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  أ

 االهـــداء
 

 
اىل والدي الكرميني أطال اهللا بقاءهما 

 على طاعته ،
 

 وجزاهما عني خريا



 
  ث

 ملخص الدراسة
 

 .التعليم في المساجد في القرن األول الهجري : عنوان الرسالة 
ان الدور                     ى بي ذه الدراسة ال ة ، وتهدف ه ه      التعليم في المساجد من الموضوعات ذات األهمية التربوي ذي قامت ب ال

ي              ه الت اول وظائف رن األول الهجري ، من خالل تن المساجد في خدمة العملية التعليمية في المشرق العربي في الق
رق      ة ط ه ، ومعرف ه ، وتمويل وي في ل الترب يم العم ة تنظ رن األول ، وآيفي ي الق المي ف ع االس ي  المجتم ا ف أداه

ه     ا في م تعليمه ي ت ية الت واد الدراس دريس والم ة     الت م معرف ذها ، ث ساجد ، وتالمي ي الم ف بمعلم ذلك التعري  ، وآ
ك                             رن األول الهجري ، وذل ة في الق شر المعرف ة ووسائل ن واد الكتاب ى أدوات وم ساجد عل أثرتطورالتعليم في الم

 .الستخدامها في تفعيل دور المساجد اليوم 
 : وآانت الدراسة من تسعة فصول هي 

دي   صل التمهي ث واش : الف ة البح نهج     خط ساؤالتها ، والم دافها ، وت ا ، وأه ة ، وأهميته ة الدراس ى مقدم تمل عل
 .والدراسات السابقة ، وحدود الدراسة ، المستخدم 

صل األول  ع     : الف ه م ه ، ووظائف سجد ، وأهميت ف بالم ى التعري تمل عل ري ، واش رن األول الهج ي الق سجد ف الم
 .الترآيز على الوظيفة التربوية للمسجد 

ضوابط                         : اني  الفصل الث  ا ، وال يم فيه ام للتعل ى التنظيم الع رن األول ، واشتمل عل تنظيم التعليم في المساجد في الق
 .الداخلية للعملية التعليمية 

ة                      : الفصل الثالث    ى التعريف بالوضع االقتصادي للدول رن األول ، واشتمل عل ساجد في الق تمويل التعليم في الم
 جاالت انفاقه االسالمية ، ومصادرالتمويل ، وم

ه ،      : طرق التعليم المستخدمة في المساجد ، واشتمل على طرق          : الفصل الرابع    ئلة واألجوب دوة ، األس التلقين ، الق
 الحوار ، القصة ، ضرب األمثال واألشباه ،

 .الترغيب والترهيب ، االمالء ، القراءة والعرض ، المناظرة 
 .المواد النقلية ، والمواد العقلية ،  ومواد أخرى : ى المواد الدراسية واشتمل عل: الفصل الخامس 
 .أهميتهم في المجتمع ، ومؤهالتهم ، وآدابهم : المعلمون في المساجد ، واشتمل على : الفصل السادس 
 .فئات المتعلمين ، وآدابهم : المتعلمون في المساجد ، واشتمل على : الفصل السابع 
 .بة ووسائل نشر المعرفة المستخدمة في التعليم في المساجد أدوات ومواد الكتا: الفصل الثامن 

 : ومن أبرز النتائج مايلي . الخاتمة ، وتشتمل على نتائج الدراسة ، وأهم توصياتها 
 . أن المسجد أهم مؤسسة  انتجها ظهور االسالم ومكانته في المجتمع اليمكن أن تحتلها أية مؤسسة أخرى -١
 .جد سنة عنه صلى اهللا عليه وسلم يجب على المسلمين في آل زمان ومكان أحياءها  أن طلب العلم في المسا-٢
 . آان التعليم في المساجد أقرب الى الواجب الديني ، وتميز بقوة الدافع لدى من قاموا به -٣
  . جمع تنظيم التعليم في المساجد بين الجهود الرسمية والشعبية ، فتميز بالمصداقية والشمول والمرونة-٤
ل عن                    -٥ ساجد ، والتموي شاء الم ل الحكومي في إن ى التموي د عل ساطة واعتم ساجد بالب يم في الم  تميزتمويل التعل

 .طريق الهبات واألوقاف في تمويل التعليم ذاته 
ه                   -٦ ين ل  آان المعلم أهم محاورالعملية التعليمية وآان اثباته لمهاراته ومؤهالته يتم عمليا من خالل اختبار المتعلم

 . أثناء دروسه 
 : اما أهم التوصيات فهي -* 
 . تفعيل دور المسجد التعليمي عن طريق التشجيع المادي والمعنوي للمتعلمين والمعلمين في المساجد -١
املين   -٢ دى الع راغ ل ت الف تثمار وق ي اس ا ف ل دوره ة وتفعي ساجد داخل المؤسسات التعليمي شاء الم ام بان  االهتم

 .ؤسسات والمتعلمين في تلك الم
 . االهتمام بالمواهب المتميزة في التعليم المدرسي عن طريق اشراآها في دورات تعليمية خاصة في المساجد -٤
 . اعادة تفعبل دور الوقف في تمويل التعليم في المساجد ، واالهتمام باألوقاف الموجودة واستثمارها -٥

  
 אא 

א/א
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 قائمة المحتويات 
 

 
أساليب التربية في المسجد في القرن: المطلب األول    

.                    األول الهجري   
٢٥-

.االهـــــــــداء  أ  ١-  
.شـــــــــــكر ال ب  ٢-  
.ملخص الرسالة  ج  ٣-  
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.أهـمـيــة الـدراســـة    ٧-  
.أهـــداف الـدراســة    ٨-  
.أســئلـــة الـدراســة    ٩-  
.مـنـهـــج الـدراســة    ١٠-
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.                    األول الهجري   
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.                    في القرن األول الهجري   
١٨-

وظائف المسجد في القرن األول: المبحث الثاني    
.                    الهجري   

١٩-

.الـوظــيـفــة الـديــنيـــة : المطلب األول    ٢٠-
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                      والعسكرية 
٢٣-

الوظائف التربوية للمسجد في : المبحث الثالث    
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  ح

خصائص التعليم في المسجد في : المطلب الثاني    
.                    القرن األول الهجري   
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تنظيم التعليم في المساجد في بداية: المطلب الثالث    
                     الدولة األموية وحتى نهاية القرن
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٣١-

ي للتعليم في المساجدالتنظيم الداخل: المبحث الثاني    
.                    في القرن األول الهجري   
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٣٥-
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.                   القرن األول الهجري   
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  خ

.الــهــبـات : المطلب الثاني    ٤٢-
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.                    المساجد في القرن األول الهجري   
٤٤-

.االنفاق على المعلمين : المطلب األول    ٤٥-
.االنفاق على المتعلمين : المطلب الثاني    ٤٦-
.االنفاق على الـمساجد : المطلب الثالث    ٤٧-
طرق التعليم المستخدمة في مساجد: الفصل الرابع    
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فئات المتعلمين في المساجد في القرن: المبحث األول    
.                    األول الهجري   

٨٣-

.المتعلمون تبعا لفئاتهم العمرية : المطلب األول    ٨٤-
.المتعلمون تبعا للنوع : المطلب الثاني    ٨٥-
.المتعلمون تبعا لخلفياتهم الثقافية : المطلب الثالث    ٨٦-
.المتعلمون تبعا لطبقاتهم : المطلب الرابع    ٨٧-
.آدآب المتعلمين : ثاني المبحث ال   ٨٨-
.آدآب المتعلم في نفسه : المطلب األول    ٨٩-
.آدآب المتعلم مع معلمه : المطلب الثاني    ٩٠-
.آدآب المتعلم في درسه : المطلب الثالث    ٩١-
.آدآب المتعلم مع زمالئه : المطلب الرابع    ٩٢-



 
  ذ

رأدوات ومواد الكتابه ووسائل نش: الفصل الثامن    
                   وتدوين المعرفه في القرن األول
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.الـــــســـــجـــــل : المطلب الرابع    ١٠٦
.الـــــصــــــــك : المطلب الخامس    ١٠٧
.الـــــــســــفــــر : المطلب السادس    ١٠٨
.الـــمــجـــــلــــة : المطلب الســابع    ١٠٩
.الـــكــــراســـة : المطلب الثامن    ١١٠
.الـــــدفــــــتــر  : المطلب التاسع   ١١١
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.ـــالم المـتـرجــم لــهــم   قــائــمـة باألعــ   ١١٧
   قــائــمـة المـــصــادر والـــمــراجــع والــدوريـــات 

.  والـرســائــل الـعــلــمــيــة والــمــخــطــوطــات   
١١٨



 
  ر

 



 الفصل التمهيدي

 .א •
א •  .א
א • א  .א
א •  .א
א •  .א
א • .א
א •  .א
א • א .א

 



 ٢ 

 بسم ا الرمحن الرحيم
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات       ، ونستغفره  ، ونستعينه  ، إن احلمد هللا حنمده     

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده       . ومن يضلل فال هادي له      ، من يهده اهللا فال مضلَّ له       ، أعمالنا  
لى آله وصحبه وسلم تسليماً     وع، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه         ، ال شريك له    

 .. كثرياً على يوم الدين أما بعد 
 ومنها اال   ،تنتشر يف اتمع اإلسالمي اليوم العديد من املؤسسات يف خمتلف ااالت            

 . اخل .. واملعاهد ،  واجلامعات ،الذي تنتشر من خالله مؤسسات كثرية كاملدارس التربوي 
ومتويلها الشيء الكثري حيث تنشأ من      ، سات وإدارا   ويبذل يف سبيل تنظيم هذه املؤس     

ويرتـاد هـذه    ، وترصد لتمويلها امليزانيـات الـضخمة       ، أجل إدارا الوزارات املتخصصة     
واملعلمـات  ، ويعملُ ا اآلالف مـن املعلمـني        ، والطالبات  ، املؤسسات اآلالف من الطلبة     

، لتعليم خمتلـف العلـوم   ، وأساليبه ، س مستخدمني آخر ما توصل العلم يف جمال طرق التدري   
 . ووسائط النشر والتدوين ، ووسائل املعرفة ، ومواد التعليم ، وتتوفر لديهم كافة أدوات 

فقلَّ أن خترج لنا هذه املؤسسات علماء أفذاذ متميزين خيدمون األمـة            ، ومع ذلك كلّه    
 . واالبتكارات ، اعات ومصنفات فضالًَ عن االختر، مبا يقدمونه هلا من مؤلفات 

ويف العصر الذي تتوفر فيه كلّ هذه املؤسسات جند أن معظم العلماء املتميزين             ، بل إننا   
ومحلوا لواء العلم فيها وبالذات العلم الشرعي هم من العلمـاء           ، الذين خدموا األمة اإلسالمية     

 . الذين تلقوا تعليمهم يف املساجد 
 واإلبداع ؟ ، اؤها دائماًَ ذا التميز فلماذا كان خرجيوا املساجد وعلم

، وملاذا مل تستطع كل هذه املؤسسات اليت تنتشر يف اتمع اليوم من مؤسسات تربوية               
وغريها أداء الدور الذي قام به املسجد يف كافة جماالت احلياة اإلسالمية يف عصور مضت ومنها          

 وبنجاح كبري ؟ ، اال التربوي 
 تلك القوة والقدرة علـى      إىلاملساجد يف اتمع اإلسالمي اليوم      وكيف ميكن العودة ب   

 والتغيري يف كافة شؤون احلياة ؟ ، التأثري 
، وتالميذها ميتازون باإلبداع واإلنتاج   ، إن معرفة األسباب اليت جعلت علماء املساجد        

ح مـن خـالل     بينما تفتقر املؤسسات التربوية اليوم إىل مثل هذا اإلبداع والتميز يتجلى بوضو           
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وبني ، املقارنة بني أهداف وتنظيم العمل التربوي يف املساجد يف فترات ازدهار األمة اإلسالمية              
 : واليت يالحظ من خالهلا ما يلي ، وأهدافه وتنظيمه ،  التربوية اليوم املؤسساتعمل 

تشعر النية  أن إلزامية التعليم يف املؤسسات التربوية اليوم جتعل طالب العلم ال يس            : أوالً
فال يكون الدافع لطلب العلم غالباً نابعـاً مـن ذات           ، اخلالصة لوجه اهللا تعاىل يف طلبه للعلم        

فإنه غـري   ، أما التعليم يف املساجد     ، اخل  .. بل يكون إلرضاء الوالدين أو لنيل الشهادة        ، املتعلم
أن يعلمه إياه هو ما يقيم      فإن ما جيب عليه     ، بنه يف اإلسالم    اوإن كان على األب تعليم      ، ملزم  

فإذا استمر فالدافع   ، مث أن له احلرية بعد ذلك يف التبحر يف العلوم أو ترك التعليم              ، به أمر دينه    
ولنيل الثواب العظيم املترتب على طلـب       ،  ذاته لرفع اجلهل عن نفسه وعن اآلخرين         مننابع  
 . اخل ... العلم

 خالل هذين الدافعني وبني نتائج العمل من        وال شك أن هناك فرق كبري بني العمل من        
 . خالل كل منهما 

فيفقد اإلنسان ال شعورياً    ، أن العمل من خالل املؤسسات التربوية يتميز بالرتابة          : ثانياً
ألنه جيد نفسه أحياناً ملزم بالعمل بدون أن يكون له رغبـةٌ  ، والعطاء ، والبذل  ، الدافع للعمل   

 . لعمل بنية صادقة وإن كان قد بدأ ا، فيه 
، فاحملرك الرئيسي له غالباً هو ابتغاء مرضاة اهللا تعـاىل           ، أما العمل من خالل املساجد      

يف القرون األوىل املفضلة اليت كانت أعمال رواد املساجد فيهـا تقـدم             وبالذات  ، ولنيل ثوابه   
ولكـن  ،  األخـرى  وهذا الدافع للعمل قد يتوفر لدى رواد املؤسـسات     ، واحتساباً  ، تطوعاً  

وجتديد العزم للعمل من خالله يتأتى من خالل ما يتم التذكري به باستمرار يف              ، استشعاره دائماً   
 . ورجاء ثوابه ، املساجد من وجوب اإلخالص يف القول والعمل ابتغاء وجه اهللا تعاىل 

فإن  ، وأراد االنسحاب من العمل من خالل مجاعة املسجد       ، مث إن من فقد هذا الدافع       
أما يف املؤسسات األخرى فإن من يلتحق ا ملزم         ، واختياري  ، فعمله تطوعي   ، بإمكانه ذلك   

 على  الرتابة تغلب أو اضطراراً لكسب الرزق مما جيعل       ، غالباً باالستمرار فيها خضوعاً لقوانينها      
أعمـاهلم  بعكس رواد املساجد الذين يتجدد عزمهم باستمرار مما يؤدي إىل حيويـة             . أعماهلم  
 . وإتقاا 

كثرة أعداد املنتسبني إىل املؤسسات التربوية اليوم مما يؤدي إىل  صعوبة االهتمام              : ثالثاً
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بينما يتركز عمل املعلمني يف املساجد على املواهب املتميزة ألا          ، باملواهب املتميزة واكتشافها    
املعلمني فترات طويلة مما يـؤدي  وبرغبة وإصرار فيالزمون ، تستمر يف طلب العلم لفترة طويلة    

 .  صقل مواهبهم واكتشاف مهارام إىل
ارتباط نتائج العمل من خالل املؤسسات التربوية اليوم بالشهادات العلمية الـيت            : رابعاً  

واليت تعتمد يف الغالب على االمتحانات كطريقة لتقيـيم مـستوى           ، متنحها تلك املؤسسات    
 ألنه يكون يف    خالله يعيش من    عملترتب حصول املتعلم على     وعلى تلك الشهادات ي   ، املتعلم

وهنا فإنه من الصعب على املتعلم أن يعرف الفرق         ، الغالب عاطالً عن العمل طوال فترة تعليمه        
 ذلك الدافع هو    أو أن ،  لوجه اهللا تعاىل      وهل هو ابتغاءاً   بني الدافع الذي حيركه للعمل والعطاء     

وال شك أن الدافع لطلب     ، يف نيل الشهادة للحصول على العمل       اخلوف من االمتحان والرغبة     
 . العلم هو الذي يؤدي إىل الفرق الكبري بني نتائج األعمال املختلفة 

وإن حصل الطالب على إجازة مـن       ، والعمل من خالل املساجد ال يرتبط بشهادات        
 يناهلا بعد امتحان معني     وال، فإن تلك اإلجازة ال ترتبط حبصوله على العمل         ، معلم يف جمال ما     

فإنه معـرض   ، وهو إن جلَس للتعليم بعد نيل تلك اإلجازة         ، بل ترتبط بإتقانه ملادة أو كتاب       
وقد تؤدي بعض   ، مهما بلغ من العلم     ، لالمتحان الدائم من ا ملتعلمني الختبار قدراته ومعارفه         

 . األخطاء إىل تفرق الطلبة عنه وعدم ثقتهم يف علمه 
وخباصٍة معلـم العلـم     ،  يف مرتلة املعلم     يقدحن أخذ األجر على التعليم كان مما        كما أ 

حيترفـون مهنـاً    و، الشرعي لذلك كان معظم املعلمني يتورعون عن أخذ أجر على التعلـيم             
 . وأعماالً خارج نطاق التعليم باإلضافة إىل قيامهم مبهمة التعليم 

 القرون املفضلة يتميـز بوضـوح        خالل املساجد يف   منوكل ذلك جعل طالب العلم      
 . فقلًَّ أن يلتبس ذلك هلدف على أحدٍِ منهم ، اهلدف وحتديده لدى املتعلمني 

وباإلضافة إىل مجيع ما سبق من فروق بني التعليم من خالل املساجد وبني التعليم مـن                
 : خالل املؤسسات األخرى فإن هناك مميزات انفرد ا التعليم يف املساجد وهي 

وال شـك   ، أن العمل من خالل مجاعة املسجد سنةُ فعلية من سننه صلى اهللا عليه وسلم                -١
والسري على هديه من الربكة وحصول النفع ما ال خيفـى علـى             ، أن يف االلتزام بسنته     

ه ويغْفِـر  قُـلْ إِن كُنـتُم تُحِبـون اللّـه فَـاتَّبِعو�ِي يحبِـبكُم اللـّ             { :املؤمن الذي يقول اهللا تعاىل له       
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 حِيمر غَفُور اللّهو كُمذُ�ُوب ٣١: آية ، آل عمران (  }لَكُم . ( 

، ورغَّب فيها ، أن التعليم يف املساجد بالذات من أكثر األعمال اليت حض اإلسالم عليها               -٢
 وما ينفع اإلنسان يف دنياه وآخرته     ، وما خيدمه من مواد     ، وخباصة تعليم العلم الشرعي     

 . من علوم 
ما اجتمع قومَ يف بيت من بيوت اهللا يتلـون كتـاب اهللا             : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

 )١("وذكرهم اهللا فيمن عنده   ، وحفتهم املالئكة   ، ويتدارسونه بينهم إال غشيتهم الرمحة      
وهناك أجرَ عظيم أيضاً    ، وهذا األجر العظيم هو ملن يتعلم كتاب اهللا تعاىل يف املساجد            

 . الب العلم النافع يف املسجد لط
أو يعلّمه  ، من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خرياً           : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

 . )٢(" كان كأجر حاٍج تاماً حجته 
وبني من يدخله لغـري     ، وفرق صلى اهللا عليه وسلم بني من يدخل املسجد لطلب العلم            

 . ذلك من أمور الدنيا 
من غدا إىل املسجد ال يريد إالَّ أن يتعلم خرياً أو يعلمـه             : "  عليه وسلم    قال صلى اهللا  

ومن دخله لغري ذلك من أحاديث الناس كان مبرتلـة          ، كان مبرتلة ااهد يف سبيل اهللا       
  )٣(" وهو شيء لغريه ، الذي ير ى ما يعجبه 

 اإلدارية والتنظيمية   وعدم وجود التعقيدات  ،  أن بساطة تكاليف العمل من خالل املساجد         -٣
 . فيه جعلت الناس يقبلون عليه بكثرة 

                                           
 باب فضل االجتماع لتالوة القرآن ، كتاب الذكر  ، صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج :  القشريي )1(

 . ت . د ، بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، ) ٢٦٩٩: (رقم احلديث 
دار  ، ١/١٢٣، باب فضل العامل واملـتعلم      ، كتاب العلم    ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد   :  علي بن أيب بكر      ، اهليثمي   )2(

  . ٣ط، هـ ١٤٠٢، بريوت ، الكتاب العريب 
 " رجاله موثوقون : " وقال اهليثمي 

شركة ، ) ٢٤٠( رقم احلديث    ،باب االنتفاع بالعلم    ، املقدمة  ، سنن ابن ماجة    : حممد بن يزيد القزويين     ،  ابن ماجه    )3(
: حممد ناصـر الـدين      ، األلباين  ( واحلديث صححه األلباين     . ١ ط -هـ  ١٤٠٣، الرياض  ، الطباعة العربية السعودية    

، م  ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، الرياض  ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج      ، ) ١٨٧: ( ؛ رقم احلديث     صحيح سنن ابن ماجة   
  . )١ط
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ولكل ما سبق من أسباب فإنه من الصعب على أن تقوم أية مؤسسة تربوية بأداء نفس                
 . الدور الذي قام به املسجد يف اتمع اإلسالمي 

يتـأتى  وال  ، ومن هنا جاءت أمهية تفعيل الدور الذي يقوم به املسجد يف جمتمعنا اليوم              
ذلك إال من خالل استقراء النصوص التارخيية ملعرفة الكيفية اليت قام من خالهلا املسجد بـأداء                

وتطبيق مـا   ، ومتويل وختطيط العمل التربوي فيه      ، وكيفية تنظيم   ، أدواره املختلفة يف اتمع     
 علـى   وذلك لتحصل األمـة   ، يصلح تطبيقه من نتائج على العمل التربوي يف مساجدنا اليوم           

 . التميز املنشود الذي حتتاج إليه من خالل العمل التربوي 
الستقراء ذلك الدور الذي قام به املسجد يف اتمع اإلسالمي          وقد جاءت هذه الدراسة     

: يف القرن األول اهلجري بصفته خري القرون وأفضلها على اإلطالق قال صلى اهللا عليه وسلم                
، مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه      ، مث الذين يلوم    ، وم  مث الذين يل  ، خري الناس قرين    "

  . )١(" وميينه شهادته 
فقد مت اختيار القرن    ، وألن اإلنسان يبحث دائماً عن األفضل ليكون منوذجاً يقتدي به           

وفعليـٍة  ، وألن عمل املسجد متيز فيه بسنن قوليٍة        ، األول اهلجري بصفته خري القرون وأفضلها       
،  عليهم أمجعـني     وصحابته رضوان اهللا  ، وخلفائه الراشدين   ، فى صلى اهللا عليه وسلم      للمصط

 . ن يقتدي م املسلم وهؤالء هم خري م
والوظائف اليت قام ا املسجد يف القرن       ، وإن الباحث لتتملكه الدهشة من تعدد األدوار        

ويبايعـه  ، تيـار اخلليفـة     ففيه يتم اخ  ، فقد كان مقراً للحكومة اإلسالمية      ، األول اهلجري   
، ويحاسـب فيـه اخلليفـة عمالـه         ، وتدار شؤون احلكم    ، وفيه تعقد الشورى    ، املسلمون  
  . غنائمهاوتوزع ،ويداوى جرحاها، وحيتجز أسراها ،  التخطيط للمعارك وفيه يتم، ويوجههم 

فمنـه  ، سالمية  ويف اال اإلعالمي كان منرب املسجد أهم وسيلة إعالمية يف الدولة اإل           
كما يتم من خاللـه توجيـه       ، واملنكرات  ، ويتم التحذير من البدع     ، تعلن األحكام الشرعية    

 . اتمع يف مجيع شؤون حياته 
، والترحيب م   ، ويف اال االجتماعي كان املسجد مكاناً الستقبال ضيوف املسلمني          

                                           
: باب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، كتاب الفضائل    ، صحيح البخاري : إمساعيل  حممد بن   ،  البخاري   )1(

  . ١ط، م ١٩٩٧-هـ١٤١٨، بريوت ، دار الفكر ، ) ٣٥٨٤: (رقم احلديث 
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ويساعد الغين منهم   ، مية يف رحاب املسجد     كما يلتقي أبناء األمة اإلسال    ، وتعريفهم ذا الدين    
كان ، يف اال التربوي    و،الفقري مبا يتم مجعه من صدقات وتربعات تجمع وتوزع يف املساجد            

املسجد يقوم بتربية أفراد اتمع اإلسالمي وتعليمهم وكان ذلك التعليم يصاغ للمـتعلمني يف              
، والفتـوى ، واملوعظـة   ، كاخلطبة  ، لفائدة  عدة قوالب تضمن للمتعلم حتقيق أقصى قدر من ا        

والتعليم بنوعيه ا لفردي واجلماعي الذي يتم من خالل احللقات واـالس            ، واملذاكرة العلمية   
 . اليت تعقد يف رحاب املسجد للتعليم 

والطمأنينة اليت وفرها اإلسالم    ، واألمن  ، وقد كان ذلك التعليم يعقد يف جو من اهلدوء          
وحثَّ املسلمني على االلتزام ا عند      ، ساجد من خالل اآلداب اليت شرعها للمسجد        ملرتادي امل 

وجعـل بنـاء    ، ومرتلته يف نفوس املسلمني     ، األمر الذي زاد يف مكانة املسجد       ، الدخول إليه   
فانتشرت نتيجةً  ، ويطلبون ا مرضاته    ، املسجد من أوىل األعمال اليت يتقربون ا إىل اهللا تعاىل           

ولعبت دوراً مهماً يف انتشار العلم والتعليم خصوصاً ا         ، لك املساجد الكثرية يف بالد اإلسالم       لذ
 . املساجد اجلامعة منها اليت كانت مبثابة جامعات متخصصة يف خمتلف العلوم 

 التنظيم العام للعمل التربوي يف هذه املساجد مما تتواله الدولة حيث قامت الدولة              وكان
وتـدعمها  ، م يف املساجد بأسلوب فريد يف تاريخ التربية فكانت تنشئ املساجد            بتنظيم التعلي 

وحتـث  ، وتشجع اجللوس للتعليم والتعلم يف املـساجد      ، وترسل املعلمني لنشر العلم     ، ومتّوهلا  
وقدوا يف ذلك هو مؤسس الدولة اإلسالمية رسول اهللا عليه أفضل الصالة وأمتُّ التسليم              . عليه  

وأرسل املعلمني الذين خترجوا    ، واختذها مكاناً للتعليم    ، بنفسه للتعليم يف املساجد     الذي جلس   
وحثَّ على طلب العلم وتعليمه يف املساجد مث اقتفى خلفاؤه أثره فشجعوا            . منها لتعليم الناس    
وقاموا جبهود أدت إىل نشر التعليم بني الناس وأبدى كلُّ منـهم مظـاهر            ، التعليم يف املساجد    

واألحـداث  ، تنظيم العمل التربوي يف املساجد حبسب مدة خالفته         لف قلّةً وكثرة يف جمال      ختت
مادته األساسية الـيت هـي      فقاموا بإرسال املعلمني ونشر التعليم وحفظ       . املختلفة اليت ختللتها    

 . وتوحيدها يف مصحف واحد ،القرآن الكرمي من الضياع 
فائها نصيب كبري من االهتمـام بـالتعليم يف         وعندما جاء عهد الدولة األموية كان خلل      

فاقتفوا سرية سلفهم يف تشجيع العلم واملتعلمني ومتَّ تدوين املصدر الثاين           ، وتنظيمه  ، املساجد  
، وهو السنة النبوية يف عهد آخر خلفاء بين أمية يف القرن األول اهلجـري               ، للشريعة اإلسالمية   

مما أمثر ضة علمية منقطعـة الـنظري        ، ز رمحه اهللا تعاىل     وهو اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزي      



 ٨ 

 . أخرجت لألمة علماء أفذاذاً الزالت آثارهم يف التعليم اإلسالمي باقية إىل يومنا هذا 
وهذا النوع مـن    ، هذا فيما يتعلق بالتنظيم العام أو اخلارجي لعملية التعليم يف املساجد            

، وترسل املعلمـني    ، ل كبري فكانت تنشئ املساجد      التنظيم هو الذي تدخلت فيه الدولة بشك      
وهناك نوع آخر من التنظيم وهو تنظيم العمليـة         ، وتوجهه  وتشرف على التعليم يف املساجد      

أو ضوابط العملية التعليمية اليت تشمل الكيفية اليت تسري ـا العمليـة             ، التعليمية من الداخل    
وأعداد ، أو الس   ، وهو نظام احللقة    ، من خالله   التعليمية من حيث الشكل الذي يتم التعليم        

وهذا النوع من التنظيم مل تتدخل ، ومدته ، ووقت التعليم  ، وسنهم  ، التالميذ يف هذه احللقات     
واملتعلمني حيددونه حبسب األعراف السائدة بينـهم يف        ، بل كان خاصاً باملعلمني     ، فيه الدولة   
 . هذا اال 

ي عمل منظم من متويل مناسب يتالءم مع حجـم ذلـك العمـل              وألنه البد لنجاح أ   
فقد كان متويل التعليم يف املساجد من األمور اليت استدعت من املسلمني يف السنوات              ، وظروفه  

األوىل من نشأة الدولة اإلسالمية بالذات أن يبذلوا الكثري من التضحيات اليت كان البـد مـن                 
وتسوده األوضـاع االقتـصادية     ،  إىل املوارد الطبيعية الغنية      بذهلا ليقوم التعليم يف جمتمع يفتقر     

ونتيجة لعدم توفر املوارد الثابتـة      ، الصعبة نتيجة للحروب اليت صاحبت نشأة الدولة اإلسالمية         
زادت ، واملستقرة للتمويل واليت ميكن االعتماد عليها يف هذا اال مث بعد أن كثرت الفتوحات               

المح بيت مال املسلمني يف االكتمال التدرجيي يف عهد اخلليفة الراشد           وأخذت م ، موارد الدولة   
وكـان  ، عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه فتعددت مصادر التمويل للعملية التعليمية يف املساجد              

بيت مال املسلمني الذي كان التمويل يتم مـن         : التمويل يعتمد على ثالثة مصادر رئيسية هي        
اهلبات اليت يقدمها األمراء    وعن طريق   ، الذي يشمل مجيع أفراد اتمع      خالله عن طريق العطاء     

 احملسنون على العملية    حيبسهاوأيضاً عن طريق األوقاف اليت      ، واملعلمني  ، واخللفاء لطلبة العلم    
من أهمّ أسباب ـضة التعلـيم يف        كانت  واليت  ، التعليمية داخل املساجد وعلى املساجد ذاا       

 . إلسالم املساجد يف ا
 للمتعلمني بعدة طُرق عرفـت بطـرق التـدريس          يصاغُوقد كان التعليم يف املساجد      

وخربات املتعلمني مثل طريقة التلقني     ، وتراوحت بني طرق تقليدية فرضتها طبيعة املادة املتعلمة         
مـن  وطريقة القدوة احلسنة اليت يتـرجم       ، اليت تعتمد على احلفظ واالستظهار من قبل املتعلم         

وتصرفاته وهاتان الطريقتان تعتمدان على املعلم بشكل       ، خالهلا املعلم ما يدعو إليه يف سلوكه        
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، والتـشويق   ، كبري بينما يكون دور الطالب هو التلقي فقط وطُرق أخرى تستخدم اإلثـارة              
واسـتخدام طريقـة    ، واستخدام األمثال والتـشبيهات     ، والتحفيز مثل طريقة التعليم بالقصة      

 . رغيب والترهيب الت
واملعلومات بني املعلم   ، وتبادل اخلربات   ، وطرٍق أخرى تعتمد على التفاعل واملشاركة       

وطريقة املناظرة اليت   ، وطريقة احلوار   ، أو بني املتعلمني مثل طريقة األسئلة واألجوبة        ، واملتعلم  
 . والعقيدة أكثر من غريها ، متيزت ا بعض العلوم مثل علم الفقه 

خرياً الطرق اليت ارتبطت كثرياً بعلم احلديث النبوي بصفته من أكثر العلوم تداوالً يف              وأ
وطريقة اإلمـالء   ، املساجد يف القرن األول اهلجري مثل طريقيت القراءة والعرض على احملُدّث            

 . اليت كان يتم من خالهلا تدوين احلديث النبوي الذي يلقيه املعلمون على املتعلمني 
 التعليمية تستخدم يف إيصال املادة املتعلمة إىل أذهان املتعلمني مـع            الطرق هذه   وكانت

 . وبني مادة وأخرى ، مراعاٍة للفوارق الفردية بني متعلم وآخر 
حيث كانت املواد الدراسية اليت يتم تناوهلا يف املسجد تنقسم إىل علوم نقلية يتم تناقلها               

، وفرائض، وفقه  ، وتوحيد  ، وحديث  ، ريعة من قرآن    من جيل آلخر كما هي مثل علوم الش       
 . وقصص 

باإلضافة إىل األدوات الالزمة الكتساب هذه العلوم مبا تتضمنه من مواد اللغة العربيـة              
وعلم القراءة والكتابة أو علوم اللغة األجنبية الـيت         ، واألدب بفرعيه الشعر والنثر     ، مثل النحو   

 . تقاا تدعوا الضرورات إىل معرفتها وإ
ويستفيد من تعلمها مثل علـم      ، وأيضا العلوم االجتماعية اليت حيتاج إليها طالب العلم         

 . التاريخ وعلم األنساب الذي حثَّ اإلسالم على تعلمه 
فهو العلوم العقليـة الـيت   ،  يف املساجد    تعليمه متَّ    الذي لعلماأما الفرع الثاين من فروع      

وقد كان لتعلمها يف املساجد يف القرن األول اهلجـري أمهيـة             ، والربهان، تقوم على التجربة    
وهي ، وحث املسلمني على البحث فيها وطلبها       ، بالغة حيث وضع اإلسالم أصول تلك العلوم        

ومهنة التمريض اليت كانت تزاول     ، وعلم الطبّ   ، وعلم اجلغرافيا   ، وعلم احلساب   ، علم الفلك 
 .يف املساجد بشكل كبري 

حيث كانت علوم احلرف    ، املواد العامة بعد هذين الفرعني الرئيسيني يف األمهية         مث تأيت   
، ويتم تعليمها للنـاس     ، مما توضع أساسياته داخل املسجد      ، ومادة التربية البدنية    ، والصنائع  
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  . ج املسجد يف مواقع العمل والترويحوإن كل التنفيذ العملي يتم خار
حيث كان املسلمون ال حيبذون     ، راسية يتم على يد معلمني      وكان تعليم هذه املواد الد    

واليت يكتسبها  ، تلقي العلم عن الكتب وحدها فكان للمعلم أمهيته ومرتلته يف اتمع اإلسالمي             
وأيضاً ، من خالل مهاراته ومؤهالته الناجتة عن طول مالزمة الشيوخ واألخذ عن األكفاء منهم              

، وتصدّيه ملناظرة العلماء الـيت تكـسبه سـرعة البديهـة            ، علم  من رحالته املتعددة لطلب ال    
 . وكذلك تعدد املعلمني الذين يأخذ علمه عنهم ، واستحضار احلجة 

ومهارته من خالل اختباره يف احملاضـرات       ، وكان التالميذ يعرفون مدى كفاءة املعلم       
وكذلك بقدرته على الدفاع    ، إليه  ومراقبته يف أعماله ملعرفة مدى التزامه مبا يدعوا         ، االفتتاحية  

أو ، وأحياناً بإبرازه ملعجم املشائخ الذين تلقى العلم عنهم         ، واملناظرين  ، عن رأيه ضد اخلصوم     
 . إبرازه لألصول ا ليت دون فيها علومه 

وقد تعارف اتمع يف القرن األول اهلجري على وجوب التـزام املعلـم بعـده آداب                
 . أو أثناء القائه لدرس وجلوسه للتعليم ،  أو مع تالميذه ،وأخالق يف خاصة نفسه 

فقد انقسموا إىل فئـات مشلـت       ، أما الطرف الثاين يف العملية التعليمية وهم املتعلمون         
 . ونساًء ، مجيع شرائح اتمع وطبقاته مبختلف ثقافاته رجاالً 

 أخرى يلتزم ا مـع      وآداب،  يلتزم ا يف نفسه      آدابوكان لطالب العلم يف اإلسالم      
كما أن له آداباً مـع زمالئـه        ، أو احللقة   ،  يلتزم ا يف جملس العلم       وآداب، ومعلمه  ، قدوته

ويدفعـه إىل   ، وحتلّيه جبميع تلك اآلداب يساعده فيما هو بصدده من طلٍب للعلم            ، املتعلمني  
 . التفوق والنجاح بعد توفيق اهللا له 

 يف مساجد املشرق العريب جبميع ما يتعلق ا من تنظيمات           هذا بالنسبة للعملية التعليمية   
مما أعطى التعليم اإلسالمي ذلك الثـراء       . وثابتة  ، داخلية أو خارجية جعلتها تسري خبطي حثيثة        

وما صاحب ذلك من تطور يف      ، ونوعه  ، والتطور السريع يف حجم العمل التعليمي       ، الضخم  
واليت كانت نادرة الوجود يف اتمـع       ، ووسائل نشر املعرفة    ، ومواد الكتابة   ، أدوات التعليم   

العريب قبل اإلسالم وأدى حثُّ اإلسالم على طلب العلم وتعليمه إىل تطور كبري يف اسـتخدام                
، والعناية ا   ، وبرعوا يف برايتها    ، فعرفوا األقالم بأنواعها املختلفة     ، املسلمني ألدوات الكتابة    

وطوروا الدواة لتكون مكاناً حلفظ     ،  والليقات املختلفة يف عملية الكتابة       ،واستخدموا األحبار   
 . أدوات الكتابة ومستلزماا األخرى 
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 ، وانتشرت بعد أن كانت نادرة    ، وتعددت  ، املواد املستخدمة يف الكتابة     كما تطورت   
 . و غالية الثمن 

جـدوها يف بيئتـهم أو      وقد استخدم املسلمون مجيع ما أتيح هلم استخدامه من مواد و          
طوروها بأنفسهم بعد أن كانوا جيلبوا من مواطن صناعتها األصـلية ومشلـت املـواد الـيت           

 وثالثة من أصل نبايت ، وأخرى من أصل حيواين ، استخدمت يف الكتابة مواد من أصل حجري 
ونشر املعرفـة فعـرف     ،  آخر هو جانب وسائل تدوين العلم        اًوأثرى هذا اجلانب جانب   

، ودفـاتر   ، وسـجالّت   ، وجمالت  ، وصحف  ، سلمون وسائل التدوين املختلفة من كتب       امل
كما عرفوا ألواح التعليم اليت     ، ورقاع  ، وبطاقات  ، وصكوك  ، وطوامري  ، وأسفار  ، وكراريس  

بينـها  عرفت بالسبورة وكانت هذه الوسائل مجيعاً تستخدم يف التدوين مع اختالفات بسيطة             
 . يراد التدوين عليها من أجله تبعاً للغرض الذي 

واليت عملت على نـشر التعلـيم       ، والوسائل املختلفة   ، واملواد  ، ومجيع هذه األدوات    
وما سبقها من حماور للبحث يف العملية التعليمية يف املساجد          ، وتطوره يف القرن األول اهلجري      

 . الدراسة إن شاء اهللا يف القرن األول اهلجري سوف يتم التعرف عليها من خالل فصول هذه
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א :א
ولـيس ذلـك    ، كان املسجد من أبرز املؤسسات اليت أنتجها ظهور هذا الدين العظيم            

بل لكونه لعب دوراً مهماً يف قيام وتطور        ، والتعبدية فحسب   ، ألمهيته يف إقامة الشعائر الدينية      
سجد العديد مـن األدوار يف األيـام األوىل         حيث محل امل  ، الدولة اإلسالمية يف مجيع ااالت      

 فيما بعد عدة مؤسسات وجهات خمتلفة فكان محلتهاتلك األدوار اليت    ، لنشأة الدولة اإلسالمية    
وتربويـة  ، وإعالميـة   ، وسياسية  ، املسجد جبانب دوره الديين يؤدي عدة وظائف اجتماعية         

 . أكسبته مكانة عظيمة يف اتمع اإلسالمي 
فهو أول مكان يلتقي فيه املسلمون لطلب العلـم         ، ملسجد بالتعليم منذ نشأته     وارتبط ا 

ويف جنباته شيد املسلمون صرح ضة علمية رت العقـول ومـأل            ، وطمأنينة  ، حبرية وأمن   
وظلَّ املسجد مكان التعليم األول طوال أربعة قرون ونصف حـىت ظهـور             ، صداها األمساع   

وتوليها لبعض أعباء التعليم اليت كـان املـسجد         ، امس اهلجري   املدارس يف منتصف القرن اخل    
 . يتوالها 

متخذة ، ، وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الدور التعليمي للمسجد            
مكتسبةً أمهيتـها   ، من مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ميداناً للبحث والدراسة            

 : من خالل النقاط التالية 
قيام املسجد يف القرن األول اهلجري بالعديد من الوظائف واملهام اليت تولتها فيما بعـد                : أوالً

 . ومن أمهها الوظيفة التربوية اليت قام ا املسجد بكل كفاءة واقتدار ، عدة مؤسسات 
 أمهية املسجد يف ترسيخ مبادئ تربوية وتعليمية مهمة من خالل التطبيق العملي لعمومية             : ثانياً

 . وترسيخ قدسيته يف النفوس ، التعليم وجمانيته 
، التميز الكبري للعملية التعليمية يف املساجد من حيث مشوهلا ألكرب عدد من الدارسـني                : ثالثاً

مع احلرية التامة يف اختيار الوقـت واملنـهج         ، واستيعاا لكافة شرائح وطبقات اتمع      
 . وطريقة التدريس 

وتؤيت ، اليف التعليم يف املسجد مما جعل فائدته تعم أكرب عدد من أفراد اتمع            بساطة تك  : رابعاً
 . مثاراً جيدة يف أقصر وقت وبأقل التكاليف 

ونزاهتـهم الـيت    ، وكفاءم  ، ومحلهم ألمانة العلم    ، متيز معلمي املساجد وخرجييها      : خامساً



 ١٣ 

 . كررت إىل يومنا هذا ظهرت من خالل جودة مؤلفام وتصانيفهم اليت قلَّ أن ت
التغريات اإلجيابية اليت أسفر عنها تطور العملية التعليمية يف املساجد من حيث تنـوع               : سادساً

 . وأساليب التدريس وظهور طرق مل تكن معروفة لدى املسلمني من قبل ، طرق 
  فروع العلـوم    وتعددها لتشمل معظم    اليت مت تعليمها يف املساجد     تنوع املواد التعليمية   : سابعاً

 . النافعة 
التطور الذي أحدثه انتشار التعليم عن طريق املساجد يف أدوات الكتابة وموادها مما عمل               : ثامناً

 . على تطور وسائل نشر العلم واملعرفة وانتشارها بشكل واسع 
א א :א

 : يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف 
الذي قام به املسجد يف املـشرق العـريب يف القـرن األول              التعرف على الدور التعليمي      -

 . اهلجري 
 : أما األهداف الفرعية فهي 

 . وأمهيته وآدابه يف القرن األول اهلجري  التعرف على مكانة املسجد -١ 
، والعـسكري   ، والسياسي  ، والديين  ،  التعرف على وظائف املسجد يف اال االجتماعي         -٢

 . ي مع التركيز على اال التربوي والتربو، واإلعالمي 
 التعرف على الكيفية اليت متَّ ا تنظيم التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري عمومـاً                 -٣

 . وعلى الضوابط الداخلية هلذه العملية 
متويل العملية التعليمية داخل املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول           كيفية   التعرف على    -٤

 . وجماالت إنفاقه ، ومصادر ا لتمويل ، ري اهلج
 التعرف على طرق التدريس املستخدمة يف التعليم يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول               -٥

 . اهلجري 
 التعرف على املواد الدراسية اليت مت تعليمها يف مساجد املـشرق العـريب يف القـرن األول           -٦

 . اهلجري 
ني يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ومرتلتهم            التعرف على أمهية املعلم    -٧

 . ومؤهالم ، وآدام ومهارام ، االجتماعية 



 ١٤ 

 .  التعرف على فئات املتعلمني يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري وآدام -٨
 والتطور الذي أدى إليه تطور      ،ووسائل نشر املعرفة    ،  التعرف على أدوات الكتابة وموادها       -٩

 . التعليم يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري يف هذا اال 
א :א

 : ي دف إىل اإلجابة عنه هو ي الذ تساؤل الدراسة الرئيس
 . ما هو الدور التعليمي الذي قام به املسجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري 

 : ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت اآلتية 
 وكيف كانت مكانته عند املسلمني يف القرن األول اهلجري ؟ وما هـي        ؟  ما أمهية املسجد   -١

الوظائف اليت قام ا املسجد يف ذلك الوقت ؟ وكيف أدى املسجد الوظيفة التربويـة يف                
 اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري ؟ 

تنظيم التعليم يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول خارجياً ؟ ومـا هـي                 كيف مت    -٢
 ضوابطه الداخلية ؟ 

 كيف متَّ متويل العملية التعليمية يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ؟ ومـا                 -٣
  التمويل ؟ وما هي ااالت اليت متَّ اإلنفاق عليها ؟ مصادرهي 

 لتدريس املستخدمة يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري؟  ما هي طرق ا-٤
  ما هي املواد الدراسية اليت مت تناوهلا يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ؟ -٥
 من هم املعلمون يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ؟ وما أمهية دورهم                 -٦

 هم يف اتمع ؟ وكيف اكتسبوا مهارام ؟ وما هي آدام ؟ ؟ وكيف كانت مرتلت
 من هم املتعلمون يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ؟ وما فئام؟ وما هي                 -٧

 آدام ؟ 
 ما هو التطور الذي أحدثه التعليم يف املساجد يف أدوات الكتابة وموادها ووسـائل نـشر                 -٨

  اهلجري ؟ املعرفة يف القرن األول



 ١٥ 

א :א
وذلـك ملعرفـة الـدور      ، قامت الباحثة خالل هذه الدراسة باستخدام املنهج التارخيي         

 . التعليمي الذي قام به املسجد يف القرن األول اهلجري 
، ودراسة الظـواهر املختلفـة      ، واملنهج التارخيي أسلوب فعال يف تتبع الوقائع التارخيية         

 : بأنه  )عبيدات(وعرفه 
، واآلثار، سة الوثائق والسجالت واملعلومات من خالل درا، أسلوبُ  يهتم جبمع احلقائق     " 

أو ظواهر حاضرة من خالل الرجوع إىل نشأة هذه         ، وأحداثه  ، وقد يرتبط بدراسة املاضي     
  )١(" وأدت إىل تكوينها بالشكل احلايل ، والتطورات اليت مرت عليها ، الظواهر 
تخدمت الباحثة أيضاً املنهج االستنباطي يف فهم وحتليـل النـصوص التارخييـة         كما اس 

 . والوقائع املختلفة اليت متَّ تتبعها أثناء الدراسة 
  )٢(" وإظهارها من خالل النصوص ، استخراج املعاين : " واالستنباط هو 

 قضايا مسلم   أو عدة ، انتقال الذهن من قضية     : " وعلى ذلك فاملنهج االستنباطي يعين      
  )٣(" دون اللجوء إىل التجربة، بصحتها إىل قضية أو قضايا أخرى هي نتائج وفق قواعد منطقية 

حيث استعرضت الباحثة النصوص التارخيية اليت وضحت الدور التعليمي للمـساجد يف            
واستخدمت املنـهج االسـتنباطي يف حتليـل تلـك          ، املشرق العريب يف القرن األول اهلجري       

واستنباط الدور التعليمي الذي قام به املسجد وخصائص ذلك الدور الذي قام بـه              ، وصالنص
وأقوال علماء السلف الصاحل    ، واألحاديث النبوية   ، مع االستشهاد باألدلة القرآنية     ، ومواصفاته  

 . وما خيدم هذه الدراسة من أقوال العلماء من عصوٍر الحقة ، 
فإن كان احلديث يف أحـد      ، ة من مصادرها األصلية     وستذكر الباحثة األحاديث النبوي   
ذُكرت درجة  ، أما إذا كان احلديث من مصدٍر آخر        ، الصحيحني أشارت الباحثة إىل أحدمها      

أو ، والتضعيف من علماء السلف الصاحل      ، احلديث حسب رأي العلماء املعترب م يف التصحيح         
 . علماء املعاصرين المن 

                                           
، عمـان   ، دار الفكـر     ، ١٧٣: ص  ، أسـاليبه   ، أدواته  ، مفهومه   ، البحث العلمي : ذوقان وآخرون   ،  عبيدات   )1(

  . ٤ط، م ١٩٩٢، األردن
، عمان، مكتبة الرسالة    ، ٨٨: ص   ، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية     : حممد راكان   ،  الدغمي   )2(

  . ٢ط، م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، األردن 
  ٨٨: ص ، مرجع سابق  ، أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية: حممد راكان ،  الدغمي )3(



 ١٦ 

א :א
 : تقتصر حدود هذه الدراسة سوف 

 . على الدور التعليمي للمساجد  : موضوعياً
، وبالد العراق   ، على املساجد املشهورة يف املشرق العريب الذي متثله اجلزيرة العربية            : ومكانياً

 . ومصر ، وفلسطني ، والشام 
د عمر بن عبد العزيز     على القرن األول اهلجري الذي ينتهي بنهاية حكم اخلليفة الزاه          : وزمانياً

 . رمحه اهللا تعاىل 
 بدقة الستخدام الباحثة كمـا      مع التنبيه على عدم إمكانية الفصل بني الشواهد التارخيية                

الذين كانت وفاة بعـضهم يف      ، لتواريخ وفاة األعالم    هو معروف يف البحوث التارخيية      
هلجري أو اقترب بعضهم مـن      القرن الثاين اهلجري لكن مولدهم كان يف القرن األول ا         

ذلك القرن مما جعل أقواهلم أدلة تارخيية توضح ولو بشكل غري مباشر كيفية سري العمل               
 . التربوي يف املساجد يف القرن األول اهلجري 

فإن ، وأيضاً لقلّة التدوين والتأليف يف القرن األول اهلجري إلنشغال املسلمني عن ذلك                     
فاحتاجـت الباحثـة    ، لعلماء أتوا بعد القرن األول اهلجـري        معظم الكتابات كانت    

 . لالستشهاد ببعض األقوال اليت تعترب امتداداً طبيعياً ملا بدأ يف القرن األول اهلجري 



 ١٧ 

א :א
 : تنقسم هذه الدراسة إىل فصل متهيدي ومثانية فصول رئيسية كما يلي 

 . الفصل التمهيدي  -
 . ساجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري  امل:الفصل األول  -
 . تنظيم التعليم يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري  : الفصل الثاين -
 . العريب يف القرن األول اهلجري د املشرق جمتويل التعليم يف مسا : الفصل الثالث -
عريب يف القـرن األول  طرق التعليم املستخدمة يف مساجد املشرق ال     : الفصل الرابع  -

 . اهلجري 
املواد الدراسية اليت مت تناوهلا يف مساجد املشرق العريب يف القـرن             : الفصل اخلامس  -

 . األول اهلجري 
 . املعلمون يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري  : الفصل السادس -
 . ول اهلجري املتعلمون يف مساجد املشرق العريب يف القرن األ : الفصل السابع -
أدوات ومواد التعليم ووسائل نشر وتدوين املعرفة يف القرن األول           : الفصل الثامن  -

 . اهلجري 



 ١٨ 

א א :א
واليت حتصلت عليها الباحثة من مركز امللك       ، بعد اإلطالع على قائمة الدراسات السابقة       
 على ما توفّر لديها خالل فترة       وبعد اإلطالع ، فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض      

 : كتابة اخلطّة من حبوث علمية حمكّمة حصلت الباحثة على دراستني حمكمتني 
א א :א

 : وهي بعنوان ) هـ ١٤٠٢(قام ا عبد العزيز راشد علي الرشيد يف عام 
ارة التربويـة  قـسم اإلد ، وقدمها يف كلية التربية مبكة املكرمة " رسالة املسجد التربوية   " 

 . والتخطيط جبامعة أم القرى 
وقد هدفت الدراسة إىل إبراز الدور الذي كان يقوم به املسجد يف اتمع اإلسـالمي يف                

، وبيان املدى الذي امتد إليه تأثري رسالة املسجد يف بناء اتمع املـسلم              ، عصر صدر اإلسالم    
 . واألسباب اليت أدت إىل جناحه ، وتربيته 

إظهار بعض العوامل اليت أدت إىل احنسار رسالة املسجد وبينـت           عت الرسالة إىل    وقد س 
 . احلال الذي أصبح عليه املسجد يف اتمع املعاصر 

واختذت الدراسة من مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم منوذجاً أدى رسالته التربويـة              
 . على خري وجه 

 : وتقع الدراسة يف مخسة فصول كما يلي 
وفيه تعرض الباحـث ألول مـسجد بـين يف          ، املسجد يف صدر اإلسالم     : لفصل األول    ا –أ  

 . اإلسالم وهو مسجد قباء ووضح مكانته يف اإلسالم مث بين العالقة بني املسجد وبني التربية 
 . وتناول فيها املهام اليت كان يقوم ا املسجد يف عصر صدر اإلسالم:  الفصل الثاين -ب
 . وتناول العوامل املؤثرة يف رسالة املسجد بعد عصر صدر اإلسالم: الث  الفصل الث-جـ

 . املعاصر وتناول املهام اليت يقوم ا املسجد يف اتمع اإلسالمي :  الفصل الرابع –ء 
وفيه بعض املقترحات حول إعادة رسالة املسجد التربوية يف جمتمعنـا           :  الفصل اخلامس    -هـ

 . املعاصر 
 الدراسة السابقة كانت عبارة عن حماولة من الباحـث إلحيـاء رسـالة              وكما نرى فإن  

وحماولـة معرفـة    ، وجتديد الدور الذي كان يقوم به كأهم مؤسسة تربوية إسالمية           ، املسجد
واملقترحات إلعادة تفعيـل    ، وبالتايل إجياد احللول    ، األسباب اليت أدت إىل احنسار هذا الدور        



 ١٩ 

  .دور هذه املؤسسة التربوية 
وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات احلالية يف تناوهلما للجانب التربوي الـذي يعمـل              

كما أمـا يدرسـان املـسجد       ، والذي يعترب التعليم جزءاً ال يتجزأ منه        ، املسجد يف إطاره    
كمؤسسة تربوية كان من ضمن مهامها الرئيسية تربية اتمع املسلم بطرق متعددة يعترب التعليم              

 . م وسائلها أحد أه
أما أوجه االختالف فتكمن يف أن هذه الدراسة اقتصرت على الدور التربوي للمسجد يف              
عصر صدر اإلسالم كنموذج يحتذى به إلعادة بناء تصور شـامل لتفعيـل دور املـسجد يف     

 . عصرنا احلايل 
ن األول  أما الدراسة احلالية فهدفها دراسة التعليم يف مساجد املشرق العريب طـوال القـر             

اهلجري مبا يشتمل عليه من وظائف متعددة قام املسجد بأدائها ومعرفة للتنظيم الـذي دفـع                
، وطرق التعليم   ، وكيفية متويل العملية التعليمية داخل املساجد       ،  إىل األمام    بالتعليم يف املساجد  

 ومـواد وأدوات  ، ه  ومعلمي املسجد واملتعلمني في   ، واملواد الدراسية اليت مت تعليمها يف املساجد        
 .  ووسائل نشر وتدوين العلوم يف القرن األول اهلجري الكتابة

א א :א
 : وهو بعنوان ) هـ١٤١٥(زيد عبد الكرمي يف عام / هو حبث قام به د

العدد (ونشر يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية          " وظيفة املسجد يف اتمع     " 
وهي تصدر عن عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام        ) هـ  ١٤١٥، هر حمرم   لش، احلادي عشر   

 . حممد بن سعود اإلسالمية 
وهذا البحث يهدف إىل إبراز الوظائف اليت يقدمها املسجد للمجتمع يف كل أموره الدينية              

سة احليـاة  منها والدنيوية اعتماداً على أن املسجد هو امليدان الذي ينبغي أن تعلَّم فيه كيفية ممار     
 مل تتأثر مبـا     – يف رأيه    –مشرياً إىل أن رسالة املسجد      ، اإلسالمية كما رمستها الشريعة الغراء      

، استحدث من مؤسسات أخرى أصحبت تقوم ببعض وظائفه كاملؤسسات التعليمية وغريهـا             
 ، مبيناً أن هذه املؤسسات أكدت قيمة املسجد وضرورة التعاون معه يف بناء اتمـع املـسلم               

 . واحملافظة عليه 
استقراء للنصوص الشرعية الـواردة حـول املـسجد         أما منهج الباحث فكان عبارة عن       

مبيناً الوظيفة اليت كـان     ، يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من بعده           وتطبيقاا  



 ٢٠ 

 . املسجد يؤديها يف ذلك العهد 
 : وقد قسمت الدراسة إىل العناصر الرئيسية التالية 

 . التعرف باملسجد  •
 . وظائف املسجد  •

 . الوظيفة التعبدية للمسجد  : أوالً
 . الوظيفة التوجيهية للمسجد  : ثانياً
 . الوظيفة الرقابية للمسجد  : ثالثاً
 . الوظيفة االجتماعية للمسجد  : رابعاً

ربطهـا  واختتمت الدراسة بتوصيات الباحث اليت دعا فيها إىل االهتمام ببناء املـساجد و  
، وحثّ الناس على إقامة الشعائر التعبدية فيها        ، باتمع عن طريق ما يقام فيها من حلق للعلم          

وجعلها جذابة للشباب عن طريق ما يقدم فيها من برامج كما أوصـت الدراسـة بـضرورة                 
ها وأوصت بعد إغالق املساجد أمام رواد    ، االهتمام حبلقات القرآن الكرمي اليت تقام يف املساجد         

وتفعيل دورهـا خـصوصاً بـني األقليـات        ، والعمل على صيانتها    ، يف غري وقت الصلوات     
 . اإلسالمية 

أما فيما يتعلق بالقائمني عليها فقد أوصت الدراسة بضرورة حتـسني أوضـاع األئمـة               
ودعمهم اجتماعيـاً واالهتمـام     ، واخلطباء والعاملني فيها من معلمني وغريهم برفع أجورهم         

 .  يف أدائهم ألعماهلم بانضباطهم
وتكمن أوجه الشبة واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية يف أن هذه الدراسـة              

وأن ، تتناول دور املسجد يف اتمع بشكل عام بغض النظر عن حتديد ذلك بفترة زمنية حمددة                
ة احلالية فهي حماولـة     أما الدراس ، معظم جوانبها حماولة لتفعيل دور املسجد يف اتمع املعاصر          

 . الدور التعليمي للمسجد يف جمتمع القرن األول اهلجري بالتحديد ملعرفة 



 :الفصل األول 

א א א א
 



 ٢٢ 

א :א
א א א א

א .א:א
א מ:א א א .א

 . احلضور إليها بسمت حسن ومظهر الئق : أوالً   
 . الدعاء عند الدخول إليها وعند اخلروج منها : ثانياً   
 . الرجل اليمىن عند الدخول واليسرى عند اخلروج تقدمي : ثالثاً   
 . حتية املسجد : رابعاً   
 . النهي عن احلضور إليها ملن أكل الثوم والبصل وحنومها : خامساً   
 . النهي عن البيع والشراء فيها : سادساً   
 . النهي عن انشاد الضالة فيها : سابعاً   
  .النهي عن رفع الصوت فيها : ثامناً   
 . النهي عن إدخال الصبيان واانني إليها وإقامة احلدود فيها : تاسعاً   
 . النهي عن ويلها بالزخارف والتصاوير : عاشراً   
 . عدم إشهار السالم فيها : حادي عشر   
 . املرور فيها بأدب : ثاين عشر   

א א:א א א .אא
 . املسجد احلرام : أوالً    
 . املسجد النبوي : ثانياً    
 . املسجد األقصى : ثالثاً    
 . جامع البصرة : رابعاً    
 . جامع الكوفة : خامساً    
 . اجلامع األموي : سادساً    
 . جامع عمرو بن العاص : سابعاً    



 ٢٣ 

أحب البقاع إىل   : "  قال صلى اهللا عليه وسلم       .إن املسجد هو أحب البقاع إىل اهللا تعاىل         
  )١("وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها ، اهللا مساجدها 

وقد كان املسجد وال يزال ركيزةً أساسية من أهم الركائز اليت قام عليها اتمع اإلسالمي               
ناء اتمـع   وسيظل ركناً مهماً يف ب    ، وال يزال كذلك    ، يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم        

  . )٢(اإلسالمي يف حاضره ومستقبله 
  . )٣("سلماملوهو املدرسة األوىل اليت يتخرج منها ، وحصن الفضيلة ، واملسجد قلعة اإلميان " 

الناشئة يف خملف العـصور     وأعداد األجيال   ، وقد قام املسجد بدور مهم يف جمال التربية         
والدولـة  ، واخللفاء الراشـدين    ،  عليه وسلم    وبالذات يف عهد الرسول صلى اهللا     ، اإلسالمية  

إذا مل تكن هناك مؤسسات أخرى تشاركه هذا الدور إذا استثنينا الكتاتيب الـيت مل               ، األموية  
ويف معظم األحيان كانت هي أيضاً تابعة للمسجد بـشكل أو           ، تكن تتوفر أحياناً إالّ يف املدن       

ملسجد أن يوىل النصيب األوىف من الدراسـة        واخلصائص استحق ا  ،  هذه املزايا    ولكل. بآخر  
وأن يتم إبراز الدور الذي لعبه يف اتمع اإلسالمي يف ذلـك             ، )٤(والبحث من قبل الدارسني   

يلتقي فيها أفراد اتمع على اختالف ، والوظائف املتعددة اليت قام ا كمؤسسة شعبية     ، العصر  
ة اليت تهم أمر اجلماعة املسلمة سـواء يف وقـت           ويتداولون يف خمتلف شؤوم العام    ، طبقام  
وخباصٍة يف ميـدان    ، ومرتلةً عالية   ، أو احلرب األمر الذي جعله يكتسب مكانةً رفيعة         ، السلم  

 .وأفضلها على اإلطالق وهو القرن األول اهلجري ، التربية والتعليم يف خري القرون اإلسالمية 
حيث سيتم التعريف مبكانة وأمهية املسجد .  شاء اهللا هذا ما سيتم تناوله يف هذا الفصل إن      

وتناول مناذج من ا ملسجد اجلامعـة األوىل يف         ، والتعرف على آدابه    ، يف القرن األول اهلجري     
مث التعرف على وظائف املسجد املختلفة مـع        ، اإلسالم والدور الذي قامت به يف جمال التربية         

 .  التعليم يف املسجد يف القرن األول اهلجري التركيز على الوظيفة التربوية وخباصٍة

                                           
، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح وفضل املسجد        ، كتاب املساجد ومواضع الصالة      ، صحيح مسلم : م   مسل )1(

  ) . ٦٧١: ( رقم احلديث 
 م  ١٩٩١، هـ ١٤١٢، مصر ، دار املنارة احلديثة  ، ١١: ص  ، املسجد وأثره يف اتمع: علي عبد احلليم ،  حممود )2(
 . م ١٩٧١، هـ ١٣٩١، ن . د ، ٣: ص ، يف اإلسالم املسجد : خري الدين :  وانلي )3(
جلنة ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية      ، ٣: ص   ، إعالم الساجد بأحكام املساجد   : حممد بن عبد اهللا     ،   الزركشي    )4(

 .هـ  ١٣٨٤، القاهرة ، إحياء التراث اإلسالمي 



 ٢٤ 

א א:א א א א
א :א:א

. سجوداً إذا وضع جبهته علـى األرض        ، َيسجد  ، مشتق من َسَجَد    : " املسجد يف اللغة    
 واملسِجد ، سجد ف: واملسَجد١(" يه الذي ي( .  

 ) : مسجد (  يف تعريفه لكلمة ) الزركشي (فقد قال، أما يف االصطالح 
جعلت يل األرض   : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      ، كل موضع من األرض     " 

  . )٢(" وطهوراً ، مسجداً 
 : أما املسجد فهو 

وخيرج منه املصلى اتمع فيـه لألعيـاد        ، لصلوات اخلمس   املكان املهيأ ل  " 
كاليت تتخذ مكاناً للصالة فيها أثناء      ، ملصليات اليت يصلي فيها لفترة قصرية       وا

فهذا مصلى أو   ، فإذا رحل الناس عنها تركت      ، أو رباط   ، أو رحلة   ، نزهة  
باملعىن الذي يشري إليه حديث الرسـول       ) املسجد  (لكنه ال يسمى    ، مسجد  

جيلس حـىت يـصلي     إذا دخل أحدكم املسجد فال      : " صلى اهللا عليه وسلم     
  . )٣(" ركعتني 

  . )٤(" كل موضع يصلى فيه : " فلفظة مسجد معناها 
 : أما املسجد فهو 

  . )٥(" وهو املعين الشرعي للمسجد ، املكان املهيأ للصالة بشكل دائم "  
 . وهو املقصود بالبحث هنا 

واجلـامع نعـت    ) مع  املسجد اجلـا  ( وعندما تقام صالة اجلمعة يف املسجد يطلق عليه اسم          " 
                                           

 .  م ١٩٩٧، بريوت ، دار صادر ، ) َد َسَج: ( مادة  ، لسان العرب: حممد بن مكرم ،  ابن منظور )1(
  . ٢٧: ص ، مصدر سابق  ، إعالم الساجد بأحكام املساجد:  الزركشي )2(

باب قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ، كتاب الصالة    ، صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل    ، واحلديث أخرجه البخاري    
  . )٤٣٤: (رقم احلديث ، جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً 

 . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢، الرياض ، دار العاصمة  ، ١٥: ص  ، وظيفة املسجد يف اتمع: زيد عبد الكرمي ،  الزيد)3(
رقـم  . باب إذا دخـل املـسجد فلريكـع ركعـتني           ، كتاب ا لصالة     ، صحيح البخاري : واحلديث أخرجه البخاري    

 ) . ٤٤١:(احلديث
  .١٥: ص ، مرجع سابق  ،  يف اتمعوظيفة املسجد: زيد عبد الكرمي ،  الزيد )4(
  .   ١٥: ص ، مرجع سابق  ، وظيفة املسجد يف اتمع: زيد عبد الكرمي ،  الزيد )5(



 ٢٥ 

  .)١(" نه عالمة االجتماع ألوإمنا وصف بذلك ، للمسجد 
א מ:א א א :א

وتطبيقهـا  ، إن للمسجد يف اإلسالم آداباً وأخالقاً جيب على من يرتاد املسجد االلتزام ا              
 يف اإلسالم من مرتلة عاليـة       وهذه األخالق واآلداب هي أكرب دليل على ما تتمتع به املساجد          

ومن هذه  ، والتأثري الفاعل يف حياة املسلمني      ، ومكانة رفيعة جعلتها تكتسب املهابة واإلجالل       
 : اآلداب ما يلي 

 : احلضور إليها بسمت حسن ومظهر الئق : أوالً 

  )٣١ :آية ، األعراف (  }يا بنِي آدم خذُواْ زِينتَكُم عِند كُلِّ {: قال تعاىل 

وأن ميس طيباً إذا حضر إىل املـسجد ألن         ،  للمسلم أن يتخذ ثوباً مجيالً للصالة        فيستحب
  .)٢(ذلك من الزينة املرغب فيها شرعاً 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال        " 
دهن وي، ويتطهر ما استطاع من طهر      ، ال يغتسل رجلُ  يوم اجلمعة       : وسلم  

مث يصلي  ، فال يفرق بني اثنني     ، مث خيرج   ، أو ميس من طيب بيته      ، من دهنه   
إالَّ غفر له ما بينه وبني اجلمعة       ، ما كتب اهللا له ، مث ينصت إذا تكلم اإلمام           

  . )٣("األخرى 

 : الدعاء عند الدخول إليها وعند اخلروج منها : ثانياً 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : قاال  ، نهما  عن أيب محيد وأيب أسيد رضي اهللا ع       " 

اللـهم إين   : وإذا خرج فليقل    ، اللهم أفتح يل أبواب رمحتك      : إذا دخل أحدكم املسجد فليقل      
 .)٤(" أسألك من فضلك

 : تقدمي الرجل اليمىن عند الدخول إليها واليسرى عند اخلروج منها : ثالثاً 
مل يشرع الدخول إليه بتقدمي الرجل اليمىن       ، من املواضع   ولوال شرف املسجد على ما سواه       

                                           
، جامعة الكويت   ، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية      ، ١٦٧: ص   ، الدور التربوي للمسجد  ، فرغلي جاد   ،  أمحد   )1(

 .     هـ ١٤٠٦، األول ربيع ، العدد السادس ، السنة الثالثة 
 . هـ ١٤٢٠، الرياض ، دار القاسم  ، ٢٠٧:  ص ،كتاب اآلداب : فؤاد عبد العزيز ،  الشلهوب )2(
 ) . ٨٨١( رقم احلديث ، باب الدهن للجمعة ،  كتاب اجلمعة ،صحيح البخاري :  البخاري )3(
 ) . ٧١٣(رقم احلديث ،  إذا دخل املسجد باب ما يقول، كتاب صالة املسافرين وقصرها ، صحيح مسلم :  مسلم )4(



 ٢٦ 

  .  )١(واخلروج منه بتقدمي اليسرى
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  . )٢(" وتنعله ، وترجله ، يف طهوره ، يف شأنه كله 
  )٤("فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ، يبدأ برجله اليمىن  )٣(كان ابن عمر : " قال البخاري 

 . أي يف الدخول إىل املسجد واخلروج منه 
 : حتية املسجد : رابعاً 

لقوله صـلى اهللا عليـه      ، فيجب على الداخل إىل املسجد أن يصلي ركعتني قبل أن جيلس            
  . )٥("فلريكع ركعتني قبل أن جيلس ، إذا دخل أحدكم املسجد : " وسلم 
  )٦(" فهما مما جيب على املصلي فعله إذا دخل املسجد حتية له " 

 : النهي عن احلضور إليها ملن أكل الثوم والبصل وحنومها : خامساً 
مـن  : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          – رضي اهللا عنه     –عن جابر بن عبد اهللا      

  .)٧(" مسجدنا وليقعد يف بيته فليعتزل : أو قال ، فليعتزلنا ، أو بصالً ، أكل ثوماً 
  . )٨(كما تؤذي املالئكة ، فتؤذي املصلني ، والعلَّة يف ذلك أن رائحتهما خبيثة 

 : النهي عن البيع والشراء فيها : سادساً 
، وبيعكم  ، وشراءكم  ، وجمانينكم  ، جنبوا املساجد صبيانكم    : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

واختذوا علـى أبواـا     ، وَسلَّ سيوفكم   ، وإقامة حدودكم   ، ورفع أصواتكم   ، وخصوماتكم  

                                           
  . ١٩٥: ص ، مرجع سابق ، كتاب اآلداب : فؤاد ،  الشلهوب )1(
 ) . ٤٢١(رقم احلديث ، باب التيمن يف دخول املسجد وغريه ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
كـان  ، وهو من أهل بيعـة الرضـوان   ،  اخلندق عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أحد األعالم يف العلم والعمل شهد         " )3(

تذكرة : حممد  : الذهيب  ) .( هـ٧٤(توىف عام   ، وأفعاله  ، وآثاره  ، حريصاً على تتبع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
 ) . ت .د ، ان لبن، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٤٠-١/٣٨ ، احلفاظ

 ) . ٤٢١(رقم احلديث ، باب التيمن يف دخول املسجد وغريه  ، كتاب الصالة ، صحيح البخاري:  البخاري )4(
 ) . ٤٤١( رقم احلديث ، باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )5(
  . ٦٠: ص ، مرجع سابق  ، املسجد يف اإلسالم: خري الدين ،  وانلي )6(
 ) . ٨٥٢(رقم احلديث ، .. باب ما جاء يف الثوم والبصل ، األذان واإلقامة كتاب  ، صحيح البخاري:  البخاري )7(
  . ١٩٠: ص ، مرجع سابق  ، كتاب اآلداب: فؤاد  ، الشلهوب )8(



 ٢٧ 

  . )١(" ومجروها يف اجلمع ، املطاهر 
 : النهي عن إنشاد الضالة فيها : سابعاً 

 . وروحانيتها بعدم رفع الصوت فيها بأمر من أمور الدنيا ، وذلك حفاظاً على هدوئها 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صـلى  أن"  عن أبيه – رضي اهللا عنه     –عن سليمان بن بريدة     

ال وَجدت إمنـا    : من دعا إىل اجلمل األمحر ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم             : قام رجل فقال    
  . )٢(" بنيت املساجد ملا بنيت له 

 : النهي عن رفع الصوت فيها : ثامناً 
  )٣(. جوز في، واخلري ، أما إذا كان رفع الصوت بالعلم ، وحنوه ، وخباصة اللغط 

كنـت قائمـاً يف     : "  أنه قال    – رضي اهللا عنه     –عن السائب بن يزيد     
اذهب : فقال   ، )٤(فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب    ، فحصبين رجلَّ   ، املسجد  

من أهل  : مما أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قاال          : فجئته ما قال    ، فأتين ذين   ، 
ترفعـان  ، وجعتكمـا ضـرباً     لو كنتما من أهل البلـد أل      : قال  ، الطائف  

  . )٥(" أصواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 : وإقامة احلدود فيها ، النهي عن إدخال الصبيان واانني إليها : تاسعاً 
، وبيعكم، وشراءكم  ، وجمانينكم  ، جنبوا املساجد صبيانكم    : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

واختذوا علـى أبواـا     ، وسلَّ سيوفكم   ، وإقامة حدودكم   ، كم  ورفع أصوات ، وخصوماتكم  

                                           
 ) . ٧٣٥: (رقم احلديث ، باب ما يكره يف املسجد ، أبواب املساجد واجلماعات  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )1(

املكتـب  ، ) ١٦٤(رقـم احلـديث      ، ضعيف سنن ابن ماجـة    : حممد ناصر الدين    ، لباين  األ( واحلديث ضعفه األلباين    
  ) . ١ط ، هـ ١٤٠٨، بريوت ، اإلسالمي

باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد رقـم احلـديث           ، كتاب املساجد ومواضع الصالة      ، صحيح مسلم :  مسلم   )2(
)٥٦٩ . ( 
، باب رفع الصوت يف املـسجد       ، كتاب الصالة    ، شرح صحيح البخاري  فتح الباري   : أمحد بن علي    ،  العسقالين   )3(
 ) .  وهذا قول اإلمام مالك . ( م ١٩٨٩-هـ١٤١٠، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ١/٧٣٧
، هاجر إىل املدينة  ، ولد بعد عام الفيل بثالث عشر سنة        ، أمري املؤمنني   ، عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي         " )4(

: يوسف  ، ابن عبد الرب    " . (هـ  ٢٣وتوىف عام   ، هـ  ١٣بويع باخلالفة عام    ، وكلّ املشاهد   ، بدراً وبيعة الرضوان    وشهد  
  ) . ١ط ، م ١٩٩٢، هـ ١٤١٢، بريوت ، دار اجليل  ، ٣/١١٤٤ ، االستيعاب يف معرفة األصحاب

 ) . ٤٦٧: (  رقم احلديث ،باب رفع الصوت يف املسجد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )5(



 ٢٨ 

 .  )١(" ومجروها يف اجلُمع ، املطاهر 
 : النهي عن ويلها بالزخارف والتصاوير : عاشراً 

: وقال  ، ببناء املسجد   * وأمر عمر ، كان سقف املسجد من جريد النخل       : " قال أبو سعيد    
  . )٢(" فتفنت الناس ، أو تصفَّر ، حمرَّ وإياك أن ت، أكن الناس من املطر 

ألن اهلدف من إقامتها أن تعمر      ، واملغاالة يف بناء املساجد     ، واحلكمة من ذلك عدم التباهي      
فهذا فعـل اليهـود والنـصارى        .  فيها ذكر اهللا يمث ال   ، وتزخرف  ، ال أن تزين    ، بذكر اهللا   
 . مبعابدهم 

مث ال يعمروا   ، يتباهون ا    : " )٣(قال أنس :  سعيد   قال البخاري بعد أن أورد حديث أيب      
لتزخرفنـها كمـا زخرفـت اليهـود        : " وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما        . )٤(" إال قليالً   
  " . )٥(والنصارى

 : عدم إشهار السالح فيها : حادي عشر 
، فيها بـسهام    أحد  وحىت إذا مر    ، وهدوئها  ، حفاظاً على أمنها    ، فال تسلّ السيوف فيها     

 . فيجب أن يأخذ على نصاهلا حىت ال يؤذي ا أحداً 
،  مـساجدنا  من مر يف شيء من    : " عن أيب بردة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

  . )٦(" فليأخذ على نصاهلا ال يعقر بكفه مسلماً ، أو أسواقنا بنبل 
 : املرور فيها بأدب :  عشر ثانـي

أنه ال جيوز أن تتخـذ      ،  مكانه املساجد عند املسلمني       يدل على  فمما" 

، وال ينبض فيها بقوس     ، وال جيوز أن يشهر فيها سالح       ، وال سوقاً   ، طريقاً  

                                           
  )   ١: (  هامش رقم  السابقة سبق خترجيه يف الصفحة)1(

 . هو عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني * 
 ) .  ٤٤٣: (رقم احلديث ، بيان بنيان املسجد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
وكان آخـر   ، الزمه منذ هاجر إىل أن مات       ، يه وسلم   خادم رسول اهللا صلى اهللا عل     ، هو أنس بن مالك األنصاري       ")3(

  ) . ١/٤٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ، الذهيب ( ) " هـ ٩٣ت ( الصحابة موتاً 
دعا النيب له صلى اهللا عليه وسـلم أن  ، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب     " )4(

 ) .  ٤١-١/٤٠، مصدر سابق ، اظ تذكرة احلف: الذهيب ) . ( هـ ٦٨ت ( الدين ويعلمه التأويل يفقهه اهللا يف 
 ) . ٤٤٣: ( رقم احلديث ، بيان بنيان املسجد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )5(
  ) .٤٥٠( رقم احلديث ، باب املرور يف املسجد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )6(



 ٢٩ 

وال ، وال يقام فيها حـد       ، وال يمر فيها أحد بلحم نئ     ، وال ينثر فيها نبل     

  . )١(" يقتص فيها من أحد 
وترسيخ مرتلته يف نفـوس     ، ا رفع مكانة املسجد     ومجيع ما سبق من آداب كان اهلدف منه       

واملنهيات اليت يلتزم ا املسلم عند دخولـه        ، املسلمني من خالل االلتزام مبجموعة من األوامر        
، والدعاء عند الدخول إليـه      ، واليسرى عند اخلروج    ، إليه كتقدمي الرجل اليمىن عند الدخول       

 . وصالة ركعتني حتيةً له ، يه وأخذ الزينة عند احلضور إل، واخلروج منه 
والعـامل  ، فيشعر املسلم عندما يتمثل هذه اآلداب بالفرق بني املسجد الذي يـدخل إليـه      

 . وقدسيته ، ويستشعر روحانية هذا املكان ، اخلارجي الذي كان فيه 
أو  ، أو شراء ، ال يكدر هدوءه بيع     ، آمناً  ، نظيفاً  ، مث بعد أن يدخل إليه جيد مكاناً هادئاً         

، كما ال يخلّ بنظافة عبث طفل       ،  وحنوه   بلغطأو رفع صوت    ، سؤال عن أمر من أمور الدنيا       
 . أو خصومة ، وال يفسد أمنه إشهار سالح ، أو رائحة مزعجة 

، ويشعر بالراحة واألمن    ، فتصفوا نفسه   ، وبذلك يكتمل اجلو اإلمياين الذي ينشده املؤمن        
، ادة ربه جبميع أنواع العبادات املشروعة يف املسجد مـن ذكـر             فيتفرغ قلبه لعب  ، والطمأنينة  

 .  وطلب علم ، وقراءة ، وصالة 
بل ، مل يفرضها على املسلمني بسلطة قانون       ، واإلسالم عندما شرع للمسجد هذه اآلداب       

فكانت خري حارٍس هلا على مـرَّ       ، جعل اجلماعة اإلسالمية حارساً أميناً على تنفيذها وتطبيقها         

 ) . ٢: آية  ،  املائدة( }وتَعاو�ُواْ علَى الْرب والتَّقْوى {: امتثاالً لقوله تعاىل ، عصور ال

وهكذا اختلف املسجد عن غريه من املؤسسات اليت حيتاج فرض النظام فيها إىل من يقـوم                
 تكاليف  فكان املسجد لذلك أكثر املؤسسات يف الدولة اإلسالمية إنشاءاً لبساطة         ، عليه وينفذه   

 . وقيام اجلماعة اإلسالمية على مجيع شؤونه احتساباً ، إقامته 
يف خمتلف املدن والقـرى  ، لذلك أقام املسلمون الكثري من املساجد يف القرن األول اهلجري        

السطور القادمة  اإلسالمية نتناول منها اجلوامع اليت أدت دوراً بارزاً يف اال التربوي بالذات يف              
 .  إن شاء اهللا

                                           
  . ٧٧: ص ، مرجع سابق  ، املسجد وأثره يف اتمع: علي ،   حممود )1(



 ٣٠ 

א א:א א א א :א
واإلنفاق عليها رغبةً يف األجـر      ، وحكومات يف بناء املساجد     ، املسلمون أفراداً   لقد تسابق   

مـن بـىن هللا     : " الذي أعده اهللا سبحانه وتعاىل ملن قام بذلك حيث قال صلى اهللا عليه وسلم               
  .)١("   يف اجلنة مثله مسجداً له

 : ) ابن خلدون ( قال ، وهناك نوعني من املساجد يف اإلسالم 
معـدة للـصلوات    ، مساجد عظيمة كثرية الغاشية     ، فاعلم أن املساجد يف املدينة صنفان       " 

  )٢("  وليست للصلوات العامة ، أو حنلة ، وأخرى دوا خمتصة بقوٍم ، املشهودة 
ويطلـق عليهـا اسـم      ، ساجد العظيمة تقام يف كربى املدن اإلسالمية        وقد كانت تلك امل   

وكان يف كل مدينة مـسجدَ جـامعَ واحـد يف           ، متييزاً هلا عن غريها من املساجد       " اجلامع  "
 . والكثري من املساجد األخرى ، الغالب

خـدمات  ونظراً ملا قدمته اجلوامع يف كربى املدن اإلسالمية يف القرن األول اهلجري مـن               
حىت أصبحت منبـع    ، والسياسي  ، واالجتماعي  ، والديين  ، جليلة خصوصاً يف اال التربوي      

 . ومركز احلياة فيها ، احلضارة اإلسالمية 
، و االجتماعيـة    ، والثقافية  ، والسياسية  ، فقد كان املسجد اجلامع مركزاً للحياة الدينية        " 

  . )٣("  والقضائية 
لباحث من تتبع مناذج من تلك اجلوامع يف املشرق العريب يف القرن األول             هلذا كله فإنه البد ل    

 . اهلجري ملعرفة الدور الذي قامت به يف جمال التربية يف ذلك الوقت 
الذي حدد اجلوامـع    ) حسني مؤنس   (وسوف تعتمد الباحثة يف اختيار اجلوامع على اختيار         

  )٤(:  ول اهلجري كما يلي األوىل يف اإلسالم حسب تاريخ نشأا يف القرن األ
 ) هـ ١٧(جامع الكوفة ، ) هـ١٤(جامع البصرة ، ) هـ ١( املسجد النبوي 

                                           
  ) .  ٤٤٧: ( رقم احلديث ، باب من بىن مسجداً ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ، دار الكتب العلمية ومؤسسة مجال للطباعـة والنـشر         ، ١/١٨٣ ، تاريخ ابن خلدون  : عبد الرمحن   ،  ابن خلدون    )2(

 . م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، بريوت 
، بـريوت   ، عامل الكتـب     ، ٢٠١: ص   ، التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية      : حممد منري   ،  مرسي   )3(

 . م ١٩٨٢، لبنان
 . م ١٩٨١، الكويت ، سلسلة عامل املعرفة  ، ١٤٨-٩٣-٨٤-٨٠-٦٧-٦٦: ص  ، املساجد: حسني ،  مؤنس )4(



 ٣١ 

 ) . هـ ٥٥(جامع القريوان ، ) هـ ٢١(مسجد عمرو بن العاص 
فإن الباحثـة سـوف     ، ونظراً ألن حدود هذه الدراسة تقتصر مكانياً على املشرق العريب           

باإلضافة إىل املسجد   ،  املشرق العريب يف القرن األول اهلجري        تقتصر هنا على اجلوامع األوىل يف     
وذلك ألمهية هذه اجلوامع ودورها يف التربية       ، احلرام واملسجد األقصى واجلامع األموي بدمشق       

 . يف القرن األول 
אמ: א :א

 . تعد الكعبة املشرفة أول بيت بين لعبادة اهللا يف األرض 

  )٩٦:آية ، آل عمران(}إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَمِني{:قال تعاىل

وقيل إن آدم هو الذي بناه بعد أن خطَّ له جربيـل            ، وقيل إن الذي وضع أساسه هم املالئكة        
عليه السالم فأعاد بناءه بعد     فجاء إبراهيم   ، وقد َخِرب زمن طوفان نوح      ، عليه السالم مكانه    

  . )١(أن أراه جربيل أساسه املتقدم

  ) . ١٢٧: آية ، البقرة (  }وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ {: قال تعاىل 

ـ        ، مث جددت قريش بناءه قبل البعثة النبوية         ود ووضع الرسول صلى اهللا عليه وسلم احلجر األس
  . )٢(يف مكانه بيده الشريفة قبل أن يبعث 

مث احلجـاج بـن يوسـف        ، )٣(وممن جدد بناءه يف القرن األول اهلجري عبد اهللا بن الـزبري             
  )٥(.)٤(الثقفي

                                           
، خمطوط مبكتبة جامعة امللك سـعود        . ١٢-١١: ص   ، تاريخ مكة واملدينة والطائف   : حسن بن علي    ،  العجيمي )1(

 .   هـ ١٢٦٧، الرياض ، قسم املخطوطات 
  . ١٥-١٤: ص ، مصدر سابق  ، تاريخ مكة واملدينة والطائف: حسن بن علي  ، العجيمي )2(
وهو أول مولود يف اإلسالم مـن       ) هـ٢(ولد عام   ،  يكىن أبا بكر     عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي         " )3(

واجتمع علـى طاعتـه أهـل       ، بويع له باخلالفة بعد معاوية بن يزيد        ، وخالته  ، شهد اجلمل مع أبيه     ، املهاجرين باملدينة   
 ، االستيعاب: د الرب   ابن عب ) " (هـ٧٣(قتل يف خالفة عبد امللك بن مروان عام         . وخراسان  ، والعراق  ، واليمن  ، احلجاز

  ) . ٣/٩٠٥، مصدر سابق 
، وابن األشـعث    ، كان ذا شجاعة وإقدام حارب ابن الزبري        ، احلجاج بن يوسف الثقفي وىل العراق عشرين سنة          " )4(

 )١ط، هـ ١٤٠٢. بريوت ، مؤسسة الرسالة  ، ٤/٣٤٣ ، سري أعالم النبالء: حممد ، الذهيب ) ". (هـ ٩٥(وتوىف عام 
 . هـ ١٤٠٣، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٥٩: ص  ، فتوح البلدان: أبو احلسن ، بالذري  ال)5(



 ٣٢ 

 . فلم يكن موجوداً قبل اإلسالم ، أما املسجد نفسه 
لطواف حـول   وإمنا كل ما كان هو مدار ا      ، ومل يكن قبل اإلسالم ذكر للمسجد احلرام        " 

وذلك ألنه مل يكن يف التشريع اجلاهلي صالة يؤدوا حول الكعبة وإمنا كـان            ، الكعبة املعظمة   
  . )١(" املعتاد عند العرب يف جاهليتها الطواف حول الكعبة فقط 

  :والذي بىن جدار املسجد أول مرة هو اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
وإزدحام املصلني  ،  كثرة الناس    – رضي اهللا عنه     –ملا رأى عمر بن اخلطاب      " 

وأدخل أرضها يف املسجد    ، وهدمها  ، اشترى الدور املالصقة للمسجد احلرام      
، وأخذ منهم   ، وضع مثنها   ، وعندما امتنع بعض أهل الدور من بيع دورهم         ، 

فلما ، وفنائكم  ، ومل ترتل عليكم يف سوحكم      ، أنتم نزلتم بفناء الكعبة     : وقال  
وكان ارتفاعه دون   ، فجعل عمر حائطاً على املسجد    ، رأوا العزم أخذوا الثمن     

  .)٢(" القامة 

بن اوقد شهد املسجد احلرام يف القرن األول اهلجري عدة توسعات منها توسـعة عثمان              
وأخـرياً   ، )٧( )٦(مث توسعة عبد امللك بن مـروان       ، )٥(وتوسعة عبد اهللا بن الزبري     ، )٤( )٣(عفان
  . )٩( )٨(عة الوليد بن عبد امللك توس

 
                                           

 .   هـ ١٣٥٤، جدة ، املطبعة الشرقية  ، ٧: ص  ، تاريخ عمارة املسجد احلرام: حسني عبد اهللا ،  باسالمة )1(
  .  ١٣: ص ، مرجع سابق  ، تاريخ عمارة املسجد احلرام: حسني ،  باسالمة )2(
وهو أحـد   ، هاجر إىل احلبشة مث إىل املدينة       ،  بعد عام الفيل     ٦ولد عام   ، عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي          " )3(

االسـتيعاب يف معرفـة     : ابن عبـد الـرب      " ( هـ  ٣٥وتوىف عام   ، هـ  ٢٤بويع باخلالفة عام    ، العشرة املبشرين باجلنة    
  ) . ٣/١٠٣٧، مصدر سابق ، األصحاب

  .  ٥٩-٥٨: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان: ذري  البال)4(
  . ٥٩: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )5(
متلك ، كان غزير العلم    ، هـ  ٢٦ولد عام   ، اخلليفة الفقيه   ، عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية             " )6(

 " . هـ ٨٦وتوىف عام ، وكان من فقهاء املدينة ، بعد أبيه الشام ومصر 
  ) . ١٩: ص ، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب ( 
  . ١٩: ص ، مرجع سابق  ، تاريخ عمارة املسجد احلرام: حسني ،  باسالمة )7(
الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي الدمشقي الذي أنشأ جامع بين أمية بويع باخلالفة بعهد من بـين                       " )8(

  ) . ٤/٣٤٧، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب " (  هـ ٩٦توىف عام ، أبيه 
  .   ٦٠: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )9(



 ٣٣ 

 : الدور التربوي للمسجد احلرام 
إال أنه لعـب    ،  بالرغم من تأخر بداية الدور التربوي للمسجد احلرام إىل ما بعد فتح مكة              

بعد ذلك دوراً كبرياً يف هذا امليدان من خالل ما كان يعقد يف رحابه من حلقات للعلم يتـردد           
 . الف من زوار البيت العتيق من احلُجاج وغريهم بل اآل، عليها املئات 

بـن  امعـاذ    رك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      وقد بدأ الدور التربوي للمسجد احلرام بت      
  . )٢(ويفقههم يف الدين، ليقوم بتعليم أهلها ،  يف مكة بعد الفتح )١(جبل

 . ويف عهد اخللفاء الراشدين ازدهر الدور التربوي للمسجد احلرام 
، وظل املسجد احلرام على صغره يزدحم يف هذا العهد برجال احلـديث             " 

وتقـارن  ،وظلَّت حلقام تناقش تفسري اآليات      ، وأصحاب الفتوى   ، والقراء  
ويتضاعف اتساع  ،وبني ما عرفت من القواعد يف لغة آبائهم من قريش           ، بينها  

دينـة أحـد    ويشتد تنافس الطلب كما هبط من امل      ، احللقات يف مواسم احلج     
 . )٣(" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابة املشهورين بترددهم على مسجد

وطلبة العلم الذين    ، العلماء يف العهد األموي فقد استمر املسجد احلرام موئالً للكثري من            أما
ـ – بن عباس    اهللاوأشهرهم عبد   ، ورغبة يف االنقطاع للعلم     ، جلأوا إليه هربا من الفنت       ي ـرض

  . - عنه اهللا
وهرع الظامئون إىل مناهل    ، واتسعت حلقة ابن عباس يف املسجد احلرام        " 

فكانت حركة قويـة تركـت أثرهـا يف مجـوع           ، العلم يروون غلتهم منها     
املتدارسني املوزعني يف أفناء املسجد وأنتجت ضجةً علميةً اتصل صداها ببيوت           

 )٤(ة فيما بعد جماهد بن جرب     وأنتجت هذه املدرس  ، مكة من أطرافها إىل أطرافها      

                                           
استشهد ، وكان من جنباء الصحابة وفقهائهم      ، واملشاهد  ،وبدراً  ، شهد العقبة   ، معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجي       " )1(

 ) . ١/١٩، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب )  "( هـ١٨(ردن عام بالطاعون يف األ
 . ت .د، مكة املكرمة ، مطابع جامعة أم القرى  ، ٥٦٠: ص  ، احتاف الورى بأخبار أم القرى: عمر ،  فهد )2(
ملكـة العربيـة    األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام علـى تأسـيس امل           ، ١/٩٦ ،تاريخ مكة   : أمحد  ،  السباعي   )3(

 . هـ ١٤١٩، الرياض ،  السعودية
، وأبا هريـرة وغريهـم   ، وعائشة ، مسع سعداً ، جماهد بن جرب املخرومي موىل السائب بن أيب السائب املخرومي       " )4(

  ) . ١/٩٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " ( كان أعلم أهل زمانه بالتفسري ، وقرأ القرآن على ابن عباس 



 ٣٤ 

 )٢(وعمرو ابن دينـار   ، ) هـ١٠٤ت   ()١(وسليمان بن يسار  ، )هـ١٠٣ت(
  )٤() .. "١٠٧ت( ابن عباس )٣(وعكرمة موىل) هـ ١٢٦ت (
א: :א

فاشتراه صلى اهللا عليـه      ، )٥(وكان موضعه مربداً لغالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة         
  . )٧( رضي اهللا عنه )٦(أداها من مال أيب بكر الصديق، شرة دنانري وسلم منه بع

 : وقد جاء يف قصة بناء املسجد 
وقبـور   ، خنـل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أخذ ا ملربد من بين النجار كـان فيـه                  " 

   )٨(.."وجعلوا عضادتيه حجارة ، فصفّوا النخل قبله له : قال ، فسويت ، وخرب ، املشركني
 : ) النجار( فقد قال عنه ، والشكل الذي اختذه املسجد عند بنائه أول مرة ، أما قبلته 

وطولـه  ، وجعل قبلته إىل بيت املقـدس       ، بىن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسجده مربعاً         " 
  . )٩(" وجعل له ثالثة أبواب ، سبعون ذراعاً أو يزيد 

 

                                           
وزيد بن ثابت رضي    ، وأيب هريرة   ، مسع من ابن عباس وعائشة      ، كان من أئمة االجتهاد     ، سليمان بن يسار املدين      " )1(

  ) . ١/٩١، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: ا لذهيب " ( اهللا عنهم وغريهم 
، وابن عمرو   ، ع ابن عباس    مس، وكان ثبتا ثقة    ، ) هـ٤٦(ولد عام   ، عمرو بن دينار عامل احلرم أبو حممد احلجي          " )2(

، مـصدر سـابق      ، تذكرة احلفـاظ  : الذهيب  " .  (وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم أمجعني وسواهم         ، جابر بن عبد اهللا     
١/١١٣ ( 
كان احلسن البـصري إذا قـدم   : قال مرة بن خالد     ، عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد اهللا الرببري مث املدين اهلامشي             " )3(

  ) ٩٦-١، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " . ( صرة أمسك عن التفسري والفتيا ما دام عكرمة بالبصرة عكرمة الب
  . ١/١٣٥، مرجع سابق  ، تاريخ مكة: أمحد ،  السباعي )4(
، وىل  شهد العقبـة األ   ، كان أحد النقباء    ، أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار                 " )5(

 ، االستيعاب يف معرفـة األصـحاب     : ابن عبد الرب    " ( وذلك يف السنة األوىل للهجرة      ، توىف قبل بدر بالذحبة     ، والثانية  
 ) . ١/٨٠، مصدر سابق 

وكان رفيق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف    ،  كان أول من أسلم من الرجال ، هو عبد اهللا بن أيب قحافه    " )6(
االستيعاب يف معرفـة    : ابن عبد الرب    " . ( هـ  ١٣وتوىف عام   ، مكث يف اخلالفة سنتني وثالثة أشهر       ، نة  هجرته إىل املدي  

 ) . ٣/٩٦٣، مصدر سابق  ، األصحاب
  . ٢٠: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )7(
  ٢/١٦: ص ، مصدر سابق  ، تاريخ ابن خلدون:   ابن خلدون )8(
 .  هـ ١٤١٧، املدينة املنورة ، دار املدينة  ، ١١٤: ص  ، الدرة الثمينة يف أخبار املدينة:  حممود حممد بن،  النجار )9(



 ٣٥ 

 : وي يف القرن األول اهلجري وأشهر التوسعات اليت شهدها املسجد النب

، مث زيادة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، زيادة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه    

  . )٢( رمحه اهللا تعاىل )١(مث زاد فيه الوليد بن عبد امللك على يد خليفته عمر بن عبد العزيز

 : الدور التربوي للمسجد النبوي 

وكل ،  معهد للتعليم يف الدولة اإلسالمية يف القرن األول اهلجري           كان املسجد النبوي أكرب   

فعليه أن ينظر إىل النموذج الذي رمسه       ، معلم مسلم يريد أن يسري على الطريق األمثل يف التعليم           

، بقولـه   فقد علَّم صلى اهللا عليه وسلم أصـحابه         ، له نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف هذا اال          

وهناك تلقت عنـه األمـة   ، ومجيع املناسبات ، ويف كل األوقات ،  وإنكاره ،وإقراره  ، وفعله  

 . وتفاصيله ، الدين اإلسالمي بكل دقائقه 

، وعمر بن اخلطاب    ، كأيب بكر   ، وبعد وفاته جلس العديد من أصحابه للتعليم يف مسجده          

 . ريهم وغ ، )٤(وجابر بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن عمر  ، )٣(وعبد اهللا بن رواحه 

 : وقد أمثر هذا النشاط العلمي مثاراً يانعة متثلت يف ظهور مدرسة الفقهاء السبعة وهم 

ـ ٩٤ت ( )٦(عروة بن الزبري    ، ) هـ٩٤ ( )٥(سعيد بن املسيب       ابـن  أبـو بكـر   ، ) هـ

 

                                           
ونشأ يف مصر يف والية أبيـه       ، ولد باملدينة زمن يزيد     ، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي             " )1(

وتـوىف  ، وزهده يضرب املثل    ، وبعدله  ، عاش أربعني سنة    ،  الوليد   ويل إمرة املدينة يف خالفة    ، كان إماماً فقيها    ، عليها  
  ) . ١٢١ – ١/١١٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  . ( "هـ١٠١عام 

  . ١٤: ص ، مصدر سابق  ، تاريخ مكة واملدينة والطائف:  العجمي )2(
، ال الفتح ألنه قتل يوم مؤتة شهيداً       إواملشاهد كلها   ، وبدراً  ، شهد العقبة   ، عبد اهللا بن رواحة األنصاري اخلزرجي        " )3(

  .  ٣/٨٩٨، مصدر سابق  ،  يف معرفة األصحاب االستيعاب: ابن عبد الرب " ( وكان شاعراً حمسناً 
وبيعة الرضـوان   ، واخلندق  ، شهد العقبة   ، مفيت املدينة يف زمانه     ، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري            " )4(
  ) . ٤٤-١/٤٣، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ : الذهيب " ( ) هـ ٧٨(وىف عام ت
ولد لسنتني مضتا من خالفـة عمـر        ، من أجلّ التابعني    ، فقيه املدينة   ، سعيد بن املسيب املخزومي شيخ اإلسالم         " )5(

  ) . ٥٦-١/٥٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) " ( هـ٩٤ت ( رضي اهللا عنه 
وكان عاملاً بالسرية حافظـاً     ، تفقه على خالته عائشة رضي اهللا عنها        ، عروة بن الزبري بن العوام اإلمام عامل املدينة          " )6(
  ) . ٦٣-١/٦٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) " ( هـ ٩٤ت( ، ثبتاً



 ٣٦ 

 )٣(عبيد اهللا بن عبـد اهللا     ، ) هـ١٠٨ت ()٢(القاسم بن حممد    ، ) هـ٩٤ت ()١(ارثــ احل
 ) . هـ ١٠٠ت ( )٤(خارجه بن زيد، ) هـ ١٠٠ت(  بن يسارسليمان، ) هـ٩٨ت(

 ) . هـ ١٠٦ت ()٥(سامل بن عبد اهللا بن عمر: ويضيف إليهم البعض أربعةً هم 
 )٧(نـافع مـوىل ابـن عمـر       ، ) هـ  ١٠٤ت   ( )٦(أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف        

 .) هـ١١٧ت ()٨(عبد الرمحن بن هرمز، ) هـ١١٧ت(
، كونوا حركـةً علميـةً ضـخمة        ف، الذين درسوا على أيديهم      مث تالميذهم من بعدهم     

  )٩(:وهم

                                           
كثري الرواية وكان مولده يف     ، ثقة فقيهاً   كان حجة   ، عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي            " )1(

