُلُت ،وكاٌ الذهخىس غباط محجىب:
"الػلم وظُلت البششٍت ئلى الخأمل في مليىث هللا وهىامِغ الحُاة وأحىاٌ ألامم والحػاساث
والعُؿشة غلى مىاسد الحُاة وملذساتها والعمى ئلى دسحت الاظخحلاق للخالفت في ألاسع والػلم
هى وظُلت البششٍت ئلى جيىًٍ جطىس صحُح لللُم والحُاة والىحىد وٍخالئم مؼ الحُاة وٍدعم
بالىاكػُت وٍطل باإلوعان ئلى ئدسان ظش وحىده في الحُاة"(.)19
وألحل رلً اهخم الذًً ؤلاظالمي بالخػلُم والخػلم فيان سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوٌ مػلم في ؤلاظالم حُث
َّ
جىـضٌ غلُه أوٌ آًاث الىحي جذغى ئلى الػلم والخػلم ،كاٌ ظبحاهه وحػالىْ :اك َ ْشأ ب ْ
اظ ِم َسِّب ًَ ال ِزي
ِ
ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ
َ
وع َ
وع َ
ألا ْه َش ُم (َّ )3الزي َغ َّل َم ب ْال َل َلم (َ )4غ َّل َم ْؤلا َ
َخ َل َم (َ )1خ َل َم ْؤلا َ
ان ماَ
ان ِم ًْ َغل ٍم ( )2اكشأ وسبً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
ل ْم ٌَ ْػل ْم(.)20
431