  ) .  ٦٤- ١/٦٣، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " ( خالفة عمر رضي اهللا عنه 
،  أمجعني     موابن عباس رضي اهللا عنه    ، مسع من عمته عائشة     ، القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه            " )2(

 ) .  ٩٧-١/٩٦، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ : الذهيب ) " ( هـ ١٠٨ ت ( احلديث وكان كثري، كان أعلم أهل زمانه 
وهـو  ، واحلديث شاعراً حمسناً    ، كان مع إمامته يف الفقه      ، عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل الضرير             " )3(

، مـصدر سـابق      ، رة احلفـاظ  ـذكت: الذهيب   . ( ")هـ  ٩٨ت  ( ، مه اهللا تعاىل    ـبد العزيز رح  ـمؤدب عمر بن ع   
٧٩-١/٧٨ (   
، وأحـد كبـار العلمـاء إال أنـه قليـل احلـديث              ، أحد الفقهاء   ، خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري املدين         " )4(
  ) . ١/٩١، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب )"  ( هـ١٠٠ت(
وأبا هريرة  ، وعائشة  ، مسع أباه   ، ع بني العلم والعمل     أحد من مجي  ، سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي           " )5(

، مـصدر سـابق      ، تذكرة احلفاظ : الذهيب   " ( )هـ١٠٦(توىف  ، ومجع بني الزهد والتواضع     ، رضي اهللا عنهم أمجعني     
١/٨٨ . (  
: الذهيب   " ( )هـ١٠٤ت(، كان من كبار أئمة التابعني      ، أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قيل إن امسه عبد اهللا              " )6(

  ) .  ١/٦٣، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ
أصح األسانيد مالك عـن     : وغريه من الصحابة وقال البخاري      ، حدث عن مواله ابن عمر      ، نافع موىل ابن عمر      " )7(

 ، ة احلفـاظ  تذكر: الذهيب  . ( ") هـ  ١١٧ت(بعثه عمر بن عبد العزيز إىل أهل مصر يعلمهم السنن           ، نافع عن ابن عمر     
 ) . ١٠٠-١/٩٩، مصدر سابق 

، كما كـان ثقـة ثبتـاً عاملـاً مقرئـاً            ، كان كاتباً للمصاحف    ،  بن احلارث    ربيعةعبد الرمحن بن هرمز موىل       " )8(
 ) . ١/٩٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب . ( ") هـ١١٧ت(
كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة      ، ١٦٥: ص   ، يفالدور التربوي للمسجد النبوي الشر    : سعود بنيان   ،  اجلهين   )9(

 . هـ ١٤١٩، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، التربية 



 ٣٧ 

 )٣(أبو الزناد الفقيه  ، ) هـ١٣٠-٥٤ ()٢(حممد بن املنكدر  ، ) هـ١٢٤-٥٠ ()١(الزهري  " 
مالك ، ) هـ١٣٤ت ()٥(حيىي بن سعيد  ، ) هـ١٣٦ت ()٤(ربيعة ابن فـروخ  ، ) هـ١٣١ت(

 ) " . هـ١٧٩-٩٤ ()٦(بن أنس إمام دار اهلجرة
وهكذا كان املسجد النبوي طوال القرن األول اهلجري معهداً علمياً بكل ما حتمله هـذه               

 . واستحق أن يوصف جبامعة اإلسالم األوىل ، الكلمة من معاين الرقي العلمي 
א: :א

ـ ، وقيل أنه يعقوب عليه السالم   ، قيل أن من بىن بيت املقدس هو آدم عليه السالم            دد مث ج
  . )٧(بناءه داوود وسليمان عليهما السالم 

وقد انتزع املسلمون يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هذا املسجد من                
بـن  اويف العهد اإلسالمي أعاد عبد امللك        ، )٨(الرومان على يد عمرو بن العاص رضي اهللا عنه        

                                           
، هو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشي                        " )1(

 ) . ١١٣-١/١٠٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب" ( وكان من أعلم احلفاظ ، )  هـ ٥٠  (ولد عام
وأنس رضـي اهللا    ، وجابر  ، وابن عباس   ، مسع أبا هريرة    ، حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير القرشي التميمي            " )2(

  ) . ١٢٨-١/١٢٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) " ( هـ١٣٠( عنهم أمجعني وسواهم ت 
وكان صاحب كتابة وحساب    ، وأباه أمامة وغريهم    ،  بن ذكوان املدين فقيه املدينة مسع أنس بن مالك           هو عبد اهللا   " )3(
  ) . ١٣٥-١/١٣٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) " ( هـ ١٣١ت(
، ن يزيـد    روى عن أنس بن مالك والسائب ب      ، موىل آل املنكدر    ،  ربيعة بن أيب عبد الرمحن بن فروخ التيمي املدين           )4(

 ، تذكرة احلفاظ : الذهيب  ( " ) هـ  ١٣٦ت عام   ( ربيعة الرأي   : ولذلك يقال له    ، كان إماماً حافظاً جمتهداً بصرياً بالرأي       
 ) . ١٥٨-١/١٥٧( ، مصدر سابق 

ب والسائ، حدث عن أنس بن مالك      ، قاضي املدينة املنورة    ، جناري  ، أنصاري  ، حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو         " )5(
 ) . هـ ١/١٣٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب . ( " ) هـ ١٣٤ت ( ، وكان ثقة فقيها  ، بن يزيد وسواهم 

، إذا ذُكر العلماء فمالك الـنجم       : قال عنه الشافعي    ، مرو بن احلارث    ر بن ع  مالك بن أنس بن مالك بن أيب عام        " )6(
مـصدر   ، تذكرة احلفاظ : الذهيب  ) "(هـ  ١٧٩ت( ، إذا املالك حلقة    قدمت املدينة بعد موت نافع بسنة ف      : وقال شعبة   

 ) . ١/٢٠٨، سابق 
 . م ١٩٧٣، بريوت ، ل دار اجلي ، ١/٧ ، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل: جمري الدين ،  احلنبلي )7(
ومل يزل والياً عليهـا حـىت    ، فتح مصراً، عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم يف العام الثامن للهجرة   " )8(

 ) " . هـ ٤٢ت ( مث عاد والياً عليها يف زمن معاوية ، مث عزله ، فأقره عثمان عليها أربع سنوات ، مات عمر 
 ) . ٣/١١٨٤، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: يوسف ، ابن عبد الرب        ( 



 ٣٨ 

  : )١()هـ٦٦(مروان بناءه 
قد أراد عبد امللك أن يبين      : وإىل سائر األمصار    ، ه  وبعث إىل مجيع عمال   " 

، وأن يبين املسجد    ، على صخرة بيت املقدس قبة تقي املسلمني من احلرَّ والربد           
فوردت الكتب عليه من سائر عمـال       ،  رعيته   رأيوكره أن يفعل ذلك دون      

 أرصد، فجمع الصناع لعمله    ، نرى رأي أمري املؤمنني موافقاً رشيداً     : األمصار  
  )٢("للعمارة ماالً كثرياً يقال إنه خراج مصر سبع سنني 

 : الدور التربوي 
كان ، والتابعني قاموا بنشر العلم فيه      ، بعد فتح بيت املقدس دخل إليه مجاعة من الصحابة          

 الذي أرسله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه          )٣( بن الصامت  ةمن أبرزهم الصحايب اجلليل عباد    
 . لشام لتعليم أهل ا

فرأى رجالً  ، دخلت مع عبادة بن الصامت مسجد بيت املقدس         : " قال عنه أحد أصحابه     
لوال أنك تناجي ربك لعلوت راسـك       : فقال له   ، أو عن مشاله    ، يصلي واضعاً نعله عن ميينه      

  . )٤(" تفعل كفعل أهل الكتاب ، ذه العصا 
 : ومن أبرز من توىل التعليم أيضاً يف بيت املقدس 

بـن  اوقبيصة  ، ) ت بعد الثمانني     ( )٦(وأم الدرداء   ، ) هـ  ٧٩ت ()٥(عبد الرمحن بن غنم   

                                           
 . م ١٩٨٦، القاهرة ، دار الفكر العريب  ، ٢٤٢: ص  ، ميةمعاهد التربية اإلسال: سعيد إمساعيل ،  علي )1(
  . ١/٢٧٢، مصدر سابق  ، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل: جمري الدين ،  احلنبلي )2(
وبـدراً   ، كان أحد النقباء شهد العقبـة  ، أنصاري خزرجي ، عبادة بن الصامت بن قيس من بين عمرو بن عوف            " )3(

ومات ا عـام    ، مث انتقل إىل فلسطني     ،  ووجهه عمر بن اخلطاب إىل الشام قاضياً ومعلماً فاقام جبمص            ،واملشاهد كلها   
  ) . ٢/٧٠٨، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب ) "       ( هـ ٣٤(
  . ١/٢٨٦، مصدر سابق  ، اجلليل بتاريخ القدس واخلليلاألنس :  احلنبلي )4(
كان مولده يف حياة الـنيب      ، وفقيه الشام   ، شيخ أهل فلسطني    ، عبد الرمحن بن غنم األشعري الفقيه أحد التابعني          " )5(

 ، تذكرة احلفـاظ : الذهيب "  ( وعليه تفقه عامة التابعني بالشام ، وقيل أن له رؤية ، وألبيه صحبه  ، صلى اهللا عليه وسلم     
 ) . ١/٥١، مصدر سابق 

" خطبها بعده معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه فأبت           ،  هجيمة الوصابية احلمريية زوجة أيب الدرداء        :أم الدرداء    " )6(
 ) . ١/٥٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب . ( توفيت بعد الثمانني 



 ٣٩ 

 ) . هـ٩٩ت ( )٢(وعبد اهللا بن حمرييز، ) هـ٨٦ت( )١(ذؤيب
 . كان املسجد األقصى موئالً للعلم والعلماء وهكذا 

: ومن حوله من مؤسـسات علميـة        ،وقد كان ملا قام فيه ويف ساحاته        " 
ورباطات ، وخوانق  ، وزوايا  ، ودور حديث   ،ودور قرآن   ، ت  مدارس ومكتبا 

أو كليات أو جامعة تعقد فيهـا احللقـات         ، كان عبارة عن معاهد علمية      ، 
والعلـوم  ، والتاريخ  ، وعلوم اللغة العربية    ، وتدرس العلوم الشريعة    ، العلمية  

  . )٣(" وغريها ، الرياضية 
:א:א

 أختطها عتبـة   ، حدى أهم مدينتني يف بالد العراق يف القرن األول اهلجري           كانت البصرة إ  
وبىن ا مسجداً   ، هـ  ١٤بأمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عام            . )٤(بن غزوان ا

بن أبيه بـاآلجر     )٧(مث بناه زياد  ، وبناه باللنب    ،  )٦( مث زاد فيه أبو موسى األشعري      )٥(من قصب 
  .  )٨(وزاد فيه زيادة كثرية ، بالساج وسقفه ، صواجل

 : الدور التربوي 
والسياسية ، كان مسجد البصرة منذ أول يوم أسس فيه مسرحاً لكثري من األنشطة التعليمية              

                                           
لناس بقضاء زيد بن وكان من أعلم ا، كان على خامت اخلليفة عبد امللك  ،  أبو سعيد اخلزاعي املدين      ذؤيبقبيضة بن    " )1(

 ) . ١/٦٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "    ( ثابت رضي اهللا عنه 
، وحدث عن عبادة بن الصامت      ، أحد األعالم سكن بيت املقدس      ، عبد اهللا بن حمرييز بن وهب القرشي اجلمحي          " )2(

  ) . ١/٦٨، مصدر سابق  ،  احلفاظتذكرة: الذهيب " .  ( ومجاعة ، وأيب سعيد رضي اهللا عنهم ، ومعاوية 
 هـ ١٩٥٣ ، تطوان، دار الطباعة املغربية  ، ٣٨: ص  ، تاريخ اجلامعة اإلسالمية الكربى: حممد عبد الرحيم ،  غنيمة )3(
وبـىن  ، واخـتط البـصرة     ، هاجر إىل احلبشة وشهد بدراً      ، كان سابع سبعة يف اإلسالم      ، عتبة بن غزوان املازين      " )4(

 ) . ٣/١٠٢٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب ) " ( هـ١٧ت(، بالقصب مسجدها 
  . ٣٤١: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )5(
، والبصرة  ، مث ويل لعمر الكوفة     ، استعمله النيب صلى اهللا عليه  وسلم مع معاذ على اليمن            ، امسه عبد اهللا بن قيس       " )6(
  ) . ٢٤ – ١/٢٣، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "  ( وقام بإقرائه ، ان حسن الصوت بالقرآن ك
كان رجالً عاقالً   ، وال رواية   ، وليست له صحبة    ، ولد عام اهلجرة    ،  بن أبيه    زياد: ويقال  ، قيل أنه ابن أيب سفيان       " )7(

مث معاويـة الـذي واله   ، مث استعمله علـي  ، مث عزله ،  البصرة استعمله عمر على بعض صدقات  ، يف دنياه داهية خطيباً     
  ) . ٢/٥٢٣، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب ) " . ( هـ٥٣ت ( ، العراقني 

  . ٣٤٢: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )8(



 ٤٠ 

وبسبب هذا املسجد اشتهرت البـصرة      ، باإلضافة إىل إقامة الشعائر التعبدية فيه       ، واالجتماعية  
والذي أسسها هو الصحايب اجلليـل أبـو        ، واحلجاز  ، وفة  كمدرسة علمية منافسة ملدرسة الك    

وحتولـت  ، موسى األشعري الذي أرسله اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لتعليم أهلها              
  )١(.البصرة إىل مركز علمي عايل خاصة يف عهد األمويني 

 محـاد ابـن     كان: " قال يا قوت    ، ومتيز جامع البصرة بالذات حبلقات تعليم اللغة العربية         
  )٣("ويذهب إىل أصحاب العربية يتعلم منهم، فيدعه ،  يف اجلامع )٢(مسلمة مير باحلسن البصري

  : )٤(ومن أشهر الذين كانت هلم حلقات علمية يف مسجد البصرة 
ـ ١١٠ت ( )٥(وحممد بن سريين  ، ) هـ  ٨٨ت(احلسن البصري     )٦(أبـو العاليـة   ، ) هـ

 )١(وأيـوب ، ) هــ   ١٢٣ت ()٨(وثابت البناين ، ) ـه١١٨ت ( )٧(مث قتادة   ، ) هـ٩٠ت(

                                           
بريوت ، مؤسسة الكتب الثقافية     ، ١٦١: ص   ، مدار التاريخ املسجد ونشاطه االجتماعي على     : عبد اهللا   ،  الوشلي   )1(

 .  هـ ١٤١٠، 
وحفظ كتاب اهللا يف خالفة     ، نشأ باملدينة   ، يقال أنه موىل زيد بن ثابت       ، احلسن بن أيب احلسن أبو سعيد البصري         " )2(

، مصدر سابق    ، تذكرة احلفاظ : الذهيب  ( "  فصيحاً  ، كان عاملاً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثري العلم           ، عثمان  
٧٢-١/٧١ . (  
  . ٣ط،  م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، دار الفكر بريوت  ، ١٠/٢٥٥ ، معجم األدباء: ياقوت ، احلموي )3(
  . ١٦١: ص ،   مرجع سابق املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا ،  الوشلي )4(
، كان فقيها إماماً غزير العلم      ، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان       ، وىل أنس بن مالك     أبو بكر م  : حممد بن سريين     " )5(

 ) . ١/٧٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " .    ( رأساً يف الورع ، ثقة ثبتا عالمة  يف التعبري 
، وغريه، قرأ القرآن على أيب     ،  بين رياح    رفيع بن مهران البصري الفقيه املقرئ موىل امرأة من        ، أبو العالية الرياحي     " )6(

مصدر  ، تذكرة احلفاظ : الذهيب  " .  ( ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أيب العالية          : " قال أبو بكر بن أيب داوود       
  ) . ٦٢ ، ١/٦١، سابق 

ما يف القرآن آيـة إال وقـد        : مسعت قتادة يقول    : قال معمر   ، قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير املفسر         " )7(
:  الذهيب   ("والنسب  ،وأيام العرب   ، واللغة  ، ورأساً يف العربية    ، واختالط العلماء   ، كان عاملاً بالتفسري    ، مسعت فيها شيئاً    
  ) . ١٢٣ ، ١/١٢٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ

كما كـان   ، وعدة كان أعبد أهل زمانه      ، ك  وأنس بن مال  ، روى عن ابن عمر وابن الزبري       ، ثابت البناين البصري     " )8(
  ) . ١/١٢٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "    ( أحفظ أهل زمانه 



 ٤١ 

 . ومن بعدهم ) هـ١٣٩ت ()٢(ويونس، ) هـ١٣١ت(
:א:

 : وجاء يف خرب بنائه ، هـ عندما اختط الكوفة ١٧ عام )٣(بناه سعد بن أيب وقاص
، فعال بسهم قبل مهب القبلة    ، جالً  أمر ر فلما انتهى إىل موضع مسجدها      " 
، وأعلم على موقعه  ، بل مهب الشمال    مث عال بسهم أخر ق    ، على موقعه   فأعلم  

مث عال بسهم قبـل     ،وأعلم على موقعه    ، مث عال بسهم أخر قبل مهب اجلنوب        
ودار إمارا يف مقـام     ، مث وضع مسجدها    ، فأعلم على موقعه    ، مهب الصبا   

  )٤(" العايل وما حوله 

  . )٦(وبالغ يف اإلنفاق على بنائه ،  زياد كما بناه ، )٥(مث وسعه املغرية بن شعبة 
 : الدور التربوي 

وكـان  ، وقد نزل ا الكثري من الصحابة       ، حاضرة بالد العراق مع البصرة       الكوفة   تكان
حيث كانت له شهرة     ،)٧(أشهر من توىل التعليم يف جامعها الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود           

 .  من حلقات علم كبرية يف جامع الكوفة مبا أقام فيه

                                                                                                                                
كان ، مسع عمرو بن سلمة وغريه      ، كان من املوايل    ، أحد األعالم   ، أيوب بن أيب متيمة أبو بكر السختياين البصري          " )1(

 ، تذكرة احلفـاظ  : الذهيب  " (جامع كثري العلم حجة عدالً      ، ثبتا يف احلديث    ، ة  ثق، وشديد اإلتباع للسنة    ، سيد العلماء   
  ) . ١٣١ – ١/١٣٠، مصدر سابق 

 " وكان يقول ما كتبت شيئاً قط، كان أحد األئمة األعالم الورعني ، يونس بن عبيد البصري رأى أنس بن مالك  " )2(
  ) . ١/١٤٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ :الذهيب (                                      

، شهد بدراً واحلديبية وسـائر املـشاهد   ، هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف كان سابع سبعة يف اإلسالم           " )3(
قاد املـسلمني يف القادسـية      ، واستعمله عمر بن اخلطاب عليها      ، اختط الكوفة   ، وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا         

 ) . ٢/٦٠٦مصدر سابق و  ،  االستيعاب يف معرفة األصحاب:ابن عبد الرب " ( ) هـ٥٥ت(
  . ١٢٩ص ، مصدر سابق ، فتوح البلدان :  البالذري )4(
وكـان أول مـشاهده احلديبيـة       ، وقدم مهاجراً   ، أسلم عام اخلندق    ، من ثقيف   ، املغرية بن شعبة بن أيب عامر        " )5(
  ) . ٤/١٤٤٥، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب : عبد الرب ابن " .      ( بالكوفة ) هـ٥٠ت(
  . ٣٥٧ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )6(
وهاجر ، واحلديبية  ، شهد بدراً   ، كان إسالمه قدمياً يف أول اإلسالم       ، حليف بين زهرة    ، عبد اهللا بن مسعود اهلذيل       " )7(

: ابـن عبـد الـرب       ( ") هـ  ٣٢ت  ( ر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم          وهو أحد الذين أم   ، اهلجرتني  
  ) . ٣/٩٨٧، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب



 ٤٢ 

يعين –كان أصحاب ابن مسعود شيوخ هذه القرية        ) : هـ٩٥ت ( )١(قال سعيد بن جبري   " 
  . )٢(" الكوفة 

ويفيت الناس واشتهر   ، ويروي احلديث النبوي    ، والتفسري  ، وكان ابن مسعود يعلم القرآن      
  : )٣(من مدرسته 
 )٧(وعبيدة، ) هـ٦٣ت()٦(ومسروق، ) هـ٧٥ت ( )٥(واألسود، ) هـ  ٦٢ت ()٤(علقمة

 . وغريهم ) هـ ٧٢ت(
 )٨(وعلى إثر ذلك تشكلت حركة علمية ضخمة يف الكوفة كان من أشهر علمائها شـريح              

ـ ١٠٥ت ()٩(والشعيب، ) هـ٧٨ت( ـ ٩٥ت()١٠(والنخعـي ، ) هـ وسـعيد بـن    ، ) هـ

                                           
قتلـه  ، وكان أحد العلماء اجلهابـذة  ، مسع ابن عباس ، أحد األعالم ، سعيد بن جبري الواليب الكويف املقرئ الفقيه    " )1(

  ) . ١/٧٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب              ( " هـ ٩٥احلجاج عام 
   . ٢٧٧: ص ، مرجع سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )2(
  . ٢٧٧: ص ، مرجع سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )3(
وقـرأ  ، ولد يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم         ،  من كبار التابعني     ،فقيه العراق   ، علقمة بن قيس بن عبد اهللا        " )4(

  ) . ١/٤٨مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "     ( القرآن على ابن مسعود رضي اهللا عنه 
، أخذ عن معـاذ     ، كان كثري العبادة واحلج     ، وابن أخي علقمة بن قيس      ، عامل الكوفة   ، األسود بن يزيد النخعي      " )5(

 ) . ١/٥٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "      ( وابن مسعود وحذيفة رضي اهللا عنهم 
وكان ، ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه         : الشعيبقال  ، أحد التابعني   ، مسروق بن األجدع اهلمداين الكويف       " )6(

 ) . ١/٤٩، بق مصدر سا ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "     ( أعلم بالفتوى من شريح 
وأخذ عن علي وابن مسعود وكان يقرئ القـرآن         ، أسلم زمن فتح مكة باليمن      ، عبيدة بن عمرو السلماين الكويف       " )7(

  ) . ١٨/٥٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "   ( ويفيت الناس 
كـان  ، ى الكوفة مث علي ومن بعده       استقضاه عمر عل  ، من املخضرمني   ، شريح بن احلارث بن قيس الكويف الفقيه         " )8(

  ) . ١/٩٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) "  ( هـ٨٠(وقيل ) هـ ٧٨(مات عام ، فيه دعابة ، فقيهاً شاعراً 
كان إماماً حافظاً قال ابـن      ، ولد يف خالفة عمر رضي اهللا عنه        ، عامر بن شراحيل اهلمداين الكويف عالمة التابعني         " )9(

وتـوىف عـام    ، كان ال يكتب علمه     ، والثوري يف زمانه    ، والشعيب يف زمانه    ، ابن عباس يف زمانه     : العلماء ثالثة   : عيينة  
  ) . ١/٧٩، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب )      ( هـ١٠٥(
رة وال جيلس إىل    وكان يتوقى الشه  ، كان أحد العلماء ذوي اإلخالص      ، إبراهيم بن يزيد بن قيس األسود الكويف         " )10(

  ) . ١/٧٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "      ( األسطوانة 



 ٤٣ 

-٨٠ ()١(ومل تزل تلك احلركة يف منو دائم حىت أنتجت أبا حنيفة النعمـان            ، ) هـ٩٥ت(جبري
 ) . هـ١٥٠
 حىت  )٢( " ولقد كان النشاط العلمي يف مسجد الكوفة يف قمته يف القرنني األولني للهجرة            " 
  . )٣(" هـ بلغ أربعة األف طالب ٨٢إن طالب احلديث يف الكوفة عام : "قيل 

א: :א
وقبل ذلك كان   ، هـ  ٩٦وانتهى من العمل فيه عام      ، هـ  ٨٧بناه الوليد بن عبد امللك عام       

، وإمنا كان جزءاً من كنيسة يوحنا املعمـدان         ، ولكنه مل يكن بناءاً مستقالً      ، اجلامع موجوداً   
فكان اجلزء الشرقي مـن الكنـسية       ، حيث صاحل املسلمون النصارى على نصف ما بأيديهم         

  . )٤(هم فاختذوه مسجداً ، وبقي اجلزء الغريب بيد النصارى يؤدون فيه شعائر، للمسلمني 
 : الدور التربوي 

ودخل أهلها يف الدين اجلديد     ، فما إن فتحها املسلمون     ، كانت دمشق حاضرة بالد الشام      
 من الصحابة   فتوىل ذلك عدد  ، إلسالم  وشرائع ا ،والسنة  ، حىت احتاجوا إىل من يعلمهم القرآن       

مـن  بطلـب   عنه وممن أرسلهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا، ممن كانوا يف اجليش الذي فتحها   
وكان مسجدها اجلامع هو مقر النشاط التعليمـي        ،)٦( )٥( الشام يومئذ يزيد بن أيب سفيان      وايل
وإن عند كـل عمـود      ، عهدت املسجد اجلامع بدمشق     : قال شيخ يدعى أبو عمر      "  : فيها  

                                           
ضرب علـى   ، ورأى أنس بن مالك رضي اهللا عنه        ، ) هـ  ٨٠(ولد عام   ، فقيه العراق   ، النعمان بن ثابت التيمي      " )1(

 الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة : عي قال الشاف، وكان ال يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويكسب ، القضاء فأىب توليه 
 ) . ١٦٩-١/١٦٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب                    ( 

  .  ١٥٧: ص ، مرجع سابق  ، املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا ،  الوشلي )2(
 ١ط، م ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣، مصر ، مكتبة وهبة  ، ١/٢٠ ، طبقات احلفاظ: عبد الرمحن بن أيب بكر ،  السيوطي )3(
  . ١٢٩: ص ، مصدر سابق  ، فتوح البلدان:  البالذري )4(
وشهد حنيناً  ، أسلم يوم فتح مكة     ، يزيد بن أيب سفيان بن حرب بن أميه بن عبد مشس كان أفضل بين أيب سفيان                  " )5(

وأوصـاه  ، استعمله أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه        ، ائة بعري   وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني م          ، 
 ) " . هـ ١٩(توىف عام ، وخرج يشيعه راجالً 

  ) . ٤/١٥٧٥، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب           ( 
 . م ١٩٩١-هـ ١٤١٢، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية  ، ٣٥٧/ ٢ ، الطبقات الكربى: حممد ،  ابن سعد )6(



 ٤٤ 

  . )١(" وعليه الناس يكتبون العلم ،شيخاً
 حلقات إقراء القرآن الكرمي اليت استمرت بعد وفاته         )٢(وقد سن الصحايب اجلليل أبو الدرداء       

  . )٣(" إنَّ أبا الدرداء هو الذي سن هذه احللق يقرأ فيها : قال يزيد بن أيب مالك "
، فيحدث النـاس  ، وبعد الفراغ من اإلقراء كان أبو الدرداء جيلس يف إحدى زوايا املسجد  

  . )٤(ويقوم بإفتائهم يف مسائلهم العامة واخلاصة 
ابن ( قال ، ودراساته ،وخباصة يف جمال تعليم القرآن    ، مث استمر دور مسجد دمشق التربوي       

 :  عن تعليم القرآن الكرمي يف ذلك اجلامع )جبري
، من القرآن دائمـاً *إن يف جامع دمشق كل يوم إثر صالة الصبح جمتمع عظيم لقراءة سبع       " 

وحيضر يف  ، ءون فيها من سورة الكوثر إىل اخلامتة        تسمى الكوثرية يقر  ، ومثله إثر صالة العصر     
  )٥(" هذا اتمع الكوثري من ال جييد حفظ القرآن 

إال أن قـراءة    ،  كان يف زمن متأخر عن القرن األول اهلجري          )ابن جبري (ومع أن حديث     
علـى   إىل أزمان متأخرة دليل      اإلنتظامواستمرارها ذا   ، السبع نشأت يف القرن األول اهلجري       

 . الدور الذي قام به هذا اجلامع املبارك يف نشر تعليم القرآن الكرمي بالذات 
:א:

، هــ   ٢١بناه عمرو بن العاص يف مدينة الفسطاط مبصر على إثر فتح اإلسكندرية عـام               
 املؤرخني تاج   ويسمى عند ( ويعترب أول مسجد أسس بديار مصر يف امللَّة اإلسالمية بعد فتحها            

، هـ  ٥٣ وايل مصر من قبل معاوية عام        )١( وقد زاد فيه بعد ذلك مسلمة بن خملد        )٦()اجلوامع  

                                           
جملـة دراسـات     ، ١٠٦:  ص ،هـ  ٨٦الدور التربوي للمسجد اجلامع بدمشق من الفتح حىت عام          : ملكة  ،  أبيض   )1(

 . سوريا ، دمشق ، م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ربيع أول ، العدد السابع  ، جلنة كتاب تاريخ العرب، تارخيية 
، ومقرئ أهل دمـشق     ، كان عامل أهل الشام     ،  وشهد أحد    ،أسلم يوم بدر    ، عومير بن زيد األنصاري اخلزرجي       " )2(

  ) . ٢٥ ، ١/٢٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) "  ( هـ ٣٢(توىف عام ، وقاضيهم ، وفقيههم 

  .  ١٠٤: ص ، املرجع السابق  ، هـ٨٦الدور التربوي للمسجد اجلامع بدمشق من الفتح حىت عام : ملكه ،  أبيض )3(
  . ١٠٤: ص، مرجع سابق  ، هـ٨٦الدور التربوي للمسجد اجلامع بدمشق من الفتح حىت عام : ملكة ،  أبيض )4(
 . واستمرت كما نرى إىل زمن ابن جبري ، هذه نشأت يف زمن عبد امللك بن مروان  وقراءة السبع * 
 . م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، وت بري، دار بريوت للطباعة والنشر  ، ٢٤٤: ص  ، الرحلة: حممد بن أمحد ،  ابن جبري )5(
، دار التحرير للطباعة والنشر      ، ١٠٨-٣/١٠٧ ، واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار    املواعظ: أمحد بن علي    ،  املقريزي   )6(

 . هـ ١٢٧٠، القاهرة 



 ٤٥ 

  . )٣( هـ٧٩ عام )٢(وكانت الزيادة الثانية يف عهد عبد العزيز بن مروان
 : الدور التربوي 

 فيهـا   بل كان جامعة عقدت   ، مل يقتصر دور هذا اجلامع على أداء الشعائر الدينية فحسب           
  . )٤(والفقهاء ، الدروس على يد كبار العلماء 

ويطلق على ، وكانت دروس جامع عمرو بن العاص تعطى تطوعاً وتربعاً حسبة لوجه اهللا         " 
  . )٥( " " زاوية "أماكن الدرس يف جامع عمرو بن العاص 

بـن  االذي يوضح الليثُ    ) القصص  ( وكان من أشهر ما يلقى يف جامع عمرو بن العاص           
 : أقسامه وحكمه فيقول ) هـ١٧٥-٩٤ ()٦(سعد

 ،فأما قصص العامـة     ، وقصص اخلاصة   ، قصص العامة   : مها قصصان   " 
ذلك مكروه ملـن    و، ويذكرهم  ، فهو الذي جيتمع إليه نفر من الناس يعظهم         

إذ ولّـى   ، وأما قصص اخلاصة فهو الذي فعله معاويـة         ، وملن استمعه   ، فعله  
، وذكر باهللا عز وجل   ، الصبح جلس   إذا سلَّم من صالة     ف، رجالً على القصص    

، ودعـا للخليفـة     ، وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، وجمده  ، ومحده  
  )٧("وعلى املشركني ، ودعا على أهل حربه، وأهل واليته 

                                                                                                                                
قال عن نفسه ولدت مقدم الـنيب       ، له صحبة وألبيه    ، نائب مصر ملعاوية    ، مسلمة بن خملد بن الصامت األنصاري        " )1(

 " هـ ٦٢هـ حىت مات عام ٤٧وقبض ويل عشر سنني توىل إمرة مصر عام ، صلى اهللا عليه وسلم املدينة 
  ) . ٣/٤٢٤، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب      ( 

، واستقل مبصر عـشرين سـنة    ، عقد له أبوه بذلك     ، ويل العهد بعد عبد امللك      ، عبد العزيز بن مروان بن احلكم        " )2(
  ) . ٤/٢٤٩، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب "     ( مبصر ) هـ ٨٦ت (، زيادة و
 .هـ١٣٩١، مصر ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية  ، ١/٦٤ ، مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون: سعاد ،  ماهر )3(
 .  ١/٧١ ، السابقاملرجع  ، مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون: سعاد ،  ماهر )4(
  . ١/٧٢، املرجع السابق  ، مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون: سعاد ،  ماهر )5(
هو أفقه مـن    : قال الشافعي   ، وعاملها أبو احلارث الفهمي األصبهاين األصيل       ، شيخ الديار املصرية    ،  الليث بن سعد     )6(

 " واحلديث ، وحيفظ الشعر ، القرآن والنحو حيسن ، عريب اللسان ، كان فقيه البدن ، مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به 
  ) . ١/٢٢٤، مصدر سابق ،  تذكرة احلفاظ: الذهيب (                                        
  .   ٣/١٢١، مصدر سابق  ، املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلثار:  املقريزي )7(



 ٤٦ 

 )١(وأشهر من قام بالتعليم يف هذا اجلامع من الصحابة والتـابعني عبـد اهللا بـن عمـرو                 

-٩٤(والليـث بـن سـعد       ، ) هـ١٢٨-٥٣ ( )٢(ويزيد بن أيب بن حبيب    ، ) هـ٦٥ت(

 وغريهـا ، واملواريـث  ، واحلديث  ، خ  اريـوالت، ت دروسهم الفقه    ـحيث تناول ) هـ١٧٥

   )٣(.من العلوم 
والصحابة الذين قاموا بالتعليم    ، كما أن إقراء القرآن يف املسجد العتيق من األمور البارزة           " 

أو أقام إقامة دائمةً مثـل      ، وابن عباس    ، )٤(كأمثال أيب ذر  ، ام إقامة مؤقتة    يف مصر منهم من أق    
  . )٧( " )٦(وأبو متيم اجليشاين، وعبد اهللا بن عمرو  ، )٥(عقبة

                                           
، كان صواماً قواماً تالياً لكتـاب اهللا        ، جر هو وأبوه قبل الفتح      ها، عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي          " )1(

 ) . ١/٤٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب .   ( ومحل عنه املصريون علماً كثرياً ، طالبه للعلم 
هو أول من   و، وكان حليماً عاقالً    ، كان مفيت أهل مصر     ، أبو رجاء األزدي املصري الفقيه      ، يزيد بن أيب حبيب      " )2(

وقد ولد يف   ، والفنت  ، وقبل ذلك كانوا يتحدثون يف الترغيب واملالحم        ، واحلرام  ، واحلالل  ، واملسائل  ، أظهر العلم مبصر    
  ) .  ١/١٢٩، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "      ( هـ ٥٣خالفة معاوية عام 

  . ٢٥٧: ص ، جع سابق مر ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )3(
وكان رأساً  ، أسلم يف أول املبعث خامس مخسة       ، جندب بن جنادة أحد السابقني األولني       : امسه  ، أبو ذر الغفاري     " )4(

، مصدر سابق    ، تذكرة احلفاظ : الذهيب  "   ( توىف بالربذة بقرب املدينة     ، وصدق اللهجة   ، واجلهاد  ، والزهد  ، يف العلم   
١٨-١/١٧ . (  
وىل إمـرة   ، شاعراً  ،  مفوهاً   فصيحاً، قارئاً لكتاب اهللا بصرياً بالفرائض      ، كان فقيها عالمة    ، عقبة بن عامر اجلهين      " )5(

  ) . ١/٤٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "  ( هـ ٤٧وأغزاه البحر عام ، مث عزله ، مصر ملعاوية 
وقدم املدينة زمـن عمـر بـن        ، ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، امسه عبد اهللا بن مالك بن أيب األسحم          " )6(

 ) . ٤/٧٣، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب " ( اخلطاب رضي اهللا عنه 
االسـتيعاب يف   : ابن عبد الـرب     "  ( تعلم أبو متيم القرآن من معاذ بن جبل حني قدم عليهم اليمن             : " وقال ابن عبد الرب     

 ) . ٤/١٦١٦، مصدر سابق  ، صحابمعرفة األ
  . ٢٥٨-٢٥٧: ص ، مرجع  سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )7(



 ٤٧ 

א :א
א א א א

 .الوظيفة الدينية : املطلب األول 
  . الصالة : أوالً   
 . عتكاف اال: ثانياً   
  . تالوة القرآن الكرمي : ثالثاً   

  . الوظيفة االجتماعية : املطلب الثاني  
  . حتقيق التعارف بني أبناء األمة اإلسالمية : أوالً   
  . مجع الصدقات وتوزيعها : ثانياً   
  . استقبال الوفود : ثالثاً   
  . إعالن النكاح : رابعاً   

 . اإلعالمية للمسجد الوظيفة: املطلب الثالث 
 . إعالن األحكام الشرعية : أوالً    
  . توجيه اتمع يف مجيع شئون حياته : ثانياً    
  . التحذير من البدع واملنكرات : ثالثاً    
  . الدفاع عن اإلسالم وإظهار حماسنه : رابعاً    

 .الوظيفة السياسية واإلدارية والعسكرية  :املطلب الرابع 
 . أخذ البيعة باخلالفة   : الً أو   
 .  إعالن سياسة الدولة : ثانياً    
 . إدارة شئون احلكم : ثالثاً    
 . مقر القيادة العسكرية : رابعاً    



 ٤٨ 

א א:א א א :א
، مية اتمـع  يسهم من خالهلا يف تن    ، ومهام كثرية   ، للمسجد يف اإلسالم وظائف عديدة      

وهي حتقيق األمن والطمأنينـة جلميـع       ، ويسري به حنو أهدافه السامية اليت رمسها اهللا تعاىل له           
وهذه الوظائف واملهام اليت يؤديها املسجد إمنا تنبع من أن املسجد يف اتمع اإلسالمي              ، أفراده

 . ودنيوية معاً ، ضرورة دينية 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       وقد اتسعت وظيفة املسجد يف حياة ر      " 

، فقد عمت إىل جانب كونه مكانـاً للعبـادة          ، ويف حياة خلفائه الراشدين     
وجماالً لعقد  ، مكاناً للقضاء بني الناس     ، وللمدارسة يف أمور املسلمني   ، وللتعليم  

ومكاناً تستقبل فيه وفود القبائل وسـفراء       ، ألوية اجليوش احملاربة يف سبيل اهللا       
، وقامت املساجد كمجالس للشورى كما يتضح من غزوة األحزاب          ، الدول  

مث تعدت رسـالتها إىل     ، فقامت مقام املالجئ    ، مث آوت ابن السبيل والغريب      
، ومـصانعاً للـسالح     ، والزكـوات   ، مجعيات خريية يف مجع الـصدقات       

أو ، وقامت بدور املستـشفيات العـسكرية       ، واستعراض القوات العسكرية    
،  يـوم اخلنـدق      )١(كما حدث يف إصابة سعد بن معاذ      ، مليدان  مستشفيات ا 

  )٢(" فكانت املظهر حملاسن اإلسالم واملسلمني ، وتقلدت دور اإلعالم 

 : ومن أهم الوظائف اليت أداها املسجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ما يلي 
א :אא:א

 هذه الوظيفة من وظائف املسجد أال وهي ا لوظيفة التعبدية يف قولـه              وقد ذكر اهللا تعاىل   

}: تعاىل   رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تِجارة ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَـامِ الـصلَاةِ               يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والْآصالِ     ُ
  ) . ٣٦: آية ، النور (  }وإِيتَاء الزكَاةِ 

  . )٣(وقراءة القرآن  ، وتارة بالذكر ، والتعبد هللا يكون تارة بالصالة 
                                           

أسلم باملدينة بني العقبة األوىل والثانية علـى يـد          ، سعد بن معاذ بن النعمان من بين عبد األشهل أوسي أنصاري             " )1(
، مث انتقض جرحه فمات منه      ، ورمي يوم اخلندق بسهم فعاش شهراً       ، ندق  واخل، وأحد  ، شهد بدراً   ، مصعب بن عمري    

  ) . ٢/٦٠٢، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب " ( وهو الذي اهتز ملوته عرش الرمحن 
  . ١٧: ص ، مرجع سابق   ، املسجد وأثره يف اتمع:  حممود علي عبد احلليم )2(
الس األعلى للمـساجد برابطـة   ، جملة رسالة املسجد  ، ١٣: ص   ، الدور الوظيفي للمسجد  : عبد اهللا   ،  القناوي   )3(

 . م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ربيع الثاين ، العدد السادس ، السنة السادسة ، مكة املكرمة ، العامل اإلسالمي 



 ٤٩ 

 ) . ٣٦: آية ، النور ( } فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه { :قال تعاىل 

 : وأهم العبادات اليت تؤدى داخل املسجد وترتبط به ارتباطاً وثيقاً ما يلي 
 : الة الص: أوالً 

وعليها يترتب األجر العظيم    ، وألصقها به   ، فالصالة أهم العبادات اليت تؤدى يف املسجد        
 : كما ورد ذلك يف احلديث الشريف التايل ، من اهللا سبحانه وتعاىل 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
وصالته يف  ،  بيته   صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف       ( وسلم  

فأحسن ، وذلك أن أحدهم إذا توضأ      ،  سوقه بضعاً وعشرين درجة     
، ال يريد إال الـصالة      ، مث أتى املسجد ال ينهزه إال الصالة        ، الوضوء  

حـىت  ، خطيئة  ا  وحط عنه   ، فلم خيط خطوة إال رفع له ا درجة         
  ما كانت الـصالة    صالةفإذا دخل املسجد كان يف      ، يدخل املسجد   

واملالئكة يصلون على أحدكم مادام يف جملسه الذي صلى         ، هي حتبسه   
مـا مل  ، اللهم تب عليه  ، اللهم أغفر له    ، اللهم أرمحه   : يقولون  ، فيه  

  . )١() ما مل حيدث فيه ، يؤذ فيه 
وال شك يف أن هذا أجر عظيم للمصلي وللذاكر الذي حيتسب األجر يف انتظاره للصالة               

ومل تقـم   ،  )٢(ي الدافع احملرك للفرد يف مجيع شؤون حياتـه األخـرى            والصالة الصحيحة ه  
 . املساجد أصالً إال إلقامة الصالة  

وتبعاً إلقامتـها تتحقـق     ، فألجل الصالة حيضر املسلمون إىل املسجد       " 
وال خيطر يف   ، فاملسلم ال يتوجه إال ألداء الصالة       ، الوظائف األخرى للمسجد    

وتبعاً لـذلك   ، ويهرع إىل املسجد إال أداء الصالة        ، باله وهو يستجيب للنداء   
ويتعلم االنضباط والنظام إىل آخر وظائف املـسجد        ، يتحقق التعاون والتآخي    

  )٣(" األخرى 

                                           
 ) . ٤٧٥( رقم احلديث  ، باب الصالة يف  مسجد السوق، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
، مكة املكرمة ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة    ، ٤: ص   ، رسالة املسجد التربوية  : عبد العزيز   ،  الرشيد   )2(

 . هـ ١٤٠١، جامعة أم القرى 
  . ٣٠-٢٩: ص ، مرجع سابق  ، وظيفة املسجد يف اتمع: زيد ،  الزيد )3(



 ٥٠ 

فال جيوز للمسلم أن خيـرج      ، لذلك فقد أمرنا سبحانه وتعاىل أن نتخذها أماكن للصالة          
  . منها إذا حضر وقت الصالة بدون أن يصلي إال بعذر

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كنـتم يف           : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
  . )١(" فال خيرج أحدكم حىت يصلي ، املسجد فنودي بالصالة 

 : االعتكاف : ثانياً 

هـرا  وعهِد�َا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَ{: قال تعاىل ، واملساجد هي مواضع االعتكاف    
 ) . ١٢٥: آية ، البقرة ( }بيتِي لِلطَّائِفِني والْعاكِفِني والركَّعِ السجودِ

، َعكَفـاً   ،  َعكََف على الشيء َيعكُـف      : واالعتكاف من   " 
، وقيل أقـام    ، ال يصرف عنه وجهه     إذ أقبل عليه مواظباًَ     ، وعكوفاً  

: آية ، األعراف ( }نامٍ لَّهـم  يعكُفُون علَى أَصـ   {: ومنه قوله تعاىل    

 . أي يقيمون ) ١٣٨
َوأَنتم َعـاِكفُونَ   {: قال تعاىل   ، اإلقامة يف املسجد    : والعكوف  

أي مقيمـون يف    : عـاكفون   ، ) ١٨٧: آية، البقرة  (}ِفي الَْمَساِجدِ 
ويقـرأ  ، يصلي فيـه    ، املساجد ال خيرجون منها إال حلاجة اإلنسان        

  . )٢( "القرآن 
 :  معىن االعتكاف لغة أما شرعاً فهو وهذا

  . )٣(" من شخص خمصوص على صفة خمصوصة ، ملقام يف املسجد ا" 
 : والغاية من االعتكاف هي 

ذلك ، وعبادته بعيداً عن ملهيات الدنيا وصوارفها       ، التفرغ لذكر اهللا    " 
 ،وتعـود إىل اهللا     ، وتتـدبر   ، أن النفس حتتاج إىل حلظات خلوة تتأمل فيها         

                                           
رقـم احلـديث    . باب النهي عن اخلروج إذا أذن املؤذن        ،  كتاب املساجد ومواضع الصالة       ،صحيح مسلم :  مسلم   )1(
من قول أيب هريرة عندما رأى رجالً خيرج من املسجد بعد األذان قبل             ، أما هذا فقد عصى أبا القاسم       : " بلفظ  ، ) ٦٥٥(

 . أن يصلي 
 . ) َعكََف ( مادة ، مصدر سابق ، لسان العرب :   ابن منظور )2(
  . ٤/٣٤١، أبواب االعتكاف ، كتاب االعتكاف ، مصدر سابق  ، فتح الباري:  العسقالين )3(



 ٥١ 

ولكي ، وتتجرد عن مجيع ما يصرفها عن خالقها سبحانه وتعاىل          ، وتتصل به   
ال جيده املؤمن إال يف رحاب      ، يتحقق هلا ذلك فالبد هلها من جو إمياين عميق          

فجميع مـن  ، والدار اآلخرة ، فكل ما حوله يف املسجد يذكره باهللا   ، املسجد  
وذلك كله مما   ، كراَُ له   أو ذ ، به   تعاىل ، أو تاٍل لكتا     إما ساجد هللا  ، يف املسجد   

  . )١(" وملذاا ، وجيعل الروح تسمو بعيداً عن الدنيا ، يشرح الصدر 

 : تالوة القرآن الكرمي : ثالثاً 
تالوة القرآن بتدبر وتفكُّـر     : ومن العبادات اليت يترتب على أدائها يف املسجد أجرَ عظيم           

،  يف بيت مـن بيـوت اهللا يتلـون كتـاب اهللا              ما اجتمع قوم  : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
وذكرهم ، وحفتهم املالئكة   ، وغشيتهم الرمحة   ، إال نزلت عليهم السكينة     ، ويتدارسونه بينهم   

  . )٢(" اهللا فيمن عنده 
بل على التدارس الذي يعين ، واألجر املترتب يف هذا احلديث ليس على تالوة القرآن فقط          

والعمل مبقتضاها وهذا   ، وذلك لتطبيقها   ، وتشريعات  ،  من أحكام    التفهم ملا يف القرآن الكرمي    
وهو على هذا النحو من أهم األعمـال        ، باختصار هو العلم الذي ينبغي على كل مسلم طلبه          

 . اليت يترتب على عملها يف املسجد األجر العظيم 
،  وبـني ربـه     ، أن رسالة املسجد الدينية دف إىل إصالح العبد فيما بينه            جندوهكذا  " 

لتكون خري أمة أخرجت    ، كما دف إىل إصالح األمة كما أرادها اهللا         ، وفيما بينه وبني نفسه     
  )٣(" للناس 

                                           
  . ٣٦-٣٥: ص ، مرجع سابق  ، وظيفة املسجد يف اتمع: زيد ،  الزيد )1(
 ) . ٢٦٩٩(رقم احلديث ، ... باب فضل ا الجتماع على تالوة القرآن ، كتاب الذكر  ، صحيح مسلم:   مسلم )2(
  .   ١١٣: ص ، مرجع سابق  ، الدور الوظيفي للمسجد: عبد اهللا ،  القناوي )3(



 ٥٢ 

א א:א :א
  )١(" وحوله يتكامل بناؤها ، كان املسجد هو حمور ارتكاز عمارة املدن اإلسالمية " 

نورة بعد وصول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إليهـا هـو              فأول ما بين يف املدينة امل     
فكان للبدء يف بنائه منذ أول يوٍم أسست فيه الدولة اإلسالمية داللة كـبرية علـى                ، مسجدها  

األمهية اليت ينطوي عليها التخطيط لبناء هذه الدولة من جمتمع يكتسب صفة الرسوخ من خالل               
  . )٢(عةً التزامه بتطبيق اإلسالم عقيدةً وشري

وبعد عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان املسجد أول بناء يقوم املسلمون بتـشييده               
اختطـوا  ، والبـصرة   ، فمثالً مبجرد أن دخل املسلمون الكوفة       ، عند فتحهم ألي قطر جديد      

  . )٣(مسجديها
م فيـه   فاجتمـاعه ، وال زال   ، وقد لعب املسجد دوراً اجتماعياً مهماً يف حياة املسلمني          

ويوطَّـد األخـوة   ، والليلة يوثق عرى الـروابط االجتماعيـة   ، للصالة مخس مرات يف اليوم      
، ويقوم مبواساته يف أحزانـه      ، ويسأل عن أحواله    ، فيتفقد املسلم أخاه    ، اإلسالمية بني رواده    
يـه  فتتحقق بذلك الوحدة اإلسالمية اليت شبهها الرسول صـلى اهللا عل          ، ومشاركته يف أفراحه    

 . وسلم بوحدة اجلسد الواحد الذي يتأثر كل عضو منه مبا يصيب باقي األعضاء 
كمثـل  ، وتعاطفهم  ، وتوادهم  ، ترى املؤمنني يف ترامحهم     : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  . )٤("واحلمى ، اجلسد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
 .  اال االجتماعي ومن أهم األدوار اليت لعبها املسجد يف

 
 

                                           
  . ١٠١: ص ، مرجع سابق  ، وظيفة املسجد يف اتمع: زيد ،  الزيد )1(
  . ٣: ص ، مرجع سابق  ، رسالة املسجد التربوية:  الرشيد ، عبد العزيز )2(
الروض املعطـار يف    : حممد عبد املنعم    ، احلمريي  " ( كوفة املسجد   وأول شيء خط بال   : "  جاء يف خرب بناء الكوفة       )3(

 ) . م ١٩٨٤ ، بريوت، مكتبة لبنان )  . الكوفة : ( مادة  ، خرب األقطار
واختط عتبة بـن غـزوان      ، هـ  ١٤سنة  ، بنيت يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه          : " وجاء يف خرب بناء البصرة      

، مصدر سابق    ، الروض املعطار يف خرب األقطار    : حممد عبد املنعم    ، احلمريي  " ( جداً من قصب    وبىن ا مس  ، املنازل ا   
 ) ) . البصرة : ( مادة 

 ) . ٥٨٩١: ( رقم احلديث ، باب رمحة الناس والبهائم ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(



 ٥٣ 

 : حتقيق التعارف بني أبناء األمة اإلسالمية : أوالً 

 أكرب دليل   ∗)الصفة  (فاملسجد مأوى الغريب املنقطع وابن السبيل منذ فجر اإلسالم ومتثل           

 . على ذلك 

وقـول  ،  واصفاً ما القى يف صدر اإلسالم من الشدة          – رضي اهللا عنه     )١(فعن أيب هريرة    

 . فادعهم يل ، فة احلق أهل الص:  عليه وسلم صلى اهللا

 أتتـه   إذا، وال على أحد    ، وال مال   ، وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل أهل         " 

ومل يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية إليهم وأصاب منهم وأشـركهم             ، صدقة بعث ا إليهم     

  .)٢("فيها 

                                           
" سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأوي إليهـا املـساكني             ظُلةَُ يف مؤخر م   : " الصفة بضم الصاد وتشديد الفاء       ∗ 
 ) . دت ، لبنان ، بريوت ، دار الكتاب العريب  ، ١/٤٧٤ ، التراتيب اإلدارية: عبد احلي ، الكتاين (

فبنيت ، أهل الصفّة كانوا فقراء يقدمون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هلم  أهل وال مال                   : " وقال ابن اجلوزي    
وفـاء الوفـاء    : علي بن أمحد    ، السمهودي  " ( أهل الصفة   : هلم صفة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل            

 ) . ت .د، لبنان ، بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، ٢/٤٥٣ ، بأخبار دار املصطفى
فكـانوا  ، ى اهللا عليه وسلم ال منازل هلـم         كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول اهللا صل        : " وقال عبد اهللا بن قسيط      

م يـدعوهم إليـه     ـفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      ، ويظلون فيه ما هلم مأوى غريه       ، ينامون على عهده يف املسجد      
 ، الطبقات الكربى : ابن سعد   " ( وتتعشى طائفة منهم معه حىت جاء اهللا بالغىن         ، فيفرقهم على أصحابه    ، بالليل إذا تعشى    

  ) . ١/٢٥٥، مصدر سابق 
وإليها ينسب أهل الـصفة     ، الصفة ظلة يف مؤخرة مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم يأوي إليها املساكني              : " وقال عياض   

 ) . ٢/٤٥٣، مصدر سابق  ، ..وفاء الوفاء : السمهودي " ( على أشهر األقوال 
فلما حولت بقي حائط القبلة األعلى مكان أهل        ، مشايل املسجد   إن القبلة قبل أن حتول كانت يف        : " وقال احلافظ الذهيب    

  ) . ٢/٤٥٣، مصدر سابق ،  .. وفاء الوفاء: السمهودي " ( الصفة 
، الصفة مكان يف مؤخر املسجد النبوي مظلل أعد لرتول الغرباء ممن ال مأوى لـه وال أهـل                    "  : وقال احلافظ ابن حجر   

مصدر  ، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى    : السمهودي  " (  ميوت منهم أو  يسافر       ب من ويقلون فيه حبس  ، نوا يكثرون   وكا
  ) . ٢/٤٥٣، سابق

وحفظ عن النيب صلى اهللا عليه      ، قدم مهاجراً ليايل فتح خيرب      ، أبو هريرة امسه عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين           " )1(
 ) . ٣٧-١/٣٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب   ( ) "هـ٥٨(ت ، وكان من أصحاب الصّفة ، وسلم الكثري 

رقـم  ، وأصحابه  ، باب كيف كان عيش النيب صلى اهللا عليه وسلم          ، كتاب الرقاق    ، صحيح البخاري :  البخاري   )2(
  ) .  ٦٣٢٤: ( احلديث 



 ٥٤ 

فامتثل أصحابه رضوان   ، ومساعدم  ، الصدقة عليهم   وأمر صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ب      
 . اهللا عليهم أمجعني هذا األمر لدرجة أن بعضهم كان يعمل ليكسب ما ينفق منه عليهم 

جاء نـاس إىل الـنيب      " :  قال   – رضي اهللا عنه     –عن أنس بن مالك     
، والـسنة   ، ابعث معنا رجاالً يعلمون القرآن      : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا      

كانوا يقرأون  ، " القراء  : " عث إليهم سبعني رجالً من األنصار يقال هلم         فب
، وكانوا بالنـهار جييئـون باملـاء        ، ويتدارسون بالليل ويتعلمون    ، القرآن  

ويشترون الطعام ألهـل الـصفة      ، وحيتطبون فيبيعونه   ، فيضعونه باملسجد   
  )١("والفقراء 

والتكاتف بني أبناء األمة اإلسالمية     ، لتآلف  وا، وهكذا حتقق من خالل املسجد التعارف       
، فكان من أهل الـصّفة العـريب        ، أو أي معرفة سابقة     ، بدون أن يكون بينهم رابطة نسب       

بل وحىت بعض األنصار الذين نزلوا الصفة حباً يف حيـاة الزهـد              ، )٢(واحلبشي  ، والفارسي  
  . )٣(والورع 

فالغريب الذي حيضر إىل أية مدينة      ، لعهد النبوي   واستمر املسجد يؤدي نفس الدور بعد ا      
فيتعرف عليه أهل تلك املدينة من خالل املسجد الذي   ، إسالمية يرتل أول ما يرتل يف مسجدها        

 . ويعرفونه ، فيعرفهم ، جيتمع فيه أهل املدينة ألداء الصالة 
 : مجع الصدقات وتوزيعها : ثانياً 

وتوزيعها ، ريية اليوم يف مجع الصدقات من املسلمني كان املسجد يقوم بدور اجلمعيات اخل    
  )٤(. على الفقراء واملساكني 

  . )٥("  يعلَّق يف املسجد للمساكني ∗فقد أمر صلى اهللا عليه وسلم من كلَّ حائط بقنو" 

                                           
  . ٥١٤/ ٣، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  . ١/٤٧٧، مرجع سابق  ، ريةالتراتيب اإلدا:   الكتاين )2(
اجلامعـة اإلسـالمية     ، ٩١: ص  ،   اتمع املدين يف عهد النبوة خصائصه وتنظيماته األوىل       : أكرم ضياء   ،  العمري   )3(

 . هـ ١٤٠٣، الس العلمي إلحياء التراث اإلسالمي ، باملدين املنورة 
  . ١١٤: ص ، بق مرجع سا ، الدور الوظيفي للمسجد: عبد اهللا ،  القناوي )4(
دار  ، ٤/١٦ ، النهاية يف غريـب األثـر     : حممد بن حممد    ، اجلزري  ( ومجعه أقناء   ، العذق مبا فيه من الرطب      : القنو   ∗ 

 ) . م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، بريوت ، الفكر  
  . ٢/٤٥٧، مصدر سابق  ، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى:  السمهودي )5(



 ٥٥ 

، واحملتاجني ممن يرتادون املسجد     ، وكانت هذه الصدقة مبثابة املورد الدائم إلطعام الفقراء         
 : كان الفيء والصدقات مما يقسم يف املسجد وأيضاً 

أتى النيب صلى اهللا عليه     :  قال   – رضي اهللا عنه     –عن أنس    " 
، أنثروه يف املسجد فكان أكثر مال       : فقال، وسلم مبال من البحرين     

أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج صلى اهللا عليه وسلم             
،  قضى الصالة جاء فلجس إليـه        فلما، إىل الصالة  ومل يلتفت إليه       

  )١(" احلديث .. فما كان يرى أحداً إال أعطاه 
أما حني ال   ، ألن املال هنا مال يفء      ، فقراء وغريهم   ، ويالحظ هنا أن العطاء مشل اجلميع       

فإن الدعوة لإلنفاق عليهم تنطلق من املسجد وفيه        ، ويكون هناك فقراء وحمتاجني     ، يتوفر املال   
 . وتوزع ، ات جتمع الصدق

كنا : "  قال   – رضي اهللا عنه     –فعن جرير بن عبد اهللا البجلي       
فجاء قوم عراة ، يف صدر النهار عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

بـل  ، أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر         ، ∗جمتايب النمار 
 وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا         ∗ ∗فتمعر، كلهم من مضر    

، وأقـام   ، فأمر بالالً فأذَّن    ، فدخل مث خرج    ، رأى م من الفاقة     

يـا أَيهـا النـاس اتَّقُـواْ ربكُـم الَّـذِي             {:مث خطـب فقـال      ، فصلى  
ــاالً    ــا رِج مهمِن ــثبــا و هجــا زَو همِن ــق ــدةٍ وخلَ خلَقَكُــم مــن �َّفْــسٍ واحِ

   اتَّقُــواْ اللّـهاء وِـس�ا وكَـثِري    كَــان اللّـه إِن ــامحاألَربِـهِ و اءلُونالَّــذِي تَـس 
اتَّقُـوا  {: واآلية اليت يف احلشر     ) ١:آية،النساء(} علَـيكُم رقِيبـا   

                                           
 ) .  ٤١٦(رقم احلديث ، باب القسمة وتعليق القنو يف املسجد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
، كأا أخذت من لون النمر ملا فيها من السواد والبياض            ، بالنمرة كل مشلة خمططة من مآزر األعرا      : جمتايب ا لنمار     ∗ 

 ) . ٥/١١٧، مصدر سابق  ، ريب األثرالنهاية يف غ: اجلرزي ( فكأنه أراد أنه جاءه قوم البسي أزر خمططة من صوف 
وعدم إشراق اللون من قوهلم مكان أمعر وهو اجلدب الذي ال خصب            ، وأصله قلة النضارة    ، أي تغري   : متعر وجهه     ∗∗ 

  ) . ٢/٣٤٢، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي ( فيه 



 ٥٦ 

تصدق رجل  ) . ١٨: آية  ، احلشر( }اللَّه ولْتَنظُر �َفْس ما قَدمت لِغَـدٍ        

، من طعم متره    ، من صاع بره    ، من ثوبه    ، درمههومن  ، من ديناره   
فجاء رجل بصرة كادت كفة أن      : قال  ، ولو بشق مترة    : حىت قال   

حىت رأيت وجه رسول    ، مث تتابع الناس    ، بل عجزت   ، تعجز عنها   
فقال رسول اهللا صلى     ،  ∗اهللا صلى اهللا عليه وسلم لل كأنه مدهنة       

ر وأج، فله أجرها ، من سن يف اإلسالم سنة حسنة   : اهللا عليه وسلم    
  )١("من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء

 . واألعطيات بعد العهد النبوي ، واستمر املسجد مكانه لتوزيع الصدقات 
 رضي اهللا   –شهدت عثمان بن عفان     : " قال احلسن البصري    

: فسمعته يقول   ، وأنا يومئذ قد راهقت احللم      ،  وهو خيطب    –عنه  
أيها الناس اغدوا   ، عطياتكم فيأخذوا وافية    أيها الناس أغدوا على أ    

حىت واهللا  ، فتقسم بينهم   ، فيجاء باحلُلل   ، فيغدون  ، على كسوتكم   
، والعـسل   ، يا معشر املسلمني اغدوا على السمن       : مسعت أذناي   

يا معشر املسلمني اغـدوا علـى       : مث يقول   ، فيغدون فيقسم بينهم    
  )٢("طيب واملسك والعنرب وغريه فيقسم بينهم ال، فيغدون ، الطيب 

كيف أن العطاء أيضاً كان يوزع بني املسلمني يف املسجد بأمر مـن خليفـة               وهنا نرى   
ونوع من يوزع عليهم خيتلـف بـاختالف        ، وكيف أن مقدار ذلك العطاء      ،املسلمني نفسه   

 . أو ضيقها ، الوضع املايل لبيت مال املسلمني من حيث اتساع موارده 
وتوزيعها علـى   ، وبعد عهد اخللفاء الراشدين استمرت املساجد مكاناً الستقبال الزكاة          

 . مستحقيها 

                                           
واملدهنة ما جيعل فيه الـدهن      ، فاء املاء اتمع يف احلجر       مدهنة هي تأنيث املدهن شبه وجهه إلشراق السرور عليه بص          ∗ 

   ) . ٢/١٤٦، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي . ( فيكون قد شبهه بصفاء الدهن 
 ) . ١٠١٧: (رقم احلديث ، .. باب احلث على الصدقة ، كتاب الزكاة  ، صحيح مسلم:   مسلم )1(
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده         ، ٢٧: ص  ،  والسياسة   اإلمامة:  مسلم   عبد اهللا بن  ،  ابن قتيبة    )2(

 .  ط األخرية ، م ١٩٦٩-١٣٨٨، مصر 



 ٥٧ 

، ال خيرج يوم الفطر حىت يأمر بزكـاة رمـضان           ) هـ١١٠ت( فقد كان ابن سريين     " 
  . )١(" فتطيب ويرسل ا إىل املسجد 

 : استقبال الوفود : ثالثاً 
  . )٢(وإكرامه ، الوافد فاملسجد مكان استقبال الضيف 

،  نزل عليـه  ∗فقد كان الضيف إذا قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان له عريف           " 
  . )٣(" ة نزل مع أصحاب الصفّ، وإذا مل يكن له عريف 

 على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجده كانت           تنـزلوأكثر الوفود اليت كانت     
مث يضيف صلى اهللا    ، واستطاعته  ، كلَُ على قدر طاقته     ، الكرام  ضيافتهم تتوزع على الصحابة     

  . )٤(عليه وسلم الباقني
قـدمت  :  قال   – رضي اهللا عنه     – )٥(عن جهجاه الغفاري    " 

املدينة يف نفر من قومي يريدون اإلسالم   فحضروا مع رسـول اهللا              
 ليأخذ لكل رجل بيد جليسه    : فلما سلّم قال    ، صلى اهللا عليه وسلم     

، فلم يبق يف املسجد غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريي             ، 
فذهب يب رسـول    ، وكنت رجالً عظيماً طويالً ال يقدم علي أحد         

  )٦("اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مرتله
وكرم الوفادة اللذين ال خيفى على أحد       ، وكان فعله صلى اهللا سنة ألمته يف حسن الضيافة          

، وابن السبيل ، ومواساة الغريب   ، وترغيب هلم يف اإلسالم     ، تأليٍف لقلوب الناس    ما ميثالنه من    
 . والوافد 

                                           
  . ٧/٢٠١، مصدر سابق ، الطبقات الكربى :  ابن سعد )1(
   .٧٤: ص ، مرجع سابق  ، املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا ،  الوشلي )2(
 " ويتعرف األمري منه على أحواهلم ، أو اجلماعة يلي أمورهم ، هو القيم بأمور القبيلة : العريف   " ∗ 

 ) . َعَرَف : (مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب: ابن منظور           ( 
  . ٢/٤٥٦، مصدر سابق  ، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى:  السمهودي )3(
   . ٧٤: ص ، مرجع سابق  ، املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ:  عبد اهللا، الوشلي  )4(
عـاش إىل   ، وكان يومئذ أجري لعمر بن اخلطاب       ، وغزوة املريسيع   ، جهجاه الغفاري يقال إنه شهد بيعة الرضوان         " )5(

  ) . ١/٢٦٨، مصدر سابق  ، ..االستيعاب : ابن عبد الرب " خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
  . ٢ط، هـ ١٤٠٥، دمشق ، دار القلم  ، ١٩٨-٢/١٩٧ ، حياة الصحابة: حممد يوسف ،  الكاندهلوي )6(



 ٥٨ 

فاستقبل ضـيوف   ، فقد قام ذا الدور خري قام       ، وألن املسجد منرب الدعوة إىل اإلسالم       
 . املسلمني ممن يريدون الدخول يف اإلسالم ليعلن للوافدين اجلدد كرم املسلمني وحسن وفادم

 : إعالن النكاح : بعاً را
فكان واجباً على أهل هذا البيت أن يشاركوا كل فرد ،  مسلم كلفقد كان املسجد بيت  

والتعاون الذي يريـد    ، ليكتمل التالحم اإلمياين ويتجسد اإلخاء      ، وأحزانه  ، من أفراده أفراحه    
 . اإلسالم ألفراده أن يعيشوه 

 . لن يف املسجد فمولد أسرة جديدة حدثُ عظيم استحق أن يع
أعلنوا هـذا   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  رضي اهللا عنها قال      –عن عائشة   

  . )١(" واضربوا عليه بالدفوف ، النكاح واجعلوه يف املساجد 
واستمر الصحابة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظرون بتلك النظرة الشاملة الـيت               

 . يف املسجد وإعالن النكاح ،  فكانوا ال يرون بأساً باخلطبة ،أرادها اإلسالم للمسجد 
بن اففي املسجد احتفل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بزواجه من أم كلثوم بنت علي                " 

  )٢("وزفّوه إليها ، أيب طالب 
عن أيب جعفر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب إىل            " 

إمنـا  : أم كلثوم فقال علي      رضي اهللا عنه ابنته      )٣(علي بن أيب طالب   
فواهللا ، انكحنيها يا علي    : فقال عمر   ، حبست بنايت على بين جعفر      

،  مثل ما أرصد   ما على ظهر األرض رجل يرصد من حسن صحابتها        
فجاء عمر إىل جملس املهاجرين بني القـرب        ، قد فعلت   : فقال علي   

، وعثمـان   ، علـي   (وكـانوا جيلـسون     ) وهي الروضة   ( واملنرب  

                                           
رقـم احلـديث    ، باب ما جاء يف إعالن النكـاح        ، أبواب النكاح    ، اجلامع الصحيح : حممد بن عيسى    ،  الترمذي   )1(
 " . حديث حسن غريب : " وقال الترمذي عنه ،  ت .د، بريوت ، دار الفكر ، ) ١٠٩٥(
  . ١١٠: ص ، مرجع سابق  ، املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا ،  الوشلي )2(
، وهو أول من أسلم بعد خدجية رضـي اهللا عنـها            ، علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي            "  )3(

 " هـ ٤٠وقتل شهيداً عام ، وسائر املشاهد ، بدراً واحلديبية وشهد ، هاجر إىل املدينة ،  سنة ١٣أسلم وعمره 
   ) . ٣/١٠٨٩، مصدر سابق  ، ..االستيعاب : ابن عبد الرب     ( 



 ٥٩ 

)  رضي اهللا عنهم     )٣(وعبد الرمحن بن عوف    ، )٢(وطلحة، )١(زبريوال
، فأخربهم بـذلك    ، فإذا كان الشيء يأيت عمر من اآلفاق جاءهم         

مبـن  : وقالوا  ، فزفوه  ، زفوين  : فجاء عمر فقال    ، واستشارهم فيه   
، مث أنشأ خيربهم    ، بابنة علي بن أيب طالب      : قال  ، يا أمري املؤمنني    

كل سـبب ونـسب     : "  صلى اهللا عليه وسلم قال       إن النيب : فقال  
فأحببت ، وكنت قد صحبته    " إال سبيب ونسيب    ، منقطع يوم القيامة    
  . )٤("  باإلضافة إىل الصحبة – أي النسب –أن يكون هذا أيضاً 

 يعلن زفافه يف املسجد وهـو قـدوة         –فهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه          
 . لألمة 

 

                                           
، أمه صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              ،  الزبري بن العوام بن خويلد األسدي القرشي        "  )1(

 " قتل يوم اجلمل شهيداً ، وهو من العشرة املبشرين باجلنة ، شهد املشاهد كلها و، أسلم وهو ابن مخسة عشر سنة 
  ) . ٢/٥١٠، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب : ابن عبد الرب (                               

بينه وبني كعب بـن مالـك        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        آخي، طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان القرشي التيمي         "  )2(
 " وقتل يوم اجلمل ، وما بعدها ، شهد أحداً ، وأحد العشرة املبشرين باجلنة ، وكان من املهاجرين األولني 

 .  ) ٢/٧٦٤، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب       (                       
هـاجر إىل   ، وكان من املهاجرين األولـني      ، ولد بعد الفيل بعشر سنني       ، عبد الرمحن بن عوف القرشي الزهري     "  )3(

 " هـ ٣٢توىف باملدينة عام ، وهو من البدريني ، شهد املشاهد كلها ، وإىل املدينة ، احلبشة 
  ) . ٢/٨٤٤، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب (                             

، دار الكتـب العلميـة    ، ٢٣٩: ص ، مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        : عبد الرمحن بن علي     ، ن اجلوزي   اب )4(
 . دت ، لبنان ، بريوت 

باب ، كتاب معرفة الصحابة     ، املستدرك على الصحيحني  : ابن حجر النيسابوري    ، احلاكم  . ( واحلديث أخرجه احلاكم    
 . ) ت .د، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة  ، ٣/١٤٢ ، فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  " . حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : " وقال عنه احلاكم 



 ٦٠

א:אא :א
إن من أهم وسائل اإلعالم يف املرحلة العلنية من مراحل الدعوة اإلسالمية وسـيلة اخلطبـة                

مث استمرت أمهية هاتني الوسيلتني يف عهد اخللفـاء          ، )١(وطريقة األذان إلقامة الصالة     ، النبوية  
هـو شـعار    ) الصالة جامعـة    ( ان نداء   فقد ك ، وكذلك يف عهد الدولة األموية      ، الراشدين  

أو الشورى حول شأن    ، أو تبليغ أمر مهم لألمة      ، االجتماع يف ا ملسجد إلعالن حكم شرعي        
أو بدعة كما كان الطريقة املثلى لتثقيف املسلمني يف مجيع          ، أو التحذير من منكر     ، من شؤوا   

، كان للمنافحة عن اإلسـالم      وأيضا كان أنسب م   ، أمور حيام الجتماعهم فيه بشكل دائم       
 . وإظهار حماسنهم والرد على أعدائهم ، واملسلمني 

 : ومن أهم اجلوانب اإلعالمية اليت خدمها املسجد بشكل كبري 
 : إعالن األحكام الشرعية : أوالً 

وتبلغ لألمة سواء منها ما أعلنه الرسـول        ، فمن على منرب املسجد تعلن األحكام الشرعية        
 . أو ما كان اجتهاداً أو إمجاعاً لألمة ، ليه وسلم بعد نزوله عليه عن طريق الوحي صلى اهللا ع

قام رسول اله صلى اهللا عليه      : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       
أما بعد ، فما بـال      : مث قال   ، فحمد اهللا وأثىن عليه     ، وسلم يف الناس    

رط ليس  فإميا ش ، رجال منكم يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اهللا         
، فقضاء اهللا أحـق     ، وإن كان مائة شرط     ، يف كتاب اهللا فهو باطل      

أعتق يا فـالن    : ما بال رجال منكم يقول أحدهم       ،  اهللا أوثق    وشرط
  . )٢(" إمنا الوالء ملن أعتق، ويل الوالء 

فاملسلمون يعملون ا إىل يومنـا   ، وقاعدة فقهية أُعلنت من على املنرب       ، فهذا حكم شرعي    
وتنبيه العامة إليهـا حبـسب      ، مث استمرت املساجد بعد ذلك يف تبليغ األحكام الشرعية          ، هذا  

 . املناسبات واألحداث خصوصاً من خالل خطب اجلمعة واملناسبات 
 : توجيه اتمع يف مجيع شؤون حياته : ثانياً 

اء مـن قبـل     سو، مما ال شك فيه أن هناك أموراً حتدث يف اتمع حتتاج إىل بيان وتوضيح               

                                           
    . ط . د ، ت . د، القاهرة ، دار الفكر العريب  ، ١٣٤: ص  ، اإلعالم يف صدر اإلسالم: عبد اللطيف ، محزة )1(
 ) . ٤٥٣(رقم احلديث ، باب ذكر البيع والشراء على املنرب ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري: البخاري   )2(
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 . حىت لو مل تكن أحكاماً شرعية ، أو من ميثلها ، القيادة 
وال يزالون يتأثرون بشدة مبا يلقى عليهم من ترغيب أو ترهيب مـن             ، وقد كان املسلمون    

 . لثقتهم فيمن يرقى إليها وملرتلة املسجد يف نفوسهم ، على منابر املساجد 
الـذي  ، نرب هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         وأول من وجه األمة اإلسالمية من على امل       

وبلّغها بكافة ما حتتاجه إلقامة أمور دينها ودنياها من غري إلزام هلا            ، وضح هلا مجيع أمور احلياة      
وبني ما حيسن ا اتباعه اسـتكماالً للفـضيلة         ، وشرح ألمته الفرق بني احلكم امللزم       ، بذلك  

 . ووصوالً إىل الكمال 
، ب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ابنة أيب جهل على فاطمة رضي اهللا عنها                 فعندما خط 

مث رقـى  ، واستأذن بنو هشام بن املغرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك مل يأذن هلـم               
 : فقال ، أو غريه ، وليس حترمياً للتعدد يف حق علي ، املنرب ووضح للناس أن ذلك هو رأيه هو 

فإن بين هاشم بن املغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابنتـهم           ، أما بعد   " .. 
، إال أن يريد علي أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم          ، فلم آذن   ، علي بن أيب طالب   

ولن جتتمع بنت نيب اهللا     ، ويؤذيين ما آذاها    ، فإمنا ابنيت بضعة مين يريبين ما راا        
وإين لـست أحـرم     ، ها  إين أخاف أن تفنت فاطمة يف دين      ، مع بنت عدو اهللا     

وابنة عـدو   ، و لكن واهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا         ، وال أحلُّ حراماً    ، حالالً  
  . )١("  اهللا يف مكان واحد 

، ودنياها مـن علـى منـربه        ، وهكذا كان صلى اهللا عليه وسلم يوضح ألمته أمور دينها           
فهذا عمر بن اخلطـاب     ، من أمور   واستمر املنرب مكاناً لتبليغ املسلمني وتوجيههم فيما يهمهم         

 . رضي اهللا عنه ينهى عن املغاالة يف املهور من على منرب املسجد النبوي 
ال :  فقـال –رضي اهللا عنه   –خطب عمر   : " عن عبد اهللا بن مصعب قال       

 يعـين   –وإن كانت بنت ذي القصة      ، تزيدوا مهور النساء على أربعني أوقية       
فقامت امرأة مـن    ، ت الزيادة يف بيت املال       فمن زاد ألقي   –يزيد بن احلصني    

ومل ؟ قالت   : قال  ، ما ذاك لك    : فقالت  ، صف النساء طويلة يف أنفها فطس       

وآتَيــتُم إِحــداهن قِنطَــارا فَــال تَأْخــذُواْ مِنــه شــيئًا {: ألن اهللا تعــاىل يقــول : 

                                           
: رقم احلـديث  ، .. باب ما جاء يف درع النيب صلى اهللا عليه وسلم           ، كتاب اخلمس    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(
)٣٠٥٣   . ( 
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: فقال عمر رضي اهللا عنه ، ) ٢٠: آية ، ء  النسا( }أَتَأْخذُو�َـه بهتَا�ـاً وإِثْمـاً مبِينـاً       

  . )١("  ورجل أخطأ ، امرأة أصابت 

ويتراجع عن موقفه لـيس يف       ، آراءهموعمر رضي اهللا عنه هنا ال يوجههم فقط بل يتقبل           
، فهذا فعل صائب منه ، بل يتراجع عن حتديـده للمهـر             ، حثهم على عدم املغاالة يف املهور       

 .  يف بيت املال وديده بإلقاء الزيادة
 كان حيذَّر الناس من على املنرب مـن         –رضي اهللا عنه    – )٢(ويف عهد معاوية بن أيب سفيان       

لئال ينشغل الناس باحلديث عـن تعلّـم        ، كثرة التحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  . )٣(القرآن الكرمي  

 : التحذير البدع واملنكرات : ثالثاً 
،  وسيلة استخدمها املسلمون يف مجيـع العـصور حملاربـة البـدع              وقد كان املسجد خري   

 : حىت يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والقضاء عليها قبل انتشارها ، واملنكرات 
أنطلقـت  : "  قـال    – رضـي اهللا عنـه       -عن عمر بن اخلطاب   

 أدمي ، فقـال يل       يف مث جئت بـه   ، فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب      
ما هذا الذي يف يدك يا عمر؟ فقلت        : ى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا صل  

فغضب رسول  ، يا رسول اهللا كتاباً نسخته لرتداد به علماً إىل علمناً           : 
الـصالة  ( مث نـودي    ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أمحرت وجنتاه         

، م صـلى اهللا عليـه وسـلم         أغضب نبيك : فقال األنصار   ) جامعة  
 فجاءوا حىت أحدقوا مبنرب رسول اهللا صلى اهللا عليه          ،السّالح  ، السّالح
، يا أيها الناس إين قد أوتيت جوامع الكلم وخوامتـه           : فقال  ، وسلم

                                           
  .   ٣/٢١٤، مرجع سابق  ، حياة الصحابة :  الكاندهلوي)1(
وهـو  ، كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح        ، معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن مشس بن عبد مناف               " )2(

مكـث يف   ، هـ  ٤٠واجتمع الناس عليه عام     ، هـ  ٣٩ أو   ٣٨بويع باخلالفة عام    ، أحد كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم        
 ) "   هـ ٦٠(وتوىف عام ،  سنة ٢٠و اخلالفة حن

  ) . ٣/١٤١٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب (                            
فإن عمر كان خييـف النـاس يف اهللا عـز           ، إال حديثاً كان يف عهد عمر       ، إياكم وأحاديث   : "   قال رضي اهللا عنه       )3(

  ) . ١٠٣٧: (رقم احلديث ، باب النهي عن املسألة ، كتاب الزكاة  ، صحيح مسلم : مسلم" احلديث ....،وجل
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وال  ، تتهوكواولقد أتيتكم ا بيضاء نقية فال       ، واختصر يل اختصاراً    
، رضيت باهللا ربـاً     : فقمت فقلت   : قال عمر    ، ∗املتهوكونيغرنكم  

مث نزل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         ، وبك رسوالً   ، وباإلسالم ديناً   
   .)١("وسلم 

 األن عنده ، وهنا حيذر صلى اهللا عليه وسلم أمته من حماولة اللجوء إىل كتب األمم السابقة               
واليت نـسخت بـرتول     ، وهو يغنيها عن كتبهم اليت وقع فيها التحريف والتبديل          ، كتاب اهللا   

 .  عليه وسلم القرآن الكرمي على نبينا صلى اهللا
ويف عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان الحظ رمحه اهللا دخول أحاديث منكرة على               

وأمرهم بلزوم ما لـديهم مـن       ، فحذر األمة منها    ، أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  . )٢(أحاديث صحيحة 

 : الدفاع عن اإلسالم وإظهار حماسنه : رابعاً 
 شاعر رسول اهللا صـلى اهللا       )٣(فقد كان حسان بن ثابت    ، والنثر  ، عر  وذلك باستخدام الش  

ويرد على أعـدائهم    ، وفضائلهم  ، ويظهر حماسنهم   ، عليه وسلم ينافح عن اإلسالم واملسلمني       
اللـهم أيـده بـروح    ، أجب عن رسـول اهللا  : " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم    وخصومهم  

 : خلطاب إنشاده الشعر يف املسجد النبوي قال له وعندما أنكر عليه عمر بن ا ، )٤("القدس

                                           
 . وهو الوقوع يف األمر بغري رؤية ، التهوك كالتهور : " املتهوكون  ∗

 ) . ٥/٨٢١، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي                 ( 
، باب ليس ألحد قول مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              ، كتاب العلم   ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد     :  اهليثمي   )1(
 " . فيه عبد الرمحن بن إسحاق ضعفه أمحد ومجاعة : " وقال اهليثمي  .  ١/١٧٣
  . ٥/٢٣٣، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
وشاعر رسول اهللا صلى    ، يد الشعراء املؤمنني    س، حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار               " )3(

، ومل يشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مشهداً          ، وستني سنة يف اإلسالم     ، عاش ستني سنة يف اجلاهلية      ، اهللا عليه وسلم    
  ) . ٢/٥١٢، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب " ( هـ ٥٤توىف عام 

: ( رقـم احلـديث     ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه         ، ئل الصحابة   كتاب فضا  ، صحيح مسلم :  مسلم   )4(
٢٤٨٥  ( 
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 .  يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم )١(" وفيه من هو خري منك ، لقد كنت أنشد به " 
بل أشتمل أيضاً على    ، وإظهار حماسنه يتم بواسطة الشعر فقط       ، ومل يكن الدفاع عن الدين      

 : فقالوا ، ى اهللا عليه وسلم فعندما جاء وفد بين متيم إىل رسول اهللا صل، اخلطابة 
قد أذنـت   : قال  ، وخطيبنا  ، فأذن لشاعرنا   ، جئناك نفاخر   ، يا حممد   " 

، مث جلس   ، وألقى خطبة يفخر فيها بقومه      ، فقام خطيبهم    ، فليقل، خلطيبكم  
فأجب ، قم   : )٢(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن مشاس           

، وضح فيهـا حماسـن اإلسـالم        ، فأجاب خبطبة   ، فقام  ، الرجل يف خطبته    
فقال قصيدة يفخر فيها بقومه وكـان       ، مث قام شاعر بين متيم      ، وفضائل أهله   
جاءين : قال حسان ، فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، حسان غائباً   

فخرجت إىل رسـول    ، فأخربين أنه إمنا دعاين ألجيب شاعر بين متيم         ، رسوله  
 : وأنا أقول ، صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

 منعنا رسول اهللا إذا حلَّ وسطنا     على أنف راض من معٍد وراغم 
وقام شاعر القوم   ، فلما انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال  

فلما فرغ قال رسول    ، وقلت على حنو ما قال    ، عرضت يف قوله    : فقال ما قال    
، فأجب الرجل فيمـا قـال     ، قم يا حسان    : لم حلسان   اهللا صلى اهللا عليه وس    

 : فقال حسان قصيدته اليت مطلعها 
  )٣(" إن الذوائب من فهر وإخوم         قد بينوا سنة للناس تتبع 

                                           
رقـم  ، باب فـضائل حـسان بـن ثابـت رضـي اهللا عنـه               ، كتاب فضائل الصحابة     ، صحيح مسلم :  مسلم   )1(

 )   ٢٤٨٥(احلديث
هللا صـلى اهللا عليـه      وخطيب رسول ا  ، كان خطيب األنصار    ، ثابت بن قيس بن مشاس من بين كعب بن اخلزرج            " )2(

 " . وما بعدها ، وقتل يوم اليمامة شهيداً يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وسلم شهد أحداً 
  ) . ١/٢٠٠، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب               ( 

 . م ١٩٧٥، بريوت ، اجليل دار  ، ١٥٥-٤/١٥٣ ، السرية النبوية: عبد امللك ،  ابن هشام )3(



 ٦٥

א א א:א א א א :א
فلم يعـرف   ،  سنواا األوىل    كانت املساجد هي مقّر القيادة السياسية للدولة اإلسالمية يف        

وعهـد  ، وال مقرات للقيادة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم           ، املسلمون قصوراً للحكم    
خلفائه الراشدين ففي املساجد كانت تعلن سياسة الدولة عن طريق اخلطبة اليت يلقيها القائـد               

 .  يف ذلك عندما يتوىل اخلالفة وذلك بعد أخذ البيعة له بعد تشاور املسلمني
 : أخذ البيعة باخلالفة : أوالً 

وذلك بعد عهـد    ، وأخذ البيعة له مما يتم يف املسجد        ، فكانت الشورى حول تعيني اخلليفة      
 . فقد أُخذت البيعة للخلفاء الراشدين يف املسجد ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 )١(فان على منرب املسجد النبوي    أعلنت البيعة للخليفة الراشد عثمان بن ع      : فعلى سبيل املثال    
وهكـذا   ، )٢(ومتت بيعة عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل على منرب مسجد دابق ببالد الشام              

 . كان األمر بالنسبة لبيعة معظم خلفاء القرن األول اهلجري 
 : إعالن سياسة الدولة : ثانياً 

ق اخلطبة اليت يلقيها اخلليفة يف      عن طري ، ففي املسجد كانت تعلن سياسة الدولة اإلسالمية        
واملهادنات اليت يعقدها القائـد مـع       ، وفيه كانت تعلن املعاهدات     ، وأثناءها  ، بداية خالفته   

 . والقبائل ، األحزاب 
والعهود اليت متت بعد هجرة الرسول صـلى اهللا         ، عند ذكره للخطب    ) ابن هشام   ( يقول  

 : عليه وسلم إىل املدينة 
هللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة إذ قدمها شهر ربيع األول إىل صفر من السنة         فأقام رسول ا  " 

، واستجمع له إسالم هذا احلي من األنـصار         ، ومساكنه  ، حىت بين له فيها مسجده      ، الداخلة  
  . )٣(" صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت أول خطبة خطبها رسول اهللا صلى اهللا 

 : مث قال 
واألنصار وادع فيه يهـود     ،  اهللا عليه وسلم كتاباً بني املهاجرين        وكتب رسول اهللا صلى   " 

                                           
  .  ٤ط، م ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢، بريوت ، مكتبة املعارف  ، ١٤٨-٧/١٧٤ ، البداية والنهاية: إمساعيل ،  ابن كثري )1(
 ط.د، م ١٩٧٠،  هـ ١٣٩٠، بريوت ، دار بريوت  ، ٢/٢٩٩ ، تاريخ اليعقويب: أمحد بن أيب يعقوب ،  اليعقويب )2(
  . ٢/١٠٥، مصدر سابق  ، ويةالسرية النب:  ابن هشام )3(



 ٦٦

  . )١(" واشترط عليهم ، وشرط هلم ، وأمواهلم ،  على دينهم وأقرهموعاهدهم 
فأول مـا ويل أبـو بكـر        ، واستمر املسجد يف أداء املهمة ذاا يف عهد اخللفاء الراشدين           

 : وألقى خطبةً حدد فيها معامل سياسته جاء فيها،   اخلالفة صعد املنرب–رضي اهللا عنه –الصّديق 
وإن أسأت  ، فإن أحسنت فأعينوين    ، ولست خبريكم   ، يا أيها الناس إين قد ولَّيت عليكم        " 

  . )٢(.. " فقوموين 
  . )٣(وكذلك فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عندما استخلف

ألن املسجد كان مركـز احليـاة       ، ويف العصر األموي كانت اخلطابة تلقى يف املساجد         " 
  )٤("وإخبارهم واستشارم ، حتذيرهم ، واحلكام الناس إلبالغهم ، وإليه يدعو اخللفاء ، العامة

 : إدارة شؤون احلكم : ثالثاً 
ومل يكـن   ، لقد بدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم ببناء املسجد باعتباره املقر الرمسي للدولة              " 

إمنا كان الرسول احلاكم يصرف فيه كل شـؤون احلكومـة وأمـور             و، املسجد للصالة فقط    
 : ومن أهم ما كان يعقد فيه  ، )٥(" الدولة
 : الشورى : أ 
  )٦(" وصفة مميزة له ، الشورى ركن من أركان احلكم يف اإلسالم " 

الـصالة  (وكان شعار النداء لالجتماع للتشاور يف أمور الدولة يف القرن األول اهلجري هو              
 عندما رأى أن رزقه غري كـاف للوفـاء          –رضي اهللا عنه    –فهذا أبو بكر الصديق     ، ) معة  جا

، وعلي رضي اهللا عنهما بزيادة خمصصاته من بيت املـال           ، وأشار عليه عمر    ، حباجات أسرته   
 : صعد املنرب واجتمع إليه الناس فقال 

                                           
  . ٢/١٠٥، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  ابن هشام )1(
   . ٥/٣٠٣، مصدر سابق  ، البداية والنهاية: ابن كثري  )2(
  . م ١٩٦٢، مصر ، دار املعارف  ، ٣/٤٣٢ ، )تاريخ الرسل وامللوك ( تاريخ الطربي : حممد بن جرير ، الطربي  )3(
، بـريوت   ، مؤسـسة الرسـالة      ، ٣٣: ص   ، الوثائق السياسية العائدة للعـصر األمـوي      : مد ماهر   حم، محادة    )4(

  . ١ط، م ١٩٨١-هـ١٤٠١
، دار عمـار     ، ٤٣٤: ص   ، دولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من التكوين إىل الـتمكني          : كامل سالمة   ،  الدقس   )5(

  . ١ط، م ١٩٩٤-هـ ١٤١٥، األردن ، عمان 
ـ ١٤٠٥، جـدة   ، الدار السعودية للنشر والتوزيـع       ، ١١٨: ص   ، اإلدارة يف اإلسالم  : حممد مهنأ   ،  العلي   )6( -هـ

  . ١ط، م ١٩٨٥
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خذ مين  يؤ، وشاة  ، ومائيت درينار   ، إن رزقي كان مخسني     : أيها الناس   " 
والشاة ، وعلياً كمال يل ثالمثائة دينار      ،وإن عمر   ، وأكراعها  ، ورأسها، بطنها  

فقال أعرايب من جانـب     ، قد رضينا   ، اللهم نعم   : أفرضيتم ؟ فقال املهاجرون     
رضي اهللا  –فقال أبو بكر    ، فأين حق أهل البادية     ، ال واهللا ما رضينا     : املسجد  

  . )١(" فإمنا أنتم تبع  ،  إذا رضى املهاجرون شيئاً–عنه 

فإذا ) يف املسجد النبوي    ( واملنرب  ، وسبق معنا أن املهاجرين كانوا يتخذون جملساً بني القرب          
واستـشارهم  ، كان الشيء يأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من اآلفاق جاءهم فـأخربهم               

  . )٢(فيه
 :  تفقد أحوال الرعية -ب

ومعرفته ملـدى   ، وبالتايل تفقده ألحواهلم املعيشية     ، عي برعيته   كان املسجد مكان لقاء الرا    
 . وأمور الرعية ،  شؤون احلكم  ارضاهم عن الكيفية اليت يدير

رأيت عثمان خيرج يوم اجلمعة عليه ثوبـان        : " عن موسى بن طلحة قال      
 الناس عـن    يسألوهو يتحدث   ، فيؤذن املؤذن   ، فيجلس على املنرب    ، أصفران  
قام يتوكـأ   ، مث إذا سكت املؤذن     ، وعن مرضاهم   ، وعن قدامهم    ، أسعارهم

فيبتـدئ كـالم    ، مث جيلس جلسة    ، فيخطب وهي يف يده     ، على عصا عقفاء    
  )٣("مث يرتل ويقيم املؤذن ،  فيخطب مث يقوم، فيسأهلم كمسألته األوىل ، الناس 

، والوضـيع   ، الـشريف   وهكذا كان املسجد هو املكان املثايل لتفقد أحوال الرعيـة ألن            
 . والغين يستطيعون الدخول إليه يف أي وقت شاءوا ، والفقري

 يرفض بشدة أن يتخذ عماله القصور ليديروا        –رضي اهللا عنه    -لذلك كان عمر بن اخلطاب    
بعكس ما إذا كانوا يـديروا     ، منها شؤون احلكم ألنه رأى يف اختاذهم هلا احتجاباً عن الرعية            

ليقطع الناس عنه أرسل له الفاروق حممد بـن         ، ندما اختذ أحد عماله قصراً له       فع" من املساجد   

                                           
   . ١٠٥: ص ، مرجع سابق  ، املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا القاسم ، الوشلي  )1(
  . ٢٣٩: ص ، ع سابق مرج ، مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: ابن اجلوزي   )2(
وقـال   ، ١ط، م  ١٩٩٦-هـ  ١٤١٦، بريوت  ، مؤسسة الرسالة   ، ) ٥٤٠(رقم احلديث    ، املسند:  أمحد بن حنبل     )3(

 " .   حديث صحيح : " حمقق املسند 
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  . )٢("  وأمره أن حيرق قصره )١(مسلمة
فيتقدم إليه األعرايب   ، خيرج كرسيه إىل املسجد     " وكان معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه         

  . )٣(" ومن ال أحد له ، واملرأة ، والصيب ، والضعيف 
 : العمال  حماسبة -جـ

وأمرائهم منذ عهد الرسـول     ، كان املسجد هو مكان استماع شكاوى الرعية من والم          
 إىل رسول اهللا صلى اهللا   –رضي اهللا عنه    –فقد شكا رجل معاذ بن جبل       ، صلى اهللا عليه وسلم     

ووجـه  ، فاستمع الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل شكواه         ، عليه وسلم إلطالته يف الصالة م       
   )٤(.اذاً إىل الصواب مع

وتؤخذ منـها الـشهادة     ، واألمراء جيري يف املساجد     ، بل لقد كان التحقيق مع العمال       " 
  . )٥(" والتوثيق أو التجريح هلم 

فعندما شكا أهل الكوفة سعد بن أيب وقاص أمريهم إىل عمر بن اخلطاب             " 
ومل يـدع   ، نـه   فسأل أهلها ع  ، رضي اهللا عنه أرسل معه رجالً إىل الكوفة         –

فقام  ، عبسحىت أتى مسجداً لبين     ، ويثنون عليه خرياً    ، إال سأل عنه    مسجداً  
وال ، وال يقـسم بالـسوية      ، إن سعداً ال يسري بالسرية      : فقال  ، رجل منهم   

شـيخ كـبري    : فكان بعد يقول إذا سئل      ، فدعا عليه سعد    ، يعدل يف القضية    
 .)٦(" دعوة سعدأصابتينمفتون 

 )٧(وعني عمار بن ياسر   ، إال أنه عزله    ، وكفاءته  ، ويف دينه   ، من ثقة عمر يف سعد      وبالرغم  
 . مكانه عمالً بشهادة رجل من املسجد 

                                           
 واستخلفه رسول اهللا صلى عليه وسلم على املدينة يف بعض غزواتـه    ، شهد بدراً واملشاهد كلها     ، حممد بن مسلمة     " )1(

     ) . ٣/١٣٧٧، مصدر سابق ،  االستيعاب يف معرفة األصحاب :ابن عبد الرب ( " هـ ٤٣توىف عام 
  . ٢/٨١، مصدر سابق  ، )تاريخ الرسل وامللوك ( تاريخ الطربي : الطربي  )2(
 . ت . د، بريوت ، دار املعرفة  ، ٣/٣٩ ، مروج الذهب: علي بن احلسني ، املسعودي  )3(
  ) . ٧٠١(رقم احلديث ، باب من شكا إمامه إذا طول ، كتاب األذن واجلماعة  ، صحيح البخاري :البخاري  )4(
  . ١٠٨: ص ، مرجع سابق  ،  املسجد ونشاطه االجتماعي على مدار التاريخ: عبد اهللا ، الوشلي  )5(
     ) . ٧٥١: ( قم احلديث ر، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم ، كتاب األذان  ، صحيح البخاري:  البخاري )6(
، وهاجر إىل احلبشة وشهد اليمامة      ، شهد بدراً   ، بن كنانة بن قيس بن حصني العنسي        ، عمار بن ياسر بن مالك       " )7(

  ) . ٣/١١٣٥، مصدر سابق ،  ) االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب ) " ( هـ٣٧(قتل يف صفني عام 
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فحينئٍذ حيدد اخلليفة العقوبة املناسبة خلطئه بعد       ، أما إذا ثبت لديه أنَّ عامله قد أخطأ بالفعل          
 . أن يأخذ بشهادة من يعرفونه من أهل املسجد أيضاً 

فقال لعمر بـن    ، رضي اهللا عنه    ، فقد شكا رجل جتييب عمرو بن العاص        " 
، وال واهللا ما نافقت منذ أسلمت       ، إن عمروا نفقين    : اخلطاب رضي اهللا عنه     
أما ، وكان إذا غضب عليه مساه  العاصي بن العاصي          ، فكتب عمر إىل عمرو     

أقام عليك شاهدين أن    وقد أمرته إن    ، فإن فالناً التجييب ذكر أنك نفقته       : بعد  
أنشد اهللا رجالً مسع عمرواً نفقين إال       : فقال  ، أو قال سبعني    ، يضربك أربعني   

أتريـد أن تـضرب     : فقال له حنتمة    ، فقام عامة من يف املسجد      ، قام فشهد   
، لو مألت يل هذه الكنيسة ما قبلـت         : فقال  ، األمري ؟ وعرض عليه اإلرش      

، ما أرى لعمرها هنا طاعة فلمـا وىل         :  ؟ فقال    أتريد أن تضربه  : فقال حنتمة   
أتقدر أن  : فقال  ، وجلس بني يديه    ، فأمكنه من السوط    ، ردوه  : قال عمرو   

فـإين قـد عفـوت      فامض ملا أُمرت    : قال  ، ال  :  عين بسلطانك ؟ قال      متتنع
  . )١("عنك

 : مقر القيادة العسكرية : رابعاً 

 : وتقومي النتائج ،  إعداد اخلطط –أ 

فكان ، بأنه مكان القيادة العسكرية للدولة اإلسالمية       ، متيز املسجد يف القرن األول اهلجري       

 . ووضع خطط املعارك أيضاً ، إعالن اجلهاد يبدأ يف املسجد 

يعد فيـه   ، فقد أختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم من مسجده مقر للقيادة            " 

، وينصت إىل آراء املستشارين     ويصدر األوامر   ، ويعقد جمالس اجلهاد    ، اخلطط  

، ومعنويـة   ، ويشحنهم بطاقـات ماديـة      ،  حيشد أصحابه يف املسجد    وكان

وحيـذرهم مـن الفرقـة    ، وينهاهم عن الفرار ، وحيرض املؤمنني على الثبات    

  .)٢("ويأمرهم بالطاعة واالنضباط، والتنازع 
 أستشار صـلى اهللا عليـه       فقد، واألمثلة على ذلك كثرية منها على سبيل املثال غزوة أحد           

                                           
     . ٩٦-٩٥: ص ، مصدر سابق ، بن اخلطاب رضي اهللا عنه مناقب عمر :  ابن اجلوزي )1(
    . ٧ط، هـ ١٤٠١، بريوت ، دار القرآن الكرمي  ، ٤٢: ص ،  الوسيط يف رسالة املسجد العسكرية: حممود شيت ، خطاب  )2(
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وأعلن قراره باخلروج للجهاد بـأن      ، يف املسجد بعد الصالة     ، وسلم أصحابه يف اخلروج إليها      
وصحابته إىل املسجد ونزل الـوحي      ، لبس المة احلرب يف املسجد  مث بعد انتهاء املعركة عاد            

  . )١(وأبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته به ، بتقومي نتائج املعركة 
وهكذا كان املسجد يف عهده صلى اهللا عليه وسلم مثابة للمجاهدين قادةً      " 

واملثابة يف املصطلحات العسكرية هي مكان اجتماع القائد برجالـه          ، وجنوداً  
أو خارجي  ، حيث كان املنادي ينادي حني يتعرض املسلمني إىل خطر داخلي           

ووحداناً علـيهم   ، جد زرافات   فيتقاطر ااهدون إىل املس   ، ) الصالة جامعة   ( 
ليـصاولوا  ، واألمتعة  ، واإلبل  ، وجيهز هلم اخليل من ورائهم      ، السالح كامالً   

  . )٢(" ويقضوا على اخلطر الداهم ، العدو فوراً

 يتم فيـه    افقد كان تقومي النتائج اخلاصة      ، وكما كان التخطيط للمعركة يتم يف املسجد        
  . )٣("وتضمد جروح املصابني فيه ، لغزوات والسرايا إىل املسجد فيعود ااهدون من ا" أيضاً 
 :  احتجاز األسرى -ب

 . أو فداء ، ويف املسجد يربط األسري حىت ينظر يف شأنه إما مبن أو إسالم 
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خيالً       " : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

فربطـوه   ، )٤(مثامة بن أثال  : فة يقال له    فجاءت برجلٍ  من بين حني     ، قبل جند   
: فقـال   ، فخرج إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، بسارية من سواري املسجد     

: مث دخل املـسجد فقـال       ، فانطلق إىل خنل قريب من املسجد       ، مثامة  أطلقوا  
  )٥(" وأن حممداً رسول اهللا ، أشهد أن ال إله إال اهللا 

ورؤيتـهم لـشرائع    ، إليه احتجاز هؤالء األسرى يف املسجد       وهنا يظهر األثر الذي يؤدي      
 .  يف اإلسالم بدون ضغط أو إكراه دخوهلموتعاليمه تطبق أمامهم يف ، اإلسالم 

 
                                           

  . ٥٩/ ٣ إىل ٣/١٤من ، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  للمزيد انظر ابن هشام )1(
  . ٤٣: ص ،  مرجع سابق ،الوسيط يف رسالة املسجد العسكرية : د شيت حممو،  خطاب )2(
  . ٤٢: ص ، مرجع سابق  ، الوسيط يف رسالة املسجد العسكرية: حممود شيت ،  خطاب )3(
فجاءوا ، فأسرته خيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنجد          ، مثامة بن أثار احلنفي سيد أهل اليمامة خرج معتمراً           " )4(
ومتسك باإلسالم  ، ومنع املرية عن قريش حىت طلبوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إليه ففعل                  ، ه مث أسلم    ب

  ) . ١/٢١٣، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب "      ( عندما ارتد أهل اليمامة 
  ) . ٤٥٩: (رقم احلديث ، ألسري والعزم يربط يف املسجد باب ا ، كتاب الصالة، صحيح البخاري :  البخاري )5(
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 :  مداواة اجلرحى املصابني يف املعارك -جـ
وقد  ، )١(ففيه يداوي جرحى املعارك   ، لقد كان املسجد مبثابة املستشفيات العسكرية اليوم        

ى اهللا عليه وسلم سعد بن معاذ حني أصيب يوم اخلندق يف املسجد خيمة المرأة مـن                 جعل صل 
  . )٢(بين غفار امسها رفيدة ليعوده من قريب 

وبعد عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يـدير أمـور                  
ن بعـد أن عقـدت      فمنه انطلقت جيوش اإلسالم حلرب املرتـدي      ، احلرب يف املسجد النبوي     

وأعلن قرار احلرب   ، مث صعد املنرب    ، الصديق الناس   فاستشار  ، الشورى حول املعارك يف رحابه      
 : يف خطبته اليت جاء فيها 

، واهللا لو منعوين ِعقاالً مما كانوا يعطون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              " 
 تلحق روحـي    واإلنس جلاهدم حىت  ، واجلن  ، واملدر  ، مث أقبل معهم الشجر     

واهللا : فكبر عمر وقال    ، مث مجعهما   ، باهللا إن اهللا مل يفرق بني الصالة والزكاة         
  . )٣(" لقد علمت حني عزم اهللا أليب بكر على قتاهلم أنه احلق 

وقطـع  ، ومن على منرب املسجد وجه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جيشه ملواطن النجاة               
مث قدم رسول اجليش فسأله     ، ثالثاً  ، يا سارية اجلبل    ، ة اجلبل   يا ساري : وجعل ينادي   " خطبته  

يا سارية اجلبـل    : إذا مسعنا منادياً    ، فبينما حنن كذلك    ، هزمنا  ، يا أمري املؤمنني    : فقال  ، عمر  
  . )٤(" فهزمهم اهللا تعاىل ، فأسندنا ظهورنا باجلبل ، ثالثاً 

جري ومشلت مجيع جوانب حياة املسلم      وهكذا تعددت وظائف املسجد يف القرن األول اهل       
هذا باإلضـافة إىل    ، والعسكرية  ، واإلدارية  ، والسياسية  ، واإلعالمية  ، واالجتماعية  ،الدينية  

كما سريد معنا يف املبحث التايل إن ، الدور الكبري الذي قام به املسجد يف ميدان التربية والتعليم 
 . شاء اهللا 

                                           
 . ت .د، م .د، ن .د ، ٢٩٩: ص  ، فن احلرب اإلسالمي يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم: حممد ظاهر ،  وتر )1(
 . ) ٤٦٠: (رقم احلديث ، باب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
واللفـظ لـيس    ، ) ١٣٩٦: (رقم احلـديث  ، باب وجوب ا لزكاة     ، كتاب الزكاة    ، صحيح البخاري :  البخاري   )3(

 . للبخاري 
 . هـ ١٣٩٤، بريوت ، دار الفكر  ، ١٢٥:  ص ،تاريخ اخللفاء : جالل الدين ،  السيوطي )4(

 " قرة كل طرق ضعيفة إال طريق ابن عجالن عن إياس بن : " وقال عنه األلباين 
 ) .  هـ ١٣٩٩، الكويت ، الدار السلفية ،  ) ١١١٠(رقم احلديث  ، سلسلة األحاديث الصحيحة: حممد ، األلباين   ( 
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א :א

אא א א א
 

א א:א א א א .א
 .  اخلطبة : أوالً   
 .  املوعظة : ثانياً   
 .  التعليم الفردي : ثالثاً   
 .  الفتوى الفردية : رابعاً   
 . املذاكرة العلمية : خامساً   
 . لقات التعليمية احل: سادساً   

 
א א:א א א א מ .א

 .  التجرد واإلخالص يف طلب العلم : أوالً    
 .  أن علماء املسجد وطالبه أقرب إىل العامة من غريهم : ثانياً    
 .  االهتمام باجلانب الكيفي وليس الكمي فقط : ثالثاً    
 .  العمومية : اً رابع   
 .  احلرية : خامساً    
   



 ٧٣

א א:א א א א
א א א

 . متيز الدور التربوي للمسجد يف املشرق العريب يف القرن األول اهلجري بالتطور واإلتساع
وتتسع ، تضيق من جانب    فقد ظلَّت وظيفة املسجد يف اتمع اإلسالمي        " 

فاختـذوا  ، فقد ضاقت هذه الوظيفة عن عمل احلكَّام والوالة         ، من جانب آخر  
وقصوراً ميارسون فيها أعماهلم بعيداً عن املسجد       ، ودواوين  ، هلم أمكنة أخرى    

فأصبحت مساجد كثرية   ، واتسعت وظيفة املسجد يف جانب آخر هو التعليم         
، تعليم فيها على العلوم املتصلة بأمور الـدين         بل مل يقتصر ال   ، مدارس للتعليم   

، واخللفاء الراشـدين    ، كما كان احلال يف أيام الرسول صلى اهللا عليه وسلم           
ملعـارف  رس يف املسجد حىت تناولت كـل ا       وإمنا اتسعت دائرة العلوم اليت تد     

  .)١(" اإلنسانية تقريباً 

 فإننا ننطلق من تلك النظرة الـشاملة        ،وعندما نتحدث هنا عن الوظائف التربوية للمسجد        
دراسة جلميع الوسـائل الـيت تنقـل        : " اليت ينظر ا لتاريخ التربية على أساس أنه عبارة عن           

  . )٢(" النماذج الثقافية إىل األفراد 
وذلك يعين أن احلديث هنا ال يقتصر على جمرد التعليم املباشر الذي قام رسول اهللا صلى اهللا                 

بل إنه يهتم جبميع أشكال االتـصال الـيت         ، وأصحابه به من خالل حِِلق العلم       ، عليه وسلم   
باإلضافة إىل التعليم املباشر    ، املذاكرة  ، الفتوى  ، واملوعظة  ، كاخلطبة  ، كانت تتم يف املساجد     

 . فردياً كان أو مجاعياً 
א א:א א א א :א

 : اخلطبة : والً أ
قول منثور حسن خياطب به متكلم فصيح اللسان مجعاً من الناس إلقنـاعهم             : " اخلطبة هي   

  )٣("واستنهاض مهمهم ألداء سلوك معني، أو تعليمهم معلومة أو إثارة عواطفهم ، بقضية معينة 

                                           
   . ٤٤: ص ، مرجع سابق  ، املسجد وأثره يف اتمع: علي عبد احلليم ،  حممود )1(
وهذا  " ٩٩: ص  ، مرجع سابق    ، هـ٨٦م  الدور التربوي للمسجد اجلامع بدمشق من الفتح حىت عا        : أبيض ملكة    )2(

  " . دويبالتعريف للعامل جورج 
، عمـان  ، دار حـنني   ، ٢٦٩: ص  ، طرق تدريس التربية اإلسـالمية    : ناصر أمحد وحيي إمساعيل عيد      ، اخلوالدة   )3(

  . ١ ط – م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، األردن



 ٧٤

وتعليمهـا  ، كان صلى اهللا عليه وسلم يستخدمها يف تربية أمته          ، ويف القرن األول اهلجري     
وحيرص الناس  ، اخلطبة يف التعليم من كون اخلطب مناسبات حتظى باهتمام اجلميع           وتأيت أمهية   

 : على االستماع إليها لألسباب التالية 
أو يف  ،  أا قليلة احلدوث مقارنة بغريها من أساليب التعليم حيث ال تتكرر إال كل مجعـة                 -أ

 .  اليت تستجد يف اتمع وحتتاج إىل توضيح أو حسب املناسبات، العيدين أو الكسوفني 
 .  أا ختاطب أعداد كبرية من الناس ألا تلقى يف وقت اجتماعهم -ب
أو من ميثلهم حيث كانـت      ، أو األمري   ،  أن من يلقي اخلطبة يف ذلك الوقت هو اخلليفة           -جـ

 لذلك كان اجلميع    ،اإلمامة يف الصالة وبالذات يف القرون األوىل ترتبط باإلمامة العامة           
 . ما حتتويه خطبة ويل األمر حيرص على معرفة 

 مرتفع أبلـغ يف مسـاع       موضعوارتفاع اخلطيب إىل    ،أن اخلطبة كانت تلقى من على املنرب         -د
  . )١(ووقوع كالمه يف نفوسهم ، الناس ورؤيتهم له 

يه وسلم حيث   وأول من استخدم هذا األسلوب للتعليم يف اإلسالم هو الرسول صلى اهللا عل            
،  عليه الصالة والسالم دروساً تعليمية مهمة يوضح ألمته من خالهلا أحكام دينهم            خطبهكانت  

 . ويشرحها بل وحياورهم فيها حىت يـتأكد من وصول ما أراد إيصاله ، وشرائعه 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطـب          –رضي اهللا عنه    –عن أيب بكرة    

: قالـت   ، اهللا ورسوله أعلـم     : ي يوم هذا ؟ قالوا      إال تدرون أ  : الناس فقال   
أليس بيوم النحر ؟ قلنا بلى يا       : فقال  ، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه        

قال ، أي بلد هذا ؟ أليست بالبلدة ؟ قلنا بلى يا رسول اهللا             : قال  ، رسول اهللا   
مـة  وأبشاركم حرام عليكم كحر   ، وأعراضكم  ، وأموالكم   ، دماءكم  فإن  : 

قال ، أال هل بلَّغت ؟ قلنا نعم       ، يف بلدكم هذا    ، يومكم هذا يف شهركم هذا      
  . )٢(" اللهم أشهد : 

 : يف تعليقه على هذه اخلطبة ) النووي ( قال اإلمام 
والتنبه ، والتقرير  ، والتفسري أراد به التفخيم     ،والسكوت  ،وهذا السؤال   " 

                                           
، واألعـراض   ، باب تغليظ حترمي الدماء     ، لقسامة  كتاب ا  ، صحيح مسلم بشرح النووي   : حيىي بن شرف    ،  النووي   )1(

   . ت . د ، مصر ، املطبعة املصرية ومكتبتها  ، ١١/١٧٠، واألموال 
  ) . ١٦٧٩(رقم احلديث ، .. باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض ، كتاب القسامة  ، صحيح مسلم: مسلم  )2(
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" اهللا ورسوله أعلـم     " وقوهلم  ، م  واليو، والبلد  ، على عظم مرتبة هذا الشهر      
وأم علموا أنه صلى اهللا عليه وسلم ال خيفى عليه مـا            ،  حسن أدم    منهذا  

  )١("يعرفونه من اجلواب فعرفوا أنه ليس املراد مطلق األخبار مبا يعرفون 

 ولكن التعليم عن طريق اخلطبة مل يقتصر على اخلطبة        ، واملثال السابق كان خلطبة يوم النحر       
بل كان صلى اهللا عليه وسلم يصعد املنرب ليوجـه          ، اخل  .. والعيدين  ،  اجلمعة   كخطبالواجبة  

فعندما أتاه أحد عماله بالزكاة وقد عزل       ، ويعلمها عند كل مناسبة حتتاج منه إىل ذلك         ، أمته  
، صعد صلى اهللا عليه وسـلم املنـرب   ، وهذا أهدي يل ، هذا لكم : منها شيئاً منها وهو يقول  

 : فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 
فهـالّ  ، وهذا يل   ، هذا لك   : فيأيت يقول   ، ما بال العامل نبعثه     " 

والذي نفسي بيده   ، فينظر أيهدى له أم ال      ، وأمه، جلس يف بيت أبيه     
إن كان بعرياً له    ،  على رقبته  حيملُال يأيت بشيء إال جاء به يوم القيامة         

مث رفع يديه حىت رأينا عفريت      ،  تيعر   شاُةأو  ، أو بقرة هلا خوار     ، رغاء  
  )٢(" إبطيه أال هل بلّغت ثالثاً 

ووضح السبب يف ذلك وهو     ، ففي اخلطبة السابقة حرم صلى اهللا عليه وسلم هدايا العمال           
 من يفعل ذلك    كما قرر صلى اهللا عليه وسلم عقوبة      ، أنه أهدى لذلك العامل لعمله ال لشخصه        

فقـد  ، ألنه خان يف واليتـه      ، وحياسب عليه   ،  على رقبته    أن حيمل ما أخذه   يوم القيامة وهي    
 . استحق تلك العقوبة يف اآلخرة 

 نقالً ملا خطبهمفكانت  ،  عليهم ج نبيهم صلى اهللا عليه وسلم         اهللاوانتهج الصحابة رضوان    
 - عنـه  رضـي اهللا  –فقد كان معاوية بن أيب سفيان       ، تعلموه على يديه صلى اهللا عليه وسلم        

ويعلمهم يف خطبة احلديث الشريف الذي يقول صلى اهللا عليه          ، يصلي بالناس يف جامع دمشق      
  . )٣("ومن يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين ، والفقه بالتفقه ، إمنا العلم بالتعلم : " وسلم فيه 

، هللا عنه   فأصبح حمور خطبه رضي ا    ، فهذا حديث تعلَّمه من الرسول صلى اهللا عليه  وسلم           

                                           
باب تغليظ حتـرمي الـدماء واألعـراض        ، تاب القسامة   ك، مصدر سابق    ، صحيح مسلم بشرح النووي   :  النووي   )1(
  . ١١/١٦٩، واألموال ،
  ) . ٢٥٥٦: ( رقم احلديث ، باب من مل يقبل اهلدية لعله ، كتاب اهلبة  ، صحيح البخاري: البخاري  )2(
  ) . ١٠٣٧: (رقم احلديث ، باب النهي عن املسألة ، كتاب الزكاة  ، صحيح مسلم: مسلم  )3(



 ٧٦

 . وحرض على تعليمه لرعيته على املنرب 
  –رضوان اهللا عليهم –كما أن هناك خطباً تعليمية كثرية للصحابة 

 –خطبنا عتبة بـن غـزوان       : " فعن خالد بن عمر العدوي قال       
، أما بعد   : مث قال   ، وأثىن عليه   ، فحمد اهللا   ، وكان أمرياً على البصرة     

 ∗∗ ومل يبق منها إال صـبابة      ∗وولت حذاء ، فإن الدنيا قد آذنت بصرم      
 دار ال زوال    إىلوإنكم منتقلون عنها    ، كصبابة اإلناء يتصابها صاحبها     

فإنه قد ذُكر لنا أن احلجر يلقى مـن        ، فانتقلوا خبري ما حبضرتكم     ، هلا  
اهللا و، فيهوي فيها سبعني عاماً ال يدرك هلا قعـراً          ،  جهنم   ∗∗∗شفري

ولقد ذُكر لنا أن ما بني مصراعني من مـصاريع          أفعجبتم ؟   ، لتمألن  
مـن   ∗∗∗∗وهو كظيظ ، عليها يوم   وليأتني  ، اجلنة مسرية أربعني عاماً     

ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            ، الزحام  
 ∗∗∗∗∗∗ أشـداقنا  ∗∗∗∗∗مالنا طعام إال ورق الشجر حـىت قرحـت        

، فاتزرت بنصفها ، سعد بن مالك    فشققتها بيين وبني    ، فالتقطت بردة   
 أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمرياً علـى          فما، واتزر سعد بنصفها    
وعند ، وإين أعوذ باهللا أن أكون يف نفسي عظيماً         ، مصر من األمصار    

 قط إال تناسخت حىت يكـون آخـر         نبوةوإا مل تكن    ، اهللا صغرياً   
   )١("  بعدنا فستخربون وجتربون األمراء، عاقبتها ملكاً 

 بن عدة أحاديـث     –رضي اهللا عنه    –ويف هذه اخلطبة مجع الصحايب اجلليل عتبة بن غزان          
حديث تناسخ ا   وذَكَر  ، ) ذُكر لنا   (وأوردها بلفظ   ، مسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

بينها وبـني   وربط  ، وقام بالربط بني تلك األحاديث من جانب        ، لنبوة وكيف أا تصري ملكاً      

                                           
  ) . ١/٣٥٦، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي ( أي خفيفه سريعة : حذاء   ∗
 )٣/٥، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي . ( البقية اليسرية من الشراب تبقى يف أسفل اإلناء :  الصبابة ∗∗
 ) . ٢/٤٨٥، سابق مصدر  ، النهاية يف غريب اآلثر: اجلرزي ( شفري كل شيء حرفه  :  شفري ∗∗∗
 ) . ٤/١٧٧، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي ( والكظيظ الزحام ، أي ممتلئ : كظيظ  ∗∗∗∗
 ) . ٤/٣٦، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي ( أي  جترحت من أكل اخلبط : قرحت  ∗∗∗∗∗
  ) . ٢/٤٥٣، مصدر سابق ، هاية يف غريب األثر الن: اجلرزي ( جوانب الفم : األشداق : أشداقنا  ∗∗∗∗∗∗
   ) . ٢٩٦٧: ( رقم احلديث ، باب الزهد ، كتاب الزهد  ، صحيح مسلم: مسلم  )1(
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وحثَّ الناس علـى    ، واستخدمها يف تذكري الناس باهللا وبالدار اآلخرة        ، واقع املسلمني يومئذ    
 . واإلقبال على اآلخرة ، الزهد يف الدنيا 

 : املواعظ : ثانياً 
ويقصد منـه التـأثري يف      ، واملوعظة عبارة عن كالم بليغ مؤثر قد يستخدم القصص املؤثرة           

 . والزهد يف الدنيا ،  يف اإلقبال على اآلخرة املستمعني لترغيبهم
 . يف تربية أمته وقد استخدمه صلى اهللا عليه وسلم 
وعظَنا رسول  : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن العرباض بن سارية     

، وجلـت منـها القلـوب       ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة        
ـ     : فقلنا، وذَرفَت منها العيون     ع     يا رسول اهللا كأا موعظـة مـود

وإن تـأمر   ، والسمع والطاعة   ، أوصيكم بتقوى اهللا    : قال  ، فأوصنا  
   عش منكم     ، عليكم عبدفعلـيكم  ، فسريى إختالفاً كثرياً    ، وإنه من ي

، عضوا عليهـا بالنواجـذ      ، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني     ،بسنيت  
  )١(" فإن كل بدعة ضاللة ، وإياكم وحمدثات األمور 

وتذكري املسلم مبا قد يكون     ، فاملوعظة هنا هي إلثارة دوافع اخلري الكامنة يف النفس البشرية           
، ونعيمهـا   ، واإلنشغال بالـدنيا    ، وخمالطة الناس   ، سبق له تعلمه لكنه نسيه مع مرور الوقت         

مـن  شديد للتزود   ومحاس  ، وشحنه بطاقة قوية    ، ولذلك أكرب األثر يف دفع املسلم إىل العمل         
 لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد تأثرهم         –رضوان اهللا عليهم    –اخلري و لذلك قال الصحابة      

 . حرصاً منهم على التزود من اخلري قبل فواته عليهم " أوصنا " البالغ مبوعظته 
ذلك أن الواعظ كان يعتمد     ، ) بالقَصص  ( ويف عهد اخللفاء الراشدين سميت هذه املواعظ        

 حيث يقوم بشرحه    اوغريه،والسنة النبوية   ، لى القصص املأخوذ من القرآن الكرمي       يف وعظه ع  
 . وتفصيله 

 مثـل متـيم     )٢(وقد استخدم هذا األسلوب كثرياً أهلُ الكتاب الذين دخلوا يف اإلسـالم           

                                           
 ) . ٣٤: (رقم احلديث ، باع سنة اخللفاء الراشدين املهديني باب ات، املقدمة  ، سنن ابن ماجة: ابن ماجة  )1(

 ) ) . ٤٢:(رقم احلديث ، مرجع سابق ، صحيح سنن ابن ماجة : حممد ، لباين األ" ( حديث صحيح : " وقال األلباين 
   م ١٩٧١، بريوت ،دار اآلفاق  ، ٢٣: ص ، احلياة العلمية يف الشام يف القرنني األول والثاين للهجرة : خليل ، الزور  )2(
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فلم يأذن له يف البدايـة      ،  الذي استأذن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف القصص            )١(الداري
  . )٢(وأذن له بعد تكراره لطلبه ، لكنه عاد 

وكان الكثري من الصحابة والتابعني ال حيبذون القصص كمادة منفصلة ال يـدعمها العلـم               
وألن ، الشرعي العتقادهم أا طريق إىل الرياء والسمعة بسبب إعجاب الناس بالقاصّ وبالغته             

 علم شرعي عميق جيعل تأثري      استخدام القاصّ ألسلوب التأثري اللفظي فقط بدون أن يكون لديه         
 . ذلك الكالم سريع الزوال كما كان سريع احلدوث 

 من األمم لذلك كان أكثر القاصني وعاظـاً         مضىوالقصص عموماً هو اتعاظ بقصص من       
  . )٣(وأبو إدريس اخلوالين ، مثل متيم الداري 

  : )٤( ويستعري ألفاظه من القرآن الكرمي، وكان الواعظ يستمد مادته من القصص 
أيها الناس  : " يف إحدى مواعظه    ) هـ١٥٧-هـ٨٨ ( )٥()األوزاعي(قال  

 املوقدة  –تقووا ذه النعم اليت أصبحتم فيها  على اهلرب من نار اهللا عز وجل               
وأنتم فيهـا مرحلـون     ،فإنكم يف دار الثواء فيها قليل       ، اليت تطَّلع على األفئدة     

فهم كانوا أطول   ،  الدنيا أنفها وزهرا     خالئف بعد القرون اليت استقبلت من     
وجابوا الصخر  ،اجلبال  فخددوا  ، وأعظم آثاراً   ، وأمد أجساماً   ، منكم أعماراً   

، فما لبثت األيام    ، ونقبوا يف البالد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد         ، 
وأنـست  ، وأخربـت منـازهلم     ، وعفَت آثارهم   ، والليايل أن طوت مدم     

  . )٦("  فما حتس منهم أحداً ،ذكرهم

 املوقدة  – عز وجلَّ    –نار اهللا   : " واالقتباس من القرآن يف النص السابق يظهر يف مثل قوله           
 . وغريها " جابوا الصخر : " وقوله ، اليت تطَّلع على االفئدة 

                                           
وكان يسكن املدينة مث انتقل منها إىل       ، رة  أسلم يف العام التاسع للهج    ، كان نصرانياً   ، هو متيم بن أوس بن خارجه       "  )1(

  ) . ١/١٩٣،  مصدر سابق ،.... االستيعاب : ابن عبد الرب " ( الشام بعد مقتل عثمان 
 " . رجاله رجال الصحيح " وقال عنه  ، ١/١٩، باب يف القصص ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد: اهليثمي  )2(
، كان واعظ أهـل دمـشق       ، أحد من مجع بني العلم والعمل       ، بد اهللا الدمشقي    عائد بن ع  ، أبو إدريس اخلوالين    "   )3(

    ) . ٥٧-١/٥٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) .   ( هـ٨٠ت(، وقاضيهم ، وقاصهم 
  . ٢٦: ص ، مرجع سابق  ، احلياة العلمية يف الشام يف القرنني األول والثاين للهجرة: خليل ،  الزور )4(
، مث أهل األندلس على مذهبه مدة       ، كان أهل الشام    ، هـ  ٨٨ عام   ولد، ألوزاعي عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي       ا )5(

  ) . ١٨١-١/١٧٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "  ( هـ ١٥٧توىف عام ، قيل أن أصله من سيب السند 
 .    م ١٩٧١-هـ ١٣٩١، بريوت ، عرفة دار امل ، ٤/٢٥٦ ، صفوة الصفوة: عبد الرمحن ،  ابن اجلوزي )6(
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بـل   حىت أصبح القاص يعين من قِ     خصوصاًوقد تطور القصص يف عصر بين أمية يف الشام          " 
  . )١(" أي أن القَصص أصبح وظيفة رمسية ، وكذلك يعزل بواسطته ، اخلليفة 

        صوأقره، ففي عهد عبد امللك بن مروان قام عبد امللك بعزل أيب إدريس اخلوالين عن القَص 
  . )٢("وتركتموين يف رهبيت ،عزلتموين عن رغبيت : " فقال أبو إدريس ، على القضاء 

 : الفردي التعليم : ثالثاً 
فالعلم يف اإلسالم ضـرورة     ، لقد جاء التعليم الفردي كنتيجة حتمية لنظرة اإلسالم للعلم          

ملحة البد من بذهلا ملن احتاج إليها بدون تأخري حىت تستقيم حياة األفراد تبعـاً ملـا أراده اهللا                   
 . تعاىل هلم 

علم مع كثرة مـشاغله     لذلك مل يؤجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعليم أي راغٍب يف ال            
 . ومسؤولياته صلى اهللا عليه وسلم 

انتـهيت إىل   :  رضي اهللا عنه قال      )٣(عن أيب رفاعة متيم بن أسيد     " 
رجل غريب  ، يا رسول اهللا    : فقلت  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فأقبل علي رسول اهللا صلى اهللا      ، جاء يسال عن دينه ال يدري ما دينه         
فقعد عليه  ، فأيت بكرسي   ، ك خطبته حىت انتهى إيلَّ      وتر، عليه وسلم   

  . )٤(" فأمت آخرها ، مث أتى خطبته ، وجعل يعلمين مما علمه اهللا ، 
وتقدميه ، وال شك أن ملا أبداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اهتمام بتعليم هذا السائل                 

ناس نابع من كون هذا السائل جيهـل        لتعليمه على إكمال خطبته اليت يستمع إليها الكثري من ال         
فتعليمه أوىل من إمتام اخلطبة اليت يعلم رسول اهللا صلى اهللا  ، أبسط أمور دينه اليت ا تقوم حياته        

فهذا الـسائل   ، عليه  وسلم أن املستمعني إليها يعرفون من أمور دينهم ما يكفي إلقامة حيام               
لذلك قام صلى اهللا عليه     . من هؤالء اموعة    ، نه  وهو فرد أحوج إىل تعليمه ما يقيم به أمور دي         

 .وسلم بتعليمه منفرداً ومل ير يف ذلك هدراً للوقت أو اجلهد 

                                           
  . ٢٥: مرجع سابق و ص ، احلياة العلمية يف الشام يف القرنني األول والثاين اهلجري: خليل ،  الزور )1(
  . ١/٥٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،  الذهيب )2(
وهو من الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم         ، وهو مشهور بكنيته    ، أبو رفاعة العدوي من بين عدي       ، متيم بن أسيد     " )3(

  ) .   ١/١٩٤، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب "   ( أمجعني
  ) . ٨٧٦: ( رقم احلديث ، باب التعليم يف اخلطبة ، كتاب اجلمعة ، صحيح مسلم :  مسلم )4(
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وقد يوجد من أفراد اتمع من حيتاج إىل توجيهه إىل كيفية التطبيق السليم لشرائع الـدين                
حلاالت املنفردة قـام    وهذه ا ، وال يكلَّف نفسه ما ال تطيق       ، احلنيف حبيث ال يغلو وال يفرط       

 . صلى اهللا عليه وسلم بتوجيه بعضها منفردة حبسب ما حتتاج إليه من تعليم 
أخرب النيب صلى اهللا عليه     : " عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال          " 

فقال رسول اهللا   ، وسلم أين أقول واهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت           
قد قلته بأيب أنـت     :  الذي تقول ذلك ؟ فقلت له        أنت: صلى اهللا عليه وسلم     
، ونـم   ، وأفطر  ، فصم  ، فإنك ال تستطيع ذلك     : قال  ، وأمي يا رسول اهللا     

  م من الشهر ثالثة أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلا          ، وقُموذلك مثل صـيام    ، وص
 ،وأفطر يومني   ، فصم يوماً   : قال  ، ذلك  فإين أطيق أفضل من     : قلت  ، الدهر  
فـذلك  ، وأفطر يوماً   ، فصم يوماً   : فقال  ، فإين أطيق أكثر من ذلك      : قلت  

ويف رواية هـو أفـضل   ( صيام داوود صلى اهللا عليه وسلم وهو أعدل الصيام         
ال : فقال صلى اهللا عليه وسلم      ، فإين أطيق أفضل من ذلك      : فقلت  ، ) الصيام  

ل صلى اهللا عليه وسـلم      وألن أكون قبلت الثالثة أيام اليت قا      ، أفضل من ذلك    
  . )١(" أحب إيلَّ من أهلي ومايل 

ويقوم ، فعندما مسع صلى اهللا عليه وسلم أن عبد اهللا بن عمرو يقسم على أن يصوم النهار                 
أو ، رأى أنَّ من واجبه أن ينبهه إىل أن ذلك قد يشق عليه يف حـال مرضـه                  ، الليل ما عاش    

ولذلك قـال يف    ، وتقدمت به السن    ، كرب ابن عمرو    وهذا الذي حدث بالفعل عندما      ، ِكربه
 " . وألن أكون قبلت الثالثة ايام أحب إيلَّ من أهلي ومايل " آخر الرواية 

وأيضا قد يستغل صلى اهللا عليه وسلم حدوث مناسبة للتعليم أمامه لتعليم فرد من أفراد أمته                
 . فون بتبليغ ذلك العلم إىل غريهم شيئاً معيناً يريد تعليمهم إياه واألفراد بعد ذلك مكلَّ

مر رجل على النيب صلى اهللا      : " عن سهل بن سعد الساعدي قال       
رجل : ما رأيك يف هذا ؟ فقال       : عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس       

وإن شـفع   ، هذا واهللا حري إن خطب أن ينكح        ، ف الناس   امن أشر 
 أن يرجل آخر     ،فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، فع  ش مث مر 

يـا  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأيك يف هذا ؟ فقال              ، 

                                           
    ) . ١٩٦٢( رقم احلديث ، باب صوم الدهر ، كتاب الصوم  ، صحيح البخاري: البخاري  )1(
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هذا واهللا حري إن خطـب      ، رسول اهللا هذا رجل من فقراء املسلمني        
، وإن قال أن ال يسمع لقولـه        ، وإن شفع أن ال يشفع      ، أن ال ينكح    

رض مثل  هذا خري من ملء األ    : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  )١("هذا 

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يعلم أمته من خالل تعليم فرد من أفرادها أن الغـىن                  
وبالتايل ، ليست مقياساً لوجود اخلري والشر يف النفس البشرية         ، وعدمها  ، والوجاهة  ، والفقر  

ـ   ،  عليه   سخطهليست سبباً يف رضا اهللا سبحانه وتعاىل عن شخص أو            ون الفقـري   بل قد يك
واتبع اهلدى أفضل عند اهللا من الغين الوجيه الذي ال يقبل ا حلـق وجيحـده                ، الوضيع إذا آمن    

فإنه أيضاً كان يكلـف بعـض       ، أمته أفراداً ومجاعات     عليه وسلم يعلَّم     اهللاوكما كان صلى    
 يف كل   أصحابه بذلك ألن وقته صلى اهللا عليه وسلم ال يتسع ألن يقوم بالتعليم الفردي بنفسه              

 . وقت 
، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشغل         : عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال         " 

  . )٢(... " فإذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إىل رجل منا يعلمه القرآن 
ولو أنه بشكل حمدود إذا ما قورن بغريه        ، ويف عهد اخللفاء الراشدين استمر التعليم الفردي        

 . لتعليم األخرى من أشكال ا
أِمسك :  قال   –رضي اهللا عنه    –أن عبد اهللا بن مسعود      ) هـ٦٢ت(عن علقمة بن قيس     " 

كذا : قال  ، حرفاً واحداً   : هل تركت منها شيئاً ؟ فقلت       : فلما قرأها قال    ، علي سورة البقرة    
  . )٣(" نعم : وكذا ؟ فقلت 

تأثريه يف إتقان املتعلم للمادة الـيت يتعلمهـا         و، واملثال السابق يؤكد أمهية التعليم الفردي       
 املوادبدرجة أكرب من التعليم اجلماعي الذي قد ال يتمكن املتعلم فيه من التأكد من إتقانه جلميع                 

 .اليت تعلمها بنفس الدرجة اليت يتأكد فيها من إتقانه ملا تعلمه يف التعليم الفردي 
 . وكان حمدوداً أيضاً ، األموي وقد استمر التعليم الفردي يف بداية العصر 

                                           
   ) . ٦٣١٩: ( رقم احلديث ، باب فضل الفقر ، كتاب الرقاق  ، صحيح البخاري: البخاري  )1(
 ) . ٢١٧٥: ( رقم احلديث ،  على تعليم القرآن األجرباب ، أبواب التجارات  ، سنن  ابن ماجة:  ابن ماجة )2(

  ) ) . ١٧٥٠: ( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة : األلباين" ( حديث صحيح : "     قال االلباين 
    . ٩٠-٦/٨٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: ابن سعد  )3(
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الذي أقرأ يف خالفة معاوية كان يقرئ طالبه كالً علـى           ) هـ٥٣ت ()١(ففضالة بن عبيد  " 
، وال واواً   ، فأمسك علي وال تزد علي ألفـاً        ، خذ هذا املصحف    : ويقول لكل منهم    ، حدة  

  )٢(" وكان الطالب ميسك عليه القرآن حىت يفرغ منه 
مـن  واجلهد  ،  حيتاج من الوقت     – كما يف املثال السابق      –ن التعليم الفردي    بالرغم من أ  و

قبل املعلم أكثر مما حيتاجه التعليم اجلماعي إال أن إخراج متعلمني يتميزون باإلتقان التام كمـا                
وغـريه  ، جعل املعلمني من أمثال فضالة بن عبيد     ، تعلموه حبيث يتولون فيما بعد مهمة التعليم        

 . ويقضون فيه الكثري من الوقت ، لتعليم الفردي على غريه يفضلون ا
 : الفتوى الفردية : رابعاً 

فيأتون رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         ، اليت تعرض ألشخاص حمدودين     وهي املسائل   
على أفعاهلم بعـدم    أو يقرهم   ، فيفتيهم على مقتضى حاهلم     ، أو يبلغه أمرهم    ، فيها  يستفتونه  

، وبالذات يف اال الفقهـي      ، وهذه كانت إحدى الوسائل التعليمية التربوية       ، اإلنكار عليهم   
 : ومن أهم أمثلتها يف العهد النبوي ما يلي 

، أخرج دنانري يتصدق ـا      يزيد  كان أيب   : "  قال   –رضي اهللا عنهما    – بن يزيد    معنعن  
، واهللا ما إيـاَّك أردت   : فقال، فأتيته ا ، فأخذا ، فجئت ، فوضعها  عند رجل يف املسجد  

ولك ما أخذت يا    ، لك ما نويت يا يزيد      : فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          
  )٣("معن 

 فالتعليم هنا هو حلكم شرعي جاء نتيجة الستفتاء وسؤال ممن حصل له أمـر ال يعـرف                 
 . فقام صلى اهللا عليه وسلم بتعليمه حكم ما سأل عنه ، احلكم فيه 

وليس بالضرورة أن تكون الفتوى منه صلى اهللا عليه وسلم بعد سؤال مباشر مـن أحـد                 
 . ومن أمثلة ذلك ، أو ذُكر له ، أصحابه بل قد تكون تعليقاً على فعل صدر من أحدهم أمامه 

                                           
مث املشاهد كلها مث انتقل إىل الـشام وسـكن          ، شهد أحداً   ، فضالة بن عبيد بن ناقد األنصاري العمري األوسي          " )1(

 " . هـ٥٣توىف عام ، وكان فيها قاضياً ملعاوية ، دمشق
 ) . ٣/١٢٦٢، مصدر سابق ، اب االستيعاب يف معرفة األصح: ابن عبد الرب                    ( 

  . ١ط. هـ ١٤١٤، دمشق ، دار كنان  ، ٨٢: ص  ، نظم التعليم عند املسلمني، عارف ،   عبد الغين )2(
: رقـم احلـديث     ، .. وهـو ال يـشعر      ، لى ابنه   باب إذا تصدق ع   ، كتاب الزكاة    ، صحيح البخاري : البخاري   )3(
)١٤١٧ (  
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 أنَّ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         –رضي اهللا عنه    –عن أيب هريرة    
 جاء فسلَّم على رسول     فصلى مث ، فدخل رجلّ   ، وسلم دخل املسجد    

، اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالم              
، فرجع فصلى كما كان صلى      ، فإنك مل تصلَّ    ، أرجع فصلَّ   : وقال  

فقال رسـول اهللا    ، فسلَّم عليه   ،  النيب صلى اهللا عليه وسلم       مث جاء إىل  
ارجع فصلَّ فإنك مل    : مث قال   ، وعليك السالم   ، صلى اهللا عليه وسلم     

والـذي بعثـك    : فقال الرجل ، حىت فعل ذلك ثالث مرات      ، تصلَّ  
فكبر ، إذا قمت إىل الصالة     : قال  ، علمين  ، باحلق ما أُحسن غري هذا      

مث ، مث اركع حىت تطمئن راكعـاً  ، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن     ، 
مث ارفع حىت   ،  ساجداً   مث اسجد حىت تطمئن   ، ارفع حىت تعتدل قائماً     

  . )١(" مث افعل ذلك يف صالتك كلها ، تطمئن جالساً 
وهذا التعليم جاء نتيجة لسؤال هذا السائل عن الكيفية الصحيحة للصالة بعد أن حاول عدة    

 . فقام صلى اهللا عليه وسلم بتعليمه ، ومل ينجح يف إتقان صالته ، مرات 
 : ذا احلديث بعد إيراده هل) النووي ( قال اإلمام 
وكان هناك شيء آخر حيتـاج      ، يف احلديث أن املفيت إذا سئل عن شيء         " 

ويكون هذا من النصيحة    ، مل يسأل عنه يستحب له أن يذكره له         ، إليه السائل   
 –علَّمين يا رسـول اهللا      : وموضع الداللة أنه قال     ،  يعين    ال ال من الكالم فيما   
وذلـك يف   ( والوضوء  ، واستقبال القبلة   ،  فعلّمه الصالة    –أي علّمين الصالة    

، وفيه الرفق بـاملتعلم     ، وليسا من الصالة ولكنهما شرطان هلا       ) رواية أخرى   
واالقتصار يف حقه   ، وتلخيص املقاصد   ، وإيضاح املسألة   ، ومالطفته  ، واجلاهل

  )٢( " على املهم دون املكمّالت اليت ال حيتمل حاله حفظها والقيام ا

وهذا كله يدل على أن الفتوى اليت يقدمها صلى اهللا عليه وسلم ألي فرد من أفـراد أمتـه                   
ليست من األمـور املقـصودة      ، والنصح  ، واللني  ، فالرفق  ، وتعليمهم  ،القصد منها تربيتهم    

 بل هي وسائل تربوية يصل من خالهلا املفيت إىل التأثري فيمن يعلمهم بدرجة أكـرب ممـا                ، لذاا

                                           
 ) ٧٥٣(رقم احلديث ، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم ، كتاب األذان واجلماعة  ، صحيح البخاري: البخاري  )1(
   ٤/١٠٨، باب كيفية تعليم الصالة ملن مل حيسنها ، كتاب الصالة ، مصدر سابق  ، شرح صحيح مسلم: النووي  )2(
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أو أمر من   ، حيث يريد املستفىت يف الغالب معرفة حكم شرعي         ، كانوا يقصدونه من سؤاهلم له      
وهذه هي الفائدة الـيت     ، وقد تعلم عدة أشياء من أمر دينه        ، فإذا به بعد الفتوى     ، أمور الدين   

 . تتحقق من خالل الفتوى 
وعدم اإلنكار علـى    ،   واإلقرار من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالسكوت عن فعٍل معني          

مبا يفهم معه جواز ِفعِل ما سكَت عنه صلى اهللا عليه وسلم هو نوع من أنواع الفتوى                 ، فاعله  
 : ومن أمثلته 

وأنا يومئـذ قـد     ، أقْبلت راكباً على محار أتاٍن      : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن ابن عباس    
فمررت بـني   ،  يصلي مبىن إىل غري جدار       ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ، ناهزت اإلحتالم   

  )١(" فلم ينكر ذلك علي ، ودخلت الصف ، وأرسلت األتان ترتع ، يدي بعض الصف 
والسكوت عن هذا الفعل الكثري     ، وقد أخذ من هذه الفتوى اليت جاءت عن طريق اإلقرار           

وهل تصح صالة   ، رته سترة ملن خلفه     وكون ست ، من األحكام الشرعية اليت ختص سترة املصلّي        
  . )٢(وغري ذلك من األحكام اليت تستنبط من خالل هذا الفعل ... الصيب 

وبعد عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم استمرت الفتوى كشكل من أشـكال التربيـة يف                
فكثري من معلمي املساجد كـان يفـيت النـاس يف           ، املسجد وارتبطت بالتعليم بشكل مباشر      

 واليت تعطي   ∗وذلك ألن تعليمهم كان يؤهلهم لبلوغ مرتلة االجتهاد       ،  ئلهم العامة واخلاصة    مسا
وكان التالميذ يستفيدون من تلك املسائل يف معرفة األحكـام          ، العامل احلق يف التصدر للفتوى      

 . وتطبيقاا ، الشرعية 
) لم والفتيا يف املسجد   باب الع ( والفتوى يف باب واحد مساه      ، وقد قرن البخاري بني العلم      

 : جاء فيه 
يا رسـول اهللا    :  أن رجالً قام يف املسجد فقال        –رضي اهللا عنهما    –عن عبد اهللا بن عمر      " 

يهلُّ أهـل املدينـة مـن ذي        :  ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          من أين تأمرنا أن نِهلّْ    

                                           
   ) . ٧٦: (رقم احلديث ، باب مىت يصح مساع الصغري ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
  . ٤/٢٢٢، باب سترة املصلي ، كتاب الصالة ، مصدر سابق  ، شرح صحيح مسلم: النووي  )2(
وكيفيـة  ، الختالفات املذهبية   وا، وهذه املرتلة ال يوصل إليها إال بعد البحث والتنقيب ومعرف خمتلف اآلراء الفقهية               ∗

بتوصـل إليهـا    فهي مرتلة ال    ، والقدرة على القياس يف احلاالت املتشاة       ، استنباط األدلة التفصيلية من مصادرها األولية       
  . بسهولة 
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  . )١(" احلديث ... د من قرن ويهلُّ أهل جن، ويهلًُّ أهل الشام من اجلحفة ، احلليفة
يف ) ابن سـعد  (فقد عقد   ، وال شك أن ارتباط التعليم يف املساجد بالفتوى كان كبرياً جداً            

 : باباً فيمن يفيت يف املدينة من أبناء املهاجرين واألنصار جاء فيه  )الطبقات(
  أحداً   )٢( ثابت ما كان عمر وال عثمان يقدمان على زيد بن        : " عن سليمان بن يسار قال      

  . )٣(" والفرائض ، والفتوى ، يف القضاء 
ومن املعلمني املشهورين يف املـسجد      ، وزيد بن ثابت رضي اهللا عنه كان من كتبة الوحي           

وهو مع ذلك من أجدر الذين تصدروا للفتوى يف املدينة املنورة بعد العهـد              ، النبوي الشريف   
 . النبوي 

 الذي  )٤(توى بالتعليم يف املساجد من قول عبد الرمحن بن أيب ليلى          وليس أدلُّ على ارتباط الف    
لقد أدركت يف هذا املسجد عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا صـلى               : " قال  

  . )٥("اهللا عليه وسلم ما منهم أحد يحدّث حديثاً إال ود أن أخاه كفاه الفتيا 
 بن أيب ليلى أن التحديث نوع من الفتيا ألنه ما من            وهنا اعترب الصحايب اجلليل عبد الرمحن     

 . حديٍث يروى إال وهو يتضمن حكماً شرعياً إن مل تكن عدة أحكام 
 فظهر بذلك ما يعـرف      ، بالفتيا يف فروٍع من العلم       – رمحهم اهللا    –وقد متيز بعض التابعني     

 : بالتخصص يف الفتيا حىت قيل 
وأعلهم بـاحلالِل   ،  وأعلمهم بالطَّالق سعيد بن املسيب        ،)٦(كان أعلمهم باحلجّ عطاء     " 

                                           
  ) . ١٣٣: ( رقم احلديث ، باب العلم والفتيا يف املسجد ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: البخاري   )1(
، وما بعـدها  ، شهد اخلندق ، كاتب وحي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يد بن ثابت بن زيد األنصاري اخلزرجي    ز " )2(

، كان ممن مجع القرآن عند موت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان أعلم الناس بـالفرائض                 ، وانتدبه الصديق جلمع القرآن     
   ) . ٣١-١/٣٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " ( ) هـ٥٢ت(
  .  ٢/٣٥٩،  مصدر سابق ،الطبقات الكربى : ابن سعد  )3(
كان مولده يف أثناء خالفة عمر باملدينة استعمله احلجاج علـى           ، عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف الفقيه         "  )4(

  )١/٥٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) ( هـ ٨٢ت (مث عزله ، القضاء 
، دار الفكـر القـاهرة       ، ١/٥٣، باب من هاب الفتيا     ، كتاب العلم    ، سنن الدارمي : عبد اهللا بن رام     ، رمي   الدا )5(

  . م ١٣٩٨
، وقيل يف خالفة عمـر      ، ولد يف خالفة عثمان     ، وحمدثهم  ، مفيت أهل مكة    ، عطاء بن أيب رباح بن أسلم القرشي        "  )6(

 " هـ ١١٠توىف عام ،  املسجد فراشه عشرين سنة كان: قال ابن جريج  ، وهو من مولدي اجلند 
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  . )٢(" وأمجعهم لذلك كله سعيد بن جبري  ، )١(واحلرام طاووس
 دليل على تبحر هؤالء العلماء يف هـذه         الشكلوال شك أن ظهور التخصص يف الفتيا ذا         

 .الفروع العلمية 
 : املذاكرة العلمية : خامساً 

أو يقوم ا   ، ة تربوية تعليمية يقوم ا تالميذ املدرسة النبوية بأنفسهم          كانت املذاكرة وسيل  
باب من كان خيلف املصطفى بعد قيامه من جملـسه          ( جاء يف التراتيب    ، من يتطوع بذلك هلم     

 ) : للتذكري والفقه 
كان عبد اهللا بن رواحة يقول ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             " 

والتوحيد يف  ، فيذكرّهم العلم باهللا    ، فيجلسون إليه   ، اعة  تعالوا حىت نؤمن س   : 
فيجمـع  ، وكان خيلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قيامـه            ، اآلخرة  
فرمبا خـرج علـيهم     ، ويفقههم فيما قال رسول اهللا      ، ويذكرهم اهللا   ، الناس  

ـ ، فيـسكتون   ، وهم جمتمعون عنده    ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        د فيقع
ذا : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ، ويأمرهم أن يأخذوا فيما كانوا فيه       ، إليهم  
  . )٣("أُِمرت

بل يكرر ما قاله رسول اهللا      ، وعبد اهللا بن رواحة هنا ال يأيت بشيء من عنده أثناء املذاكرة             
مـن   ، واألذكار الشرعية ، واحلديث الشريف   ، صلى اهللا عليه وسلم من آيات القرآن الكرمي         

  ) . ٥٥: آية ، الذاريات (  }وذَكِّر فَإِن الذِّكْرى تَنفَع الْمؤمِنِني{: باب قوله تعاىل 

ومـع عـدم املراجعـة      ، لكنه مع مرور الوقـت      ، وذلك ألن اإلنسان قد يتعلم شيئاً ما        
ا تعلمه اإلنسان   ولذلك كانت املذاكرة مبثابة املراجعة مل     ، ويغفل عنه   ، فإنه قد ينساه    ، واملذاكرة

 . كي ال ينسى 

                                                                                                                                
  ) . ١/٩٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب          ( 

كـان  ، وأبا هريرة رضي اهللا عنهم وغريهـم        ، وعائشة  ، مسع زيد بن ثابت     ، طاووس بن كيسان اليماين اجلندي      "  )1(
 ) " . هـ ١٠٦ ت (وكان رأساً يف العلم والعمل ، مفيت أهل اليمن وشيخهم 

  ) . ١/٩٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  (                                    
 . ت.د، دمشق ، مطبوعات جممع اللغة العربية  ، ٧/٥١٥ ، تاريخ أيب زرعة: عبد الرمحن بن عمرو ، الدمشقي   )2(
   . ٢/٢٢١، ق مرجع ساب، التراتيب اإلدارية : عبد احلي ، الكتاين  )3(
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وبالذات يف القـرن األول اهلجـري       ، وأمهيتها البالغة   ، وقد كان للمذاكرة العلمية مرتلتها      
 . فكان البد ملن وعى علماً أن يراجعه حىت ال ينساه ، الذي كان التدوين فيه قليالً 

فعـسى أن   ، ليه وسـلم    كنا قُعوداً مع النيب صلى اهللا ع      :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أنس   
، مث هذا   ، فنراجعه بيننا هذا    ، مث يدخل حلاجته    ، فيحدثنا احلديث   ، ستني رجالً   : يكون قال   

  . )١("فنقوم كأمنا زرع يف قلوبنا 
ودورها يف تثبيت العلم    ،  على فائدة املذاكرة     –رضي اهللا عنه    –فهنا يؤكد أنس بن مالك      

 . وترسيخه يف الذاكرة 
 :  عليه الكثري من علماء القرن األول اهلجري وهذا ما أكد

وتذاكروا هذا احلـديث إن ال      ، تداوروا  : " عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال           
  . )٢(" تفعلوا يدرس 

وبالذَّات إذا مل يكن مقيداً وهذا ما       ، فمن الطبيعي أن ينسى اإلنسان العلم الذي ال يراجعه          
 . واملذاكرة ،الذي حيثُّ التالميذ على املراجعة ، أكده علي رضي اهللا عنه 

إنه ليس مبرتلة   ، تذاكروا احلديث ال يتفلت منكم       " – رضي اهللا عنهما     –وقال ابن عباس    
  . )٣(" القرآن إن القرآن حمفوظ جمموع 

وهذا تأكيد آخر على أن االعتماد على احلفظ يف الذاكرة للكثري من العلوم يف القرن األول                
واملراجعة أمرين ضرورين   ، وعدم تدوين بعضها مثل احلديث النبوي جعل املذاكرة          ، اهلجري

وبدوما فإن طالب العلم سيفقد الكثري مما تعلمه بالنسيان وقد كـان اسـتخدام             ، لبقاء العلم   
ومل تقتصر جمالس املذاكرة    ، طريقة املذاكرة ال يتم من قبل طلبة العلم فقط بل من العلماء ايضاً              

، والـشعر   ، الفقه  : مثل  ، بل تعدت ذلك إىل مواد أخرى       ،  تذاكر احلديث النبوي فقط      على
 . واللغة 

، وكانت جمالس مذاكرة الفقه من االس اليت حيتسب اجلالسون فيها األجر من اهللا تعـاىل                
 : ونفعها ،  يف الدين فهي كالعبادة يف بركتها التفقهألا كانت دف إىل 

                                           
  . ١/١٦، باب مدارسة العلم ومذاكرته ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:   اهليثمي )1(

 " . فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف : "        وقال اهليثمي 
   . ١/٩٥، باب فضيلة مذاكرة احلديث ، كتاب العلم  ، املستدرك على الصحيحني: احلاكم  )2(
 ت.د، بريوت ، دار الفكر  ،٢٤٧: ص ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي :بن عبد الرمحن احلسن ، الرامهرمزي  )3(
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ما جاء بك   : فقال  ، أن أباه أتى عمر بن اخلطاب بعد العشاء         " أيب موسى   عن أيب بكر بن     
: قال أبو موسى  ، فجلسنا ليالً طويالً نتذاكر     : قال  ، نتذاكر الفقه   : يا أبا موسى الساعة ؟ قال       

  . )١(" حىت كان قريباً من الفجر فتذاكرنا : قال ، إنا يف صالة : فقال عمر ، الصالة 
ضي اهللا عنه يرى أن مذاكرة الفقه تعدل يف األجر صالة الليـل لعظـم               فعمر بن اخلطاب ر   

 . نفعها 
فما وجدت لنفسي أشهى مـن      ، لقد طلبت العبادة باملدينة     : " وعن أم الدرداء أا قالت      
  . )٢(" مذاكرة العلم أو مذاكرة الفقه 

ا انتشرت الكتابـة  فلم، وزيادة احلفظ ، ويبدوا أن املذاكرة كانت مراجعة لتنشيط الذاكرة        
) هـ١٥٧-٨٨(حدث إمهال لعملية املذاكرة لذلك قال أحد العلماء يعاتب أصحاب األوزاعي          

  )٣(" مالكم ال تذاكرون ، مالكم ال جتتمعون : " 
 : احللقات التعليمية : سادساً 

بصفتها واليت تناوهلا الكثري من الكثري من الكتاب        ، واملنظمة  ، وهي الوسيلة التربوية املباشرة     
وخصوصاً يف األربعة قرون اهلجرية األوىل أي قبـل ظهـور           ، أهم أساليب التعليم يف املسجد      

 . املدارس 
وقد كان معظم التالميذ الذين يسلكون طريق طلب العلم يطمحـون يف الوصـول إىل أن                

 اليت  إذ يعد ذلك الس من أرفع املناصب      ، تكون هلم حلقات للعلم يف أحد املساجد املشهورة         
 . ميكن أن يصل إليها طالب العلم يف ذلك الوقت 

وعنهم أخذ  ، ومعظم العلماء الذين وصلت إلينا أخبارهم كانوا معلمني يف حلقات املساجد            
 . الكثري من العلماء االفذاذ وخترج على يديهم املئات من املتعلمني 

وعنه أخـذ مالـك     ، ى  حلقة للفتو ) هـ١٣٦ت  (أنه كان لربيعة الرأي     ) احلنبلي  ( ذكر  
  . )٤("وغريه 

                                           
 .   هـ ١٣٩٥، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٢/١٢٨ ، الفقيه واملتفقه: أمحد بن علي ،  البغدادي )1(
  . ٢/٢٢٢مرجع سابق ،  ، التراتيب اإلدارية: عبد احلي ،  الكتاين )2(
  .  ٥٤٨: ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل: الرامهرمزي  )3(
  . ت . د، بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة  ، ١/١٩٤ ، الذهب يف أخبار من ذهبشذرات : ابن العماد ، احلنبلي  )4(
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  )٢"(أنه كانت له حلقة للفتوى والعلم باملدينة) هـ١٣٦ت ()١(وعن زيد بن أسلم العدوي" 
ومعلميها يف الوقـت ذاتـه      ، فهؤالء العلماء األفذاذ مجيعاً هم من خرجيي مدرسة املسجد          

 . لم والذي سن نظام احللقات يف املساجد هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه أصـحاب حلقـاً                " عن قرة   

  . )٣(" حلقاً
أنه واهللا ما هو    :  إذا حدثنا هذا احلديث      أنس مما يقولُ لنا   كان  : "  قال   الرقاشيوعن يزيد   

ا إذا  إمنا كانو ، فيخطب  ، فيجتمعون حوله   ، وأصحابك يعين يقعد أحدهم     ، بالذي تصنع أنت    
  . )٤(" والسنن ، صلّوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرأون القرآن ويتعلمون الفرائض 

وهذا النص يتضح منه جبالء خصائص احللقات العلمية يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم              
وتنظيم تلك احللقـات    ، واملواد اليت مت تعليمها     ، وطريقة التدريس   ، من حيث الوقت واملكان     

وبالذات بعد صالة الفجر يف املساجد      ،  كانت احللقات العلمية تعقد غالباً بعد الصلوات         حيث
وتكون مادة التعليم يف هذه احللق هي القـرآن         ، ويتوزع املتعلمون يف عدة حلقات      ، اجلامعة  
 .والسنن ، والفرائض ، الكرمي 

 ، حابه وتوىل التعليم فيها   يكتفي بإقامة احللقات التعليمية ألص    ومل يكن صلى اهللا عليه وسلم       
،  من علوم    بل كان صلى اهللا عليه وسلم يشجع أصحابه على حضورها لإلستفادة مما يبثُّ فيها             

 . الذي يترتب على طلب العلم يف هذه احللقات  العظيم من اهللا سبحانه وتعاىل ونيل الثواب
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينما هو        " عن أيب واقد الليثي     

إذا أقبل ثالثة نفر فأقبل اثنـان إىل        ، والناس معه   ،جالس يف املسجد    
فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه       : و ذهب واحد قال     ، رسول اهللا   

                                           
نـس بـن    وأ، وجابر بن عبد اهللا     ، وسلمه بن األكوع    ، حدث عن ابن عمر     ، زيد بن أسلم العمري املدين الفقيه       "  )1(

 "  هـ ١٣٦وكان له حلقة علم باملسجد النبوي يف املدينة املنورة ت ، مالك وغريهم 
  ) . ١/١٣٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  (                        

  . ١/١٩٤، مصدر سابق  ، شذرات الذهب: احلنبلي   )2(
  . ١/١٣٢، وس عند العامل باب اجلل، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(
 قال  الرقاشيوالنصني من رواية يزيد      . ( ١/١٣٢، باب اجللوس عند العامل     ، كتاب العلم    ، جممع الزوائد :  اهليثمي   )4(

 " ) . ضعيف " عنه اهليثمي
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وأما اآلخر  ،  يف احللقة فجلس فيها      فُرجةفرأى  ، فأما أحدمها   ،وسلم  
فلما فرغ رسـول اهللا     ، فأدبر ذاهباً   ، وأما الثالث   ، فجلس خلفهم   ، 
، أال أخربكم عن النفر الثالثة أما أحدهم      : قال  ، لى اهللا عليه وسلم     ص

، فاستحيا اهللا منه  ، فاستحيا  ، وأما اآلخر   ، فآواه اهللا   ، فأوى إىل اهللا    
  . )١(" فأعرض فأعرض اهللا عنه ، وأما الثالث 

 أقبل  وثناءاً على الذي  ، وهنا يتضمن كالمه صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث السابق مدحاً            
، والـذي اسـتحيا     ) أنه أوى إىل اهللا فآواه اهللا       ( وجلس يف احللقة بقوله صلى اهللا عليه وسلم         

 للذي  وذماً، ) فاستحيا اهللا منه    ، أنه استحيا   ( فجلس خلف احللقة بقوله صلى اهللا عليه وسلم         
 اهللا  فـأعرض ، أما األخر فـأعرض     ( أعرض عن اجللوس يف احللقة بقوله صلى اهللا عليه وسلم           

 ) . عنه
 على حضور حلقات العلم يف مسجده صلى        –رضوان اهللا عليهم    –لذلك حرص الصحابة    

اهللا عليه وسلم لدرجة أم كانوا يتناوبون يف حضور جملسه صلى اهللا عليـه وسـلم حـىت ال                   
 . ينصرفوا ألعماهلم فيفوم شيء من العلم أو الوحي 

كنت وجار يل من األنصار يف بين أميـة         " :  قال   – رضي اهللا عنه     – اخلطابعن عمر بن    
، وكنا نتناوب الرتول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ، وهي من عوايل املدينة     ، ابن زيد   

وإذا نزل فعل مثل   ،  جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه         نزلتفإذا  ، وأنزل يوماً   ، يرتل يوماً   
  . )٢(" احلديث ... ذلك 

 وأحد األنصار ممن يسكنون بعيداً عن املـسجد         – رضي اهللا عنه     –طاب  فهذا عمر بن اخل   
النبوي الشريف حبيث ال يستطيع أحدهم أن حيضر كل يوم مجيع جمالس رسول اهللا صـلى اهللا                 

مث خيرب أحدمها اآلخر مبا فاته من ا لـوحي         ، ن يتناوبا احلضور إىل جملسه      فاختارا أ ، عليه وسلم   
الذي يبلـغ فيـه     ، دم حضوره جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          والعلم نتيجة لع  ،والعلم  

 .ويوضحه هلم  ،  يرتل عليه من الوحي مباوأمته مجيعاً ، أصحابه 
وبعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم استمرت إقامة احللقات التعليمية يف املـساجد ، ومنـها                

                                           
 ) . ٦٦: (رقم احلديث ، باب التناوب يف العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: البخاري   )1(
  ) . ٨٩(رقم احلديث ، ، باب التناوب يف العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: ري البخا )2(
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تنوعت املوضوعات اليت تتطرق    و ، فيهاملسجد النبوي الشريف حيث تعددت احللقات التعليمية        
 : وذلك يستنتج بسهولة من احلديث التايل ، إليها تلك احللقات 

يا أهل السوق   : فقال  ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مر بسوق املدينة           " 
ذاك مـرياث رسـول اهللا      : وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال        : قالوا  ، ما أعجزكم   

فتأخذون نصيبكم فيه ؟    ،  وأنتم هاهنا ال تذهبون    ،م يقسم   صلى اهللا عليه وسل   
ووقف أبو هريرة هلـم     ، فخرجوا سراعاً   ، يف املسجد : قال  وأين هو ؟    : قالوا  

 فقد أتينـا ا ملـسجد     ، يا أبا هريرة    : قالوا  ، هلم مالكم   : فقال  ، حىت رجعوا   
 قالوا  د ؟ وما رأيتم يف املسج   : فقال هلم أبو هريرة     ، فدخلنا فلم نر شيئاً يقسم      

فقال هلم أبـو    ، وقوماً يتذاكرون احلالل واحلرام     ، رأينا قوماً يقرأون القرآن     : 
  )١("  وحيكم فذاك مرياث حممد صلى اهللا عليه وسلم : هريرة 

وأن ، ويف هذا النص دليل واضح على أن مكان التعليم األول يف ذلك العهد هو املـسجد                 
 . وتتنوع املواد الدراسية اليت يتم التطرق إليها فيها ، رة احللقات التعليمية كانت تقام فيه بكث

اهلدف منه هو نشر    ، وقد متيزت تلك احللقات بالتنظيم الذي يقوم على أساس علمي حبت            
 . العلم والتزود منه بدون اإللتفات إىل اعتبارات أخرى تقوم على أسس غري علمية 

،  بالشام -رضي اهللا عنه  –قدمت على عمر    : " عن ابن معاوية الكندي قال      
فإن رأى  ، لعل الرجل يدخل املسجد كالبعري النافر       : فقال  ، فسألين عن الناس    

ولكنها جمالس شـىت    ، ال  : قلت  ، ورأى من يعرفه جلس إليهم      ، جملس قومه   
"  لن تزالوا خبري ما كنتم كذلك       : قال  ، فيتعلمون اخلري ، ويذكرونه     ، جيلسون  

)٢(  

 يطمئن على الكيفية اليت يـسري ـا التعلـيم يف            -رضي اهللا عنه  –ب  فهذا عمر بن اخلطا   
، هل هي قائمة على عالقات اجتماعية       ، وعلى األسس اليت تقوم عليها هذه احللقات        ، املساجد

أم أنه حيضر للعلم بغض النظـر عـن         ، أو معارفه   ، فال حيضر من يأيت املسجد إال جملس قومه         
فكان اجلواب ممن عايش تلك احللقات يف بالد الشام هو أن            ، معرفته للجالسني يف تلك احللقة    

فهي تتعدد وتتنوع لكن حضور النـاس       ، االس يف ذلك الوقت تقوم على أسس علمية حبتة          

                                           
   .١/١٢٣، باب فضل العامل واملتعلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد:  اهليثمي )1(

    " إسناده حسن : " وقال اهليثمي 
     .٢/٢١٨، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )2(



 ٩٢

وهذا هو الطريق السليم لطلب     ، ومعارف  ، إليها هو على أساس ما يتطرق إليه فيها من علوم           
 " . لن تزالوا خبري ما كنتم كذلك : " اهللا عنه رضي –ولذلك قال عمر ابن اخلطاب ، العلم 

وأيضاً فإن من خصائص احللقات التعليمية يف ذلك الوقت أن مجيع أفراد اتمـع كـانوا                
، وتبليغه سواء بالقول أو العمل      ، يستشعرون املسؤولية امللقاة على عاتقهم يف عملية نقل العلم          

 . عاهلم لعلمهم بأم قدوة للناس يف مجيع تصرفام وأف، فكانوا يتحرون الدقة يف مجيع أقواهلم 
 الركوع والسجود   وأمت، كان أيب إذا صلى يف املسجد جتوز        : " عن مصعب بن سعد قال      " 

إذا صـليت يف    ، يا أبتـاه    : قلت  ، والصالة  ، والسجود  ، وإذا صلى يف البيت أطال الركوع       
  )١("  يقتدى بنا أئمةيا بين إنا : ال وإذا صليت يف البيت أطَلت ؟ ق، املسجد جوزت 

فإنه ال يفعـل    ،  عندما يرغب يف إطالة صالته       –رضي اهللا عنه    –فهذا سعد بن أيب وقاص      
ذلك يف املسجد كي ال يظُّن من رآه أن هذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كـان                    

ويـتم  ، ى اهللا عليه وسلم     فكان يصلي صالة رسول اهللا صل     ، سعد رضي اهللا عنه أحد أصحابه       
 . أما إذا صلى يف بيته أطال صالته كما يشاء ، ركوعها وسجودها لكي يأخذها عنه الناس 

الفقـراء منـهم    ، كما متيزت تلك احللقات أيضاً بأا كانت تضم مجيع شرائح اتمـع             
 . واألغنياء بدون  متييز 

فقد كان اخلليفة   ، األفذاذ  جيي املسجد   بل إن آخر خلفاء القرن األول اهلجري كان من خر         
 . أحد تالميذ املسجد النبوي الشريف) هـ١٠١ت( الزاهد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل 

فتفقـه يف   ، بعثه والده من مصر إىل املدينة املنـورة         ، فعندما حفظ القرآن الكرمي صغرياً      " 
  . )٢("  مسجدها حىت بلغ رتبه االجتهاد 

 عمر بن عبد العزيز من هـذا        علينادخل  :  قال   )٣( هندبن أيب   عن داود   " 
: فقال رجل من القوم     ، ) يعين باباً من أبواب املسجد النبوي باملدينة        ( الباب  

ويزعم أنه لن ميوت حىت     ، والسنن   ، الفرائضبعث إلينا الفاسق بابنه هذا يتعلم       
فواهللا ما : ه قال داوود يكون خليفة ويسري بسرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن    

                                           
  " . رجاله رجال الصحيح : " وقال  ، ١/١٨٢، باب االقتداء بالسلف ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد: اهليثمي  )1(
 .  ط . د، م ١٩٦٠الكويت ، ، دار التراث العريب  ، ١/١٢١ ، العرب يف خرب من غرب: حممد بن أمحد ،  الذهيب )2(
 ٥٠ولد عام   ، ومفتيها  ، كان من حفاظ أهل البصرة      ، الك وروى عنه    رأى أنس بن م   ، داود بن أيب هند البصري       " )3(

  ) . ١٤٧-١/١٤٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " (  هـ ١٤٠وتوىف عام 
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  . )١("  مات حىت رأينا ذلك فيه 

وقبله عبد امللك بن مروان ا لذي كان تعليمه أيضاً يف املسجد النبوي الشريف حىت عـرف        
 . الجتهاده يف العبادة ) حبمامة املسجد ( بني أهل املدينة 

وال أقرأ لكتـاب    ،  أفقه   وال، لقد رأيت املدينة وما ا شاب أشد تشمرياً         : " عن نافع قال    
  . )٢(" اهللا من عبد امللك بن مروان 

، وهكذا كانت احللقات العلمية منتشرة يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري              
 . ويتطرق فيها لشىت العلوم النافعة ،  وحيضرها مجيع أفراد اتمع وطبقاته 

א א:א מ אא א א
متيز التعليم يف املساجد بعدة خصائص ميزته عن غريه من أنـواع التعلـيم يف املؤسـسات                 

وجعلت املسجد مؤسسة التعليم األوىل طوال أربعة قرون بال منازع ومن أهم تلك             ، األخرى  
 : اخلصائص 
واإلخـالص  ،  التجـرد    واملعلمني أقرب إىل  ، أن التعليم يف املساجد جيعل املتعلمني        : أوالً

فيقصدون من عملهم ذلك وجه اهللا غالباً وابتغاء        ، وتعليمهم له   ، وحسن النية يف طلبهم للعلم      
حيث تتعدد األحاديث اليت توضح أجـر طلـب          ، )٣(الثواب العظيم الذي أعده اهللا تعاىل هلم        

 : وبالذات يف املساجد ومنها ، العلم 
أو يعلّمه كان   ، دا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خرياً          من غ : " قوله صلى اهللا عليه وسلم      

  . )٤("  له كأجر حاٍج تاماً حجته 
ما اجتمع قوم يف بيٍت من بيـوت اهللا يتلـون كتـاب اهللا              : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

 وذكرهم، وحفتهم املالئكة   ، وغشيتهم الرمحة   ، إال نزلت عليهم السكينة     ، ويتدارسونه بينهم   

                                           
مركز البحث العلمي وإحياء  ، ٢٣٩-١/٢٣٨، غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام  : عبد العزيز بن عمر     ،  القرشي   )1(

  . ١ط ، هـ ١٤٠٦، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، مي التراث اإلسال
  . ٥/٢٣٤، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
 . هـ ١٤٠٧، جدة ، دار اتمع  ، ٧٧: ص  ، دور املسجد يف التربية: عبد اهللا أمحد ،  قادري )3(
  . ١/٢٣، تعلم باب فضل العامل وامل، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )4(

 ) . رجاله موثوقون : (       قال اهليثمي 



 ٩٤

  . )١("  اهللا فيمن عنده 
أو يعلَّمه كان مبرتلـة     ، من دخل مسجدي هذا ليتعلم خرياً       : " وقوله صلى اله عليه وسلم      

 لغري ذلك من أحاديث الناس كان مبرتلة الذي يرى ما يعجبه            دخلهومن   ، اهللااهد يف سبيل    
  . )٢("  وهو شيء لغريه 

وذلك أم يتـصلون     ، )٣(قرب إىل العامة من غريهم      وطالا أ ، أن علماء املساجد     : ثانياً
بل ويقدمون احللول هلا من خالل إصدار       ، ويعايشون مشكالته   ، اتصاالً مباشراً بأفراد اتمع     

ويـأمرون  ، فيحذَّرون من البدع    ، بل وحىت من خالل ِحلَق العلم       ، وإلقاء اخلطب   ، الفتاوى  
ألن العامة ال يساورهم ، ثر تأثرياً يف العامة من غريهم   وهم أك ، وينهون عن املنكر    ،  باملعروف  

ألم يف الغالب حمتسبون يف     ، وإخالصهم يف النصيحة    ، الشك يف رغبة علماء املساجد يف اخلري        
 . وغري منتمني إىل جهٍة معينة ، عملهم 
هتم رسول  فقد ا ، وليس الكمي فقط    ، أن التعليم يف املساجد يهتم باجلانب الكيفي         : ثالثاً

وتوجيههم ، ومراقبة أخالقهم   ، وهو يريب أصحابه بتعديل سلوكيام      ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 . وكان قدوة هلم يف التواضع واللني وكل خلق حسن ، إىل كل ما فيه اخلري هلم 

أكنت جتـالس   : قلت جلابر بن مسرة     : " عن مساك بن حرب قال      
كان ال يقـوم    ، كثرياً  ، نعم  : قال  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

، أو الغداة حىت تطلع الـشمس       ، من مصاله الذي يصلي فيه الصبح       
، فيأخذون يف أمر اجلاهلية     ، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون       

  . )٤("  فيضحكون ويتبسم 
والـذي يتنـاول فيـه خمتلـف        ، فهذا جملسه صلى اهللا عليه وسلم الذي يعقده كل يوم           

ويف نفس الوقـت ينـصت   ، ويعلَّم فيه آيات الوحي ألصحابه ، والعلمية ،وضوعات الدينية   امل

                                           
  ) . ٢٦٩٩: (رقم احلديث ، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن ، كتاب الذكر ، صحيح مسلم :  مسلم )1(
 " إسناده حسن " واحلديث  ، ١/٩١، كتاب العلم  ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )2(

باب التسوية بـني طالـب      ، كتاب العلم    ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     : لي بن بلبان    ع، الفارسي            ( 
 )م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، ) ٨٧: (رقم احلديث ، العلم وبني ااهد 

  . ٧٧: ص ، مرجع سابق  ، دور املسجد يف التربية: عبد اهللا أمحد ، قادري  )3(
  ) . ٢٨٦(رقم احلديث ، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح ، كتاب الصالة ،  صحيح مسلم: مسلم  )4(
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، ويستمع إليهم ويشاركهم بالتبسم وذلك ليكون قدوةً هلم يف حسن اخلق          ، ألحاديث أصحابه   
 . وطيب االسة 

، بـالروح وتم باجلسد بقدر اهتمامها     ، وهكذا كانت املساجد تريب أبناءها تربية شاملة        " 
  . )١("  وتعين باألخالق كما تعىن بالعقل 

بـدون  ، ونساءاً  ، رجاالً  ، وكباراً  ، ففي املسجد يتعلَّم اجلميع صغاراً      : العمومية   : رابعاً
، حىت إن الكفَّار كانوا يتعلمون مبادئ التوحيـد         ، أو ضعيف أو قوي     ، متييز بني فقري أو غين      

 . ما يف قصة مثامة بن أثال وغريه ويدعون إىل اإلسالم يف املسجد ك
واملنهاج املناسب وزمن   ، واملتعلمني يف اختيار الوقت     ،أن احلرية املتاحة للمعلمني      : خامساً

  . )٢( يف أي مؤسسة تعليمية أخرى   هلمالتدريس أكرب من احلرية اليت تتاح
ن األخرى وطبقام لذلك كان رواد املسجد من طلبة العلم أكثر من غريهم من رواد األماك 

وكل هؤالء جيدون يف وقت     ، وغريهم  ، واملزارع  ، ذلك أن فيهم العامل والتاجر      ، أكثر تبايناً   
 . جد متسعاً من الوقت ميكن أن يستفيدوا العلم من خالله -املعلمني يف املسا

 

                                           
دار  ، ٣٢، ٣٠: ص  ، املسجد ودوره يف التربية والتوجيه وعالقته باملؤسسات الدعوية يف اتمع           : صاحل  ، السدالن   )1(

  . ١ط ، هـ ١٤١٥، الرياض ، بلنسية 
  . ٨٢: ص ، مرجع سابق  ، املسلمنينظم التعليم عند : عبد الغين ،  عارف )2(



  :الثاني الفصل 

מ א מ
א א א א

א
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א :א
מ א מ אמא א

א א א
 

א מ:א א א א מ א מ
 .  احلث على طلب العلم وتعليمه يف املسجد : أوالً   
 . استخدام املسجد مكاناً للتعليم : ثانياً   
 .  تكليف بعض الصحابة الذين تعلموا يف املسجد بالتعليم : ثالثاً   
 .  إرسال املعلمني الذين تعلموا يف املسجد للتعليم : رابعاً   
 

א א:א א א א מ א .מ
  . يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه : أوالً   
  . يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  :ثانياً   
  . يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  : ثالثاً   
  . يف عهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : رابعاً   
  

א א:א מ א אמ א א
א א :א

  .  تنظيم بعض خلفاء بين أمية للتعليم يف املساجد مظاهر: أوالً   
  أهم نتائج تنظيم التعليم من بداية العهد األموي حىت اية القرن األول : ثانياً   
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א א:א א א א א מ א מ
يف حـني   ،  احلكومات اإلسالمية    إن معظم املساجد يف العامل اإلسالمي كانت من إنشاء        

كان هناك مساجد أخرى أنشأها أفراد أو مجاعات إسالمية طلباً لألجر الذي أعده اهللا سبحانه               
من بىن مسجداً هللا لـه يف       : " والذي جاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم         ، وتعاىل ملن قام بذلك     

  . )١(" اجلنة مثله 
، جد مل يكن خيوهلم احلـق املطلـق يف إدارـا            واجلماعات للمسا ، لكن إنشاء األفراد    

بل كان التعامل معها بعد إنشائها يتم بصفتها وقفـاً تأخـذ            ، والتصرف فيها كأمالك خاصة     
فال يعود املسجد ملكاً إلنسان بعد أن يتم بناؤه فمالكه الفعلي هـو   " حكم الوقف يف اإلسالم     

 ) : الزرقاين (ويقول  ، )٢(" اهللا 
املـسجد  ( يتم وقف العقار حىت تنتهي حقوق مؤسسه جتاهه باسـتثناء حالـة      فما إن   " 
والعلوم اليت تدرس فيـه     ، إذا يستطيع مؤسسه أن يشترط شروطاً تتعلق بالعاملني فيه          ) املدرسة  

  . )٣(" نشأته كناظٍر للوقف موإن كان ال يستطيع أن يدير 
، ه  ا مـن أنـشط     لتنظيم ما جيري داخله    أما بالنسبة ، جد عموماً   اهذا بالنسبة إلدارة املس   

وأنه كـان   ،  يف تنظيمه     أبداً  النشاط التربوي فهناك من يرى أن الدولة مل تتدخل         رأسهاوعلى  
 . من اختصاص اجلماعات اإلسالمية حبكم أن املسجد هو ملك هلا 

  : )حسني مؤنس(يقول 
وحيـد  وهو الشيء ال  ، وهو أيضاً بيت اجلماعة     ، إن املسجد بيت اهللا     " 

أو اخلليفة  ، وإن كان الذي بناه السلطان      ، الذي كانت متلكه اجلماعة مشتركة      

لذلك استخدمته اجلامعات اإلسالمية يف تسيري شؤوا مستقلة عـن          أو الدولة   

ومعهد للتعليم ألن العلم كان دائماً مـن        ، فاستخدمته كدار للقضاء    ، الدولة  

                                           
 ) .     ٤٤٧(رقم احلديث ، باب من بىن مسجداً ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
مكتبـة  ، املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي        ، ٢٠٣: ص   ، رة اإلسالمية أطلس احلضا : إمساعيل راجي   ،  الفاروقي   )2(

 . دت ، الرياض ، العبيكان 
جامعة ، مركز النشر العلمي     ، ٤١: ص   ، )معاهد عند املسلمني ويف الغرب      ( نشأة الكليات   : جورج  ،   مقدسي    )3(

 . حممد حممود سيد : ترمجة  ، ١ط، م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤، جدة ، امللك عبد العزيز 



 ٩٩ 

 أو دول السالطني مسؤولة عـن       ،فلم تكن دولة اخلالفة     ، اختصاص اجلماعة   

  . )١(" التعليم حىت يف عصر الراشدين 
يف حني يرى البعض اآلخر أن الدولة اإلسالمية تقامست مع اجلماعات اإلسالمية املسؤولية             

 . فهي اليت أنشأت املساجد وكانت مسئولة عما جيري فيها ، وإذاعته ، عن نشر التعليم 
 لنشر التعليم وإذاعته مبنـهج       متعددة هودلقد قامت الدولة اإلسالمية جب    " 

فأنت ال  ، يصعب أن نصنفه يف أحد األسلوبني املتداولني عادة يف تاريخ التربية            
وتقوم مبسؤولية  ، وتشرف  ، تستطيع أن تقول أن الدولة كانت هي اليت تدير          

مل تكـن الدولـة     " اب  تالكُ" وهي  ، التعليم فاملؤسسة األوىل للتعليم الشعيب      
ومن الصعب أن نستنتج من هذا      ، متاماً  فهي جهد شعيب    ، ها إال فيما ندر     تتوال

، واإلنفـاق   ، التعليم مـن حيـث اإلدارة       " شعبية  " أن األسلوب العام هو     
فاملساجد الكربى اليت كان العمود الفقري للتعليم مثـل         ، واإلنشاء  ، والتنظيم  

ت جهود دولة من حيث     وغريمها إمنا كان  ، واملسجد األموي   ، املسجد النبوي   
  . )٢(" اإلنشاء واملسئولية 

، ويرى آخرون أننا البد أن ننظر إىل النموذج الذي يبقى أبداً ماثالً يف التربية اإلسـالمية               
، ونظَّم العمل فيـه     ، الذي أنشأ مسجده يف املدينة      ، وهو منوذج الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
 . اف على مجيع ما جيري فيه بصورة نشطه كما جعل بيته جبواره حبيث يستطيع اإلشر

وهذا النموذج النبوي جيعلنا من خالل استقراء النصوص التارخيية نؤكد على أن تنظـيم              
 . ول اهلجري انقسم إىل نوعني من التنظيم التعليم يف املساجد يف املشرق العريب يف القرن األ

 ،وإرسـال املعلمـني   ، إلشراف عليها   أو ا ، يتعلق بإنشاء املساجد    :  تنظيم عام أو خارجي      -أ
والتشجيع على طلبه يف املساجد بالذات وهذا النوع من التنظـيم           ، واحلث على التعليم    

وشجعت علـى   ،وأرسلت املعلمني   ،  املساجد   فأنشأت، تدخلت الدولة فيه بشكل كبري      
ر فكانت تقـوم بـدو    ، بل فيما يليه من عهود      ، طلب العلم ليس يف العهد النبوي فقط        

 . واضع السياسة العامة للتعلم 
أو نشاط تعليمي وهو ما     ، يتعلق مبا جيري داخل املسجد من عمل تربوي         :  تنظيم داخلي    -ب

                                           
  .     ٣٥-٣٤: ص ، مرجع سابق  ، املساجد: حسني ،  مؤنس )1(
 ، ٧٥٦: ص   ، "الدولـة والتعلـيم     ) " املبادئ واألصول   ( الفكر التربوي العريب اإلسالمي     : سعيد إمساعيل   ،  علي   )2(

 . م ١٩٨٧، تونس ، إدارة البحوث التربوية ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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واليت تشمل مجيع أشكال التنظيم الداخلي      ، ميكن أن نسميه ضوابط التعليم داخل املسجد        
وما يتبع ذلك مـن     ،  تلك العملية    خاللهللعملية التعليمية من حيث الشكل الذي تتم من         

، ووقتـه   ، ومدة التعلـيم    ، وأعمارهم  ، وكيفية حتديد أعداد املتعلمني     ، آداب وأخالق   
واملتعلمني حريـة   ، فكان للمعلمني   ،  فيه الدولة إطالقاً     النوع من التنظيم مل تتدخل    وهذا  

ته ومد، كما أن هلم حرية اختيار وقت التعليم        ، اختيار الشكل الذي يتعلمون من خالله       
وال شك أن هذا    . بدون التقيد بسن معينة للتعليم أو عدد حمدد للتالميذ يف حلقات العلم             

، النوع من التنظيم كان من أجنح أشكال التنظيم اليت اتبعتها الدولة يف سياستها التعليمية               
ة وحيررها من التبعي  ، واالستقاللية للعملية التعليمية يف املساجد      ،فهو من جهة يوفر احلرية      

ومن جهة أخرى يـوفر     . للدولة من خالل عدم تدخلها يف تنظيم العملية التعليمية داخلياً           
وأيضاً يكسب املـسجد    ، ومتويلها  ، الدعم املادي الذي حتتاج إليه عملية إنشاء املساجد         

فكون ما يلقى يف املسجد معـرباً عـن         ، والقوة يف التأثري    ، والعمومية  ، صفات الشرعية   
وتأثرياً يف  ،وداخل حتت نطاق سلطتها جيعله أكثر قبوالُ        ، ة اإلسالمية بعمومها    رأي اجلماع 

 . الناس من كونه خارج عن سلطة مجاعة املسلمني اليت متثلها الدولة اإلسالمية يف الغالب 
 الفصل نستعرض أهم مالمح التنظيم العام للتعليم يف املـساجد يف القـرن األول            ويف هذا 

 . بط التعليم أو التنظيم الداخلي للعملية التعليمية يف املساجد بعون اهللا وكذلك ضوا، اهلجري 
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א מ:א א מ א)א(א א מ
א א :א

 العلم  طلبويشمل التنظيم العام للتعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري التشجيع على             
وتكليف املعلمني الـذي تلقـوا العلـم يف         ،  للتعليم   كأمكنةواستخدام املساجد   ، وتعليمه  ، 

ووضع السياسة العامة لسري العمـل التعليمـي        ، وإرساهلم لنشر العلم    ، املساجد مبهمة التعليم    
 . بشكل صحيح بعيداً عن البدع واملنكرات 

א א:א א מ א ממ א
مبا ، لقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي ينظم العمل التربوي داخل مسجده               

بل قام صلى   ، أو قبول طلبة    ، أو حتديد أجور    ، فيه التعليم وإن مل يصدر أوامر بتعيني معلمني         
، لم يعرف أن أقواله   فقد كان صلى اهللا عليه وس     ، اهللا عليه وسلم بإدارته بأسلوب جديد وفريد        

كما أا مثار اهتمام أمته مجيعاً فاستخدم صـلى اهللا عليـه       ، وأفعاله حملُّ القبول لدى أصحابه      
 . أو بأفعاله ، وتعليمه سواء بأقواله ، وسلم أسلوب التشجيع على طلب العلم 

 : احلث على طلب العلم وتعليمه يف املساجد : أوالً 
دة وسائل للحث على طلب العلم وتعليمه يف املـساجد          استخدم صلى اهللا عليه وسلم ع     

 : منها 
 :  توضيح مرتلة العلم والعلماء -أ

لذلك امنت اهللا سبحانه وتعاىل على عبادة       ، ومكانة عالية   ، فللعلم يف اإلسالم مرتلة رفيعة      

علَّـم الْإِ�ـسان مـا لَـم          .لَمالَّـذِي علَّـم بِـالْقَ      .اقْـرأْ وربـك الْـأَكْرم     {: قال تعاىل ، بأن علمهم العلم    
 لَـمعفمنه يستمد اإلنسان   ، فنسب تعاىل مصدر التعليم إليه سبحانه       ) ٤-٣: آية  ، العلق  (  }ي

وقُـل رب زِد�ِـي     {: قـال تعـاىل     ، مث أمر عباده أن يسـألوه املزيد من العلم          . )١(كل ما علم  
إِ�َّما يخْشى اللَّه مِن عِبادِهِ     {: قال تعاىل   ، ماء خبشيته   ووصف تعاىل العل  ، ) ١١٤:آية  ، طه  ( }عِلْما

فإنه يتوصل  ، فكان من يرجو الوصول إىل مرتلة اخلشية هللا تعاىل          ، ) ٢٨: آية  ، فاطر  ( }الْعلَماء

وال يتواىن يف ذلك ألن ثواب اجلاهل ال يستوي مع ثـواب            ، إىل ذلك من خالل طلب العلم       

                                           
 . ت . د ، طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة  ، ٣٠/٢٠٢ ، يف ظالل القرآن: سيد ،  قطب )1(
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، الزمر ( }قُلْ هلْ يستَوِي الَّـذِين يعلَمـون والَّـذِين لَـا يعلَمـون     {: قال تعاىل ، حانه وتعاىل العامل عند اهللا سب   

 . وقد وعد اهللا سبحانه وتعاىل العلماء بالرفعة يف الدنيا واآلخرة  ) . ٩: آية 

 ) . ١١:آية،اادلة (} وا الْعِلْم درجاتٍ يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتُ{: قال تعاىل 

وفيها ينال طالـب    ، فهي كثرية   ، والعلماء  ،أما األحاديث النبوية  اليت ترفع مكانة العلم         
 : والثواب العظيم من اهللا سبحانه وتعاىل ، العلم األجر 

  )١("ستغفر لهوت، إن طالب العلم تبسط له املالئكة أجنحتها : " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 وهو مأجور على طلب العلم سواء استطاع حتصيل العلم الذي طلبه ، أم مل يستطع ذلك

ومـن  ، من طلب علماً فأدركه كان له كفلني من األجـر           : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
  . )٢(" فلم يدركه كتب اهللا له كفالً من األجر ، طلب علماً 

فإن تعليمه أيضاً أجـر     ، وينال طالبه األجر العظيم     ، وكما أن طلب العلم فيه خري كبري        
 . خرجا هلذا اهلدف افالعامل واملتعلم يشتركان يف األجر إذا ، عظيم من اهللا سبحانه وتعاىل 

فإن املالئكة تضع أجنحتها    ، من خرج من بيته ابتغاء العلم       : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
  . )٣(" للعامل واملتعلم 

 .  اخلري موعود باألجر العظيم من اهللا سبحانه وتعاىل ومعلَّم الناس
  )٤(" معلم اخلري يستغفر له كل شيء حىت احليتان يف البحر : " قال صلى اهللا عليه وسلم 

 . وتعليم العلم يعد من أفضل أنواع الصدقة على املسلمني 
 

                                           
: رقـم احلـديث     ، باب فضل العلم    ، كتاب العلم     ، سنن أيب داود  : سلمان بن األشعث السجستاين     ،  أبو داوود    )1(
  .  ١ط، هـ ١٣٨٨، بريوت ، دار احلديث ، ) ٣٦٤١(

 التربيـة   مكتب، ) ٣٠٩٦: (رقم احلديث    ، صحيح سنن أيب داوود   : حممد ناصر الدين    ، أللباين  ا" ( حديث صحيح     " 
  ) . ١ط، م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩، الرياض ،  لدول اخلليج العريب

  . ١/١٢٣، باب فضل العامل و املتعلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
 " . رجاله موثوقون : "      وقال اهليثمي 

 ) . ٣٦٤١(رقم احلديث ، باب فضل العلم ، كتاب العلم ، سنن أيب داوود :  أبو داوود )3(
  ) . ٣٠٩٦: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داود: األلباين " ( حديث صحيح      " 

  ) . ٣٦٤١: (رقم احلديث ، باب فضل العلم ، كتاب العلم  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )4(
  ) .  ٣٠٩٦: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داوود: األلباين " ( حديث صحيح     " 
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  )١( "ما تصدق متصدق بصدقة مثل علٍم ينشر : " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 . وجوده ألنه يبذل أغلى ما لديه وهو العلم ، وهو أيضا دليل على كرم املعلم 

وأنا أجـود   ، اهللا األجود األجود    ، أال أخربكم عن األجود     : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
وجل ، يبعث يوم القيامة أمة وحده      ، فنشر علمه   ، وأجودهم بعدي رجل علم علماً      ، ولد آدم   

  . )٢("  عزّ وجل حىت يقتل جاد بنفسه هللا
ولو أدىن قدر من العلـم      ، وثواب تعليم العلم ميكن أن يناله كل مسلم قام بتعليم الناس            

مث حتملـها   ، نعم العطية كلمة حٍق تسمعها      : " قال صلى اهللا عليه  وسلم       . وهو كلمة واحدة    
 . )٣(" إىل أخ لك مسلم فتعلمها أياه 

 . ري ملن قام به حىت بعد موته  كما أن أجر تعليم العلم جي
صدقة جاريـة  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث          : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  . )٤(" أو ولد صاحل يدعو له ، أو علم ينتفع به 
واليت رسخها  ،وبسبب هذه املرتلة العظيمة اليت رفع اهللا سبحانه وتعاىل إليها العلم ، وأهله              

نفوس املسلمني عن طريق آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية اسـتحق طلـب             اإلسالم يف   
، وشـعبية   ، وأكثرها قدسـية    ، وتعليمه أن يكون يف أهم مؤسسات الدولة اإلسالمية         ، العلم  
 " . املسجد "وهو 

 :  تعميم املسؤولية عن تبليغ العلم -ب
وتعليمه يف املـساجد    ، علم  كان من وسائله صلى اهللا عليه وسلم يف احلث على طلب ال           

فأصـبح  ، بالذات أنه صلى اهللا عليه وسلم عمم املسؤولية عن تبليغ العلم على مجيع املسلمني               
وإن مل  ، تبليغ العلم واجب ديين جيد املسلم نفسه مسؤول عنه عند خمالطته للناس يف املـساجد                

                                           
  . ١/١٦٦، باب فيمن نشر علماً أو دعا على خري ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(

 " .  فيه عون بن عمارة وهو ضعيف : "      وقال اهليثمي 
  . ١/١٦٦، كتاب العلم باب فيمن نشر علماً أو دل على خري  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك احلديث : "      وقال اهليثمي 
  . ١/١٦٦، باب فيمن نشر علماً أو دل على خري ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(

 " متروك وهو ، فيه عمرو بن احلصني : "      وقال اهليثمي 
رقـم احلـديث    ، باب يف املوت وما يتعلق بـه        ، كتاب اجلنائز    ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     :  الفارسي   )4(
 " . إسناده صحيح على شرط معلم : "  وقال ، ) ٣٠١٦(
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وله أجـر   ، ريه يقوم بذلك    فهو آمث بتركه إن مل يوجد أحد غ       ، يكن ممن يتولون مهمة التعليم      
، ومتعلمني  ، وهكذا أصبح اجلميع يف املسجد معلمني       ، عظيم إذا بلَّغ علماً نافعاً ملن ال يعلمه         

 . يف الوقت ذاته 
و ،فكان كثرياً ما خيـتم خطبـه        ، وقد حث صلى اهللا عليه وسلم بشدة على تبليغ العلم           

 فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له          ،أال يبلغ الشاهد الغائب     " ووصاياه بقوله   ،دروسه  
  )١(" منه 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "  بن قيس بن مشاس رضي اله عنه قال          وعن ثابت 
  . )٢(" ويسمع ممن يسمع منكم ، تسمعون ويسمع منكم 

، قـاليت   نضر اهللا امرءاً مسع م    : " وخطَب صلى اهللا عليه وسلم مبسجد اخليف مبىن فقال          
ورب حامل فقـه إىل     ، مث ذهب ا إىل من مل يسمعها  فرب حامل فقه ليس بفقيه              ، فحفظها  

  . )٣(" من هو أفقه منه 
ومن األحاديث السابقة تتضح الفوائد اليت أرداها صلى اهللا عليه وسلم من خالل تعمـيم               

وأيـضاً  ،  أكرب نطاق ممكن     على واليت تتمثل يف نشر العلم    ، األمر بالتبليغ على مجيع املسلمني      
، ولكنه حفظ ذلك العلم كما هو       ، فرمبا يكون السامع ليس فقيهاً      ، نشر الفائدة من هذا العلم      

، واستنبط من خالله مث أفاد غريه       ، واستفاد منه   ، وقام بنقله إىل عامل أو  فقيه أخذ ذلك العلم           
ويكون لـذلك املبلـغ      ،  إياه دم تبليغه وع ،ذلك العلم بأخذ السامع له      فبذلك ال تضيع فائدة     

 . األجر العظيم ألنه دلَّ على اخلري 
كما أن أمر بالتبليغ لعموم املسلمني جعل اإلسالم ينتشر بسرعة كبرية يف فتـرة وجيـزه                

وتعميمه على اجلميـع    ، حيث أن عدم اإلقتصار يف األمر بالتبليغ على من يقوم بالتعليم فقط             
د الكبرية جداً من املتعلمني الذين كانوا يتشوقون ملعرفة الدين اجلديد           عمل على استيعاب األعدا   

ومل يكن بإمكان من جندوا أنفسهم للتعليم أن يتولوا وحدهم تعليم كل تلك األعداد مـن                ، 

                                           
 ) .   ٦٧: (رقم احلديث ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: البخاري )1(
 ) . ٣٦٥٩( رقم احلديث ، باب فضل العلم ، كتاب العلم  ، سنن أيب داوود:  أبو داود )2(

 ) ) . ٣١٠٧: (رقم احلديث ، مرجع سابق ، صحيح سنن أيب داود : حممد ، األلباين (      واحلديث صححه األلباين 
وقـال  ،  ) ٢٧٩٥: (رقم احلديث   ، ع  باب يف احلث على تبليغ السما     ، أبواب العلم    ، اجلامع الصحيح :  الترمذي   )3(

 " . حديث حسن صحيح : " الترمذي 



 ١٠٥

 من الصحابة زهـدوا يف      اًاملتعلمني ومن فوائد أمره صلى اهللا عليه وسلم بالتبليغ أيضاً أن كثري           
لكنـهم بـأمر    ،أو ألسباب أخرى    ، أو رغبة يف التفرغ للعبادة      ، من الشهرة   التعليم إما خوفاً    

مـن  الرسول صلى اهللا عليه وسلم للعموم بالتبليغ وجدوا أنفسهم مضطرين لتبليغ ما عنـدهم               

 إِن الَّـذِين يكْتُمـون مـا أَ�زلْنـا مِـن          {: العلم حىت ال يتعرضوا للوعيد الشديد الذي جاء يف قوله تعاىل            
   وناللَّاعِن مهنلْعيو اللّه مهنلعي اسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكلِلن اهنيا بدِ معى مِن بدالْهاتِ ونيواْ     . الْبـلَحأَصواْ وتَـاب إِالَّ الَّـذِين

حِيمالر ابأَ�َا التَّوو هِملَيع أَتُوب لَئِكواْ فَأُونيب١٦٠-١٥٩: آية ،  البقرة ( }و . ( 

فكتمه جاء يوم القيامة ملجما     ، من سئل عن علم     : " وورد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم        
  .)١(" بلجام من نار 

 . فكانوا يقومون بتبليغ أدىن قدر لديهم من العلم حىت ال يتعرضوا هلذا الوعيد الشديد 
ولوا آيتان  ،أكثر أبو هريرة    : س يقولون   إن النا : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أيب هريرة    

إِن الَّـذِين يكْتُمـون مـا أَ�زلْنـا مِـن الْبينـاتِ              { :ثُـم يتلـو     ، يف كتاب اهللا عز وجلّ ما حدثت حديثاً         
  .)٢( ) "١٦٠-١٥٩آية ، البقرة (  }الرحِيم...{) إىل قوله ( } ... والْهدى

 . من العلم حىت وهم يف سكرات املوت خوفاً من  اإلمث بكتمان العلم وكانوا يبلغون ما عندهم 
يـا  : ومعاذ رديفه على الراحلة قال      ، أن النيب صلى اهللا عليه  وسلم        " عن أنس بن مالك     

لبيك يا رسول   : قال  ، يا معاذ   : قال  ، وسعديك  ، لبيك يا رسول اهللا     : قال  ، معاذ بن جبل    
ما من أحٍد يشهد أن ال إله إال اهللا صادقاً من قلبه إال حرمـه اهللا                : قال  ، وسعديك ثالثاً   ، اهللا  

وأخرب ا معاذ   ، إذا يتكلوا   : قال  ، فيستبشرا  ، يا رسول اهللا أفال أخرب الناس       : قال  ، على النار   
  . )٣(" عند موته تأمثاً 

هللا عليـه   وهكذا حرص الصحابة على التبليغ الدقيق لكل ما بلغهم عن رسول اهللا صلى ا             
 . ويف خمتلف املناسبات واملواقف ،وسلم من العلم حىت آخر حلظات حيام 

                                           
 ) . ٢٧٨٧: ( رقم احلديث ، باب ما جاء يف كتمان العلم ، أبواب العلم  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )1(

 "   حديث حسن : "    وقال الترمذي 
  ) . ١١٨: ( حلديث رقم ا، باب حفظ العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 ) . ١٢٩: (رقم احلديث ، .. باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ١٠٦

 خطبة  ويردد، بالرقة يف املسجد االعظم     ، ويوم النحر   ،  يقوم يوم الفطر     )١(كان وابصة   " 
أال ليبلغ الشاهد   : الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجه الوداع إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم               

  . )٢(" فادنوا نبلغكم كما قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيقول ، الغائب 
 . وكانوا يوصون تالميذهم بتبليغ ما وصلهم من العلم 