برسج:املجلذ،4الػذد1

التربیت الاظالمیت ومیادیىھا﵀﵀

ًىاًشً-ىهُى 2017ء

َ
َ َُ َ
وكذ حث اللشآن غلى الخػلم حُث كاٌ حل وغالًَ :ا َأ ُّي َها َّالز َ
ُل لى ْم ج َف َّس ُحىا ِفي
ًً َآم ُىىا ِئرا ِك
ِ
َّ
َّ
َ
ُ
َْ
َّ
ْ
ُ
ًً َآمىىا مىى ْم َوالز َ
َّللا الز َ
ُل ْاو ُش ُضوا َف ْاو ُش ُضوا ًَ ْشفؼ ُ
امل َجالغ َف ْاف َس ُحىا ًَ ْف َسح َّ ُ
َّللا َل ُى ْم ۖ َوإ َرا ِك َ
ًً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ َ ُ َ َ
ُ ُ ْ ْ َ َ
َّللا ِب َما ح ْػ َملىن خ ِبير(.)21
اث ۚ و
أوجىا ال ِػل َم د َسح ٍ
َ
ّ
َ
ُ
َ َّ ا َ َ َ َ
َ َ َ َ ُْْ ُ َ َ
ىف ُشوا وافت فل ْىًل ه َف َش ِمً و ِ ّل ِف ْشك ٍت ِّم ْن ُه ْم ؾ ِائ َفت ِل َُ َخ َف َّل ُهىا ِفي
وكاٌ حػالى :وما وان اإلاإ ِمىىن ِلُ ِ
الذًً َول ُُىز ُسوا َك ْى َم ُه ْم ئ َرا َ َح ُػىا ئ َل ْيه ْم َل َػ َّل ُه ْم ًَ ْح َز ُس َ
ّ
ون(.)22
ِ س
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
وكاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص" :مً ًشد هللا به خيرا ًفلهه في الذًً"(.)23
وهطىص هشيرة وسدث في فػل الػلم والخػلم جذٌ غلى مياهت الػلم في الذًً ؤلاظالمي.
ورهش الغضالي غً بػؼ العلف كائال" :حػلمىا الػلم فان حػلمه هلل خشُت وؾلبه غبادة
ومذاسظخه حعبُح ،والبحث غىه حهاد وحػلُمه مً ًل ٌػلم ضذكت ،وبزله ألهله كشبت ،وهى
ألاهِغ في الىحذة ،والطاحب في الخلىة ،والذلُل غلى الذًً ،والطبر غلى العشاء والػشاء،
والىصٍش غىذ الاخالء ،واللشٍب غىذ الغشباء ،ومىاس ظبُل الجىت ،وٍشفؼ هللا به أكىاما فُجػلهم في
الخير كادة وظادة هذاة يهخذي بهم أدلت في الخير جلخظ آزاسهم وجشمم أفػالهم وجشغب اإلاالئىت في
خلتهم وبأحىحتها جمعها وول سؾب وٍابغ لهم ٌعخغفش حتى حُخان البحش وهىامه وظباع البر
وأوػامه والعماء وهجىمها ألن الػلم حُاة الللىب مً الػمى وهىس ألابطاس مً الظلم وكىة ألابذان
مً الػػف ًبلغ به الػبذ مىاصٌ ألابشاس والذسحاث الػلى ومذاسظت الػلم ٌػذٌ باللُام وبه ًؿاع
هللا غض وحل وبه ٌػبذ وبه ًىحذ وبه ًمجذ وبه ًخىسع وبه جىضل ألاسحام وبه ٌػشف الحالٌ
والحشام وهى ئمام والػمل جابػه يهلمه العػذاء وٍحشمه ألاشلُاء"(.)24
وألحل رلً اهخم ؤلاظالم بالػلم اهخماما بالغا ووان الصحابت سض ي هللا غنهم ًخػلمىن الىخاب
والعىت وٍحشضىن غليهما حتى أن أباهشٍشة هنع هللا يضر ًلىٌ :هىذ ألضم سظىٌ هللا غلى شبؼ بؿني" .وكالذ
غائشت اهنع هللا يضر" :وػم وعاء ألاهطاس لً ًمىػهً الحُاء أن ًخفلهً في الذًً"(.)25
فلزلً كاٌ دمحم كؿب" :ئن ألاضل في ألاخالق ؤلاظالمُت غلى مزهب أهل العىت ًشحؼ ئلى ظلؿت
خاسحُت كاهشة وهي ظلؿت الذًً وأظاط هزا الذًً اللشآن الىاحب حػلُمه وحػلمه والطلت بين
الذًً ؤلاظالمي وألاخالق غظُمت جبلغ حذ الخىحُذ بُنهما"(.)26
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وكاٌ الذهخىس أحمذ فإاد ألاهىاوي" :فارا بذأ الطبي الطغير في حفظ اللشآن ومػشفت حػالُم
الذًً اخخلؿذ هزه الخػالُم بشخطِخه ول ما هما وبلغ مبلغ الشحىلت فخخحذ البىاغث الذًيُت في
هفعه مؼ الضمً مؼ البىاغث"(.)27
وجبذو الػالكت بين هزا اإلاُذان وظابله غالكت وزُلت محذدة ففي مُذان التزهُت ًخحشس اإلاخػلم
مً الىـضغاث واللُىد التي حػُم الخػلُم أو جحىٌ دون اإلاىغىغُت ودكت البحث والجذ فُه .وٍذوس
منهاج هزا اإلاُذان حىٌ امخذاد اإلاخػلم بشلافت غامت منها جىغُح دوس ألامت اإلاعلمت هلىة حعلمذ
أمش اللُام غلى الشظالت ؤلالهُت وحشاهذ خالٌ رلً خؿىؾا غشٍػُت لخىظُماث العُاظُت
والاحخماغُت والاكخطادًت والفىشٍت التي جؿبلها في الذاخل وخؿىؾا أخشي جبين ؾبُػت الػالكاث
اإلاىؿللاث التي حػخمذها في ظُاظتها في الخاسج"(.)28
وإرا هظشها ئلى مػاوي "الحىمت" ًدبين لىا أن هىان مُذان سابؼ ًلخط ي أن ًخحىٌ فُه اإلاخػلم ًلهه
ًحخاج ئلى أن ًتزود باإلاهاساث الفىشٍت التي جمىً في جخؿُـ حُاجه وإداستها بأشياٌ جىجعم مؼ
وحىد اللائم.
امليدان الرابع:
الحىمت :في اللغت ،مػشفت أفػل ألاشُاء بأفػل الػلىم ،والػلم :الخفله(.)29
وٍلىٌ ؤلامام الشاصي :ئن الحىمت ًل ًمىً خشوحها غً مػىُين هما:
 -1الػلم -2 ،وفػل الطىاب.
وجىلعم الحىمت ئلى كعمين -1 :حىمت هظشٍت -2 ،وحىمت غملُت ،وًلبذ مً احخماغهما في
العلىن اليامل.
فلىله حػالى{ :سب هب لي حىما} هى الحىمت الىظشٍت{ ،وألحلني بالطالحين} الحىمت
الػملُت"(.)30
وهزا هظشا ئلى مػنى الحىمت في اللغت .وأما اإلاشاد بها في آلاًت هي ظىت اإلاطؿفى غلُه الطالة
والعالم هما كاٌ ابً هشير{ :وَػلمهم الىخاب والحىمت} ٌػني اللشآن والعىت( .)31ألنهما أظاظان
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لهزا الذًً.
ا
فارا مُادًً التربُت ؤلاظالمُت في هزه آلاًاث حشير ئلى الاغلخاد هما في الخػبير بلىله {ًخلى غليهم
آًاجه} وإلى الػمل هما في كىله حػالى {ًضهيهم وَػلمهم}.