واحتجاجه ، إنَّ جملسكم هذا من بالغ اهللا لكم        :  يقول جللسائه     )٣(فقد كان أبو أمامة   " 
  . )٤("  فبلَّغوا ،وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بلَّغ ، عليكم 

 : استخدام املسجد مكاناً للتعليم : ثانياً 
، مل حيث الدين اإلسالمي على طلب العلم يف أية مؤسسة كما حثَّ عليـه يف املـسجد                  

 . والثواب اجلزيل ، حيث رتب على طلب العلم يف املساجد األجر العظيم 
،  اهللا يتلـون كتـاب اهللا        ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت      : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  . )٥(" وذكرهم اهللا فيمن عنده ، وحفَّتهم املالئكة ، ويتدارسونه بينهم إال غشيتهم الرمحة 
مل يكـن خيـتص     ، وعموم اللفظ هنا يؤكد على أن الثواب على طلب العلم يف املساجد             

 . د كان يف أي مسجمبساجد معينة وأن فضل طلب العلم يف املساجد يناله طالب العلم 
، كما تدلُّ أحاديث كثرية على أن املساجد يف اإلسالم مل تنب فقط إلقامة الشعائر الدينية              

 . بل إا أقيمت أيضاً من أجل نشر العلم النافع 
أو يعلّمـه   ، من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خرياً           : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
كان مبرتلة الـذي    ، ومن دخله لغري ذلك من أحاديث الناس         ، كان مبرتلة ااهد يف سبيل اهللا     

                                           
له عدة أحاديث عـن     ، ومات ا   ، مث حتول إىل الرقة     ، سكن الكوفة   ، وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد األسدي          " )1(

مصدر  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب   : ابن عبد الرب    .  ( ذكر ابن عبد الرب تارخياً لوفاته       مل ي " النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ) . ٤/١٥٦٣ ، سابق

 " . رجاله موثوقون : " وقال عن احلديث  . ٣/٢٦٩، باب اخلطب يف احلج ، كتاب احلج  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
هـ ٨٦وتوىف عام   ، روى علماً كثرياً    ، ونزيل محص   ،  اهللا عليه وسلم     صاحب رسول اهللا صلى   ، أبو أمامة الباهلي     " )3(

  ) . ٣/٣٥٩، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب  " .  ( هـ٨١وقيل 
   "حسنإسناده : " وقال اهليثمي  ، ١/١٣٩، باب يف مساع احلديث وتبليغه ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )4(
  ) .  ٢٦٩٩: ( رقم احلديث ، باب فضل اإلجتماع على تالوة القرآن ، كتاب الذكر  ، صحيح مسلم:  مسلم )5(



 ١٠٧

  . )١(" يرى ما يعجبه وهو شيء لغريه 
أو ، من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يـتعلم خـرياً             : " كما قال صلى اهللا عليه وسلم       
  . )٢(" يعلمه كان كأجر حاٍج تاماً حجته 

دفعت املسلمني إىل اختاذ املساجد مكانـاً       وهذا الثواب العظيم كان من أكرب العوامل اليت         
 . وتعليمه ، لطلب العلم 

وتعليمه رسول اهللا صلى اهللا     ، وكان قدوة املسلمني يف جلوسهم يف املساجد لطلب العلم          
 كل من   وقام بإرشاد ، عليه وسلم الذي جلس بنفسه صلى اهللا عليه وسلم للتعليم يف املساجد             

 . جاء لطلب العلم 
 عليه وسلم يعلم أصحابه يومياً حىت اعتادوا على جلوسه كـل يـوم يف               فكان صلى اهللا  

مسجده لنشر العلم كما كان صلى اهللا عليه وسلم يقوم بتعليم الوافدين إىل مـسجده علـى                 
 .اختالف قبائلهم 

 :  التعليم املعتاد –أ 
ته فيما  وتعليمه يف املسجد لكونه قدوة ألم     ، فقد جلس صلى اهللا عليه وسلم لطلب العلم         

 .يدعوهم إليه 
جلست مع  :  قال   –رضي اهللا عنه    – )٣(عن أيب سعيد اخلدري   " 

 ، يوإنَّ بعضنا ليستتر ببعض من العـر ، عصابة من ضعفاء املهاجرين  
إذا جـاء رسـول اهللا      ، وقارئ يقرأ علينا فنحن نستمع إىل كتاب اهللا       

، بيده  مث أشار   ، فجلس وسطنا ليعدل نفسه بنا      ، صلى اهللا عليه وسلم     
، و وبرزت وجوههم له فمن كان أكثرهم علماً         ، فاستدارت احللقة   

                                           
واحلديث صححه األلبـاين     ) . ٢٤٠: ( رقم احلديث   ، باب االنتفاع بالعلم    ، املقدمة   ، سنن ابن ماجة  :  ابن ماجة    )1(
  ) ) . ١٨٧: ( حلديث رقم ا، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجه: األلباين (
 " . رجاله موثوقون : " وقال اهليثمي  . ١/١٢٣، باب فضل العلم واملتعلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
ثنا عـشرة   اغزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، أول مشاهده اخلندق    ،  بن مالك بن سنان اخلدري       سعدهو   " )3(

مـصدر  ، االستيعاب يف معرفة األصـحاب      : ابن عبد الرب    ) "   ( هـ  ٧٤ت  ( صحابة وعلمائهم   غزوة كان من جنباء ال    
  ) .  ٢/٦٠٢، سابق 



 ١٠٨

  )١(" وأسرعهم فهماً فإنه يقربه ويدنيه وجيعله مما يليه 
وذلك من خالل جلوسه    ، وهذا تطبيق عملي منه صلى اهللا عليه وسلم ملا يدعوا إليه أمته             

 . ومشاركتهم يف التعليم ، صلى اهللا عليه وسلم مع املتعلمني 
 . وذم املتخلفني عنها ، كما حث صلى اهللا عليه وسلم على ارتياد حلق العلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا      " –رضي اهللا عنه    –عن أيب واقد الليثي     
، إذ أقبل ثالثة نفر     ، عليه وسلم بينما هو جالس يف املسجد الناس معه          
قال ، د  وذهب واح ، فأقبل اثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

فـرأى  ، فأما أحدمها   ، فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : 
وأمـا  ، فجلس خلفهـم    ، وأما اآلخر   ، فرجة يف احللقة فجلس فيها      

: فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          ، ذاهباً  الثالث فأدبر   
، اهللا  فأوى إىل اهللا فآواه     ، أما أحدهم   ، أال أخربكم عن النفر الثالثة      

، فـأعرض   ، وأما اآلخـر    ، فاستحيا اهللا منه    ، وأما اآلخر فاستحيا    
  )٢("فأعرض اهللا عنه

وذمّه للمتخلف عنها ترغيـب يف      ، ويف مدحه صلى اهللا عليه وسلم للجالسني يف احللقة          
 . واإلعراض عنها ، وحتذير من تركها ، حضور حلق العلم 

لَّي مهمة التعليم اليت هي من أشرف املهـام          كما حث صلى اهللا عليه وسلم أمته على تو        
  واليت كلَّف اهللا ا أنبياءه

،  فقد مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبجلسني يف مسجده             "
و ،واآلخر يتعلمون الفقـه     ، ويرغبون إليه   ، أحد السني يدعون اهللا     

كال الـسني علـى خـري       : فقال صلى اهللا عليه وسلم      ، يعلمونه  
، ويرغبون إليه   ، أما هؤالء فيدعون اهللا     ، مها أفضل من صاحبه     وأحد

، وإنما بعثت معلمـاً  ، ويعلَّمون اجلاهل ، وأما هؤالء فيتعلمون الفقه   

                                           
 " . حديث حسن : " وقال احملقق ، ) ١١٦٠٤(رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )1(

رقـم  ، اجلنة قبل أغنيائهم    باب ما جاء يف أن فقراء املهاجرين يدخلون         ، ابواب الزهد    ، اجلامع الصحيح :      الترمذي  
 ) . ٢٤٥٦( احلديث 

 ) .  ٦٦: (رقم احلديث ، .. باب من قعد حيث ينتهي به الس ،كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(



 ١٠٩

  )١("مث جلس معهم 
لتعليم العلم ونشره يف املسجد جعل أصحابه يقتدون به يف          وجلوسه صلى اهللا عليه وسلم      
بل لقد كان بعض أصحابه     ، ويتدارسونه بينهم   ،  املسجد   ذلك فكانوا جيلسون لطلب العلم يف     

، مثل عبد اهللا بن رواحـه  ، صلى اهللا عليه وسلم خيلفه بعد قيامه من جملسه فيقوم بتعليم الناس      
  . )٢(ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما 

 :  تعليم الوفود -ب
 واهلدف من اختيار    ،وكان اهلدف من تعليم الوفود وهو نشر العلم على أكرب نطاق ممكن             

وتعاليمه مطبقة عمليـاً يف     ، واستقباهلا هو أن يروا شرائع الدين       ، املسجد مكاناً لتعليم الوفود     
 . فتكون الفائدة اليت جينوا يف فترة تعليمهم أكرب ، سلوك املسلمني 

 : ومن أهم الوفود اليت وفدت على مسجده صلى اهللا عليه وسلم وتلَقَّت العلم فيه 
 : وفد عبد القيس  -١

، وسأهلم  ، فقد جاءه وفد عبد القيس يف املسجد فسلّموا عليه          " 
، وكان رجالً دميماً    ، أنا يا رسول اهللا     :  قال   )٣(أيكم عبد اهللا األشج؟   

ستـسقى يف   إنه ال ي  : فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          
، وقلبه  ،  لسانه   :حتاج من الرجل إىل أصغريه      ي إمنا، مسوك الرجال   

فيك خصلتان حيبهما اهللا فقال     : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 عليه  بلتأشيء حدث أم ج   : قال  ، واألناة  ،احللم  : وما مها ؟ قال     : 

وكان األشج يسأل   ، وأقاموا عشرة أيام    ،  عليه   بلتال بل ج  : ؟ قال   
  . )٤(" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفقه والقرآن 

 

                                           
  ) ٢٤٢: ( رقم احلديث ، املقدمة باب االنتفاع بالعلم  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )1(

  ) ) . ٤٤: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، ضعيف سنن ابن ماجة: األلباين  " ( حديث ضعيف"    وقال األلباين عنه 
  .  ٢/٢٢١، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )2(
ويعرف بأشج عبـد    ،كان سيد قومه    ، وهو من ولد لكيز بن أفصى بن عبد القيس          ، يقال إن امسه عائذ بن عمرو        " )3(

  ) . ١/١٤٠، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب :ابن عبد الرب "   ( القيس 
 )٧٨(رقم احلديث ، باب حتريض وفد عبد القيس على أن حيفظوا العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(



 ١١٠

 :  وفد كنده -٢
 على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بضعه          )١(قدم األشعث بن قيس   " 

فدخلوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم قـد رجلـوا           ، عشر راكباً من كندة     
فقال هلم رسول ، وعليهم الديباج ظاهر خموص بالذهب  ، و اكتحلوا    ، مجمهم

فمـا بـال هـذا    : قال ، بلى : موا ؟ قالوا   أمل تسل : اله صلى اهللا عليه وسلم      
  )٢(" ؟ فألقوه عليكم

 :  وفد ثقيف -٣
 وقد يضرب لبعض الوفود قباب يف املسجد ليبقوا فيها بقدر ما يرون البقاء للتفقه والتعليم 

فقد ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم لوفد ثقيف ملن كان فيهم من بين              " 
هللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيهم كل ليلـة         فكان رسول ا  ، مالك قبة يف املسجد     

، ويشكو قريشاً   ، وحيدثهم حىت يراوح بني قدميه      ، فيقف عليهم   ، بعد العشاء   
مث قاضى النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ، و يذكر احلرب اليت كانت بينه وبينهم        

  )٤( " )٣(وعلموا القرآن واستعمل عليهم عثمان بن أيب العاص، ثقفاً على قضية 

 على ما عنده من العلم      اً على نسب أو جاه بل بناء      اًتعمال أحدهم عليهم ال يقوم بناء     واس
وهذا يعين أنه صلى اهللا عليه وسلم يعني املعلمني قبل أن تذهب هذه الوفود إىل بالدها لضمان                 

 . استمرار نشر العلم بينهم 
  : الصدف وفد -٤

 بضعة عشر رجالً    وهم، قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم          " 
فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما        ، على قالئص هلم يف أزر وأردية       

، نعم: مسلمون أنتم ؟ قالوا     : فقال  ، موا  ومل يسلَّ ، فجلسوا  ، بني بيته ومنربه    

                                           
 عليه  ارتد بعد وفاة الرسول صلى اهللا     ، وكان رئيسهم   ، هـ يف وفد كندة     ١٠قدم عام   ، األشعث بن قيس الكندي      " )1(

 " هـ ٤٢توىف بالكوفة عام ، وسلم مث رجع إىل اإلسالم يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
  ) . ١/٣٣، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب    ( 

  . ١/٣٢٨، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
وحياة ، له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الطائف فلم يزل عليها حياته              استعم، عثمان بن أيب العاص الثقفي       " )3(

 " توىف يف خالفة معاوية ، هـ ٥١وواله عمان والبحرين عام ، مث عزله عمر ، أيب بكر وسنتني من خالفة عمر 
  ) . ٣/١٠٣٥، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 

  . ١/٣١١، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: د  ابن سع)4(



 ١١١

،  أيها النيب ورمحة اهللا      عليكالسالم  : فقالوا  ، فقاموا قياماً   ، فهالَّ سلمتم   : قال  
وسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه      ، فجلسوا  ، اجلسوا  ، ليكم السالم   وع: قال  
  )١(" فأخربهم ا ، سلم عن أوقات الصالة و

وهنا يعلمهم صلى اهللا عليه وسلم آداب السالم  ويسألونه عن الصالة فيعلمهم صلى اهللا               
 . عليه وسلم 
 : وفد سالمان -٥

فتقـدمنا  " ، وبيته ، لى الظهر جلس بني املنرب    فلما ص ،  جاءوا النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  . )٢(" وعن الرقى وأسلمنا  ، اإلسالموشرائع ،  أمر الصالة  عنإليه وسألناه

مث بعـد   ، وهكذا كان تعليمه صلى اهللا عليه وسلم هلذه الوفود يبدأ بدعوم إىل اإلسالم              
يعرض عليها اإلسالم فال تقبله     ألن هناك وفوداً قد     ، ذلك يتدرج معهم يف شرح شرائع الدين        

 . مث أسلموا فيما بعد ، الذين انتهت دعوم باملباهلة ، مثل وفد جنران 
أردية و، وعليهم ثياب احلربة    ، فدخلوا املسجد   ، قدم عليه وفد جنران      " 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      ، فقاموا يصلون حنو املشرق     ، مكفوفة باحلرير   
، فأعرض ومل يكلمهـم     ،  أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم        مث، دعوهم  : وسلم  

مث غدوا عليه   ، فانصرفوا يومهم ذلك    ، ذلك من أجل زيكم     : فقال هلم عثمان    
وكثر ، فأبوا  ، ودعاهم إىل اإلسالم    ، فسلموا عليه فرد عليهم     ، بزي الرهبان   

  )٣(.. " وتال عليهم القرآن ،  بينهم واحلجاج، الكالم 

                                           
  . ١/٣٢٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  .   ٣٣٣-١/٣٣٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
 ، مكتبـة دار التـراث     . ١/٣٤٨ ، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري      : حممد بن حممد    ،  ابن سيد الناس     )3(

  . ١ط، م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣، بريوت ، دار ابن كثري ، املدينة املنورة 



 ١١٢

 : تكليف بعض الذين تعلموا يف املسجد بالتعليم : ثاً ثال
فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يكلَّف بعض أصحابه بالتعليم إذا احتاج إىل ذلك بـسبب                

 : كثرة  مشاغله وكان ممن كلَّفهم بالتعليم 
 )٢(وقد أسلم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وردان بن حمـرم             : )١( أبان بن العاص   -أ
ّ٣(ويعلمه القرآن، نه ليمو( .  

،  الناس الكتابة    يعلموأمره صلى اهللا عليه وسلم أن        : )٤( عبد اهللا بن سعد بن العاص      -ب  
  )٥(.وكان كاتباً حمسناًَ 

 .  التعليم لصاحلوهنا تظهر استفادته صلى اهللا عليه وسلم من مواهب الصحابة وتوظيفها 
وقد ، اهللا عليه وسلم بأنه أمني هذه األمة        الذي وصفه صلى     : )٦( عامر بن اجلراح     -جـ

 . بالتعليمكلّفه صلى اهللا عليه وسلم 
: فقلت  ، لقيت رسول اله صلى اهللا عليه وسلم        : "  قال   – رضي اهللا عنه     –عن أيب ثعلبه    

: مث قـال  ، فدفعين إىل أيب عبيده بـن اجلـراح         ، يا رسول اهللا أدفعين إىل رجل حسن التعليم         
  . )٧(" وأدبك ، سن تعليمك دفعتك إىل رجل حي

متيـازه  امـع   ، أن اختياره أليب عبيدة معلماً      ، وهنا يدرك الرسول صلى اهللا عليه وسلم        

                                           
مث أسلم واستعمله الرسول صـلى اهللا عليـه         ، وخالد  ، تأخر إسالمه بعد أخويه عمرو      ، أبان بن سعيد بن العاص       " )1(

فة أيب بكـر الـصديق      هـ يف خال  ١٣قتل بأجنادين عام    ، ومل يزل حىت توىف صلى اهللا عليه وسلم         ، وسلم على البحرين    
  ) .  ١/٦٢، مصدر سابق  ، ...االستيعاب : ابن عبد الرب " ( رضي اهللا عنه 

 " فأسلما ودعا هلما ،  على النيب صلى اهللا عليه وسلم اوفد،  بن خمرم التميمي له وألخيه صحبه وردان  " )2(
 ) . ٤/١٥٦٧، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 

، م  ١٩٧٨-هــ   ١٣٩٨، بريوت  ، دار الفكر    ، ٣/٦٣٣ ، اإلصابة يف متييز الصحابة   : أمحد بن علي    ،  العسقالين   )3(
 .ط .د
، قتل يوم بدر    ، فسماه صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا        ، كان امسه يف اجلاهلية احلكم      ، عبد اهللا بن سعيد بن العاص        " )4(

  ) .  ٣/٩٢٠، مصدر سابق  ، ...االستيعاب : ن عبد الرب اب( ، وقيل يوم مؤته شهيداً 
  . ١/٤٨، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية: عبد احلي ،  الكتاين )5(
شهد له الرسول صلى اهللا عليـه       ، واحلديبية  ، وشهد بدراً   ، هاجر إىل احلبشة    ، عامر بن اجلراح يكىن بأيب عبيدة        " )6(

 "هـ ١٨ات يف طاعون عمواس عام وم، نزل الشام ، وسلم باجلنة 
  ) . ٢/٧٩٢، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 

  . ١/٤١، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : عبد احلي ،  الكتاين )7(



 ١١٣

 به يف   إلقتدائهم، واخللق احلسن سوف يؤدي إىل تأدب من يعلمهم ذا األدب           ، بصفة األمانة   
هذا االختيار  من خالل   فيظهر  ،  هو عليه من آداب      وحلرصه على ترتبيتهم على ما ترىب     ، خلقه  

وذيبها قبل إكساا العلم النظري مـن خـالل اختيـار           ، حرص اإلسالم على تربية الروح      
 . واألدب الرفيع ، املعلمني الذين ميتازون حبسن اخللق 

 . وهذا التكليف كان خارج نطاق املسؤولية العامة عن التبليغ اليت حتدثنا عنها 
ويزودهم بتعـاليم يـسريون  عليهـا يف         ، وجه املعلمني   وقد كان صلى اهللا عليه وسلم ي      

والقرآن بأن ال يأخذ    ، عبادة بن الصامت الذي كان يعلم أهل الصفة الكتابة          تعليمهم فقد وجه    
 : فقال له ، كما زود معاذاً بتعليماته عندما كلفه بتعليم أهل اليمن ، أجراً على ذلك 

، فإذا عرفوا اهللا، ما تدعوهم إليه عبادة اهللا   فليكن أول   ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب       " 
فإذا ، وترد على فقرائهم    ، تؤخذ من أغنيائهم    ، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم         

  . )١(" وتوق كرائم أموال الناس ، فخذ منهم ، أطاعوا 
لـصحايب  ومما سبق يتضح أسلوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي وجه إليه هـذا ا  

 . والبدء باألساسيات يف التعليم قبل الفروع ، اجلليل أال وهو التدرج يف التعليم 
وتعلـيمهم علـى    ، وخربام الـسابقة    ، كما يتضح من خالله مراعاة أحوال املتعلمني        

لذلك كانـت دعـوم إىل      ، فاملتعلمني هنا أهل كتاب لديهم تعاليم مساوية سابقة         ، أساسها  
مث إن  ،  الطـرق لتعلـيمهم      أنـسب تشترك فيه مجيع الرساالت السماوية هو       التوحيد ا لذي    

 . استجابوا علمهم ما بقى من شرائع اإلسالم 
وهكذا كان تكليفه صلى اهللا عليه وسلم للمعلمني يدخل يف نطاق جهوده عليه الـصالة                

لمني إىل البالد   تلك اجلهود اليت تتضمن أيضاً إرسال املع      ، وتشجيعه  ، والسالم يف نشر التعليم     
 . املفتوحة 

إرسال المعلمين الذين تعلموا فـي المـسجد لتعلـيم أهـل الـبالد              : رابعاً  
 : المفتوحة 

قام صلى اهللا عليه وسلم بإرسال املعلمني الذي تعلموا يف املسجد لتعليم أهل البالد الـيت                

                                           
، أمته إىل التوحيـد     ،باب ما جاء يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم           ، كتاب التوحيد    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٧٢١٨: (رقم احلديث 



 ١١٤

أو بعد  ، وا يف اإلسالم    سواء بطلب من األقوام الذين دخل     ، أو حرباً   ، دخل إليها اإلسالم سلماً     
 : وممن أرسلهم صلى اهللا عليه وسلم للتعليم ، ودخول أهلها يف اإلسالم ، فتحه ألحد البالد 

 الذي كان من أوائل املعلمني الذين أرسلهم صلى اله عليه وسلم            )١( مصعب بن عمري     -أ
،  عليـه وسـلم      وذلك أن األنصار أرسلت رجالً إىل رسول اهللا صلى اهللا         ، بعد العقبة األوىل    
 : وكتبت إليه كتاباً 

فبعث إليهم الرسول صلى اهللا عليه      ، ويقرئنا القرآن   ، ابعث إلينا رجالً يفقهنا يف الدين       " 
، ويفقههـم يف الـدين      ، ويعلمهم اإلسالم   ، وسلم مصعب بن عمري وأمره أن يقرئَهم القرآن         

  . )٢(" وكان يسمى باملدينة املقرئ 
، حىت انتشر العلم بينهم     ، ويفقههم  ،  يعلم أهل املدينة     – عنه   رضي اهللا –فكان مصعب   

خرجنـا يف   "  عن خروجهم إليهـا      )٣(وما جاءت بيعة العقبة الثانية حىت قال كعب بن مالك         
   . )٤("وقد صلينا وفقهنا ، حجاج قومنا من املشركني 

لعام العاشر للهجرة  إىل جنران يف ا)٥( كما أرسل صلى اهللا عليه وسلم خالد بن ا لوليد   -ب
فأسلموا بدون قتـال بعـد      ، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم       ، وكتاب اهللا   ، ليعلمهم اإلسالم   

  )٦(.إرساله إليهم 

                                           
وهو ، مث شهد بدراً    ، هاجر إىل احلبشة    ، كان من فضالء الصحابة     ، مصعب بن عمري بن هاشم القرشي العبدري         " )1(

 . مات يوم أحد شهيداً ، أول من مجع اجلمعة باملدينة قبل اهلجرة 
 ) .  ٤/١٤٧٣، مصدر سابق  ، اباالستيعاب يف معرفة األصح: ابن عبد الرب       ( 

  .  ٢/٥٨، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  ابن هشام )2(
وأحد الثالثة الذين خلَّفوا ، وصاحبه ، شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ، كعب بن مالك األنصاري اخلزرجي       " )3(

 " . هـ ٥٠وقيل  ، هـ٤٠مات سنة ، وكان من أهل الصفة ، شهد العقبة ، فتاب اهللا عليهم ، 
  ) . ٢/٥٢٣، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب      ( 

  .٦١-٢، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  ابن هشام )4(
وشـهد  ، أسلم بعد احلديبية    ، كان أحد أشراف قريش يف اجلاهلية       ، خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القرشي         " )5(

، مصدر سابق   ، االستيعاب يف معرفة األصحاب     : ابن عبد الرب    ) " .  ( هـ٢١ت(، ب أهل الردة    وحار، وحنني  ، الفتح  
٢/٤٢٧ . ( 
  . ١١٧٣/ ٢، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب )6(



 ١١٥

 يف العـام    )١( مث استعمل صلى اهللا عليه وسلم على جنران عمرو بن حزم اخلزرجي              -جـ
وقد كتب له رسول    ،خذ صدقام   ويأ، ويعلمهم القرآن   ، العاشر اهلجري ليفقه أهلها يف الدين       

  . )٢(والديات ، والصدقات ، والسنن ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً فيه الفرائض 
هـ ليفقه  ١٠ وممن أرسلهم إىل اليمن الصحايب اجلليل أبو عبيدة بن اجلراح أرسله عام              -د

 : وقال هلما ، علمني وأبا موسى األشعري م،   كما أرسل إليهم معاذ بن جبل )٣(أهلها يف الدين
  . )٤( " وتطاوعا،  وال تنفرا ، وبشرا ، تعسرا وال ، يسرا " 

 أن فقه أهل اليمن يف دين اهللا حىت إن صدقام فاضـت عـن               نتائج تعليمهما وكان من   
 بيت مـال    فاضطر إىل إرساهلا إىل   ، حاجة أهل اليمن حىت مل جيد معاذا من يأخذها يف اليمن            

نتيجة لكفاءة املعلمني   ، وهذا دليالً على قوة استجابتهم هلذا الدين اجلديد         ، ة  املسلمني يف املدين  
وتزويده هلم بأهم التعليمات اليت حيتاج إليهـا املعلـم يف         ، الذين أرسلهم صلى اهللا عليه وسلم       

 : وصادقة ، عمله حىت جاءت استجابة أولئك املتعلمني ملا مت تعليمهم إياه عفوية 
، وكان أعرج   : قال  ، ملا بعث معاذ بن جبل إىل اليمن معلماً         : " قال  عن بشري بن يسار     

، قد أحـسنتم    : فلما صلى قال    ، فبسط القوم أرجلهم    ، فصلى بالناس يف اليمن فبسط رجله       
  . )٥(" ولكن ال تعودوا فإين إمنا بسطت رجلي يف الصالة ألين اشتكيها 

بـن  ا صلى اهللا عليه وسلم عتـاب        فقد استخلف عليهم رسول اهللا    ،  أما أهل مكة     -هـ
ـ   ـوأبا موس ، وخلف معه معاذ     ، )٦(أسيد ـ ، مان النـاس    ـى األشعري يعل قهام يف  ـويف

                                           
هللا عليه وسـلم    استعمله الرسول صلى ا   ، أول مشاهده اخلندق    ، عمرو بن حزم اخلزرجي من بين مالك بن النجار           " )1(

وكتب له كتاباً فيـه الفـرائض       ، فأسلموا  ، بعد أن بعث إليهم خالداً      ، ليفقههم  ، على جنران وهو ابن سبعة عشرة سنة        
  )٣/١١٧٣، مصدر سابق  ، ..االستيعاب : ابن عبد الرب ) "  ( هـ٥٣هـ أو ٥١ت(، والسنن والصدقات والديات 

  .  ٢/٥٣٢، مصدر سابق  ، ابةاإلصابة يف متييز الصح:  العسقالين )2(
  . ٣/٤١١، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(
 ) ٤٢٥٢: (رقم احلديث ، .. باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ، كتاب املغازي  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(
  .   ٣/٥٨٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )5(
مث أقره أبـو    ، واستعمله الرسول صلى اهللا عليه وسلم عليها        ، أسلم يوم فتح مكة     ،  بن أيب العيص     عتاب بن أسيد    " )6(

، مـصدر سـابق     ، ..االستيعاب  : ابن عبد الرب    " ( يف يوم واحد مع أيب بكر الصديق        ) هـ  ١٣ت( بكر الصديق عليها    
٣/١٠٢٣ . (  
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وحسن إسالمهم حىت كان أحد أكـرب       ، فكان من نتيجة ذلك أن أسلم أهل مكة          ، )١(الدين
 )٢(وهو سهيل بن عمـرو    ، أعدء اإلسالم  والذي خاض العديد من املعارك يف صفوف أعدائه            

وعندما عريه بعض قريش بذلك     ،خيتلف يف مكة إىل موىل من املوايل يقرئه القرآن          ) هـ١٨ت(
وهلم يف اإلسالم من     يقصد عدم دخ   )٣(" هذا واهللا الكرب الذي حال بيننا وبني اخلري         : " قال له   

 . بداية الدعوة
وعندما ارتدت العرب بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم أهل          " 

قام سـهيل بـن     ، وتوارى ، حىت خافهم أمريها  ، وع عن اإلسالم    مكة بالرج 
مث ذكر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، وأثىن عليه   ، فحمد اهللا   ، عمرو  

فتراجـع  ، فمن رابنا ضربنا عنقه     ، إن ذلك مل يزد اإلسالم إال قوة        : وقال  ، 
  )٤(" الناس وكفُّوا عما مهُّوا به 

ح أحد أكرب أعداء اإلسالم جندياً من جنوده بعد أن تلقى العلم علـى يـد                وهكذا أصب 
 . أولئك املعلمني 

 من الذين أرسلهم رسول اهللا صلى اهللا        –رضي اهللا عنه    – كما كان عمار بن ياسر       –و  
  . )٥(عليه وسلم للتعليم فقد أرسله إىل حي من قيس يعلمهم اإلسالم وشرائعه 

وكلهم من  ،فقد أرسل جمموعات    ، ليه وسلم أفراداً للتعليم     كما أرسل صلى اهللا ع    و –ز  
 . تالميذه صلى اهللا عليه وسلم الذين تلقوا العلم على يده يف مسجده الشريف 

جاء ناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : "  قال   – رضي اهللا عنه     –عن أنس بن مالك     
 يقالعث إليهم سبعني رجالً من األنصار فب، والسنة ، ابعث معنا رجاالً يعلمون القرآن    : فقالوا  

                                           
  . ١/١٨، مصدر سابق ، ام لبلد احلرغاية املرام بأخبار سلطنة ا: عبد العزيز ،  القرشي )1(

  . ١/٥٦٠، مصدر سابق  ، احتاف الورى بأخبار أم القرى: عمر ، فهد 
وكـان  ، أسر يوم بدر كـافراً      ، كان أحد أشراف قريش وسادام      ، سهيل بن عمرو بن مشس القرشي العامري         " )2(

 " وىف يف طاعون عمواس وقيل ت، وتوىف يف الريموك ، مث أسلم بعد احلديبية ، خطيب قريش 
  ) .   ٢/٦٦٩، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 

  . ١/٣٠، مصدر سابق  ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب:  احلنبلي )3(
 . م ١٩٦٧، هـ ١٣٨٧، مصر ، دار الكتب احلديثة  ، ٦/٥٦٢ ، الروض األنف: عبد الرمحن ،  السهيلي )4(
  . ١/١٨٥، كتاب العلم ، باب فيمن مل ينتفع بعلمه  ، جممع الزوائد:   اهليثمي )5(

 " متروك : قال عند الدارقطين ، فيه عباد بن أمحد العزرمي : "     وقال اهليثمي 
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  . )٢( .. " )١(فيهم خايل حرام ، ) القراء : (هلم 
وهكذا فإن إرساله صلى اهللا عليه وسلم للمعلمني الذين تلقوا تعليمهم يف املسجد كان من   

 . واحلث على طلبه يف املساجد بالذات ، أجنح خطواته صلى اهللا عليه وسلم لنشر العلم 
، املعلمون الذين يبعثهم صلى اهللا عليه وسلم يلتقون بتالميذهم يف املـساجد             حيث كان   

لذلك كان من   ، وفهمه  ، مث جيلسون معهم لتدارس ما تعلموه       ، ويعلموم شعائر الدين اجلديد     
أول ما يقوم به املسلمون عند دخوهلم ألي بلدة أو قرية هو بناء مسجدها الذي يصبح مركـز                  

 . واالجتماعية فيها ،  والتعليمية ،احلياة الدينية 
א א:א א א א א מ א מ

بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصبح تنظيم التعليم يف املساجد مسؤولية مشتركة              
وجيهات إدارية سديدة   وقد حظى التعليم يف عهد اخللفاء الراشدين بت       ، والشعب  ، بني القيادة   

وتظافرت مع اجلهود الشعبية فعلمت على نـشر العلـم يف           ، صدرت من القيادة العليا للدولة      
 . املساجد 

وقد اتبع اخللفاء الراشدون نفس السياسة التعليمية اليت اتبعها معلَّمهم األول صلى اهللا عليه              
، م مبوضوع التعليم يف املساجد      وآخر يف درجة االهتما   ، مع اختالفات بسيطة بني خليفة      وسلم  

وما حـدث يف عهـده مـن        ، وترتبيه يف سلم أولويات الدولة حبسب فترة حكم كٍل منهم           
 . اخل .. وفتوحات ، ونزاعات ،حروب

  : -رضي اهللا عنه –تنظيم التعليم يف املساجد يف عهد أيب بكر الصديق : أوالً 
وبـالرغم  ،  بقصرها   –رضي اهللا عنه    –ق  متيزت فترة حكم اخلليفة الراشد أبو بكر الصّدي       
وتدوينه من أهم الركَّائز اليت اعتمد عليها       ، من ذلك فقد كانت جهوده يف مجع القرآن الكرمي          

 . تطور التعليم يف املساجد 
حيث كانت مادة التعليم األساسية يف املساجد هي القرآن الكرمي الذي كان حمفوظـاً يف               

نت هذه املادة مع عدم تدوينها معرضة للضياع بسبب خروج          فكا، صدور القراء من الصحابة     

                                           
ب وهو الذي محل كتـا    ، وقتل يوم بئر معونة     ، وأحد  ، شهد بدراً   ، حرام بن ملحان بن خالد بن زيد األنصاري          " )1(

االستيعاب يف  : ابن عبد الرب    " (وهو خال أنس ابن مالك      ، فقلتهم  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عامر بن الطفيل           
  ) .  ١/٣٣٦، مصدر سابق  ، معرفة األصحاب

  . ٣/٥١٤، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
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 . واحتمال تعرضهم للقتل ، هؤالء الصحابة للجهاد يف سبيل اهللا 
كما أن حفظ القرآن كامالً قبل وفاة الرسل صلى اهللا عليه وسلم مل يتهيأ إال لعدد قليـل                  

  )٣( . )٢(وأبو زيد، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل  ، )١(أيب بن كعب: من الصحابة هم 
، وصدور الرجـال    ، والعسب  ، فتم مجعه من الرقاع     " فأمر الصديق جبمع القرآن الكرمي      

  . )٤(" ونسخها يف األدمي 
 : وكلَّف أبو بكر رضي اهللا عنه زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ذا العمل حيث قال له 

،  صلى اهللا عليه وسلم    قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا     ، إنك شاب عاقل ال نتهمك      " 
فواهللا لنقل جبٍل من اجلبال ما كان أثقل علي من الذي أمرين            : قال زيد   ، وامجعه  ،فتتبع القرآن   

  . )٥(" به من مجع القرآن 
مخسني رجالً  و، ويذكر أن أبا بكر رضي اهللا عنه أجلس مخسة وعشرين رجالً من قريش              

  . )٧("فإنه رجل فصيح  ، )٦(ى سعيد بن العاصاكتبوا واعرضوا عل: " وقال ، من األنصار 

                                           
وقرأ القرآن على   ، واملشاهد كلها   ، شهد بدراً   ، وسيد القراء   ، أقرأ الصحابة   ، أيب بن كعب األنصاري اخلزرجي       " )1(

 " . باملدينة املنورة ) هـ٢٢(أو ) هـ ١٩(توىف عام ، النيب صلى اهللا عليه  وسلم 
 ) .  ١٧-١/١٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب      ( 

أحد الذين مجعوا القرآن عند وفاة النيب صـلى         هو  ، ابو زيد سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس األوسي األنصاري             " )2(
 " سنة ٦٤قتل يوم القادسية مع سعد بن أيب وقاص وهو ابن ، اهللا عليه وسلم 

  ) . ٤/١٦٦٣، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 
رقم احلـديث   ،  صلى اهللا عليه وسلم      باب القراءة من أصحاب النيب    ، كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )3(
)٤٩٠٢ . ( 
، بريوت  ، دار األندلس    ، ١/٤٩٩ ، تاريخ اإلسالم السياسي والثقايف والديين واالجتماعي     :  إبراهيم   حسن،  حسن   )4(

   . ٧ط، ت . د، لبنان 
 ) . ٤٨٨٥: (رقم احلديث ، باب مجع القرآن ، كتاب التفسري  ، صحيح البخاري:  البخاري )5(
وكان سـعيد أحـد     ، قتل أبوه يوم بدر كافر      ، ولد عام اهلجرة    ، سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية            " )6(

 "  هـ ٥٩توىف عام ، وهو أحد الذين كتبوا املصحف لعثمان ،  والفصاحة ، أشراف قريش مجع بني السخاء 
 ) . ٢/٦٢١ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب     ( 

رسالة ماجستري   ، ٧٠: ص   ، احلركة العلمية يف احلجاز منذ ظهور اإلسالم إىل قيام الدولة العباسية          : لطيفة  ،  البسام   )7(
 . ميكروفيلم ، ت .د، الرياض ، جامعة امللك سعود ، قسم التاريخ اإلسالمي ، غري منشورة كلية اآلداب 

إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص ألنه كـان أشـبههم              : " ابة  وجاء يف ترمجة سعيد بن العاص يف اإلص       
  ) . ٢/٤٧، مصدر سابق ، اإلصابة يف متييز الصحابة : العسقالين " ( هلجة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 .  وحفظها بإذن اهللا من الضياع ، وذا مجع الصّديق مادة التعليم األساسية يف املسجد 
 : تنظيم التعليم يف املساجد يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ثانياً 

رضي اهللا  –ضح دوره   فقد ات ،  أساسي يف التعليم     حتديثأما يف عهد الفاروق فقد حصل       
ويشجع املتعلمني كـالً علـى       ، اويراقب تنفيذه ،  كقائد تربوي يرسم خطط التعليم       –عنه  

وحـدد األيـام    ، إجازة للصبيان يف املكاتـب       –رضي اهللا عنه    –حسب مستواه كما وضع     
  . )١(الدراسية

 : وكان من أهم جهوده يف تنظيم التعليم يف املساجد ما يلي 
 : ر املساجد اجلامعة يف اإلسالم وتفعيله  حتديد دو-أ

وعدم االكتفاء بإقامتـها    ، وذلك عن طريق أمره للناس بشهود اجلمع يف املساجد اجلامعة           
 : يف مساجد القبائل 
وهـو علـى    ، ملا افتتح عمر البلدان كتب إىل أيب موسى األشعري          " 

فإذا كان  ، د  ويتخذ للقبائل مساج  ،  أن يتخذ للجماعة مسجداً      هالبصرة يأمر 
وكتب إىل سعد   ، وشهدوا اجلمعة   ، يوم اجلمعة انضموا إىل مسجد اجلماعة     

،  الشام ال يتبدوا إىل القرى    وكتب إىل أمراء أجناد   ، بن أيب وقاص مبثل ذلك      
وأن يتخذوا يف كل مدينة مسجداً واحداً وكـان النـاس           ، ويتركوا املدائن   

  )٢(" وعهده ، متمسكني بأمر عمر 

  أن يف اجتماع املسلمني من خمتلف القرى يف مسجد واحد ألداء صالة اجلمعـة              وال شك 
والثقافة عن طريق   ، والوعي  ،وأن ذلك وسيلة لنشر العلم      ، والتعارف   ، التالحمنوع من أنواع    

 . وممثلي السلطة ، ودروس يلقيها كبار العلماء ، ما تقدمه تلك املساجد من خطب 
 :  إرسال املعلمني -ب
رضي اهللا عنه سياسة إرسال املعلمني إىل خمتلف البلدان حيث متيز عهده بكثـرة              د اتبع   وق

 : وكان ممن أرسلهم للتعليم ، الفتوحات 

                                           
ـ ١٤١٢التعليم يف املدينة املنورة مـن العـام اهلجـري األول إىل             : ناجي  ،  األنصاري   )1( ، ن  .د ، ١٤٨ :ص   ، هـ

  . ١ط ، م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
، دار أحياء الكتب العربية      ، ٢/٢٣٨ ،  يف تاريخ مصر والقاهرة    احملاضرةحسن  : عبد الرمحن بن أيب بكر      ،  السيوطي   )2(

  . ١ط، م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧، عيسى البايب احلليب وشركاه 
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ويف ذلك يقول األشعري    ،إىل البصرة معلماً    ) هـ٤٤ت( أرسل أبا موسى األشعري      -١
  )١("وسنتكم ، م بعثين إليكم عمر بن اخلطاب أعلمكم كتاب ربك: " ألهل البصرة يف خطبته 

 . وفلسطني بطلب من وايل الشام ، أرسل ثالثة من كبار الصحابة لتعليم أهل الشام -٢
إن : ملا كان عمر كتب يزيد بن أيب سـفيان          : " قال حممد بن كعب     

فقـال  ، ويفقههم  ، وقد احتاجوا إىل من يعلَّمهم القرآن       ، أهل الشام كثري    
، هذا شيخ كـبري     ) عن أيب أيوب     (الوافق، أعينوين بثالثة   : عمر ألصحابه   

عبـادة بـن    و، فخرج معاذ بن جبـل      ، هذا سقيم   ) وعن أيب بن كعب     (
فـإنكم سـتجدون    ، ابدأوا حبمص   : فقال عمر   ،  وأبو الدرداء   ، الصامت  

فليخـرج  ، فإذا رضيتم عنـها      ، ∗منهم من يلقن  ،الناس على وجوه خمتلفة     
وخـرج أبـو    ، قام عبادة حبمص    فأ، وآخر إىل فلسطني    ، واحد إىل دمشق    

، ومات معاذ عام طاعون عمواس      ،ومعاذ إىل فلسطني    ، الدرداء إىل دمشق    
ومل يزل أبو الدرداء بدمشق حىت      ، فصار عبادة بعدها إىل فلسطني ومات ا        

  . )٢(" مات 

، وبالذات يف جمال تعليم القرآن الكرمي     ، وقد بذل هؤالء الصحابة جهوداً كبرية يف التعليم         
 . وإفتائهم فيما يسألون عنه ، ونقلهما إىل أهل تلك البالد ، واحلديث النبوي 

إين بعثت لكم   : " وكتب ألهلها يقول    ،  أرسل عبد اهللا بن مسعود إىل الكوفة معلماً          -٣
ومها من النجباء مـن أصـحاب   ، ووزيراً ، وعبد اهللا بن مسعود معلماً ، بعمار بن ياسر أمرياً    

وقد آثرتكم بعبد اهللا علـى      ، وامسعوا من قوهلما    ، اهللا عليه وسلم فاقتدوا ما      رسول اهللا صلى    
  . )٣(" نفسي 

بل كان يعطيهم التوجيهات الـيت      ، وكان رضي اهللا عنه ال يكتفي بإرسال املعلمني فقط          
 .مقتدياً يف ذلك برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، جيب أن يسريوا عليهما يف عملهم 

                                           
  .   ١/١٣٩، ..  اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب البالغ عن رسول، كتاب العلم  ، سنن الدرامي:  الدرامي )1(
 )  ) . لقن : (مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب: ابن منظور  ( بسرعةأي يفهم : يلقن  ∗
 . م ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، بريوت ، دار املسرية  ، ٧/٢١٣ ، ذيب تاريخ دمشق الكبري: عبد القادر ،  بدران )2(
  .  ٣/٩٩٢، مصدر سابق  ، فة األصحاباالستيعاب يف معر:   ابن عبد الرب )3(
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خرجنا نريد  :  قال   – رضي اهللا عنه     – )١( بن كعب  عن قرظة " 
: مث قال   ،  فتوضأ   ∗فمشى معنا عمر بنا اخلطاب إىل صرار      ، العراق  

نعم حنن أصـحاب رسـول اهللا       : قالوا  ، أتدرون مل مشيت معكم     
، إنكم تأتون أهل قريـة      : قال  ، صلى اهللا عليه وسلم مشيت معنا       

 هلم دوي  دوهم باألحاديـث    فـال تـص   ،  النحل    بالقرآن كدوي ،
وأقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى      ،  القرآن   ∗ ∗جردوا، فتشغلوهم  

: فلما قدم قرظة قـالوا      ، وامضوا وأنا شريككم    ، اهللا عليه وسلم    
  )٢(" انا ابن اخلطاب : قال، حدثنا 

ىت  هنا يوصي هؤالء املعلمني بالبدء بتعليم القرآن أوالً ح         – رضي اهللا عنه     –وابن اخلطاب   
والتركيز ، فأمرهم باإلقالل من الرواية     ، يتقنه الناس وحىت ال خيتلط لديهم مع احلديث النبوي          

وقد اختار هؤالء املعلمون ومن بعدهم من املساجد مقراً النطالقتهم التعليمية           على تعليم القرآن    
  . ويوصون تالميذهم بنشر العلم وتعليمه، حلقات  العلم يف املساجد فكانوا يعقدون 

، تقـوا اهللا    ا: "  إذا رحل تالميذه عنه قال هلـم         –رضي اهللا عنه    –فهذا مالك بن أنس     
  . )٣(" وال تكتموه ، لعلم اوانشروا هذا 

                                           
وفتح الري يف عهد عمر بن اخلطاب رضي        ، شهد أحداً وما بعدها     ،قرظة بن كعب بن ثعلبة االنصاري اخلزرجي         " )1(

وتوىف يف خالفـة    ، واله علي بن أيب طالب الكوفة       ، اهللا عنه وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إىل الكوفة من األنصار             
  ) . ٣/١٣٠٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب " ( ة علي بالكوف

 " موضع على بعد ثالثة أميال من املدينة : صرار  "  ∗
 ) . ٣٥٦:ص، مرجع سابق  ، الروض املعطار يف خرب األقطار: احلمريي     ( 
 " أي ال تقرنوا به شيئاً من األحاديث : جردوا القرآن " ∗    ∗
  ) . ١/٢٥٦،  مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر : اجلزري    (   
 )٢٣(رقم احلديث،باب التوقي يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، املقدمة  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )2(

 ) ) . ٢٦(رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين  " ( احلاكمصحيح بإسناد : "     قال األلباين 
فخشى عليهم االشتغال بغريه عنه ، إن وجه قول عمر هذا إمنا كان لقوٍم مل يكونوا أحصوا القرآن       : "     قال ابن عبد الرب     

، دار الكتـب العلمــية       ، ٢/١٢١ ، جامع بيان العلم وفضـله   : يوسـف  ، ابن عبد الرب    " ( إذ هو األصل لكل علم      
 ) ت .د، بريوت 

  . ١٢٣/ ١، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:   ابن عبد الرب )3(
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  )١(" إن صدقة العلم تعليمه : " يقول ) هـ٨٨ت (وكان احلسن البصري 
اجتهد رمحه اهللا يف احلفاظ على كتاب اهللا تعاىل من أن خيـتلط بـشيء مـن                  -جـ
 : ويرسخ فيها ،  حىت تعقله القلوب األحاديث

وأيب ، بعث عمر إىل ابن مـسعود       : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن عبد الرمحن بن عوف      
ما هذا احلديث الذي تكثرون عن رسول اهللا صلى         : فقال  ،  وأيب الدرداء    )٢(مسعود األنصاري 

  . )٣(" فحبسهم باملدينة حىت استشهد ، اهللا عليه وسلم 
كان يعس مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـل           و   :ارك بنفسه يف التعليم   ش -ء

 . ليلة 
  ∗كان عمر بن اخلطاب يعـس     : " عن أيب سعيد موىل بين أسيد قال        

، إال رجالً قائماً يصلي     ، فال يرى فيه أحداً إال أخرجه       ، املسجد بعد العشاء    
، فيهم أيب بن كعب  ، وسلم  فمر بنفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          

مـا  : قـال   ، نفر من أهلك يا أمري املؤمنني       : من هؤالء ؟ قال أيب      : فقال  
مث قال  ، فجلس معهم   : قال  ، جلسنا نذكر اهللا    : خلَّفكم بعد الصالة ؟ قال      

 رجالً يدعون حىت انتهى     فاستقرأهم رجالً ، فدعا  : قال  ، خذ  : ألدناهم إليه   
  ∗ ∗وأخذين من الرعـدة أفكـل     ، فحصرت  ، هات  :ل  فقا، إيلَّ  وأنا جنبه     

اللـهم  ، اللهم اغفر لنا    : ولو أن تقول    : حىت جعل جيد مس ذلك مين فقال        
فما كان يف القوم أكثر دمعةً وال أشد بكـاءاً          ، مث أخذ عمر    : قال  ، ارمحنا  

  . )٤("  اآلن فتفرقوا إيهاً: مث قال ، منه 

، حيث كان اخلليفة بنفسه يتفقده كل ليلة      ،  يف نفوسهم    ويف هذا دليل على مكانة املسجد     
 . فال يسمح ألحد بالبقاء فيه بعد الصالة بدون فائدة 

                                           
  .  ١/١٢٣، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:   ابن عبد الرب )1(
، شهد العقبة قيل أنه شهد بـدراً        ، من بين عوف بن احلارث      ، أبو مسعود األنصاري امسه عقبه بن عمرو بن ثعلبة           " )2(

 ) . ٤/١٧٥٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب . ( هـ ٤١عام وتوىف ، سكن الكوفة 
 ) أثر منقطع : (وقال اهليثمي  ، ١/١٤٩، باب اإلمساك عن بعض احلديث ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(
∗  مصدر سابق  ، لنهاية يف غريب األثرا: اجلزري " ( ويكشف أهل الريبة ، أي يطوف بالليل حيرس الناس : يعس ،
٣/٢٣٦ . (  
  ) . ١/٥٦، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر : اجلزري ( ، هي الرعدة من برد أو خوف :  أفكل "  ∗   ∗
  . ٣/٢٩٤، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )4(
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، وتشجيعه للمـتعلمني    ، كما أن فيه دليل على جلوس عمر رضي اهللا عنه يف حلق العلم              
 . وحثَّهم على املشاركة يف التعليم مهما كان مستواهم 

وهم ،  الذين كانوا يف الغالب هم خطباؤها        ئمة املساجد كان يشرف على تعيني أ     -هـ
 . وأمانتهم ، وكان يتأكد من كفاءم ، الذين يشرفون على التعليم فيها 

أن بين عمرو بن عوف أمجعوا على أن يقـدموا          " عن حممد بن عمر     
ألنه كـان إمـام     ، وكان يطعن عليه    ،  إماماً ملسجدهم    )١(جممع بن جارية  
عهـدي  : فقال  ، مث دعاه بعد ذلك     ، فأىب عمر أن يقدمه     ، مسجد الضرار   

، يا أمري املؤمنني كنـت شـاباً        : فقال  ، والناس يقولون ما يقولون     ، بك  
وعرفـت  ، ما أنـا فيـه   فأما اليوم فقد أبصرت ، وكانت القالة إيلَّ سريعة     

ما نعلم إال خرياً ولقد مجع القرآن ومـا         : فقالوا  ، فسأل عنه عمر    ، األشياء  
  . )٢(" فقدمه عمر فصريه إمامهم ، بقى عليه إال سور يسريه 

 على أن يكون من يتوىل إمامـة املـسلمني يف           –رضي اهللا عنه    –وهذا دليل على حرصه     
 . وتالوته للقرآن الكرمي ، وصالته ، ومعلم بأفعاله ، مساجدهم من أفضل الناس ألنه قدوة هلم 

وبالذات يف جمال تفسري القرآن الكرمي       ، ر ى بشدة عن السؤال عن حمدثات األمو       -و
واتبع يف ذلك سياسة عزل املبتدعني حـىت        ، وذلك للحفاظ على عقيدة املسلمني من البدع        ، 

 . يتوبوا 
 برجل امسـه صـبيغ      –رضي اهللا عنه    –فقد بعث عمرو بن العاص      " 

 فلما أتاه الرسول بالكتاب   ، العراقي كان يسأل عن أشياء يف أجناد املسلمني         
أبصر أن يكون   : قال عمر   ، يف الرحل   : أين الرجل ؟ قال     : قال  ، فقرأه  ، 

تسأل عـن   : فقال عمر   ، فأتاه به   ، قد ذهب فتصيبك مين العقوبة املوجعة       
فضربه ا حىت ترك ظهره دبرة      ، فأرسل عمر إىل رطائب من جريد       ، حمدثة  

: قال  ، به ليعود له    فدعا  ، مث تركه حىت برأ     ، مث عاد له    ، مث تركه حىت برأ     ، 
وإن كنت تريد أن    ، فاقتلين قتالً مجيالً    ، إن كنت تريد قتلي     : "فقال صبيغ   

                                           
مجـع القـرآن    ، كان ابوه ممن أختذ مسجد الضرار       ، من بين عمرو بن عوف      ،  جممع بن جارية بين عامر األنصاري        )1(

 . توىف يف خالفة معاوية رضي اهللا عنه ، الكرمي بعد عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .  ٣/١٣٦٢، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب      ( 

  . ٣٧٣-٤/٣٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:   ابن سعد )2(
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وكتب إىل أيب موسـى أال      ، فأذن له إىل أرضه     ، فقد واهللا برئت    ، تداويين  
فكتب أبو موسى إىل    ، فاشتد ذلك على الرجل     ، جيالسه أحد من املسلمني     

  )١(" يأذن للناس مبجالسته ن قد حسنت توبته ، فكتب عمر  أعمر

 : ومن أمثلة ذلك  ،  حث على طلب بعض العلوم دون غريها–ز 
  : والعوم ، الرمي احلث على تعليم -١

، علَّمـوا غلمـانكم العـوم       : " فقد أرسل إىل أيب عبيدة بن اجلراح بكتاب يقول فيه           
  . )٢(" ومقالتكم الرمي 

 .  عنهما مثل مادة القصص  مل يستحسن بعض العلوم إال أنه مل ينه-٢
فركب ،  بالقصص )٣(ف تابعي امسه احلارث بن معاوية الكندي        لَّفقد كُ " 

، إم أرادوين علـى القـصص       : وقال لعمر بن اخلطاب     ، احلارث إىل املدينة    
، إمنا أردت أن انتهي إىل قولك       : قال،  كأنه كره أن مينعه      ما شئت : فقال له   

خيل إليـك   حىت ي ، ص فترتفع عليهم يف نفسك     أن تق  أخشى عليك : قال عمر   
  )٤(" فيضعك اهللا حتت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك ، أنك فوقهم مبرتلة الثريا 

اللـذين  ، والـسمعة   ، وعمر رضي اهللا عنه هنا يوضح أن خوفه على القاص من الرياء             
 . هو السبب وراء كراهيته لتوليه هلذه املهمة ، حيبطان العمل 

 : بتعليم احلديث والعربية  أمر -٣
، وتفقهوا يف العربية    ، فتفقهوا يف السنة    : أما بعد   : " فقد كتب إىل أيب موسى األشعري       

  . )٥(" ومتعددوا فإنكم معديون ، وأعربوا القرآن فإنه عريب 

                                           
  . ١/٥٣، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ، كتاب العلم  ، سنن الدارمي:  الدارمي )1(

  . ١/١٨٢، باب اإلقتداء بالسلف ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:      اهليثمي 
 " .  فيه عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي ضعفه أمحد ومجاعة : "      وقال اهليثمي 

  . ١٢٨: ص ، مصدر سابق  ، مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:   ابن اجلوزي )2(
وأيب الدرداء رضـي اهللا     ، وروى عن عمر بن اخلطاب      ، رأى بالل بن رباح بدمشق      ، احلارث بن معاوية الكندي      " )3(

ذيب تاريخ  : در  عبد القا ، بدران  . ( ومن رؤساء أصحاب أيب الدرداء      ، وهو من الطبقة األوىل من تابعي الشام        ، عنهم  
  ) .   ٣/٤٦١، مرجع سابق  ، دمشق الكبري

 " رجاله من رجال الصحيح : " وقال اهليثمي  ، ١/١٨٩، باب يف القصص ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )4(
ا جاء يف إعـراب     باب م ، كتاب فضائل القرآن     ، املصنف يف األحاديث واألثار   : عبد اهللا بن حممد     ، ابن أيب شيبة     " )5(

  .   ١ط، م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، لبنان ، بريوت ، دار الفكر ، ) ٣: (رقم احلديث ، القرآن 
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وحثه رضي اهللا عنه هنا على تعلم احلديث يدل على أن يه األول عن كثرة التحديث إمنا                 
 .  خيتلط شيء بالقرآن الكرمي كان لئال
فحافظ على   ،  حظيت جمالس العلم يف املساجد باهتمام خاص منه رضي اهللا عنه           -حـ

 . نزاهة وحرية وعمومية التعليم فيها 
 :  أن عمر رضي اهللا عنه قال لناس من قريش –رضي اهللا عنهما –عن ابن عباس 
ـ     ، بلغين أنكم تتخذون جمالس     "  مـن  : ىت يقـال  ال جيلس اثنان معاً ح

وأمي اهللا إن هـذا     ، صحابة فالن ؟ من جلساء فالن ؟ حىت حتوميت اـالس            
ولكأين مبن أتى   ، سريع يف ذات بينكم     ، سريع يف شرفكم    ، لسريع يف دينكم    

، أفيضوا جمالسكم   ، قد قسموا اإلسالم أقساماً     ،هذا رأي فالن    : بعدكم يقول   
  )١(" أهيب لكم يف الناس و، فإنه أدوم أللفتكم ، وجتالسوا معاً 

وعـدم  ،  ودرس يف إتباع مبـدأ الوحـدة         –رضي اهللا عنه    –وهذه وصية حكيمة منه     
، وتبتعد عن اخلـالف     ، حىت تكون هذه األمة أمة واحدة متآلفة متحابة         ، االختالف والفرقة   

 . والتنازع 
 –رضي اهللا عنـه     -قدمت على عمر  : " وعن ابن معاوية الكندي قال      

فإن ، لعل الرجل يدخل املسجد كالبعري النافر       : ألين عن الناس فقال     بالشام فس 
ال ولكنها جمالس شىت    : قلت  ، إليهم  ورأى من يعرفه جلس     ، رأى جملس قومه    

  )٢("لن تزالوا خبري ما كنتم كذلك : قال ، ويذكرونه ، جيلسون فيتعلمون اخلري 

فقد قال يف   ، فهم به من أعمال     وحماسبتهم على ما كل    ،  مراقبة من كلفهم بالتعليم    -ط
، فإنين إمنا بعثتهم يعلمون الناس دينهم     ، اللهم إين أشهدك على أمراء األمصار       : " إحدى خطبه   
  )٣(" وسنة نبيهم 
 . ويسأل الناس عنهم ،  يراقب من كلَّفهم بالتعليم –رضي اهللا عنه –فكان 

تركته : كت األشعري ؟ فقال كيف تر: فلما عاد أنس بن مالك من البصرة سأله عمر " 
 )٤(" سمعها إياه وال ت، أما إنه كبري : قال عمر ، يعلم الناس القرآن 

                                           
  . ٢١٤- ٤/٢١٣، مصدر سابق  ، )تاريخ الرسل وامللوك ( تاريخ الطربي :  الطربي )1(
  . ٣/١٠٧، مرجع سابق  ، حياة الصحابة:  الكاندهلوي )2(
 " .  إسناده صحيح على شرط مسلم : " وقال حمقق املسند ، ) ١٨٦: (ث رقم احلدي ، املسند:  أمحد )3(
  . ٢/٣٤٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )4(



 ١٢٦

ويزودهم ، ويرسلهم إىل خمتلف األقطار     ،  يكلَّف املعلمني بالتعليم     -رضي اهللا عنه  –فهو  
ار وحيرص علـى اسـتمر    ، ويراقبهم  ، مث يشرف على أدائهم ألعماهلم      ، وتوجيهاته  ، بتعاليمه  

 . أدائهم ألعماهلم بكفاءة واقتدار 
 : تنظيم التعليم يف املساجد يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : ثالثاً 

رضي اهللا عنه فقد كان من أهم إسهاماته اليت أدت إىل           أما اخلليفة الراشد عثمان بن عفان       
وتوحيـد   ، )١( واحد   تطور تنظيم التعليم يف املساجد هو قيامه جبمع القرآن الكرمي يف مصحف           

 . الناس عليه يف مجيع األقطار 
وعبد ، وسعيد بن العاص ، وعبد اهللا بن الزبري ،  زيد بن ثابت   –رضي اهللا عنه    –فقد أمر   

  )٢(فإذا اختلفوا يف شيء كتبوه بلسان قريش، الرمحن ابن احلارث بن هشام أن يكتبوا املصحف 
وكانت كتابتهم  ، فاً إىل كلَّ مصر من األمصار       فلما انتهوا من الكتابة أرسل اخلليفة مصح      

  )٣(. للقرآن على حرف واحد هي القراءات اليت يقرأ ا اآلن يف األمصار 
ومما تقدم يتضح لنا أن القصد من التدوين األول الذي متَّ يف عهد أيب بكر الصديق رضي                 

    ما هو مجعوالقصد من التدوين الثاين هـو       ، له من الضياع     وحفظَُ،  الكرمي   للقرآن اهللا عنه إن 
،  الناتج عن عدم تنقيط املـصحف        )٤(مجع الناس على وجه واحٍد يف القراءة خشية االختالف          

 . واحتمال قراءة الكلمة الواحدة بعدة أوجه 
 : تنظيم املساجد يف عهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : رابعاً 

 من أهم التطورات اليت أسهم من خالهلا يف         فكان، أما اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب        
 : دفع عجلة التعليم يف املساجد ما يلي 

 : ووضع علم النحو ،  تنقيط املصحف -أ
فقد قيل إن أول من قام بوضع علم النحو علي بن أيب طالب الذي أرشد أبـا األسـود                   

                                           
  . ١٥٢: ص ، مرجع سابق  ، التعليم يف املدينة املنورة: ناجي ،  األنصاري )1(
 . ت . د ، لبنان  ، بريوت، دار الكتب العلمية  ، ٨٦: ص ، عثمان بن عفان: حممد ،  رضا )2(
  . ١/٥٠٠،  مرجع سابق ،... تاريخ اإلسالم : حسن إبراهيم ،  حسن )3(
  . ١٥٤: ص ، مرجع سابق ، ... التعليم يف املدينة املنورة : ناجي ،  األنصاري )4(



 ١٢٧

 .  إىل كيفية وضع قواعده )١(الدؤيل 
  )٢(" ونقط املصاحف أبو األسود الدؤيل ،  العربية أول من وضع: " قال أبو علي القايل 

 : وقد سئل أبا األسود عمن تلقى العربية فقال 
 فرأيته مطرقاً مفكراً    –رضي اهللا عنه    –دخلت على علي بن أيب طالب       " 

، إين مسعت ببلدكم هـذا حلنـا        : فيم تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال        : فقلت  ، 
فألقى إيل  ، مث أتيته بعد ثالٍث     : قال  ، لعربية  فأردت أن أضع كتاباً يف أصول ا      

، وفعـل   ، والكالم كله على اسـم      ، بسم اهللا الرمحن الرحيم     : صحيفة فيها   
واحلرف ، والفعل ما انبىن على معىن      ، فاإلسم ما انبين على مسمى      ، حرف  و

  )٣("  وزد فيه ما وقع لك ، تتبعه : مث قال يل ، ليس بإسم وال فعل 

بعد ،  كثرياً يف مدى صحة تالوة القرآن الكرمي         أثَّرقد  ، أن تنقيط املصحف     وال شك يف  
كما أن وضع   ، ملن حياول أخذ القراءة عن املصحف فقط        ، أن كانت معرضة للصواب واخلطأ      

قواعد اللغة العربية عمل على احلفاظ عليها مما داخلها من عجمة نتيجة لدخول أقوما كثريين يف   
 . وتأثري اختالطهم بالعرب على اللغة العربية السليمة ، غري العرب وهم من ، اإلسالم 
 : وطلبته مننها قوله حلمله القرآن  ،  كانت له رضي اهللا عنه وصايا ألهل العلم-ب

، مث عمل مبـا علـم       ، فإمنا العامل من علم     ، عملوا به   ايا محلة القرآن    " 
وختـالف  ، جياوز تراقيهم   وسيكون أقوام حيملون العلم ال      ، ووافق علمه عمله    
جيلسون حلقاً فيبـاهي بعـضهم      ،وخيالف عملهم علمهم    ، سريرم عالنيتهم   

ويدعه أولئك  ، بعضاً ، حىت إن الرجل يغضب على جليسه أن جيلس إىل غريه             
  )٤("  ال تصعد أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل اهللا 

 يف توجيه طلبة العلـم إىل        سرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه       يتبع وصيته هذه    يفوهو  
وطلـب  ، وما ينبغي أن تكون عليه حيث ينبغي أن تبىن على إخالص العمل             ، آداب االس   

                                           
 أيام النيب صلى اهللا     ولد يف ، امسه ظامل ابن عمرو     ، قاضي البصرة   ، أبو األسود الدؤيل وقيل الديلي العالمة الفاضل         " )1(

 " . هـ ٦٩توىف يف الطاعون سنة ، وحدث عن طائفة من الصحابة رضوان اهللا عليهم ، عليه وسلم 
  ) .  ٤/٨١، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب     ( 

مرجع  ، السرية والراشدين التعليم يف عصر    ، التربية العربية اإلسالمية املؤسسات واملمارسات      : أكرم ضياء   ،  العمري   )2(
  . ٦٤: ص ، سابق 

  . ١٣/٤٩، مصدر سابق  ، معجم األدباء: ياقوت ،  احلموي )3(
  . ١٧٤-١/١٧٠، مصدر سابق  ، تاريخ اخللفاء:  السيوطي )4(



 ١٢٨

أو ، بدون حتيـز    ، وأن يكون القصد من إقامة االس نشر العلم         ، العلم ابتغاء وجه اهللا تعاىل      
 . مباهاة 

، مل يقنط الناس من رمحـة اهللا        الفقيه كل الفقيه من     : " كما كان من وصاياه أيضاً قوله       
ومل يدع القرآن رغبـة عنـه إىل        ، ومل يؤمنهم من عذاب اهللا      ، ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا       

  . )١(" وال قراءة ال تدبر فيها ، وال علم ال فهم معه ، خري يف عبادة ال علم فيها ال غريه أال إنه 
 فمن صفاته أنه ال يقنط الناس من رمحة  ،وهذه وصية جامعة ملن أراد أن يكون فقيهاً عاملاً          

وهو بذلك ال يرخص للعـاملني يف       ، وخاصة العاصني منهم بل يدهلم على أبواب التوبة         ، اهللا  
جيعلهم دائماً بني اخلوف من عذاب      و،  املعاصي بإفتائهم بالرخص فيما مل يرخص فيه اهللا تعاىل        

 . وصفحه ، كريهم بعظيم عفوه والرجاء يف رمحة اهللا بتذ، اهللا بتحذيرهم من عقابه 
وأن تكون عبادتـه    ،كما أن عليه أن ال يقدم شيئاً على القرآن الذي هو أساس كل علم               

والـوعي فـال    ، وأن يصاحب علمه الفهم     ، وحماكاة فقط   ، وعلم ال عبادة تقليد     ، عن وعي   
،  هذه الصفات    وعند حتقيقه لكل  ، وأن يتدبر القرآن الكرمي عند تالوته له        ، يكون حفظاً فقط    

 . وتطبيقها يف سلوكه يستحق أن يسمى فقيهاً 
 جاءت من علماء راسخني     – رضي اهللا عنهم     –وهكذا نرى أن وصايا اخللفاء الراشدين       

الـذي  ، فعندما تولوا اخلالفة امجعوا إىل العلـم        ، يف العلم قبل أن يكونوا والة ألمر املسلمني         
وقاموا بتنفيذه عملياً من خالل     ، وما تعلموه   ،  أوصوا به    فطبقوا ما ، ميلكونه السلطة التنفيذية    

 . توجيهام اليت يعملون من خالهلا على تنظيم التعليم يف املساجد 
א א:א א א מ א :מ

دخـل يف   وكثرة طلبته لكثرة مـن      ، ويف عهد الدولة األموية استمر التعليم يف املساجد         
وبالرغم من قيام الدولة يف بعض األحيان بفرض رغباا على          ، اإلسالم من أبناء األمم األخرى      

، وما حوهلا من الذين يوالوا، املعلمني يف املساجد  وتعيينها للمعلمني يف جامع عاصمة اخلالفة           
ـ            ويساندوا سبب اختـاذهم    وابتعاد خلفائها عن اإلشراف املباشر على التربية يف املـساجد ب

واملـتعلمني مـن    ، إال أن كل ذلك مل مينع املعلمني        ،  يديرون منها أمور اخلالفة      للقصور اليت 

                                           
  . ١٧٤ ، ١/١٧٠، مصدر سابق  ، تاريخ اخللفاء:  السيوطي )1(

  .  ٢/١٦١ ،مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي -    



 ١٢٩

 .  على حسب قدرته  كالًعلومهمونشر ، اجللوس يف املساجد 
 مظاهر تنظيم بعض خلفاء بين أمية للتعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري : أوالً 
 :  سفيان رضي اهللا عنه  يف عهد معاوية بن أيب-أ

بـن  ا الفرق املختلفة منذ استشهاد عثمان        وظهور ،بالرغم من كثرة اخلالفات السياسية      
عفان رضي اهللا عنه وحىت قيام الدولة األموية إال أن ذلك مل مينع التعليم يف املساجد من املضي                  

 . ل بعضها بعضاً والشعب يف جهوٍد يكم، يف التطور والتقدم وكان ذلك بإشراف من الدولة 
 : وتتلخص جهود الدولة يف تنظيم التعليم يف املساجد يف عهد أول خلفاء الدولة األموية فيما يلي 

مقتفياً ، ختذ معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه أول خلفاء بين أمية مسكناً مالصقاً للجامع       ا -١
ملـشاركة الفعليـة يف     بذلك سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصورة يستطيع معهـا ا           

وكاتباً من كتاب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا        ، املناسبات الدينية والتربوية بصفته صحابياً      
  .)١(عليه وسلم 

 الذي توىل اإلقـراء بعـد أيب   )٢(والقاصني من أمثال فضالة بن عبيد،  كان يعني قراء اجلند  -٢
 .الدرداء 

 يف املسجد عن طريق قيامه بالتعليم من خالل إلقائـه            قام باملشاركة يف الفعاليات التربوية     -٣
كما كان يعلمهم عملياً بعـض      ، خلطب اجلمعة اليت كان يستغلها يف تعليم رعيته نظرياً          

 . )٣(األعمال مثل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يطبقه أمامهم ليتعلموه
 احلفاظ على دور املساجد اجلامعة يف        يف –رضي اهللا عنه    – انتهج سياسة عمر بن اخلطاب       -٤

فكان يذكر املسلمني الذين يف أطراف دمشق بواجبهم يف احلـضور إىل املدينـة              اإلسالم  
  . )٤(ألداء الصالة يف جامعها 

 فكان يذكر املسلمني الذين أطراف دمشق بواجبهم يف احلضور إىل املدينة ألداء الصالة يف              
 . جامعها 

                                           
  .     ٣/٤٣٤، مصدر سابق  ، اإلصابة يف متييز الصحابة:  العسقالين )1(
 ، ٩٧: ص   ، التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجلزيرة خالل القرون الثالثة األوىل للهجرة           : ملكة  ،  أبيض   )2(

  . ١ط، م ١٩٨٠، بريوت ، دار العلم للماليني 
 " .    صحيح لغريه : " وقال حمقق املسند ) ١٦٨٥٥(رقم احلديث ،  املسند:  أمحد )3(
  . ٩٦: ص ، مرجع سابق ، .. التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجلزيرة : ملكة ،   أبيض )4(



 ١٣٠

، إيـاكم   : " فكان يقـول    ، ة عمر يف النهي عن كثرة التحديث        كما انتهج أيضاً سياس   
.. فإن عمر كان خييف النـاس يف اهللا عـز وجـل             ، وأحاديث إال حديثاً كان  يف عهد عمر         

  . )١(" احلديث
إنك  : " )٢(فكتب إىل عبد الرمحن بن شبل األنصاري      ،  تراجع بعض الشيء عن موقفه       مث

، فقم يف النـاس     ، فإذا صليت ودخلت فسطاطك     ، وفقائهم  ، من قدماء أصحاب رسول اهللا      
وقد ذكر بنفسه السبب يف مساحه هلذا        ، )٣(فاستجاب لذلك ، فحدثهم مبا مسعت من رسول اهللا       

 . ذلك أنه من قدماء الصحابة الذين وعوا القرآن والسنة ، الصحايب بالتحديث 
 :  يف عهد عبد امللك بن مروان -ب

حىت يأيت عهد عبد امللك بن مروان الذي متيز عهده بظهـوره            ، ويني  ويتوىل اخللفاء األم  
حيث كان رمحه اهللا يويل تعلـيم القـرآن         ، يف جامع دمشق    " ∗السبع" القراءة املعروفة بقراءة    

، فنبه رعيته إىل ذلك   ، فالحظ ورود أحاديث منكرة     ، كما تتبع تعليم احلديث     ، اهتماماً خاصاً   
والسنة ،  ما يف القرآن الكرمي الذي مجعه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه              ودعاهم إىل العودة إىل   

 . الصحيحة 
يا أهل املدينة أنَّ أحق الناس أن يلزم األمر األول ألنتم           : " قال رمحه اهللا    

وال نعرف منها إال    ،  أحاديث من قبل هذا املشرق ال نعرفها         عليناوقد سالت   
صحفكم الذي مجعكم عليه اإلمام املظلوم رمحه       فالزموا ما يف م   ، قراءة القرآن   

فإنه قـد  ، وعليكم بالفرائض اليت مجعكم عليها إمامكم املظلوم رمحه اهللا        ، اهللا  
، شركان لإلسالم ، فأحكما ما أحكما     ونعم امل ، استشار يف ذلك زيد بن ثابت       

                                           
 ) . ١٠٣٧: (رقم احلديث ، باب النهي عن مسألة  ، كتاب الزكاة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
 " له صحبة هو وأخوه عبد اهللا ، هو عبد الرمحن بن شبل األنصاري : " ته يف االستيعاب  جاء يف ترمج)2(

  ) .    ٢/٨٣٦، مصدر سابق  ، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب     ( 
  . ٩٩: ص ، مرجع سابق ،   ..التربية والثقافة العربة اإلسالمية يف الشام واجلزيرة: ملكة ،  أبيض )3(
معاهد ( نشأة الكليات : مقدسي ( أو أجزاؤه السبعة ، وقد يقصد به أقسام القرآن ، لفظ يتعلق بالقرآن الكرمي : السبع  ∗

  ) . ٢٦: ص ، مرجع سابق ، ) عند املسلمني والغربالعلم 
 اجلامع بانتظار دخوله وجلس يف، أن هشام بن إمساعيل املخزومي وايل املدينة وفد على عبد امللك : "   وجاء يف نشأا 

 مث تبعه موىل ،وجعل عبد امللك يقرأ يف قصره بقراءة هشام ، فقرأ هشام ، فأخرب أن عبد امللك يقرأ القرآن ، على اخلليفة 
  ) . ٩/١٥٩، مصدر سابق ، البداية والنهاية : ابن كثري " . ( مث تبعه من يليه من أهل املسجد ، هلشام جاء معه 



 ١٣١

  . )١(" واسقطا ما شذَّ عنهما 

 . الميذ املسجد على ما يلقى فيه من أحاديث وهو أحد ت،وهذا يدلُّ على أشرافه املباشر 
 :  يف عهد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا -جـ

كما متيز هو عن غريه من      ، وأما عمر بن عبد العزيز فقد متيز التعليم يف املساجد يف عهده             
 : وكان من أهم ما ميز عهده ، خلفاء الدولة األموية 

فكان يأمر الناس باجللوس يف املساجد      ، م يف املساجد    وحرية التعلي ،  عادت يف عهده نزاهة      -١
 . ونشر ما تعلموه من علم بني الناس 

أما بعد فـأمر    : يقول  ، مسعت كتاب عمر بن عبد العزيز       : " عن عكرمة بن عمار قال      
  . )٢(" فإن السنة كانت قد أميتت ، أهل العلم أن ينشروا العلم يف مساجدهم 

ية الذين سبقوه كانوا مينعون العلماء من احلديث عن مناقب          وذلك أن بعض خلفاء بين أم     
بعض الصحابة خوفاً من إعراض الناس عنهم بسبب خالفهم مع أبناء أولئك الفضالء مما جعل               

 . وأمر خبالفه ، فأبطل عمر بن عبد العزيز ذلك ، العلماء ميتنعون عن التحديث 
وحيدث النـاس مبغـازي   ،  دمشق  أن جيلس يف مسجد)٣(فأمر عاصم بن عمر بن قتادة   " 

ذاكراً أن بين مروان كانوا يكرهون ذلـك        ، ومناقب أصحابه   ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
  )٤("وينهون عنه 

 :  مارس رمحه اهللا التعليم يف املساجد بنفسه -٢
 ما   قدر مث اقعد ، فصل ركعتني   ، أو العتمة   ، إذا أذنت للظهر    " قال رمحه اهللا ألحد األئمة      

ومـشى  ، ولبس ثيابـه    ، وتوضأ  ، فقضى حاجته   ، تظن أن قد مسعك رجل من أقصى املدينة         

                                           
  .    ٥/٢٣٣، مصدر سابق  ، لطبقات الكربىا:  ابن سعد )1(
  . ٦٠٣: من ، مصدر سابق  ، ..احملدث الفاصل :  الرامهرمزي )2(

، الريـاض   ، مكتبـة املعـارف      ، ٢/٦١ ، اجلامع ألخالق الـراوي وآداب الـسامع      : أمحد بن علي    ،  البغدادي   -   
 . م ١٩٨٣، هـ١٤٠٣

، وحممود بـن لبيـد      ، وعن جابر بن عبد اهللا      ، روى عن أبيه    ،  العلماء   عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أحد        " )3(
 ) .هـ١٢٠(توىف عام ،كان عارفاً باملغازي ، وأنس بن مالك ، وهي جدته ، ورميثة الصحابية 

  ) . ٢٤٠/ ٤، مصدر سابق  ، سيرب أعالم النبالء: الذهيب     ( 
  . ٧/١٣٠، ع سابق مرج ، ذيب تاريخ دمشق: عبد القادر ،  بدران )4(



 ١٣٢

  . )١( "فأقم بقدر ذلك، مث قعد ، فيصلي أربع ركعات ، مشياً رفيقاً حىت يأت املسجد 
 . فكان يعلمهم السنة بطريقة عملية ، كما كان يتوىل إمامة املسلمني يف الصالة 

فال جيهـر ببـسم اهللا      ، كان عمر بن عبد العزيز يؤمنا باملدينة        " : عن ابن أيب فروة قال      
  . )٢(" الرمحن الرحيم 

بـن عبـد    اكنت ليلة يف مسر عمر      : "  قال   )٣(وعن ميمون بن مهران   
يا أمري املؤمنني ما بقاؤك على ما أرى ؟ أنـت بالنـهار يف              : العزيز فقلت   

: قال  ، أعلم ما ختلو عليه     مث اهللا   ، وأنت معنا اآلن    ، حوائج الناس وأمورهم    
قيحـاً  يا ميمون إني وجدت لُقـي الرّجـال تل        : وقال  ، فعدي عن جوايب    

  . )٤(" أللبام

 .  بفوائدها واعتراف،  اهتمام منه رمحه اهللا تعاىل بعملية املذاكرة وهذا
فقال وعنده رهط   ، قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز        :" وعن عبد احلميد بن الحق قال       

  . )٥(" أما شغلك ما مسعت عن اللحن : فقال عمر ، لَحن : رجل من القوم 
 . ووجوب تدبر معانيه ومقاصده ، وهنا يعلم رعية آداب االستماع إىل القرآن الكرمي 

فقد كتب إىل واليه علـى      ،  وكان يشرف إشرافاً مباشراً على العملية التعليمية يف املسجد           -٣
وإذا خطبتـهم فـأمسعهم     ، إذا صليت م فأمسعهم قراءتـك       " ا  دمشق وصية جاء فيه   

  . )٦(" موعظتك 
وال مير  ، وأمرهم أن يقوموا على أبواب املسجد       ، وكان إذا صلى اجلمعة بعث احلرس       " 

وكان ذلك حفاظاً منه رمحة اهللا عليه على         ، )٧("وه   شعره ال يفرقه إال جز     مصففعليهم رجل   

                                           
  .    ٥/٣٣٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  . ٥/٣٧١،  و مصدر سابق الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
ابن ، فنشأ ا  روى  عن عائشة وأيب هريرة          ، أعتقته امرأة بالكوفة    ، عامل أهل ا جلزيرة     ، ميمون بن مهران الرقي      " )3(

وقضائها ، واستعمله عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل على خراج اجلزيرة            ، وطائفة  ،  اهللا عنهم    عباس و ابن عمر رضي    
  ) . ١/٩٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) . ( هـ١١٧ت(
  . ٥/٣٧١، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى،   ابن سعد )4(
    .  ٥/٣٨٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )5(
  . ٢/٣٦١، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )6(
  .    ٥/٣٨٣،  و مصدر سابق الطبقات الكربى:  ابن سعد )7(



 ١٣٣

 . . وبالتايل هيبة العلم الذي يعلَّم فيه ، ه واحترام، هيبة املسجد 
وعموماً فإن املعلومات املتوفرة عن التعليم يف عهد الدولة األموية تدل على أنه كان ألويل               

مشيخة تضم معلمني   ) أو للمسجد   ( فقد كانوا يعينون للجند     ، األمر باع طويل يف هذا األمر       
والـذي ينـدب    ) قارئ اجلند   ( إلقراء يسمى   وكان املعلم الذي يكلف ا    ، لإلقراء والقصص   
فكان قارئ اجلند وقاصهم    ، وقد مجع بعضهم بني التعليمني      ، ) قاص اجلند   ( للقصص يسمى   

 معظمهـم إال أن   ) هـ٥٩ت(وفضالة بن عبيد    ، ) هـ٣٢ت(مثل أيب الدرداء    ، يف آن واحد    
 . )١(الذي كُلَّف بالقصص) هـ٨٠ت(كان يكلَّف نوعاً واحداً من التعليم مثل عائذ اهللا اخلوالين

أهم نتائج تنظيم التعليم يف املساجد يف بداية الدولة األموية وحىت اية القـرن              : ثانياً  
 : األول اهلجري 

 :  يف املساجد يف ذلك العهد الناجح للتعليموكان من نتائج التنظيم 
، زيـز جبمـع الـسنة       أمرنا عمر بن عبد الع    : " قال الزهري   .  مجع السنة وتدوينها     -١

  . )٢(" فبعث إىل كل أرٍض له عليها سلطانُ دفتراً ، فكتبناها دفتراً دفتراً 
القاسم بن حممـد    ) هـ١١٧ت(وكان ممن ساهم يف مجع السنن حممد بن عمرو بن حزم            

  . )٣() هـ١٢٤ت(وحممد بن شهاب الزهري ، ) هـ١٠٧ت (
فقد جمع القرآن يف عهد اخللفاء      ، ملساجد  وبذلك اكتملت املادتان الرئيسيتان للتعليم يف ا      
، موثقه  ودونا كالمها فأصبحت مادما     ، الراشدين ومجعت السنة يف عهد عمر بن عبد العزيز          

 . ومتوفرة للجميع 
وجعلت له كيانـاً متميـزاً      ،  ظهور مدرسة الفقهاء السبعة اليت كونت الفقه املدين          -٢

والسري على  ، ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         أساسه االفتاء مبا أفىت به السابقون م      
  : )٥( وهم )٤(مناهجهم

                                           
مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسـط     ، "املؤسسات واملمارسات   " التربية العربية اإلسالمية    : ملكة  ،  أبيض   )1(

 . ت . د، األردن ، عمان ، سة آل البيت مؤس ، ١١٣:  ص ،القرن الرابع اهلجري 
    ٣ط، م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠،لبنان ،بريوت ، دار الفكر  ، ٣٣٠: ص  ، السنة قبل التدوين، حممد عجاج ،  اخلطيب )2(
  .    ١٣٣: ص ، مرجع سابق ، .. والثقافة العربية اإلسالمية يف بالد الشام واجلزيرة التربية : ملكة ،  أبيض )3(
  . ١٦٥: ص ، مرجع سابق ، الدور التربوي للمسجد النبوي : سعود ،   اجلهين)4(
 . ت . د ، بريوت ، دار القلم  ، ٤٤٠:  إىل ص ٣٩:  ص من ، طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي ،  الشريازي )5(



 ١٣٤

 ) . هـ٩٤ت(  سعيد بن املسيب -١
 ) . هـ ٩٤ت(  عروة بن الزبري -٢
 ) . هـ٩٤ت(  ابو بكر بن عبد الرمحن -٣
 ) . هـ٩٨ت(  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة -٤
 ) . هـ١٠٠ت(  سليمان بن يسار -٥
 ) . هـ١٠٠ت ( ن زيد  خارجة ب-٦
 ) . هـ١٠٨ت( القاسم بن حممد -٧

 : ثـم تالميذهم 
 ) . هـ ١٢٤ت ( حممد بن شهاب الزهري  -١
 ) . هـ١٣٠ت ( حممد بن املنكدر  -٢
 ) .  هـ ١٣١ت ( أبو الزناد الفقيه  -٣
 ) . هـ١٣٦ت ( ربيعة بن فروخ  -٤
 ) . هـ ١٤٣ت( حيىي بن سعيد  -٥
وهو أحد أصحاب املذاهب األربعة يف       ) هـ١٧٩ت( مالك بن أنس إمام دار اهلجرة        -٦

 . اإلسالم 
ومن خالل احلديث عن تنظيم التعليم يف املساجد نستنتج أن التعلـيم كـان مـسؤولية                

وحتدد مـساره وعلـى     ،  فمن جهة كانت الدولة توجه التعليم        ةمشتركة بني الشعب والدول   
، ا إياه الدين اإلسالمي احلنيف      اجلانب اآلخر ظلَّ الشعب يتحمل مسؤوليته األخالقية اليت محله        

واليت تتمثل يف وجوب نقل العلم وتبليغه للناس بكل صدق وأمانة فقد قال صلى اهللا عليه وسلم             
فـإذا  ، وإم سيأتونكم من أقطار األرض يتفقهـون الـدين          ، إن الناس لكم تبع     " ألصحابه  
  . )١("فاستوصوا م خرياً ، أتوكم

ي كانت املساجد ال تكاد ختلو من حلقة علم بل حلقات كثرية يف             وتطبيقاً هلذا األمر النبو   
وتبليغه بدون تكليف رمسي من الدولة أو من        ، ويقوم أرباا بنشر العلم     ، رحاب تلك املساجد    

                                           
  ) . ٢٢١: (رقم احلديث ، باب الوصاة مبن طلب العلم ، املقدمة  ، سنن ماجة:  ابن ماجة )1(

 ) ) .     ٢٠١: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث صحيح " قال األلباين     و



 ١٣٥

 . وبدون أجر مادي أيضاً ، سواها هلم بذلك 
ليلتقوا ، المية  وأصبح طلبة العلم يرحلون األيام الطويلة إىل املدن الكربى يف البلدان اإلس           

 . وينهلون من منابع العلم الصافية ، وفضالئها ، يف رحاب مساجدها بعلماء األمة 
، أتيت املدينة ابتغـاء العلـم       : "  قال   )١(عن جرير بن عبد اهللا البجلي     

فإذا النـاس فيـه حلـق       ، فدخلت مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
لقة فيها رجل شاحب عليـه      فجعلت أمضي احللق حىت أتيت ح     ، يتحدثون  

، هلك أصحاب العقدة    : فسمعته يقول   : قال  ، كأمنا قدم من سفر     ، ثوبان  
فجلست إليـه   :  قال   – أحسبه قال مراراً     –وال آسى عليهم    ، ورب الكعبة   
: من هذا ؟ قالوا     : فسألت عنه بعدما قام قلت      ، مث قام ، قُضي له   فتحدث مبا   

  )٢(" بن كعب سيد املسلمني اهذا أيب 

واملـتعلمني مـن خمتلـف      ، وكانت مجيع املساجد يف تلك الفترة تغص بآالف املعلمني          
  .األعمار ففي املسجد احلرام

فقـال  ، مر عمرو بن العاص حبلقة من قريش جلوس يف دبر الكعبة              " 
،  جملـسكم ؟ ال تفعلـوا        ما يل أراكم قد حنيتم هؤالء الفتيـان عـن         : هلم  

فإم اليوم صـغار    ، احلديث  وأفهموهم  ، وحدثوهم  ، أدنوهمو  ،أوسعواهلم
مث أصـبحنا   ، وإنا قد كنا صغار قوم      ، ويوشكون أن يكونوا كبار قوم      ، القوم

  . )٣(" اليوم كبار قوم 

وهنا دليل على مشاركة العامة من الشعب يف تنظيم التعليم يف حلقات املسجد عن طريق               
، ويهدوا ملعلمي املـساجد     ، ويلة يف طلب العلم     وصاياهم اجلامعة اليت يقدموا بعد خربة ط      

  .وتالميذهم
فقد كـان   ، وبالذات العلماء منهم    ، وكما كان الشعب يتحمل مسؤولية يف تبليغ العلم          

 . يتحمل أيضاً مسؤولية الرقابة على ما يتم تعليمه يف املسجد لضمان صحته ودقته 

                                           
نـزل  ، كان إسالمه يف العامل الذي توىف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ، جرير بن عبد اهللا بن جابر البجلي       " )1(

 " هـ ٥٤توىف عام ، وكان له دار ا ، الكوفة 
  ) . ١/٢٣٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب       (   
  .   ٣/٥٠١، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  . ٤/١٩٣، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(



 ١٣٦

جامع ( م هذا اجلامع    إين لفي مسجدك  :  قال   )١(عن عبد اهللا بن رباح    " 
حديث طويل يتحدث عن نوم الرسول صلى       (  هذا احلديث    أحدث) البصرة  

إذا قـال  ، ) يف إحدى الغزوات عن صالة الفجر ، وأصحابه  ، اهللا عليه وسلم    
فإين أحد الركب   ، أنظر أيها الفىت انظر كيف حتدث        : )٢(يل عمران بن حصني   

، ممن أنت ؟ قـال      : قال  ، فأنت أعلم   ، يا أبا جنيد    : قلت  : قال  ، تلك الليلة   
فحدثت : قال  ، فأنتم أعلم حبديثكم حدث القوم      : قال  ، من األنصار   : قلت  
  . )٣(" القوم 

يرى شاباً حدثا حيدث حبديث عن غزوة شهدها        –فهذا عمران بن احلصني رضي اهللا عنه        
تقول على رسول اهللا صلى     فيحذره من أن ي   ، عمران بنفسه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

أمره بـأن   ، وعندما أخربه الشاب بأنه من األنصار       ، اهللا عليه وسلم بشيء مل يكن قد حدث         
ورمبا ، حيدث الناس لعلمه بأن األنصار شهدوا الكثري من غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم               

كل منهم أحسن الـرد   ف، وهذا منتهى األدب من العاملني اجلليلني       ، يكونون علموها ألوالدهم    
 . واعترف بفضله ، على سؤال اآلخر 

قعدت إىل الشعيب بدمشق    : " قال  ) هـ١٢٣ت ()٤(وعن ربيعة بن يزيد     
فحدث رجل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه           ، يف خالفة عبد امللك     

، وآتوا الزكـاة    ، وأقيموا الصالة   ، وال تشركوا به شيئاً     ، عبدوا اهللا   ا: " قال  
وأنتم منه  ، فعليهم  ، وإن كان شراً    ، فلكم  ، فإن كان خرياً    ، وأطيعوا األمراء   

  )٥(" كَذَبت : فقال له الشعيب ، براء 

                                           
قدم علينا عبد : د بن مسري السدوسي قال خال، سكن البصرة ، كان ثقة وله أحاديث   ، عبد اهللا بن رباح األنصاري       " )1(

 . مل يذكر ابن سعد تارخياً لوفاته " وكانت األنصار تفقهه ، اهللا بن رباح األنصاري البصرة 
  ) .    ٧/٢١٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: ابن سعد     ( 

نزل البصرة  ، وفقهائهم  ، صحابة  كان من فضالء ال   ، أسلم عام خيرب    ، عمران بن حصني بن عبيد اخلزاعي الكعيب         " )2(
 ) . ٣/١٢٠٨، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب "  ( هـ يف خالفة معاوية ٥٢ومات ا عام 

 ) . ٦٨١( رقم احلديث ، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله ، كتاب املساجد  ، صحيح مسلم:  مسلم )3(
وأيب ، حدث عن واثلة بن األسقع وجبري بـن نفـري           ،  القدوة أبو شعيب اإليادي الدمشقي       ربيعة بن يزيد اإلمام    " )4(

 " هـ ١٢٣مات شهيداً يف افريقية عام ، ومجاعة وقيل إنه مسع مع معاوية ، إدريس اخلوالين 
  ) .    ٥/٥٣٩، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب     ( 

  . ١/٨٣، در سابق مص ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )5(



 ١٣٧

وهذه الشجاعة من الشعيب رمحه اهللا تعاىل يف اإلعالن عن رأيه فيما يعتقد جازمـاً عـدم               
دم متكن الدخالء على    ولضمان ع ، صحته هي للدفاع عن نزاهة ما يلقى من علم يف املساجد            

ويـبني  ، ومعتقدام اخلاطئة بدون أن جيدوا من يعترض علـيهم           ، بآرائهمالعلم من التصريح    
 . خطأهم 

واملنكرات اليت  ، وإبعاد البدع   ،  وقد اجتهد العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف النصح للمسلمني          
 . حراس للسنة فكانوا خري ، كان حتدث يف املساجد بدون تكليف رمسي هلم بذلك 

ما جاء بك   : فقال له   ، أنه جاء إىل عبد اهللا بن مسعود        " عن أيب موسى    
قـوم  ، وإنه خلـري    ، ال واهللا إال أين رأيت أمراً ذعرين        : يف هذه الساعة ؟ قال      

: قـال   ، إمحدوا كذا وكذا    ، سبحوا كذا   : جلوس يف املسجد ورجل يقول      
، ما أسـرع مـا ضـللتم        : فقال   ، فانطلق عبد اهللا وانطلقنا معه حىت آتاهم      

وآنيتـه  ، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحياء وأزواجه شـواب            
  )١("أضمن على اهللا أن حيصي حسناتكمفأنا ، أحصوا سيئاتكم ، وثيابه مل تتغري 

فكانوا يتكاتفون للقضاء عليها عند بداية      ، وذا مل يتركوا جماالً لظهور البدع يف املساجد         
 . ورها ظه

بل كانوا يشكلون اإلدارة الداخلية للتعلـيم يف        ، ومل يتوقف دورهم عند منع البدع فقط        
وكما فعل ابن مسعود رضـي اهللا  ، املساجد كما رأينا يف قصة عمرو بن العاص رضي اهللا عنه         

 قبـل   أيتكمـا : فقال  ، فقام بينهما   ، فرأى فيه حلقتني    ، عنه الذي دخل يوماً مسجد الكوفة       
  . )٢(" قوموا إليهم فجعلهم واحدة : فقال لألخرى ، حنن : قالت إحدامها ، بتها صاح

 واالختالف ماال خيفى    التفرقوالعمل على عدم    ، ويف هذا  من توحيد اجلهود يف التعليم         
 . على القارئ لتاريخ التربية اإلسالمية 

 تتقامسـه سـلطتان     وتنظيمه داخلياً وخارجيـاً   ، وهكذا كانت إدارة التعليم يف املساجد       
، فالدولة كانت ترسم السياسة العامة للتعليم وتنشئ املـساجد          ، إحدامها شعبية والثانية رمسية     

                                           
  .   ١/١٨١، باب اإلقتداء بالسلف ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(

 " .  ووثقه النسائي ، وابن حنبل ، فيه جمالد بن سعيد ضعفه البخاري : "      وقال اهليثمي 
  . ١/١٨١، باب اإلقتداء بالسلف ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " . فيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط : "   وقال اهليثمي    



 ١٣٨

والشعب يتوىل إدارة التعليم داخلياً     ، أو بأموال املتطوعني    ، وتدعمها على سواء باألموال العامة      
طريقته ومناهجه باالشـتراك    و، عن طريق اختيار املعلمني الذين بدورهم يقررون وقت التعليم          

 . مع تالميذهم 



 ١٣٩

 

א :א
א א מ א א מ א

א א א
 

א מ:א א א
 .   سن التعليم : أوالً   
 .  عدد التالميذ : ثانياً   
 .   مدة التعليم : ثالثاً   
 . ت التعليم وق: رابعاً   
 

א א:א א .מ
 . تعريفها : أوالً   
 . أنواعها : ثانياً   
 . شروط احلضور إليها : ثالثاً   
 .   آداا : رابعاً   
  



 ١٤٠

وأخالقية تتسم باملرونة وتأخذ تعاليمها من      ، إن التعليم يف املسجد جهد منظم له ضوابط دينية          
وعمـل الـصحابة    . ومن سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم        ، ن اإلسالمي احلنيف    أحكام الدي 

وجعلها تقليداً يتمسك ا    ، وأخالق استحسنها   ، وما تعارف عليه اتمع من آداب       ، الكرام  
كل من أراد اإلنضمام إىل التعليم يف املساجد ومن تلك األعراف ما يتعلـق بـسن التالميـذ                  

 . والشكل الذي يقدم من خالله هذا التعليم ، ومدته  ، ووقت التعليم، وعددهم 
واحلديث عن ضوابط التعليم يف املساجد خيتلف عن احلديث عن ضوابطه يف أي مؤسسة              

والسهولة يف أداءها لعملها بعيداً عن      ، إذ جيد اإلنسان نفسه أمام مؤسسة متتاز باملرونة         ، أخرى  
 .  كمؤسسة مجاهريية التقيد بقوانني وأنظمة حتد من فاعليتها

فإنه ال يوجد أية شواهد على أن هنـاك         ، فعند احلديث عن سن التعليم يف املساجد مثالً         
فعندما بدأ اإلسالم كان كل من يريد العلم ،  تقيد ا املعلمون واملتعلمون يف املساجد        معينةسناً  

مث بعد أن اسـتقر     ، و امرأة   يتوجه إىل املسجد ليسأل ويتعلم سواء أكان شيخاً كبرياً أو طفالً أ           
أصبح املسلمون حيرصون على إرسال أبنـائهم إىل مؤسـسات          ، وأصبحت له دولة    ، اإلسالم  

، وغري حمدد بسن معني     ، وكان السن الذي يبدأ فيه بتعليم الصغار عرفياً         ، التعليم لتقلي العلم    
ى جـدوى التعلـيم يف     بل لقد اختلفت اآلراء حول مد     ، واألمهات  ، بل متروك لتقدير اآلباء     

وهل هو أفضل من التعليم يف الصغر أم أن التعليم يف الصغر أفضل  واحلقيقة أن كـال                  ، الكرب  
فقد تعلم معظم الصحابة وبعض التـابعني       ، النوعني من التعليم آتى مثاراً طيبة يف ذلك الوقت          

وكل ذلـك راجـع إىل   ، ا وتعلم الباقون صغاراً فأبدعوا وأنتجو، كباراً فكانوا حبوراً يف العلم     
 . ومثابرم يف طلبه ، وإخالصهم ، إدراكهم لفضل العلم 

فال يوجد وقت حمدد التـزم  ، ومدته ، واألمر نفسه ينطبق على احلديث عن وقت التعليم     
ومجيـع أيـام    ،فكان العلم فيها يقدم طوال ساعات اليوم        ، به املعلمون املتعلمون يف املساجد      

ومهم من يعلم مرةً كل ، فهناك من يعلم يومياً    ،  وآخر   يف ذلك بني معلمٍ   األسبوع مع اختالف    
مع وجود زيادة ملحوظة يف النشاط التعليمي يف املساجد         ،  يف املواسم    أسبوع وهناك من يعلم   

 . وغريمها ، ورمضان ، أثناء املواسم وعند املناسبات كموسم احلج 
فكل من أراد العلم كان بإمكانه التزود منه مـا          ، فلم حتدد بوقت معني     ، أما مدة التعليم    
 . دام قادراً على ذلك 

وهو نظام احللقات والس    ، وأما الشكل الذي كان التعليم يف املساجد يقدم من خالله           



 ١٤١

وحتلق املـتعلمني   ، وجد مبرور األيام من خالل جلوس املعلمني للتعليم         فقد كان نظاماً تلقائياً     
وتعـددت  ، مث تنوعت احللقات    ، ) احلَلْقَةْ أو الس    ( ى هذا النظام    فأصبح يطلق عل  ، حوهلم  

، أو كانت تنسب إىل املعلم الذي يتوىل التعليم يف تلك احللقة          ، تبعاً لتعدد املواد اليت تدرس فيها       
، مث ظهرت الحقاً حلقات تعرف بأمساء مؤسسيها حىت لو مل يتولوا التعليم فيهـا               ، أو الس   

وأصبحت معروفة بينـهم    ، االس واحللقات بآداب  وأخالق التزم ا مرتادوها         وعرفت هذه   
 . مبرور األيام 

 . واألخالق مل تكن تفرض على املتعلمني ، ومن املهم جداً اإلشارة إىل أن هذه اآلداب 
،  من حرص اجلميع معلمـني    نابعاًبل كان التمسك ا     ، أو قانون   ، واملعلمني بقوة نظام    

فكانت هـذه اآلداب    ، ني على حتقيق أكرب قدر من الفائدة من خالل جلوسهم للعلم            ومتعلم
واألخالق مبثابة عوامل مساعدة للمعلمني واملتعلمني على ما جاءوا من أجله من طلب للفائدة              

 . ورغبة يف اخلري 



 ١٤٢

א א:א א א א א מ א א
 : سن التعليم  : أوالً

وأمر املسلمني بالبدء بتعليم أبنائهم يف سن الـسابعة         ، حث اإلسالم على التعلم يف الصغر       
 . أي قبل أن يبلغوا سن التكليف 
واضربوهم ، وهم أبناء سبع سنني     ، مروا أوالدكم بالصالة    : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  )١(" ملضاجع وفرقوا بينهم يف ا، عليها وهم أبناء عشر سنني 
 تكون مكتملة لدى الطفل يف سنّ السابعة ومن هنا          التعلمفدلَّ ذلك على أن القدرة على       

،  بالصالة إذا كانوا بين سـبع  – أي التالميذ    –ينبغي للمعلم أن يأمرهم     : " قال ا إلمام مالك     
  )٢(" وكذلك قال القابسي ، ويضرم إذا كانوا بين عشر 
 لديهم القدرة على إتقانه     وتكون، ضربون عليه إال بعد أن يتعلموه       وال يؤمرون بشيء أو ي    

 . ورسوخاً يف نفوس املتعلمني ، بل إن التعلم يف الصغر أكثر ثباتاً 
مثـل  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال   –رضي اهللا عنه    –فعن أيب الدرداء    

كالذي يكتب علـى  ، تعلم يف كربه و مثل الذي ي  ، الذي يتعلم يف صغره كالنقش على احلجر        
  . )٣(" املاء 

ذلك أن الذَّهن يف حال الصّغر يكون صافياً خالياً من املشاغل اليت تصرف املـتعلم عـن                 
 : وهذا ما أكده عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عندما قال ، اكتساب العلم 

  . )٤(" تفقهوا قبل أن تسودوا " 
  . )٥(" وأوالدكم ، زوجوا لئال تشغلكم أزواجكم أي قبل أن تت : " )الكتاين(قال 

يقلل من فـرص    ، أي أن انشغال الذهن يف حال الكرب باملسؤوليات االجتماعية املتعددة           
 . ومتفرغا للعلم ، بعكس ما إذا كان الذهن خالياً ، اكتساب العلم 

                                           
  ) . ٤٩٤: ( رقم احلديث ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ، كتاب الصالة  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )1(

  .  ) )٤١١: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته: األلباين " ( حديث صحيح      " 
 . ط .د، ت .د، مصر ، القاهرة ، دار املعارف  ، ٥٨: ص  ، يف اإلسالم التربية : أمحد فؤاد ،  االهواين )2(
  . ١/١٢٥، باب حث الشباب على طلب العلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(

 " . فيه مروان الشامي ضعفه البخاري ومسلم : "     وقال اهليثمي 
  ) . ٧٣( رقم احلديث ، باب اإلغتباط يف العلم واحلكمة ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: اري  البخ)4(
  . ٢/٢٣٤،  مرجع سابق ،التراتيب اإلدارية :  الكتاين )5(



 ١٤٣

، فظ ملا مسعوا    وأح، قدموا إلينا أحداثكم فإا أفرغ قلوباً       : " لذلك قال احلسن البصري     
  )١( " أمتهفمن أراد اهللا عز وجل َّ أن يتم له ذلك 

بل إن هنـاك مـن      ، وهذا تأكيد على أن القدرة على احلفظ تكون أكثر يف حال الصغر             
 . يعتقد أن الذكاء أيضاً يكون أكثر توقداً يف الصغار عنه يف الكبار 

، فإن عمر بن اخلطاب   ، اثة أسنانكم   ال تستحقروا أنفسكم حلد   : "  أنه قال    )الزهري(فعن  
  . )٢(" فاستشارهم حلدة عقوهلم ، كان إذا أعياه األمر املعضل دعا األحداث 

وهو ما يعـرف    ، االستنتاج  ، والتحليل  ، وحدة العقول هنا يقصد ا القدرة على الربط         
خدام هلـا يف    واسـت ، بالذكاء الذي قد يتناقص مع تقدم العمر باإلنسان نتيجة لتراكم خرباته            

وحيلل كل موقف يستجد عليـه    ، ويستنتج  ، بعكس الصغري الذي يربط     ، احلكم على املواقف    
 . مما يعطيه قدرة أكرب على اإلبداع واإلنتاج 

، والتمكن منه بقلة األشـغال      ، التفقه يف زمن الشبيبة وإقبال العمر        : " )البغدادي(قال  
فيحـصل  ، ويستحكم  ، ويتمكن  ، ويثبت  ، قلب  وراحة القرحية يرسخ يف ال    ، وكمال الذهن   

  . )٣(" اإلنتفاع به والربكة إذا صحبه من اهللا حسن التوفيق 
فالتعليم يف حال الصغر جيعل املتعلم يستفيد من علمه بقدر أكرب مما يستفيد منه من تعلـم                 

، لعطـاء   إذ لديه فرصه أكرب للبـذل وا      ، هذا طبعاً مع توفيق اهللا عز وجل له         ، يف حال كربه    
وعلى جمتمعه بالنفع ولذلك كان الصحابة رضوان اهللا عليهم         ، واستثمار علمه فيما يعود عليه      

، وحيـضروم إىل املـساجد لطلـب العلـم          ، يف حال الصغر    حيرصون على تعليم أبنائهم     
ويشجعوم على املشاركة يف حلقات العلم ، بل إن منهم من حفظ القرآن الكـرمي يف سـن                  

 : بن عباس رضي اهللا عنه قال عن نفسه العاشرة كا
  )٤(" وقد قرأت احملكم ، وأنا ابن عشر سنني ، توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " 

فقد أيده البعض مستدال على ذلك بأن صحابة رسول         ، أما بالنسبة للتعلم يف حال الكرب       

                                           
  . ١/٣١٢ ، ١/٣١١،  مصدر سابق ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :  البغدادي )1(

  . ١٩٢: ص ، مصدر سابق  ، ..احملدث الفاصل :      الرامهرمزي 
  . ١٩٣: ص ، مصدر سابق  ، ..احملدث الفاضل :  الر امهرمزي )2(
  . ٢/٩٠، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )3(
  ) . ٤٩٣٤: (رقم احلديث ، باب تعليم الصبيان القرآن ، كتاب التفسري  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(



 ١٤٤

 أنه آكد من تعليم الـصغار       بل إن البعض رأى    ،   )١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعلموا وهم كبار       
 : فقالوا 

ألن ، وال يقول الكبري ال أتعلـم ألين ال أحفـظ           ،  آكد من تعليم الصغري      الكبريتعليم  " 
  . )٢(" فكانوا حبوراً ، واشتعلوا بالعلم ، وكهال ، الصحابة تعلموا وهم كبار شيوخ 

يف طلب العلم آتى مثاره     والبعض اآلخر رأى أن لكال احلالتني مميزات إذا أحسن استغالهلا           
 . اليت ترجى من ورائه 

والتعليم ، متكنهم من العلم    و، وحيويتهم  ، فالتعليم يف حال الصغر ميتاز بنشاط املتعلمني        
وحرصهم على التزود منه بعـد      ، وإدراكهم لقيمة العلم    ، يف حال الكرب ميتاز خبربة املتعلمني       ، 

 . باراً توفيق اهللا هلم سواء أكانوا صغاراً أم ك
، يـسلمون شـيوخاً   ، كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم        ) : " الطرطوشي  ( قال  
، وأطواد احلكمـة    ، وهم حبور العلم    ، والسنن  ، والقرآن  ، وكانوا يتعلمون العلم    ، وأحداثاً  
  . )٣(" غري أن العلم يف الصغر أرسخ أصوالً وأبسق فروعاً ، والفقه 

 . وكانوا أئمة يف زمام ، يف طلب العلم يف الكرب وقد جنح بعض املتعلمني 
  )٥(" إمام احلجاز مل يطلب العلم إال يف الكهولة ) هـ١٥٠ت ()٤(فابن جريج" 

فهناك من جعل السن    ، أما بالنسبة للسن اليت يبدأ عندها التعليم فقد اختلف حوهلا كثرياً            
مما جعـل   ، وهذه سن مبكرة جداً      ، اليت يبدأ فيها بتعليم الصيب القرآن هي سن أربع سنوات         

 . ينكر ذلك ) مالك ( بعض األئمة كاإلمام 
 واهللا أعلم كره ذلك خشية أن ينطق به على خالف ما ينبغي             –وأراه   : " )الكتاين(قال  

وإخراجها من خمارجها أو أن يف إعجاله منعاً له من الـذي ينبغـي أن               ، له من إقامة احلروف     

                                           
  . ٢/٢٣٤، مرجع سابق  ،  اإلداريةالتراتيب:  الكتاين )1(
  . ٢/٢٣٤، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )2(
  . ٢/٢٣٤، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية: الكتاين  )3(
وأدرك ، ولد عام نيف وسبعني     ، فقيه احلرم امسه عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ا لرومي األموي              : " ابن جريج    )4(

  ) . ١/١٧٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب " ( كان من أوعية العلم ،  الصحابة صغار
  . ١/٢٢٦، مصدر سابق  ، شذرات الذهب: احلنبلي  )5(



 ١٤٥

  . )١("  لبنيه األطفال املروح ألنفسهم ملقيمايفسح له فيه من اللهو 
 : ورأى بعضهم أن السن املناسب لبدء التعليم هو سن السابعة حلديث 

  )٢(" احلديث .. مروا أوالدكم بالصالة لسبع " 
 ) : األهواين ( يقول ، والواقع أنه مل يكن لديهم سن معينة لبدء التعليم 

وإمنا كان األمر متروكـاً     ، ل عندها يف تلقي العلم      يبدأ الطف ، مل يكن هناك سن معينة      " 
  )٣("إىل الكُتابدفعوا به ، واإلدراك ،فإن وجدوا أن الطفل بدأ يف التمييز ، لتقدير آباء الصبيان 

 وإمنا هي مرحلة واحدة إما أن يتمها        – كما يرى البعض     –ومل يكن هناك مراحل للتعليم      
 ) : أمحد أمني : (  يقول ،أو يتوقف قبل إكماهلا ، املتعلم 

، أو بـاملعلمني اخلاصـني      ، كان هناك مرحلة واحدة تبتدئ بالكتاب       " 
غاية األمر أن من املتعلمني من يتم هذه        ، وتنتهي بأن تكون له حلقة يف املسجد        

فمن الناس  ، وآخرون يقفون يف نصف الطريق أو ربعه        ، وقليل ما هم    ، املرحلة  
أو يكتب وحيفظ ما تيسر من القـرآن وحيـسن   ، قرأ  من يتعلم يف املكتب حىت ي     

ومنهم من يلزم الـشيوخ     ،  من صناعة أو جتارة      عملمث ينصرف إىل    ، أمور دينه   
، ومن بلد إىل بلد حىت يكتمل علمـه         ، وينتقل من شيخ إىل شيخ      ، يأخذ عنهم   

  . )٤(" فيحلق له حلقة 

فالكثري من الصحابة مل يعرفـوا       ، وليس بالضرورة أن تكون بداية هذه املرحلة بالكُتاب       
 . وأخذوا العلم مباشرة من معلمي املسجد ، الكتاتيب 

وانتشر اإلسالم انتشرت الكتاتيب صـارت هـي        ، مث بعد أن استقرت الدولة اإلسالمية       
 . مكان تعليم الصبيان األول 

 : عدد التالميذ : ثانياً
، مجـاعي   : واآلخـر   ، فردي  : أحدمها  ، لقد اختذ التعليم يف املساجد طابعني رئيسيني        

وبالرغم من أن احلاالت اليت حدث فيها التعليم الفردي أقل من تلك اليت كان التعلـيم فيهـا                  

                                           
  . ٢/٢٩٦، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية: الكتاين  )1(
 ) . ٤٩٤( رقم احلديث ، ة باب مىت يؤمر الغالم بالصال،   كتاب الصالة سنن أيب داوود:  أبو داوود )2(

 )) ٤١١:(رقم احلديث ، مصدر سابق  ، صحيح اجلامع الصغري وزياداته: األلباين " ( حديث صحيح : "    وقال األلباين 
  . ٥٩: ص ، مرجع سابق  ، التربية يف اإلسالم: األهواين  )3(
  . ٧ط، م ١٩٦٤، هرة القا، مكتبة النهضة املصرية  ، ٢/٦٦ ، ضحى اإلسالم:  أمني  أمحد )4(



 ١٤٦

 . إال أن التعليم الفردي كان موجوداً بالفعل ، مجاعياً 
كان يقرئ طالبه كالً على     ، ففضالة بن عبيد الذي اقرأ يف خالفة معاوية بن أيب سفيان            " 
، وال واواً   ، وال تزد علي ألفاً     ، فأمسك علي   ، خذ هذا املصحف    : ويقول لكل منهم     ، حدة

  . )١(" وكان الطالب ميسك عليه القرآن حىت يفرغ منه 
وذلـك لكثـرة    ، وبالرغم من ذلك فإن التعليم اجلماعي كان هو الغالب يف ا ملـساجد              

هي يف الغالب موجهة للمجتمع جبميع طبقاته       واليت  ، وطبيعة العلوم اليت  تدرس فيها       ، روادها  
 . وشرائحه 

، شهرة املعلم   : لذلك كانت تتحكم يف مسألة عدد التالميذ يف احللقات عدة عوامل منها             
 . وطريقة التدريس املتبعة ، وطبيعة املادة اليت يتم تعليمها 

 . فشهرة املعلم كانت سبباً يف كثرة الطالب 
ومعـه مـن    ، رأيت أبا الدرداء يدخل املـسجد       : ن قال   روى الليث بن سعد عن فال     " 

  )٢(" وهم يسألونه عن العلم ، األتباع مثل ما يكون مع السلطان 
فال ، فرمبا حتدث حبديث    ، فتتسع احللقة    ، )٤(كنا جنلس إىل إبراهيم      : " )٣(وقال األعمش 

  )٥("  مسعوه منه وما، مث يروونه : فيسأل بعضهم بعضاً عما قال ، يسمعه من تنحى عنه 
واتساع احللقة هنا يدل على كثرة أعداد احلاضرين لدرجة أن من يف أطراف احللقـة ال                

 . بل يسألون بعضهم البعض ، يسمعون حديث املعلم 
  )١(" إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة ) هـ١٠٣ت ()٦(وكان خالد بن معدان" 

                                           
  ١١٨: ص،مرجع سابق ، مؤسسات التربية العربية  ، التربية العربية اإلسالمية واملؤسسات واملمارسات: ملكة ،أبيض )1(
  . ١/٢٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  )2(
، كان قارئـاً لكتـاب اهللا       ، وحفظ عنه   ، رأى أنس بن مالك     ، هو أبو حممد سليمان بن مهران األسدي الكويف         "  )3(

وتـوىف عـام    ، عاش قريباً من سـبعني عامـاً        ، وكان يسمى املصحف لصدقه     ، وعاملاً بالفرائض   ، وحافظاً للحديث   
  ) . ١/١٥٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب )   .   ( هـ١٤٨(
 ) . هـ ٩٥ت ( هو إبراهيم النخعي  )4(
  . ٦/٤٧٠، ر سابق مصد ، الطبقات الكربى: ابن سعد  )5(
: قال حبـري  ، لقيت سبعني صحابياً : قال عن نفسه ، عامل أهل بلده يف زمانه      ، خالد بن معدان الكالعي احلمصي      "  )6(

 " وكان علمه يف مصحف له أزرار وعرى ، ما رأيت ألزم للعلم منه 
  ) . ١/٩٣، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب       ( 



 ١٤٧

فقد كان هناك معلمون مشهورون لكن      ، ه  ومل تكن شهرة املعلم دائماً سبباً يف كثرة طلبت        
قـد  ، ومتيزه إىل التزامه بطريقة يف التدريس       ، ألنه رمبا أدت شهرة املعلم      ، تالميذهم قليل جداً    
 . فال يلزمه إال الطلبة املتميزون ، تصعب على العامة 

كم كان  ) هـ١٤٨ت(سألت األعمش   : " قال  ) هـ١٩٦ت ()٢(عياشعن أيب بكر بن     
  . )٣(" مخسة ، قال أربعة إبراهيم ؟ جيتمع عند 

  )٥("وما رأيت اثنني يسأالنه، عشرة ) هـ١١٩ت()٤(ما رأيت عند حبيب: " وقال أيضاً 

 ) : األوزعي ( يقول ، أو لعدم كفاءم ، ومل يكن ذلك راجعاً لعدم شهرم 
سه هد جمل شوما كان ي  ، أرضى الناس عند الناس     ) هـ١١٠ت(كان عطاء بن أيب رباح      " 

  )٦(" إال سبعة أو مثانية 
وطريقة تعليمها من العوامل املؤثرة يف مسألة عـدد التالميـذ يف            ، دة  كما أن طبيعة املا   

واحلفظ فقط كان باإلمكان    ، فإذا كانت املادة اليت يتم تعليمها مما حيتاج إىل التكرار           ، احللقات  
وهـذه هـي    ) العرفاء  ( يق اختاذ   زيادة عدد املتعلمني مع اإلشراف غري املباشر عليهم عن طر         

الذي أقرأ القرآن الكرمي يف جامع دمـشق        ، الطريقة اليت عمل ا الصحايب اجلليل أبو الدرداء         
  . )٧()بالتعليم الزمري ( وقد مسيت طريقته هذه 

فقد كان رضي اهللا عنه يقوم بتقسيم املتعلمني إىل جمموعات  ويضع على كل جمموعـة                
عليها ، ويف البداية يقوم أبو الدرداء بقراءة جزء من القرآن الكرمي على             عريف يتوىل اإلشراف    

ويقرأ عليهم ما قـرأه  ، مث يقوم كل واحد منهم إىل اموعة اليت يشرف عليها          ، هؤالء العرفاء   

                                                                                                                                
  . ١/٩٣، مصدر سابق  ، رة احلفاظتذك: الذهيب  )1(
أحد أصحاب ، قرأ عليه القرآن مجاعة منهم الكسائي   ، أصله من املوايل    ، أبو بكر بن عياش الكويف األسدي املقرئ        "  )2(

  ) . ١/٢٦٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) " .   ( هـ١٩٦ت(، القراءات 
  ) . هـ٩٥( وإبراهيم يف النص هو إبراهيم النخعي  .٦/٢٥٧، ق مصدر ساب ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(
وغريهـم  ، وأنس رضـي ا هللا عنـهم        ، وابن عمر   ، روى عن ابن عباس     ، الفقيه  ، حبيب بن أيب ثابت الكويف       " )4(
  ) . ١/١٦٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) "     ( هـ ١١٩ت(
  . ٦/٢٧٣، ر سابق مصد ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )5(
  . ٦/٢٤٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )6(
  ١١٨: ص ، مرجع سابق  ، مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسط القرن الرابع اهلجري: ملكة ، أبيض  )7(



 ١٤٨

فإذا ، بينما يشرف أبو الدرداء على اجلميع       ، ابو الدرداء ويشرف العريف على قراءة جمموعته        
  )١(. إليه رجع، فاء أخطأ أحد العر

 : تلميذ أيب الدرداء نفس طريقة معلمة حىت قيل ) هـ١١٨ت(  )٢(واتبع عبد اهللا بن عامر
  )٣("  أربعمائة عريف – أي ابن عامر –إن يف حلقته " 

وعند قياس ذلك على ما كان أبو الدرداء يعمل به من تقسيم املتعلمني إىل  عشرة أفـراد                  
  . )٤(أنه كان يف حلقة ابن عامر هذا أربعة اآلف متعلم يف كل جمموعة فهذا يعين 

وهكذا نرى كيف أن هذه الطريقة كانت مناسبة ملواجهة األعداد املتزايدة من املتعلمني يف              
 . ذلك الوقت 

فإن أعداد املتعلمني فيهـا     ، واإلتقان  ، أما املواد اليت تعتمد يف طريقة تعليمها على الفهم          
 يستطيع املعلم التأكد من ضبط املتعلمني ملا ألقاه عليهم مثل علوم الفقه             البد أن تكون أقل حىت    

 . اخل .. والعربية والفرائض 
وهناك مواد تستدعي وجود أعداد كبرية من املتعلمني ألن اهلدف منها هو التأثري يف أكرب               

ا يف  عدد من الناس مواد القصص اليت تعتمد على الوعظ الذي خياطب مشاعر الناس كي يزهدو              
وعادة كان املعلمون خيتارون هلا األوقات اليت يزحم املسجد فيها          ، ويقبلوا على اآلخرة    ، الدنيا  

  . )٥(صالة العصر من أعماهلم بعد ، وعند فراغ الناس ، مثل يوم اجلمعة ، بالناس 
وعثمان رضي  ، وقارئه يف خالف عمر     ، فكان أبو الدرداء قاضي اجلند      " 

عبيد وكان فضالة بن    ، سجد دمشق يف أعلى الدرج ويقص       اهللا عنهما يقف يف م    
وقاصة يف خالفة معاوية مث خيرج معاوية يقوم يف الناس يوم اجلمعة            ، قاضي اجلند   

كما ، مث خيرج معاوية فيخطب مث يصلي بالناس        ، فيعظهم قبل خروج معاوية     ، 
 مـروان   وقاصة يف خالفة عبد امللك بن     ، كان أبو إدريس اخلوالين قاضي اجلند       

                                           
  ١١٨: ص ، رجع سابق م ، مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسط القرن الرابع اهلجري: ملكة ، أبيض  )1(
والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء ا أخذ القراءة عرضاً على          ، عبد اهللا بن عامر اليحصيب إمام أهل الشام يف القراءة            " )2(

غايـة  : حممد بن حممـد     ، ابن اجلرزي   ) . ( هـ١١٨ وتوىف سنة    -هـ٨ولد سنة   ( ويل القضاء بدمشق    ، عثمان نفسه   
  ) . ١ط، م ١٩٣٢-هـ١٣٥١، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ١/٢٤٢ ، اءالنهاية يف طبقات القر

 . ت . د ، القاهرة ، دار املعارف  ، ٢/٢٦٤ ، السبعة يف القراءات: ابن جماهد  )3(
  . ١١٨: ص ، مرجع سابق  ، مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسط القرن الرابع: ملكة ، أبيض  )4(
  . ١١٩: ص ، مرجع سابق  ، مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسط القرن الرابع: ملكة ، أبيض  )5(



 ١٤٩

  )١("جيلس بالعشيات على درج مسجد دمشق فيقص على الناس 

وهكذا كانت طبيعة التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري تتناسـب مـع أعـداد                
، وحياول من يقوم بالتعليم يف املساجد تلبية رغبات أكرب عـدد مـن املـتعلمني                ، املتعلمني  

ماً بعد يوم مع االهتمام باملتعلمني املتميزين حىت لو         ومواجهة الزيادة اليت حتدث يف أعدادهم يو      
كما أفرد صـلى اهللا     ، التعليم إلعدادهم كمعلمني لذلك العلم مستقبالً       باقتضى ذلك إفرادهم    

  . )٢(غريه من الصحابة ببعض العلم ، عليه وسلم معاذ بن جبل 
اعي مع اختالف يف أعداد  إال أن الغالب يف التعليم يف القرن األول اهلجري هو التعليم اجلم           

 . املتعلمني من مادة ألخرى ومن معلم آلخر 
 : مدة التعليم : ثالثاً 

بـل إن  ، إن من مميزات الدين اإلسالمي أن طلب العلم فيه ال يتوقف عند حـد معـني          
وقد قال تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه ، مل يكن يعلمها اإلنسان يف كل يوم يزداد إىل علمه أشياء         

 ) . ١١٤: آية ، طه (  }وقُل رب زِد�ِي عِلْما{:  حاثاً له على االستزادة من العلم وسلم

واستفادة املسلم مما تعلمه تؤدي إىل رغبته يف االستزادة من العلم فيسعى إىل معرفـة مـا                 
 . ومل يعلمه ، غاب عنه 

تعلمك إىل مـا    من معادن التقوى    : " عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           
، إمنا يزهد الرجل يف علم    ، وزهدك فيما مل تعلم هو النقص فيما قد علمت          ، علمت ما مل تعلم     

  . )٣(" ما مل يعلم قلة اإلنتفاع مبا قد علم 
وقد عمل املسلمون   ، إذا فاستمرارية التعليم من املبادئ اليت يقوم عليها التعليم يف اإلسالم            

فالصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني مل يتقيدوا يف طلبـهم          ،  املبدأ   يف القرن األول اهلجري ذا    
بل كان الضابط إلنتقاهلم من أي مرحلة يصلون إليها مـن           ، أو مدة حمددة    ، للعلم بسن معينة    

 . وضبطهم له ، العلم إىل املرحلة اليت تليها هو إتقام ملا تعلموه 

                                           
  . ١٢٠-١١٩: ص ، مرجع سابق  ، مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أواسط القرن الرابع: ملكة ، أبيض  )1(
رقـم  ،  كراهيـة أن ال يفهمـوا        باب من خص بالعلم قوماً دون قوم      ، كتاب العلم    ، صحيح البخاري : البخاري   )2(

 ) . ١٢٩: ( احلديث
 ١/١٣٥، باب الزيادة يف العلم والعمل به  ، كتاب العلم، جممع الزوائد : اهليثمي  )3(

 " . وهو ضعيف ، فيه عبد السالم بن عبد القدوس : "     وقال اهليثمي 



 ١٥٠

 القرآن عن قوم أخربونا أـم كـانوا إذا          إنا أخذنا هذا  : " قال أبو عبد الرمحن السلمي      
فكنا نـتعلم القـرآن     ، تعلموا عشر آيات مل جياوزوهن إىل العشر األخر حىت يعلموا ما فيهن             

   )١("  وإنه سريث القرآن بعدنا قوم ليشربونة شرب املاء ال جياوز تراقيهم ، والعمل به 
 . ب العلم والتابعون السنوات الطويلة يف طل، وهكذا قضى الصحابة 

ومن الشام إىل احلجاز    ، اختلفت من احلجاز إىل الشام      ) : " هـ  ١٢٤ت ()الزهري(قال  
   )٢("  ما استطرفت حديثاً واحداً ، مخسة وأربعني سنة 

ومع أنه مل   ، فالزهري رحل يف طلب احلديث ملدة مخسة وأربعني سنة بني الشام واحلجاز             
 . ك مل يثنه عن االستمرار يف طلب العلم فإن ذل، حيصل ولو على حديث نبوي واحد 

وذلك لتحقيق  ، وكانت مالزمة املعلمني وجمالستهم الدائمة دأب املتعلمني يف ذلك الوقت           
 . ومعارفهم ، أكرب فائدة ممكنة للمتعلمني من خالل اكتسام لعلوم معلميهم 

 )٣( " لزمت عطاء بن أيب رباح مثانية عشر عاماً) : " هـ١٥٠ت( قال ابن جريج 
وكانوا يعرفون الفائدة اليت تتحقق هلم من خالل مالزمة املعلمني لذلك كانوا ال ميلون من               

 ) : هـ ١٢٤ت ( طول صحبتهم يقول الزهري 
  )٤("عشر سنني كيوم واحد ) هـ٩٤ت(جالست سعيد بن املسيب " 

أحيانـاً  وكذلك كان املعلمون حيرصون على استفادة املتعلمني من علومهم بل جيربوم            
 . على طلب العلم ملصلحتهم وفائدم إذا كانوا ميلكون الوالية عليهم 

وكان ابن عباس   ، طلبت العلم أربعني سنة     ) : " هـ١٠٧ت(قال عكرمة موىل ابن عباس      
  )٥("  يف رجلي على تعليم القرآن والسنن ∗يضع الكبل

بـل  ، له مدة حمددة    ومل يكن   ، وهكذا كان طلب العلم يستغرق عندهم سنوات طويلة         

                                           
  . ٦/١٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: ابن سعد  )1(
  . ٥/٤٠٩، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة: الدمشقي  )2(
   . ١/٢٢٦، مصدر سابق  ، شذرات الذهب:  احلنبلي )3(
  . ٢/٣٨٣،  و مصدر سابق الطبقات الكربى:  ابن سعد )4(

  . ٥١/٤١١،  مصدر سابق ،تاريخ أيب زرعة :    الدمشقي 
  ) . ٤/١٤٤، ق مصدر ساب، النهاية يف غريب األثر : اجلرزي ( قيد ضخم  : الكبل  ∗
  . ١/٩٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )5(



 ١٥١

 . للطالب احلق يف طلب العلم طوال حياته طاملا كان يرغب يف ذلك 
 : وقت التعلم : رابعاً 

، إن من مميزات املساجد كمؤسسات تعليمية أن أبواا مفتوحة ملرتاديها على  الـدوام               
  . وقت حمدد لعقد حلقات العلم فيهالذلك مل يكن هناك 

، عقد يف أي وقت بالليل أو النهار حسب رغبة املـتعلمني            فقد كانت حلقات العلم ت    " 
وكـم مـرة يف     ، وهناك من يقول أن املدرسني هم الذين كانوا يقررون مىت يعقد الـدرس              

  )١("األسبوع
وأيا كان الذي حيدد وقت الدرس فإنه من املهم جداً للمعلم أن حيدد للطلبة يوم الـدرس                  

 .  الذي جاء فيه وذلك عمالً باحلديث الشريف، موعده و
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : " يب هريرة رضي اهللا عنه قال       أعن  

فإين سأقرأ علـيكم ثلـث      ،  غداً   –زاد غريه   –حشدوا  ايعين  : وسلم  
بقل هـو اهللا    ( مث خرج نيب اهللا فقرأ      ، فحشد من حشد    : قال  ، القرآن  

، ن السماء   إين أرى هذا خرباً م    : فقال بعضنا لبعض    ، مث دخل   ، ) أحد  
إن قلت لكـم إين أقـرأ       : فقال  ، مث خرج نيب اهللا     ، فذاك الذي أدخله    

  . )٢(" أال وإا تعدل ثلث القرآن ، عليكم ثلث القرآن 
 . وأمرهم باالجتماع له ، وهنا عني صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه موعد الدرس 

ولكي ، خيرب بعضهم بعضاً    و، وتعيني موعد الدرس مفيد جداً للمتعلمني حىت يستعدوا له          
 )٣(.ال يتركوا أعماهلم 

لقوله صـلى اهللا عليـه   ، أو وقتاً للدرس أال خيلفه   ،  لذلك فإن على املعلم إذا حدد يوماً        
  . )٤(" ال تعد أخاك موعداً فتخلفه : " وسلم 

                                           
 ٢٠: ص  ، مرجع سابق    ، ) مدخل تارخيي  (التربية العربية اإلسالمية املؤسسات واملمارسات    : عبد العزيز   ،  الدوري   )1(

 . 
 ) . ٨١٢: (ديث رقم احل، باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد ، كتاب صالة املسافرين  ، صحيح مسلم:  مسلم )2(
 . ت . د، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٣٨:  ص ،أدب اإلمالء واالستمالء : عبد الكرمي بن حممد ، السمعاين )3(
 ) . ٢٠٦٣: ( رقم احلديث ، باب ما جاء يف املراء ، كتاب الرب والصلة ، اجلامع الصحيح : الترمذي  )4(

 " . ن هذا الوجه غريب ال نعرفه إال م: "     وقال الترمذي 



 ١٥٢

، وقد سن صلى اهللا عليه وسلم للمعلمني من بعده أن جيعلوا يوماً لتعليم النساء على حدة                 
 : وذلك بفعله صلى اهللا عليه وسلم 

: قالت النساء للنيب صلى اهللا عليه وسلم        :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أيب سعيد اخلدري     
، فـوعظهن   ، فوعدهن يوماً لقيهن فيـه      ، فاجعل لنا يوماً من نفسك      ، غلبنا عليك الرجال    " 

إال كان هلا حجاباً مـن      ،دها  ما منكم امرأة تقدم ثالثة من ول      : فكان فيما قال هلن     ، وأمرهن  
  )١(" واثنني : فقال ، واثنني : فقالت امرأة ، النار 

 حبسبوالباحث عندما ينظر إىل التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري جيد أنه توزع               
 : الوقت إىل 

 :  تعليم املناسبات واملواسم -أ
أو ورد أمر وجـب     ، ينة  أو حدثت مناسبة مع   ، ذلك أنه كلما استجد شيء من الوحي        

أو عقد حلقة ، إما بإلقاء خطبة    ، قام صلى اهللا عليه وسلم من فوره بتعليم أمته إياه           ، التنبه عليه   
وقد ورد منـها يف الفـصل       ، والشواهد على ذلك كثرية     ، أو تكليف من يقوم بتعليمه للناس       

، نـه البنـة أيب جهـل        مثل خطبة علي بن أيب طالب رضي اهللا ع        ، األول العديد من األمثلة     
 . وغريها

إذا كانـت   ، وغريمها  ، رمضان  ، ويدخل ضمن ذلك أيضاً التعليم يف املواسم مثل احلج          
اقتداء بسنته صـلى اهللا     ، وبصفة خاصة مساجد املشاعر املقدسة      ، احللقات تعقد يف املساجد     

  )٢(" خذوا عين مناسككم : " عليه وسلم عندما حج وقال للناس 
والعمرة املنرب األول لتعليم املسلمني     ، فكانت مكة املكرمة واملدينة املنورة يف مواسم احلج         

ودروس لإلفتاء يقصدها   ، مناسك حجهم من خالل ما يعقد يف مساجدمها من حلقات علمية            
 . احلجاج والعمار 

  )٣("يف املواسم ) هـ ١١٠ت(كانوا جيتمعون على عطاء بن أيب رباح : " عن برد قال 

                                           
 ) . ١٠٢(رقم احلديث ، باب هل جيعل للنساء يوم على حدة يف العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري: البخاري  )1(
ـ ١٤٠٨، جـدة   ، دار القبلة   ) ٢١٤٤: ( رقم احلديث    ،  أيب يعلى املوصلي   مسند: أمحد بن علي    ،  املوصلي   )2( -هـ

رقم احلديث   ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته   : حممد ناصر الدين    ،  األلباين   (واحلديث صححه األلباين     ، ١ط، م  ١٩٨٨
   ) . ١ط ، هـ ١٣٨٨، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، ) ٧٧٥٩:(
  . ١/٢٢٦، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي  )3(



 ١٥٣

 . أي موسم احلج ليسألوه عن املناسك 
نظراً لظروفـه الـصحية مثـل       ،  وكان بعض العلماء ال يعلم الناس إال يف املواسم فقط           

وذلك استعداداً  ، الذي كان يقرأ على الناس القرآن يف كل شعبان مرة           ) هـ١٤٨ت(األعمش  
، كل يوم جزء معلـوم      فكان يقرأ للناس    ، ألنه يف أواخر عمره ساءت صحته       ، لشهر رمضان   

 .) ١(ومع الناس مصاحفهم يصلحوا على قراءته  
 :  التعليم األسبوعي –ب 

فال يعلم إال يوماً واحداً يف األسبوع مثـل         ، وكان هناك من يلتزم بنهج معني يف التعليم         
 ) . هـ٣٢ت( الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود 

يا أبا عبـد    : فقال له رجل    ، الناس كل مخيس    كان عبد اهللا يذكَّر     : " عن أيب وائل قال     
وأين ، إما إنه مينعين من ذلك أيب أكره أن أملكم          : قال  ، الرمحن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم       

  )٢("  السآمة علينا خمافة ا يتخولناكما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أختولكم باملوعظة 
فيحدث ، ي كان يقوم كل مجعة إىل جانب املنرب         وأيضاً الصحايب اجلليل أبو هريرة الذ     " 

  )٣(" حىت يسمع حركة باب املقصورة مؤذنة خبروج اإلمام فيجلس 
وقد استمر أسلوب ختصيص يوم يف األسبوع لدراسة علم معني لدى العلمـاء يف عهـد                

 . وبعدهم ، الصحابة 
وبعضهم ، يث قراءة   كان كافة من أدركناه من الشيوخ نقرأ عليهم احلد        : " قال البغدادي   

مث ذكر عدداً كبرياً مـن      ، وبقية األيام للقراءة    ، كان جيعل يف كل أسبوع يوماً لإلمالء خاصة         
  )٤(" الشيوخ كانوا ميلون أيام اجلمعات 

                                           
  . ٦/٣٤٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: ابن سعد  )1(
 ) . ٧٠: (رقم احلديث ، باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة ، كتاب العلم  ، صحيح  البخاري: خاري الب )2(
 ١/١٠٨، فيحدث  ، باب كان أبو هريرة يقوم إىل جانب املنرب         ، كتاب العلم    ، املستدرك على الصحيحني  :  احلاكم   )3(

 " . حديث صحيح على شرط الشيخني : " وقال احلاكم ، 
  . ٢/٥٤، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: غدادي  الب)4(

أن رسول اهللا صـلى اهللا      : " فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما         ،     وهناك حديث يف النهي عن التحلق قبل اجلمعة         
وى عن التحلق قبل الصالة      ، وأن ينشد فيه شعر   ، وأن ينشد فيه ضالة       ، يف املسجد   ، ى عن الشراء والبيع     ،عليه وسلم   
صحيح اجلامع الـصغري    : األلباين  ( واحلديث صححه األلباين    ) ) ٦٦٨٥: (رقم احلديث    ، املسند: أمحد  "  ( يوم اجلمعة   

 ) ) . ٦٧٦٢: (رقم احلديث ، مرجع سابق ، وزيادته 



 ١٥٤

أدركت ثالثني من أصحاب النيب صـلى اهللا        : " وعن معاوية بن مرة قال      
رب أو ض  ، برأو ض  ، نِع طُ أو ، نعليس منهم إال من طَ    ، عليه وسلم من مزينة     

ولبسوا مـن  ،  كان يوم اجلمعة اغتسلوا      إذا. مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث ، وصـلوا ركعـتني     ، مث أتوا اجلمعة    ، ومشوا من طيب نسائهم     ، صاحل ثيام   

  )١(" جلسوا يبثون العلم والسنة حىت خيرج اإلمام 

 . عي كان متعارفاً عليه بكثرة فيما بينهم ويف هذا دليل على أن التعليم األسبو
 :  التعليم اليومي -جـ

 وذلك عمالً بسنته صلى اهللا عليه و سلم ، وهو أكثر أنواع التعليم انتشاراً يف ذلك الوقت 
 أنه كان يقول عن حلق العامل على عهد رسول اهللا صلى اهللا             –رضي اهللا عنه    –عن أنس   

ويتعلمون الفرائض  ، وا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرأون القرآن         كانوا إذا صل   إمنا: " عليه وسلم   
  )٢(" والسنن 

وهذا النص  ، يف املسجد   التعليم   أم كانوا جيلسون كل يوم بعد صالة الصبح          يعينوهذا  
، يوضح ايضاً وقت التعليم خالل ساعات اليوم يف ذلك الوقت حيث كان التعليم الـصباحي                

 : هو السائد يف ذلك الوقت عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة الفجر مباشرة 
  )٣(" اللهم بارك ألميت يف بكورها " 

قوله صلى اهللا عليـه      عن   سألت ابن عمر  ) : " هـ١١٧ت) (موىل ابن عمر    ( قال نافع   
 أي يف )٤("والـصف األول  ، يف طلب العلم  : فقال   ،  )اللهم بارك ألميت يف بكورها    ( : وسلم

                                           
  . ٢/٥٤، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )1(
حيتمل : "  تعليقاً على فعل هؤالء وخمالفتهم لنص احلديث الذي ينهى عن التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة                 )البغدادي( قال  و

فأما من بعد منه حبيث ال يبلغه       ، أن يكون النهي مصروفاً إىل من كان قريباً من اإلمام خوفاً من أن يشغل عن مساع اخلطبة                  
، مصدر سابق    ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع    : البغدادي   ( "واهللا أعلم   ، بة  صوته فتجوز له املذاكرة وقت اخلط     

٢/٦٣ . ( 
  . ١/١٣٢، باب اجللوس عند العامل ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " ضعيف  : " الرقاشيوقال اهليثمي عن يزيد ، والنص من كالم أنس رواه عنه يزيد الرقاشي 
 ) . ٤٦٠٧: ( رقم احلديث ، باب يف لزوم السنة ، كتاب السنة  ، سنن أيب داوود: وود  أبو دا)3(

  ) ٢٢٥٥: (رقم احلديث ، باب ما يرجى من الربكة يف البكور ، أبواب التجارات  ، سنن ابن ماجة: ابن ماجة  -
 ) ) . ١٨١٩( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين ( واحلديث صححه األلباين  -

  . ١/١٥٠، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(



 ١٥٥

 . ة الصال
 . وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه بعد صالة الصبح مباشرة 

صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه        : "  قال   – رضي اهللا عنه     –وعن العرباض بن سارية     " 
  )١(" مث أقبل علينا فوعظنا ، وسلم الصبح 

 .  من بعده – رضوان اهللا عليهم –كما كان ذلك ج أصحابه 
وليس ـا   ، خرج الرحبة بعد طلوع الشمس       " –رضي اهللا عنه    –ة أن علياً    عن أيب رمل  

، فأرسل إلـيهم فـدعاهم      ، يف املسجد يا أمري املؤمنني      : أين هم ؟ فقالوا     : فقال  ، كبري أحد   
   )٢(" من بني قائم يف الصالة أو جالس يف حديث : ما وجدهم يعملون ؟ قال ، فسأل الرجل 

وهـو  ،  جلوسهم للتعليم يف املساجد يف وقت مبكر من اليوم           ففي هذا النص دليل على    
فقد كانوا جيلسون للتعليم يف املساجد من       ، كما كان ذلك أيضاً ج التابعني       ، وقت الضحى   

 . فيجلس إليه الناس ، مث جيلس للتعليم ، بعضهم يصلي الفجر يف املسجد وأول النهار 
ـ ١٠٨ت(يت القاسم بن حممـد      أر: " قال  ، عن عبد الرمحن بن أيب املوال        يـأيت  ) هـ

كان : " وقال أيضاً   " مث جيلس بني الناس فيسألونه      ، فيصلي ركعتني   ،  أول النهار     من املسجد
  . )٣(" ويقعدون إليه بكرة ، ويقعد للناس ، القاسم بن حممد يأيت من بيته إىل املسجد فيصلي 

إن ذلك مل مينع أن يوجد من يعلم يف         ف، وبالرغم من تفضيلهم لبدء التعليم من أول النهار         
قـد  ، والرغبة يف االستزادة منه     ،  يف فروع العلم     التشعبوذلك أن   ، أوقات أخرى من اليوم     

 . واملتعلمني إىل البقاء لساعات طويلة يف طلب العلم وتعليمه دون ملل ، تدفعان املعلمني 
وقـد  ، )هـ٨٨ت(كنا عند احلسن البصري     : " عن جرير بن حازم قال      
فإنه مل  ، فإنك قد شققتم عليه     ، خفوا عن الشيخ    : انتصف النهار وزاد فقال ابنه      

فواهللا ما شيء أقر لعـيين      ، دعهم  ، وانتهره  ، مه  : وال شراباً قال    ، يطعم طعاماً   
، فيتحـدثان   ، أو منهم إن كان الرجل من املسلمني ليزور أخـاه           ، من رؤيتهم   

                                           
 ) . ٣٤: (رقم احلديث ، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين ، املقدمة  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )1(

  ) . ٤٠: ( ديث رقم احل، مرجع سابق ، صحيح سنن ابن ماجة : األلباين (    واحلديث صححه االلباين 
  . ٦/٢٣٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  . ٥/١٨٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(



 ١٥٦

  . )١(" عه قائلته وحيمدان رما حىت مين، ويذكران 

) العلم والعظة بالليـل   ( باب  ) البخاري  ( فقد بوب   ، وهناك من جعل الليل وقتاً للتعليم       
 : جاء فيه 

استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلـة       : "  قالت   – رضي اهللا عنها     –عن أم سلمة    
، أيقظوا صواحب احلجر    ، وماذا فتح من اخلزائن     ، سبحان اهللا ما أنزل الليلة من الفنت        : فقال  
فر٢("  كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة ب(  

 : جاء فيه ) السمر يف العلم ( كما بوب أيضاً باب امساه باب 
صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء يف         : "  قال   –رضي اهللا عنهما    –عن ابن عمر    

منـها ال   ، فإن على راس مائة سـنة       ، ه  أرأيتكم ليلتكم هذ  : فقال  ، آخر حياته فلما سلم قام      
  )٣(" يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد 

بل إن كـل    ، ويف هذا دليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يتقيد يف تعليمه بوقت معني                
فإنه كان يستغلها يف تعليمهم دون تـأخري        ، وتعليم يقدمه ألمته    ،مناسبة حتتاج منه إىل توجيه      

مستدلني على جـواز ذلـك      ، ى اهللا عليه وسلم من بعده يف طلب العلم          وقد مسر أصحابه صل   
فقد مسر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مع أيب موسى األشـعري             ، بفعله صلى اهللا عليه وسلم      

 . )٤(" عمر إنا يف صالة : فقال ،  الصالة  ":يف مذاكرة الفقه فقال أبو موسى 
 )٥(مثل أيب عبد الـرمحن الـسلمي      ،  ومسائية    وهناك من قسم التعليم إىل فترتني صباحية      

 .  )هـ٧٣ت(
وخيربهم مبوضوع العـشر    ، وعشرين آية بالعشى    ، فقد كان يقرئ عشرين آية بالغداة       " 

 . )٦(" واخلمس 

                                           
  . ٧/١٧٠، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  ) . ١١٥: (رقم احلديث ، باب العلم والعظة بالليل ،كتاب العلم  ، صحيح ا لبخاري:  البخاري )2(
  ) . ١١٦( رقم احلديث ، باب السمر يف العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  . ٢/١٢٨، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )4(
، وعلي، قرأ على عثمان    ،  وعاملها   ، الكوفة   مقرئامسه عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف         ،  أبو عبد الرمحن السلمي      )5(

وكان ثقـة  ، أو بعدها . هـ ٧٣وتصدر لإلقراء يف خالفة عثمان إىل أن توىف عام        ، ومسع منهم ومن عمر     ، وابن مسعود   
  ) . ١/٥٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  "    ( احمللرفيع 

  . ٦/١٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )6(



 ١٥٧

يقص كل يوم مرتني بعد صالة الفجر       ) هـ  ٩٤ت( وكان التابعي اجلليل سعيد بن جبري       
  . )١(وبعد العصر 

، واملناسـبات   ، ليم يف املـساجد تتفاعـل مـع األحـداث           وهكذا كانت أوقات التع   
وبذلك مل تترك   ، وكل أيام األسبوع    ، وتليب رغبة اجلميع طوال ساعات اليوم       ، واملستجدات  

 . فرصة للتعليم إال وقدمتها لروادها 
א א:א א מ

وكان هذا التعليم   ، طابع اجلماعي   سبق وأن أشرنا إىل أن التعليم يف املساجد غلب عليه ال          
وحلقات اشتهر ا املسجد دون سـواه مـن املؤسـسات            ، جمالساجلماعي يعقد يف شكل     

 والطلبة لتلقي   املعلمون عن الشكل الذي جيلس به       يعربان كانا   "الس"  و "احللقة" واصطالحي  
ختـصيص تلـك    إال أن ظهور التخصصات وتقسيمات العلـوم أديـا إىل           ، العلم يف املسجد    

،  مـذاكرة    وجمالس،  حتديث   وجمالس،  إمالء   جمالس إىل، املصطلحات حسب رغبة املتعلمني     
 . اخل .. أو لغة ، أو قرآن ، وتبعاً للمواد اليت يتم تدارسها إىل حلقات فقه 

 : تعريف نظام الحلقات والمجالس : أوالً 
والفضة ، ل شيء استدار كاحلديد     وتعين ك ، بالم ساكنة   ، ة  قَلْمجيع ح : " احللقات لغة   * 

  )٢("  على النادر قلَوِح،  على الغالب اقُلَواجلمع ِح، وهو كذلك يف الناس ، والذّهب 
أو دروس  ، وبالتـايل برنـامج دراسـي       ، اجتماع الطلبة حول مدرس     : " واصطالحاً  

  .)٣("متتابعة
، أو يلقي حماضرات، اعات نته اجتمقاعة يعقد فيها شخص له مكا: "  وعرفت أيضاً بأا   

  . )٤(" أو اليت يعطى فيها مدرس دروسه 
ومسيت احللقات بذلك تبعاً للترتيب الذي كان جيلس به الطلبة حول الشيخ بشكل دائري              

                                           
  . ٦/٢٥٩، در سابق مص ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
 ) .   حلق : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )2(
  . ٢٣: ص ،  مرجع سابق )معاهد العلم عند املسلمني ويف الغرب ( نشأة الكليات : جورج ،  مقدسي )3(
  . ٢٣: ص ، مرجع سابق  ، معاهد العلم عند املسلمني ويف الغرب( نشأة الكليات : جورج ،  مقدسي )4(



 ١٥٨

  )١(.حبيث يراه اجلميع 
  )٢(" مقصوراً على طريقة التعليم اليت تتم يف اجلوامع " احللقة " وهناك من جعل لفظ 

 : منذ فجر اإلسالم " احللقة " لح وقد ظهر مصط
إليه أصـحابه حلقـاً     جلس   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جلس            قرةعن  " 
  )٣(" حلقاً 

كما أن ظاهرة تعدد احللقات تبعاً ملا يلقي فيها من علوم كانت موجودة أيضاً يف عهـد                 
 : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

خـرج رسـول اهللا     : "  قال   –هللا عنهما    رضي ا  –عن عبد اهللا بن عمرو      
فـإذا هـو    ، فدخل املسجد   ، صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره          

، ويعلمون  ، واألخرى يتعلمون   ، إحدامها يقرأون القرآن ويدعون اهللا      ، حبلقتني  
ويدعون ، كل على خري هؤالء يقرأون القرآن       : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

وإمنـا  ، وهؤالء يتعلمون ويعلمـون     ، وإن شاء منعهم    ، ء أعطاهم   فإن شا ، اهللا  
  )٤("فجلس معهم، بعثت معلماً 

وتعليمه ،  الفقه   لتعلمواألخرى  ،  فهاتني حلقتني يف العهد النبوي إحدامها لقراءة القرآن         
 وكما ع    درس فيها من علوم     رفت بعض احللقات مبا ي ، رفت حلقات أخرى بأمساء مـن      فقد ع
وحلقـة   ، )٥(فكان هناك حلقة جابر بن عبد اهللا يف املسجد النبوي           ،  فيها من معلمني     يدرس

 .. وهكذا  .. )٦(عبد اهللا بن عباس يف املسجد احلرام 
 . ومع مرور الزمن تطور مفهوم احللقة 

                                           
 واحللقـات يف النظـام      اـالس دور  (  ،  "املؤسسات واملمارسات "   التربية العربية اإلسالمية  : منري الدين   ،  أمحد   )1(

  . ٢٩١: ص ، مرجع سابق  ،  )التربوي اإلسالمي
  . ٢٣: ص ،  مرجع سابق ،.. نشأة الكليات : جورج ،  مقدسي )2(
  . ١/١٣٢، باب اجللوس عند العامل ،  العلم كتاب ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(

 " . فيه سعيد بن سالم كذبه أمحد : "      وقال اهليثمي 
  ) . ٢٤٢: ( رقم احلديث ، باب االنتفاع بالعلم ، املقدمة ، سنن ابن ماجة :  ابن ماجة )4(

 ) ) .   ٤٤( احلديث رقم، مرجع سابق  ، ضعيف سنن ابن ماجة: األلباين (     واحلديث ضعفه األلباين 
  . ٢/٢٢٠، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )5(
  . ١٠٥: ص ، مرجع سابق  ، تاريخ مكة: أمحد ،   السباعي )6(



 ١٥٩

كما هـو   ، فأصبح البعض يراه مقصوراً على فصول ثابتة تضم عدداً حمدوداً من الطلبة             " 
واليت تطلبت من التالميذ االستمرار يف الدراسة حتـت إشـراف           ، دراسات اللغوية   احلال يف ال  

  )١(" املعلم لفترات طويلة من الزمن 
اهليئة الـيت   :  هي   ةُسلْاِجل، وهو القعود   ، مأخوذ من اجلُلوس    " جلَس يف اللغة    : الس  * 

يج٢("  عليها لس( .  
لس يف القرن األول من تـاريخ    فقد استخدم لفظ ا   : " أما يف االصطالح    

     خرج إىل جملسه الذي كان     " درس فيها احلديث    اإلسالم للداللة على القاعة اليت ي
أو احملاضـرة   ،  يستخدم للداللة على الدرس      كانكما   ، )٣(" ميلي فيه احلديث    

هو "  أو على مقعد املدرس أو وظيفته        )٤("مل حيدث إال جملساً أو جملسني       " ذاا  
  )٦( " )٥(جملسه دم من أصحابه والذي جلَس بعده يف املق

يف ذلك الوقت مصطلحاً مرناً بدليل أنه يشري أحياناً إىل          " الس  " وبذلك كان مصطلح    
  . )٧(أو إىل احملاضرة ذاا ، أو إىل منصب أو وظيفة املدرس ، وهو حمل اجللوس ، مكان 

 : وهناك من يعرفه بأنه 
أو مقعـد أو أي     ، أو عبارة عن مكان قريب من عمود        ، صل من الطلبة    اجللوس إىل ف  " 

أو " جملس التـدريس    " أو أشباه مجل من نوع      ، رب عن اهلدف بعبارة     عوكان ي ، موقع يف املبىن    
  )٨("  "أو جملس الشعراء " جملس الشورى " أو ، " جملس القضاء "

رس للتدريس بعد أن يؤدي الـصالة       الوضع الذي يتخذه املد   : " بأنه  ) مقدسي  ( وعرفه  
وأنه استعمل بعد ذلك من باب التوسع للداللة على كل اجللسات اليت حيدث             ، أوالً يف املسجد    

                                           
مرجع سابق   ، ) يف النظام التربوي اإلسالمي       دور االس واحللقات    ( ،التربية العربية اإلسالمية  : منري الدين   ،  أمحد   )1(

  . ٢٩١: ص ، 
 ) . جلس ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )2(
، مطبعة دائرة املعـارف العثمانيـة        ، ٦/١٣٣ ،  يف تاريخ امللوك واألمم    املنتظم: عبد الرمحن بن علي     ،  ابن اجلوزي    )3(

 . هـ ١٣٥٧، حيدر آباد 
  . ٦/٩٨، مصدر سابق  ، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم:  ابن اجلوزي )4(
  . ٦/١٤٥، مصدر سابق  ، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم:  ابن اجلوزي )5(
  .   ١٥: ص ، مرجع سابق  ، ..نشأة الكليات : جورج ،  مقدسي )6(
  .   ٢٣-٢٢: ص ، مرجع سابق ، )  مدخل تارخيي  ( ،..التربية العربية اإلسالمية : عبد العزيز ،  الدوري )7(
  .٢٩٠: ص ، مرجع سابق  ،  )..دور االس واحللقات (  ،.. التربية العربية اإلسالمية :  الدين منري،  أمحد )8(



 ١٦٠

  )١(" أو أي مناقشات علمية أخرى ، فيها نشاط تدريسي 
 . ولفظ الس قدمي يف التربية اإلسالمية 

وما ، يا رسول اهللا    : قالوا  ،  فارتعوا   إذا مررمت برياض اجلنة   : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
  )٢(" جمالس العلم : رياض اجلنة ؟ قال 

أو فـصوٍل   ، بل لقد اعترب البعض أن أول مصطلح ا ستخدم للداللة على جتمعات علمية              
   . )٣("الس " دراسية هو لفظ 

 : أنواع اجملالس  واحللقات يف املساجد يف القرن األول اهلجري : ثانياً 
فقد غلب  ، دت أنواع االس واحللقات بتعدد القضايا اليت يتم تناوهلا يف تلك االس             تعد

 . وهكذا ، وعلى البعض اآلخر احلديث النبوي ، على بعضها الفقه 

 تعرف إما بأمساء مؤسسيها أ القائمني عليها أو تعرف          –لذلك كانت االس كما أسلفنا      
 : ه ومن تلك االس مبوضوعها الذي غلب عليها التطرق إلي

 :  جمالس النظر -أ
وسيأيت احلديث عـن    ، واحملاجة يف األمور الدينية     ، ويقصد ا مكان االجتماع للمناظرة      

طريقة املناظرة كإحدى طرق التدريس اليت استخدمت يف املساجد يف الفصل اخلامس إن شـاء               
 . اهللا 

 :  جمالس التحديث -ب
 : وقد انقسمت إىل أنواع منها ،احلديث النبوي الشريف وتعين مكان اللقاء لتدريس 

وفيه يروي احملدث على املأل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم            : "  جملس التحديث  -١
  )٤(" ويشرحها 

وذلـك  ، وآداب يلتزم ا املعلم  واملتعلم ، وكان هلذه االس مكانة عظيمة عند احملدثني        
                                           

  . ١٦-١٥: ص ،  مرجع سابق ،.. نشأة الكليات : جورج ،  مقدسي )1(
  . ١٠/٧٧، باب ما جاء يف جمالس الذكر ، كتاب األذكار  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " . وضعفه مجاعة وبقية رجاله رجال الصحيح ،  وثقة غري واحد اهللا فيه عمر بن عبد : "    وقال اهليثمي 
  ٢٩٠: ص ، مرجع سابق ، ) .. دور االس واحللقات (  ، ..التربية العربية اإلسالمية : منري الدين ،  أمحد )3(
، سلسلة كتاب األمـة   ، ٥١: ص  ، هلجرية األوىلالنظم التعليمية عند احملدثني يف الثالثة القرون ا: املكي  ،    أقالنية     )4(

  . ١ط ، هـ ١٤١٣، رجب ، قطر ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 



 ١٦١

  . )١(فهي مبثابة العبادة ،  صلى اهللا عليه وسلم تعظيماً حلديث رسول اله
ومن هذه اآلداب على سبيل املثال استشارة العامل ألهل العلم قَبلَه قَبلَ اجللوس للتحديث              

  . )٢(اخل .. وجيلس خبشوع ، ويدهن  ويستخدم السّواك ، وأن يتطيب العامل 
  )٣(" ية واإلمالء أعلى مراتب الروا" :  جمالس اإلمالء -٢

وفيها يملي الشيخ أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمـا مـن              " 

أو حـديثاً   ، ويملي فَقْرة فَقْـرة     ، أو من مذكرات كتبها ليقرأ منها       ، حمفوظاته  

وبعد االنتهاء يعقب بالـشرح     ، ويكتب الطلبة ما ميليه     ، حديثاً مع اتصال السند     

والطُّالب يدونون هذه الـشروح     ، حلديث  والتوضيح ملا غمض يف ا    ، والتفسري  

  )٤("على هامش أوراقهم اليت كتبوا فيها األصول 
وبعد االنتهاء تقرأ األمايل    ، وجييبهم الشيخ   ، ويف أثناء الشرح يسال الطلبة عما مل يفهموه         

  . )٥(على الشيخ لتصحيحها 
وفهم فقهه  ، ث يف الذَّهن    وسيلة من وسائل ترسيخ احلدي    " واملذاكرة  :  جمالس املذاكرة    -٣

 ) . ٦" (واخللف طلبة وعلماء ،  السلف يتبعهالذي ، كما أا املنهج 
فنظراً ألن طلبة العلم يف القرن األول كانوا يعتمدون على احلفظ أكثر من اعتمادهم على               

وكانت ، الكتابة فقد كانوا حيتاجون بشدة إىل ما يساعدهم على ترسيخ حفظهم للمعلومات             
 . اكرة تؤدي هذا الغرض املذ

–كنا نكون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم          "  قال – رضي اهللا عنه     –عن أنس بن مالك     
، مثَّ يقـوم    ،  فيحدثنا رسول اله صلى اهللا عليـه وسـلم           –ورمبا كانوا حنوا من ستني إنساناً       

                                           
دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحيـاء       ، ١٣٧: ص   ،  احملدثني يف التربية والتعليم    بمن أد ، أمحد حممد   ،  سيف   )1(

 .   ت . د  ،  ديب ، التراث 
 ١٣٧:من ص   ، مرجع سابق    ،  احملدثني يف التربية والتعليم    من أدب : أمحد حممد   ، سيف  : ( داا انظر    للمزيد عن آ   )2(

 ) . ١٤١إىل 
  . ٥١: ص ، مرجع سابق ،  .. النظم التعليمية عند احملدثني: امللكي ،   أقالنية )3(
  .    ٢٢٥ – ٢٢٤: ص ، مرجع سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )4(
  . ٢٢٥-٢٢٤: ص ، مرجع سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )5(
  . ٥٧: ص ، مرجع سابق ،  .. النظم التعليمية عند احملدثني: املكي ،  أقالينة )6(



 ١٦٢

  . )١(" فنقوم وكأمنا قد زرع يف قلوبنا ، وهذا ، فنراجعه بيننا هذا 
 : الس الفتوى  جم-جـ

وبالـذات علـم    ، كانت جمالس الفتوى ال تنفصل عن جمالس العلم حبال من األحـوال             
وذلك ألن  ، والعلم  ، فكثري ما نسمع بعامل كانت له حلقة للفتوى         ، والفقه  ، احلديث النبوي   

  سنة رسـوله   منأو  ، اإلفتاء يتمثل يف كونه إخبار حبكم من األحكام إما من كتاب اهللا تعاىل              
أو ، أو قياساً على حكم شيء شاه يف العلة         ، صلى اهللا عليه وسلم أو من خالل إمجاع األمة          

وهذا ما يتـوفر لـدى علمـاء        ، اجتهاداً من املفيت بعد توفر أركان االجتهاد املتعارف عليها          
وقد كان صلى اهللا عليه وسلم هـو        ، املساجد عندما يبلغون مرحلة معينة من التبحر يف العلم          

 . لقدوة هلم يف ذلك فقد كان يفيت الناس من جملسه يف املسجد النبوي ا
صـفوان  : جاء رجل من مراد يقال له       : " عن زرّ بن حبيش قال      

 إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد متكئ            )٢(بن عسال 
قال ، يا رسول اهللا إين جئتت أطلب العلم        : قال فقلت   ، على برد أمحر    

وتظلـه  ، إنَّ طالب العلم لتحف به املالئكـة        ، مرحباً بطالب العلم    : 
فريكب بعضها بعضاً حىت تعلو السماء الدنيا من حبهم ملـا           ، بأجنحتها  

يا رسول اهللا ال أزال أسـافر       : قلت  : قال  ،  جئت تطلب    فما، يطلب  
  )٣(" اخلفني علىفأفتين عن املسح ، بني مكة واملدينة 

 ، واملفيت صلى اهللا عليه وسلم معلماً ، وكان السائل طالب علٍم ، وى تعليماً  مسى الفتوهنا
ويقتدى به يف عهد الرسـول      ،يف طبقاته باباً فيمن كان يفيت باملدينة        ) ابن سعد   ( وعقد  

، وعلي بن أيب طالـب      ، وعبد اهللا بن مسعود     ، صلى اهللا عليه وسلم ذكر منهم معاذ بن جبل          

                                           
  . ١/١٦١، باب مدرسة العلم ومذاكرته ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهلثيمي )1(

 " . فيهه يزيد الرقاشي وهو ضعيف : " يثمي     قال اهل
وروى عنه من الـصحابة    ، وهو أحد الصحابة    ، سكن الكوفة   ، صفوان بن عسال من بين الربض بن زاهر املرادي           " )2(

 . مل يذكر ابن عبد الرب تارخياً لوفاته " عبد اله بن مسعود 
  ) . ٢٣/٧٢٤، در سابق مص ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب       ( 

  . ١/١٠١، باب فضل العلم والعامل ، كتاب العلم  ، سنن الدارمي:  الدارمي )3(
 ) ) . ١٩٥٢( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته: األلباين ( ،     واحلديث صحيح 



 ١٦٣

  . )١(وغريهم .. ي  موسى األشعروأيب
واعترب البعض أن التعليم عن طريق اإلفتاء هو الطريق األمثل لنشر العلم بعيداً عن دواعي               

 . الرّياء والسمعة 
أتريد أن أكون   : فقال  ، أال حتدثنا   : " فقد قيل ألحدى احملدثني يف القرن األول اهلجري         

 ّ٢(" فستسمعه ، عن شيء فإن جاء إنسان يسأل ، مثل فالن ؟ أئت مسجد احلي(  
 بكتمانبل يفيت من سأله ألن ذلك واجب عليه لئال يأمث            ، اًفهوال يريد أن يحدّث ابتداء    

 .العلم 
 . ومتكنه مما يفيت به الناس دليل على سعة علمة ، وكانت صحة الفتوى من العامل 

، د بن املـسيب   ائت سعي : فقال  ، سئل ابن عمر عن شيء      : " عن سامل بن عبد اهللا قال       
مث رجع  ، فأفتاه مبثل ما أخربنا ابن عمر       ، فتوجه الرجل فسأل سعيداً     ، مث أخربنا املسألة     ، هفسل
  )٣("قد أعلمتكم أنه أحد العلماء : فقال ابن عمر ، فأخربه أنه أفتاه مبثل ما قال ابن عمر ، إليه 

  . م العلم طريقاً الختيار من يأخذ عنهوالبعض أختذ صحة فتوى العامل 
أتعلَّـم    ، )٤( بن صغري العذري   اهللاكنت أجالس عبد    : " عن الزهري قال    

، مث تزوجها رجل    ،  واحدةً ثنتني    املطلقةفأتاه رجل يسأله عن     ، منه نسب قومي    
اذهب ، ال أدري : على كم ترجع إىل زوجها األول ؟ قال       ، ودخل ا مث طلقها     

هذا أقدم من   : فقلت يف نفسي    ،  املسيب   وأشار إىل سعيد بن   ، إىل ذلك الرجل    
 علـى وجهـه     مجسعيد بدهر أخربين أنه عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

فكان هو  ، فلزمت سعيداً   ، فقمت فاتبعت السائل حىت سأل سعيد بن املسيب         ،
وسـليمان بـن    ، واملستفىت هو وأبو بكر بن احلارث       ، الغالب على ِعلم املدينة     

  )٥("يسار

                                           
  . ٣٤٥ – ٢/٣٤٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  . ٦/٢٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: بن سعد  ا)2(
  . ٥/٤٠٤، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )3(
وأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه       ، وقيل بسبع   ، ولد قبل اهلجرة بأربع سنني      ، عبد اهللا بن ثعلبة بن صغري العذري         " )4(

 " هـ ٨٩ عام توىف، ورأسه زمن الفتح ، فمسح على وجهه ، وسلم 
  ) .   ٣/٨٧٦، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب     ( 

  . ٢/٣٨٢، مصدر سابق  ،الطبقات الكربى:  ابن سعد )5(



 ١٦٤

 :  جمالس احلكم -ء
 دور مستقلة    هناك فلم تكُن ، وكان مقرها األول يف املسجد      ، ويقصد ا جمالس القضاء     

فكان الس القضاء ارتباط كـبري      ،  بل كان القضاء بني املتخاصمني يتم يف املسجد          ،للقضاء  
وأكثرهم ، كامها  وأح،  ألن القاضي جيب أن يكون من أعلم الناس بالشريعة اإلسالمية            بالتعليم

 . وأعلمهم بالفرائض ، قدرة على استنباط األحكام الشرعية 
) البخاري(وقد بوب   ، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يقضي بني املتخاصمني يف مسجده            

 : جاء فيه ) فيمن قضى والعن يف املسجد ( باباُ 
بـن  اوحيىي  ، لشعيب  وا، وقضى شريح   ، العن عمر عند منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم          " 
  . )٢("   يف املسجد )١(يعمر

فهـذا أبـو إدريـس اخلـوالين        ، وبعد ذلك استمر ارتباط القضاء بالتعليم يف املساجد         
كـان يتـوىل القـضاء      ، الذي كان عامل الشام بعد أيب الدرداء رضي اهللا عنـه            ) هـ٨٠ت(

ـ  وأقره، فعزله عبد امللك عن القصص      ، والقصص يف نفس الوقت      : فقـال   ، ى القـضاء     عل
وذلك استشعاراً منه للمسؤولية اليت يتحملـها        ، )٣(" وتركوين يف رهبيت    ، عزلوين عن رغبيت    "

 ." القاضي 
  )٤("ومعلماً، رضي اهللا عنه عبادة بن الصامت إىل الشام قاضياً –ووجه عمر بن اخلطاب 

 :  جمالس أو حلقات اإلقراء -هـ 
 . الكرمي  ا جمالس تعليم القرآن ويقصد

كان أصحاب النيب صلى اهللا عله وسلم إذا جلـسوا          : " عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال        
  )٥(" أو يأمر رجالً بقراءة سورة ، كان حديثهم الفقه إال أن يقرأ رجل سورة 

                                           
وأيب هريرة رضي اهللا    ، وعائشة  ، وعمار  ، روى عن أيب ذر     ، قاضي مرو   ، الفقيه  ، حيىي بن يعمر العدواين البصري       " )1(

  " الدؤيلأخذ العربية عن أيب األسود ، الفقهاء ، كان أحد الفصحاء ، وقيل إنه أول من نقط املصحف ، غريهم عنهم و
  ) . ١/٧٥، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب      ( 

  ) . ٧٠٢٠: (رقم احلديث ، باب من قضى والعن يف املسجد ، كتاب األحكام  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
  .   ١/٥٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: لذهيب  ا)3(
 ت.د، القاهرة ، دار الفكر  ، ١٩٠: ص  ، االستبصار يف نسب الصحابة من األنصار: عبد اهللا بن قدامة ،  املقدسي )4(
  .   ١/٩٤، باب إن اهللا إذا ذكر شيئاً تعاظم ذكره ، كتاب العلم  ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )5(

 " صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  " احلاكموقال     



 ١٦٥

فكان لعبد اهللا بن مـسعود حلقـة يف جـامع           ، مث انتشرت حلقات إقراء القرآن الكرمي       
 .. )٣(وأليب الدرداء حلقة يف جامع دمشق        ، )٢(لقة يف جامع البصرة      وأليب موسى ح   )١(الكوفة

 . وغريهم كثري 
 :  جمالس أخرى -و
 : من االس األخرى و

يـتم فيهـا    ، وكانت هذه االس جمالس عبادة روحية       :  القصص والوعظ والذَّكر     جمالس -
د قصص مؤثرة يدعو فيها      بسر  فيها أو يقوم أحد احلاضرين   ،وليله  ، تسبيح اهللا وحتميده    

 . واإلقبال على اآلخرة ، احلاضرين بكالم بليغ إىل التوبة واإلنابة  والزهد يف الدنيا 
 .والصرف وغريها من علوم اللغة العربية، والنحو ، واألدب ، كالشعر :  جمالس اللغة -
وسـريته  ، ه وسلم وهي اليت تتناول غزوات رسول اهللا صلى اهللا علي   :  جمالس السري واملغازي     -

 . هو وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني 
 . وفيها يتم تعليم أنساب القبائل العربية وأصوهلا :  جمالس األنساب -
 . وغريها ، والفقه ، واحلساب ، والطب ،كعلم الفلك :  جمالس العلم -

ة اليت كـان يـتم   وكل هذه االس سيتم احلديث عن مضموا عند تناول املواد الدراسي         
 ) . يف الفصل اخلامس من هذه الدراسة إن شاء اهللا تعاىل ( تعليمها يف املسجد 

بقى أن نعرف أن بعض االس كانت تضم العديد من املواد اليت يقـوم معلـم واحـد                  
 . ، أو أوقات متعددة خالل اليوم الواحد ، بتعليمها مع توزيع تلك املواد على أيام خمتلفة 

، وأعظم،  ابن عباس أكثر فقها      جملسما رأيت قط أكرم من      : "  بن أيب رباح     قال عطاء 
 واٍديـصدرهم كلـهم يف      ، وأصحاب الـشعر    ، وأصحاب القرآن   ، إن أصحاب الفقه عنده     

 . ومعرفةٍ  واسعة ، أي يعطي كالً منهم ما سأل عنه عن علٍم  . )٤("واسع
كان جيلس  "  أيضاً   –رضي اهللا عنهما     – اهللا بن عبد اهللا عن جملس ابن عباس          عبيدوقال  

، ويوماً أيام العرب    ، ويوماً الشعر   ، ويوماً املغازي   ، ويوماً التأويل   ، يوماً ال يذكر فيه إال الفقه       

                                           
  . ٣/٩٩٢، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب )1(
  . ٢/٣٤٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  . ٧/٢١٣، مرجع سابق  ، ذيب تاريخ دمشق: عبد القادر ،  بدران )3(
  .  ١/٧٥، مصدر سابق  ، بشذرات الذه:  احلنبلي )4(



 ١٦٦

  )١(" وما رأيت سائالً قط إال وجد عنده علماً ، وما رأيت عاملاً قط جلس إليه إال خضع له 
واملعارف من مميزات علمـاء     ، ر املعلومات   وتنوع مصاد ، وهكذا كانت سعة اإلطالع     

، فيها  واملعارف  ،  العلوم   وتنوعت، فاصطبغت جمالسهم بصبغة الشمول     ، القرن األول اهلجري    
 . وأيسر سبيل ، حبيث حققت ملرتاديها أكرب قدر من الفائدة يف أقل وقت 

اليت يتناوهلـا    وتنوع املواد ، جد من التابعني من حذا حذو الصحابة يف سعة اإلطالع           وو 
  : )الزهري( قال الليث بن سعد عن ، بالتعليم يف جمالسه 

، ال يحسن إال هـذا     : فتقول  ، ما رأيت عاملاً قط أمجع من الزهري حيدّث يف الترغيب           " 
والسنة ، وإن حدث عن القرآن     ، ال يحسن إال هذا     : قلت  ، وإن حدث عن العرب واألنساب      

  )٢(" فكذلك 
والتركيـز علـى    ،  ذلك بدأت عملية ظهور التخصصات يف فروع العلم املختلفة           بعدمث  

 . تعليم نوٍع واحد من العلوم يف الس أو احللقة 
 :  واحللقات اجملالسشروط حضور : ثالثاً 

لقد كان املسجد املؤسسة الوحيدة اليت مل تفرض على روادها أية قيود لاللتحاق بالتعليم              
، والقدرة على حضور الدروس اليت كانت تقام يف املساجد          ، يف نفسه الكفاءة    فيها فمن وجد    

 علم معني إال أن يكـون لديـه         بتعلمومل يكن يطلب من الراغب يف البدء        ، فإن بإمكانه ذلك    
، أساسيات ذلك العلم اليت البد وأن يعرفها حىت يتمكن من السري خبطى ثابتة يف ذلك الطريق                 

قال ، مث االنتقال إىل الفروع     ، ن يوجهون طالم إىل البدء بالعلوم األساسية        لذلك كان املعلمو  
 "فقهاء ، كونوا ربانيني علماء : " ابن عباس 
  )٣("الرباين الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره ) : " البخاري ( قال 

  )٤("  منها وبكباره ما دق، ما وضح من مسائله " وقد قيل املراد بصغار العلم 
  )٥("ومقدماته قبل مقاصده، أو فروعه قبل أصوله ، يعلمهم جزئياته قبل كلياته : " وقيل 

                                           
  .   ٢/٣٦٨، مصدر سابق  ،  الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  . ١/١٠٩، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(
  ) .   ٦٧( رقم احلديث ، باب العلم قبل القول والعمل ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  . ٢/٢٣٣،  مرجع سابق  ،التراتيب اإلدارية:  الكتاين )4(
  . ٢/٢٣٣، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )5(
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ـ أو  ، لذلك كان املعلمون إذا جلس إليهم طالب العلم حديث العهد بطلب العلم              صغري ال
 يتولـون   يف سنه سألوه عما اكتسبه من العلم ملعرفة إذا ما كان يستطيع حتمل أعباء املرحلة اليت               

 . تعليمها 
وهو جـالس   ) هـ١٢٤ت(مررت على الزهري    : " قال  ) هـ١٩٨ت ()١(عن ابن عيينة  

: قلـت   ، قرأت القـرآن    ، يا صيبّ   : فقال  ، فجلست بني يديه    ، على سارية عند باب الصفا      
  )٢(" بلى : كتبت احلديث ؟ قلت : قال ، بلى : تعلمت الفرائض ؟ قلت : قال ، بلى

 من قدرته على حتمل     حاول التأكد ،  الزهري أن سفيان بن عيينه صغري يف سنه          فلما رأى 
 . العلم الذي جاء يطلبه حىت ال يضيع جهدمها سدى 

وهذا دليل على أن شروط حضور حلقات العلم يف املساجد كان اهلدف منها التأكد من               
تالكه ألساسيات ذلـك    وذلك عن طريق ام   ، قدرة الطالب على طلب ما هو بصدده من علوم          

 . ومن أمهها بل أمهها على اإلطالق القرآن الكرمي الذي هو أساس كلَّ العلوم،ومتطلباته ، العلم 
 : آداب اجملالس واحللقات : رابعاً 

متيزت االس واحللقات يف القرن األول اهلجري بآداب تعارف عليها روادهـا حيـث              
كان تقاليـد   اآلخر  وبعضها  ، ى اهللا عليه وسلم     نصت على بعضها أحاديث عن املصطفى صل      

 . التزام ا املعلمون والطلبة ومن أشهرها 
 :  حتديد مكان اجمللس أو احللقة -أ

 وهذا من فعله صلى اهللا عليه وسلم ، رف مكان العامل عندما يراد الرجوع إليه عوذلك لي
 وسلم جيلـس بـني ظهـراين    ففي بداية جلوسه يف املسجد النبوي كان صلى اهللا عليه " 

  )٣( " يسألأصحابه فيجيء الغريب وال يدري أنه هو حىت 
ولذلك طلب منه أصحابه صلى اهللا عليه وسلم أن جيعلوا له مكاناً يرتفـع إليـه ليعرفـه          

 . السائلون 

                                           
، لوال مالك   : قال الشافعي   ، كان من أصحاب الزهري     ، أحد أئمة اإلسالم    ، سفيان بن عيينة بن أيب عمر الكويف         " )1(

 ) " هـ١٩٨(مات مبكة عام ، وسفيان لذهب علم احلجاز 
  ) .  ١/١١٩، مصدر  سابق  ، ت احلفاظطبقا: السيوطي       ( 

  . ١/١١٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(
  .   ٢/٧٩، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )3(



 ١٦٨

طلبنا منه صلى اهللا عليه وسلم أن       :  قاال   – رضي اهللا عنهما     –وأيب ذر   ، عن أيب هريرة    " 
وجنلـس  ،  عليـه    جيلسفكان  ، فبنينا له دكاناً من طني      ،  جملساً يعرفه الغريب إذا أتاه       جنعل له 
  )١("جبانبه

مث أصبح استناد العامل إىل سارية من سواري املسجد يعرف ا ذلك العـامل سـنة عنـد       
 .العلماء 

مل ، ا  واسـتنباطه ، ومجعها  ، لوال عناية الطالب بضبط الشريعة      ) : " الرامهرمزي  (  قال  
  )٢(" يتصدر هو وأصحابه إىل السواري 

 : فعن هالل بن يساف قال ، وقد حافظ الصحابة رضوان اهللا عليهم على هذا التقليد 
مـستند إىل   ، واللحية  ، فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس      ، فدخلت املسجد   ، قدمت البصرة   " 

  )٣(" عنه اهللاحصني رضي عمران بن : من هذا ؟ قالوا : فسألت ، اسطوانة يف حلقة حيدثهم 
بلغين أن سـعيد    : " فقال مالك بن أنس     ، مث استمر التابعون يف احلفاظ على هذا التقليد         

  )٤(" ابن املسيب يلزم مكاناً من املسجد ال يصلي يف غريه 
وكيف وصل هـذا    ، يف جامع الكوفة    ) هـ١٦١ت ()٥(وقيل عن جملس سفيان الثوري    

 : الس إليه 
وكان جملسه فيهـا يف     ، وري يف التدريس بالكوفة زمناً طويالً       أمضى الث " 

مسجدها عند االسطوانة اليت كان يدرس فيها الصحايب اجلليـل عبـد اهللا بـن               
وكان قد درس عنـدها بعـد ابـن مـسعود علقمـة             ، ) هـ٣٢ت(مسعود  

مث ) هـ١٣٢ت ()٦(مث منصور بن املعتمر   ) هـ٩٥ت(مث إبراهيم   ، ) هـ٦٢ت(

                                           
  .    ٢/٨٠، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )1(
  . ٢١٩: ص ، ابق مصدر س ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )2(
    ١١-١٠/٧، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى : سعد ابن )3(
 .   ت . د، دار صادر ، بريوت  ، ٢/٣٧٧ ، أنباء أبناء الزمانووفيات األعيان : أمحد بن حممد ،  ابن خلكان )4(
بلغ حديثه ثالثني ألـف   ، فخانين  ما استودعت قليب شيئاً     : قال عن نفسه    ، سفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلديث        " )5(

 " يف البصرة ) هـ ١٦١(ووفاته عام ، هـ ٩٧وقد كان مولده عام ، حديث 
  ) . ١/٢٠٦،  ، مصدر سابق تذكرة احلفاظ: الذهيب       ( 

ء طلب منه تويل قضا   ، وجماهد  ، والشعيب  ،  منصور بن املعتمر السلمي الكويف أحد األعالم حدث عن سعيد بن جبري              )6(
 ) . هـ١٣٢(ومات عام ، كان كثري التعبد ، فامتنع ، الكوفة 



 ١٦٩

  )١("هم اهللا مجيعاً الثوري  رمح

إال أننا أردنا أن نوضح كيف متَّ       ، وبالرغم من أن الثوري من علماء القرن الثاين اهلجري          
 . حىت وصل إليه يف القرن الثاين اهلجري ، توارث هذا الس من القرن األول اهلجري 

هداً وتواضـعاً  فكان يتوقاها ز" شهرة " هذا وكان بعض العلماء يرى يف اجللوس إىل السواري      
حىت نجلـسه   ) هـ٩٥ت (– النخعي   أي –جهدنا بإبراهيم   ) : " هـ١٤٨ت( قال األعمش   

  )٢(" فأىب ، إىل سارية 
 :  ترتيب اجمللس أو احللقة -ب

فقد كانت حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ترتيب معين يتقدم فيه أولوا العلم                
مث ، مث الذين يلوم    ، والنهى  ، ليلين منكم أولوا األحالم     " قال صلى اهللا عليه وسلم      . والفضل  

والنجابة البد  ، واملكانة  ،  وعموم اللفظ يف احلديث يدل على أن أهل الفضل           )٣("الذين يلوم   
ولكي يعـدوا   ، وأن يتصدروا الس ويكونوا أقرب للمعلم من غريهم مكافأة هلم على متيزهم             

 . س يف مكان املعلم يف يوٍم من األيام إعداداً خاصاً يؤهلهم للجلو
كانت حلقة رسـول اهللا     : " عن امع بن يعقوب األنصاري عن أبيه قال         
وإن جملس أيب بكـر منـها   ، صلى اهللا عليه وسلم لتشتبك حىت تصري كاإلسوار      

، فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك الـس         ، ما يطمع فيه أحد من الناس       ، لفارغ  
ومسـع  ، وألقـى إليـه حديثـه    ، صلى اهللا عليه وسلم بوجهه وأقبل عليه النيب    

  )٤("الناس

فكـان  ، ومرتلةً  ، وفهماً  ، فهذا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه من أكابر الصحابة علماً            
 . هو املقدم يف جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .والفقه يف الدين، لفهم وسرعة ا، وكان صلى اهللا عليه وسلم يقدم من متيز بالذكاء والنجابة 
جلست مع عصابة من    : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أيب سعيد اخلدري     

                                                                                                                                
  ) . ١/١٤٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب       ( 

كلية الشريعة والدراسات   ، رسالة ماجستري غري منشورة      ، ٣٧: ص   ، سفيان الثوري حمدثاً  : حسني حممد   ،  فلمبان   )1(
 . هـ ١٣٩٨، قرى جامعة أم ال، مكة املكرمة ، اإلسالمية 

  . ٦/٢٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  ) .   ١٢٢: ( رقم احلديث ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، كتاب الصالة  ، صحيح مسلم:  مسلم )3(
 .    ت . د، دمشق ، دار الفكر  ، ١٧١: ص  ، تاريخ دمشق: علي بن احلسن ،  ابن عساكر )4(



 ١٧٠

، وقارئ يقرأ علينـا     ، وإن بعضنا ليستتر ببعض من العرى       ، ضعفاء املهاجرين   
فجلـس  ، إذ جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، فنحن نستمع إىل كتاب اله      

ده فاستدارت احللقة وبرزت وجهـوهم لـه      مث أشار بي  ، وسطنا ليعدل نفسه بنا     
وجيعلـه ممـا    ، يه  ويدن، فإنه يقرّبه   ، وأسرعهم فهماً   ، فمن كان أكثرهم علماً     

  )١("يليه

، والفقـه  ، إمنا يكون على أساس الفهم  ، وهذا تأكيد على أن التفاضل يف الس النبوي         
 . واملستوى التعليمي للمتعلمني 
 اجلالس من جملسه بعد     تنحيهفضل  وتقريبهم ميثل تكرمياً هلم  فإنه         وكما كان تقدمي أويل ال    

 . أن وصل إليه مما يقدح يف مرتلته عند الناس 
 عند عمر بـن     )٢(كان كعب : " قال  ، عمن أخربه   ، عن سفيان بن عيينة     

: فقال كعب   ، فأنكر عليه عمر ذلك     ، اخلطاب رضي اهللا عنه فتباعد يف جملسه        
يا بين إذا جلـست إىل ذي  : إن يف حكمه لقمان ووصيته ألبنه     :   يا أمري املؤمنني  

فلعله يأتيه من هو آثر عنـده منـك         ، فليكن بينك وبينه مقعد رجل      ، سلطان  
  )٣("  فيكون ذلك نقصاً عليك فتنحى

 ويفضلون أن يدعوهم العامل إىل جواره ، لذلك كان العقالء يبتعدون عن تصدر االس 
  )٥( " ربقصى من قُأحب إيل من أن أُ ، عدألن أُدعى من ب : " )٤(قال األحنف

 :  توارث اجمللس أو احللقة -جـ
فهذه االس تعرف   ، كان االس تشبه املناصب األكادميية اليت يعني فيها مشاهري العلماء           

  . )٦(ويتوارثها طلبتهم جيالً بعد جيل ، بأمساء مؤسسيها 

                                           
 ) . حديث حسن ( وقال حمقق املسند ، ) ١١٦٠٤: (رقم احلديث  ، سندامل:  أمحد )1(
قدم املدينة يف أيام عمـر      ، بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم        كان يهودياً فأسلم    ،  احلمريي احلرب    ماتعكعب بن    " )2(

توىف حبمص أواخـر    ، لية  وكان حيدثهم عن الكتب اإلسرائي    ، رضي اهللا عنه وجالس أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم           
 ) . ٣/٤٨٩، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب . (   رضي اهللا عنه عثمانخالفة 

  . ١/١٧٧، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )3(
قاد جـيش   ،  املثل   ده يضرب وسؤدوحبلمه  ، أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،  األحنف بن قيس بن معاوية       )4(

  ) . ٤/٨٦، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب "   ( وكان ثقة قليل احلديث ، علي يوم صفني 
 . هـ ١٤٠٩، طنطا ، دار الصحابة للتراث  ، ٣٥: ص ،  ومحد اللساناالسةأدب : يوسف بن عبد اهللا ،  النمري )5(
  .   ٢٩٠: ص ، مرجع سابق ، .. دور االس واحللقات  ، ..لعربية اإلسالمية التربية ا: منري الدين ،  أمحد )6(



 ١٧١

وسـامل بـن عبـد اهللا       ، ) هـ١٠٨ت(ن حممد   جملس القاسم ب  " فمثالً  
مث جلس فيـه    ، يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحد          ) هـ١٠٦ت(

ـ ١٢٦ت ()١(بعدمها عبد الرمحن بن القاسم      )٢(وعبيـد اهللا بـن عمـر      ، ) هـ
وكان جتاه  ، ) هـ١٧٩ت(مث جلس فيه بعدمها مالك بن أنس        ، ) هـ١٤٧ت(

  )٣(" واملنرب ، خوخة عمر بني القرب 

وهكذا مت توارث هذا الس من قبل مخسة علماء امتداداً من القرن األول حـىت القـرن                 
 .الثاين اهلجري 

مت ،  وقد سبق معنا كيف أن جملس الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه                 
 : توارثه إىل أن جلس فيه التابعي اجلليل سفيان الثوري الذي قيل عن جملسه 

 عند االسطوانة اليت كان يدرّس      – أي الكوفة    –سه يف مسجدها    كان جمل " 
وكان قد درس عنـدا     ، ) هـ٣٢ت( فيها الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود        

مث منصور بن   ، ) هـ٩٥ت(مث إبراهيم   ، ) هـ٦٢ت(علقمة  ، بعد ابن مسعود    
  )٤(" مث الثوري رمحهم اهللا مجيعاً ، ) هـ١٣٢ت(املعتمر 

، مت توارثه ملدة مائة عام قبل أن يصل إىل سفيان الثوري رمحـه اهللا تعـاىل                 وهذا الس   
فيوصي مثالً بأن جيلس    ، وتوارث الس يكون إما عن طريق وصية يوصي ا العامل أو الشيخ             

وإما أن جيلس فيه من يرى نفسه أهالً لذلك بدون أن يوصي أحد لـه               ، أحد طلبته يف جملسه     
 . بذلك 
 : ى سعة اجمللس أو احللقة  احلرص عل-د

خـري اـالس    : " فكلما اتسعت احللقة كان ذلك أفضل لقوله صلى اهللا عليه وسـلم             

                                           
كان إمامـاً   ، وغريها  ، وأسلم موىل عمر    ، مسع أباه   ، فقيه حجة   ، بن حممد بن أيب بكر      ، عبد الرمحن بن القاسم      " )1(

 ) . هـ١٢٦ (ومات حبوران عام، وكان مولده يف حياة عائشة رضي اهللا عنها ،ورعاً كبري القدر 
  ) . ١/١٢٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب      ( 

وعـن  ،روى عن أم خالد الصحابية حديثاً واحـداً         ، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب              " )2(
 ) . هـ ١٤٧(توىف باملدينة عام ، كان ثقة ثبتا كثري العلم ، وغريهم ، القاسم وسامل وعطاء 

  ) . ١/١٦٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب   (     
  . ٥/١٨٨، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(
  .  ٣٧: ص ، مرجع سابق  ، سفيان الثوري حمدثاً: حسني حممد ،  فلمبان )4(



 ١٧٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِـي الْمجـالِسِ فَافْـسحوا يفْـسحِ اللَّـه        {:  وقد قال تعاىل     )١(" أوسعها
 ادلة (  }لَكُم١١: آية ، ا . (  

بالتوسعة للقادمني إىل الس وإفساح مكان هلم       ، فهذه دعوة منه سبحانه لعبادة املؤمنني       
 . للجلوس 

واحتاج ، وهذا أدب اهللا سبحانه لعباده إذا اجتمعوا يف جملس من جمالسهم            " 
حتـصيالً  ، أن يفسحوا له    ، فإن من األدب    ، بعض القادمني للتفسح له يف الس       

من غـري   ، فيحصل مقصود أخيه    ، وليس ذلك بضارّ الفاسح شيئاً      ، ا املقصود   هلذ
فسح اهللا له ومـن     ، فإن من فسح ألخيه     ، واجلزاء من جنس العمل     ، ضرر يلحقه   
  )٢(" وسع اهللا عليه ، وسع ألخيه 

 :  أن حيتوي اجمللس على ذكر اهللا -هـ
لس العلم يف املساجد تفتـتح غالبـاً        لذلك كانت جما  ، فيجب أن يعمر الس بذكر اهللا       

وذلك لنيل الفضل العظيم الذي أعده اهللا سـبحانه وتعـاىل           ، بتالوة سورة من القرآن الكرمي      
ولتجنب الذَّم الذي وجهه ملن جيلسون جملساً ال يذكرون         ، ألولئك الذي جيتمعون على ذكره      

 . اهللا تعاىل فيه 
ما من قـوم    : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رس : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

  )٣("وكان هلم حسرة ،  مثل جيفة محاٍر عنيقومون من جملس ال يذكرون اهللا فيه إال قاموا 
 :  السالم على أهل اجمللس عند احلضور واالنصراف -و

 عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا       ، واالستئناس  ، وذلك ألن السالم مبثابة االستئذان      
  )٤(" فال تأذنوا له ، من مل يبدأ بالسالم : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                           
 ) .   ٤٨٢٠: ( رقم احلديث ، باب يف سعة الس ، كتاب األدب  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )1(

  ) ) ٨٣٢( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين (  واحلديث صححه األلباين 
  .   ١٠٧: ص ، مرجع سابق  ، كتاب اآلداب: فؤاد ،  الشلهوب )2(
 )٣٤٤٠(حلديث رقم ا،باب ما جاء يف القوم جيلسون ال يذكرون اهللا ، أبواب الدعوات ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )3(

 " حديث حسن : "    وقال الترمذي 
 . واحلديث صححه األلباين  ، ٨/٣٢، باب فيمن سأل ومل يسلَّم ، كتاب األدب  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )4(

  ) ) . ٨١٧:( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين     ( 



 ١٧٣

 . وإن مل يعرفوا ألن تسليم اخلاصة مكروه، ومن آداب السالم أن يعم به مجيع احلاضرين 
: أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم          " – رضي اهللا عنهما     –عن عبد اهللا بن عمر      

  )١(" ومن مل تعرف ، وتقرأ السالم على من عرفت ،  تطعم الطعام :أي اإلسالم خري ؟ قال 
 كما يستحب ملن أراد االنصراف من جملس العلم أن يسلم أيضاً عند انصرافه على من فيه 

فإن بدا له أن جيلس     ، فليسلم  ، إذا انتهى أحكم إىل جملسه      : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
  )٢(" يست األوىل بأحق من اآلخرة فل، فليسلم ، مث إن قام ، فليجلس 
 :  توقري اجمللس أو احللقة -ز

حىت تتحقق  ، ورفع األصوات   ، واملزاح  ، والضحك  ، وذلك باالبتعاد عن اللغو والعبث      
 . الفائدة اليت يريدها احلاضرون إىل جملس العلم 

خـرج  كنا جلوساً يف املـسجد إذ       :  أنه قال    – رضي اهللا عنه     –عن أيب سعيد اخلدري     
  )٣("ال يتكلم أحد منا ، فكأن على رؤوسنا الطري ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس إلينا 

 . حىت يسمعوا ما يلقى عليهم جيداً ، والسكون ،وهذا دليل على التزامهم باهلدوء 
وذلك بأن يوصوم بالصمت فيها     ،  وكان السلف يوصون تالميذهم بتوقري جمالس العلم        

 : فكانوا يقولون ، ماع وحسن االست
نـشره  : والرابـع   ، العمل به   : والثالث  ، االستماع  : والثاين  ، الصمت  ، أول العلم   " 
  )٤(" وتعليمه 

فالعامل أول خطـوة مـن      واألحاديث اجلانبية أثناء حديث     ،فالصمت وعدم إكثار اللغو     
، كلمة يقوهلا املعلـم     وإصغائه لكل    ، خطوات حسن االستماع مث يأيت بعد ذلك انتباه املتعلم        

: قال أعرايب . ي إىل النفع املرجو     فالصمت بدون حسن االستماع ال يؤد     ، وفهمها والتأمل فيها    
  )٥(" وإن كان بليغاً مع سوء االستماع ، ال ينتفع الرجل بالقول " 

                                           
  ) . ١٢: (رقم احلديث ، باب إطعام الطعام من اإلميان ، ب اإلميان كتا ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
  ) .   ٢٨٤٩: (رقم احلديث ، باب التسليم عند القيام والقعود ، أبواب االستئذان  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )2(

 " . حديث صحيح : "     وقال الترمذي 
  ) .    ٢٧٩١( رقم احلديث ، ل النفقة يف سبيل اهللا باب فض، كتاب اجلهاد  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  . ١٤٤/ ١، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: عبد الكرمي ،  السمعاين )4(
  . ١٩٥/ ١، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )5(



 ١٧٤

 والتركيز اجليد فيما يلقـى    ، واالنتباه  ،فاملتعلم لن يستفيد مما يلقى عليه مع عدم اإلصغاء          
 . عليه من معلومات 

كما أن من توقري جملس العلم أن خيفض املتعلم صوته إذا عرض له أمر يف جملـس العلـم                   
  . )١(وذلك لئال يفسد السماع على غريه ، واحتاج إىل ذكره 

ومن توقري جملس العلم أيضاً أال جياهر أحد فيه بالقول السيء الذي جيـرح املـشاعر أو                 
 . ي اآلخرين ذيؤ

  ) . ١٤٨: آية ، النساء (  }الَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ {:  قال تعاىل

وبالذات عند توجيهه ملن أسـاء      ، وألنه صلى اهللا عليه وسلم كان عند تعليمه ألصحابه          
 : منهم كان ال يصرح باسم املسيء بل يتحدث صلى اهللا عليه وسلم بلفٍظ عاٍم مثل قوله 

 .  الناس يعرفهدون أن ، فيعرف املسيء إساءته "  أقوام يفعلون كذا ما بال" 
ويشمل هذا األدب أيضاً تغيري ضمائر الكالم إذا أفضت حكايتها علـى وجههـا إىل               " 
 :  حيث قال – رضي اهللا عنه – ومثال ذلك ما رواه املسيب بن حزن )٢("قبيح

، هللا عليـه وسـلم      جاءه رسول اهللا صلى ا    ، ملا حضرت أبا طالب الوفاة      " 
فقال رسول اهللا صلى اهللا     ، وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية        ، فوجد عنده أبا جهل     

فقـال أبـو    ،   كلمة أشهد لك ا عند اهللا     ، قل ال إله إال اهللا      ، عليه وسلم يا عم     
يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد املطلب ؟ فلم يزل           : وعبد اهللا ابن أيب أمية      ، جهل

ويعيدان له تلك املقالة حىت قال أبو       ،  صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه        رسول اهللا 
  )٣(" هو على ملة عبد املطلب : طالب آخر ما كلمهم 

أنا "أن أصل قول أيب طالب      ) : " عبد الرمحن الرب    ( والشاهد من هذا النص هو كما قال        
  )٤(" ري املتكلم ولكن الصحايب استقبح حكاية الكالم بضم، على ملة عبد املطلب 

وهو أن من حكى من قول      ، والتصرفات  ، فهذا من أحسن اآلداب     ) : " النووي  ( قال  
                                           

  . ٥٠ :ص ، مرجع سابق  ، ..من أدب احملدثني : أمحد حممد ،  سيف )1(
، دار الـيقني     ، ٢٠٦: ص   ، )أو التحمل واألداء    ( مناهج وآداب الصحابة يف التعلم والتعليم       : عبد الرمحن   ،  الرب   )2(

  .   ١ط ، هـ ١٤٢٠، مصر 
رقـم  ، باب الدليل على صحة إسالم من حصره املوت مـا مل يــغرغر              ، كتاب اإلميان    ، صحيح مسلم :  مسلم   )3(

 ) . ٣٩: (احلديث 
  .   ٢٠٦: ص ، مرجع سابق  ، مناهج وآداب الصحابة يف التعلم والتعليم: عبد الرمحن :  الرب )4(



 ١٧٥

  )١("غريه القبيح أتى به بضمري الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع 
 :  اختتام اجمللس بكفارة اجمللس -حـ

 أو قول سيء    ،أو منيمة   ، أو بغري قصد غيبة     ، فقد يصدر من اإلنسان يف جملسه بقصد منه         
لذلك كان البد أن يعتذر إىل خالقه عز وجل مبا نص عليه تعاىل على لـسان                ، أو ملز   ، أو مهز   

: فقال قبل أن يقوم ، من جلس يف جملس كثر فيه لغطه : " نبيه صلى اهللا عليه وسلم حيث قال        
هللا له ما كان يف     مث أتوب إليك ، إال غفر ا      ، ال إله إال أنت أستغفرك      ، وحبمدك  ، سبحانك ربنا   

  )٢(" جملسه ذلك 
فإن هناك أموراً جيب    ، وااللتزام ا يف جمالس العلم      ، وكما أن هناك أمور يستحب فعلها       

 : ومنها ، واجتناا لورود النهي عن فعلها على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، االبتعاد عنها 
 :  كراهية اجللوس وسط احللقة –أ 

 . اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن الذي جيلس وسط احللقة وذلك ألن رسول 
ملعون على لسان حممد من قعـد       : فقال حذيفة   ، عن جملز أن رجالً قعد وسط احللقة        " 

  )٣(" وسط احللقة 
 :  كراهية التفريق بني اثنني إال بإذما -ب

  )٤(" ا ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذم: " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 :  النهي عن ختطي الرقاب -جـ

ويـصرف  ، ويفسد عليهم حـسن االسـتماع       ، وذلك حىت ال يؤذي القادم اجلالسني       
  )٥(" من ختطى حلقة قوم بغري إذم فهو عاص : " قال صلى اهللا عليه وسلم ، انتباههم إليه 