الخاتمة
الحمذ هلل الزي بىػمخه جخم الطالحاث وبخىفُله جخم ألامىس والطالة والعالم غلى ظُذها دمحم
وغلى آله وصحبه أحمػين وظلم .وبػذ؛
فان هزه الىسٍلاث جحمل ما ًأحي:
ئن كىله ظبحاهه وحػالى {هى الزي بػث في ألامُين سظىًل ً }....ىسد مُادًً التربُت ؤلاظالمُت.
اإلاُذان ألاوٌ -هى ئضالح الػلائذ.
اإلاُذان الشاوي -هى جضهُت الىفىط.
اإلاُذان الشالث -هى الػلم باإلاػاسف الػامت.
وهى الػلم ب ما ٌشيل به ؤلاوعان حُاجه اإلاعخلبلت ،وهى الحىمت وجىلعم ئلى كعمين :الىظشٍت
والػملُت.
هزا ،وباهلل الخىفُم وضلى هللا غلى ظُذها دمحم وغلى آله وصحبه أحمػين وظلم.
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اللشآن الىشٍم
أضىٌ التربُت ؤلاظالمُت وأظالُبها ،للشُخ غبذالشحمً الخالوي ،ؽ :داس الفىش
أضىٌ الفىش التربىي لإلظالم ،الذهخىس غباط محجىب ،ؽ :داس ابً هشير دمشم
ئحُاء غلىم الذًً ،لإلمام أبي حامذ الغضالي ،ؽ :داس الىخاب الػشبي
البحىر والذساظاث ؤلاظالمُت ،لجماغت مً الػلماء
ي
البخاسي مؼ فخح الباسي ،لإلمام دمحم بً ئظماغُل البخاس  ،ؽ :داس اإلاػشفت
التربُت ؤلاظالمُت وأظالُب جذسَعها ،للشُخ ضبحي ؾه سشُذ ئبشاهُم ،ؽ :داس ألاسكم ،غمان
التربُت في ؤلاظالم ،الذهخىس أحمذ فإاد ألاهىاوي ،ؽ :داس اإلاػاسف ،مطش
جِعير الىشٍم الشحمً ،للشُخ العػذي غبذالشحمً
ظنن ابً ماحه ،لإلم أبي غبذهللا دمحم بً ًضٍذ ابً ماحه : ،داس الشٍان
ظيرة ابً هشام ،لإلمام ابً هشام ،ؽ :مطشٍت
الفىائذ ،لإلمام ابً اللُم ،ؽ :مىخبت اللاهشة
في ظالٌ اللشآن ،شُخ ظُذ كؿب ،ؽ :داس الػلم حذة
لعان الػشب ،لإلمام ابً مىظىس ؤلافشٍلي ،ؽ :داس ضادس بيروث
الخفعير الىبير ،لإلمام فخش الذًً الشاصي ،ؽ :داس الفىش
ضفىة آلازاس ،للشُخ غبذالشحمً بً دمحم الذوظشي
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