                                           
، باب الدليل على صحة إسالم من حـضره املـوت ومل يغرغـر              ، كتاب اإلميان    ، شرح صحيح مسلم  :  النووي   )1(
١/٢١٤ 
 ) . ٣٤٩٤: (رقم احلديث ، ن جملسه باب ما يقول إذا قام م، أبواب الدعوات ، اجلامع الصحيح :  الترمذي )2(

 " حديث حسن صحيح : "    وقال الترمذي 
 )  ٢٩٠١(رقم احلديث ، باب ما جاء يف كراهية القعود وسط احللقة ، أبواب االستئذان  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )3(

 " حديث حسن صحيح : "    وقال الترمذي 
رقـم  ، باب ما جاء يف كراهية اجللوس بني الرجلني بغـري إذمـا   ، تئذان أبواب االس ، اجلامع الصحيح   :  الترمذي   )4(

 " . حديث حسن : " وقال الترمذي ، ) ٢٩٠٠: (احلديث 
  . ٨/٦٢، باب فيمن ختطى حلقة قوم ، كتاب األدب  ، جممع الزائد:  اهليثمي )5(



 ١٧٦

            الس واحللقات أن جيلس حيث ينتهي به الس حىت ال يقع    ولذلك جيب على من يرتاد ا
 . وقد كان هذا فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم ، يف احملذور الشرعي 

كنا إذا أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم جلـس          : " عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال         
  )١(" أحدنا حيث ينتهي 

 :  كراهية أن يقيم رجالً من جملسه وجيلس فيه -د
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يقام الرجل مـن            "  –رضي اهللا عنه    –عن ابن عمر    

وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من        ، وجيلس فيه آخر و لكن تفسحوا وتوسعوا        ، جملسه  
والضغائن اليت قد حتـدث     ،  والسبب يف ذلك هو جتنب األحقاد        )٢(" مث جيلس مكانه    ، جملسه  

  )٣(.له وهو مستحق له وأخيه نتيجة الستنقاص حقه الذي نا، بني املسلم 
لقوله صلى اهللا عليه    ، ومن ذلك ايضاً كراهية اجللوس يف موضع من قام وهو يريد العودة             

  . )٤(" إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به : " وسلم 
 :  اجتناب اجللسات املنهي عنها -هـ

 .  يده أن جيلس املرء واضعاً يده خلف ظهره متكئاً على باطنومنها 
، مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن الشريد بن سويد     

: فقال، واتكأت على إلية يدي     ، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري       ، وأنا جالس هكذا    
  )٥(" أتقعد قعدة املغضوب عليهم 

يقعد بـني الظـل     فقد ى صلى اهللا عليه وسلم أن        ، ومنها اجللوس بني الظل والشمس      
  . )٦(والشمس

                                                                                                                                
 " فيه جعفر بن الزبري وهو متروك : "      وقال اهليثمي 

حـديث  : " وقال الترمذي   ، ) ٢٨٦٩: (رقم احلديث   ، باب          ، أبواب االستئذان    ،  اجلامع الصحيح  : الترمذي   )1(
 " . حسن

 )   ٦١٤٤: (رقم احلديث ، باب ال يقيم الرجل الرجل من جملسه ، كتاب االستئذان  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 .  ١٠٤: ص ، مرجع سابق  ، كتاب اآلداب: فؤاد ،  الشلهوب )3(
  ) . ٢١٧٩: (رقم احلديث ، باب إذا قام من جملسه مث عاد فهو أحق به ، كتاب السالم  ، صحيح مسلم:  مسلم )4(
 ) . ٤٨٤٨: ( رقم احلديث ، يف اجللسة املكرهة ، كتاب األدب  ، سنن أيب داود:  أبو داوود )5(

 )  )  ٦٦٩٩: (رقم احلديث ، جع سابق مر ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته: األلباين " ( حديث صحيح      " 
 ) . ٤٨٢١: ( رقم احلديث ، اجللوس بني الظل والشمس  يف باب ، كتاب األدب  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )6(
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وهذه اجللسات جاء النهي الصريح عنها يف السنة النبوية لذلك فعلى اجلالس يف جمـالس               
العلم يف املساجد بالذات أن يتجنب تلك املنهيات ألن جلوسه لطلب العلم يف املسجد مبثابـة                

 . العبادة 
ريها من اـالس وكـان      وهكذا فقد متيزت جمالس العلم يف املساجد بآداب ميزا عن غ          

، واهلدوء  ، يف جو يسوده الوئام     ، اهلدف منها توفري اجلو املالئم لرواد املساجد للتزود من العلم           
 . والطمأنينة 

 

                                                                                                                                
 )  ) .   ٦٧١٧: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته: األلباين " ( حديث صحيح      " 



 :الفصل الثالث   

מ א
א א א א

א
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، إن العمل التربوي يف أي جمتمع من اتمعات حيتاج لضمان جناحه إىل متويل مناسـب                

وخادمـاً  ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك التمويل ضخماً بقدر ما جيب أن يكـون فعـاالً                
 بالفعل يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجـري          حدثوهذا ما   ،ألهداف العمل التربوي    

د تناول موضوع التمويل الذي رافق العمل التربوي فيه ما يلي الحظ عنالذي ي : 
 متيز العمل التربوي يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري بوجود أهداف سامية              -١

وهذه األهداف تدفع الفرد املـسلم للبـذل        ،يسعى كل فرد من أفراد اتمع املسلم لتحقيقها         
فطلب العلم يف اإلسـالم     ، يسعى لتحقيق أهداف مادية فقط      والعطاء بقوة تفوق قوة غريه ممن       
وتعليم العلم هو لرفع اجلهل عـن اجلـاهلني          ،والفوز جبنته   ، هو لنيل رضا اهللا سبحانه وتعاىل       
فلو وجد األجر املادي كان مكمالً ملا       ، اخل  .. وتعمري الكون   ، وحتقيق مبدأ اخلالفة يف األرض      

رار يف العمل وإن مل يوجد مل يفقد املسلم الـدافع الرئيـسي             ووسيلة من وسائل االستم   ، سبق  
 . فقط وعطاؤه بنفس القدر الذي كان عليه من قبل ، للعمل بل استمر بذله 

فإن التمويل املناسب من أهم وسائل حتقيق       ، وهذا ال يعين إلغاء دور املال يف ذلك اتمع          
 كان وسيلة من وسائل جنـاح العمـل         لكن التمويل يف اتمع اإلسالمي    ، النجاح ألي عمل    

 . وعندما ال يتوفر كان القيام باألعمال يتم تطوعاً من قبل األفراد ، وليس غاية ، التربوي 
 أن اتمع اإلسالمي كأي جمتمع ناشئ واجه يف بداية نشأته صعوبات متثلت يف قلـة                -٢

اإلسـالمية وعنـدما     العقيدة   ونشر، وانشغال املسلمني بتثبيت أركان دولتهم      ، موارده املالية   
بتت دعائمه كانت تكاليف العمل التربوي فيه بسيطة تبعاً لبـساطة         استقر اتمع اإلسالمي  وثُ    

ومعلميه أكثرهم يعمل تطوعاً بدون     ، فمكان التعليم هو املسجد     ، البيئة اليت كان يعيشها أهله      
لذلك كان متويلـه    ، اخل  .. جارة  والعظام واحل ،وأدواته من البيئة احمليطة كسعف النخل       ، أجر  

 . يسرياً وقد يعتمد يف معظم األحيان على التربعات العينية 
وذلك أن التعليم يف ذلـك      ،  مل تكن الدولة ترى أن من واجبها اإلنفاق على التعليم            -٣

ذلـك أن   ، وليس عمالً يؤخذ عليه أجر      ، اتمع متيز بقدسية جعلت اجلميع يشعر بأنه عبادة         
وعدم نشره وحىت   ، وآمث بكتمان ذلك العلم     ، لم مأمور شرعاً بتبليغ ما وصله من علم         كل مس 

فإنه كان يرى ذلك من باب احتسام       ، من رأى أنه من حق املعلمني أخذ األجر على التعليم           
 . يف األوقات اليت فرغوا فيها من أعماهلم ألداء ذلك العمل ال على العمل ذاته 
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 : لتعليم يف املساجد يعتمد على ثالثة مصادر رئيسية  كان اإلنفاق على ا-٤
حيث كان اإلنفاق من خالله يتم بطريقتني أحدمها مباشرة عن طريق            : بيت املال : أوالً  

وذلـك كلـه مـن      ، اخل  .. وتوسيعها  ، وصيانتها  ، اإلنفاق على املساجد من حيث إنشائها       
 . ا واملوارد االختيارية كالصدقات وغريه، موردي الفيء 

واملتعلمني من خالل العطاء الذي يـصرف       ، والثاين غري املباشر عن طريق متويل املعلمني        
والزكاة اليت تصرف   ، وأيضاً عن طريق الصدقات     ، لكل فرد من أفراد اتمع يف ذلك الوقت         

وهؤالء قد يكونون شرحية كـبرية      ، يف كل بند من بنوده      ، وأبناء السبيل   ، للفقراء واملساكني   
 . معلميها يف ذلك الوقت ب املساجد ون طالم

حـىت وإن   ،  حيث كان مجيع ما يصرف على طالب املساجد ومعلميها           :اهلبات  :ثانياً  
 .  ال على سبيل األجر واملكافأة ، اهلبةفهو على سبيل ، واألمراء ، كان من اخللفاء 

أو تكـون   ، ل   وميكن أن تدخل هي واهلبات ضمن موارد بيـت املـا           :األوقاف  : ثالثاً  
، مستقلة عنه تبعاً للطريقة اليت بذهلا ا صاحبها سواء أكانت وقفاً أو هبة لكن ألمهية اهلبـات                  

، فإا أفردت عن غريها من موارد بيت املـال          ، واألوقاف يف جمال التعليم يف املساجد بالذات        
 .  املساجد بالذات واألوقاف مصدراً دائماً من مصادر متويل التعليم يف، حيث شكلت اهلبات 

 فيما وصل إليه اتمع اإلسالمي يف فترة من         – بعد فضل اهللا تعاىل      –وإليها يرجع الفضل    
وكان هذان املوردان املكمل ملا يتم متويله من بيت مـال           ، الفترات من تقدم علمي وحضاري      

 واعتمد اإلنفـاق    ،بل لقد استقلت األوقاف أحياناً ببعض املشاريع التعليمية كاملة          ، املسلمني  
، على تلك املشاريع على أموال الوقف بالكامل حيث مت إنشاء معظم املساجد يف بالد اإلسالم              

 . ومتويلها بأموال الوقف فقط 
واملهم أن مصادر التمويل تظافرت يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري فقامـت              

 . من خالهلا ضة علمية منقطعة النظري 
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א :א

א א א א א
א

א :א
 .   األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية يف العهد النبوي          

 
 

א :א
 .  األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين           

 
 

א :א
 األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية بعد عهد الراشدين وحىت اية القرن            

 . األول اهلجري 
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א א:א א א א א א
مع هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        ، بدأ تكوين الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة        

وتعتمد يف إنـشائها علـى      ، مؤسسات الدولة مجيعها تتسم بالبساطة يف اإلنشاء         وكانتا  إليه
ومن ضمن تلك املؤسسات اليت بدأ      ، جهود األفراد واموعات املتطوعة للقيام باألعمال العامة        

مراعاة لألحوال االقتصادية الـسائدة يف بدايـة      " املسجد  " إنشاؤها بسيطاً يف شكله وتكاليفه      
 ذلك مع منـو االقتـصاد يف الدولـة          بعدالدولة اإلسالمية مث تطورت مجيع املؤسسات       نشأة  

وفيما يلي نستعرض أهم األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية يف         ، اإلسالمية واتساع رقعتها    
 . القرن األول اهلجري 

א א:א א א א :א
 األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية يف بداية نشأا صعبة جداً نظراً لقلة مـوارد              كانت

وأيضا احلـروب   ، ولطبيعة أراضيها اليت تتميز بصحراويتها يف معظم املناطق         ، الدولة من جهة    
 . اليت كانت ختوضها إلثبات وجودها من جهة أخرى 

 الوضـع االقتـصادي يف      )١(سليمانوحمزمة بن   ، وقد وصف الصحايب اجلليل أبو هريرة       
 : املدينة املنورة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوهلما 

، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيوع        : " قال أبو هريرة رضي اهللا عنه       
، لكثرة من يغـشاه     : قال  ،  وكيف ذلك اجلوع    :  أليب هريرة    )٢(قال األعرج 

وأهل ،  يأكل طعاماً أبداً إال ومعه أصحابه        فال، وقوم يلزمونه لذلك    ، وأضيافه  
، فلما فتح اهللا خيرب اتسع الناس بعض االتـساع          ، احلاجة يتتبعون من املسجد     

إمنا طعام  ، ال زرع فيها     ∗واملعاش شديد هي بالد ظلف    ،  ضيق   بعدويف األمر   
 ) ٣(" وعلى ذلك أقاموا ، أهلها التمر 

 سوء األوضاع االقتصادية يف بدء الدولة اإلسالمية         هنا يعلل  –رضي اهللا عنه    –فأبو هريرة   

                                           
وكريـب  ، والسائب بن يزيد    ، خمرمة بن سليمان الواليب املدين ، من ثقات التابعني حدث عن عبد اهللا بن جعفر                 " )1(

 . هـ ١٣٠قتل يوم وقعة قديد عام ، وكان ثقة ،موىل ابن عباس 
  ) .      ٥/٤١٧، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب      ( 

 .  هو عبد الرمحن بن هرمز األعرج )2(
  ) . ٣/١٥٩، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي " ( ظلف العيش أي بؤسه وشدته "  ∗
  . ١/٤٠٩ ، سابقمصدر  ، الطبقات الكربى: بن سعد  ا)3(
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وكثرة القادمني إىل املدينة    ، واعتمادها على زراعة التمور فقط      ، بأن طبيعة األرض الصحراوية     
من الراغبني يف دخول اإلسالم هي األسباب الرئيسية وراء سوء األحوال االقتصادية يف بدايـة               

  . الدولة اإلسالمية
 : ليمان وقال خمرمة بن س

 تدور على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         )١(كان جفنة سعد بن عبادة    " 

بـن عبـادة مـن      اوغري سعد   ، إىل يوم توىف    ، منذ يوم نزل املدينة يف اهلجرة       

األنصار يفعلون ذلك فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتواسون            

يقة ليس فيها معاش إمنـا      والبالد ض ،والقدام يكثرون   ، ولكن احلقوق تكثر    ، 

واإلبل أكـل   ، أم اإلبل   ،  حيمله الرجال على أكتافهم       مثر خترج مثرم من ماء   

   )٢(" فيذهب مثرم تلك السنة ،  ∗ورمبا أصاب خنلهم القشام، ذلك 

والـيت  ، وهنا يكرر خمرمة بن سليمان نفس األسباب اليت ذكرها أبو هريرة رضي اهللا عنه    
، ال االقتصادية يف بداية الدولة اإلسالمية وهي كثرة القادمني إىل املدينـة             علل ا سوء األحو   

، واعتمادهم بشكل رئيسي على الزراعة اليت تعتمد على األساليب البدائية يف سـقيا الـزرع                
 . وتعرض زرعهم لآلفات الزراعية اليت قد تتلف مثارهم يف بعض السنوات 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدة إجراءات         ختذاوأمام هذا الوضع االقتصادي الصعب      
 : للتخفيف من سوء األحوال االقتصادية يف دولته الناشئة كان منها 

 ) العمري (يقول ، وذلك يف السنة األوىل للهجرة  ،  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار-أ
بني االثـنني   وقد ترتب على تشريع نظام املؤاخاة حقوق خاصة بني املتآخني كاملؤاساة            " 

كما ترتب عليها أن يتوارث املتـآخيني ممـا يرقـى           ، مؤاساة مطلقة تشمل كل أوجه العون       
  )٣(" بالعالقات بينهم إىل مستوى أعمق من أخوة الدم 

 . وتدلُّ هذه القصة على النتائج امللموسة اليت حققها تشريع هذا النظام 

                                           
، وكان أحد النقباء كان سيداً جواداً     ، وبدراً  ،سعد بن عبادة بن دليم من بين اخلزرج أنصاري ساعدي شهد العقبة              " )1(

 ) .      ٢/٥٩٤، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب :ابن عبد الرب.  (هـ ١٥مات حبوران من بالد الشام عام 
 " وهو أن ينتفض مثر النخل قبل أن يصري بلحاً ، آفة من آفات الثمر : القشام  "  ∗

  ) . ٢/١٣٥ ، ٤/٦٦، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي         ( 
  . ١/٤٠٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  .      ٧٣: ص ، مرجع سابق  ، ..نبوة اتمع املدين يف عهد ال: أكرم ،  العمري )3(
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د آخى صلى اهللا عليه وق،  لعبد الرمحن بن عوف      )١(قال سعد بن الربيع   " 

فانظر أيهما  ، ويل امرأتان   ، إن يل ماالً فهو بيين وبينك شطران        : وسلم بينهما   

بارك  اهللا لـك يف      : قال  ، فتزوجها  ، ت  فإذا حلَّ ، فأنا أطلقها   ، أحب إليك   

 قد ∗وإقط، حىت رجع بسمن فلم يرجع ، دلوين على السوق ، ومالك ، أهلك 

: فقال  ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثر صفرة          ورأى علي : قال  ، أفضله  

  )٢(" ولو بشاة ، أومل : تزوجت امرأة من األنصار فقال : ميهم ؟ فقلت 

بل مشلـت   ، ومل تكن هذه الصورة هي الوحيدة من صور األخوة اليت أوجدها اإلسالم             
 :  وسلم  حىت قال املهاجرون لرسول اهللا صلى اهللا عليهالتكافلأخوم مجيع صور 

لقد ، وال أحسن بذالً من كثري      ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل           " 
قال صلى اهللا   ، حىت لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله         ، ∗∗وأشركونا يف املهنأ  ، كفونا املؤونة   

  )٣(" ودعومت هلم ، ما أثنيتم عليهم ، ال : عليه وسلم 
 أوجها اإلسالم بني املهاجرين واألنصار فقط بل بني األنـصار           ومل تكن تلك األخوة اليت    

وأن ، واخلزرج  ، فقد استطاع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يؤلف بني األوس            " ، أنفسهم  
جيعل منهم كتلة قوية متماسكة تضاءل إىل جانبها وضع القوى األخرى يف املدينة من اليهـود                

  )٤(" واملنافقني 
 

                                           
وكان أحد النقباء وشهد بيعة العقبـة       ، شهد بدراً   ، من بين كعب بن اخلزرج األنصاري       ، سعد بن الربيع بن عمر       " )1(

 )٢/٥٨٩، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب .   ( وقتل يوم أحد شهيداً ، والثانية ، األوىل 
هـ  ١٤٠٤،  بريوت ، مؤسسة الرسالة ، ) إقط ( مادة  ، جممل اللغة: أمحد ، ابن فارس"   ( من اللنب : اإلقط " إقط   ∗

  ) .  ١ط، م ١٩٨٤
رقم احلـديث   ، باب قول سعيد بن الربيع البن عوف لك شطر مايل           ،  ، كتاب البيوع     صحيح البخاري :  البخاري   )2(
)٢٠٣٤ . ( 
، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي " ( وهو كل أمر يأتيك بال مشقة أو تعب ، من هنئ : " املهنأ  ∗
٥/٢٧٦ ( 
حـديث حـسن    : " وقال الترمذي   ، ) ٢٦٠٤: (رقم احلديث   ، أبواب صفة القيامة     ، اجلامع الصحيح :  الترمذي   )3(

 "      صحيح
 .       ت . د ، القاهرة، دار الفكر العريب  ، ١١٨ :ص  ، دولة الرسول يف املدينة، أمحد إبراهيم ،  الشريف )4(



 ١٨٥

 عند قدومـه    هللا عليه وسلم وثيقة بني املسلمني واملشركني واليهود        وضع صلى ا   -ب
تضمنت عدة بنود تتعلق بضرورة تضامن املؤمنني يف إعطـاء  " الصحيفة " املدينة كانت تسمى   

ختصاص كل من املـؤمنني     اكما تنص على    ، وإعانة املثقلني بالديون    ، الديات وفداء األسرى    
  )١(مشتركني عندما حياربون عدواً واحداً واليهود بتحمل نفقام العسكرية 

 ملواجهـة  والعطـاء ،  حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني على البـذل   -جـ
ووعد على ذلك باألجر العظيم من      ، االحتياجات الضرورية اليت ال يوجد ميزانية لإلنفاق عليها         

 . اهللا سبحانه وتعاىل 
من يشتري بقعة آل    : وله اجلنة ؟ وقال     ،  رؤمه   من حيفر بئر  : فقال صلى اهللا عليه وسلم      

وله اجلنة ؟ ففعل عثمان  ، من جيهز جيش العسرة     : وله اجلنة ؟ وقال     ، فالن فيزيدها يف املسجد     
  . )٢(كل ذلك 
 فاقترض من صفوان بن     )٣( قام صلى اهللا عليه وسلم باالقتراض لصاحل خزانة الدولة         -ء
 : فقال له صفوان  ،  أدرعاً للتحضري لغزوة حنني)٤(أمية

  )٥(" بل عارية مضمونة : أغصب يا حممد ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم " 
  . )٧( سنتني )٦(كما تعجل زكاة عمه العباس 

                                           
املعهد اإلسالمي للبحوث    ، ١٩: ص   ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم وتطبيقاا املعاصرة       : منذر  ،  قحف   )1(

 . م ١٩٩٣-هـ ١٤١٣، اململكة العربية السعودية ، البنك اإلسالمي للتنمية ، والتدريب 
 ) . ٣٦٢٨(رقم احلديث ، باب مناقب عثمان رضي اهللا عنه ، كتاب املناقب  ، يح البخاريصح:  البخاري )2(
  .        ٢٨: ص ، مرجع سابق  ، ..اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم : منذر ،  قحف )3(
 ) . هـ ٤١عام (وتوىف ، وشهد الريموك ، وحسن إسالمه ، أسلم بعد فتح مكة ،  صفوان بن أمية بن خلف )4(
 ) . ٢/٥٦٢، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب  (                  
 "صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" وقال احلاكم  ، ٢/٤٧، كتاب البيوع  ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )5(
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني       عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأسن من ر        ،  العباس بن عبد املطلب بن هاشم        )6(

 )٢/٨١٠، مصدر سابق ،االستيعاب يف معرفة األصحاب : ابن عبد الرب " ( وأسلم يوم فتح مكة ، كان سيداً يف قريش ، 
مطبعة جملس دائـرة     ، ٤/١١١، باب تعجيل الصدقة    ، كتاب الزكاة    ، السنن الكربى : أمحد بن احلسن     ، البيهقي )7(

 .        ت . د ، اهلند ، الدكن  ، حبيدر آباد ، مانية املعارف العث
  .٣/٧٩، باب تعجيل الزكاة ، كتاب الزكاة  ، جممع الزوائد: اهليثمي 

 " فيه حممد بن ذكوان فيه كالم وقد وثق : "          وقال اهليثمي 



 ١٨٦

א א:א א א א א :א

د اخللفاء الراشـدين نظـراً لزيـادة        حتسنت األحوال االقتصادية للدولة اإلسالمية يف عه      
، ومصر، وخراج األراضي الزراعية املفتوحة يف كل من بالد الشام           ، الغنائممواردها من أموال    

 . اخل .. وظهور مورد العشور ، والعراق 
وأكرب دليل على تلك القفزة اهلائلة يف موارد الدولة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشـدين               

 ) : املاوردي ( قال ، ن يف عهد عمر بن اخلطاب هو تدوين الديوا
 –رضي اهللا عنه    –أول من وضع الديوان يف اإلسالم عمر بن اخلطاب          " 

سببه أن أبا هريرة قدم عليـه       : فقال قوم   ، واختلف الناس يف سبب وضعه له       

مخسمائة ألف درهم   : ماذا جئت به ؟ فقال      : فقال له عمر    ، مبال من البحرين    

مائة ألف مخـس    ، نعم  : أتدري ما تقول ؟ قال      : فقال له   ، عمر  فاستكثره  ، 

فصعد عمر املنرب فحمـد     ، ال أدري   : أطيب هو ؟ فقال     : فقال عمر   ، مرات  

فإن شئتم كلنا لكم  ، كثريقد جاءنا مال    ، أيها الناس   : مث قال   ، اهللا وأثىن عليه    

 أمري املـؤمنني قـد   يا: فقام إليه رجل فقال ، كيالً وإن شئتم عددنا لكم عداً    

  )١(" فدون أنت لنا ديوان ، رأيت األعاجم يدونون هلم ديوان 

 هو أن عمر رضي اهللا عنه استشار الصحابة فيما يأتيه من أموال وقيل إن سبب وضعه 
، تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من املال         : فقال له علي رضي اهللا عنه       " 

وإن مل حيصوا   ، الً كثرياً يسع الناس     أرى ما : وال متسك منه شيئاً وقال عثمان       

فقال خالد بن الوليد    ، خشيت أن ينتشر األمر     ، حىت يعلم من أخذ ممن مل يأخذ      

، فدون ديواناً   ، وجندوا أجناداً   ، قد كنت بالشام فرأيت ملوكاً دونوا ديواناًَ        : 

ـ  ، )٢(ودعا عقيل بن أيب طالب    ، فأخذ بقوله   ، وجند أجناداً    رمة بـن   ـوخم

                                           
، دار الكتب العلميـة      ، ٢٠٠- ١٩٩ :ص  ، والواليات الدينية    ، األحكام السلطانية : علي بن احلسن    ،  املاوردي   )1(

 .        م ١٩٧٨- هـ ١٣٩٨، لبنان ، بريوت 
أسـلم  ، جيتمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عبد املطلب            ، عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم           " )2(

 " . توىف يف خالفة معاوية رضي اهللا عنهما ، وشهد مؤتة ، قبل احلديبية 
  ) .      ٣/١٠٧٨، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  عبد الرب  ابن    ( 



 ١٨٧

اكتبوا النـاس   : وكانوا من شباب قريش فقال       ، )٢( بن مطعم  وجبري ، )١(لنوف

  )٣("على منازهلم 

 بالنسبة لألسـر    مورد مهم  ما ميثله العطاء الثابت يف عهد اخللفاء الراشدين من           خيفىوال  
 عن طريق   تكتسبهحيث كانت معظم األسر تعتمد يف السابق على مورد واحد           ، لتعليم أبنائها   

وهذه املوارد كانـت معرضـة للزيـادة        ، اخل  ... ،  أحد املهن كالزراعة أو التجارة       احترافها
موارد ومع وجود العطاء أصبحت     ، والنقصان تبعاً للظروف واألحوال اليت تتحكم يف كل منها          

بعض األسر ثابتة نسبياً حيث كان لكل فرد يف اتمع اإلسالمي نصيبه من العطاء قل أو كثـر                  
ما أحد إال وله يف     ، واهللا الذي ال إله إال هو       : " ن اخلطاب رضي اهللا عنه قال       كما قال عمر ب   
  )٤(" نعه  أو معطيِههذا املال حق أُ

يف عهد اخللفاء الراشدين مع     ، والصغري والكبري   ، واألنثى  ، واستمر العطاء للجميع الذكر     
كر بني اجلميع بينمـا     اختالفات بسيطة يف تقديرهم حلجم ذلك العطاء حيث ساوى فيه أبو ب           

 يفواستمر عثمان على نفس ـج عمـر          ، )٥(فاضل عمر بني الناس تبعاً لسبقهم يف اإلسالم         
العطاء بينما عاد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل سنة أيب بكر يف العطاء من حيث عـدم                    

  : املفاضلة بني الناس وكان من أهم ما متيز به عهد اخللفاء الراشدين اقتصادياً
بـن  اواتباع عمـر    ،  اخلراج نظراً لكثرة األرضي الزراعية املفتوحة        مورد زيادة أمهية    -أ

 )٦(اخلطاب رضي اهللا عنه ملبدأ فرض اخلراج على األرض املفتوحة بدالً من توزيعها بني الفاحتني              

                                           
، وكان يؤخذ عنـه النـسب   ، وعلم بأيام قريش ، وكان له سن ، خمرمة بن نوفر القرشي كان  من مسلمة الفتح         " )1(

 ) .هـ٥٤(توىف باملدينة زمن معاوية عام ، وهو أحد علماء قريش 
  ) . ٣/١٣٨٠، مصدر سابق  ، ستيعاب يف معرفة األصحاباال: ابن عبد الرب     ( 

، وقيل عام خيـرب     ، أسلم عام الفتح    ، قاطبة  ، والعرب  ، كان من أنسب قريش     ، جبري بن مطعم القرشي النوفلي       " )2(
 ) "  هـ٥٧(و توىف عام ، وفيمن حسن إسالمه منهم ، ذكره بعضهم يف املؤلفة قلوم 

  ) . ١/٢٣٢، مصدر سابق  ، تيعاب يف معرفة األصحاباالس: ابن عبد الرب    ( 
ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلرف                : علي بن حممد    ،  اخلزاعي   )3(

 . م ١٩٩٩-هـ ١٤١٩، لبنان ، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي  ، ٢٤٤: ص  ، والصنائع والعماالت الشرعية
 . ت . د، مصر ، دار اإلصالح  ، ١٠٦: ص  ، كتاب اخلراج: يعقوب بن إبراهيم ، يوسف  أبو )4(
  . ١٠٠: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )5(
، م  . د، دار الفكـر     ، ٧٣-٧٢: ص   ، األمـوال : القاسم بن سـالم     ، أبو عبيد   : انظر   للمزيد عن هذه املسألة      )6(

  .         ٧٢ إىل ٦٩:  ص من، مصدر سابق  ، اخلراج: بو يوسف وأ .   ٢ط، م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥



 ١٨٨

لِ الْقُـرى فَلِلَّـهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى           ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهـ       {: اجتهاداً منه يف تفسري قوهله تعاىل       
          اء مِنكُمالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِنيِ وسالْمى وتَامالْيو.  )١٠-٧:اآلية ، احلشر(}ِ

يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو عبـارة عـن             " العشور  "  ظهور مورد    -ب
وسيأيت احلديث عنها   ( ، سوم اليت تؤخذ على جتارة أهل الذمة املارين ا على بالد اإلسالم             الر

 . ) بشيء من التفصيل عند احلديث عن موارد بيت املال 
أراض ختتارها الدولة اإلسالمية مـن أراضـي        : " والصوايف هي   ،  إزدياد الصوايف    -جـ
حيث ، دة منها وختصيصها ملكية خاصة للدولة        أراضي اخلراج غري املؤجرة لإلفا     مناملوات أو   

  )١(أي أا داخلة فيما يسمى اليوم بالقطاع العام االقتصادي، كانت تزرع لصاحل اخلزانة العامة 
وبالتايل ، هذا وقد كانت كل زيادة يف موارد الدولة اإلسالمية تعين زيادة يف عطاء أبنائها               

، ما تعين قدرة الدولة على اإلنفاق على إنشاء املساجد          توفري فرصة أكرب لألسر لتعليم أبنائها ك      
 . وتزويدها بكل ما حتتاج إليه 

                                           
  . ٣٧: ص ،  مرجع سابق ،اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم : منذر ،  حتف )1(
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 الدولة الداخلي   أوالً متيز هذا العهد الذي ميثل بداية قيام الدولة األموية باالستقرار يف أمن            
مما أدى إىل االهتمام ، حيث فتحت معظم األمصار ااورة  ، والثبات النسيب حلدودها اخلارجية     

  . )١(فزادت تبعاً لذلك موارد الدولة من اخلراج، بالري والزراعة 
وباملقابل أدى دخول كثري من الشعوب اليت كانت تفرض عليها اجلزية يف اإلسالم علـى               

  . )٢(تضاءلت اجلزية بشكل كبري رفعها عنهم ف
 كاحلوانيـت أقيمت عليها   ) مباين  (وعقارات  ،أراضي  : " ظهور املستغالت وهي    : ثانياً  

والطواحني متلكها الدولة وقد بلغت أمهية هذه اإليرادات أن أفرد هلا ديوان خـاص يف عهـد                 
  )٣()"ديوان املستغالت( مسي امللكالوليد بن عبد 

وما بعده ،  حتسن األوضاع االقتصادية للدولة اإلسالمية يف العهد الراشد   بالرغم من : ثالثاً  
وبالذات يف اال التعليمي حيث كانت      ، فإن ذلك مل يقلل من أمهية مورد التربعات التطوعية          

 . املكافآت واهلبات تصرف لطلبة العلم واملعلمني وخصوصاً من والة األمر من خلفاء وأمراء 

                                           
  .         ٤٥: ص ، مرجع سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: منذر ،  قحف )1(
  . ٤٦: ص ،  مرجع سابق ،عامة للدولة يف صدر اإلسالم اإليرادات ال: منذر ،  قحف )2(
  .         ٤٧: ص ، مرجع سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: منذر ،  قحف )3(



 ١٩٠

 
א :א

א א מ א
א א

א א:א
 . نشأته  : أوالً 

 )  الصدقات -٢ الزكاة      -١(  الصدقات    -موارده         أ: ثانياً 

 .  مخس الغنائم -ب      

 .  الفيء -جـ   

 .  مال من ال ورث له -د   

 . ة والضالة  اللقط-هـ   

 .  أرض املوات واحلمى –و    

 . مصارف موارد بيت املال : ثالثاً 

 
א א:א

א א:א



 ١٩١

א :א:א
عند احلديث عن مصادر التمويل يف الدولة اإلسالمية البد أن ندرك أوالً أننا نتحدث عن               

، والتـضحية   ، فهو دين البذل    ، ويتميز أتباعه عن كافة الناس      ، لف عن سائر األديان     دين خيت 
 . وكذلك كان أتباعه ، والفداء 

ومن آمن بـه كـان      ، فقد بدأ اإلسالم ببدء الوحي يف مكة املكرمة         " 

، مستعداً للتضحية بكل شيء يف سبيله فلما أن بدأ املؤمنون اجلدد يكثـرون              

تربع األرقم بن أيب    ، ل احلاجة إىل مكان جيتمعون فيه       وظهرت هلم حاجات مث   

وانتفع صلى اهللا عليه وسلم مبـال       ، بداره لتكون دار دعوة اجتماع       )١(األرقم  

 كما مت متويل رحلة اهلجرة بكاملها من تربع أيب          – رضي اهللا عنه     – )٢(خدجية

جرون  وهكذا وصل صلى اهللا عليه وسلم واملها       –رضي اهللا عنه    –بكر الصديق   

هي متويل ما حتتاج إليه دعوم      " عادة  " أو  " تقليداً  " إىل املدينة حيملون معهم     

  )٣("من تربعام اخلاصة

فكانت تعتمد  ،  مبوارد قليلة    – كما أسلفنا    –مث يف املدينة املنورة بدأت الدولة اإلسالمية        
وتشريع نظام الغنائم   ، والصدقات التطوعية قبل فرض الزكاة      ، بالدرجة األوىل على التربعات     

 . أو باألصح قبل نشأة بيت املال ، وغريها ، واخلراج واألوقاف 
وكان هناك من يتربع مالياً مثل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي قال صلى اهللا عليـه                  

  . )٤(" أبا بكر :  الناس علي يف صحبته وماله إن من أمن: " وسلم عنه 
فقد كانت األنصار تأيت ، عينياً عندما ال يستطيع التربع باملال كما كان هناك من يتربع " 
 فتعلقها يف مسجد رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـني حـبلني ألهـل الـصفة                    باألقناء

                                           
وكان النيب صلى اهللا    ، وكانت داره مبكة على الصفا      ، األرقم بن أيب األرقم بن أسد القرشي املخزومي شهد بدراً            " )1(

 " باملدينة ) هـ٥٥ت( فأسلم فيها مجاعة كثرية ، وسلم يدعو فيها الناس إىل اإلسالم عليه 
  ) . ١/١٣١، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب     ( 

،  سـنة    ٢٤أقامت معه صلى اهللا عليـه وسـلم         ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، خدجية بنت خويلد األسدي      " )2(
  ) . ٤/١٨١٧،مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب :ابن عبد الرب" (يت قبل خروجه من مكة بثالث سننيوتوف

  . ١٨: ص ، مرجع سابق  ، ..اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم : منذر ،  قحف )3(
 ) . ٢٣٨٢(رقم احلديث ،  عنه باب من فضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا، كتاب الفضائل  ، صحيح مسلم:  مسلم )4(



 ١٩٢

  )١("واملساكني
فقد طلبت األنصار من    ،  مسات املؤمنني يف ذلك العصر       منكما كان التواسي يف احلقوق      

فطلب منهم صلى اهللا    ، وبني املهاجرين   ، وسلم أن يقسم خنلهم بينهم      رسول اهللا صلى اهللا عليه      
  )٢(.ويشركوا املهاجرين يف التمر ، عليه وسلم أن يقوموا بإدارة بساتني النخيل بأنفسهم 

 : وقالوا ، ووهبوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل فضل يف خططهم 
 هلم األنـصار    وهبتها ألصحابه يف أراٍض     وابتىن، إن شئت فخذ منازلنا فقال هلم خرياً        " 

  )٣(" وأراض ليست ملكاً ألحد 
فلم يكـن   ، وتطوعاً من قبل من يقوم ا       ، كما كانت اخلدمات العامة أيضاً تقدم تربعاً        

 . هناك أجور على العمل العام يف بداية اإلسالم 
عليه وسلم وال يف    ومل يكن للعمال واملوظفني رواتب حمددة يف عصر الرسول صلى اهللا            " 

وأصـبح لكـل    ، وملا كان عمر رضي اهللا عنه حددت الرواتب         ، عهد أيب بكر رضي اهللا عنه       
  . )٤(" موظف راتباً 

أو يتربعون هم بالقيام ـا      ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يكلف أصحابه باألعمال العامة          
 . من تلقاء أنفسهم رغبة فيما عند اهللا 

وكـان  ،  بن العـاص     سعيديه وسلم عبد اهللا بن      فقد أمر صلى اهللا عل    " 

أو ، ومل يعرف أن خصص له أجـراً  ، يعرف الكتابة أن يعلم الكتابة يف املدينة  

كما أنه مل يضع رواتب أو أعطيات ألهل الصفة املتفـرغني للـشؤون             ، مرتباً  

 اخلدمات العامة كانت تقدم تربعاً من قبل        – بل كلَّ    – معظم    أن أي، العامة  

ه ومن يضطره منهم عمل اخلدمة العامة لإلنقطاع عن الكسب يقدم ل          ، س  النا

  )٥(" إخوانه اآلخرون اخلدمة متربعني

 الغنائم بعد غـزوة     موردووجود  ، مث بعد تشريع نظام الزكاة يف السنة الثانية من اهلجرة           

                                           
  . ٢/٤٥٧، مصدر سابق  ، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى:  السمهودي )1(
 م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، القاهرة ، طبعة عيسى البايب احلليب وشركاه  ، ٢/٣٢٨ ، السرية النبوية: إمساعيل ،  ابن كثري )2(
  . ٢/٣٢٨، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  ابن كثري )3(
، الكويـت   ، مكتبة الفالح    ، ٥٤٣: ص  ، موسوعة فقه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         : حممد رواس   ،  قلعة جي    )4(

 . م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤
  . ١٩: ص ، مرجع سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: منذر ،  قحف )5(



 ١٩٣

در التمويل  بدأت مصا ، وفدك  ، خيرب   و ،وبين قريظة    ، النضري بين   يفء  مثل وتدفق الفيء ، بدر  
فكان البد من وجود بيت مال ينظم إدخـار األمـوال           ، وتتسع  ،يف الدولة اإلسالمية تتعدد     

 . وإنفاقها
א א:א

 : نشأته : أوالً 
ألا مل تكن متتلك موارد ثابتة      " بيت مال    " هلايف بداية تكوين الدولة اإلسالمية مل يكن        

ممـا تعتمـد   ، اخل .. فال يوجد غنائم وال جزية أو خراج       ، خزانتها  من األموال اليت تدخل يف      
 الدولة يف ذلك الوقت تعتمد علـى التربعـات          توكان،  يف تكوين جهازها املايل      لدولعليه ا 

 . كالديون مثالً، لتزامات الضخمة والصدقات اليت كانت تعجز يف بعض األحيان عن الوفاء باال
كان النيب صلى اهللا عليـه      : " ل  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا      

 ؟ فـإن    قضاءفيسأل هل ترك لدينه     ، وسلم يؤيت بالرجل عليه الدين      
فلما فتح  ، صلوا على صاحبكم    : ترك لدينه وفاءاً صلى عليه وإال قال        

فمن ترك ماالً   ، أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم      : قال  ، اهللا عليه الفتوح    
  )١(" فإيل وعلي  ضياعاًمن ترك ديناً أو ، فألهله 

كما كانت املمتلكات العامة للدولة تنحصر يف بعض األوقاف اليت كان أوهلا مسجد قباء              
وبعض األراضي اليت كانت األنصار بها لرسول اهللا صـلى اهللا           ، مث املسجد النبوي الشريف     

 . وكذلك بعضا األشياء العينية مثل النخيل وغريه ، عليه وسلم 
، ملا فـرغ مـن خيـرب         اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم          عن أنس بن مالك رضي    

فرد النيب صلى   ، رد املهاجرون إىل األنصار منائحهم اليت كانوا منحوهم         ، فانصرف إىل املدينة    
وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين مكان مـن             ، ∗اهللا عليه وسلم إىل أمة عذاقها     

  )٢(" حائطه 
فكانت ، وغنم املسلمون بعد انتصارهم     ، لثانية من اهلجرة وقعت غزوة بدر       مث يف السنة ا   

  . )٣( أول إيراد مادي يدخل خزانة الدولة غنائمها
                                           

  ) .  ٢٢٧٢: ( احلديث رقم، باب الدين ، كتاب احلواالت  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
  ) . ٣/١٩٩، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي "   ( وهي النخلة : عذاق مجع عذق "  ∗
  ) . ٢٥٨٨( رقم احلديث ، باب فضل املنيحة ، كتاب اهلبة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
  .  ٢٤: ص ، مصدر سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: ممنذر ،  قحف )3(



 ١٩٤

 . ويف العام الثاين للهجرة أيضاُ فرضت الزكاة 
ومعها بـدأت   ، وكانت الزكاة حبق هي الركن األول يف النظام االقتصادي اإلسالمي           " 

  )١(" ز املايل يف الدولة اإلسالمية النواة األوىل للجها
مث يفء بـين    ، وذلك يف العام الثالث للـهجرة       ، أتى دور الفئ ممثالً يف يفء بين النضري         مث  

وعامل صـلى اهللا    ، مث فتحت خيرب    ، قريظة بعد غزة اخلندق يف حوايل العام اخلامس للهجرة          
وذلك يف العام الـسابع     ، المية  فكانت أول خراج للدولة اإلس    ، عليه وسلم أهلها على نصفها      

  . )٢(مث فدك اليت صاحل صلى اهللا عليه وسلم أهلها على ما صاحل عليه أهل خيرب ، للهجرة 
 ، )٤(وأول من فرضت عليهم نصارى جنران      ، )٣(مث فرضت اجلزية يف العام التاسع للهجرة      

وبدأ صـلى اهللا    ، ي    وهكذا أخذت مالمح بيت املال يف الظهور التدرجي         )٥(مث جموس البحرين    
وعتاب بن أسيد   ، وأبا هريرة   ، فاستعمل عمر بن اخلطاب     ، عليه وسلم يف استعمال املوظفني      

ممـا  ، وغري ذلك   ، وظهرت التركات اليت ال وارث هلا       ،واهلبات  ، وتزايدت األوقاف   وغريهم  
 . وتوزيعها ، استدعى وجود بيت مال يشرف على حفظ تلك املمتلكات 

 : ارد بيت املال مو: ثانياً 
فهو من حقوق   ،  مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه منهم         كلُّ) : " املاوردي  ( قال  
سواء أدخـل حـرزه أم مل       ، ضافاً إىل حقوق بيت املال       صار بالقبض م   ضِبفإذا قُ ، بيت املال   

٦(" ألن بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان ، دخل ي( .  
 . ل حيدد بدقة موارد بيت مال املسلمني وهذا تعريف شام

 ) : أبو عبيد (  قال –رضي اهللا عنه –وممن حدد موارد بيت املال أيضاً عمر بن اخلطاب 
األموال اليت تليها أئمة املسلمني ثالثة ذكرها عمر بن اخلطاب رضـي            " 

، والـصدقة   ، واخلمس، وهي الفيء   ، هللا عز وجل    اهللا عنه وتأوهلا من كتاب ا     

                                           
  .  ٢٤: ص ، مصدر سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: منذر ،  قحف )1(
  . ٢٦-٢٥: ص ، مصدر سابق  ، اإليرادات العامة للدولة يف صدر اإلسالم: منذر ،  قحف )2(
ـ ١٣٩٣، الزمالـك   ،  اإلسـالمية    معهد الدراسات  ، ٩٠: ص   ، اإلنفاق العام يف اإلسالم   : إبراهيم  ،  علي   )3( -هـ

  . ١ط، م  ١٩٧٣
  . ١٥٨-١٥٧: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )4(
  . ٢٩: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )5(
  . ٢١٣: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )6(



 ١٩٥

فزكـاة  : فأما الصدقة   : أمساء جمملة جيمع كل واحد منها أنواعاً من املال           وهي

، واحلـب   ، والغنم  ، والبقر  ، واإلبل  ، والورق  ، أموال املسلمني من الذهب     

 ألحد من الناس فيها     وهي لألصناف الثمانية الذين مساهم تعاىل الحق      ، والثمار  

 . هذه هلؤالء : وهلذا قال عمر، سواهم 

مما صوحلوا عليه من جزيـة      فما أجتيب من أموال أهل الذمة       : الفيء  وأما  

ومنه خراج األرضيني اليت    ، رؤوسهم اليت حقنت ا دماؤهم وحرمت أمواهلم        

ومنـه  ، على طسق يؤدونه    افتتحت عنوةً مث أقرها اإلمام يف أيدي أهل الذمة          

، ج مـسمى    وظيفة أرض الصلح اليت منعها أهلها حىت صوحلوا منها على خرا          

ومنه ، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة اليت ميرون ا عليه لتجارم              

فكل هذا مـن    ، ما يؤخذ من أهل احلرب إذا دخلوا بالد اإلسالم للتجارات           

والركاز العادي وما يكون    ، فخمس غنائم أهل احلرب     : وأما اخلمس   ، الفيء  

  )١("من غوص أو معدن

وال يـشمل   ، وتوزيعها  ،  فقط األموال الواجب على اإلمام مجعها        وهذا التعريف يشمل  
وغري ذلك  ، واألموال اليت ال وارث هلا      ، واألوقاف  ، والوصايا  ، اهلبات والصدقات التطوعية    

 . مما يدخل بيت املال بدون أن يكون من واجب اإلمام مجعها وتوزيعها 
 : ي أما موارد بيت مال املسلمني بالتفصيل فهي كما يل

 :  الصدقات -أ
 :  الزكاة -١

  .  "هي الصالح والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهر به: " الزكاة لغة 
  )٢() "١٠٣:آية ، التوبة  (}خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها {: قال تعاىل 

  )٣("صة يف وقت خمصوص هي حق واجب يف مال خاص لطائفة خمصو: " ويف الشريعة 
  )٤(: واألموال اليت جتب فيها الزكاة هي 

                                           
  . ٢٤: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )1(
 ) .  زكا ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )2(
  . ٦١: ص ، مرجع سابق  ، اإلنفاق العام يف اإلسالم: إبراهيم ،   علي )3(
 .   ت .د، األردن ، عمان ، مكتبة الرسالة احلديثة  ، ١٤٢:  إىل ص ٣٧: ص  ، الزكاة والصدقة: حممد ،  عقلة )4(



 ١٩٦

فتجب فيها  ، وبغال  ، وما سواها من خيل     ، والغنم  ،والبقر  ، وتشمل اإلبل   :  املاشية   -أ
 . وبلغت النصاب ، لزكاة إذا أعدت للتجارة ا

قُـواْ مِـن طَيبـاتِ مـا كَـسبتُم ومِمـا             يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ أَ�فِ         {: لقوله تعاىل   :  الزروع والثمار    -ب
 ) ٢٦٧: آية ، البقرة ( }أَخرجنا لَكُم من األَرض

والَّذِين يكْنِزون الـذَّهب والْفِـضَّةَ والَ ينفِقُو�َهـا فِـي سـبِيلِ             {: لقوله تعاىل   :  النقدين واحللي    -جـ
 ) . ٣٤: آية ، التوبة ( }اللّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

البقرة ( }يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَ�فِقُواْ مِن طَيباتِ مـا كَـسبتُم            {: لقوله تعاىل   :  عروض التجارة    -د
 ) . ٢٦٧: آية ، 

 }ومِمـا أَخرجنـا لَكُـم مـن األَرض          { :لقوله تعاىل   :  زكاة املعدن والكرت والركاز      -هـ
 ) .٢٦٧: ة آي، البقرة (

، والنحـاس   ، كاحلديد  ، واملعدن هو كل ما خيرج من األرض مما خيلق فيها من غريها             " 
فقد ذهب مجهور الشافعية واملالكية واحلنبلية إىل أن املقصود بـه دفـني             : أما الركاز   ، وغريه  

  )١("فال يتناول املعدن ، اجلاهلية 
، واملعدن جبـار    ، العجماء جبار    : " ودليل وجوب الزكاة فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم        

  . )٢(" ويف الركاز اخلمس 
كما اختلفوا حول   ، وأيهما يقصد به الرّكاز     ، واملعدن  ، وقد اختلف العلماء حول الكرت      
 . ما جيب فيه هل هو اخلمس أم الزكاة 

 إن فيها   :ويقولون  ، واملال املدفون كليهما    ، فيجعلون الركاز املعدن    ، فأما أهل العراق    " 
فأما املعدن  ، وفيه اخلمس   ، ملدفون خاصة   إن الركاز هو املال ا    : ويقول أهل احلجاز    ، اخلمس  

  )٣(" إمنا فيه الزكاة ، وال مخس فيه ، فليس بركاز 
  . )٤(رأي أهل العراق ) قدامة بن جعفر ( ورجح ، وهذا أيضاً رأي مالك 
 . له أيضاً فقد اختلف الفقهاء حو، أما ما خيرج من البحار 

                                           
  . ١٤٢- ١٤١: ص ، مرجع سابق  ، الصدقةالزكاة و: حممد ،  عقلة )1(
 ) . ١٤٩٤( رقم احلديث ، باب يف الركاز اخلمس ، كتاب الزكاة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 م١٩٨١،اجلمهورية العراقية ، بغداد ، دار احلرية للطباعة  ، ٢٣٨: ص  ،اخلراج وصناعة الكتابة: قدامة ،  ابن جعفر )3(
  . ٢٣٨: ص ، مصدر سابق  ، اخلراج و وصناعة الكتابة: قدامة ،  جعفر ابن )4(



 ١٩٧

وبعضهم يرى أن فيها اخلمس سنة من       ، إنه ال شيء يف العنرب والؤلؤ       : فقد قال أكثرهم    " 
  )١(" وهو شبيه يف ذلك باملعادن اليت توجد يف الرب ، ووجه من وجوه النظر ، بعض األئمة 

 :  الصدقات -٢
 :  صدقة الفطر -أ

ط خمـصوصة عنـد الفطـر مـن         مقدار من املال خيرجه املسلم بشرو     : " وصدقة الفطر   
  . )٣( وقد فرضت يف السنة الثانية من اهلجرة وحكمها واجب )٢("رمضان

فرض رسول اهللا صلى صلى اهللا      : " ودليل وجوا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال           
، والـذكر   ، واحلـر   ، أو صاعاً من شعري على العبد       ، عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر        

  . )٤(" والصغري  ،  والكبري ،واألنثى 
 :  صدقة التطوع -ب

 . وهي مستحبة يف كل وقت 
، البقـرة   ( }مـن ذَا الَّـذِي يقْـرِض اللّـه قَرضًـا حـسنا فَيـضَاعِفَه لَـه أَضْـعافًا كَـثِرية                       {: قال تعاىل     

 يصعد  وال، من تصدق بعدل مترة من كسب طيب        : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      ) ٢٤٥:آية
مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت        ، فإن اهللا تعاىل يقبلها بيمينه      ، إىل اهللا إال الطيب     
  . )٥(" تكون مثل اجلبل 

 :  مخس الغنائم -جـ
وقـد جـاء يف     ، وهي الفوز بالشيء من غري مشقة       ، مأخوذة من الغنم    : " الغنيمة لغة   

  . )٦( " غرمه وعليه  ، الرهن ملن رهنه له غنمة: " احلديث 
  )٧(" وركام من أموال املشركني ، ما أوجف عليه املسلمون خبيلهم : والغنيمة هي 

                                           
  .   ١٥١: ص ، مصدر سابق  ، كتابة اخلراج:  أبو يوسف )1(
  . ٢٣٣: ص ، مرجع سابق  ، الزكاة والصدقة: حممد ،  عقلة )2(
  . ٢٣٣: ص ، مرجع سابق  ، الزكاة والصدقة: حممد ،  عقلة )3(
 ) . ١٤٩٨(رقم احلديث ، باب فرض صدقة الفطر ، الزكاة كتاب  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(
، وال يقبل إال من كسب طيـب        ، باب ال يقبل اهللا صدقة من غلول        ، كتاب الزكاة    ، صحيح البخاري :   البخاري    )5(

  ) . ١٤٠٥: ( رقم احلديث 
 ) . غنم : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )6(

، مؤسسة الرسـالة    ، ) ١٨٦(رقم احلديث    ، املراسيل: سليمان بن األشعث    ، أبو داوود   ( داوود   واحلديث أخرجه أبو    
 " رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد بن ثور وهو ثقة "   وقال عنه ) م ١٩٩٨-هـ١٤١٨، بريوت 

 ) . غنم ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )7(



 ١٩٨

وقد قام الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقـسمتها         ، وغنائم بدر هي أول غنيمة للمسلمني       
 )١(لمحيث كان قسمتها متروكة له صلى اهللا عليه وس        ، وهو كواحد منهم    ، بينهم على السواء    

واعلَمـواْ أَ�َّمـا غَنِمـتُم مـن شـيءٍ فَـأَن لِلّـهِ خمـسه ولِلرسـولِ ولِـذِي                    {: مث نزلت آية تقسيمها يف قوله تعاىل        
 ) . ٤١: آية ، األنفال ( }الْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ وابنِ السبِيلِ 

 : حول توزيعها ) أبو يوسف (قال 
وما أجلبوا عليه مـن     ،  يصيب املسلمون من عساكر أهل الشرك        فيما" 

، فإن يف ذلك اخلمس ملن مسـى اهللا يف كتابـه            ، والكراع  ، والسالح، املتاع  

وغريهم يضرب  ، وأربعة أمخاسه بني اجلند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان           

مـا  وللراجل سهم على    ، وسهم له ، للفارس منهم ثالثة أسهم سهمان لفرسه       

  )٢(" جاء من األحاديث واآلثار 

على قـول   (وأما اخلمس الباقي فهو الذي من موارد بيت املال ويقسم على الوجه التايل              
  : )٣()ابن عباس 
 ) . وهو نفسه مخس رسوله ( سهم هللا تعاىل يصرف يف مصاحل الكعبة  -١
 . سهم لذوي القرىب من بين هاشم وبين عبد املطلب  -٢
 . سهم لليتامى  -٣
 . للمساكني سهم  -٤
 . سهم ألبناء السبيل  -٥
وأهـل  ،  واملرضى   والصبيان، والعبيد  ، مث يرضخ اإلمام ألهل الرضخ من النساء         -٦

 . الذمة من حاضري الواقعة 
 :  الفيء -جـ

 )٩:آية، احلجرات( }حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ{:قال تعاىل ، رجع : فاء أي من: " الفيء لغة 
  )٤( "مبعىن ترجع للحق

                                           
  . ١١٥: ص ، مرجع سابق  ، العام يف اإلسالماإلنفاق : إبراهيم ،  علي )1(
  . ٥٧: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )2(
  . ١١٧: ص ، مرجع سابق  ، اإلنفاق العام يف اإلسالم: إبراهيم ،  علي )3(
 ) .  فيأ : (مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )4(



 ١٩٩

  )١(" ما أخذ من أموال أهل احلرب من غري قتال : " واصطالحاً هو  
وذكر قوله ، خراج األرض   ، أما الفيء عندنا فهو اخلراج      : " بقوله  ) أبو يوسف   ( وعرفه  

  " )٢() ٧: آية ، احلشر( }.. ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ {: تعاىل 
إما بأن جيلـو    ، د اهللا تعاىل على أهل دينه من أموال من خالف دينه            ما ر : "  والفيء هو   

أو مال غري   ، يؤدوا عن رؤوسهم    ، أو يصاحلوا على جزية     ، وخيلوها للمسلمني   ، عن أوطام   
  . )٣(" هو الفيء املالاجلزية يفتدون به من سفك دمائهم فهذا 

 : وأنواع الفيء ثالثة 
 :  اجلزية -١

  )٤(" واجلزاء املكافأة ،  جزى من: " واجلزية 
 هلَعوهي فِ ، وهي املال الذي يعقد عليه الكتايب الذمة        ، ما يؤخذ من أهل الذّمة      : " وهي  
  )٥(" ليس على مسلم جزية " ومنه احلديث ،  عن قتله تزكأا ج، من اجلزاء 
، تق من اجلزاء    وامسها مش ، فأما اجلزية فهي موضوع على الرؤوس       ) : " املاوردي  ( قال  

  )٦() "٢٩: آية ، التوبة ( }حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرون {: واألصل فيها قوله تعاىل 
 : عن تقديرهم هلا ) املاوردي (قال ،  العلماء هفقد اختلف حول، وأما مقدار اجلزية 

،  الـشافعي    وهذا الذي ذهب إليه   ، أقل اجلزية قدرها الشرع بدينار      " 
وهي موكولـة إىل اجتـهاد      ، وال أقلها   ، ال يقدر أكثرها    : ولكن مالك قال    

، واألوساط  ، األغنياء  : وقدرها أبو حنيفة على طبقات الناس الثالث        ، الوالة  
واثـين عـشر درمهـاً علـى        ،ن  وأربعة وعشري ، بثمانية وأربعني   ، والعمال  

                                           
، اململكـة العربيـة الـسعودية       ، الريـاض   ، مكتبة التوبة   ،١٦٩: ص ، ومصارفهاالفيء والغنيمة   : حممد،  الربيع   )1(

   ـه١٤١٣
  . ٦٧: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )2(
 ) فيأ ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )3(
 ) . جزى ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )4(
سـنن أيب  : أبـو داوود  ( واحلديث أخرجه أبـو داوود  ) جزى (مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:   ابن منظور     )5(

 ) ) . ٣٠٥٣: ( رقم احلديث ، باب يف الذمي يسلم ،  كتاب اإلمارة واخلراج والفي ،داوود
 ) ) . ٢٦٢٧: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داوود: األلباين " ( حديث صحيح " 
  . ١٤٢: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية: املاوردي  )6(



 ٢٠٠

  )١("الترتيب
  . )٢( الرجال األحرار العقالء من أهل الذمة وأما من تؤخذ منهم اجلزية فهم

 : ويلتزم ويل األمر هلم ببذهلم هلا حبقني 
  )٣(" احلماية هلم : والثاين ، الكف عنهم : أحدمها " 
 :  اخلراج -٢

  )٤(" واخلروج نقيض الدخول  ، جرمشتق من خ: " اخلراج لغة 
  )٥("السنة من ماهلم بقدر معلوم واخلراج شيء خيرجه القوم يف ، الفيء : " واخلراج 

  )٦( " تؤدى عنهارض على رقاب األرض من حقوق ما فُ" : وشرعاً هو 
من أخذ أرضاً   : " ومنه احلديث   ، يف كثري من األحيان     " اجلزية  " وقد يطلق على اخلراج     

 .  أي خبراجها )٧(" جبزيتها 
  )٨(: والفرق بني اخلراج واجلزية من ثالثة أوجه 

 . واخلراج اجتهاد ، زية نص أن اجل -
 مقـدر   أقلهو، أن أقل اجلزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر باالجتهاد واخلراج أكثره            -

 . باالجتهاد 
واخلراج يؤخذ مع الكفر    ، وتسقط حبدوث اإلسالم    ، أن اجلزية تؤخذ مع بقاء الكفر        -

 . واإلسالم 
،  اإلسالم   هي األغلب استعماالً يف بدء عهد     )) جزية((وكانت كلمة   " 

اجلزية (( فكانت تستعمل باملعنيني ، كما يدل عليه كثرة ورودها يف األحاديث        
                                           

  .  ١٤٤: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )1(
  . ٤٥: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )2(
  . ١٤٣: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )3(
 ) .   خرج : ( مادة  ، مصدر سابق ، لسان العرب:  ابن منظور )4(
 ) . خرج ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )5(
  . ١٤٦: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )6(
رقم احلـديث   ، باب ما جاء يف الدخول يف أرض اخلراج         ، .. كتاب اخلراج واإلمارة     ، سنن أيب داوود  :  أبو داوود    )7(

ضعيف سـنن   : حممد ناصر الدين    ، األلباين  : ( واحلديث ضعفه األلباين    " . معىن اجلزية هنا اخلراج     : " يه  وف، ) ٣٠٨٢:(
  ) . ١ط-هـ ١٤١٢، الرياض ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، ) ٦٧٦: (رقم احلديث  ، أيب داوود

  . ١٤٢: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )8(



 ٢٠١

ويف عهد عمر بالذات أخـذ يتحـدد        ، ولكن بعد الفتوحات    ، )) واخلراج  ، 

وجزية مبا  ،  ختتص كلمة خراج يف األكثر مبا يرد من األرض           ولكل لفظ معناه    

  )١(" ن يتبادل اللفظان  قد ظل من اجلائز أكانوإن ، يدفعه الشخص 

زادت ، وأخذ عدد أهل الذمة يتناقص بدخوهلم يف اإلسـالم          ، وبعد أن قلَّت الفتوحات     
  . )٢(وصار األكثر شيوعاً حىت صار عماد موارد الدولة ، أمهية اخلراج 

  )٣(:واخلراج جيىب من ثالثة أنواع من األراضي 
ويعتـرب  ، فانتقلت إىل املـسلمني     ، ت  األراضي اليت جال عنها أصحاا أثناء الفتوحا       -

 .  الزارع سواء كان مسلماً ، أو غري مسلم يدفعهإجياراً هلا خراجها 
 . وأصبحت وقفاً للمسلمني ، األراضي اليت افتتحت عنوة  -
 . أرض الصلح  -
 :  العشور -٣
وهي الرسوم اليت تؤخذ على أمـوال       ، وهي من أموال الفيء اليت جتري جمرى اخلراج         " 

  )٤(" وأهل الذمة املارين ا على ثغور اإلسالم ، عروض جتارة أهل احلرب و
 حيث كتب إليه أبـو      – رضي اهللا عنه     –وهي من وضع اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب         

 : موسى األشعري يقول 
فيأخذون منـهم   ، إن جتاراً من قبلنا من املسلمني يأتون ارض احلرب          " 

، ذ أنت منهم كما يأخذون من جتار املسلمني         خ: فكتب إليه عمر    ، ) العشر(

 كل أربعني درمهاً درمهـاً    من ومن املسلمني ، وخذ من أهل الذمة نصف العشر     

  )٥(" وليس فيما دون املائتني من الدراهم شيء∗)أي ربع العشر (
                                           

 .  م ١٩٨٥، القاهرة ، مكتبة دار التراث  ، ١٢٧:  ص ،اخلراج والنظم ا ملالية للدولة اإلسالمية : حممد ، س  الري)1(
  . ١٢٧: ص ، مرجع سابق  ، اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية: حممد ،  الريس )2(
 . م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢، بغداد ، ية للطباعة دار احلر ، ١٥٧: ص  ، النظم االقتصادية يف اإلسالم: خري اهللا ،  طلفاح )3(
  . ١٢٧: ص ، مرجع سابق  ، اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية: حممد ،  الريس )4(
 " وليس من نفس طبيعة عشر جتارة أهل الذمة ، ربع العشر من املسلمني جيري جمرى الصدقة "  ∗

  ) . ٣٠٠: ص ، مرجع سابق ، م  اإلسالاإليرادات العامة للدولة يف صدر: منذر ، حتف      ( 
  . ١٧٦ – ١٧٥: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )5(



 ٢٠٢

  : -رضي اهللا عنه –وهم قوم من أهل احلرب إىل عمر ) منبج ( وكتب أهل 
فشاور عمر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ، رنا  اً و تعشّ  دعنا ندخل أرضك جتار   " 
  )١(" فأشاروا عليه به ، وسلم 
 :  مال من ال وارث له -د

، فيدخل بذلك يف موارد بيت املـال         ، )٢(فلإلمام أن يفعل مبال من ال وارث له ما يشاء         
ى النيب صلى اهللا عليه     فأت، فقد توىف رجل من خزاعة      : " واألصل فيه فعله صلى اهللا عليه وسلم        

فقال رسول اهللا صلى    ، وطلبوا فلم جيدوا    ، أو ذا قرابة    ، أطلبوا له وارثاً    : فقال  ، وسلم مبرياثه   
  )٣("ارفعوه إىل أكربه خزاعة : اهللا عليه وسلم 

فقد وقع موىل لرسول اهللا صلى اهللا       أو من غري العرب     ، وكذلك إن كان امليت من املوايل       
ال وارث : فقالوا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم انظروا هل له وارث   ، لة فمات   عليه وسلم من خن   

  )٤( " ∗∗أعطوه بعض القرابة: فقال ، له 
 :  اللقطة والضالة -هـ

، أو طريق   ، أو صحراء   ، وجد كرت من كنوز املسلمني يف حربة        فإن  " 

ل يف بيت   وإال جع ، فإن جاء له رب دفع إليه       ، أو ما جرى جمرى هذه املواضع       

فمىت جاء  ، ويكون الضمان له واجباً     ، واستنفع به يف مصاحل املسلمني      ، املال  

وكذلك ما يؤخـذ مـن أيـدي         ، منهبعد السنة له صاحب دفع إليه العوض        

، وكذلك اآلبـق يبـاع      ، فسبيله سبيل اللقطة    ، وقطاع الطرق   ، اللصوص  

  . )٥(" هذا ارى إذا مل يوجد صاحبه ، وجيرى 
                                           

 ٢٧٦: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:   أبو  يوسف )1(
 ٢٤٥: ص ، مصدر سابق  ، اخلراج وصناعة الكتابة: قدامة ،   ابن جعفر )2(
  . ٦/٢٤٣، باب من جعل مرياث من مل يدع وارثا يف بيت املال ، كتاب الفرائض  ، السنن الكربى : البيهقي  )3(
دار اهلجرة  ، ، ) ١٥٦٨(رقم احلديث   ، حديث عائشة    ، مسند أيب داوود الطيالسي   : سليمان بن داوود    ،  ابن اجلارود    -
 " إسناده صحيح : " وقال حمقق املسند  . ١ط ، م ١٩٩٩-هـ١٤١٩، مصر ، اجليزة ، 

 )٢٤٤:ص، مصدر سابق ، ..اخلراج: ابن جعفر " ( القرابة يقصد ا قرابته هو صلى اهللا عليه وسلم : "  قال جعفر ∗ ∗
 
 ) .١٥٦٨: (رقم احلديث ، حديث عائشة  ، مسند أيب داوود الطيالسي: سليمان بن داوود :  ابن اجلارود )4(
 " إسناده صحيح : " وقال احملقق  
  . ٢٤٤: ص ، مصدر سابق  ،  الكتاباخلراج وصناعة: قدامه ،  ابن جعفر )5(



 ٢٠٣

 
 : أرض املوات واحلمى  -و

فمن أحيا شيئاً   ، ولكم من بعد    ، األرض هللا ولرسوله     ∗إن عادى : " فقد جاء يف احلديث     
  )١(" فهو أحق به ، من موتان األرض 

، فانقرضوا فلم يبق منهم أنـيس       ، كل أرض كان هلا ساكن يف آباد الدهر         : " والعادي  
وال ، ومل ميلكها مـسلم     ، مل حيييها أحد    وكذلك كل أرض موات     ، فصار حكمها إىل اإلمام     

  . )٢" (معاهد 
أي يقطعونـه  : " فقال ، يف احلديث ما يراد ا      " لكم  " عن لفظة   ) طاووس  ( وقد سئل   

  . )٣(" الناس 
دعا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أنس بن مالك     

، حىت تقطع إلخواننا من املهاجرين مثل الذي تقطعنا       ،   ال: فقالوا  ، األنصار ليقطع هلم البحرين     
  )٤("فاصربوا حىت تلقوين ، أما إنكم سترون بعدي أثره : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 : وعلى هذا سار صحابته الكرام رضوان اهللا عليه أمجعني 
)   افع( جل من أهل البصرة يقال له       خرج ر : " عن حممد بن عبد اهللا قال       

 إن قبلنا أرضاً بالبصرة ليست مـن        –رضي اهللا عنه    –فقال لعمر بن اخلطاب     

 فيهافإن رأيت أن تقطعنيها أختذ      ، وال تضر بأحد من املسلمني      ، أرض اخلراج   

إن كانـت   : فكتب عمر إىل أيب موسى األشعري     : قال  ، فافعل  ، قضباً خليلي   

  )٥(" فأقطعها إياه ، كما يقول 

                                           
  ) . ٣٤٧: ص ، مصدر سابق  ، األموال: أبو عبيد " ( يعين قدميها الذي من عهد عاد : " عادي األرض  ∗
باب ال يترك ذمي حيييه ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلها             ، كتاب إحياء املوات     ، السنن الكربى :  البيهقي   )1(

 ، ضعيف اجلامع الصغري وزيادتـه    : حممد ناصر الدين    ، األلباين  ( واحلديث ضعيف    ، ٦/١٤٣، لمني  ملن أحياها من املس   
  .  )٢ط ، هـ ١٣٩٩، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، ) ٣٦٧١( رقم احلديث 

  . ٣٥٤: ص ، مصدر سابق  ، األموال:   أبو عبيد )2(
  . ٢١٥: ص ، ق مصدر ساب ، اخلراج وصناعة الكتاب: قدامة ،  ابن جعفر )3(
واحلديث صححه األلبـاين    ،  ١٤٤-٦/١٤٣باب إقطاع املوات    ، كتاب إحياء املوات     ، السنن الكربى :   البيهقي    )4(
  .  ) ) ٢٣٠٥: (رقم احلديث ، مرجع سابق ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته : األلباين (
  .  ٣٥٣: ص ، مصدر ساق  ، األموال:  أبو عبيد )5(



 ٢٠٤

 " أرض الصوايف " اليت متلكها الدولة أيضاً ومن ضمن األراضي 
وال ،وهي األمالك واألراضي اليت جال عنها أهلها ، أو مـاتوا            ، والصوايف مجع صافية    " 

 . )١(" وارث هلا 
فقد اصـطفى مـن   ،  وكانت الصوايف موجودة منذ عهد الرسول  صلى اهللا عليه وسلم            

 :  حىت قيل عنها – عنه رضي اهللا– مث توسع فيها عمر بن اخلطاب )٢(خيرب 
صـوايف  : وهي اليت يقال هلا اليوم      ، كانت الصوايف على عهد عمر أربعة اآلف ألف          " 
، أو لرجل قتل يف احلـرب  ، أو ألهله ، وذلك أنه أصفى كل أرض كانت لكسرى   ، االستناد  

  )٣("ما مل أحفظهخصلتنيوذكر يل : قال ، أو دير بريد ،  ماء مغيضأو ، أو حلق بأهل احلرب 
، وال يف يـد وارث      ، ذلك كله مرتله بيت املال ما مل يكن ألحـد           ) " أبو يوسف   (قال  

ويضع ذلك يف مواضعه وال     ، ويعطي من كان له غناء يف اإلسالم        ، فلإلمام العادل أن جييز منه      
  . )٤( " ∗حيايب به

 " حلمى أراضي ا" وتستفيد من ريعها أيضاً ، وتشمل األراضي اليت متلكها الدولة 
  )٥(" ال محى إال هللا ورسوله : " جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

وأن ، بلغنا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم محى النقيع          : " وعن الصعب بن جثامة قال      
 . )٦( " والربذةعمر محى السرف 

 إمالكـاً ليكـون      من إحيائـه   املنعومحى املوات هو    : " قال املاوردي يف تعريف احلمى      

                                           
  . ١٢٥: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج :  أبو يوسف)1(
 .اصطفى صلى اهللا عليه وسلم من سيب خيرب صفية بنت حيي  " )2(

 ) ١٦٩: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية: املاوردي         (
  . ١٢٥: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )3(
مما ، وجعلت للخليفة ،  سفيان فصلت الصوايف عن بيت املال بن أيبة ويف عهد معاوي، بعد عهد اخللفاء الراشدين "  ∗

  ) . ٤٩: ص ، م ، مرجع سابق النظام االقتصادي يف اإلسال: خري اهللا ، طلفاح " ( أوقع خسارة كبرية ببيت املال 
  . ١٢٦: ص ، مصدر سابق  ، كتاب اخلراج:  أبو يوسف )4(
رقـم  ، باب ال محى إال هللا ولرسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم                ، ساقاةاملكتاب   ، صحيح البخاري :  البخاري   )5(

 ) .٢٢٣٨:(احلديث
رقـم  ، باب ال محى إال هللا ولرسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم                ، املساقاة  كتاب   ، صحيح البخاري :  البخاري   )6(

 ) . ٢٢٣٨:(احلديث



 ٢٠٥

  . )١("ورعي املواشي ، مستبقى اإلباحة لنبت الكأل 
 أن حتمى األشياء اليت     – واهللا أعلم    –تأويل احلمى املنهي عنه فيما نرى       : " وقال أبو عبيد    

  )٢("والنار ، والكأل ، وهي املاء ، جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس شركاء فيها 
،  عمر لنعم الـصدقة      فحمى، ه صلى اهللا عليه  وسلم يف احلمى         وسار الصحابة على ج   

 : وعندما جاءه أعرايب يعترض على ذلك احلمى قائالً 
 عـالم ، وأسلمنا عليها يف اإلسـالم      ،  عليها يف اجلاهلية     قاتلنا، يا أمري املؤمنني بالدنا     " 

واهللا لوال ما أمحل عليه يف سبيل ،والعباد عباد اهللا ، املال مال اهللا   : حتميها ؟ فأطرق عمر مث قال       
٣("  من األرض شرباً يف شرب اهللا ما محيت(  

 : مصارف موارد بيت املال : ثالثاً 
 : حيث قال ) املاوردي ( ممن حدد بدقة املصارف الواجبة على بيت مال املسلمني 

 يف  صـرف فإن  ، فهو حق على بيت املال      ، كل حق وجب صرفه يف مصاحل املسلمني        " 
ألن ما صار   ، أم مل خيرج    ، سواء خرج من حرزه     ، هته صار مضافاً إىل اخلراج من بيت املال         ج

  )٤(" إىل عمال املسلمني أو خرج من أيديهم فحكم بيت املال جار عليه يف دخله إليه وخرجه 
يصرف يف مـصاحلها    ، يعترب حق لألمة    ، وعلى هذا فكل ما جيىب من موارد الدولة املالية          

  . )٥(وبناءاً عليه رتبت املصارف اليت ينفق فيها إيراد الدولة اإلسالمية العامة 
وإذا كانت موارد بيت املال اليت يستحقها املسلمون تنقسم إىل يفء وغنيمة وصدقة فـإن               

 : مصارف هذه البنود حمددة كما يلي 
 :  الفيء -أ

  )٦("ومصرفه موقوف على رأي اإلمام واجتهاده " 
ويصرفه اإلمام حبـسن نظـره يف مـصاحل         ، والعشور  ، واخلراج  ، زية  والفيء يشمل اجل  

، ويف بناء القنـاطر     ، وغريهم  ، وجنود  ، املسلمني العامة مثل رواتب من يستعملهم من قُضاة         

                                           
  .  ١٨٥: ص ، مصدر سابق   ، األحكام السلطانية:  املاوردي )1(
  . ٣٧٢: ص ، مصدر سابق  ، األموال: أبو عبيد  )2(
  . ٣٧٧: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )3(
  .  ٢١٣: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )4(
 ت. د،اخلرطوم ، الدار السودانية للكتب ، ١٨٩: ص ،السياسة املالية للدولة يف صدر اإلسالم : أمحد علي ،  األزرق )5(
  . ٢١٤: ص  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )6(



 ٢٠٦

  . )١(اخل .. وسدّ الثغور ، وإقامة اجلسور 
، ين النضري وقد ثبت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يدخر ألهله قوت سنة من يفء ب               

  . )٢(وجيعل ما بقى عدةً  يف سبيل اهللا 
عن عوف بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه                  

  )٣(" والعزب حظَّاً ، فأعطى األهل حظني 
فقد جعل عمر العطاء ألهل     ، وأرزاق املسلمني   ،  الفيء يصرف لصاحل اجلهاد      كانكما  " 

وفرض البن عمر ثالثـة أالف ومخـسمائة        ، بدر مخسة اآلف وفرض للمهاجرين أربعة اآلف        
  )٤("  جبينه فيهالئن عشت ليأتني الراعي بسرو محري نصيبه مل يعرق : " وقال رضي اهللا عنه 

 : ومن مصارف الفيء أيضاً رواتب اخللفاء 
،  لتعجز عن مؤونة أهلي      لقد علم قومي أن حرفيت مل تكن      : ملا استخلف أبو بكر قال      " 

قالت ، وأحترف فيه للمسلمني    ، وقد شغلت بأمر املسلمني فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال            
  )٥(" فلما ويل عمر أكل هو وأهله من املال ) : أي عائشة (

ويعود تقدير تلك املصاحل إىل اإلمام،      ، ومبا أن الفيء يشمل صرفه مجيع مصاحل املسلمني         
أما ، اليت جيب اإلنفاق عليها     ، والصرف عليها كان من ضمن تلك املصاحل العامة         فإن املساجد   

وذلك العطـاء   ، املعلمني واملتعلمني فكان يشملهم العطاء بصفتهم من رعايا الدولة اإلسالمية           
وكانت القاعدة  ، حىت املوايل مشلهم العطاء     ، وإناثاً  ، ذكوراً  ، كان يشمل الكل صغاراً وكباراً      

 : زيعه قول عمر رضي اهللا عنه يف تو
أو ، وما أحد إال وله يف هذا املال حق أعطيـه           ، والذي ال إله إال هو      " 

وقـسمنا  ، ولكنا على منازلنا من كتاب اهللا       ، وما أنا فيه إال كأحدكم      ، منعه  

                                           
 ربيـع   ٣٠حماضرة ألقيت يف جامعة بريوت بتاريخ        ، ٢٢ ، ٢١: ص   ، امليزانية األوىل يف اإلسالم   : بدوي  ،  عوض   )1(

 .  م ١٩٧٣-هـ١٣٩٣، أول 
ـ        ، كتاب النفقات    ، صحيح البخاري :  البخاري   )2( : رقـم احلـديث     ، ه  باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهل
)٥٢٤٨ . ( 
 " . رجاله رجال الصحيح : " وقال اهليثمي  . ٥/٣٤٠، باب قسمة الغنيمة ، كتاب اجلهاد ، جممع الزوائد :  اهليثمي )3(
البنك ، والتدريب  ، املعهد اإلسالمي للبحوث     ، ٥٤: ص   ، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي    :  سعد،  اللحياين   )4(

 .  ت . د، اململكة العربية السعودية ، جدة ،  للتنمية اإلسالمي
  . ٣٣٩ : ٣ص، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد  )5(



 ٢٠٧

والرجـل  ، من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالرجل وبالؤه يف اإلسـالم             

والرجل وحاجته يف اإلسالم    ، والرجل وغناؤه يف اإلسالم     ، ه يف اإلسالم    مدوِق

 ،            وجهه  ولئن بقيت ليأتني الراعي جببل صنعاء حظه من هذا املال قبل أن حيمر 

  )١("  يعين يف طلبه –

وهذا يعين أنه ال حماباة يف توزيع العطاء وأن الذي يتحكم يف مقداره هو ما يقدمه الفـرد                  
يشهد له ا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا         ، وخدمات  ، يات  واملسلمني من تضح  ، لإلسالم  

أو استغناؤه مبالـه    ، مث حيصل التفاضل فيه بعد ذلك على مقدار حاجة الفرد إليه            ، عليه وسلم   
 ) : بن سالم ا( وكل ذلك يرجع إىل تقدير اإلمام العادل املنصف كما قال ، عنه 

وما ، وأرزاق الذرية   ،  فيكون يف أعطية املقاتلة      ،وفقريهم  ،الفيء يعم املسلمني غنيهم     " 
  )٢(" وأهله ، ينوب اإلمام من أمور الناس حبسن النظر لإلسالم 

 :  اخلمس -ب
 :  أقسام ٣ومخس الغنيمة ينقسم إىل 

وهو سهم النيب صلى اهللا عليه      ، قسم منه يكون من حقوق بيت املال        " 

صاحل العامة لوقوف مـصرفه     وهو نفسه مخس اهللا وهو مصروف يف امل       ، وسلم  

، وقسم منه ال يكون من حقـوق بيـت املـال            ، على رأي اإلمام واجتهاده     

وقسم منه يكون بيت املال فيه حافظاً لـه         ، خلروجه عن اجتهاد اإلمام ورأيه      

وابن السبيل إن وجدوا دفـع      ، واملساكني  ، وهو سهم اليتامى    ، على جهاته   

  )٣("وإن فقدوا أحرز هلم، إليهم 

ومنـها بطبيعـة احلـال      ، وكما نرى فإن يف اخلمس أيضاً ما يصرف يف املصاحل العامة            
وال شك يف أنه كان يوجد      ، وابن السبيل   ، واملساكني  ،  ما هو لليتامى     منهكما أن   ، املساجد  

 . واملعلمني نسبة كبرية من هؤالء الذين استحقوا أن يوجه إليهم هذا املصرف ، من املتعلمني 
 
 

                                           
  .  ١٠٧-١٠٦: ص ، مصدر سابق ،  كتاب اخلراج : أبو يوسف )1(
  . ٢٤: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )2(
  . ٢١٤: ص ، مصدر سابق  ، األحكام السلطانية:  املاوردي )3(



 ٢٠٨

 : لصدقات  ا-جـ
 : أما الزكاة فمصارفها حمددة بقول تعاىل 

إِ�َّما الصدقَات لِلْفُقَراء والْمساكِنيِ والْعامِلِني علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَـارِمِني وفِـي سـبِيلِ                {
 ) . ٦٠: آية ، التوبة ( }للّه علِيم حكِيماللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضَةً من اللّهِ وا

فإما أن خيرجها صاحبها فيمن ، وأما الصدقات التطوعية فليست حمددة املصارف كالزكاة        
 . وإما أن يوكلَّ اإلمام بإخراجها فيما يراه مناسباً لصرفها فيه ، يراه أهالً هلا 

، وهـي الـصدقة     ،  املسلمني   كانت هذه هي مصارف املوارد الثالثة الرئيسية لبيت مال        
  : )١(وهناك من قسم بيت املال حبسب مصارف املال إىل ، واخلمس ، والفيء 

  . ٦٠:  وحمددة يف سورة التوبة اآلية ةومصارفه معروف: بيت مال الزكاة  -١
 يف الرواتـب  ومصارفه  ، ومخس الغنيمة   ، واخلراج  ، وموارده الفيء   : بيت مال املصاحل     -٢

ويف ،واجلسور والطـرق    ، والقناطر  ، وبناء املساجد   ،  ويف الثغور ، اق  واألرز، واألجور  
 . لدعم بيت مال الزكاة عند احلاجة ، واملساكني ، الفقراء 

ومن ديـات   ، والتركات اليت ال وارث هلا      ، وموارده من اللقطات    : بيت مال الضوائع     -٣
قراء اللذين ال أولياء هلم يكفن      والف، ومصارفه اللقطاء الفقراء    ، القتلى الذين ال أولياء هلم      

 . وتعقل منها جنايام ، منها موتاهم 

א :א:א
لو أهدي إيل كراع    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس رضي اهللا عنه قال       " 

 قد  لو: وقال  ، وكان يأمرنا باهلدية صلة بني الناس       ، ألجبت  ، ولو دعيت إىل كراع     ، لقبلت  

  )٢(" قد ادوا من غري جوع ، أسلم الناس 

بدليل إيراد هذا احلـديث يف بـاب        ، واهلدية يف احلديث السابق تأيت مبعىن مرادف للهبة         
                                           

، بـريوت   ، الـدار الـشامية     ، دمـشق   ، دار القلـم     ، ٤٨: ص   ، أصول االقتصاد اإلسالمي  : رفيق  ،  املصري   )1(
 .  م ١٩٩٣-هـ١٤١٣

: رقـم احلـديث     ، باب القليل من اهلبـة      ، وفضلها والتحريض عليها    ، كتاب اهلبة    ، صحيح البخاري :  البخاري   )2(
)٢٥٢٨. ( 

   واللفظ للبيهقي  ، ٦/١٦٩، الناس صلة بني ، باب التحريض على اهلبة واهلدية ، كتاب اهلبات  ، السنن الكربى:  البيهقي 



 ٢٠٩

 : وتعريف اهلبة إصطالحاً  ،  )التحريض على اهلبة(

ـ ، وخيرج ذه القيود متليك املنفعة مطلقـاً        ، هي متليك املال يف احلال جماناً       "  ك والتملي

  )١(" والوصية ، بعوض 
  )٢(:وللهبة ركنان أساسيان مها 

 .  القبول من املوهوب له -ب   اإلجياب من الواهب -أ
 . وملكها املوهوب له كره استرجاعها ، وإذا متت اهلبة باستكمال شروطها 

 ) . ٢٦٤: آية ، البقرة ( } واألذَى يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن{: قال تعاىل 
  )٣(" العائد يف هبته كالعائد يف قيئه : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 

 :  والسبب يف كراهية الرجوع يف اهلبة هو 
أو أديب باإلضافة إىل    فقد تكون اهلبة مقابل عوض مادي       ، أن ذلك مثار فتنة بني الناس       " 

  )٤("  األذى على املتصدق عليه من فيها ضرب شديد والعود، أن اهلبة يف أصلها صدقة 
ولقد أسهمت اهلبات بدور كبري يف دفع عجلة التعليم يف املساجد ألن مجيع ما كان ينفق                

أو اهلبة أو   ، وعلى التعليم يف املساجد عموماً مل يكن إال على سبيل الوقف            ، على العلم وطلبته    
 . الصدقة 

أو علـى   ، فكانوا يعتمدون على أنفـسهم      ، ابتة للمعلمني   فالدولة مل تكن تدفع أجوراً ث     
 . املساعدات اليت تقدم هلم عن طريق الدولة  أو عن طريق احملسنني يف كسب معاشهم 

ـ ١٥٢ت ()٥(فقد كان الوليد بن عبد امللك يعطي إبراهيم بن أيب عبلة            "  قـصاع  ) هـ
  )٦(" الفضة يقسمها على قراء بيت املقدس 

                                           
 .   م ١٩٣٦-هـ١٣٥٥، مصر ، دار األنصار  ، ٢٥٦: ص  ، املعامالت الشرعية املالية: أمحد إبراهيم ،  بك )1(
   .٢٥٦: ص ، مرجع سابق  ، املعامالت الشرعية املالية: أمحد ،  بك )2(
 ) . ٢٥٤٨: ( رقم احلديث ، باب هبة الرجل المرأته واملرأة لزوجها ، كتاب اهلبة  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
دار الفكـر    ، ١٢٣- ١٢٢: ص   ، السياسة املالية يف اإلسالم وصلتها باملعامالت املعاصرة      : عبد الكرمي   ،  اخلطيب   )4(

 .   م ١٩٧٦، بريوت ، العريب 
روى عن أنس بـن مالـك   ،  التابعني بن أيب عبلة اإلمام القدوة شيخ فلسطني أبو إسحاق العقيلي من بقايا   إبراهيم   " )5(

  ) هـ ١٥٢ت ( ، وقيل إنه أدرك ابن عمر ، وخلق سواهم ، وأيب أمامة الباهلي 
  ) . ٦/٣٢٣، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب   (                   
  . ١٣٣: ص ، مرجع سابق  ، مؤسسات التربية العربية يف بالد الشام حىت أواسط القرن الرابع: ملكة ،  أبيض )6(



 ٢١٠

ضح لنا احلجم الذي وصلت إليه تلك اهلبات يف فترة من فترات ازدهار الدولة              والنص السابق يو  
 . من الفضة لدرجة أن الوليد بن عبد امللك كان يوزع هباته على طلبة العلم، اإلسالمية مادياً 

وأمـر  ، دينه ) هـ١٢٠ت(وقد قضى عمر بن عبد العزيز عن عاصم بن عمر بن قتادة      " 
س يف مسجد دمشق فيحدث الناس مبغازي رسول اهللا صلى اهللا عليـه             وأمره أن جيل  ، له مبعونة   

  . )١( "  أصحابهوسلم ومناقب 
وذلك ألن التفرغ لطلب العلم     ، ومتعلمني  ، فكانت اهلبات بذلك تشمل اجلميع معلمني       

، فكـان الكـثري مـن املعلمـني         ، وتعليمه قد مينعان صاحبهما من امتهان حرفة يعيش منها          
يعتمد بشكل أساسي على اهلبات اليت تقدم من احملسنني من الـوالة وغريهـم يف               ، واملتعلمني  

 . تصريف شؤونه املعيشية 
عـن مـصدر    ) هـ١٣٥ت( وهو من شيوخ بيت املقدس       )٢(سئل عطاء بن أيب مسلم      " 

  . )٣("  وجوائز السلطان ، من صلة اإلخوان : معاشه فقال 
در متويل التعليم يف املساجد يف القرن األول        وهكذا كانت اهلبات مصدراً رئيسياً من مصا      

 .  اهلجري 
א :א:א

وبالذات يف اال التعليمي يرجع     ، وتقدم  ، إن ما وصل إليه العامل اإلسالمي من حضارة         
 .  إىل األوقاف – بعد فضل اهللا تعاىل –الفضل فيه 

احلـضارة  كان له دور مهم يف      ، فالتوسع يف أغراض الوقف     " 
مما ، حيث قامت على أساسه رعاية شؤون العلماء وطالب العلم          ، اإلسالمية  

بعيداً ، ليتفرغوا لإلنتاج العلمي    ، وكفل هلم حاجام    ، وفر هلم مناخاً مستقراً     

ـ        ، واحلكومات  ، عن هيمنة احلكام     ن مما متخض عنه ذلك التراث الزاخـر م

  . )٤(" معارف احلضارة اإلسالمية ، يف خمتلف النواحي 

                                           
  .   ١٣٣: ص ، مرجع سابق  ، ..مؤسسات التربية العربية يف بالد الشام : ملكة ،  أبيض )1(
زهري وسعيد بن املسيب    وأرسل عن مجاعة من الصحابة وروى عنه ال       ،نزل الشام   ، عطاء بن أيب مسلم اخلراساين       "  )2(

  . ١/٦٠،  مصدر سابق ،طبقات احلفاظ : عبد الرمحن ، السيوطي ) . ( هـ١٣٥(مات سنة  ، وخلقونافع ، 
  . ١٣٤: ص ، مرجع سابق  ، ..مؤسسات التربية العربية يف بالد الشام : ملكة ،  أبيض )3(
جامعة ، حبث مقدم ملؤمتر األوقاف األول       ، ٢٧٥: ص   ، الوقف يف نشر التعليم والثقافة     أثر: ياسني ناصر   ،  اخلطيب   )4(

 .    هـ ١٤٢٢، اململكة العربية السعودية ، أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف 



 ٢١١

مع بقـاء   ، منع التصرف يف رقبة العني اليت ميكن االنتفاع ا          : " وتعريف الوقف هو أنه     
  )١("  وجعل املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداءاً وانتهاءاً ، عينها 

ومجيع املساجد يف   ، لشريف  امث املسجد النبوي    ، وأول وقف يف اإلسالم هو مسجد قباء        
وهي نوع من أنواع املال املوقوف الذي يشمل املال طويل البقاء           ، اإلسالم تأخذ حكم الوقف     

  )٢(. واملنقوالت 
وقـد  ، واآلالت  ، واملباين  ، واألصل أن يقع الوقف على مال باق ينتفع به كاألراضي           " 

ت أوقاف لبعض املنقـوالت منـها       وقد عرف ، كانت معظم األوقاف اإلسالمية من هذا النوع        
  . )٣("  ومنها وقف املصاحف يف املساجد ، وقف الكتب العلمية يف املكتبات 

إال ، ولقد تفنن املسلمون يف أنواع الوقف حىت ال يكاد خيطر ببال املرء خاطر يف الوقف                
  . )٤(حىت كادت أن تكون معظم ديار اإلسالم موقوفة ، وجيد من سبقه إليه 

 . وقف خريي ، ) وقف على الذرية ( وقف ذُري  : )٥( عموماً ينقسم إىل  والوقف
دون ، وهو الذي وقف ألهداف اجتماعية خريية عامة        " وما يهم حبثنا هو الوقف اخلريي       

وإمنا وضع صفات معينة على أنه وقف على طلبة العلم الشرعي            ، معيننيأن خيصص بأشخاص    
  . )٦(" وهكذا .. لم الطب يف العامل اإلسالمي أو وقف على طلبة ع، يف مدينة كذا 

 . والذرية منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقد عرفت األوقاف اخلريية منها 
وأول وقف خريي عرف يف اإلسالم هو وقف النيب صـلى اهللا عليـه              " 

) خمرييق  (  يف املدينة كانت لرجل يهودي امسه        –بساتني  –وسلم لسبع حوائط    

، خمرييق خري يهود  : هللا عليه وسلم    فقال النيب صلى ا   ، ملسلمني يف أحد    قتل مع ا  

                                           
 . م ١٩٧١، القاهرة ، دار الفكر العريب  ، ٥: ص  ، حماضرات يف الوقف: حممد ،  أبو زهرة )1(
، )  الدور االقتصادي للوقف يف التصور اإلسـالمي        (،سة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي       السيا: منذر  ،  قحف   )2(

 . م ١٩٩٧-هـ١٤١٨، جدة ، البنك اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ، ٤٢٠:ص 
 ، )للوقف يف التصور اإلسـالمي     الدور االقتصادي     (،السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي       : منذر  ،  قحف   )3(

  . ٤٢٠:ص، مرجع سابق 
  . ٢ط، م ١٩٧١-هـ ١٣٩١، بريوت ، ن .د ، ٩٤: ص  ، خطط الشام: حممد كرد ، علي  )4(
  . ٢٧٦: ص ، مرجع سابق  ، أثر الوقف يف نشر التعليم والثقافة: ياسني ناصر : اخلطيب  )5(
: ص  ، مرجع سـابق     ، )للوقف   الدور االقتصادي     (النظام اإلسالمي السياسة االقتصادية يف إطار     : منذر  ،  قحف   )6(

٤٢٢ .  
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فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم تلك احلوائط فتصدق ا أي وقفها فهي عامة              

  )١("صدقاته صلى اهللا عليه وسلم

وينتفع مبا يقام عليها    ، ومينع التصرف فيه ببيع أو  شراء        ، حيبس أصلها   ، وهذه األوقاف   
أو اإلجيار هو الذي ينفق منه على       ، واحلاصل من تلك املشاريع     ، أو يتم تأجريها    ، ريع  من مشا 

 . اخل .. والعجزة ، جهات اخلري ككفالة األيتام 
  . خيرب بأرضه اليت يف –رضي اهللا عنه –ومثال ذلك ما فعله عمر بن اخلطاب 

أصاب عمر مـرة    : "  قال   – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عمر    
يا رسول اهللا إين أصبت أرضاً خبيرب مل أصب مـاالُ           : يرب فقال   أرضاً خب 

فما تأمرين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه          ، قط أنفس عندي منه     
فجعلها عمـر   ، وتصدقت بثمرها   ، إن شئت حبست أصلها     : وسلم  

تصدق ـا علـى     ،  ال تباع وال توهب وال تورث        –رضي اهللا عنه    
والضيف وال  ، والغزاة يف سبيل اهللا     ، سبيل  وابن ال ، الفقراء واملساكني   

وأن يطعم صديقاً غري    ، جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف         
  )٢("  متمول منه 

أو ،  يصلى فيه    اًأو مسجد ، وميكن أن يستفاد من نفس عني الوقف لكوا مرتالً يسكن           " 
  )٣("  يقال هلا دار األنصار باملدينة داره اليت–رضي اهللا عنه –كتباً تقرأ فقد حبس معاذ بن جبل 

أو من خـالل    ، وسواء أكانت الفائدة اليت حتققها األوقاف تأيت من خالل األوقاف ذاا            
 . الصدقات قد ال تؤديها حىت ، ريعها فقد كانت حتقق فائدة كبرية يف جمال أعمال اخلري 

 ) : الدهلوي ( قال 
قف ملصاحل ال توجـد يف سـائر        استنبط النيب صلى اهللا عليه وسلم الو      " 

 ، يفـىن مث  ، فإن اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهللا مـاالً كـثرياً            ، الصدقات  
فيبقون ، وجييء أقوام آخرون من الفقراء      ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى      

وابن ، فال أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء            ، حمرومني  

                                           
مكة ،  العزيزية   ،مكتبة الطالب اجلامعي     ، ٥: ص  ،  اإلسعاف يف أحكام األوقاف   : إبراهيم بن موسى    ،  الطرابلسي   )1(

 .    هـ ١٤٠٦، املكرمة 
 ) . ٢٦٨٨: ( رقم احلديث ، لوقف باب الشروط يف ا،  كتاب الشروط  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
  . ٢٨٦: ص ، مرجع سابق  ، ...السياسة املالية يف اإلسالم : عبد الكرمي ،   اخلطيب )3(



 ٢١٣

  )١("  وتبقى أصله ، م منافعه تصرف عليه، السبيل 
فإن له فوائد كثرية  يف جمـال        ، وإذا كانت هذه فوائد الوقف يف جمال أعمال اخلري والرب           

 . اخل .. والثقافة ، نشر العلم 
، واحملتـاجني   ، فكثري من األوقاف كانت ملساعدة الفقراء واملساكني        " 

، واملكتبات  ، ارة املساجد   وإد، أو أوقفت لينفق منها على صيانة       ،وابن السبيل   
 تسد مسداً   – أي األوقاف    –فكانت  ، وغريها  ، واملدارس  ، واملراكز العلمية   

وثقافيـاً  ،وتسد مسداً اجتماعياً    ، خريياً مبعىن إعادة التوزيع من األغنياء للفقراء      
صـة القـضايا     وخبا لتنشيط العلم والعناية به وغري ذلك من األمور االجتماعية        

  )٢("ثقافيةالعلمية وال
أكثر شرائح اتمع استفادة مـن      من  وبالذات طلبة العلم منهم     ، وقد كان رواد املسجد     

معظم خدماا كانت من نـوع  ، ومجيع مرافقها ، فاملساجد اليت يتعلمون فيها     ، ريع األوقاف   
مما وفر على طلبة العلم دفع رسوم لقـاء دخـوهلم إىل تلـك املؤسـسات                ، الوقف اخلريي   

 يستفيدون من األوقاف احمللقة     منهموأبناء السبيل   ، كما كان الفقراء    ، ادم من خدماا    واستف
املسجد من ريع مـا يلحـق       ومن اجلرايات اليت ختصص لفقراء      ، باملساجد لسكىن طلبة العلم     

وأيضاً مما جيعل يف املسجد من كتب ومصاحف موقوفة على          ، ومرافق  ، من منشآت   ، بالوقف  
 :  مما حدا بأحد الباحثني املعاصرين إىل القول ،طلبة العلم 

 معظم بالد املسلمني أن تعليم العلم كان يعتمد         يفأن مما يالحظ تارخيياً     " 
وبشكل خـاص   ، على األوقاف أكثر بكثري مما كان يعتمد على ميزانية الدولة           

فقد كان أكثر اعتماده على  إيرادات األوقاف املوقوفة علـى           ، العلم الشرعي   
  )٣(" ومل تكن الدولة تساهم يف النشاط التعليمي بشكل مباشر ، لبة العلم ط

                                           
ـ ١٣٩٧، بغداد  ، مطبعة اإلرشاد    ، ١/١٣٨ ، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    : حممد عبيد   ،  الكبيسي   )1( -هـ

 .    م ١٩٧٧
 ، ) الدور االقتصادي للوقف يف التـصور اإلسـالمي       ( ،ادية يف إطار النظام اإلسالمي    السياسة االقتص : منذر  ،  قحف )2(

  .    ٤٢٦: ص ، مرجع سابق 
،  )الدور االقتصادي للوقف يف التصور اإلسـالمي      (  ،السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي     : منذر  ،  قحف   )3(

  . ٤٢٦: ص ، مرجع سابق 



 ٢١٤
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 ٢١٥

א א:א מ א א
وتـسيري املرافـق    ، صرف مبالغ مالية لتقدمي خدمات عامة ألفراد األمة         : " اإلنفاق يعين   

  )١("  وإعاشة الفقراء ، العامة يف البالد 
ثالثـة  فقد كانت   ، د يف القرن األول اهلجري      أما جماالت اإلنفاق على التعليم يف املساج      

جمال اإلنفاق على املعلمـني واإلنفـاق علـى         : توجهت إليها النفقات هي     ، جماالت رئيسية   
 . واإلنفاق على املساجد ذاا مبا حتتويه من مرافق ،املتعلمني 

א א:א :א
وهـذه  ،  املساجد يعين احلديث عن أجـورهم        إن احلديث عن اإلنفاق على املعلمني يف      

 .  حوهلا كثرياً وانقسمت اآلراء حوهلا إىل اجتاهني املسألة دار اجلدل
وعلى تعليم القرآن الكرمي بصفة ، يرى عدم جواز أخذ األجر على التعليم مطلقاً         :  األول  

 : خاصة مستنداً يف ذلك إىل احلديث الشريف الذي جاء فيه 
علمـت  : "  أنه قال –رضي اهللا عنه – الصامت   عن عبادة بن  " 

، فأهدى إيلَّ رجل منهم قوساً      ، أناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن       
، فأتيتـه   ، فألسألنه  ، آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقلت  
 أهدى إيلَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب   رجلُ ،يا رسول اهللا    : فقلت  
إن كنـت  : قال ، وأرمي عليها يف سبيل اهللا  ، وليست مبال   ، والقرآن

  )٢(" حتب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها
 : وحديث أخر جاء فيه 

 أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           –رضي اهللا عنه    –عن عبد الرمحن بن شبل      
  )٣(" وا به وال تستكثر، وال تأكلوا به ، وال جتفوا عليه ، اقرءوا القرآن وال تغلو فيه : " يقول

 الكثري من معلمي املساجد يف القرن األول اهلجري مببدأ عدم أخذ األجر على              متسكوقد  

                                           
 . هـ١٣٩٧-هـ١٣٩٦، م .د، معهد الدراسات اإلسالمية  ، ٨١: ص  ، املالية يف اإلسالمالنظم : عيسى ،  عبده )1(
  ) . ٣٤١٦: (رقم احلديث ، باب يف كسب املعلم ، كتاب اإلجارة  ، سنن أيب داوود:  أبو داود )2(

  . ) )٢٥٦: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين " ( حديث صحيح     " 
 " . صحيح إسناده قوي ورجاله رجال الشيخني : " وقال احملقق ، ) ١٥٥٢٩: (رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )3(



 ٢١٦

 . تعليم العلم وخباصة العلم الشرعي 
وال حيقـر   ، ال يكون الرجل عاملاً حىت ال حيسد من فوقه          : " قال ابن عمر رضي اهللا عنه       

  . )١( "  اًوال يبتغي بعلمه مثن، من دونه 
: فقال، ∗∗ وجزر ∗ جالل )٢(أنه بعث له عمرو بن حريث     " ن عبد الرمحن السلمي      ع يورو

إنا ال نأخذ   ، رد  : قال  ، إنك علمت أبنه القرآن     ، بعث ا عمرو بن حريث      : ما هذا ؟ فقالوا     
  . )٣(" على كتاب اهللا أجراً 

، م العلـم    يرون أن تعلي  ، وهكذا كان الكثري من علماء املساجد يف القرن األول اهلجري           
ويرون أن أخـذ    ، وبالذات العلم الشرعي ينبغي أن يكون احتساباً ابتغاءاً لألجر من اهللا تعاىل             

 . وخاصة معلم القرآن الكرمي ، األجر عليه ال جيوز للمعلم 
وهناك من يرى أن التحرمي ال يشمل فقط تعليم القرآن الكرمي بل يشمل أيـضاً تعلـيم                 

 . احلديث النبوي 
: فقـال   ، وصـحيفة   ، بألف درهم   ) هـ١٤٨ت( أمري الكوفة إىل األعمش      فقد بعث " 

، فبعث ا إليـه     ، وكتب له فاحتة الكتاب     ، فأخذ األلف درهم    ، أكتب يل فيها من حديثك      
  . )٤(" أبلغك أنا نبيع العلم؟ : أبلغك أنا ال حنسن القرآن ؟ فبعث إليه : فبعث إليه 

فعندما بعث  ، وايل أنه يرفض أخذ األجر على تعليم العلم         وهنا أراد العامل أن يوضح هلذا ال      
وامتنع من  ، كتب فيها ما يعرف أن الوايل على علم به من القرآن الكرمي             ، له املال والصحيفة    

                                           
  . ١/٨٨، باب من قال العلم اخلشية وتقوى اهللا ، كتاب العلم  ، سنن الدارمي:  الدارمي )1(
نـزل  ، يه وسلم وهو ابن اثىن عشرة سـنة         رأى النيب صلى اهللا عل    ، عمرو بن حريث بن عمرو القرشي املخزومي         " )2(

، مـصدر سـابق     ، االستيعاب يف معرفـة األصـحاب     : ابن عبد الرب    ) ( هـ٨٥ت(الكوفة وكان له فيها قدر وشرف       
٣/١١٧٢ . ( 
دار ،) جلل(مادة  ) تاج اللغة وجواهر العربية( الصحاح : إمساعيل بن محاد ، اجلوهري " ( ا لنوق العظيمة : اجلالل "  ∗
 ) . م ١٩٥٦-هـ١٣٧٦، لبنان ، بريوت ، علم للماليني ال
، ) جزر (مادة  ، خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر ، الرازي " ( اجلزور من اإلبل جتمع على جزر بضمتني : جزر  " ∗∗

 ) . هـ ١٤١٥، لبنان ، بريوت ، مكتبة لبنان ناشرون 
  ) . ٣/٨١، مصدر سابق  ،  غريب األثرالنهاية يف: اجلزري "  ( العسل األبيض الغليظ : بفتح الراء ، اجلزر "    وقيل 

  . ٦/١٧٣، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(
  . ١/٣٥٦، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(



 ٢١٧

 . كتابة احلديث الذي يريده هذا الوايل ألنه أرسل إليه مبال 
 . مل يكن على سبيل األجرورفض بعض العلماء بذل العلم للوالة إذا أعطوهم شيئاً حىت لو 

دخلت على  عمر    : " قال  ، ) هـ١١١ت ()١(ةعن القاسم بن خميمر   

وفرض يل  ، ومحلين على بغلٍة    ، فقضى عين سبعني ديناراً     ، بن عبد العزيز    

فسألين عن حديث   : قال  ، أغنيتين عن التجارة    : قلت  : قال  ، يف مخسني   

كأنه كـره   : د بن عبد العزيز     سعي: قال  ، بعتين يا أمري املؤمنني     : فقلت  ، 

 .  أي بعد أن أعطاه ماالً )٢("أن حيدثه على هذا الوجه 

 : ويشمل من قبل أخذ األجر على التعليم استناداً إىل احلديث النبوي : االجتاه الثاين 
أحق ما أخذمت عليه أجراً : " عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  . )٣( "كتاب اهللا 
فكان أصحاب هذا االجتاه يرون أن أجر املعلم جيوز قبوله بشرط أن ال يشترط املعلم ذلك                

  . )٤( " فليقبلهال يشترط املعلم إال أن يعطى شيئاً ) : هـ١٠٥ت(قال الشعيب " 
 :  ملن كلفة بالتعليم –رضي اهللا عنه –وقد فرض عمر بن اخلطاب 

أما : ا كتاب عمر بن اخلطاب      قرئ علين : عن حارثة بن مضرب قال      " 

، و ابن مسعود معلماً ووزيـراً       ، فإين بعثت إليكم عمار بن ياسر أمرياً        ، بعد  

 أصـحاب   مـن وإما ملن النجباء    ، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم        

 ما وقد آثرتكم بـابن أم  اقتدوا، وأطيعوا  ، فامسعوا هلما   ، حممد من أهل بدر     

                                           
 وطائفة وثقة ابن    –رضي اهللا عنه    –ي  حدث عن أيب سعيد اخلدر    ، القاسم بن خميمرة اهلمداين الكويف نزيل دمشق         " )1(

  ) . ١/١٢٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ) ( هـ١١١ت ( ، كان من العلماء العاملني ، معني وغريه 
  . ٣/٢٥٥، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )2(
رقـم  ، حياء العرب بفاحتة الكتـاب      باب ما يعطى يف الرقية على أ      ، كتاب اإلجارة    ، صحيح البخاري :  البخاري   )3(

 ) .  ٢٢٥٠( احلديث 
رقـم  ، باب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتـاب            ، كتاب اإلجارة    ، صحيح البخاري :  البخاري   )4(

 ) . ٢٢٥٠( احلديث 



 ٢١٨

ورزقتهم كل يوم   ،  على السواد    )١(ت عثمان بن حنيف   وبعث، عبد على نفسي    

  )٢(" والباقي بني هؤالء الثالثة ، وبطنها لعمار ، فاجعل شطرها ، شاة 

 :  قوالً فصال يف هذه املسألة – رمحه اهللا –وقد قال اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز 
وأجرى ، ويفقهام  ، القرآن  فقد بعث عمر بن عبد العزيز قارئان إىل بين متيم يقرئام            " 

قد رفضه ألنه مل يرد أن يتقاضى أجراً        فألخر و   وأما ا ، فقبل الرزق   ، فأما أحدمها   ، عليهم رزقاً   
  . )٣(" على التعليم 

 مبـا   نعلـم ال  : ( وعندما بلغ عمر بن عبد العزيز فعلهما قال عن االول الذي قبل األجر              
 ) . أكثر اهللا فينا من أمثاله : ( بل األجر وقال عن الثاين الذي مل يق) صنع بأساً 

وذلك قـال   ، والتعفف عن أخذه أفضل     ، فهذا يعين أن أخذ األجر على التعليم غري حمرم          
حيث ذكر حـديث عمـر بـن        ) هل كان للوالة والقضاة راتب      (  عند حبثه ملسألة     )الكتاين(

 ،لى اهللا عليـه وسـلم       عملت على عهد رسول اهللا ص     : " اخلطاب رضي اهللا عنه عندما قال       
  )٤("  أي أعطاين عماليت فعملين

، فيه جواز العوض من بيت املال على العمل العام كالتدريس         ) : " الكنكوهي  ( فقال عن   
  )٥(" بل جيب على اإلمام كفاية هؤالء ومن يف معناهم من بيت املال ، والقضاء وغريمها 

 : هللا عنه عن حديث عمر بن اخلطاب رضي ا) الكتاين ( وقال 
، وغريه مما يبني وجوب قبول ما أعطيه اإلنسان من غري سـؤال             ، وظاهر هذا احلديث    " 

                                           
ه مث لعلي ووالة    عمل لعمر رضي اهللا عن    ، عثمان بن حنيف األنصاري من بين عمرو بن عوف أخو سهل بن حنيف               " )1(

قدما والزبري رضي اهللا عنهما حني      ، فأخرجه طلحة   ، وواله علي رضي اهللا عنه البصرة       ، عمر مساحة األرضني وجبايتها       
 " الكوفة وبقى إىل زمن معاوية البصرة مث سكن

 ) ٣/١٠٣٣، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب : ابن عبد الرب  (                    
  . ٣/٢٥٥، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )2(
  . ٣٣٤: ص ، مصدر سابق  ، األموال:  أبو عبيد )3(
: رقـم احلـديث   ، باب إباحة األخذ ملن أعطى من غري مسألة وال اشراف ،  كتاب الزكاة    ،صحيح مسلم   :  مسلم   )4(
)١٠٤٥ . ( 
  . ٢٦٦-١/٢٦٥، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )5(



 ٢١٩

  )١(" ومحل اجلمهور على االستحباب واإلباحة ، وبه قال أمحد وغريه ، وال إشراف نفس 
 : فتوى مالك بن أنس حول أجر املعلم اليت قال فيها ) األهواين ( أورد و 

  )٢(" ل العلم ال يرى بأجر املعلمني بأساً كل من أدركت من أه" 
بأن األجر الـذي    ، توضيح وجه اخلالف حول أجر املعلم        ) بنعبد اهللا حممد  (وقد حاول   

 : يأخذه هو على الوقت الذي يقضيه يف التعليم ال على العمل ذاته فيقول 
وإمنا ،  ذاته   ال جيوز للموظف الديين أخذ األجرة على أداء العمل الذي هو عبادة يف حد             " 

فيفرغ مـن مـشاغله     ، يأخذ األجر على احتسابه يف األوقات املعلومة اليت يؤدي فيها أعماله            
  )٣(" املعيشية لذلك حىت ال تتعطل الشعائر 

وإذا انتهينا من مسألة أجر املعلم بالقول جبواز أجره بقى أن نعرف اجلهة اليت كانت تتوىل                
معلمني من بيت مال املسلمني هو عمر بن اخلطاب رضي          دفع أجور املعلمني فأول من فرض لل      

واتبع سنته يف ذلك عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل حيث كتب إىل واليـه علـى                  ، اهللا عنه   
 : محص قائالً 

، وحبسوها يف املساجد عن طلب الـدنيا        ، أنفسهم للفقه     نصبوا انظر إىل القوم الذين   " 
من بيت مال املسلمني حـني      ، تعينون ا على ما هم عليه       فأعط كل رجل منهم مائة دينار يس      

  )٤(" والسالم عليكم ، وإن خري اخلري أعجله ، يأتيك كتايب هذا 
ومن ، يف فتواه عن أجور املستعملني يف األعمال العامة         ) هـ١٨٢ت ()أبو يوسف (وقال  

فأجره عليه من   ، وكل رجل تصريه يف عمل املسلمني       : " أي مورد جيب على اخلليفة كفايتهم       
  )٥(" بيت ماهلم 

، أي أن مجيع من يكلفهم اخلليفة بأعمال يعم نفعها على سائر املسلمني مثـل اإلمامـة                 
                                           

  . ٣٣٤: ص ، مرجع سابق  ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )1(
  . ٢٩٢: ص ، مرجع سابق  ، التربية يف اإلسالم: أمحد ،  األهواين )2(
، املغرب  ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية      ، ١/٥٧ ، الوقف يف الفكر اإلسالمي   : حممد عبد العزيز    ،  بنعبد اهللا    )3(

 . م ١٩٩٦-هـ١٤١٦
، دمـشق   ، مؤسسة علوم القرآن     ، ١٧: ص   ، مسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز      : حممد بن حممد    ،  الباغندي   )4(

 . هـ١٤٠٤
  . ٣٦٣: ص ، مصدر سابق  ، اخلراج:  أبو يوسف )5(



 ٢٢٠

 . فإن دفع أجره يكون من بيت مال املسلمني ، والتعليم ، والقضاء 
 ) : أبو عبيد ( ويكون ذلك اإلنفاق من مورد الفيء كما قال 

وكل العاملني  ، وأرزاق القضاة واملعلمني    ، أعطيات اجليش   أما أموال الفيء فتصرف يف      " 
  . )١(" ويتعني ذلك باالجتهاد ، يف املصلحة العامة 

وإذا كان املعلمون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتقاضوا أجراً من الدولـة                 
 ذلك تلقوا أجوراً    فإم بعد ، وتورعاً منهم عن أخذ األجر      ، نظري عملهم لقلة موارد بيت املال       

 .. ∗أو رواتب وإن مل تكن دائمة ، من الدولة سواء أكانت يف شكل أعطيات أو هبات 
فجعلين عريفاً على   ، فوجدين ا عارفاً    ، وسألين عن أشياء    ، قدم احلجاج   : قال الشعيب   " 
  . )٢(" وفرض يل ، ومنكباً على مجيع مهدان ، قومي 

: سألين معاوية كم عطاء أبيك ؟ قلـت         ) : هـ١٢٧ت ()٣(وقال أبو إسحاق السبيعي   " 
  . )٤(" ففرضها يل ، ثالمثائة 

 . ومن تورع منهم عن أخذ األجر من الدولة أو من املتعلمني فإنه كان حيترف مهنة يعيش منها 
ولـه  ، ال يقبل جـوائز الـسلطان       ) هـ٩٤ت(كان سعيد بن املسيب     : " قال العجلي   

  )٥("الزيت وغريه أربعمائة دينار يتجر فيها ب

                                           
  . ١٣٠: ص ، مرجع سابق  ، اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية: حممد ،  الريس )1(
وأا مل تتدخل يف ،  من يرى أن الدولة مل تفرض أبداً راتباً ملعلم إال ابتداء من منتصف القرن اخلامس اهلجري  هناك ∗

إذا كان على ، وأن عدم تكفلها برواتب املعلمني كان ميزة رفعت من مستوى التعليم يف املساجد ، التعليم يف املساجد 
  وهذا هو رأي حسني مؤنس، ويسمعها من أراد ، ى يف املساجد م اليت تلقاملعلمني إثبات جدارم دائماً عن طريق دروسه

  ) . ٣٥-٣٤: ص ، مرجع سابق  ، املساجد: حسني ، مؤنس        ( 
  . ١/١٥٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: هيب ١ الذ)2(
رأى علي بن أيب طالب رضـي اهللا        ، أحد األعالم   ، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا اهلمداين الكويف احلافظ            " )3(

 ) " هـ١٢٧ت(والرباء بن عازب وغريهم كان من أوعية العلم ، وزيد بن أرقم ،  روى عن ابن عمر –عنه 
  ) . ١١٥ ، ١/١١٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب      ( 

  . ١/١٥٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )4(
  . ١/١٠٢، مصدر سابق ،  شذرات الذهب:  احلنبلي )5(



 ٢٢١

وأقام أربعني سنة ال    ، يكتب املصاحف باألجرة    ) هـ١٢٧ت ()١(وكان مالك بن دينار   " 
  )٢(" يأكل إال من عمل يده 

א א:א :א
 . إن ما قيل عن اإلنفاق على املعلمني ينطبق على املتعلمني بالنسبة ملسألة العطاء 

تتمتع بعطاء يـساعدها    ،  اإلسالمية   ول كانت فئات  عديدة من اجلماعة      ففي القرن األ  " 
  . )٣(" على اإلنصراف ألمور التعليم 

، وباإلضافة إىل العطاء حصل املتعلمني يف كثري من األحيان على حوافز مادية من األمراء               
 : قال عمر بن عبد العزيز ألحد عماله ، واخللفاء تشجيعاً هلم على طلب العلم 

 مر ألهل الصالح من بيت املال مبا يغنيهم لئال يشغلهم شيء عن تالوة القرآن وما محلوا                 "
  )٤(" من األحاديث 

 . والدولة مل تكن املسؤولة الوحيدة عن اإلنفاق على املتعلمني 
وعلـى  ، بل كانت مسؤولية حصول الطلبة على التعليم تقع على السلطات من جهة             " 

  )٥(" وعلى األبناء أنفسهم عندما يكربون ،  صغاراً اآلباء حني يكون أبناؤهم
مروراً باالقارب عند   ، أن تعليم األبناء مسؤولية اجتماعية تبدأ بالوالد        ) القابسي  ( ويرى  

 : عجز الوالد مث احملسنني ويف النهاية الدولة إن عجز كل أولئك فيقول 
الولد يف الـدين    ألن  ، والصالة  ، إن الوالد مكلف أن يعلم ابنه القرآن        " 

فعليه أن يرسلهم   ، فإذا مل يتيسر للوالد أن يعلم أبناءه بنفسه         ، حكمه حكم أبيه  

، فإذا مل يكن الوالد قادراً على نفقة التعلـيم          ، إىل الكتاب لتلقي العلم باألجر      

فإذا عجز أهله عن نفقه التعليم فاحملسنون مرغبون يف         ، فأقرباؤه مكلفون بذلك    

                                           
ولد يف أيام ابن عباس     ، ومن أعيان كتبه املصاحف كان أبوه من سيب سجستان          ، مالك بن دينار من ثقات التابعني        " )1(

  ) . ٥/٣٦٢، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب " ( هـ ١٣٠ومسع من مالك بن أنس توىف ، 
  . ١/١٠٢، ق مصدر ساب ، شذرات الذهب:  احلنبلي )2(
  . ٣٣٤: ص ، مرجع سابق  ، ..التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجلزيرة : ملكة ، أبيض )3(
  . ١٧: مصدر سابق  ص  ، مسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز: حممد ،  الباغندي )4(
  . ٣٣١: ص ، مرجع سابق ،زيرة التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجل:  أبيض ملكة )5(



 ٢٢٢

  )١("أو من بيت املال، الكتاب يعلم الفقري احتساباً أو معلم ، ذلك 

فباإلضافة إىل  تورع الكثري منهم      ، وقد كان للمعلمني دور كبري يف اإلنفاق على املتعلمني          
وعلى ، وتضافر ذلك مع كون مؤسسات التعليم يف ذلك الوقت          ، عن أخذ األجر على التعليم      

 . ان بعضهم ينفق على طلبته فقد ك. رأسها املسجد مؤسسات وفقيه جمانية 
فتـوىل  ، فقرياً  ) هـ١٢٤ت(فقد كان أحد طلبة احملدث الكبري حممد بن شهاب الزهري           

ولكن ليس معي   ، إن حديثك ليعجبين    :  أنه قال للزهري     )٢(فعن زياد بن سعد   " الزهري نفقته   
  . )٣(" وأنفق عليك ، اتبعين أحدثك : فقال الزهري ، نفقة فاتبعك 

فيقـول أحـدهم    ، نصحون طلبتهم باحتراف مهنة تساعدهم على طلب العلم         وكانوا ي 
 فليأخذ أحدكم من احلديث بقدر الطاقة       –ر جلباباً   من أعرق يف احلديث فليعد للفق     : " لطالبه  

  . )٤(" وليحترف حذراً من الفاقة ، 
ن فعليـه أ  ، فسيترك عمله مما يؤدي إىل فقـره        ، أي أن من تبحر يف طلب علم احلديث         

 . وأن يتخذ له مهنة ، يقتصد يف طلبه 
أو مثل نسخ الكتب ، نب طلبهم للعلم وبالفعل كان الكثري من الطلبة حيترفون مهناً إىل جا

  )٥(" فيهيتعلمونأي عمل مناسب بالقرب من اجلامع الذي 
وبالتحديد يف فترة حكم عمر بن عبد العزيـز         ، ومما جيدر ذكره أنه مع اية القرن األول         

 : فكان للجميع كباراً وصغاراً ، اد العطاء إىل ما كان عليه يف عهد عمر بن اخلطاب ع
وارفعوا ، أرفعوا كل منفوس نفرض له      : كتب عمر بن عبد العزيز إىل واليه على املدينة          " 
  . )٦(" فإمنا هو مالكم نرده عليكم ، موتاكم 

                                           
  . ١٠١: مرجع سابق  ص  ، التربية اإلسالمية:  األهواين )1(
وأخذ ، وابن شهاب وطبقتهم    ،  بن سعد    شرحبيلوحدث عن   ، جاور مبكة   ، إمام جمود خراساين    : زياد بن سعد     " )2(

هــ أو   ١٥٠ديث ومات مع ابن جريج عـام        مل ينشر حديثه و وقع له حنو من مائة ح         ،والقدماء  ، عنه مالك وابن عيينه     
  ) . ٦/٣٢٣ مصدر سابق و ،سري أعالم النبالء : الذهيب "   ( قبله

  . ٣٣٣: ص ، مرجع سابق  ، ...التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجلزيرة : ملكة ،  أبيض )3(
  . ٤/٤١٦، مرجع سابق  ، ذيب تاريخ دمشق: عبد القادر ،  بدران )4(
  . ٧٠: ص ، مرجع سابق  ، نظم التعليم عند املسلمني: عبد الغين ،  عارف )5(
  . ٥/٣٤٦، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )6(



 ٢٢٣

א א:א :א
وهبها امرؤ لوجه اهللا تعاىل مث ختلى عن كـل          ، سجد وقفاً أي وديعة أبدية      لقد كان امل  " 

  )١(" سلطة عليها 
، فاملسجد احلرام وقـف     ، وهذا يشمل مجيع املساجد حىت تلك اليت أنشأا احلكومات          
 . وكذلك مسجد قباء واملسجد النبوي وكل مسجد أقيم بعد ذلك 

  )٢("  كلها إال مساجد وقفية فلم تكن املساجد يف البالد اإلسالمية" 
وإدراكهم لرسالته العظيمة و فقـد كـان        ، ونظراً ملكانة املسجد ومرتلته عند املسلمني       

 .  مميزاً منهموقفهم 
وبذلوا يف سبيل ذلك أمواال كـثرية       ، فقد أنزلوه من نفوسهم مرتلة اإلكبار واإلجالل        " 

  )٣(" ها ووظفوها لفائدة تعمري، وقفوها من أجل حياة املسجد 
 : فقد كان اإلنفاق عليها يتم من مصدرين مها ، وبقية خدماته ، أما صيانة املسجد 

 .  الصدقات اليت يبذهلا املسلمون -أ
سألت عمر بن عبد العزيز عن هـذا املـاء          : " عن املهاجر بن يزيد قال      

    قد ، نعم ال بأس بذلك     : صدق به أشرب منه ؟ قال       الذي يوضع يف الطريق يت

فما رأيت أحد مـن     ، وأنا وال على املدينة وللمسجد ماء يتصدق به         ،رأيتين  

  )٤(" عن ذلك املاء أن يشرب منهيزعأهل الفقه 

  عن طريق األوقاف اليت تلحق باملسجد عند إنشائه -ب
 ) : ا لفاروقي ( قال . مثل احلوانيت واخلانات وغريها .. ويكون ريعها لصاحل خدماته 

واإلمام يقوم من تطـوع      ، املتويلودفع مكافأة   ، لإلنفاق على املسجد    ولتأمني مصدر   " 
بل األفضل أن تقام حـول      ، أو غريه من املسامهني بتقدمي ممتلكات أخرى        ، ببناء املسجد أوالً    

  )٥(" املسجد حوانيت يعود دخلها لإلنفاق على حاجات املسجد 
                                           

  . ٢٣٠: ص ، مرجع سابق  ، أطلس احلضارة اإلسالمية: إمساعيل ،  الفاروقي )1(
  . ٢٩١: ص ، مرجع سابق  ، أثر الوقف يف نشر التعليم والثقافة: ياسني ،  اخلطيب )2(
  . ١/٤٣١، مرجع سابق  ، الوقف يف الفكر اإلسالمي: حممد عبد العزيز ،  بنعبد اهللا )3(
  . ٥/٣٥٠، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )4(
  . ٢٣٠: ص ، مرجع سابق  ، أطلس احلضارة اإلسالمية: إمساعيل ، الفاروقي  )5(



 ٢٢٤

 : دقات التطوعية واألوقاف عن طريق بيت مال املسلمينن من موردي الفيء والص-جـ
  )١(" واليت منها عمارة املساجد ، وذلك أن الفيء ينفق يف املصاحل العامة للمسلمني " 

 فأنفقوا من بيت مال املسلمني على  عمارة بيوت اهللا ، وقد عمل اخللفاء الراشدون بذلك 
كـة علـى     ملا ضاق املسجد احلرام مب     –رضي اهللا عنه    –فقد روى أن عمر بن اخلطاب       " 
 عليـه  وأىب، اشترى عمـر بعـضها   ، وكانت دور الصحابة حتيط به من كل جانب    ، الناس  

  )٢(" ووسع املسجد ، فأخذها جرباً ووضع هلم قيمتها ، أصحابه البعض اآلخر 
 مثنها إال مـن بيـت مـال         يعطهم مل   –ومن املؤكد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه          

 .املسلمني 
قدمت خناصرة يف خالفة عمر بن عبد العزيـز فرأيتـه يـرزق             : "  وقال كثري بن يزيد     

  . )٣(" املؤذنني من بيت املال 
كان ا لوالة قبل عمر بن عبد العزيز جيرون على إمجـار            : " وعن حممد بن عجالن قال      

،  للجمع وتطييبه يف شهر رمضان من العشر والـصدقة           مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  )٤( " ∗ومبحو آثار ذلك الطيب من املسجد،  كتب بقطع ذلك ن عبد العزيزفلما ويل عمر ب

 تعدوا أن تكون مـساحة       ال وعموماً فقد بدأت املساجد بسيطة يف تكاليف إقامتها ألا        
مث توسع اخللفاء بعد ذلك يف بناء املسجد        ، أو جريد النخل    ، مربعة يظللها سقف من اخلشب      

ك بن مروان أنفق ما يعادل خراج مصر لسبع سنوات لبناء مسجد            وتزيينها حىت قيل إن عبد املل     
وأن الوليد ابنه رصد أمواالً ضخمة واستعان مبلك الروم لريسل له الـصناع لبنـاء               ، الصخرة  

  . )٥(مسجد دمشق 

                                           
  . ٥٤: ص ، مرجع سابق  ، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي، ن سعد محدا، اللحياين  )1(
  . ٥٤: ص ، مرجع سابق  ، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي: سعد محدان ، اللحياين  )2(
  . ٥/٣٩٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: الطبقات : ابن سعد  )3(
" ذلك أن لفظ ، فاق ذاته و على املورد الذي مت اإلنفاق منه ال على اإلنإن وجه اعتراض عمر رمحه اهللا تعاىل هنا ه ∗

 نصت ماوالزكاة حمددة املصارف بنص القرآن فال جيوز إنفاق  شيء منها يف غري " الزكاة "  يف النص يقصد به الصدقة 
 يرى الفقهاءوبعض ، فإنه مال يفء وأما العشر ، أما صدقة التطوع فال مينع اإلنفاق منها على تطييب املسجد ، عليه اآلية 

... ) ما أفاء اهللا على رسوله : ( ويصرف منه يف املصارف احملددة يف اآلية الكرمية بقوله ، أن مال الفيء خيمس 
 .  كان هو رأي عمر رمحه اهللا يف مصارف مورد الفيء – واهللا أعلم –ولعل هذا ) ٧:آية،احلشر(
  . ٥/٣٩٩، در سابق مص ، الطبقات الكربى: ابن سعد  )4(
مؤسسات التربية العربية يف الشام حىت أو اسـط         ، التربية العربية اإلسالمية املؤسسات واملمارسات      : ملكة  ،  أبيض   )5(

  . ١٣٠: ص ، مرجع سابق .. القرن الرابع 



 :الفصل الرابع  

א מ א
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 ٢٢٦

وكانت هذه التشريعات   ، لقد جاء اإلسالم بتشريعات مشلت مجيع جوانب حياة املسلمني                
متثل مادة التعليم األساسية يف املساجد باإلضافة إىل املواد اليت أباح اإلسالم تعلمها من العلـوم                

 . واملواد اليت تدعم العلوم الشرعية وتعضدها ، الدنيوية النافعة 
 يف املساجد يف املشرق العريب يف القـرن األول          كان يتم تعليمها    لعلوم اليت   ونظراً لتنوع ا  

وذلك لتضمن  ، فقد جاءت الطرق املستخدمة يف إيصاهلا إىل األذهان شاملة ومتنوعة           ، اهلجري  
 . وبالتايل تطبيقهم له يف حيام اليومية ،للمتعلمني أكرب قدر من االستيعاب ملا يتم تعليمه هلم 

نوع يف طرق التعليم املستخدمة يف مساجد الشرق العريب يف القرن األول اهلجري             وكان الت 
وظروف احلياة االجتماعية يف ذلك الوقت مـن        ، ضرورة أملتها طبيعة املادة املتعلمة من جهة        

فتراوحت طرق التعليم املستخدمة يف إيصال املعلومات إىل التالميذ بني طـرق            ، جهة أخرى   
 التلقني الـذي    أسلوب مثل   )١(إلقاء املعلومات على التالميذ بأساليب خمتلفة     تقليدية تعتمد على    

نوا يعتمدون كثرياً على    ذلك أن العرب كا   ، يت يراد تعلمها    يتوصل من خالله إىل حفظ املادة ال      
 . وذلك لقلة من يعرف القراءة والكتابة بينهم ، الذاكرة يف حفظ ما يريدون حتصيله من علوم 

الـيت  ، رق التقليدية اليت تعتمد كثرياً على املعلمني طريقة القدوة احلسنة           كما أن من الط   
 يقتدون به مـن     منأو يدهلم على    ،  من خالهلا املعلم ما يريد تعليمه لتالميذه يف سلوكه           ميتثل

 . والصاحلني ، والرسل ، النماذج املثالية كاألنبياء 
حيمل املعلـم  " ومن خالهلا ، املتعلم و، وهناك طرق أخرى تعتمد على التفاعل بني املعلم         

وفيها يقود املعلـم    ، ويعربوا قدر ما يستطيعون بألفاظهم      ، التالميذ على أن يفكروا بأنفسهم      
، يةووترديد ما يقول من غري ر،  على حماكاته حيملهموال ، أفكار التالميذ من مرحلة إىل غريها    

  )٢("  إنساناً مفكراً ألن ذلك خيرج خملوقاً مقلداً ال، وال إعمال فكر 
وطريقـة  ، واألجوبة  ، وكانت الطرق اليت حتمل التالميذ على التفكري مثل طريقة األسئلة           

واملتعلم وهاتان  ، واملعلومات بني املعلم    ، وتبادل اخلربات   ، احملاورة اللتان تعتمدان على التفاعل      
السـتنتاج وتـشركهم يف عمليـة       وتدفعهم إىل التفكري وا   ، الطريقتان حتفزان أذهان املتعلمني     

 . اكتساب املعرفة 

                                           
مكتبـة   ، ٣١٦: ص  ، التربية امليدانية وأساسيات التـدريس      : ومهدي حممود سامل    ، عبد اللطيف بن محد     ،  احلليب   )1(

  .       ١ ط، م ١٩٩٦-هـ١٤١٦، الرياض ، العبيكان 
        ١٢ط،ت.د، مصر ، دار املعارف  ، ٢٠٠: ص ، التربية وطرق التدريس: وعبد العزيز عبد ايد ،صاحل،  عبد العزيز )2(



 ٢٢٧

ومن الطرق اليت استخدمت يف التعليم يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري              
وذلك أن ،واألشباه اليت تقرب املعاين إىل األذهان      ، وطريقة ضرب األمثال    ، أيضاً طريقة القصة    

د املعاين اردة يف صورة حمسوسة قريبة مـن         اختزال العلم يف شكل مثل أو قصة معربة أو جتسي         
وأيضاً رسـوخ ذلـك     ، ذهن املتعلم كل ذلك يؤدي إىل سرعة فهم املتعلم ملا يراد تعليمه إياه              

 . العلم يف ذهنه بصورة أكرب 
كما أن الستخدام طريقيت الترغيب والترهيب دور أكيد يف توليد الدوافع احملركة للمـتعلمني              

 . كما أن هلما دورمها يف كبح مجاح النفس األمارة بالسوء، العطاء و،  والعمل  ،للبذل
مثل متيز علم احلديث بالتعليم عن طريق       ، متيزت بعض العلوم بطرق معينة يف تعليمها        وقد  

 وأيضاً طريقة اإلمالء اليت يقوم فيها املعلم بـإمالء احلـديث           ، احملدثعلى  ، القراءة والعرض   
 .  على املتعلمني النبوي

كما غلب على تعليم بعض العلوم استخدام طريقة املناظرة واحملاجة إلثبات وجهة نظـر              
وإبطال حجـة   ، وذلك بإقامة الدليل على صحة قول املناظر        ، معينة يف مسائل قابلة لالجتهاد      

وهذه العلوم هي علـوم     ، واالعتراف به عند ظهوره     ، اخلصم مع رغبة صادقة يف ظهور احلق        
 . وغريها ،  ، واللغة العربية ةوالعقيد، الفقه 

بل إا مع مرور الوقت     ، لكن متيز هذه العلوم ذه الطرق ال يعين إنفرادها ا على الدوام             
 . استخدمت يف معظم فروع العلم األخرى 

مع مراعـاة الفـوارق   ، وهذه الطرق مجيعاً كانت تستخدم يف إيصال العلم إىل املتعلمني          
فالطريقة اليت استخدمت مع األطفال غري اليت استخدمت        ،  واالستيعاب   الفردية بينهم يف الفهم   

 . غري اليت استخدمت مع اجلاهل ،  مع املتعلم استخدمتمع البالغني كما أن الطريقة اليت 
، تبعاً الختالف قـدرام     ، وقد تستخدم مع نفس املتعلم أكثر من طريقة يف الوقت ذاته            

 .  أو سهولتها وتبعاً لصعوبة املادة املتعلمة
لذلك فإن تناول موضوع طرق التعلم املستخدمة يف املساجد يف القـرن األول اهلجـري               

اكتـساب  : " والذي عرفهـا بأـا      ، جيب أن يتم من خالل املعىن الشامل لطرق التدريس          
  )١("اخل .. واملعلم ،  التفكري مثل حب العلم  يفوعادات، املعلومات مضافاً إليها وجهات النظر 

 . وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذا الفصل إن شاء اهللا 

                                           
 "      كلباتريك " والتعريف السابق هو للعامل  ، ٢٣٩: ص ،  مرجع سابق ،التربية وطرق التدريس : صاحل ،  عبد العزيز )1(
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 ٢٢٩

א :א:א
لطرق استخداماً يف التعليم اإلسالمي عموماً ويف التعليم يف         كانت طريقة التلقني من أكثر ا     

وتعليم : "  عن التعليم يف املشرق اإلسالمي       )ابن جبري (يقول  ، القرون األوىل لإلسالم بالذات     
  . )١("منا هو تلقني الصبيان للقرآن ذه البالد الشرقية كلها إ

א :א:א
 : التعريف اللغوي للتلقني : أوالً 

 "  مصدر من لَ   : لَِقن ِقاللَقَنه لَقَناًَ   ، نلْقَنلَقن الشيء يوكذلك الكالم ، و ،هلَقَّنوت : هفَهم ،
 اهإي هولَقَّن : همفَه ، لْقَنيوالت :م الت٢("فْهي(  
 : تعريف طريقة التلقني : ثانياً 

 ) الطريقة اإللقائية ( تعرف طريقة التلقني عند التربويني بعدة مسميات منها 
وهي الطريقة اليت يكون للمعلم فيها الدور األكرب يف العملية التعليمية و فهو الذي يقوم               " 

  )٣(" يحه وتوض، وشرحه ، مث يقوم بعرضه ، بإعداد الدرس وحتضريه 
 : أو تعرف بأا 

، وقد يـستخدم اإلخبـار      ، والتفسري  ، أسلوب عرض يهتم بالدرجة األوىل بالتوضيح       " 
  . )٤(" والقص يف كثري من األحيان 

 : وطريقة التلقني هي أيضاً 
والتحفـيظ  ، أسلوب يف التعليم يركز على تنمية اجلانب املعريف لدى املتعلمني بالسرد            " 
  . )٥" (ملباشرة من املعلم للمتعلم واملتابعة ا

                                           
  .      ٢٤٥: مصدر سابق  ، رحلة ابن جبري: مد بن أمحد حم،  ابن جبري )1(
 ) . لقن ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )2(
، دار الطـرفني الطـائف       ، ٤٤٤: ص   ، املرشـد النفـيس إىل أسـلمة طـرق التـدريس          : حممد صاحل   ،  جان   )3(

  . ١ط، م ١٩٩٨،هـ١٤١٩
بريوت   ، دار القلم ومكتبة النهضة      ، ٧٧: ص ، ئ األساسية يف طرق التدريس العامة     املباد: حممد حسني   ،  آل ياسني    )4(

 . م ١٩٧٤، لبنان 
  .    ٢٧٩: ص ، مرجع سابق  ، طرق تدريس التربية اإلسالمية: ناصر أمحد ،  اخلوالدة )5(



 ٢٣٠

א :א:א
 : تتمثل أمهية طريقة التلقني فيما يلي 

 . أن طريقة التلقني هي إحدى الطرق للوصول إىل حفظ ما يراد حفظه من علوم : أوالً 
لقني يف تعليم التالميذ أن هناك أسباباً كانت تفرض على املعلمني استخدام طريقة الت: ثانياً 

 : ومنها 
الستخدام ) ابن جبري   (وهذا هو التعليل الذي قدمه      ،  طبيعة املادة املتعلمة من حيث قدسيتها        -أ

 : طريقة التعليم عن طريق التلقني يف املشرق اإلسالمي فقال 
يف ويعلمـون اخلـط     ، وتعليم الصبيان للقرآن ذه البالد الشرقية كلها إمنا هو تلقني           " 

وقد يكـون يف    ،  لكتاب اهللا عن إبتذال الصبيان له باإلثبات واحملو          تنـزيهاًوغريها  ، األشعار  
  )١("فينفصل من التلقني إىل التكتيب ، واملكتب على حدة ، أكثر البالد امللقن على حدة 

 قدسية وتعظيم تفرض على املعلمني اسـتخدام طريقـة          منذلك أن القرآن الكرمي مبا له       
وذلـك  ، ) ابن جـبري    (كما يسميها   ) التكتيب  (  بدال من استخدم طريقة اإلمالء أو        التلقني
وحموها لكتابة غريها يف كل     ،  لكتاب اهللا عن االبتذال عن طريق كتابة الصبيان آلياته           تنـزيهاً

 . مرة 
، وإعمال الذاكرة   ، وتعودهم على احلفظ    ،  قلة انتشار الكتابة بني العرب يف قبل اإلسالم          -ب

 . واستمرار االعتماد على احلفظ بعد ظهور اإلسالم لقلة انتشار الكتابة 
وال يكتبـون   ، كان العرب أميني ال يقرأون      ) : " األبراشي(يقول  

، فاعتمدوا على الذاكرة يف حفظ أجمادهم وآثـارهم         ، سوى القليل منهم    

كان املسلمون يعتمدوا علـى ذاكـرم     ، فلما جاء اإلسالم    ، وأشعارهم  

د عـرف العـرب بـاحلفظ وقـوة     وق، أكثر من اعتمادهم على الكتابة     

  )٢("الذاكرة

 اهتمام اإلسالم بعملية احلفظ لدورها الكبري يف نقل العلوم الشرعية بالذات لذلك كـان               -جـ
" خذوا عين   " صلى اهللا عليه وسلم ينبه أصحابه قبل أن يلقي عليهم احلديث بنحو قوله              

                                           
  .      ٢٤٥: ص ، مصدر سابق  ، رحلة ابن جبري: حممد ،  ابن جبري )1(
، وشركاه  ، مطبعة عيسى البايب احلليب      ، ١٩٧-١٩٦: ص   ، التربية اإلسالمية وفالسفتها  : حممد عطية   ،  األبراشي   )2(

  . ٤ط، م ١٩٨٥، مصر 



 ٢٣١

 : ل صلى اهللا عليه وسلم لوفد عبد القيس كما قا" احفظوا عين "أو 
  . )١(" وأخربوا من وراءكم ، احفظوا " 

 اعترب املسلمون حفظ املادة املتعلمة يف الذاكرة حىت لو كانت مدونة لديهم هـو الطريـق                 -ء
، وضمان سرعة استخدامهم لعلمهم عند احلاجة إليه         ، املتعلمنياألمثل لصقل مهارات    
 . لك العلم من التلف والضياع ألي سبب من األسباب وأيضاً احلفاظ على ذ

 : لذلك قال الشاعر 
 
             )٢(  
 

فصار بذلك مبرتلـة    ، فالذي ال حيفظ علمه حيتاج إىل مراجعة كتبه كلما سئل عن شيء             
 . اجلاهل يف ذلك الس الذي مل يستحضر علمه فيه 
 : ة العلم من التلف والضياع لذلك قالوا كما أم اعتربوا احلفظ وسيلة من وسائل صيان

               )٣(  
وهكذا كانت عملية التقلني هي الطريق املناسب للوصول إىل احلفظ الذي هو أحد طرق              

 . الوصول إىل اكتساب املعلومات واملعارف 
א :א:א

 واملتعلمون يف القرن األول اهلجري      متيزت طريقة التلقني بعدة وسائل استخدمها املعلمون      
 . للوصول إىل أفضل النتائج اليت ميكن حتقيقها من خالل استخدام هذه الطريقة 

 : الوسائل التي استخدمها المعلمون لنجاح عملية التلقين : أوالً 
 :  التكرار -أ

 والتأكد من   ،ففي طريقة التلقني يقوم املعلم بتكرار املعلومة ليسهل على املتعلمني حفظها            
 . وتأكيد ذلك احلفظ لضمان عدم نسيانه ، صحة ما قاموا حبفظه 

                                           
باب حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد عبد القيس علي أن حيفظوا             ، كتاب العلم    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) .     ٨٧: ( رقم احلديث ، العلم وخيربوا من ورائهم 
  .     ١/٦٨، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله: يوسف ،  ابن عبد الرب )2(
  . ١/٦٩، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله: يوسف ،  ابن عبد الرب )3(

إذا مل تكن حافظـاً واعيـاً       
أأحضر باجلهـل يف جملـسٍ     

فجمعك للكتـب ال ينفـع     
وعلمي يف الكتب مـستودع    

 م القراطيسوبئس مستودع العلاستودع العلم قرطاساً فضيعه   



 ٢٣٢

رضـي اهللا   –فعن أنس   ، وقد استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا األسلوب بكثرة           
  )١("أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً حىت تفهم : "  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم –عنه 

بل اهلدف منه كما قال أنس      ،  من باب التكرار رد احلفظ فقط        فإعادة الكالم هنا ليس   
     فإنـه  ، وإذا فهـم    ، وتعيه العقـول    ، فهم كالمه صلى اهللا عليه وسلم       رضي اهللا عنه هو أن ي

 . سيحفظ بعد ذلك 
وكثرية هي األمثلة الستخدامه صلى اهللا عليه وسلم ألسلوب التكرار لضمان اسـتيعاب             

 . ورسوخه يف عقوهلم ، التايل حفظه وب، أصحابه ملا يقوله 
ختلّف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال  – رضي اهللا عنهما     –عن عبد اهللا بن عمرو      " 

وحنن نتوضأ فجعلنا منسح    ، صالة العصر   ، وقد أرهقتنا الصالة    ، فأدركنا  ، يف سفرة سافرناها    
  )٢(" تني أو ثالثاً ويل لألعقاب من النار مر: على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته 

جمرد اإلبالغ حبكم   " ويل لألعقاب من النار     : " فلو أن املقصود من قوله صلى اهللا عليه وسلم          
لكن اهلدف كان أيضاً مع إبالغهم      ، لكان قول العبارة ملرة واحدة كافياً للتبليغ        ، ذلك العمل   

م عن طريق استيعام له وحفظهم لعبارته باحلكم هو ضمان استقرار ذلك احلكم يف أذها . 
ومن األمثلة الكثرية على استخدامه صلى اهللا عليه وسلم ألسلوب التكرار يف تلقينه ألمته              

 : تعاليم دينها قوله صلى اهللا عليه وسلم 
أال ، أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ أال أنبئكم بـأكرب الكبـائر ؟             " 

اإلشـراك  : قـال    ، بلى يا رسول اهللا   : قلنا  ، أنبئكم بأكرب الكبائر ؟     
أال وقول الزور   : فقال  ، وكان متكئاً فجلس    ، وعقوق الوالدين   ، باهللا

  )٣(" ال يسكت : فمازال يكررها حىت قلت ، وشهادة الزور 
كان ليلفت انتباههم   " أال أنبئكم بأكرب الكبائر     : " فالتكرار يف قوله صلى اهللا عليه وسلم        

مث بعـد أن أبلغهـم      ، ان إصغائهم إىل ما سيلقيه عليهم       ولضم، إىل أمهية ما سيقوله بعد ذلك       
وفداحـة جـرم    ، كرر الكبرية الثالثة منها عدة مرات للتأكيد على عظم إمثها           ، بأكرب الكبائر   

فال ينسى املستمع بعد هذا التكرار البليغ ما ألقي عليه بل يستقر يف ذهنه ويـسهل                ، مرتكبها  

                                           
 .     ) ٩٥: (رقم احلدث ، باب من أعاد احلديث ثالثاً ليفهم عنه ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ) .      ٦٠: (رقم احلديث ، باب من رفع صوته بالعلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 ) . ٥٨٥٦: (رقم احلديث ، باب عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٢٣٣

 . عليه حفظه 
 : ل إىل التفصيل  االنتقال من اإلمجا-ب

 واالنتقال من اإلمجال إىل التفصيل يهيئ عقول املتعلمني بإتباع قاعدة التدرج يف إعطـاء              
، مث ينتقل بعدها املعلم إىل شـرح املعلومـات          ، املعلومات اليت تعتمد على البدء بامل العام        

يف وثباـا   ، عة حفظها   وبالتايل سر ، واستيعاا  ، وهذا يؤدي إىل فهم املعلومات      ، وتفصيلها  
وهذا األسلوب اتبعه صلى اهللا عليه وسلم يف التعليم ، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم                ، الذاكرة  

مث يبـدأ يف    ، فيذكر العبارة جمملة قصرية     ، يستخدم أسلوب االنتقال من اإلمجال إىل التفصيل        
 هو أسـلوب القـرآن      وهذا األسلوب ، وتفصيلها مما يسهل حفظها على املستمعني       ، شرحها  
 . الكرمي 

وهذه عبارة جمملة أتى تفصيلها بعدها      ، ) ١٤٣: آية  ، األنعام) ( ثَما�ِيـةَ أَزْواجٍ  : (قال تعاىل   
لَت علَيـهِ   من الضَّأْنِ اثْنينِ ومِن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حـرم أَمِ األُ�ثَيـينِ أَمـا اشـتَم                {: قال تعاىل   . مباشرة  

 ) . ١٤٣: آية ، األنعام (  }أَرحام األُ�ثَيينِ 
 ) ١٥١: آية ، األنعام ( }قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم{: وقال تعاىل 

 .  مث يأيت التفصيل بعد ذلك مباشرة ،فهذه عبارة جمملة للفت االنتباه 
كُواْ بِـهِ شـيئًا وبِالْوالِـدينِ إِحـسا�ًا والَ تَقْتُلُـواْ أَوالَدكُـم مـن إمـالقٍ �َّحـن                       أَالَّ تُـشرِ   {: قال تعـاىل    

إِالَّ بِــالْح اللّــه مــرالَّتِــي ح فْسالَ تَقْتُلُــواْ الــنو طَــنــا بمــا وهمِن ــرــا ظَهم احِشــواْ الْفَــوبالَ تَقْرو مــاهإِيو زُقُكُمَــر� ق
قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو ١٥١: آية ، األنعام (   }ذَلِكُم . ( 

هو لتكون أضبط لـدى     ، فاالنتقال هنا من إمجال املعدودات إىل بياا واحداً بعد واحد           
  . )١(وأعون له على احلفظ، السامع 

: اإلسالم على مخـس   بين  : " فمثل قوله صلى اهللا عليه وسلم       ، أما من احلديث الشريف     
، واحلـج   ، وإيتاء الزكـاة    ، وإقام الصالة   ، وأن حممداً رسول اهللا     ، شهادة أن ال إله إال اهللا       

  . )٢(" وصوم رمضان 

                                           
، بـريوت   ، دار البـشائر اإلسـالمية       ، ١٨٩: ص   ، تعلـيم الرسول املعلم وأساليبه يف ال    : عبد الفتاح   ،  أبو غدة    )1(

  .   ١ط، م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧
باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم علـى مخـس رقـم               ، كتاب اإلميان    ، صحيح البخاري :  البخاري   )2(

  ) . ٨: (احلديث 



 ٢٣٤

فإمجال املعدودات هنا مث تفصيلها بعد ذلك جيعلها أسهل يف احلفظ من لو عددت أوالً و                
 . مث قيل هذه أركان اإلسالم 

بل إن الكثري من األوامر     ، إلمجال إىل التفصيل يف املعدودات فقط       ومل يكن االنتقال من ا    
ويثري التساؤل يف نفوسهم مث     ، كان يذكرها صلى اهللا عليه وسلم إمجاالً ليسترعي انتباه أصحابه           

 . يوضحها هلم بعد ذلك 
كل أمـيت   :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          –رضي اهللا عنه    –عن أيب هريرة    " 
ومن ،من أطاعين دخل اجلنة     : يا رسول اهللا ومن يأىب ؟ قال        : قالوا  ،  اجلنة إال من أىب      يدخلون

  )١(" عصاين فقد أىب 
وهو أن كلَّ أمته يدخلون اجلنة إال من        ( فالرسول صلى اهللا عليه  وسلم يذكر أمراً عاماً          

مما جيعلـه   ، عنه  ويوضحه بعد استفهام الصحابة     ، مث يشرح صلى اهللا عليه وسلم قوله        ) يأىب  
ومن عصاين دخل   ، من أطاعين دخل اجلنة     : ( وأحفظ من لو قال ابتداءاً      ، أمكن يف نفوسهم    

 " . النار 
 :  التأين يف الكالم والفصل بني العبارات -جـ

وروية ومراعاة ألحوال السامعني جيعل احلفظ       ، ذلك أن سرد الكلمات متتالية بدون تأنٍ      
 : لك كان صلى اهللا عليه وسلم يتجنبه لذ، صعباً على من يريده 

ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـسرد          : "  قالت   –رضي اهللا عنها    –عن عائشة   
  )٢(" ولكنه كان يتكلم بكالم بيّن فصل حيفظه  من جيلس إليه ، كسردكم هذا 

 ملا يلقـى    وأثرها على حفظ املتعلمني   ، وهنا تتضح فائدة تأين املعلم يف إعطاء املعلومات         
بل يفصل بني كـل     ، وال يستعجل يف كالمه     ، يتأىن  حيث كان صلى اهللا عليه وسلم       " عليهم  

وبلغ من حرصه على ذلـك      ، وال يقع التحريف عند النقل      ، كلمة وأخرى حىت يسهل احلفظ      
  )٣("أنه كان يسهل على السامع أن يعد كلماته لو شاء 
ن استخدم أسلوب سرد الكلمات متتاليـة       ولذلك أنكرت عائشة رضي اهللا عنها على م       

                                           
اإلقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        باب  ،  بالكتاب والسنة    االعتصامكتاب   ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) .   ٧١٢٩: ( رقم احلديث ، 
 ) . ٣٧١٩: ( رقم احلديث ، .. باب ، أبواب املناقب  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )2(

 " . حديث حسن صحيح "     وقال الترمذي 
  .  ٦٢: ص ، ع سابق مرج ، مناهج وآداب الصحابة يف التعليم والتعلم: عبد الرمحن ،  الرب )3(



 ٢٣٥

 : وأكدت أن ذلك مل يكن أسلوبه صلى اهللا عليه وسلم ، بدون روية وتأن 
أال : فعن عروة بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنـها قالـت             " 

فجلس إىل جنب حجريت حيدث عن النيب       ، يعجبك أبو هريرة ؟ جاء      
فقـام قبـل أن      ، وكنت أسبح ، صلى اهللا عليه وسلم يسمعين ذلك       

إن رسول اهللا صـلى اهللا      : ولو أدركته لرددت عليه     ، أقضي سبحيت   
  )١(" عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم 

 :  االعتدال وعدم اإلمالل -ء
فال يثقل املعلم أذهان املتعلمني بإعطائهم كمية       ، واالعتدال يكون يف مقدار املادة املتعلمة       

فال يركز املعلم على مـادة  ، وكذلك يف نوع املادة املتعلمة      ، ة واحدة   كبرية من املعلومات دفع   
وكـذلك  ، أو على موضوع واحد يف مادته بل حياول تنويع املعلومـات            ، واحدة يف دروسه    

توزيعها على أوقات متفرقة حبيث ال تؤدي إىل ملل املتعلمني نتيجة لطول الوقت الذي يقضونه               
 . يف التعليم 

ويف ، ويف نوعـه    ، اهللا عليه وسلم يقتصد يف تعليمه يف مقدار ما يلقيه           وقد كان صلى    " 
  )٢(" عقله وفهمه عليهمويسهل ، وحىت ينشطوا حلفظه ، الصحابة زمانه حىت ال يملَّ 

، إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحدث        : " عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت        
  . )٣(" ولو شاء العاد أن حيصيه أحصاه 

مما جعل مـن    ، وقد كان الكثري من أحاديثه صلى اهللا عليه وسلم عبارة عن عدة كلمات              
  )٤(.السهل على السامع حفظها بإتقان 

حىت ال يؤدي تقارا إىل نفور      ، كما كان صلى اهللا عليه وسلم يباعد بني أوقات التعليم           
 سار على جه صلى اهللا عليـه         الذي –رضي اهللا عنه    –فعن ابن مسعود    ، الناس ومللهم منها    

 :  أنه قال لتالميذه اإلماللوسلم يف االقتصاد يف التعليم وعدم 
كما كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         ، وإين أختولكم باملوعظة    ، إين أكره أن أملَّكم     " 

                                           
 ) .  ٢٤٩٣: ( رقم احلديث ، باب من فضائل أيب هريرة ، كتاب فضائل الصحابة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
  .  ٦٣: ص ، مرجع سابق  ، مناهج وآداب الصحابة يف التعليم والتعلم: عبد الرمحن ،   الرب )2(
 ) . ٣٥٠٤: ( رقم احلديث ، النيب صلى اهللا عليه وسلم باب صفة ، كتاب املناقب  ، صحيح البخاري:   البخاري )3(
 ٦٣: ص ، مرجع سابق  ، مناهج وآداب الصحابة يف التعليم والتعلم: عبد الرمحن ،  الرب )4(



 ٢٣٦

  . )١(" يتخولنا ا خمافة السآمة علينا 
 :  عملية احلفظ الوسائل اليت استخدمها املتعلمون لنجاح: ثانياً 

املسلمون ، واملعلمون  ، وإذا كانت هذه هي الوسائل اليت استخدمها صلى اهللا عليه وسلم            
فقد قابلها وسائل اتبعها التالميذ للنجاح يف حفظ ما لقنهم إياه           ، من بعده لنجاح عملية التلقني      

 : ومن تلك الوسائل ،املعلمون 
 :  الترديد -أ

مع إشراف املعلم علـى تلـك       ، رة بعد مرة لكي يتم حفظه       وذلك بتكرار كالم املعلم م    
 . العملية ليصحح للتلميذ أخطاءه 

 رضي اهللا عنه دعاءاً     )٢(وهو الرباء بن عازب   ، فقد لقن صلى اهللا عليه وسلم أحد صحابته         
ونبيك الـذي  ، آمنت بكتابك الذي أنزلت : " وكان من ضمن ألفاظه قوله ، يقوله عند النوم  

 : ول الرباء يق" أرسلت 
فقال صلى اهللا عليـه     ، آمنت برسولك الذي أرسلت     : فقلت  ، فرددن الستذكرهن   " 
  . )٣(" آمنت بنبيك الذي أسلت : قل : وسلم 

،  حفظه إىلبل قام باالستماع    ، وهنا مل يلقن صلى اهللا عليه وسلم تلميذه هذا الدعاء فقط            
 . وتصحيح ما أخطأ فيه 

 :  املذاكرة املدارسة -ب
ومذاكرته من أهم الوسائل اليت تعني على بقاء ذلك العلم وحفظه         ، ذلك أن مراجعة العلم     

وتـذكره جتعلـه    ، فإن عدم مراجعته    ، ومضبوطاً  ، فإن احلفظ مهما كان جيداً      ، يف الذاكرة   
 . ينسى أو ينسى بعضه 

 عليـه    إذا مسعوا شيئاً من النيب صـلى اهللا        –رضوان اهللا عليهم    –لذلك كان الصحابة    " 

                                           
 ) . ٧٠: (رقم احلديث ، باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة  ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:   البخاري )1(
كان ممن رد يوم بدر لـصغر  ، يكىن أبا عمارة ، من بين احلارث بن اخلزرج  ، زب بن حارث بن عدي      الرباء بن عا   " )2(

، مث نزل الكوفة    ، والنهروان مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه          ، شهد اجلمل و وصفني     ، وأول مشاهده اخلندق    ، سنه  
 . رمحه اهللا ، ومات ا أيام مصعب بن الزبري 

  ) .  ١٥٥/ ١، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة االصحاب: يوسف ، ابن عبد الرب    ( 
: رقـم احلـديث     ، باب ما يقوم عند النـوم       ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار       ، صحيح مسلم :  مسلم   )3(
)٢٧١٠ . ( 



 ٢٣٧

اجعوه علـى ألـسنتهم تأكيـداً       وتر، جلسوا فتذاكروه فيما بينهم     ، محلوا عنه علماً    و، وسلم
  . )١(" وتقوية إلستعابه وضبطه ، حلفظه

، كنا نكون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم         : "  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أنس بن مالك     
  )٢(" ىت حنفظه فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا ح، فنسمع منه احلديث 

وفائـدا للمعلـم    ، واملدارسة  ، وهناك أقوال كثرية ألهل العلم تدل على أمهية املذاكرة          
وال ، تداوروا وتدارسـوا احلـديث      : "  فقد قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه          ، واملتعلم  

  . )٣(" تتركوه يدرس 
 كـان معظـم العلمـاء       لذلك، فعدم مذاكرة العلم تؤدي إىل نسيانه مع مرور الوقت          

إذا مسعتم  " رضي اهللا عنهما    –قال ابن عباس    ، واملدارسة لعلمهم   ، ينصحون طالم باملذاكرة    
  . )٤("  بينكم فتذاكروهمين حديثاً 

كما أن املذاكرة تؤدي إىل تذكر الطالب علماً قد يكون نسيه أو نسي بعضه مع مـرور                 
 فتذكر من خالله حديثاً آخر غري ذلك الذي قـام           ،فرمبا راجع الطالب حديثاً ليضبطه      ، الزمن  

فإن احلـديث   ، وتذاكروا  ، حتدثوا  : " لذلك قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه         ، مبراجعته  
  . )٥(" يذكر بعضه بعضاً 

وأيضاً ، لضمان جناحها   ، كما أن املذاكرة واملراجعة جيب أن تكون مع األقران والزمالء           
  : )٦()اخلليل بن أمحد( قال ، ويفيد بعلمه ،  غريه ليستفيد الطالب من علم

  )٧(" ذاكر بعلمك تذكر ما عندك  وتستفيد ما ليس عندك " 
مثلهم يف ذلك مثل املتعلمني مع اختالف       ،  إىل املراجعة واملذاكرة     حيتاجوناملعلمون  وحىت  

يذاكر ، والتعلم  ، فظ  ففي حني يذاكر املبتدئ ما عنده باحل      ، واملبتدئ  ، يف األسلوب بني العامل     

                                           
  . ٨١: ص ، مرجع سابق  ، مناهج وآداب الصحابة يف التعليم والتعلم: عبد الرمحن ،  الرب )1(
  .  ١/٢٣٦، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعع: أمحد بن علي ،  البغدادي )2(
  . ٥٤٥: ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )3(
  . ٥٤٧: ص ،  مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )4(
  . ٥٤٥: ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي: ي  الرامهرمز)5(
 بلـخ مث  ، سكن سجستان   ، كان شيخ أهل الرأي يف عصره       ، كان فقيهاًَ شاعراً حمدثاً     ، اخلليل بن أمحد السجزي      " )6(

 ) . ،        مصدر سابق  ، معجم األدباء: احلموي )   ( هـ١٧٠(وتوىف عام 
  .   ١ط، هـ ١٤١٣، ن . د ، ٢٣٦: ص  ، الفكر التربوي عند البغدادي: محد سالك أ،  معلوم )7(



 ٢٣٨

 عن طريق االشتغال بالتأليف والتصنيف واملهم يف النهاية هـو مراجعـة             هويراجع، العامل علمه   
 ) : موفق الدين البغدادي ( يقول ،  واستخدامه حىت ال ينسى العلم

وال  ، ىبل حتتاج إىل مراعاته لينم    ، فقد اكتفيت   ، وال تظن أنك إذا حصلت على علم        " 
مباحثـة  و، والتعلم  ، واشتغال املبتدئ باحلفظ    ، والتفكري  ، مراعاته تكون باملذاكرة    و، ينقص  
  . )١(" واشتغال العامل بالتصنيف ، األقران 
 :  االهتمام بالعوامل الذاتية املؤدية إىل احلفظ -جـ

 : اجليد منها فهناك عوامل يراعيها الطالب يف نفسه لكي تساعده على احلفظ 
 : العمل بالعلم  االهتمام ب-١

  )٣(" كان يستعان على حفظ احلديث بالعمل به  : " )٢(قال إمساعيل بن املهاجر
 :  اجتناب املعاصي -٢

  : )٤()الشافعي ( قال اإلمام 
 
                 )٥(  
 
 ) : البغدادي (يقول ،  مراعاة أوقات احلفظ اليت يكون الذهن فيها صافياً متفتحاً -٣

فـأجود  ، لحفظ ساعات ينبغي ملن أراد التحفظ أن يراعيها         اعلم أن ل  " 

وبعـدها الغـدوات دون     ، مث بعدها وقت انتصاف النهار      ، األوقات األسحار 

مب أدركـت   : قيل لبعضهم   ، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار       ، العشيات  

                                           
  .  ٢٠٩: ص ، مرجع سابق  ، التربية اإلسالمية وفالسفتها: حممد ،  األبراشي )1(
واله ، من الثقات العلماء    ، ومفقه أوالد اخلليفة عبد امللك      ، موىل بين خمزوم    ، إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر         " )2(

 ) . هـ١٣٢ت( ، وكان حسن السرية ، عمر بن عبد العزيز املغرب فأقام ا سنتني 
 ) . ٥/٢١٣، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب    ( 

  . ٣/٣١١، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:   الدمشقي )3(
بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب ولد         هو حممد بن إدريس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد             : الشافعي   " )4(

ـ ٢٠٤ت(وهو صاحب أحد املذاهب األربعـة       ، وطلب العلم   ، فنشأ ا   ، فحمل إىل مكة    ، بغزة  ) هـ١٥٠(عام   ) هـ
 ) . ١/٣٦٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب "   ( مبصر 

  .  ١ط، م ١٩٩١-هـ١٤١١ ، تبريو، ريب دار الكتاب الع ، ٨١: ص  ، ديوان اإلمام الشافعي: إميل ،  يعقوب )5(

 إىل وكيع سوء حفظي     شكوت
وقال اعلم بـأن العلـم نـور       

 

فأرشدين إىل تـرك املعاصـي     
ال يؤتـاه عاصـي     ، ونور اهللا   



 ٢٣٩

بالـسفر  : وقيل آلخر فقـال     ، باملصباح واجللوس إىل الصباح     : العلم ؟ قال    

  )١(" والبكور يف السحر ، والسهر 

وتقل فيها املزعجات   ، وهذه األوقات مجيعها تشترك يف كوا أوقات يصفو فيها الذهن           
 منها قد ال يناسب اآلخر لذلك فإن        وهي بالطبع ختتلف من شخص آلخر فما يناسب شخصاً        

  .  منهاكل شخص هو أعرف مبا يناسبه
 ) : البغدادي (يقول . والشواغل ، ف  مراعاة أماكن احلفظ البعيدة عن الصوار-٤
فيشغله أو   ، يفزعهوخال القلب فيه مما     ، وأجود أماكن احلفظ كل موضع بعيد مما يلهي         " 

وال علـى   ، واخلـضرة   ، وليس باحملمود أن يتحفظ الرجل حبضرة النبات        ، يغلب عليه فيمنعه    
  )٢("وال علىقوارع الطريق ، شطوط األار 

وشواطئ األار بأا   ، تعليله لنصحه بعدم احلفظ على قوارع الطريق        يقدم  ) البغدادي  (و
 . ال ختلو غالباً مما مينع صفاء القلب وخلو الذهن 

ألن ذلك مما يسبب بالدة الذهن ويقلل فرص        ، والنوم  ،  اإلقالل من األكل والشرب      -٥
 :  له فقال وعظ أعرايب أخاً) األصمعي ( قال  ، )٣(احلفظ

وخذ من الـدنيا مـا   ، واحذر الفوت ، فبادر املوت ، ومطلوب ،  طالب   يا أخي إنك  " 
  )٤(" فإا تعمي عن الفطنة ، والبطنة ، وإياك ، ودع ما يطغيك ، يكفيك 
 .  االهتمام بتقوية الذاكرة -٦

وذلك عن طريق    ، اإلسالمي التعليمحدى املميزات الثابتة يف     إحيث كانت تقوية الذاكرة     
والتكرار وقد جاءت أخبار كثرية ملن كانوا ميلكون قـدرة          ، فظ و املراجعة    االعتماد على احل  

 .  أو من التابعني )٥(خارقة على التذكر سواء من الصحابة
بن املسيب جعل   املا قدم قتادة على سعيد      : " عن عمران بن عبد اهللا قال       

، نعم  : ال   ما سألتين عنه حتفظه ؟ ق      أكلُّ: وأكثر فقال له سعيد     ،  أياماً   يسائله

                                           
  .  ١٠٣/ ٢، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه: أمحد بن علي ،   البغدادي )1(
  . ٢/١٠٤، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه: أمحد بن علي ،   البعدادي )2(
  .  ٢/١٠٤، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه: أمحد بن علي :  البغدادي )3(
  . ٢/١٠٤، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه، أمحد بن علي : ي  البغداد)4(
يف الصحيحني منـهما    ،  الذي روى حوايل مخسة أالف حديث        –رضي اهللا عنه    –  مثل الصحايب اجلليل أبو هريرة        )5(

  ) . ٤٣٠: ص ، مرجع سابق  ، السنة قبل التدوين: حممد عجاج ، اخلطيب ( ثالمثائة ومخسة وعشرون حديثاً 



 ٢٤٠

،  كـذا    فيـه فقلت  ،  عن كذا    وسألتك، كذا  : فقلت فيه   ، سألتك عن كذا    

ما أظـن   : قال يقول سعيد    ، حىت رد عليه حديثاً كثرياً    ، وقال احلسن فيه كذا     

  )١(" خلق مثلك  اهللاأن

وترجع قوة الذاكرة لدى هؤالء العلماء إىل اهتمامهم بالعوامل املساعدة علـى احلفـظ              
  .والتذكر 
وبذل ، واملراجعة  ، واإلعادة  ،  يف املذاكرة    كاإلستمرار، ومادية  ، وهي عوامل نفسية    " 

  . )٢(" والتفرغ للعمل والدراسة ، والبعد عن املشاغل واآلالم ، اجلهد يف الدرس 
א א א:א א א א מ א א אמ א

خدم هذه الطريقة يف التعليم يف اإلسالم هو الرسول املعلم صلى اهللا عليه             كان أول من است   
ويقوم بنقلها إىل اآلخرين خصوصاً     ، وذلك ألن الشرع وتعاليمه حتتاج إىل من حيفظها         ، وسلم  

فكان صلى اله عليه وسلم يستخدم طريقـة        ، وأن الكتابة كانت قليلة يف بداية ظهور اإلسالم         
 . حابه التلقني يف تعليم أص

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس         :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن ابن عمر    " 
  )٣(" التشهد كما يعلم املكتب الغلمان 

، فهذا يعين أن تعليمه هلم كان بترديد ما يلقيه عليهم         ، ومبا أن رسول اهللا ال يعرف الكتابة        
حىت يتم هلم حفظ مـا      ،  يعيدون ما يقول     والصحابة رضوان اهللا عليهم   ، وتكراره عدة مرات    

 . ألقاه عليهم  
وهكذا تلقى الصحابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العلـم ـذه الطريقـة وأدى                 

 .  يف تعليم من بعدهم استخدامهم هلاجناحهم يف احلفظ بواسطتها إىل 
كان النيب صـلى اهللا     :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن سعد بن أيب وقاص      " 

اللهم إين أعوذ بك من     : م الكتابة   علَّكما ت ، يه وسلم يعلمنا هؤالء الكلمات      عل

وأعوذ بك  ، وأعوذ بك أن نرد إىل أرذل العمر        ، وأعوذ بك من اجلنب     ، البخل  

                                           
  .   ٧/٢٣٠، مرجع سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
  . ٢٠٨: ص ، مرجع سابق ، التربية اإلسالمية وفالسفتها : حممد ،  األبراشي )2(
  . ١/٢٦٧، باب التشهد يف الصالة ،  كتاب الصالة ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )3(

  ) .١٩٥٢( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، ح ابن حباناإلحسان يف تقريب صحي : يالفارس"    ( حديث حسن 



 ٢٤١

فكان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات كمـا        ، وعذاب القرب   ، من فتنة الدنيا      

صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ ن      إن رسول اهللا    : ويقول  ، يعلم املكتب الغلمان    

  )١("صالةالدبر 

وذلـك  ، واملقصود بتعليم الكتابة هنا هي الطريقة اليت يعلم ا معلمو الكتاب تالميذهم             
 . حىت يتم احلفظ ، والتكرار من املعلم والتالميذ ، عن طريق الترديد 

 : قال ) هـ٧٥ت(عن األسود بن يزيد ، مث استمرت هذه الطريقة يف التعليم بعد ذلك 
ـ ٦٢ت( أي ابن قيس   – يعلم علقمة    – أي ابن مسعود     –لقد رأيت عبد اهللا     "   –) هـ

  )٢(" التشهد كما يعلم السورة من القرآن 
لـذلك شـبه   ، ومن املعروف أن تعليم القرآن يف ذلك الوقت كان يتم بطريقة الـتلقني      

بتعليم الـسورة   ، تكرار والترديد   األسود بن يزيد تعليم عبد اهللا بن مسعود لعلقمة عن طريق ال           
 . من القرآن 

وكانت أكثر الطرق اسـتخداماً     ، وهكذا استمرت طريقة التلقني يف التعليم يف املساجد         
ألمهيتها يف الوصول إىل احلفظ ومع اهتمام املسلمني بعملية احلفظ وحرصهم على حفظ مجيـع     

 . من علم حيفظ بدون فهم إذ ال فائدة ، فإم مل يهملوا الفهم مطلقاً ، علومهم 
 "       وفهمه حق الفهم   ، وشرحه وحتليله   ، حفظ  فهم مل يهملوا مطلقاً العناية بالتفكري فيما ي

  )٣(" والكتابة يف بدء اإلسالم ، لقلة من جييد القراءة ، فقد جعلوا احلفظ وسيلة ال غاية ، 

                                           
 ) . ٣٦٣٨:(رقم احلديث ، باب يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أبواب الدعوات  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )1(

 " .   حديث حسن صحيح : "    وقال الترمذي 
   .٩٠ – ٦/٨٩، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: حممد ،  ابن سعد )2(
  . ٢٠٩: ص ،  مرجع سابق ،وفالسفتها ، التربية اإلسالمية : حممد ،  األبراشي )3(



 ٢٤٢

א :א

א
 

א .:א

א .:א

א .:א

א א .א:א
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 ٢٤٣

א א:א
 التعليم يف املساجد بكثرة يف القـرن األول         ومن أهم الطرق التعليمية اليت استخدمت يف      

 . اهلجري طريقة القدوة 
::אא

 : التعريف اللغوي للقدوة : أوالً 
 ةًدوالقُ) : ابن سيدة   (يقول  ، أصل البناء الذي يتشعب منه      : والقَدو  ، من قَدا   : " القدوة  

   )١("قتدى به  يفالن قدوةُ: ة ، يقال األسو: والقدوة ،  به تسننتما : ة دوقْواِل
 : التعريف االصطالحي لطريقة القدوة : ثانياً 

 : تعرف طريقة التعليم عن طريق القدوة بأا 
وذلك ، إحداث تغيري يف سلوك الفرد يف االجتاه املرغوب فيه عن طريق القدوة الصاحلة              " 

  )٢(" ويأخذ عنهم سلوكه ، ه م  الصالح ليتشبفيهمأو أكثر حتقق ، بأن يتخذ شخصاً 
وتعتـرب املعيـار    ،  األسلوب الـواقعي      تقدم مناذج بشرية متكاملة  " أو هي القيام بتقدمي     

 واالجتاهـات وامليـول     ،واملنـهج الفكـري     ، واألفعـال   ، البشري للمقتدي يف األقـوال      
  )٣(" والسلوكيات،

א ::א
 : ة فيما يلي تتلخص أمهية هذه الطريق

 . أن البشر بطبيعتهم حيتاجون إىل القدوة يف حيام : أوالً 
وحاجة الناس إىل القدوة نابعة من غريزة تكمن يف نفوس البـشر            " 

واملرؤوس ، والضعيف  ،ة تدفع الطفل    لحوهي رغبة م  " التقليد  " أمجع هي   

 اإلنقياد  كما تدفع غريزة  ، والرئيس  ، والقوي  ، إىل حماكاة سلوك الرجل     

ولكن التقليد الغريزي   ،  مجيع أفراده إىل اتباع قائده واقتفاء أثره         يف القطيع 

ويرتقى التقليد بارتقاء اتمع حىت يبلغ يف       ،  أحد أنواع التقليد     يف القطيع   

                                           
 ) . قدا ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب،  ابن منظور )1(
  ١ط، م ١٩٩٩-هـ١٤١٩، الدمام ، دار ابن اجلوزي  ، ١٧٣: ص  ، أصول التربية اإلسالمية: أمني ،   أبو الوي )2(
  . ٣٠٦: ص ، مرجع سابق  ، طرق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاا العملية: صر أمحد نا،  اخلوالدة )3(



 ٢٤٤

  )١(" ومسو اهلدف ، التربية اإلسالمية ذروته من الوعي 

لغريزة يتم من خالل أسـلوب القـدوة        فإن إشباع هذه ا   ، وألن التقليد غريزة يف البشر      
 . وبعد أن يكرب ، يف سلوكهم مع الطفل صغرياً ، واملعلمني ، احلسنة اليت يلتزم ا الوالدين 

  )٢(أن طريقة التعليم بالقدوة احلسنة من أكثر طرق التعليم تأثرياُ يف النفوس : ثانياً 
ومحيد  ، )٣( ما هو أمر ممكن التنفيذ       إذ أا إثبات بالرباهني العملية أن ما يدعو إليه شخص         

 . بدليل أنه ميتثله بصدق يف سلوكه ، العواقب 
أو أخالق هي أمـور صـعبة       ، هله أن ما يدعى إليه من أعمال        وفقد يعتقد املتعلم ألول     
فعندما يراها متمثلة يف سلوك من يعلمه يتأكد لديـه أن تلـك             ، التنفيذ إن مل تكن مستحيلة      

 .  غري مستحيلة وممكنة التنفيذ األعمال واألخالق
لكنه يفتقر إىل العزميـة الـيت       ، وإمكانيته  ، وقد يكون الشخص مقتنع بأمهية ذلك العمل        

 . يكون دافعاً له إىل العمل ، فعندما يرى من ميتثل ذلك اخللق ، تدفعه إىل التنفيذ 
جب هذه النظرة فإن املـتعلم      ومبو أن املتعلم ينظر إىل املعلم دائماً نظرة إكبار وإجالل        : ثالثاً  

إذ أن ذلك دليل على صحة      ،  بالتمسك به    هويأمر، ينتظر دائماً من معلمه أمتثال ما يدعوه له         
 . وصدق ما يدعو إليه 

دق ما يدعوم إليه بالتزامهم بـه       لذلك كان أنبياء اهللا عليهم السالم يؤكدون دائماً ألممهم ص         
 :  على لسان أحد أنبيائه قال تعاىل. قبل أن يدعوا غريهم إليه 

} اكُما أَ�ْهإِلَى م الِفَكُمأُخ أَن ا أُرِيدم٨٨: آية ، هود ( } و . (  
اليت قد ختتلف مستويات النـاس يف        أا أكثر توضيحاً ملعاين املصطلحات الفضفاضة     : رابعاً  

  .  )٤(وحتديدها ، تفسريها 
 يف كوما يعطيان املـتعلم       باملمارسة العملية  عليمالتأن التعليم بالقدوة يشترك مع      : خامساً  

 . واملعلومات أكرب بكثري من القدر الذي يكتسبه عن طريق األلفاظ فقط ، قدراً من املعارف 
واملنهيات يف القـرآن الكـرمي   ، اختصر اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الكثري من األوامر        لذلك  

                                           
 . هـ ١٤١٧، دمشق ، دار الفكر  ، ٢٥٨-٢٥٧: ص  ، أصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن ،  النحالوي )1(
 . م ١٩٧٨، القاهرة ، فة دار الثقا ، ٨٢: ص  ، أصول التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )2(
  . ٨٥: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل :  علي )3(
  . ٢ ط-هـ ١٤١٥. الرياض . دار الوطن  ، ٩٨: ص ، التربية اجلادة ضرورة : حممد بن عبد اهللا ،  الدويش )4(



 ٢٤٥

 . ء والرسل عليهم السالم قدوة باألمر العام جلميع املؤمنني باختاذ األنبيا
  ) .٩٠: آية ، األنعام (  }أُولَئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَدِه {: فقال تعاىل 

 وخص اهللا املسلمني بأن جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوةً 
 ) . ٢١: آية ، األحزاب ( } سنةٌ لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوة ح{: فقال تعاىل 

يف حياتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم          ، ونتيجة لذلك تتبع املسلمون كل صغرية وكبرية        
 . اخل .. والسلوكيات ، واآلداب ، فاستخرجوا من خالهلا اآلف الدات متعددة كاألخالق 

א ::א
ويتم ، تطبيق عملي ملا يريد أي شخص تعليمه لآلخرين         تتميز طريقة التعليم بالقدوة بأا      

 : ذلك بأسلوبني 
 بامتثال ما يـدعو إليـه       بالتعليم بأن يقوم الشخص الذي يقوم       :أسلوب مباشر   : أوالً  
 . وتطبيقه عملياً يف سلوكه ، اآلخرين 

وخريهـم تطبيقـاً   ، وخري من قام بتطبيق هذا األسلوب هم الرسل عليهم صـلوات اهللا        
هو رسولنا صلى اهللا عليه  وسلم الذي شهد         ، لوب التعليم املباشر عن طريق القدوة احلسنة        ألس

 : له اهللا سبحانه وتعاىل بذلك فقال 
  ) . ٤: آية ، القلم (  }وإِ�َّك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{

كان واآلداب اجلليلة   ،  إىل االلتزام باألخالق الفاضلة       عندما دعا  فهو صلى اهللا عليه وسلم    
 ألمته بفعله أبلغ تأثرياً يف النفوس مـن         اصلى اهللا عليه وسلم أول متمسك ا فكان تعليمه إياه         

لـذلك  ، مئات الدروس واحملاضرات اليت تشرح تلك اآلداب وتفصل تلك األخالق وفوائدها            
من أمـور   ، كان الصحابة رضوان اهللا عليهم حيرصون على االقتداء به يف كل صغرية وكبرية              

م فكانوا يسألون عن أخالقه وآدابه حيا. 
كـان  : فقالت  ، ن عائشة رضي اهللا عنها أا سئلت عن خلقه صلى اهللا عليه وسلم              ع" 

  . )١("  خلقه القرآن 
، فكان صلى اهللا عليه وسلم ترمجة عملية بـشرية حيـة حلقـائق القـرآن وتعاليمـه                  

                                           
 ) ٢٥٥١: ( رقم احلديث ، باب يف قيام الليل ، كتاب الصالة  ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان:   الفارسي )1(

 " . حديث صحيح : "    وقال عنه 



 ٢٤٦

، شيء إال كان أول من قـام بتطبيقـه          فلم يدع صلى اهللا عليه وسلم أمته إىل         . )١(وتشريعاته
بعكس من قاموا بالدعوة إىل ما      ، لذلك كانت دعوته ذات تأثري بالغ يف النفوس         ، وااللتزام به   

  :  عنهموقال تعاىل، فلم يكن لدعوم أي تأثري يف النفوس ،  ملن يدعوم  فيهمل يكونوا قدوة
} نوتَنسو بِالْبِر اسالن ونرأَتَأْم الْكِتَاب تَتْلُون أَ�تُمو كُم٤٤: آية ، البقرة (  }أَ�فُس . ( 

وهو حيتاج من   ، لذلك كان التطبيق املباشر من املعلم أمام تالميذه من أجنح وسائل التعليم             
 . وصرب وصدق يف االلتزام مبا يدعو إليه ، املعلم إىل عزمية وثبات 

وإن كان يف حاجة إىل     ، ن السهل ختيل منهج     وم، فمن السهل تأليف كتاب يف التربية       " 
حرباً على ورق ما مل يتحول إىل       ، إحاطة وبراعة ومشول ولكن هذا املنهج يظل معلقاً يف اهلواء           

  .) ٢(" حقيقة وواقع ملموس 
عنـدما ال   ،  عن طريق استخدام منوذج مثايل لالقتداء به         :األسلوب غري املباشر    : ثانياً  

وأكمل النمـاذج    ، سواهوبأمر به   ، ل إىل الكمال الذي يدعو إليه غريه        يستطيع املعلم الوصو  
مث الصاحلني يف كل زمان     ، البشرية يف مجيع نواحي احلياة هم األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني            

 . ومكان 
وقد استخدم صلى اهللا عليه وسلم األسلوب الغري مباشر يف القدوة مع كونـه صـلى اهللا         

  صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء     هوأمر،  البشرية على اإلطالق يف هديه وخلقه        عليه  وسلم أفضل   
حىت لو مل   ، هو من باب التأكيد على وجود القدوة احلسنة         واستقام هديه   ، مبن صلحت سريته    

 . تكن يف شخصيات األنبياء 
ين من بعدي   فاقتدوا باللذ ، إين ال أرى بقائي فيكم إال قليالً        : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  ) ٣(" وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه ،  واهتدوا دى عمار –وأشار إىل أيب بكر وعمر ، 
ويرشد ، فهنا يرشد صلى اهللا عليه وسلم أمته إىل اكتساب العلم عن طريق القدوة احلسنة               

 ال  حـىت ، وطريقها يف مجيع نواحي احليـاة       ، إىل مناذج مثالية ميكن للمسلم السري على هديها         
 . يظن الناس أن القدوة احلسنة انقطعت مبوته صلى اهللا عليه وسلم 

                                           
  . ٢ط، ت . ن ، د. د ، ٢٢٢: ص  ، منهج التربية اإلسالمية: حممد ،  قطب )1(
  .  ١٤٩: ص ، مرجع سابق  ، منهج التربية اإلسالمية: حممد ،  قطب )2(
  ) . ٣٧٤٢: ( رقم احلديث ، باب مناقب أيب بكر الصديق  ، كتاب املناقب ، اجلامع الصحيح:   الترمذي )3(

 )٦٩٠٢: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: الفارسي "    ( واحلديث صحيح     " 



 ٢٤٧

فإن املسلم إذا وجد خلقاً حسناً لدى شخص أو أشخاص فال           ، وألن احلكمة ضالة املؤمن     
حىت لو كان ذلك الشخص الـداعي       ، أو يدعوا غريه إىل االقتداء به       ، مينع ذلك أن يقتدي به      

فقد فعل صلى اهللا عليه وسـلم ذلـك         ، احب ذلك اخللق    وهديا من ص  ، أفضل وأكمل خلقاً    
 أخالق استحسنها صلى اهللا عليه و سلم إىلوأحسنهم خلقاً  ، ودعا أمته وهو أكمل اخللق هدياً     

 . من بعض األفراد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و        :  قال   – رضي اهللا عنه     –فعن أيب موسى األشعري     " 

مجعوا ما كان عندهم    ،  طعام عياهلم باملدينة     أو قلَّ ،  يف الغزو      إن األشعريني إذا أرملوا   : سلم  
  ) ١(" فهم منّي وأنا منهم ، مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية ، يف ثوب واحد 

، وحث أمته بالتايل على االقتداء ـم        ، فثناؤه على األشعريني هنا يعين الثناء على فعلهم         
 . شاة االت املاحلوتطبيق عملهم يف 

، يف التعليم بالقدوة عند اشتداد الفـنت        وتشتد احلاجة إىل استخدام األسلوب الغري مباشر        
ذلك أن الشخص قد تتضارب يف ذهنه القيم وختـتلط عليـه            ، وظهور االنقسامات يف األمة     

ليضمن أن اقتـداءه   ، يكون خارج هذه الزوبعة     ، فيحتاج إىل منوذج مثايل يقتدي به       ، املفاهيم  
 . به جاء عن اقتناع وليس نتيجة إلتباع هوى أو مصلحة أو لقوة تأثريه يف تلك األزمة 

فانقـسمت إىل أحـزاب    ، وعندما حدث ذلك يف وقت من األوقات يف األمة اإلسالمية           
ومجاعات كل مجاعة تدعي أن احلق يف جانبها كان التمسك باهلدى الصاحل يأيت عـن طريـق          

 . رار يف هذه األمة واالقتداء م قراءة سري من مات من األب
من كان مستنا فليسنت مبـن قـد   :  قال –رضي اهللا عنه –عن ابن عمر   " 

أبرها ، أولئك أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا خري هذه األمة            ، مات  

وأقلها تكلفاً قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه صلى اهللا عليه          ، وأعمقها علماً   ، قلوباً  

فهم أصحاب حممد صلى    ، وطرائقهم  ، فتشبهوا بأخالقهم   ، قل دينه   ون، وسلم  

  ) ٢(" اهللا عليه وسلم وكانوا على اهلدى املستقيم

وهكذا فإن املسلم إذا فقد القدوة احلسنة يف حياته لفساد اتمعات وانتشار الرذيلة فإنه ال               
قى القدوة احلسنة متمثلـة يف      فتب، يفقدها يف سرية من سبقوه من األنبياء واملرسلني والصاحلني          

                                           
 ) .  ٢٤٩٩: (باب من فضائل األشعريني رقم احلديث ، كتاب فضائل الصحابة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
  . ١ط، م ١٩٧١-هـ١٣٩٠، بريوت ، املكتب اإلسالمي  ، ٢١٤/ ١ ، شرح السنة: احلسني بن مسعود ، ي  البغو)2(



 ٢٤٨

 . أشخاص العظماء حىت بعد وفام أو رحيلهم 
 

א א :א:א
 : طريقة القدوة يف التعليم اإلسالم بعدة مميزات من أمهها متيزت 
 وال يقتـصر التعلـيم      ،أا وسيلة لكسب األجر والثواب من اهللا عز وجـل           : أوالً  

ممن يرغبـون يف    ، بل يتعدى ذلك إىل مجيع أفراد اتمع املسلم         ، مني فقط   بواسطتها على املعل  
الناس فيها  الذي أعده اهللا تعاىل ملن سن سنة حسنة اقتدى به           ، والثواب اجلسيم   ، األجر العظيم   

 ا من بعده    من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل          : " حيث قال صلى اهللا عليه وسلم       
  ) ١(.. " ص من أجورهم شيء ، من غري أن ينق

وهذا ما جعل الكثري من املسلمني حيرصون على أداء السنن أمام الناس حىت يكون هلـم                
من غري أن يقصدوا التعليم لذاته وهذا مما وسع نطـاق           ، مثل أجر من عمل ا إىل يوم القيامة         

 . ته واملتعلمني يف الوقت ذا، وجعله يشمل أكرب عدد من املعلمني ، التعليم 
أن التعليم عن طريق القدوة الحسنة يحتاج مـن المعلـم أن يكـون              : ثانياً  

إذ أن املتعلمني لن يقتدوا بشخص يكرهونه حىت         ، صاحب شخصية محبوبة من المتعلمين    
وهذا مما جعل الكثري من املعلمني يف اإلسالم حيرصون علـى           ، لو كان سلوكه صحيحاً سليماً      

حىت يضمنوا اقتـداء    ، لقائمة على الود واالحترام بينهم وبني تالميذهم        إجياد العالقة اإلجيابية ا   
 . وسريهم على جهم ، التالميذ م 
 وحثهم على األخذ مبا يستطيع كل واحد منـهم          ،مراعاة قدرات المتعلمين    : ثالثاً  

لم لذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس        ، ) ٢(الوصول إليه دون أن يكلف نفسه ما ال تطيق        
ويوجه أمته إىل أن يأخذ كل واحد منهم مبا         ، واألعمال الصاحلة   ، يتمسك باألخالق الفاضلة    

 . يستطيع منها فقط 
اهم النيب صلى اهللا عليه  وسلم عن الوصال رمحة          : " فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت       

                                           
 ) .  ١٠١٧: (رقم احلديث ، .. باب احلث على الصدقة ، كتاب الزكاة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
رسالة  ، ١٨٨: ص ، حلديث الشريف العالقة االجتماعية واملهنية بني املعلم واملتعلم يف ضوء ا        : آمال حممد   ،  غفوري   )2(

 . هـ ١٤٠٧، جامعة أم القرى ، كلية التربية مبكة املكرمة ، ماجستري غري منشورة 



 ٢٤٩

  ) ١("  إين يطعمين ريب ويسقيين، إين لست كهيئتكم : قال ، صل اإنك تو: هلم فقالوا 
ويظهر من خالل هذا احلديث أن أوامر الرسول صلى اهللا عليه و سـلم وتوجيهاتـه                 " 

  . ) ٢(" فال يكلفهم ما ال يطيقون من األعمال ، مرتبطة مبراعاته لقدرات املتعلمني 
أن كون املعلم قدوة ال يعين خروجه عن حدود الطاقات البشرية إىل مرحلـة              : رابعاً  

فعليه تبعاً لذلك أن يوجه تالميذه إىل ذلك ويعترف بقصوره          ، هذا غري ممكن    ف ، الكمال املطلق 
، وأن عليهم االقتداء به يف اجلوانب اإلجيابية من سلوكه          ، وأنه ال ميكن أن يبلغ مرتبة الكمال        ، 

  . ) ٣(وترك اجلوانب السلبية 
، اء بالصاحلني   لذلك كان السلف رضوان اهللا عليهم يدركون هذه احلقيقة يف جمال اإلقتد           

، أو معلم ما يصلح واستقام من هديـه         ، فكانوا يأخذون من كل إمام      ، والسري على جهم    
وبذلك مل يرتبط احلق لديهم بشخص معني بـل  ، ويتركون ما ال يقتنعون متام االقتناع بصحته   

 . ارتبط حكمهم على األشخاص مبدى متسكهم باحلق وسريهم عليه 
ليس أحد مـن    : " ى السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم قوهلم        لذلك كان من الشائع لد    

  ) ٤("إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، خلق اهللا إال وهو يؤخذ من قوله ويترك 
وكوم يقتدون به فيمـا     ، أي أم كانوا يدركون أن كون الشخص صاحلاً ومستقيماً          

، فكل ما يقوله ويعمله صحيح  ، فهذا ال يعين أنه وصل درجة الكمال املطلق   ، صلح من سريته    
 عنفلم يبلغ هذه املرتلة إال رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال ينطق              ، ومربأ من اخلطأ والنقص     

 . وكل أعماله تصدر بوحي إهلي ، اهلوى 
 ) . ٣: آية ، النجم ( }إِن هو إِلَّا وحي يوحى. وما ينطِق عنِ الْهوى{: قال تعاىل 

 ذلك فهم حىت عندما يقتدون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل صغرية وكبرية                ومع
بـه  واإلتباع الذي أمروا ، ولكنه سري على منهج الطاعة   ، مل يكن تقليداً أعمى منهم      فإن ذلك   

 )٧: آية،احلشر( }وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما �َهاكُم عنه فَا�تَهوا {:يف قوله تعاىل 
 . ويدركون سبب اتباعهم له ، فكانوا يتبعونه صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما أمر به 

                                           
 ) . ١١٠٥: (رقم احلديث ، باب النهي عن الوصال ، كتاب الصيام  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
، مرجع سـابق     ، تعلم يف ضوء احلديث الشريف    العالقات االجتماعية واملهنية بني املعلم وامل     : آمال حممد   ،  غفوري   )2(
  . ١٨٩:ص

  .  ١٨٩: ص ، مرجع سابق  ، العالقة االجتماعية واملهنية بني املعلم واملتعلم: آمال حممد ،  غفوري )3(
  . ٢/٩١، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )4(



 ٢٥٠

إين أعلم  : فقال، فقبله  ، فعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه جاء إىل احلجر األسود             " 
  ) ١("ولوال أين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، أنك حجر ال تضر وال تنفع 

واألصنام ، وأن األحجار   ، فقد جاء اإلسالم حبقيقة مفادها أن اهللا تعاىل هو الضار والنافع            
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل –رضي اهللا عنه  –ومع ذلك يرى عمر     ، ال تضر وال تنفع     
ن ألنـه يـدرك أ    ، وال يرى يف ذلك تعارضاً مع أمر اهللا تعاىل بنبذ عبادا            ، حجراً فيقتدي به    

ويعلـن  ، أقتداءه به صلى اله عليه وسلم هو لتحقيق اإلتباع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      
 . رضي اهللا عنه هذه احلقيقة أمام الناس حىت ال تغيب عن أذهام 

א א:א א א א מ א א אמ א
بل إن أكثـر أوامـر      ،  من طبق التعليم عن طريق القدوة        كان صلى اهللا عليه وسلم خري     

واألخالق قدمت  ، وجماالت اآلداب   ، ونواهيه يف جماالت مثل اال األسري       ، الشرع احلنيف   
 . للناس بطريقة القدوة احلسنة منه صلى اهللا عليه وسلم 

بقوله ، ته  فعلى سبيل املثال حث صلى اهللا عليه وسلم أمته على حسن معاملة الزوج لزوج             
  ) ٢(" وأنا خريكم ألهلي ، خريكم خريكم ألهله : " صلى اهللا عليه وسلم 

فكان الناس ينظرون إىل أدبه وسريته مع أهله فيطبقوا يف حيام كأا أوامر مباشرة منه               
بل لقد كان صلى اهللا عليه وسلم يغضب إذا مسع مبن خيالف هديـه أو               ، صلى اهللا عليه وسلم     

أن ثالثة مـن    ، فعندما مسع صلى اهللا عليه وسلم       ، إلقتداء بسريته ألي سبب كان      يتورع عن ا  
ويقول الثالث  ،  وال يفطر ويقول الثاين أنه يقوم الليل وال ينام           يصومأصحابه يقول أحدهم أنه     

 : وأعلن ألمته أجابته بقوله ، أنه ال يتزوج النساء قام صلى اهللا عليه وسلم من فوره 
  ) ٣("فمن رغب عن سنيت فليس مين، وأتزوج النساء ، وأصلي وأرقد ، فطر لكين أصوم وأ" 

ومجيع أفعاله تصدر بـوحي إهلـي       ، مل يبعث إال رمحة للعاملني      فهو صلى اهللا عليه وسلم      
 ) . ٤: آية ، النجم ( } إِن هو إِلَّا وحي يوحى.وما ينطِق عنِ الْهوى{: قال تعاىل ، وتوجيه رباين 

 .وقد حث صلى اهللا عليه وسلم أمته يف أكثر من موضع على اإلقتداء به وحماكاة أفعاله 

                                           
 ) . ١٥٩١: ( رقم احلديث ، ا ذكر يف احلجر األسود باب م، كتاب احلج  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ) .  ١٩٨٥: ( رقم احلديث ، باب حسن معاشرة النساء ، كتاب النكاح  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )2(

 ) . ١٦٠٨: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين "  ( حديث صحيح : "       قال األلباين 
 ) . ٤٩٦٠: (رقم احلديث ، باب الترغيب يف النكاح ، كتاب النكاح  ، صحيح البخاري:   البخاري)3(
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رأيت رسـول اهللا    :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن سهيل بن سعد     " 
فكرب الناس خلفه   ، كرب  ، صلى اهللا عليه وسلم أول يوم جلس على املنرب          

 أصـل   فسجد يف ، مث رفع فرتل القهقرى     ، وهو على املنرب    ، مث ركع   ، 
فصنع فيها كما صنع يف الركعـة       ، مث عاد حىت فرغ من صالته       ، املنرب  

 صـنعت إمنا  ، أيها الناس   : فقال  ، فلما فرغ أقبل على الناس      ، األوىل  
  ) ١(" ولتعلموا صاليت ، هذا لتأمتوا يب 

 فهو صـلى اهللا   ، واإلقتداء به   ، واإلئتمام باإلمام هنا يقصد به حماكاته يف مجيع ما يفعل           
ويتعرف على الكيفية الـيت     ، عليه وسلم قام بالصالة على املنرب لكي يراه مجيع من يف املسجد             

 . يصلي صلى اهللا عليه وسلم ا فيسري عليها يف صالته 
 .  ألمته يف جمال أداء العبادات على الوجه الصحيح قدوةوهكذا كان صلى اهللا عليه وسلم 
وأمرهم بأن يقتدوا به فيهـا      ، يه وسلم بتعليمها ألمته     ومن العبادات اليت قام صلى اهللا عل      

وكانت فريضة احلج منه صلى     ، مناسك احلج حيث قام صلى اهللا عليه وسلم بأداء فريضة احلج            
فحرص صلى اهللا عليه وسلم على أن تأخذ أمته عنه قواعد هـذه             ، اهللا عليه وسلم ملرة واحدة      

 : فقال ملن حج معه ، الفريضة 
  ) ٢(" فإين ال أدري لعلكم ال تلقوين بعد عامكم أو يومكم هذا ، مناسككم خذوا عين " 

وكبرية قام ا صلى اهللا عليه وسلم يف        ، وقد حرص الصحابة بالفعل على تتبع كل صغرية         
حىت حفلت كتب احلديث بأبواب منفردة ملناسك احلج جاء فيها وصف حجته تلك             ، حجته  

 . مة عنه ذه الطريقة وأخذا األ، صلى اهللا عليه وسلم 
، وجهاد  ، وصدقة  ، وهكذا كان صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع عباداته األخرى من صوم             

 . وغريها قدوة ألمته مجيعاً 
قدوة ملن جيـيء    فكانوا حيرصون على أن يكونوا      ، سلم  مث جاء أصحابه صلى اهللا عليه و      

وكان الناس ينظـرون إىل     ، رؤيتهم هلم   و، حبكم قرم من النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، بعدهم  
أفعاهلم على  أساس أا تطبيق عملي ملا تعلموه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لذلك كان                  

                                           
 ) . ٩١٤: ( رقم احلديث ، باب اخلطبة على املنرب ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:   البخاري )1(
 ) . ٢١٤٤: (رقم احلديث  ، مسند أيب يعلى: أمحد بن علي ،  املوصلي )2(

 )) ٧٧٥٩: (رقم احلديث ،  ، مرجع سابق صحيح اجلامع الصغري وزيادته: حممد ، األلباين ( باين    واحلديث صححه األل
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وأعالمهم حيرصون كل احلرص على أن تطابق أفعاهلم        ، وخباصة علماؤهم   ، الصحابة والتابعني   
حىت ينقلوا إىل الناس سريته العطـرة       ، وتعلموه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، ما رأوه   

 من أمور الدين اإلسالمي كما كانوا حيرصون علـى أن   وجلَّ ومجيع ما دق  ، وأخالقه الفاضلة   
  . وشرائعهال يظهر منهم ما يؤدي إىل فهم خاطئ من قبل العامة ألمور الدين 

أنه مسع أسلم موىل عمر حيدث عبد اهللا بن عمر أن عمر        عن نافع   " 
، وهو حمـرم    ،طاب رأى على طلحة بن عبيد اهللا ثوباً مصبوغاً          بن اخل ا

يا أمـري   : ما هذا الثوب املصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة          : فقال عمر   
 يقتـدي بكـم      أئمة إنكم أيها الرهط  : فقال عمر   ، إمنا مدر   ، املؤمنني  

إن طلحـة بـن     : لقال  ، فلو أن رجالً جاهالً رأى هذا الثوب        ، الناس  
فال تلبسوا أيها الرهط    ، ان يلبس الثياب املصبغة يف اإلحرام       عبيد اهللا ك  

  ) ١(" شيئاً من الثياب املصبغة 
 هنا يقدم سبب يه لطلحة عن لبس ذلك الثوب مع أن طلحـة              –رضي اهللا عنه    –فعمر  

فينقل ذلك عن طلحـة فيعمـل      ، اخربه أنه ليس مصبوغاً وهو أن ال يعتقد جاهل أنه مصبوغ            
داً منهم بأنه عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مادام أحد أصحابه يعمل بـه                الناس به اعتقا  

  ) ٢("  بنا ىقتديا بين إنا أئمة ي: " وقد سبق معنا قول سعد بن أيب وقاص إلبنه
، وهكذا كانت طريقة القدوة من أفعل الوسائل يف التربية والتعليم وأقرـا إىل النجـاح           

 . ليم اليت متيز ا الدين اإلسالمي عما سواه من األديان والتع، وهي من طرق التربية 
كما أا حتتاج من املعلمني إىل جهد كبري يف الظهور مبظهر القدوة أمام التالميذ لدرجـة                

فال يتركـوا عـذراً     ، أم كانوا يتركون أشياء من فضول املباحات حىت يكونوا قدوة لغريهم            
 ما مل يكن هذا العمل سليماً موافقاً ملا كان عليه رسول            ألحد ليدعى أنه اقتدى م يف أي عمل       

                                           
 ) ١٠( رقم احلديث ، باب لبس الثياب املصبغة ، كتاب احلج  ، املوطأ: مالك بن أنس ،  األصبحي )1(

 . ط . د ، ت . د ، لبنان ، بريوت ،    دار الكتب العلمية 
 " صحيح : درجة األثر " قبس يف شرح موطأ مالك بن أنس    قال حمقق كتاب ال

، بـريوت   ، دار الغرب اإلسـالمي      ، ٢/٥٥٠ ، كتاب القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس       : أبو بكر   ، ابن العريب      ( 
 ) .  حتقق حممد عبد اهللا ولد كرمي  ، ١م ، ط١٩٩٢

  . ١/١٨٢، السلف باب االقتداء ب، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
 " . رجاله رجال الصحيح : "     وقال اهليثمي 
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 . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام 
فلما صرنا يقتدى بنا خـشيت      ، كنا نضحك ومنزح    ) : هـ١٥٧-٨٨(قال األزواعي   " 

  ) ١(" أن ال يسعنا التبسم 
 كان من فعل النيب      من رآه أن ذلك    يعتقدوهذا حرص منه رمحه اهللا على أن ال يفعل شيئاً           

 . لذلك قال عنه أحد تالمذته ، صلى اهللا عليه وسلم وهديه 
  ) ٢( " يقهقه ضاحكاً – أي األوزاعي –ما رأيته " 

 . حىت عرفه تالميذه بذلك وكان قدوة هلم ، فهو رمحه اهللا تعاىل التزم هذا األدب يف سلوكه 

                                           
  . ١/١٨٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،  الذهيب )1(
  . ١٧٩-١/١٧٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،   الذهيب )2(



 ٢٥٤
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א א:א א א א(א )א
سؤال واجلواب من أهم الطرق التعليمية اليت اسـتخدمت يف التعلـيم يف             كانت طريقة ال  

 . املساجد يف القرن األول اهلجري 
א ::א

 : التعريف اللغوي : أوالً 
سـاَلَ  : فَيقـالْ   ، وقد تخفَّف همزته    ، سأَلَ والسؤالُ ما يسأَله اإلنسان      : " السؤال من   

سـأَلَ  : وتساَءلوا ، كثري السؤالْ : ورجل سؤلَه ، ومن األول إسأَلْ ،سلْ : واألمر فيه  ، يسالُ  
  ) ١(" بعضهم بعضاً 

: واالسـم   ، واملصدر اإلجابةُ   ، وأَجاب عن سؤاٍل    : أَجاَبه  ) : " جوب  ( واجلواب من   
، واإلجابة أو االستجابة مبعـىن      ، أساء إجابةً   ف، أساء مسعاًَ   : يقال  ، والطاقة  ، اجلَابةُ كالطاعة   

  ) ٢(" التحاور : والتجاوب ، وااوبة ، وفيه استجاب اهللا دعاءه 
 : تعريف طريقة السؤال واجلواب : ثانياً 

 : وتعرف هذه الطريقة بأا 
أو بـني مـتعلم     ، واجلواب بينه وبني املتعلمني     ،  يف تعليمه على السؤال      املعلماعتماد  " 

وحتقيقاً للغايـة   ،  إىل  االستطالع واملعرفة      املتعلمني ميلإنطالقاً من   ، ومتعلم أخر حتت إشرافه     
  ) ٣(" واالهتمام مبغزى موضوع السؤال واستخالص العرب منه ، من تعليم ما جيب أن يتعلموه 

 : ويعرف البعض اآلخر طريقة االستجواب بأا 
والتحـصيلي إىل   ، وفق مستواه العقلي    ، بالتدريج  وسيلة فعالة لتوجيه الناشئ وإرشاده      " 

  ) ٤(" وتوضيحها له يف حالة عجزه ، التوصل إىل حقائق األشياء بنفسه 

                                           
 ) . سأل ( مادة ، مصدر سابق  ، خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر ،  الرازي )1(
  ) . جوب: ( مادة ، املصدر السابق  ، خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر ، الرازي  )2(
 . م ٢٠٠٢، هـ ١٤٢٣، الرياض ، دار إشبيليا  ، ١٨١: ص  ، التربية اإلسالمية: أمحد ،  احلمد )3(
، ليبيـا   ، لعربية للكتاب    الدار ا  ٢٠٦: ص   ، أسس التربية اإلسالمية يف السنة النبوية     : عبد احلميد الصيد    ،  الزنتاين   )4(

 .  م ١٩٨٤، تونس 
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א ::א
 : جاءت أمهية استخدام هذه الطريقة يف العملية التعليمية من خالل األسباب اآلتية 

 . وحتفيز عقوهلم مما يضمن تفاعلهم مع املعلم ، ميذ أمهيتها يف إثارة انتباه التال: أوالً 
فاألفكار حني تلقـى دائمـاً      ، فالسؤال فيه إثارة نفسية لتقوية اإلنتباه لتقبل املعلومات         " 

  ) ١(" بأسلوب القائي قد يتقبلها السامع أحياناً بغفلة أو شرود ذهين 
ثري انتباه التالميـذ فيتقبلـون      فإنه ي ، واجلواب  ، أما حني يستخدم املعلم طريقة السؤال       

 . مما يؤدي إىل ثبات تلك املعلومات لديهم وصعوبة فقداا ، املعلومات بأذهان متفتحة 
ومعرفة مقدار فهمهم   ، طريقة السؤال واجلواب مهمة يف اختبار معلومات املتعلمني         : ثانياً  

 .  من معارف واستيعام ملا ألقى عليهم، واكتشاف مدى تقبلهم ، وقياس ذكائهم 
فأحسن طريقة يتأكد ا املعلم من جدوى تدريسه هي أن يقوم بطرح بعض األسـئلة               " 

  ) ٢(" ليتعرف من خالهلا على مدى فهم الطلبة للدرس 
وخرباته فمن خالل السؤال يتوصل السائل إىل       ، أا وسيلة لزيادة معارف اإلنسان      : ثالثاً  

أكثر مما سأل عنه بأن تفتح له إجابة السؤال آفاقاً جديدة           وقد يصل إىل    ، معرفة ما يريد معرفته     
 . ويزيد من معارفه ، ليسأل عنها 

ولذلك كان املسلمون يقدرون هذه األمهية لطريقة السؤال واجلواب فكان مـن أقـواهلم        
  ) ٣(" وتفتحها املسألة ، العلم خزائن : " املشهورة يف جمال طلب العلم قوهلم 

 . ويسأل حىت يتأكد من اكتسابه للعلم، ومعارفه أن يسأل ،  معلوماته فعلى من أراد زيادة
تتوفر يف طريقة االستجواب عملية املشاركة الفعالة من املتعلم يف عملية التعليم مما             : رابعاً  

ويضمن تعبريه عما جيـول يف خـاطره        ، وجييب عما يصعب عليه     ، يعطيه يعيه الثقة يف نفسه      
واملهارات املتعـددة يف    ، مضافاً إليها اخلربات    ، كتسب املعلومات   في، وبذلك يصحح أخطاءه    

 . والتفاعل مع اآلخرين ، وإبداء الرأي ، كيفية النقاش 

                                           
   ١م و ط١٩٨١هـ ١٤٠١دمشق ،دار الثقافة للجميع  ، ٢٣٧:  ص ،الرسول العريب املريب : عبد احلميد ، اهلامشي )1( 
  . ٢٩٥: ص ، مرجع سابق  ، املرشد النفيس إىل أسلمة طرق التدريس: حممد صاحل ،  جان )2(
  . ١/٣٢، مصدر سابق  ، فقهالفقيه واملت:  البغدادي )3(
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א :א:א
متيز استخدام طريقة التعليم عن طريقة األسئلة واألجوبة يف القرن األول اهلجري وبالذات             

 : ت كان من أمهها يف العهد النبوي بعدة مميزا
استخدام األسئلة الواضحة واملباشرة وغري املعقدة سواء يف ألفاظها أو يف داللتـها             : أوالً  

وذلك حلاجة الناس يف ذلك الوقت إىل فهم أمور دينهم بطريقة سهلة وواضحة تتناسب مـع                
 . مستوى تعليمهم ونوعية تفكريهم 

مـع  ، أو الدعوة إىل مبـدأ      ، فكرة  إىل إيضاح   استخدام األسئلة اهلادفة اليت ترمي      : ثانياً  
واألغلوطات واألمور املتشاة واليت جاء     ، وعن العضل   ،  ال فائدة فيه     عمااالبتعاد عن األسئلة    

 : النهي عن السؤال عنها يف قوله تعاىل 
}ؤتَس لَكُم داء إِن تُبيأَش نأَلُواْ عواْ الَ تَسنآم ا الَّذِينها أَيي ١٠١: آية ، املائدة ( }كُم . ( 

 . فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم يتورعون بعد نزول هذه اآلية من كثرة األسئلة 
ينا أن نسأل رسول اله صلى اهللا       : عن أنس رضي اهللا عنه قال       " 

فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهـل الباديـة        ، عليه وسلم عن شيء     
يا : فقال  ، فجاء رجل من أهل البادية      ، وحنن نسمع   ، فيسأله  ، العاقل  

.. صـدق   : قـال   ، فزعم لنا أن اهللا أرسـلك       ، حممد أتانا رسولك    
  . ) ١(" احلديث

لذلك كـان بعـض     ، واألنصار أكثر تورعاً عن السؤال عن غريهم        ، وكان املهاجرون   
، تارون اهلجـرة    وال خي ، الصحابة الذين وفدوا على املدينة فيما بعد يبقون فيها كالزائرين هلا            

وذلك حرصاً منهم على االستزادة من العلم عن طريق سؤال النيب صلى اهللا عليه وسـلم عـن            
 . أمور دينهم 

أقمت مع رسول   :  قال   – رضي اهللا عنه     –عن النواس بن مسعان     " 
، ما مينعين من اهلجرة إال املسألة       ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة سنة        

جر مل يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء           كان أحدنا إذا ها   
واإلمث ما حـاك يف     ، الرب حسن اخللق    : فقال  ، فسألته عن الرب واإلمث     : 

                                           
 ) . ١٢: (رقم احلديث ، باب السؤال عن أركان اإلسالم ، كتاب اإلميان  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(



 ٢٥٨

  . ) ١("صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
وعمـا ال   ، والنهي هنا عن كثرة األسئلة إمنا هو ي عن كثرة األسئلة عما ال فائدة فيه                

وعن األسئلة اإلفتراضـية التقديريـة     ، السؤال عما يفتح أبواب الفنت      وعن  ، يندرج حتته عمل    
  . ) ٢(وعن السؤال عن املشتبهات ، والتضييق على املسلمني ، املفضية إىل  التحريج 

وبعد العهد النبوي حرص الصحابة والتابعون رضوان اهللا عليهم على عدم اإلكثار مـن              
 .  اليت مل حتدث بعد وحول الفنت، السؤال حول االمور املشتبهة 

 : عمالً بوصيته صلى اهللا عليه وسلم اليت قال فيها 
واخـتالفهم علـى    ، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سـؤاهلم         ، ذروين ما تركتكم    " 
 " . أنبيائهم

 . أي سؤاهلم عما ال فائدة فيه 
 رجل سـأل    أحرج باهللا على  : " يقول على املنرب    ، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        

  . ) ٣(" فإن اهللا قد بني ما هو كائن ، عما مل يكن  
واحلث على  ، واملتعلمني  ، وإجابته من قبل املعلمني     ، حسن االستماع إىل السؤال     : ثالثاً  

 . أو السخرية من سؤاله ، عدم مقاطعة السائل أو ايب 
ل جاء أعرايب إىل رسو   : " عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال          

يا رسول اهللا ثيابنا يف اجلنـة ننـسجها         : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       
مـم  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، بأيدينا ؟ فضحك القوم     

ولكنها تشقق عنها   ، من جاهل يسأل عاملاً ؟ ال يا أعرايب         ، تضحكون  
  ) ٤(" مثار اجلنة 

 املـتعلمني إىل    ترشـد أو تشبيهات   ، تقريب اإلجابة للمتعلمني باستخدام القرائن      : رابعاً  
 . املسار الصحيح لإلجابة 

                                           
 ) . ٢٥٥٣: (رقم احلديث ، باب تفسري الرب واإلمث ، كتاب الرب والصلة واآلداب  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
  . ٩٦-٩٥: ص ، مرجع سابق ، م يف التعلم والتعليمناهج وآداب الصحابة : عبد الرمحن ،  الرب )2(
  . ٢/٧، مصدر سابق ، ه الفقيه واملتفق:  البغدادي )3(
  . ٢/١٣٧، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )4(



 ٢٥٩

، وحتثهم على التحليل والـربط      ،استخدام األسئلة اليت تتحدى عقول املتعلمني       : خامساً  
 . واالستنتاج

،  أمر مهم مفيد للـسائل       الثناء على السؤال اجليد الذي يتضمن االستفهام عن       : سادساً  
 . وإرشادهم إىل الصواب ، وعدم تعنيف املخطئني ، وللمستمعني 
א א א:א א א א מ א א אמ א

استخدمت طريقة األسئلة واألجوبة بكثرة من قبل املعلمني واملتعلمني يف املساجد يف القرن            
 . ري األول اهلج

وكان صلى اهللا عليه وسلم ، وقد استخدم صلى اهللا عليه وسلم هذه الطريقة يف تعليم أمته         
فكان صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد تعليم أمته         ، خري من طبق هذه الطريقة بأساليبها الصحيحة        

 . وتشويقهم ملا سيلقيه عليهم ، أمراً مهماً قام أوالً بلفت انتباههم 
مسعت رسـول اهللا    :  قال   –رضي اهللا عنهما    –عن ابن عمرو    " 

اهللا ورسـوله   : أتدرون ما املسلم ؟ قالوا      : صلى اهللا عليه وسلم يقول      
: قـال   ، ويـده   ، املسلم من سلم املسلمون من لـسانه        : قال  ، أعلم  

املؤمن من أمنـه    : قال  ، اهللا ورسوله أعلم    : أتدرون ما املؤمن ؟ قالوا      
: أتدرون ما املهاجر ؟ قـالوا       : قال  ، واهلم  وأم، املؤمنون على أنفسهم    

  ) ١(" فاجتنبه ، املهاجر من هجر السوء : قال ، اهللا ورسوله أعلم 
والرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا يستبدل أسلوب اإللقاء املباشـر بأسـلوب األسـئلة               

لى اهللا عليه    أن يلقي عليهم ما تضمنه احلديث بطريقة احملاضرة استخدم ص          منفبدالً  ، واألجوبة  
وتشويقهم إىل معرفة مـا     ، وسلم طريقة األسئلة واألجوبة ليلفت انتباههم إىل أمهية ما سيقوله           

فـال  ، ولربطه مبا يعلم صلى اهللا عليه وسلم أنه اإلجابة اليت ستتبادر إىل أذهـام               ، سأهلم عنه   
 . ينسون ما ألقاه صلى اهللا عليه وسلم ذا األسلوب 

، مث يترك هلم الوقت للـتفكري  ، ) أتدرون ما املسلم ؟ ( ه وسلم يسأهلم   فهو صلى اهللا علي   
هذا دليل علـى    ، وال يقوم صلى اهللا عليه وسلم بإجابتهم حىت يطلبوا هم منه ذلك             ، والربط  

طلبوا منه اإلجابة   ، وعندما عجزوا هم    ، وأعملوه يف معرفة اإلجابة     ، أم استخدموا تفكريهم    

                                           
 ) . ١٠١٧: (رقم احلديث  ، مسند عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، املسند :  أمحد )1(

 "  حديث صحيح  " :     وقال احملقق عنه 



 ٢٦٠

،  بني اإلجابة اليت خطرت على أذهام  وبني ما يريد أن يعلمهـم إيـاه                 فأجام بإجابة تربط  
فهم يعتقدون أن املسلم من شهد أن       ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده        : ( فيقول هلم   

ورسول اهللا يوجههم إىل أن قول ال إلـه إال اهللا حممـد        ، وأن حممداً رسول اهللا     ، ال إله إال اهللا     
فالبد أن مينع املسلم إسالمه من أذى       ،  أن يكون هلا أثر على األفعال ال يكفي          رسول اهللا بدون  

، والـسرقة   ، ومن أذى اليد بالبطش     ، الناس سواء باللسان من خالل الغيبة والنميمة وغريها         
 . وغريها ، والقتل 

) من؟  أتدرون ما املؤ  : ( مث يسأهلم بعد أن قدم هلم إجابة بليغة خمتصرة على السؤال األول             
وختطر على باهلم إجابة يعرفون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ال              ، وبعد أن يفكروا مليا     

وهذا تضمني لطلب اإلجابـة     ، اهللا ورسوله أعلم    : فيقولون له   ، يقصدها بل يقصد شيئاً أخر      
 مـا ني  فيجيبهم مرة أخرى مبا يربط بني اإلجابة اليت يف أذهام وب          ، منه صلى اهللا عليه وسلم      

وأثر هـذا اإلميـان علـى       ،  طبق اإلميان يف حياته      مناملؤمن  : فيقول هلم   ، إياه  يريد تعليمهم   
بل جيعلهم آمنني مطمئنني ، وحتول إىل تطبيق عملي ال مينعه من إيذاء اآلخرين فحسب ، سلوكه

ثـر  وهـذا األ  ، أو سلب   ، وال يف أمواهلم بنهب     ، من أنه لن خيوم يف أنفسهم بقتل أو أذى          
 . الظاهر لإلميان هو الذي يؤكد على وجود اإلميان احلقيقي يف قلب املؤمن 

أتدرون ما املهاجر ؟ فيمتنعون عن اإلجابة أيـضاً         : مث يسأهلم صلى اهللا عليه وسلم ثالثة        
اهللا ورسـوله   : فيقولـون   ، ألم يعرفون أن املهاجر من انتقل من دار الكفر إىل دار اإلسالم             

فينتقل مـن دار    ،  صلى اهللا عليه وسلم بأن املهاجر ليس من يترك املكان فقط             فيجيبهم، أعلم
لكن الذي  ، فإن ذلك ال ينفعه شيئاً      ، الكفر إىل دار اإلسالم مع البقاء على املعاصي والذنوب          

 . واإلقالع عنها ، واآلثام ، يفيده هو هجران املعاصي 
رف عن أبلغ الدروس اليت ربط فيها املُ      وذا يعلم صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف درس م         

، واإلميان بأمنهم مـن خيانتـه   ، بسالمة املسلمني من أذاه   ، بالتعريف حيث ربط لفظ املسلم      
وبالغتـه  ، الدرس أبداً لبساطته    نسى هذا   فال ي ، واهلجرة جران املعاصي واإلقالع عنها ائياً       

 . ول بالعمل  أمهية ارتباط القمنها الكثرية اليت ودالالته
ويف درس آخر يف جملس من جمالسه صلى اهللا عليه وسلم يسأل أصابه وهم جلوس حوله                

، وإا مثـل املـسلم      ، إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها        : " فيقول صلى اهللا عليه وسلم      
،  فوقع الناس يف شجر البوادي     – أي عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما          –حدثوين ما هي ؟ قال      



 ٢٦١

هـي  : حدثنا ما هي يا رسول اهللا ؟ قال         : مث قالوا   ، فوقع يف نفسي أا النخلة      : عبد اهللا   قال  
  ) ١(" النخلة 

ويقرب هلم اإلجابة   ، وهنا يسأل صلى اهللا عليه وسلم أصحابه سؤاالً فيه نوع من التشبيه             
اهللا عليه  اليت فيها خاصية من خصائص هذه الشجرة اليت شبه صلى           ) ال يسقط ورقها    ( بعبارة  

فيذكر كل منهم إجابته ويستحي ابن عمر من        ، مث يترك اال هلم لالجتهاد      ، وسلم املؤمن ا    
ومرتلة بـالرغم مـن معرفتـه باإلجابـة         ، التحدث بإجابته يف حضرة من هو أكرب منه سناً          

 ما  وهنا يطلب الصحابة رضوان اهللا عليهم من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيربهم             ، الصحيحة
ونفعه لآلخرين مبا شبهه رسول     ، فترتبط يف أذهام بركة املسلم      ، فيقول هلم هي النخلة     ، هي  

 . اهللا صلى اهللا عليه وسلم به من بركة النخلة وفائدا للناس 
واألجوبة يف التعلم يف املساجد بعد العهد النبوي فهذا         ، مث استمر استخدام طريقة األسئلة      

ويترك هلـم مـساحة     ،  عنه يسأل أصحابه عن تفسري سورة النصر         عمر بن اخلطاب رضي اهللا    
 . مث جييب أحدهم فيصوب عمر إجابته ويؤيدها ، كافية لالجتهاد 

فالتفت ، فسئل عن مسألة    ، كنت عند ابن عباس     ) " هـ٩٥ت( ويقول سعيد بن جبري     
منا جئـت اقتـبس     وإ، أنت ابن عباس    : ما تقول يا سعيد بن جبري ؟ فقلت         : فقال  ، إيل فيها   
  ) ٢(" فإمنا هو فهم يؤتيه من يشاء ، إذا كان لك جليس فسله : فقال ابن عباس ، منك

 وخري دليل على حرصه علـى       – رضي اهللا عنهما     –بن عباس   اضع من ا   منتهى التو  اوهذ
، واالعتراف بفـضلها وتفوقهـا إن أجـادت         ، نشر العلم وتشجيع املواهب العلمية النادرة       

 . وأصابت 
يف هذا النص دليل على حرص العلماء يف القرن األول اهلجري على اسـتخدام طريقـة                و

 . وقدرام ، األسئلة ملعرفة مستوى تالميذهم 

                                           
رقم ، باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم            ، كتاب العلم    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٦٢: ( احلديث 
  . ٢/١٨٥، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )2(
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א א א:א :א
هي إحدى الطرق التعليمية املهمة اليت استخدمت يف التعليم يف املساجد يف القـرن األول               

 . اهلجري 
א ::א

 : للغوي للحوار التعريف ا: أوالً 
  ارر   : " احلووعن الشيء     : من ح وعجعليه جوابه    ، وإىل الشيء   ، وهو الر ه: وأحاَردر ،

  . ) ١(" التجاوب : والتحاور ، ااوبة : واحملُاورةُ 
 : التعريف االصطالحي لطريقة احلوار : ثانياً 

 : تعرف طريقة احلوار بأا 
بـشرط وحـدة    ، واجلـواب   ،أو أكثر عن طريق السؤال      ،  احلديث طرفان    أن يتناول " 

وقد ال يقنـع    ، وقد يصالن إىل نتيجة     ، فيتبادالن النقاش حول أمر معني      ، املوضوع أو اهلدف    
  . ) ٢(" أحدمها اآلخر 

 واملسلـسلة   – املختـارة بعنايـة      –إلقاء جمموعة من األسئلة     : " أو هي   

،  الطرف اآلخر من احملادثة حبيث تؤدي تلك األسـئلة           أو، املترابطة على الطالب  

، بعد أن توسع تلك األسئلة آفـاق الطالـب          ، وإجابتها إىل املعلومات اجلديدة     

  ) ٣(" من خطأ أو ما فيها ، معلوماته أو نقصها ويكتشف بنفسه ضآلة 

 حيث تـدور    إلقاء جمموعة من األمثلة اهلادفة واملتسلسلة ترابطياً على الطالب        : " أو هي   
وجتعلهم ، حول فكرة واحدة توصل إىل عقول الطالب معلومات جديدة توسع آفاقهم العلمية             

  . ) ٤(" يكتشفون نقصهم أو خطأهم بأنفسهم 
 : وأيضاً عرفت طريقة احلوار بأا 

حديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة اهلدف منها الوصول إىل احلقيقة بعيداً عن               " 

                                           
 ) . حور : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
  . ٢٠٦: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن :  النحالوي )2(
  . ٤٥١: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )3(
  . ٤٥٣: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )4(



 ٢٦٤

  ) ١("وال يشترط فيها احلصول على نتائج فورية، والتعصب بل بطريقة علمية إقناعية ،اخلصومة 
א ::א

 : تتلخص أمهية طريقة احلوار يف النقاط التالية 
أو التثبت من األفكار القائمـة      ، أن احلوار طريقة فطرية إدراكية للتفكري السليم        : " أوالً  

  . ) ٢(" ء منطقي يهدف إىل إثبات فكرة أو عقيدة أو التأكيد من صحتها فعالً وهو إجرا
والكشف عن احلقائق واخلربات    ، وحتفيزهم على التفكري    ، إثارة أذهان املتعلمني    : " ثانياً  

والنقد الذايت للـذات يف     ،  مما يكسبهم أساليب التفكري املنطقي السليم        ) ٣("  واملعارف املختلفة 
  . ) ٤(ة املواقف املشا

إلثارة انتبـاه   ) احلوار واملساءلة   ( وكان من أبرز أساليبه صلى اله عليه وسلم يف التعليم           " 
ليكون جواب النيب صلى  ، وتشويق نفوسهم إىل اجلواب وحضهم على إعمال الفكر         ،السامعني  

  ) ٥( "وأوقع يف النفوس ،  أقرب إىل الفهم – إذا مل يستطيعوا اإلجابة –اهللا عليه وسلم 
أو ، أو البينـة    ، لذلك فهو يعتمد على إقامة احلجة       ، أن احلوار يقوم على اإلقناع      : ثالثاً  

  . ) ٦(ومن هنا فإن احلوار عملية مثمرة ومفيدة ، الدليل املنطقي الذي يؤمن به العقل 
ـ    ، وإزالة األوهام من عقول الناس      ، بيان احلقائق والوقائع     : رابعاً يت وإزالة العقبـات ال

وذلك أنه قد يوجد لدى الناس أحكام عامة أو قواعـد كليـة             ، تعترض طريق التعليم السليم     
  ) ٧(. فيأيت احلوار لتوضيحها ، تبنوها تقليداً لغريهم بدون فحص أو متحيص 

، وتشخيص للحقائق ، وتقريب للمعاين   ، أن يف أسلوب احلوار شحذ لالذهان        : " خامساً
  ) ٨(" ملشاركة الذاتية يف عملية التعليم والتربية وا، وتشجيع على املبادءة 

                                           
، رسالة ماجستري غري منشورة      ، ٢١: ص  ، ر آدابه وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية       احلوا: خالد بن حممد    ،  املغامسي   )1(

 .  هـ ١٤٢٣، الفصل الدراسي األول ، مكة املكرمة ، كلية التربية 
  . ٤٥١: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )2(
  . ٤٧٤: ص ، مرجع سابق  ، المية يف السنة النبويةأسس التربية اإلس: عبد احلميد ،  الزنتاين )3(
  . ٤٥٢: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )4(
  . ١٨٩: ص ، مرجع سابق  ، الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم: عبد الفتاح ،  أبو غدة )5(
دار  ، ٣٣٥: ص   ، تنظيمات املنـاهج وختطيطهـا وتطويرهـا      :  عبد اهللا حممد      ،وإبراهيم، جودت أمحد   ،  سعاده   )6(

  . ١ط، م ٢٠٠١، األردن ، عمان ، الشروق
  . ٤٥١: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )7(
  . ٢٠٥: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،  الزنتاين )8(



 ٢٦٥

فال تفرض عليها   ، واستقالهلا  ، احترام للذات اإلنسانية    " أن يف أسلوب احلوار      : سادساً
 شخصياً عـن طريـق      اكتسااوإمنا تنمو مع  الذات عن طريق        ، والتجارب فرضاً   ، األفكار  
  . ) ١(" املناقشة 

وهي بـذلك   ، يوجد دور إجيايب لكل عضو من أعضاء اجلماعة          يف طريقة احلوار   : سابعاً
تكسب املتعلمني روح التعاون وأساليب العمل اجلماعي كما تضمن تبادل األفكار واآلراء فيما             

  . ) ٢(بينهم 
א :א:א

 : إن من أهم املميزات اليت تالحظ عن استخدم طريقة احلوار ما يلي 
أو أمر مشكوك فيه لـدى      ، أو مبهمة   ،  يتميز احلوار بأنه يبدأ من نقطة غامضة         : "أوالً  

مث يسري يف طريقه املتسلسل واملتصاعد حىت يصل باملتحادثني إىل معرفة يقينيـة             ، أحد اجلانبني   
 لذلك جيب على املعلم أن حيرص على عدم تشعب املوضوع حـىت ال خيـرج                ) ٣(" صحيحة  

 . صله إىل طريق مسدود ويو، باحلوار عن حدوده 
فيجب أن يستخدم املعلم أسلوب اللـني       ، مبا أن احلوار يعتمد على اإلقناع العقلي      : ثانياً  

 . ويتجنب العنف واإلنفعال ، واجلدال باليت هي أحسن 
لذلك كان البد ألحد املتحـاورين أن  ) البحث عن احلقيقة ( إن هدف احلوار هو   : ثالثاً  

 .  خالل ذلك احلوار ويعترف به يقبل احلق الذي ثبت من
والـيت  ،جيب على املتحاورين أن يدعم كل منهم وجهة نظره باألدلـة املقنعـة              : رابعاً  

ألن استخراج األدلة من املنـاقش   ، أو من الطرف اآلخر للمناقشة      ، تستخرج من احملاور نفسه     
 . مه باألفكار من قيام من يناقشه بسرد األدلة أما، نفسه أدعى يف أقتناعه 

ودرايته يف اختيـار    ) احملاور( تعتمد طريقة احلوار بشكل كبري على خربة املعلم         : خامساً  
والشخص الذي جيدي معه احلوار حىت ال يـضيع         ، املوضوع املناسب الذي ميكن التحاور فيه       

 أو أن خيتار موضوعاً   ، وإمنا هدفه اجلدال لذاته     ،وقته مع من ال يهدف إىل الوصول إىل احلقيقة          

                                           
  . ٤٥٢: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: احلميد عبد ،  اهلامشي )1(
مكة املكرمة  ، رابطة العامل اإلسالمي    ، سلسلة دعوة احلق     ، ١٦٨: ص   ، التدريس يف مدرسة النبوة   : سراج  ،  وزان   )2(

 . هـ ١٤١٣، ذو احلجة  ، ١٣٢: العدد ، السنة احلادية عشرة ، 
  . ٤٥١: ص ، مرجع سابق  ، لعريب املريبالرسول ا: عبد احلميد ،  اهلامشي )3(



 ٢٦٦

 .ال جيدي احلوار والنقاش حوله 
والنـضج  ، والثقافـة   ، كما أن عليه أيضاً أن يراعي اختالف املتعلمني يف درجة الوعي              
ومع املتعلم عـن غـري      ، فاحلوار مع املثقف خيتلف يف أسلوبه عن احلوار مع الشخص العادي            

 . وهكذا ، املتعلم 
א א א:א א אמ אא א א א מ

  ) ١() " احلوار واملناقشة ( إن املتتبع ملنهج مدرسة النبوة يالحظ تبنيها هلذه الطريقة " 
 : وكثرية هي األمثلة يف السنة النبوية على استخدام طريقة احلوار نأخذ منها ما يلي 

ـ   :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن عمر بن اخلطاب     "  وس بينما حنن جل
إذ طلع علينا رجل شديد     ، عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم          

وال يعرفـه   ، ال يرى عليه أثر السفر      ، بياض الثياب ، شديد سواد الشعر       
 إىل  ركبتيـه  فأسند   ،حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، منا أحد   
. اإلسالم  يا حممد أخربين عن     : وقال  ، ووضع كفيه على فخذيه      ، ركبتيه

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا        : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
، وتصوم رمضان   ، وتؤيت الزكاة   ، وتقيم الصالة   ،وأن حممداً رسول اهللا     ، 

فعجبنا : قال عمر   ، صدقت  : قال  ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً       
، أن تؤمن بـاهللا     : قال  ، ميان  فأخربين عن اإل  : قال  ، قه  صدّيسأله وي : له  

، وتؤمن بالقدر خريه وشره   ، واليوم اآلخر   ، ورسله  ، وكتبه  ، ومالئكته  
اإلحسان أن تعبد اهللا    : قال  . فأخربين عن اإلحسان    : قال  ، صدقت: قال  

. فأخربين عن الساعة    : قال  ، فإنه يراك   ، فإن مل تكن تراه     ، كأنك تراه   
، فأخربين عن أماراـا     : قال  ، م من السائل    ما املسؤول عنها بأعل   : قال  
وأن ترى احلفاة العراة العالـة رعـاء الـشاة          ، أن تلد األمة ربتها     : قال  

مث قال يل   ، فلبثت ملياً   ، مث انطلق الرجل    : قال عمر   ، يتطاولون يف البنيان    
اهللا : يا عمر أتدري مـن الـسائل ؟ قلـت           : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  ) ٢("فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: قال  ، ورسوله أعلم

                                           
  . ١٦٩: ص ، مرجع سابق  ، التدريس يف مدرسة النبوة: سراج ،  وزان )1(
 ).٥٠: (رقم احلديث، باب سؤال جربيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان ، كتاب اإلميان  ، صحيح البخاري:لبخاري  ا)2(



 ٢٦٧

وهذا احلوار الذي جرى بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني جربيل عليـه الـسالم             
شدت انتباه الـصحابة احلاضـرين      ، حول أركان الدين اإلسالمي وقواعده مت بطريقة مشوقة         

  ) ١(بوعي وتركيز بالغني،  إىل ايته ،ومتابعة احلوار من بدايته ، وهيأت عقوهلم للتلقي والفهم 
واملعلم هنا هو جربيل عليه السالم الذي قام بسؤال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن                 

لكن هدفه كان تعلـيم     ، تلك األمور مل يكن هدفه منها املعرفة ألنه أعرف ممن جييب باإلجابة             
ليـضمن حـسن اصـغائهم      ، اشـر   بعيدة عن اإللقاء املب   ، الناس هذه األمور بطريقة مشوقة      

 . واستيعام لتلك االمور ،
 : ومن النماذج اليت استخدم فيها صلى اهللا عليه وسلم أسلوب احلوار أيضاً ما يلي 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم              " 
اهللا فقال رسول اهللا صلى     ، ولد يل غالم أسود     ، يا رسول اهللا    : رجل فقال 

، محـر   : ما ألواا ؟ قال     : قال  ، نعم  : قال  ، هل لك إبل    : عليه وسلم   
فأىن : قال صلى اهللا عليه وسلم      ، نعم  : هل فيها من أورق ؟ قال       : فقال  

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ، لعله نزعة عرق    : ذلك ؟ قال    
  ) ٢(" فلعل ابنك هذا نزعة عرق 

كان حيمل آنـذاك    ) ولد يل غالم أسود     ( صلى اهللا عليه وسلم     فالرجل هنا قال للرسول     
وهذا الظن استند على أسس ومهية      ، فكرة عن زوجته أقل ما يقال فيها أا اام أو ظن سيء             

وكان الشك من هذا الرجل رد      ، واإلخالص  ، حول الشرف   أصبحت مسيطرة على األذهان     
  ) ٣(. أن لون ولده يغاير لونه 

بل حاوره  ، نكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الرجل مقالته إنكاراً مباشراً            وهنا مل ي  
  . ) ٤(وحاول أن يقنعه خبطأ اعتقاده بواسطة عملية اإلقناع الذايت 

، وهنا يراعي صلى اهللا عليه وسلم وهو املعلم اخلبري البيئية اليت جاء منها ذلـك املـتعلم                  
 يستطيع املتعلم أن يستفيد منه حبكم وجود خربة سابقة          ويأيت مبثال ، فيخاطبه بأسلوب يفهمه    

                                           
  . ٢٠٥: ص ، مرجع سابق  ، ية اإلسالميةأسس الترب: عبد احلميد ،  الزنتاين )1(
  ) . ١٥٠٠: (رقم احلديث ، .. باب ،  كتاب اللعان ،صحيح مسلم :  مسلم )2(
  . ٤٤٥: ص ،  مرجع سابق ،الرسول العريب املريب : عبد احلميد ،  اهلامشي )3(
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 ٢٦٨

: فيـسأله   ، نعم  : هل لك إبل ؟ فيقول      : فيسأله صلى اهللا عليه وسلم      ، لديه حول ذلك األمر     
) أي رمـادي اللـون      ( هل فيها من أورق     : مث يسأله   ) أي محراء   ( محر   : فيقولما ألواا ؟    
  ) ١(.فيجيب نعم 

فيقول له الـنيب    ، وهري احلساس الذي يزلزل الشك يف نفس الزوج         وهنا يأيت السؤال اجل   
 .) ٢() فأىن ذلك ؟ : ( صلى اهللا عليه وسلم 

وهي مـصانة حمفوظـة     ، رمادياً  ) أورق  ( فكيف ولدت   ،  اإلبل محراء    تأي إذا كان  " 
  ) ٣() " لعله نزعة عرق (فيجيب ا لرجل وقد أدرك خطأ اامه لزوجته ، للرجل يراها كل يوم 

وهنا يبين الرسول صلى اهللا عليه وسلم على إجابته قياساً منطقياً مقبوالً بني اختالف اللون       
، وهو قياس معقـول     ، وبني اختالفه بني الوالدين وابنهما يف البشر        ، بني جيل وآخر يف اإلبل      

 " . لعل ابنك هذا نزعة عرق : " فيقول لألعرايب ، ومقبول 
ومبنية على أسس ومهية باطلة مل      ، خة يف عقل ذلك املتعلم      فيزيل بذلك فكرة كانت راس    

فاسـتطاع الرسـول     ، ) ٤(يقم املتعلم بفحصها والتدقيق فيها بل أخذها من جمتمعه على عالا          
صلى اهللا عليه وسلم من خالل حماورته استخراج الدليل من إجابته وإقناعه خبطأ فكرته السابقة               

 . وبىن لديه فكرة جديدة سليمه 
كأهم الطرق التعليميـة يف     ، بعد عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم استمرت طريقة احلوار           و

 . املساجد 
وعبد الرمحن بن غـنم يف      ، وعبادة بن الصامت    ، فقد جلس أبو الدرداء     " 

 ، ) ١(وعوف بن مالـك    ، ) ٥(فجلس إليهم شداد بن أوس    ، مسجد اجلابية بدمشق    

                                           
  .  ٤٤٥: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ، اهلامشي )1(
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  . ٤٤٥: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )3(
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 " كان شداد بن أوس ممن أويت العلم واحللم : عنه عبادة بن الصامت 
  ) . ٢/٦٩٤، مصدر سابق ،  االستيعاب يف معرفة األصحاب: يوسف ، ابن عبد الرب        ( 



 ٢٦٩

م أيها الناس كما مسعت رسول اهللا صـلى         إن أخوف ما أخاف عليك    : فقال شداد   

: ادة وأبو الدرداء    فقال عب  ، ) ٢(من الشهوة اخلفية والشرك     : اهللا عليه وسلم يقول     

اللهم غفراً أومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أن الشيطان قد يئس أن                

هـذا الـشرك    فما  ، فقد عرفناها   ، فأما الشهوة اخلفية    ، ) ٣(يعبد يف جزيرة العرب   

، أرأيتكم لو رأيتم أحداً يصلي لرجل أو يصوم له          : الذي ختوفنا به يا شداد ؟ فقال        

فإين مسعت رسول   : قال شداد   ، نعم  : أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا       ، أو يتصدق له    

ومن صام يرائي فقد    ، من صلى يرائي فقد أشرك      : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

وال يعمد اهللا إىل ما ابتغى      : قال عوف    ، ) ٤( فقد أشرك  ومن تصدق يرائي  ، أشرك  

فقال ، ويدع ما أشرك به     ، فيه وجهه من ذلك العمل كله فيتقبل منه ما خلص له            

فمـن  ، أنا خري قسيم    : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          : شداد  

ذي أشرك يب أنا    وكثربه لشريكه ال  ، وقليله  ، وعمله  ،فإن حشده   ، أشرك يب شيئاً    

  . ) ٦( ") ٥(عنه غين 

إذا ، فيتعجبـون   ، وهنا حيذر الصحايب اجلليل شداد بن أوس اجلالسني معه من الـشرك             

                                                                                                                                
وكانت معه رايه أشجع يـوم      ، أول مشاهده خيرب    ، عوف بن مالك بن أيب عوف األشجعي يكىن أبا عبد الرمحن             " )1(

 ) هـ ٧٣(ومات يف خالفة عبد امللك بن مروان سنة ، ر مّسكن الشام وع، الفتح 
  ) . ٣/١٢٢٦، صدر سابق م ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: يوسف ، ابن عبد الرب ( ا 
أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي مـن املـسيح           : "  واحلديث الدال على ذلك هو قوله صلى اهللا عليه وسلم            )2(

 " . فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل ، أن يقوم الرجل فيصلي ، الشرك اخلفي : فقال ، بلى : قلنا : قال ، الدجال 
 ) ) ٤٢٥٧: (رقم احلديث ، باب الرياء والسمعة ، كتاب الزهد  ، ةسنن ابن ماج: ابن ماجة  ( 
  )  ) . ٣٣٨٩: ( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة، األلباين " ( واحلديث حسن " 
رقـم  ، باب حتريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس        ، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم      ، صحيح مسلم : مسلم   )3(
 ) . ٢٨١٢: ( ديث احل
وقد سبق  " أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال           : " يشري هنا إىل احلديث السابق الذي بدايته         )4(

  . ) ) ٢(هامش رقم ( هذه الصفحة خترجيه يف 
  ) . ٤٢٥٥: ( رقم احلديث، باب الرياء والسمعة ، أبواب الزهد  ، سنن ابن ماجة: ابن ماجة  )5(

 ) ) . ٣٣٨٧: (رقم احلديث ،  مرجع سابق ،صحيح سنن ابن ماجة : األلباين ( ،     وهو حديث صحيح 
  . ٩-٨: ص ، مصدر سابق  ، تاريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن ، ابن عساكر  )6(



 ٢٧٠

والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أخربهم أن الشيطان قد يئس أن يعبـد              ، كيف حيذرهم منه    
م على األسـئلة الـيت      فيوضح هلم باألدلة اليت يستخرجها من خالل إجابته       ، يف جزيرة العرب    

يوجهها هلم بأن الشرك ليس فقط هو عبادة األصنام بل إن من الشرك أيضاً الرياء الذي حيـبط                  
 . ويذهب بأجرها كله ، األعمال 

والتفاعل البناء بني أفراد هـذه      ،ويف هذا النموذج احلواري يظهر بوضوح الدور اإلجيايب         
، بهم الصحايب اجلليل شداد بن أوس     وجيي، دليل  اموعة حيث يديل كل منهم برأيه ويدعمه بال       

حىت ينتهي احلوار إىل النتيجـة      ، ويؤكد ذلك باألدلة الثابتة     ، ويربط بني رأيه وبني ما يقولونه       
وهكذا كانـت   ) الرياء  ( أال وهي التحذير من الشرك األصغر الذي هو         ، املرجوة من خالله    

 . عليم يف املساجد يف القرن األول اهلجريطريقة احلوار من أهم الطرق اليت استخدمت للت
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א :א

מ א
 

א .:א
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א מ:א :א
والنهي املباشرين من األمور الـيت ميـزت التربيـة          إن االبتعاد بالتعليم عن أسلوب األمر       

وقد استخدمت القصة يف التعليم اإلسالمي يف القـرن األول اهلجـري            ، عن غريها   اإلسالمية  
 . واحلديث النبوي بالكثري من القصص املوجهة للناس لتعليمهم، كرمي بكثرة وحفل القرآن ال

א ::א
 : التعريف اللغوي للقصة : أوالً

وهو ، اخلرب  : ة  صوالِق،فعل القاص إذا قص القَصص      : والقَص  ،من قَصص   : " القصة لغةً   
 صالقَص ، ص١(" اخلرب املقصوص : والقَص (. 

 : التعريف االصطالحي لطريقة القصة : ثانياً 
تعبري شفوي أو كتايب أو متثيلي مـسرحي يتـضمن          : " إن القصة اصطالحاً تعرف بأا      

وخالل أبعاد املكان مع عوامل البيئـة       ، وحوادث جتري يف حدود الزمان      ،وأشياءاً  ، أشخاصاً  
  . ) ٢(" بأنواعها 

، حكاية نثرية هادفة مستمدة من اخليـال والواقـع          : "  هي   والقصة يف التربية اإلسالمية   
، واألساطري ذات اآلثار السلبية يف ااالت النفـسية         ، اخليال الصادق الذي خيلو من اخلرافات       

  . ) ٣(" والتربوية ، واالجتماعية والواقع الذي حدث فعالً 
يقص فيها املعلـم قـصة      الطريقة اليت   : " و على ذلك فتكون طريقة التعليم بالقصة هي         

  ) ٤(" طريفة تؤدي إىل هدف تربوي 
سرد قصة مالئمة ملوضوع الدرس لتؤخـذ       : " وعرف األسلوب القصصي يف التعليم بأنه       

  ) ٥("أو ليتوصل ا املعلم إىل موضوعه الذي يقصده ، منها معاين الدرس  

                                           
 ) . قصص : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
  . ٢٤٤: ص ، مرجع سابق  ، العريب املريبالرسول : عبد احلميد ،  اهلامشي )2(
، دار الفرقـان     ، ١٤٢: ص   ، مدخل إىل التربية اإلسالمية وطرق تدريسها     : عبد الرمحن صاحل وآخرون     ،  عبد اهللا    )3(

  . ١ط . م ١٩٩١-هـ١٤١١، األردن ، عمان 
  .هـ ١٤١٩، األردن ، دار عمان  ، ١٣٦: ص  ، أسس التربية: إبراهيم ،  ناصر )4(
  . ١ط. هـ ١٤٠٤جدة ، ، دار البيان العريب  ، ١٤٣: ص  ، املريب والتربية اإلسالمية: حممد أمحد ،   عبد اهلادي )5(



 ٢٧٣

א ::א
وقـد عمـل الـدين      ،  العقلية العليا عملية التخيل البناء اهلادف        إن من أهم العمليات   : أوالً  

اإلسالمي على  االهتمام ذه العملية عن طريق أسلوب القصة اليت تثري اخليـال وتنميـه                
  ) ١(. وجتنبه الوجهة اإليهامية العابثة ، وتشحذه وتكسبه وجهة إنشائية هادفة 

 داء اللغوي ختتلف القصة عن غريها من ألوان األ: ثانياً 
 ،فهي متتاز مبميزات جعلت هلا آثار تربوية ونفسية بليغة مع ما تثريه من حرارة العاطفـة               "      

حبـسب  ، وجتديد عزميته ، ومن حيوية وحركية يف النفس تدفع اإلنسان إىل تغيري سلوكه         
  . ) ٢(" مقتضى القصة وتوجيهاا والعربة منها 

فتكون له منه   ، وإمنا هو حديث عن غريه      ، املخاطب بأمر أو ي      أن القصة ال يواجه فيها    : ثالثاً  
  ) ٣(. العربة واملوعظة والقدوة 

ـ          : رابعاً   ائل املـؤثرة يف التوجيـه   أن القصة تركز على عملية اإلحياء اليت تعترب من أهـم الوس
، ذلك أن القصة من خالل التوجيه الغري مباشر من خالل شخصيات القـصة              ،) ٤(والتربية

 . حداثها تستخدم أسلوب اإلحياء يف تعليم الناس اخلري وأ
وتعمل على إشباع غريزة حب اإلطـالع لـدى         ،أا حتتوي على أسلوب التشويق      : خامساً  

ويسعى إىل الكشف عن حقـائق األشـياء        ، فالفرد مييل إىل معرفة ما جيهله       " ، السامع  
 .  مشوقاً فيتطلعون إىل معرفة ايته  والقصة تعرض أمام الناس موضوعاً معيناً) ٥("وأسرارها

 أا تستخدم أسلوب التأثري ا لنفسي يف املستمعني : سادساً 
ويـؤثر يف العواطـف     ، خاصة إذا ما وضعت يف قالب مشوق يشد االنتباه          " 

ويـتقمص بعـض    " السامع  " وجيذب الذهن إىل حمتواها فيتفاعل معها       ، والوجدان  

ويرتبط نفسياً باملواقف   ، ويستشعر انفعاالا    ،فيحس بإحساسها ، شخصيات القصة   

وهذا مما يثري فيه النوازع اخلـرية ال        ، وحيزن حلزا   ، فيسعد بسعادا   ، اليت تواجهها   

                                           
   . ٤٥٣-٤٥٢: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ، الزنتاين  )1(
  . ٢٣٤: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن ، النحالوي  )2(
  . ١٩٤: ص ، مرجع سابق  ، الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم: عبد الفتاح ،  أبو غدة )3(
  . ٢٢١: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،  الزنتاين )4(
  . ٢٢٠: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،   الزنتاين )5(
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  ) ١("وينعكس يف سلوكه وتصرفاته، شعورياً 

א א:א מ א א א :א
 : والسنة النبوية مبيزات من أمهها متيزت ا لقصة يف القرآن الكرمي 

 . )٢(والدعوة إىل فكرة، وإمنا سيقت إليضاح مبدأ ، أا مل تكن جمرد حكايات يتسلى ا : أوالً 
واالقتصار على ما يوضح املبدأ والفكرة اليت تريد القصة       ،  باملضمون   خلّاالختصار غري املُ  : ثانياً  

 تفصيالت تؤدي على تشعب املوضوع وضياع       الوصول إليها يف النهاية دون الدخول يف      
 . الفكرة الرئيسية من أذهان املتعلمني 

وتتكرر فيه بعـض    ، قريب املنال   ، مما جيعله سهل الفهم     ، بساطة األسلوب ووضوحه    : " ثالثاً  
إضـافة إىل  ، أو القـصة  ، والعبارات لإلحلاح على الغرض املباشر من احلديث   ، األلفاظ  

  . ) ٣("جاذبيته للنفوس وأخذه مبجامع القلوب و، طرافة املوضوع 
واقـتالع  ، تركيز القصة يف القرآن والسنة النبوية على هدف رئيسي هو غرس الفضيلة             : رابعاً  

  ) ٤(.جذور الشر عن طريق جتسيدمها يف صورة حية 
يق التأثري  تستخدم القصة القرآنية والنبوية األساليب البالغية والتشبيهات اللفظية لتحق        : خامساً  

 . ملنشود يف املستمعني 
حيث من  ، أن القصة يف القرآن والسنة النبوية تتحدث عن بيئة قريبة من بيئة املتعلمني              : سادساً  

مـن  ، املاشية  وحمتوياا وعناصرها فهي عندما تتحدث عن املال واألمالك تذكر الزروع           
والـصخور  والكهـوف      ، وعندما تتحدث عن املكان تذكر اجلبال     ، غنم  ، وبقر  ، إبل  

 مع القصة وصدق شعورهم بإحـساس       املتعلمنيفيكون ذلك أبلغ يف تفاعل      ، وهكذا  ..
 . أصحاا ألنه قريب من إحساسهم يف احلاالت املشاة 

 

                                           
  . ٢١٧: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ، تاين  الزن)1(
  .  ٣٧: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )2(
  . ٢٤٤-٢٤٣: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن ،  النحالوي )3(
  . ٢٤٢: ص ، مرجع سابق  ، بية اإلسالميةأصول التر: عبد الرمحن ،  الغالوي )4(
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א א א:א א א א מ א אמ א
نبوية بالكثري من القصص املوجهة للمسلمني يف أمـور         والسنة ال ، لقد حفل القرآن الكرمي     

وال زالوا يستخرجون   ، ولقد تأثر املسلمون يف تربيتهم وتعليمهم كثرياً بتلك القصص          ، دينهم  
منها الفوائد واآلداب التربوية اليت ترشدهم يف حيام اليومية ومن هذه القصص علـى سـبيل                

 . املثال ال احلصر 
وأيضاً يف السنة النبوية واليت تعترب يف       ،  وردت يف القرآن الكرمي      قصة موسى واخلضر واليت   

واآلداب ، التربية اإلسالمية موجهاً مهماً لشكل العالقة اليت ينبغي أن تكون بني املعلم واملتعلم              
 . مع معلمه واليت جيب أن يراعيها طالب العلم يف نفسه 

    فال يرى ، أعلم أهل األرض يف زمانه     سأل يف أحدى املرات عن      فهذا موسى عليه السالم ي
        أن فيهم أحداً أعلم منه حبكم النبوة اليت شرا   ف  ،   أنا أعلم أهـل األرض      : فيقول للسائل ،

إذ ال  ، ) ا هللا أعلـم     : ( فيعتب اهللا عليه يف ذلك حيث مل يرد العلم إليه سبحانه وتعاىل فيقول              
أن هناك عبداً   (  فأوحى اهللا تعاىل إىل موسى       ،يدري موسى لعل اهللا اختص بفضله أحداً سواه         

 ) . امسه اخلضر هو أعلم منك 
  وهنا يظهر خالعلم أال وهو احلرص على احلصول على العلـم          طالب من أهم أخالق     لق 

فيسأل موسى ربه عن مكان ذلـك       ، واالستزادة منه مهما بلغ املتعلم من مرتلة رفيعة         ، النافع  
اهللا تعاىل على مكانه بعالمة معينة هي فقدان احلوت الذي حيمله معه            فيدله  ، العبد حىت يالزمه    

 . لطعامه يف رحلته للبحث عن هذا العبد الصاحل 
لكن ، ويف مرحلة من مراحل رحلتهما الشاقة يفقد الفىت احلوت          ، فيخرج موسى مع فتاه     

، لنـافع   ضيع على موسى فرصة طلب العلـم ا       حىت ي ، الشيطان ينسيه أن يذكر ذلك ملوسى       
وبالرغم من طول املسافة اليت قطعاها إال أن موسى يرجع إىل حيث فقد احلوت فيجد اخلضر يف    

فيقـول  ، فيسأله موسى أن يرافقه يف رحلته حىت يتعلم منه          ، ذلك املكان كما أخربه اهللا تعاىل       
ى عندما  لعلم اخلضر عليه السالم بأن موس     )  معي صرباً    تستطيعإنك لن   ( اخلضر ناصحاً ملوسى    

وهنا يصر موسى عليه السالم علـى مرافقتـه         ، يرى ماال يعلم سببه فإنه لن يصرب عندئذ عليه          
فيضع اخلضر شـرطاً    ، وال يعصى أي أمر يأمره به       ، ويعده بأن يصرب على كل ما يصدر منه         

حىت يكون  ، وهو أن ال يسأله موسى عن أي شيء يراه منه           ،  موسى   بهويقبل  ، أساسياً لذلك   
فينطلقان إىل شاطئ البحر فريكبان يف سفينة حيملهما أصحاا         ، ضر هو الذي يذكر له ذلك       اخل



 ٢٧٦

وهنا تأخذ  ، وعندما تقترب السفينة من الوصول إىل الشاطئ يقوم اخلضر خبرقها           ، بدون مقابل   
إذ كيف يقابل اخلضر إحسان هؤالء القوم الذي محوهلم بدون أجر باإلساءة            ، موسى الدهشة   

ره اخلضر عليه   فيذكَّ، ويذكر ذلك للخضر    ، رق سفينتهم حىت يتعرضوا للغرق واهلالك       إليهم خب 
وهنا يندم موسى علـى إخالفـه       ، السالم مبا قاله له منذ البداية من أنه لن يصرب على ما يراه              

: آية  ،الكهف( }سرالَا تُؤاخِذْ�ِي بِما �َسِيت ولَا تُرهِقْنِـي مِـن أَمـرِي عـ            {: للوعد ويعتذر للخضر بقوله     
فيقتلع رأسه  ، فيأخذ اخلضر الغالم  ، مث ينطلقان فيجدان غالماً صغرياً يلعب مع الغلمان         ، ) ٧٣
كيف تقتـل   : فيقول للخضر ، وتأخذه احلرية والدهشة    ، وهنا ال يستطيع موسى الصرب ثانية       ، 

،  اهللا عنـه     ينهى عظيم   ر تقتل أحداً فهذا يف نظره منك      ومل، نفساً طاهرة بريئة مل تقترف ذنباً       
فيجد موسى نفسه مضطراً أن يعده بأن هذه آخر مرة          ، وهنا يعود اخلضر لتذكري موسى بوعده       

وهو معذور  ، وأنه إن سأله بعد ذلك عن شيء فإنه يف حل من صحبته             ، يسأل فيها عن شيء     
، رى وهم جياع مث ينطلقان حىت يأتيان إىل قرية من الق، يف ذلك لعدم صرب موسى على ما يراه     

وهنا يـرى   ،  أهلها الضيافة فيبلغ م البخل واللؤم أن يرفضوا ضيافة هؤالء األضياف           فيسألون
وال يتركـه   ، فيقوم اخلضر بإقامتـه     ، اخلضر جداراً مائالً يف تلك القرية يوشك على اإلدام          

 هلم بـأن    وعدم ضيافتهم ، وهنا يتعجب موسى إذ كيف يقابل اخلضر إساءم إليهم          ، ينهدم  
لو أنك أخذت أجراً من هؤالء القوم على        : فيقول للخضر   ، يقيم هلم هذا اجلدار بدون مقابل       

 هذا اجلدار ملا كنت ملوماً ألم ال يستحقون املساعدة وقد منعوا حق الضيافة الذي هـو                 إقامة
يت يسأله  ويف هذه املرة يذكر اخلضر موسى بأن هذه هي املرة الثالثة ال           ، واجب عليهم للضيف    

وأا سبب الفراق بينهما ولكن قبل أن يفارقه يذكر         ،عن عمل من أعماله قبل أن يذكره هو له          
 : له سبب كل عمل قام به  كما يلي 

واملكان الذي كانت هذه    ،  أن السفينة اليت قام خبرقها كانت لقوم مساكني يعملون يف البحر             -
فن اليت تصل إليه قهراً من أصحاا فأراد        السفينة متجهة إليه كان به ملك يأخذ مجيع الس        

اخلضر خبرقها أن حيدث فيها عيباً يصرف هذا امللك عن االستيالء عليها حىت تبقى يف يد                
 . يستفيدوا منها لأولئك املساكني 

وسيكون من األشقياء   ، فقد سبق يف علم اهللا تعاىل أنه لن يؤمن          ،  أما الغالم الذي قام بقتله       -
فأراد اهللا سبحانه وتعاىل أن يعصمهما من أن يفتنهما هذا الغالم           ،  مؤمنان   وكان له أبوان  

فقدر موته فعسى أن يعوضهما اهللا خرياً       ، وأن يشقيهما بعصيانه وعناده     ، بكفره وضالله   



 ٢٧٧

 . منه يف اإلميان والتصديق والعمل الصاحل 
ة وكان حتت ذلك اجلـدار       وأما اجلدار الذي أقامه فكان ملكاً لغالمني يتيمني يف تلك القري           -

لغالمني ومبا أما صغريين فقد حفظهما اهللا حبفظ كرتمها بسبب صـالح أبومهـا              لكرت  
 اخلضر اجلدار حىت يبقى الكرت الذي حتته حىت يكرب هـذين الغالمـني              وأقام، واستقامته  

 .  واالنتفاع به الستخراجهويهيء اهللا هلما سبباً 
 :  والتربوية واليت تتلخص فيما يلي اإلميانيةالدروس وهذه القصة حتتوي على الكثري من 

كها ر وأنه ال يقدر شيئاً إال وللعبد فيه منفعة سواء أد          أقداره اإلميان حبكمة اهللا تعاىل يف       -أ
 . العبد أم مل يدركها 

ولكـن وراءه   ، وهلم  ، فخرق اخلضر لسفينة القوم الصاحلني هو يف ظاهره أمر سيء منه            
فإصالحهم للسفينة جبهد قليل خري من أن يستويل عليها         ، ه أخف الضررين    فيو، حكمة بالغة   

وخفيـت  ، فقدر اهللا عليهم ذلك األمر السيئ يف نظرهم على يد اخلضر            ، ذلك اجلبار الطاغية    
 .  هلم ومتحيصاً اًابتالء،عنهم ا حلكمة من ورائه 

الذي يرجوان له ومنه    وموت ذلك الغالم الذي مل ير فيه والديه سوى ذلك الطفل الصغري             
ومل يكونا يعلمان أنه لو عاش ألشـقامها بكفـره          ، كل خري كان يف ظاهره أمر حمزن لوالديه         

وله من أن يعيش    ، إذ أن ذلك خري هلما      ، فقدر اهللا موته مع ما فيه من احلزن لوالديه          ، وعناده  
 .  والديه به ىفيشقى ا ويشق، واآلثام ، حىت يرتكب املعاصي 

 ذلك اجلدار يف تلك القرية هو يف ظاهره جمازاة لسوء صنيع أولئك القوم باإلحسان               وإقامة
ولكنه عند اهللا تعاىل كان حلفظ كرت الغالمني اليتيمني حىت ال           ، إليهم بإقامة اجلدار بدون أجر      

 . ومينعوهم من االستفادة منه ، يعرف به أولئك القوم البخالء فيستولون عليه 
، ر إىل تلك احلكم البالغة يف أقدار اهللا يطبقها على ما حيصل له يف حياته              واملؤمن حينما ينظ  

فال يقضي سبحانه وتعاىل قضاء إال كان خرياً للعبـد سـواء أدرك             ، فيعلم أن اهللا حكيم خبري      
ويترقب األجر والثواب من خالل صـربه       ، فتهون عليه املصائب    ، احلكمة منه أم مل يدركها      

وأن ذلك القـضاء وإن     ، وإن خفيت عنه    ، ن هللا يف كل قضاء حكمة       وحيدث نفسه بأ  ، عليها  
 .  له قد ال يدركه خري عظيمكرهه العبد يف ظاهره فرمبا أن فيه 

 :  أما الدروس التربوية يف هذه القصة فتتمثل يف ما يلي -ب
 وفَـوقَ كُـلِّ ذِي عِلْـمٍ      { عدم إعجاب اإلنسان بعلمه مهما بلغت مرتلتـه وأن يعلـم أن              -١



 ٢٧٨

لِيم٧٦: آية ، يوسف ( }ع . ( 
 .  احلرص على طلب العلم النافع والتزود منه مهما ارتقى املتعلم يف سلم العلم -٢
وعدم التخلي عن طلبه عند أول عقبـة تواجـه       ،  اإلصرار والعزمية الصادقة يف طلب العلم        -٣

 . املتعلم 
 . ا يليق مبرتلته اليت رفعه اهللا إليها وخماطبته مب،  التأدب مع من يريد املتعلم االقتباس منه -٤
حيث أنكر موسى املنكرات اليت رءاها كـذلك        ،  التحلي بالشجاعة واجلراءة يف قول احلق        -٥

 .  اهللا إليه أوحاهاوطبق عليها ما يعرف من أوامر ونواهي ، يف ظاهرها 
ؤثرة مثل قـصة    وهكذا حفل القرآن الكرمي والسنة النبوية بالكثري من القصص التربوية امل          

وقـصة أصـحاب    ، وقصة األعمى واألبرص واألقرع     ، وأصحاب األخدود   ، أصحاب الفيل   
 . اخل .. وقصة يوسف وإخوته ، وقصة جريج ، وقصة أبين آدم ، الكهف 

ومؤثرة حتتوي على العديـد مـن       ،  القصص حيتوي على مناذج إنسانية معربة        ذلكوكل  
 . ده إىل االستفادة منها وأخذ العظة والعربة من أحداثها الدروس التربوية اليت وجه تعاىل عبا

 ) . ١١١: آية ، يوسف ( } لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرة لِّأُولِي األَلْبابِ {: فقال تعاىل 
 قلوب الناس وعقوهلم    إىلمث استمر التعليم بالقصة بعد ذلك فكانت القصة مدخال طبيعياً           

  .) ١(والدعاة والقادة ،  قبل أصحاب الرساالت منتقدات عليهم واملع، إلمالء اآلراء 
وذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم أباح التحديث عن بين إسرائيل وما كان فيهم من العـرب                 

 . والعظات بعد أن كان ذلك منهياً عنه 
  ) ٢("وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج  ، بلغوا عين ولو آية " قال صلى اهللا عليه و سلم 

معتمدين علـى مـا ورد يف القـرآن         فاستخدم املعلمون نتيجة لذلك القصص يف التعليم        
والسنة النبوية لتجنب املغالطات اليت أحدثها أهل الكتاب يف كتبهم وما قاموا به مـن               ، الكرمي

 . لسرية أنبيائهم حتريف 
ضـي اهللا   ر-ووردت أمساء كثرية ملعلمني استخدموا القصص يف تعليمهم مثل متيم الداري          

وقام بالتعليم يف املساجد عن طريق الوعظ الـذي يـستخدم           ، الذي كان كتابياً فأسلم      –عنه  
 . القصص املؤثرة واملعربة 

                                           
 . ت . د ، بريوت ، دار املعرفة  ، ٧: ص  ، القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه:  عبد الكرمي، اخلطيب   )1(
وقـال  ) ٦٢٥٦(رقم احلديث   ، كتاب التاريخ ، باب بدء اخللق        ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     : الفارسي   )2(

 " . على شرط البخاري حديث صحيح " عنه 



 ٢٧٩

א :א

א א
 

א .:א

א .:א

א .א:א

א א א:א מ א א אמ א
א א .א
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א :א:א
وملا جـاء   ، كانت هذه الطريقة من الطرق املتداولة أصال بني العرب بكثرة قبل اإلسالم             

 . وكانت من أهم أساليبه ، الدين اإلسالمي استخدمت هذه الطريقة يف التعليم 
א ::א

 : التعريف اللغوي لألمثال واألشباه : أوالً 
الشيء الذي يضرب لشيء مثالً فيجعـل       : واملثل  ،  كلمة تسوية    مبثل : " )مثَلْ  ( كلمة  

ـ ت: ويقال  ، حذى عليه    لغريه ي  اًثاالً أي مقدار  عل مِ  ما ج  لُمثَوالَ ، هلَثِْم ـ : ل فـالن    مثَّ ضرب 
  )١("مثالً

ـ وبين، ه بِيه أي شهبهذا ش: لغتان مبعىن يقال  : هبوش، ه  بِش) : " شبه  ( وكلمة   هما شبه 
  . )٢(" ثيل التم : يهِبشوالت، بالتحريك 
 : تعريف طريقة ضرب األمثال واألشباه : ثانياً 

 : تعرف طريقة ضرب األمثال يف التعليم بأا 
،  بصورة حسية تشبه الصورة املراد انتزاعها إن كانت سـلبية            اإلتيان" 

 يف دائـرة    فيضعها، ليمة  وتعزيزها إن كانت س   ، وتعديلها إن كانت معوجة     

وذلك بإشراك احلواس يف حتليل تلك الصورة حتليالً نفسياً من          ، اإلدراك العقلي   

أو ، ومن مث اإلقـالع عنـها       ، أجل الوصول إىل غرس كراهية الصور السلبية        

  . )٣("  عملياً ومتثلهالوصول إىل حب السلوك احلميد 

املعاين بصورة مثل يـضرب لتجـسيد تلـك         أو  ، تقدمي األفكار   : " وتعرف أيضاً بأا    
  )٤("  ما كان غامضاً وإيضاح، فهو وسيلة تربوية تعليمية لتقريب ما كان بعيداً ، األفكار

                                           
 ) . مثل ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
 ) . شبه : (مادة ، مصدر سابق و ، خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،  الرازي )2(
  . ١٦٤: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: أمني ،  أبو الوي )3(
  . ١٤٦: ص،  مرجع سابق  ، مدخل إىل التربية اإلسالمية وطرق تدريسها: عبد الرمحن صاحل وآخرون ،  عبد هللا )4(



 ٢٨١

א ::א
فهي تعترب شكالً مصغراً هلا     ، تشترك األمثال والتشبيهات مع القصة يف كثري من اجلوانب          

 :  يف الكثري من جوانب أمهيتها باإلضافة إىل لذلك فهي تشترك معها أيضاً
أن املعاين املعقولة ال تستقر يف الذهن إال إذا صيغت يف صورة حية قريبـة مـن                 " : أوالً  

الذي يدرك بواسـطة العقـل      ( واألمثال حتقق ذلك الغرض فهي تشبه املعىن ارد          ، )١(الفهم  
شياء حمسوسة ميكن إدراكهـا بـاحلواس       حسن اخللق بأ  وواألمانة  ، والصرب  ، كالصدق  ) فقط

 . كالنخلة والزرع واملطر وهكذا 
 . وحتريك نوازع اخلري يف أنفسهم ، التأثري يف عواطف املتعلمني : ثانياً 

 أهم األساليب يف عمليـة      منوالتشبيه  ،فيعترب أسلوب ضرب األمثال     " 

 إجيـايب يف    واخللقي ملا له مـن تـأثري      ، وخاصة يف التوجيه العقائدي     ، التربية  

إذا مـا  ، و يف حتريك نوازع اخلري يف الـنفس البـشرية          ، العواطف واملشاعر   

ويف الظرف املناسب نفسياً حلالة الفرد الذي جيعلـه         ، استعمل حبكمة ووعي    

 واألمثـال   التشبيهاتواإلحياء اللتني تتضمنهما    ، مهيأ للتأثر بعملييت اإلستهواء     

 . ) ٢("املضروبة

والكشف عن العالقات    ، )٣( األمثال شأن عظيم يف إبراز خفيات املعاين         أن لضرب : ثالثاً  
ونوع الشيء املراد تشبيهه ودرجته     كما توضح له مقدار     ، ال تتضح للسامع ألول وهلة      اليت قد   

أن ضرب األمثال والتشبيهات حيفز العقل البشري على حتليل العالقة بني املشبه واملشبه             : رابعاً  
 . أو إيراد ذلك التشبيه ، وبالتايل معرفة احلكمة من ضرب املثل ، ه الشبه  وجواستنتاج،به 

א :א:א
 : متيزت هذه الطريقة بعدة مميزات كان من أمهها 

أن األمثال والتشبيهات النبوية قريبة من ذهن السامع واملتعلم يـدركها بفطرتـه             : أوالً  
 . السليمة الصحيحة 

                                           
رسالة ماجستري غـري     .  ٣١٧: ص   ، عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم     التعليم يف املدينة املنورة يف      : سنداليف  ،  احلريب   )1(

 .  هـ ١٤١٠، جامعة امللك عبد العزيز ، كلية التربية باملدينة املنورة املنورة ، منشورة 
  . ٢١٠: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد ايد ،  الزنتاين )2(
  . ١١٣: ص ، مرجع سابق  ، علم وأساليبه يف التعليمالرسول امل: عبد الفتاح ،  أبو غدة )3(



 ٢٨٢

فال خترج عن حدود بيئتهم احمليطة م       ،  عناصر هذه األمثال من بيئة السامعني        أن: ثانياً  
 . لتكون أدعى إىل الفهم واإلدراك 

واختيار املناسب منـها الـيت      ، والرباعة يف استخدام األلفاظ     ، أا متيزت بالبالغة    : ثالثاً  
 . لذلك كان من الصعب حماكاا ، تؤدي املعىن بدقة 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم استخدمها بكثرة ليخاطب ا أمـة الفـصاحة             أن ا : رابعاً  
  . )١(ويؤثر فيها تأثرياً كبرياً  ،والبالغة اليت كانت تستخدم هذا األسلوب 

وبلغ من كثرة استخدامه صلى اهللا عليه وسلم هلذا األسلوب أن قال ابن عمر رضـي اهللا                 
  . )٢(ه وسلم ألف مثل  حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا علي: عنهما قال 

وهذا عدداً كبرياً جداً خاصة إذا علمنا أن هناك أمثاالً قد يكون ابن عمر مل حيفظهـا أو                  
 . قيلت قبل أن يولد 

א א א:א א א א מ א א אמ א
 على العمل مبا يؤمنون به وحفـز        كان صلى اهللا عليه وسلم يضرب األمثال لتربية املؤمنني        

  :  صلى اهللا عليه وسلم فيقول، مثل قراءة القرن مثالً . مهمهم للتنافس يف العمل الصاحل 
ورحيها طيـب    ، طعمها طيب   ∗مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة    " 

ومثـل  ، وال ريح هلـا     ، والذي ال يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب        
مثل ، كمثل الرحيانه رحيها طيب وطعمها مر       ، الفاجر الذي يقرأ القرآن     

  )٣("الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا
 مضامني هذا احلديث املشتمل على استخدام طريقـة ضـرب           )قيم اجلوزية (ويوضح ابن   

 : األمثال بقوله 
ة وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث الناس أربع           " 
أهـل  : والثاين  ، وهم خيار الناس    ،  اإلميان والقرآن    أهل األول: أقسام  

                                           
  . ٢١٢: مرجع سابق و ص  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،  الزنتاين )1(
سوريا ، دار العلم جلميع     . ١٠/٢٩٦ ، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي    : ابن العريب املالكي    ،  املباركفوري   )2(

 . ت . د ، 
 املعجم الوسيط للغة العربية: عبد اهللا ، الوايف " ( مثر شجر بستاين من جنس الليمون ناعم الورق واحلطب : " األترجة  ∗
 ) . م ١٩٩٠، بريوت ، مكتبة لبنان ) ترج ( مادة / ، 
 ) . ٤٩١٩: (رقم احلديث ، باب فضل القرآن على سائر الكالم ، كتاب التفسري  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٢٨٣

، فهؤالء هـم الـسعداء      ، وهم دوم   ،اإلميان الذين ال يقرأون القرآن      
والثاين مل ،أحدمها من أويت قرآناً بال إميان فهو منافق : واألشقياء قسمان  

  )١("  يؤت قرآناً وال إمياناً 
 نرى قريبة من ذهن السامع فهي من بيئته يراها كما كل يوم ويتذكر              واألمثلة النبوية كما  

واحلنظلة يف املثـال    ، والتمرة  ، والرحيانة  ، كاألترجة  ، برؤيته هلا ما أمره به دينه أو اه عنها          
 . السابق 

 : بل هي أحياناً يف جسده الذي يعيش به كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منـه عـضو         ، وترامحهم  ، دهم  مثل املؤمنني يف توا   " 

  . )٢(" تداعى  له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
فهذا التشبيه يصور املؤمنني كأعضاء السجد الواحد الذي يتأثر كل عضو منه بإصابة أي              

 كلما  ونتيجة هلذا التشبيه فإنه   ، عضو من األعضاء حبكم ترابط اجلسد الواحد ووحدة وظائفه          
، تذكر املثل، وتأثر سائر جسده مبرض ذلك العضو      ، أصاب املؤمن مرض يف عضو من أعضاءه        

 وتأثر إلخوانه املسلمني وملصائبهم وأحزام  ألم سوياً يشكلون أعضاء جسد األمة اإلسالمية            
 . الواحدة 

 : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال : وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه 
  )٣("  مثل احلي وامليت ، مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر " 

ومن ،  عليه بتشبيه من يفعله باحلي       وحيضوهنا يوضح صلى اهللا عليه وسلم فائدة الذكر         
ذا التشبيه البليغ الذي جيعل فيه الـذكر        ،  فعله   ب يف رغَّوي، فر من تركه    نّفي، ال يفعله بامليت    

 . وتركه كمفارقة الروح هلذا اجلسد ، كالروح يف اجلسد 
فإنه كان اقتداء مبعلمهم    ، أما استخدام الصحابة رضوان اهللا عليهم هلذه الطريقة يف التعليم           

ولكوم أمة الفصاحة والبالغـة الـيت       ، األول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املقام األول           
 . ان على اآلف اخلطب واحملاضرات تفضل التشبيه البليغ الذي يوصل املعىن إىل األذه

                                           
، احلديثة  ، مكتبة الرياض    . ١/٥٥ ، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلدارة      : حممد بن أيب بكر     ،  القيم    ابن )1(

 . ت . د، الرياض 
 ) . ٢٥٨٦: ( رقم احلديث ، .. باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  ، كتاب الرب والصلة، صحيح مسلم :  مسلم )2(
  ) . ٦٢٧٩( رقم احلديث ، باب فضل ذكر اهللا عز وجل ،  الدعوات كتاب ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٢٨٤

ويصعد املنـرب لـيعلن     ، فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عندما يبايعه الناس باخلالفة            
 : سياسته يف إدارة شئون الدولة تكون أول الكلمات اليت يفتتح ا خطبته التعليمية هي قوله 

، فلينظر قائده حيث يقوده    ، يا أيها الناس إمنا مثلي ومثلكم كمثل مجل أنف اتبع قائده          " 
  . )١("   الكعبة ألمحلنهم على الطريق فوربأما أنا 

  )٢( "  اخلزامةاجلمل الذي أوجعت أنفه : األنف ) : " الزخمشري ( قال 
ويعطي مـا   ، أي يأنف من الضرب     : مثل العرب مثل مجل أنف      ) : " ابن األثري   ( قال  

  . )٣("  عنده من السري بدون طلب 
) األنـف   ( ذلك يكون عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يعين أن العرب مثل اجلمل               وعلى

طاملاً أن قائده يـستخدم اللـني يف        ، فهو يتبع قائده طواعية     ، الذي يأنف من الذل واخلضوع      
وهـي أنـه    ، ويوضح رضي اهللا عنه سياسته اليت سيتبعها مع العرب عند قيادته هلم             ، توجيهه  

 طريق يأبه لذلك بل سيجربهم على سلوك        لنم لإلنقياد واخلضوع فإنه     وبغضه، برغم أنفتهم     
 . احلق والصواب 

واملقاصد الشرعية اليت جاء    ، كما استخدمت األمثال والتشبيهات يف فهم وتعليم األحكام         
 . وتوضيحها للناس ، ا اإلسالم 

 متوجهاً  –نه  رضي اهللا ع  –وكان عمر بن اخلطاب     ، فعندما ظهر الطاعون يف بالد الشام       
وهو يف الطريق إليها استشار رضي اهللا عنـه         ، ومسع بانتشار الوباء    ، إليها لتفقد أحوال أهلها     

فاستـشار  ، ومنهم من أشار إليه بإكمـال سـريه         ، الصحابة فمنهم من أشار عليه بالرجوع       
 بالرجوع  وعندما هم ، وعدم الذهاب إليها    ، فأشاروا عليه بالرجوع    ، مهاجرة الفتح من قريش     

 " أفراراً من قدر اهللا يا عمر ؟ : " قال له أبو عبيدة بن اجلراح 
إىل ، لو غريك قال هذا يا أبا عبيدة ؟ نعم فرار من قدر اهللا              : " فيقول عمر رضي اهللا عنه      

 " . قدر اهللا 
: وقد وجده حني أردف قـائالً       ،  ليجد مثالً توضيحياً لفكرته      هنيههوهنا يطرق عمر    " 

                                           
  . ٣/٤٣٢، مصدر سابق  ) تاريخ الرسل وامللوك( تاريخ الطربي : حممد بن جرير ،  الطربي )1(
  . ١ط، م ١٩٩٨، ناشرون ،مكتبة لبنان ) أنف : ( مادة  ، أساس  البالغة: حممد بن عمر ،  الزخمشري )2(
، م  ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٢، لبنان  ، بريوت  ، دار املعرفة    ، ٣/٤٥ ، الكامل يف التاريخ  : علي بن أيب الكرم      ،  ابن األثري  )3(
  . ١ط



 ٢٨٥

واألخرى جدبة أليس يرعـى مـن   ، و أن رجالً هبط وادياً له عدوتان إحدامها خصبة     أرأيت ل 
  )١("  ويرعى من رعى اخلصبة بقدر اهللا ، رعى اجلدبة بقدر اهللا 

وعودتـه إىل   ،  ذا التشبيه أن قدومه إىل الشام هو بقدر مـن اهللا             أن يوضح فهو حياول   
ويأخـذ  ، لكنه يعمل فقط    ،  شيئاً مما كتب عليه      ولن يغري ذلك  ، املدينة هي أيضاً قدر من اهللا       

وإال فـإن قـدر  اهللا يف        ، باألسباب اليت أمر اهللا تعاىل ا لبقاء اإلنسان لعمارة هـذه األرض             
إحدامها جمدبة مقفرة   ، وشبه ذلك برجل له غنم هبط يف واد له جانبان           ، احلالتني نافذ ال حماله     

اجلانب اخلصب من الوادي مل يكن ذلك منه إال بقدر          واألخرى خصبة فلو أنه رعى أغنامه يف        
ولو رعاها يف اجلانب ادب كان ذلك أيضاً بقدر اهللا فهو يأخذ بأسـباب النفـع                ، من اهللا   

 . الظاهرة ويبقى ما قدره اهللا له من رزق يف تلك األنعام بيد اهللا تعاىل 
 

                                           
  . ٢٠١: ص ، مرجع سابق  ، الرسول العريب املريب: عبد احلميد ،  اهلامشي )1(



 ٢٨٦

א :א

א א
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 ٢٨٧

א א:א :א
،  بـالثواب الـدنيوي واألخـروي        هريق ربط كانت طريقة ترغيب الناس يف اخلري عن ط       

والترهيب من الشر عن طريق الربط بينه وبني العقاب يف الدنيا واآلخرة من أهم الطرق التربوية                
 . اليت استخدمت يف التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري 

א ::א
  :التعريف اللغوي للترغيب والترهيب : أوالً 

أعطاه  : ةُبغَّ واملسألة ور  راعةُالض : ةُبغْوالر ، بغَوالر ، بغَوالر ، بِغر: " الترغيب من   
ِغما ر١( " ب(  

: واسـترهبه    ، بـه هور ، بههوأر، أي خاف   :  بالكسر   بِهمن ر : " أما الترهيب فهو    
  )٢(" أخافه وأفزعه 

 : يقة الترغيب والترهيب التعريف االصطالحي لطر: ثانياً 
 : تعرف طريقة الترغيب والترهيب بأا 

، وكسب الفضائل مبا يناله اإلنسان من نعيم مقيم يف آخرتـه            ، الترغيب يف عمل اخلري     " 
وارتكاب الرذائل مبا   ، والترهيب من عمل الشر     ، وما يلقاه من تكرمي وتقدير واحترام يف دنياه         

  )٣(" وما يلقاه من نبذ واحتقار وامتهان يف دنياه ،  آخرته يصيب اإلنسان من عذاب أليم يف
يقصد بالترهيب هنا التخويف من أجل إجبار اإلنسان على فعل أو اعتقاد أو تصور              " أو  

  )٤("كما يقصد بالترغيب التشويق من أجل دفع اإلنسان لفعل أو اعتقاد أو تصور ما ،  معني 
أو متعة آجلة مؤكـدة     ، أو لذة   ، غراء مبصلحة   وإ ، حتبيبوعد يصحبه   " والترغيب هو   

أما الترهيـب فهـو     ،تعود على صاحبها باخلري مقابل االبتعاد عن عمل سيء ابتغاء مرضاة اهللا             
  )٥(" أو اونه يف أمر من أمور الدين ، وعيد وديد بعقوبة إزاء ارتكاب املرء معصية 

 

                                           
 ) . رغب : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
 ) . رهب (مادة ، مصدر سابق  ، عربلسان ال:  ابن منظور )2(
  . ٧٥٢: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،  الزنتاين )3(
  ٣٢٩: ص ، مرجع سابق  ، تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها: عبد اهللا حممد ، جودت أمحد وإبراهيم ،  سعادة )4(
، جـدة   ، دار امة    . ١٣٩: ص   ، اليب التربية املعاصرة يف ضوء اإلسالم     دراسة ناقدة ألس  : فتحية عمر   ،  احللواين   )5(

  . ١ط، م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، اململكة العربية السعودية 



 ٢٨٨

א ::א
 : ام هذه الطريقة من خالل النقاط التالية تتضح أمهية استخد

إن من املالحظ أن النسبة العظمى من النـاس أسـراء أنفـسهم ومطـامعهم               : "  أوالً  
 ومن هنـا جـاءت      )١("فهم يستجيبون هلا أكثر من استجابتهم لعقوهلم وأفكارهم         ، وشهوام

 ممـا ركـب يف الـنفس        نابعة أساساً " واليت هي   ، أمهية استخدام طريقيت الترغيب والترهيب      
واملتجـاورتني  ،  اإلنسانية من ناحية     النفسوالرجاء املتقابلني يف    ، اإلنسانية من طبيعيت اخلوف     

فهذا األسلوب خياطب يف النفوس البشرية ما فطرها اهللا تعاىل عليه            ، )٢("  ناحية أخرى    منفيها  
 . ورهبة من األمل والشقاء ، من رغبة يف اللذة والنعيم 

وكالمها يلعب دوراً   ، أن النفس اإلنسانية حتتوي على جانب اخلري وجانب الشر          "  : ثانياً
  . )٣(" يف حياة اإلنسان 

ويف النفس اسـتعداد    ، ويف النفس دوافع فطرية يف حاجة دائمة إىل التوجيه والتهذيب ،          " 
، كر جبزاء املذنبني   وال يتأتى ذلك إالّ من خالل التكرار املستمر للنصوص واملواعظ اليت تذ            للتأثر

وهو استعداد مؤقت يف الغالـب      ،  مبا يلقى إليها من الكالم       وعقام وثواب احملسنني ونعيمهم   
  )٤(" لذلك يلزمه التكرار 

أن طريقة الترغيب والترهيب اليت اتبعها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف               : " ثالثاً  
واألحاديث النبوية الشريفة تعترب مـن أهـم        ، التعليم كما هي واضحة يف آيات القرآن الكرمي         

  )٥(" الطرق التعليمية يف اإلسالم إلعتمادها على اإلقناع والربهان 
كما تقيمه على عاقبة العمل الـسيء       ، فهي تقيم الدليل الواضح على عاقبة العمل احلسن         

ـ     ، للمسيئنيوذلك من خالل ما يشاهده املسلم كل يوم من عقاب            ا وجزاء للمحـسنني وم
 . ونعيم أهل اإلميان والعمل الصاحل ،  من مصري األمم الكافرة يسمعه

                                           
، هـ١٤٠٠، دمشق  ، دار القلم    ، ٢٥٦: ص   ، أسس احلضارة اإلسالمية ووسائلها   : عبد الرمحن حبنكة    ،  امليداين   )1(

  . ٢ط، ١٩٨٠
  . ٣٢٣: ص ، مرجع سابق ، التعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم : سنداليف ،  احلريب )2(
  . ١ط، م ١٩٨٣، القاهرة ، دار الفكر العريب  ، ٣٤٥: ص  ، فلسفة التربية يف احلديث الشريف: عبد اجلواد ،  بكر )3(
   .٢٢٨: ص ، مرجع سابق  ، منهج التربية اإلسالمية: حممد ،  قطب )4(
  . ٣٢٥: ص ، مرجع سابق  ، التعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: سند ،  احلريب )5(



 ٢٨٩

א :א:א
متيزت هذه الطريقة بعدة مميزات ميكن مالحظتها عند متابعة الكيفية اليت استخدمت ـا              

 : للتعليم وهي 
 . س املتعلمني والعقيدة الصحيحة يف نفو، أا كانت تسبق بغرس اإلميان : أوالً 

  . )١(أو يرهبهم من عذاب اهللا ، ليتسىن له أن يرغبهم يف اجلنة 
وعـدم  ، عدم اإلفراط يف الترغيب الذي قد يؤدي باملتعلم إىل الكسل والفتـور             : ثانياً  

واسـتخدام أسـلوب    ، فيؤدي ذلك إىل نفور املتعلمني      ، اإلفراط أيضاً يف استخدام الترهيب      
  . )٢( والترغيب املراوحة بني الترهيب

  )٣(اجلمع بني الترغيب الترهيب يف صورة متقابلة : ثالثاً 
  ) . ١٥٦: آية ، األنعام (  }إِن ربك سرِيع الْعِقَابِ وإِ�َّه لَغَفُور رحِيم{: قال تعاىل 

 . وهذا أدعى لتوبة املسيء  وعدم تقنيط العاصي من رمحة اهللا 
وجتسيدها بوضوح للمتعلمني حىت تـؤدي إىل التـأثري          ، للمعاينق  التصوير الدقي : رابعاً  

  . )٤(املنشود يف نفوسهم 
وال تؤمن  ،استخدام كال الطريقتني باعتدال حبيث ال تقنط العاصي من رمحة اهللا            : خامساً  

 . احملسن من مكر اهللا 
א א א:א א א מ א אמ :אא

استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسلوب الترغيب والترهيب جمتمعني تارة ومتفرقني            
، فمن املواضع اليت استخدم صلى اهللا عليه وسلم فيها أسلوب الترغيب منفـرداً              ، تارة أخرى   

 : قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث القدسي عن اهللا تبارك وتعاىل 
يا ابن  ، وال أبايل   ، على ما كان منك     ، ورجوتين غفرت لك    ،  ما دعوتين    إنك: يا ابن آدم    " 

  )٥("مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراا مغفرة، إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا ، آدم 
، وفـضلها اجلـسيم     ، وبيان لثواا العظيم    ، فهذا األسلوب فيه ترغيب عظيم يف التوبة        

                                           
  . ٢٨٨: ص ، مرجع سابق  ، أصول التربية اإلسالمية: عبد الرمحن ، الوي ح الن)1(
  . ٢٢٣: ص ، مرجع سابق ، أسس التربية اإلسالمية : عبد احلميد ،  الزنتاين )2(
   . ٢٢٨: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد ،  الزنتاين )3(
  .٢٢٣: ص ، مرجع سابق  ، أسس التربية اإلسالمية: عبد احلميد :  الزنتاين )4(
 ) . ٢٦٨٧: (رقم احلديث ، باب فضل الذكر والدعاء   ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، صحيح مسلم: مسلم  )5(



 ٢٩٠

وكيف أن اهللا يقابل طالبهما     ، والرمحة  ، والتوسل إىل اهللا يف طلب املغفرة       ،  الدعاء   فضلوبيان  
باالستجابة واألجر العظيم بشرط واحد هو أن يكون الفرد موحداً مؤمناً باهللا عز وجل وهـذا                

 . مما حيفز اهلمم إىل التوبة واإلنابة ويشجع املذنبني على طلبها 
 :  ألمته ويف حديث آخر يقول صلى اهللا عليه وسلم

ولو تعلمون مـا أعلـم      ، والشر  ، فلم أر كاليوم يف اخلري      ، عرضت علي اجلنة والنار     " 
 اهللا عليه وسلم يوم أشد      فما أتى على أصحاب رسول اهللا صلى      ، لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً     

  )١( " خنني رؤوسهم وهلم منه غطو
ورة ناتج عن حسن اسـتخدامه      وتأثري كالمه صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه بتلك الص         

فهو صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر هلم شيئاً مما رءاه يف            ، صلى اهللا عليه وسلم ألسلوب الترهيب       
بل أخربهم أنه صلى اهللا عليه وسلم يعلم من أهوال العذاب ما لـو يعلمـه                ، اجلنة أو يف النار     

ألنه يثري خيال   ، اليب يف الترهيب    وهذا من أبلغ األس   ، ولضحكوا قليالً   ، أصحابه لبكوا كثرياً    
 . وضحك قليالً ، املستمع لتصور ذلك العذاب الذي لو علمه لبكى كثرياً 

أما مجعه صلى اهللا عليه وسلم بني هذين األسلوبني يف موضع واحد فأتى يف مثـل قولـه                  
 ولو يعلـم    ،لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد             : " صلى اهللا عليه وسلم     

  . )٢(" ما قنط من جنته أحد ، الكافر ما عند اهللا من الرمحة 
وهذا احلديث الذي خياطب يف املؤمن عاطفيت اخلوف والرجاء فيه حتفيز علـى العمـل               

فال جيب أن يأمن من مكر اهللا       ،  به   الصاحل وحض للمؤمن على عدم االغترار بعمله واإلعجاب       
 يف التوبة واإلنابة والثقة برمحة اهللا وعدم القنوط         يب للعاصي مهما بلغ الصالح كما أن فيه ترغ      

 . منها مهما بلغت ذنوبه 
وكان يطلق عليهـا    ، مث بعد ذلك استمر استخدام طريقيت الترغيب والترهيب يف التعليم           

واألحاديـث  ، وكانت تستمد مادا من القرآن الكـرمي        ، أحياناً  " القصص  " اسم الوعظ أو    
 ةوتلخص مضمون،  باإلضافة إىل أخبار األمم السابقة ، ستخدمت هذين األسلوبني  النبوية اليت ا  

مع االستشهاد بقصص   ، مصري الكافرين   ووالتنبيه على مآل املؤمنني     ، يف التذكري باجلنة والنار     
 . األمم الغابرة ألخذ العربة والعظة منها 

                                           
 ) . ٢٣٥٩: (رقم احلديث ، .. باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم ، كتاب الفضائل  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
 ) . ٢٧٥٥: (رقم احلديث ، باب سعة رمحة اهللا تعاىل  وأا تغلب غضبه ، كتاب التوبة  ، صحيح مسلم:  مسلم )2(
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א :א

א
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 ٢٩٢

א א:א
وهو أكثر طرق التحمل     ، الشريف من طرق حتمل احلديث النبوي       عرف اإلمالء كطريقة  

 . رفهم وأوثقها يف ع، أمهية عند احملدثني 
א ::א

 : التعريف اللغوي لإلمالء : أوالً 
  )١(" وسعته  إذا وأمليت القيد للبعري إمالءاً ،  الكتاب أمليت: ملى " 

 : وإمالء اخلط العريب 
بحث فيه عن التراكيب بني أشكال بسائط احلروف مطلقاً ال          لم ي هو ع " 

فكمـا أن   ، من حيث داللتها على األلفاظ بل من حيث حسنها يف السطور            
للحروف حسناً حال بساطتها  فكذلك هلا حسن خمصوص حال تركيبها مـن             

، والكلمـات   ، والبياضات الواقعة بـني احلـروف       ، تناسب الشكل والنقط    
  )٢(" والسطور 

 : تعريف طريقة اإلمالء : ثانياً 
 :  وتعين )٤(روايته وأعلى مراتب )٣(هي إحدى طرق حتمل احلديث النبوي 

إمـا مـن    ،  ميلي الشيخ أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           أن" 
أو حـديثاً   ، وميلي فقرة فقرة    ،  كتبها ليقرأ منها     مذكراتأو من   ، حمفوظاته  

وبعد االنتهاء يعقب بالشرح    ، ويكتب الطلبة ما ميليه     ، حديثاً مع اتصال السند     
والطالب يدونون هذه الـشروح  ، والتوضيح ملا غمض يف احلديث      ، والتفسري  

 . )٥(" على هامش أوراقهم اليت كتبوا فيها األصول 
א ::א

ميلي كتبه علـى    حيث كان   ، ظهر اإلمالء منذ عهد الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم           
 . كما كان ميلي عليهم الوحي أيضاً ، الكتاب من أصحابه 

                                           
 ) . ملى : ( مادة ، مصدر سابق  ، جممل اللغة: أمحد ،  ابن فارس )1(
 . ت . د، مصر ، دار الكتب احلديثة  ، ١/٩٠ ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم: طاش كربى ، زاده  )2(
  . ٨: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء:  السمعاين )3(
  . ٥١: ص ، مرجع سابق  ، ..النظم التعليمية عند احملدثني : املكي ،  أقالنية )4(
  . ٢٢٤: ص ، مرجع سابق ، معاهد التربية اإلسالمية : سعيد إمساعيل ،  علي )5(



 ٢٩٣

كنت أكتب الـوحي    :  قال   – رضي اهللا عنه     –عن زيد بن ثابت     " 
 برحاءوكان إذا نزل عليه الوحي أخذته       ، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

مث سرى عنه ، فكنت أدخـل       ، وعرق عرقاً شديداً مثل اجلمان      ، شديدة  
فإذا فرغت قال   ،  وهو ميلي علي     فأكتبأو الكسرة   ،  بقطعة الكتف    عليه

  . )١(" مث خرج به إىل الناس  ، أقامهفإن كان فيه سقط ، فأقرأه ، اقرأ : 
 أم سـلمه ، زوج      فعن، وكان صلى اهللا عليه وسلم ميلي كتبه على الكتاب من أصحابه            

وعلي بن أيب   ، صلى اهللا عليه وسلم بأدمي      دعا رسول اهللا    : " قالت  ، النيب صلى اهللا عليه وسلم      
وعلى يكتب حىت   ، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميلي          ، طالب رضي اهللا عنه عنده      

  )٢("وأكارعه ، وظهره ، مأل بطن األدمي 
א ::א

  ال يتطرق إليـه     ألنه  النبوي كانت طريقة اإلمالء من أصح الطرق لتحمل احلديث       : أوالً  
 : كما يقول علماء احلديث النبوي ، نوع من أنواع اخلطأ من خالهلا 

وكتبت أنت من لفظه  فال يتطرق إليه نوع من الفساد ألنه            ، أما إذا أملى عليك احملدث      " 
  )٣(" تكتب ما وتفهم ،يعرف ما ميلي وأنت تسمع 

اهللا عليه وسلم بشكل كـبري      رسول اهللا صلى    لذلك فقد ارتبطت طريقة اإلمالء حبديث       
 ): السمعاين(قال ، لدرجة أن علماء احلديث يف اإلسالم صنفوها كأحد طرق حتمله بل أصحها 

أن حيدثك به احملـدث     : أخذ احلديث عن املشائخ يكون على أنواع منها         " 
ومنها أن تعرض عليـه     ، وأنت تسمع   ، قرأ عليه   ومنها أن ي  ، منها أن تقرأ عليه     و،

فتنقله مـن   ، ويأذن لك يف الرواية     ، ومنها أن يكتب إليك     ، منه روايته   وتستجيز  
واع أن ميلي عليك وتكتبـه مـن        وأصح هذه األن  ،  بأصله   مقابلكتابه أومن فرع    

  )٤(" لفظه

 

                                           
  . ٧٧: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء، عبد الكرمي ،  السمعاين )1(
  . ١٢: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واإلستمالء: عبد الكرمي ،  السمعاين )2(
  . ١٠: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء:   عبد الكرمي،  السمعاين )3(
  . ٨: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: عبد الكرمي ،  السمعاين )4(



 ٢٩٤

 أن كتابة العلم وسيلة مهمة حلفظه من الضياع والفقدان : ثانياً 
  )١( " قيدوا العلم بالكتاب: " قال صلى اهللا عليه وسلم 

خاصة ألولئك الذين يعانون مـن سـوء        ، أن اإلمالء مما يساعد على حفظ العلم        : ثالثاً  
 . فيخافون من اختالطه ، أو الذين حيملون الكثري من العلم ، احلفظ 
 أن رجالً من األنصار كان يشهد حديث رسول اهللا          – رضي اهللا عنه     –عن أيب هريرة    " 

مث شكا قلة حفظه إىل الرسول      ، فيحدثه  ، فيسأل أبا هريرة     ، فال حيفظه ، صلى اهللا عليه وسلم     
  )٢("  بيمينك حفظكاستعن على : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ، صلى اهللا عليه وسلم 

 . أي بالكتابة أثناء مساع حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا صـلى اهللا     كما أن الصحابة الذين كانوا يكتبون احلديث عندما يسمعونه من           

 أكثـر ضـبطاً      وإن كان الذين ال يكتبون     عليه وسلم أكثر حديثاً من أولئك الذين ال يكتبون        
 مجيعاً وهو أبو هريرة رضي اهللا عنه وحفظاً حلديثه صلى اهللا عليه وسلم بشهادة أحفظ الصحابة 

 أحـد أكثـر     ما من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه       " 
  . )٣(" إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه يكتب وال أكتب ، حديثاً مين 
א א א:א א א א מ א אמ א

 : طريقة اإلمالء يف العهد النبوي : أوالً  
لـذات يف القـرن األول      كان هناك اختالف بني العلماء حول كتابة احلديث النبـوي با          

ووردت أخبار أخرى   ، حيث جاء ي صريح يف أحد األحاديث النبوية عن الكتابة           ، اهلجري  
 : أما النهي فقد جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه الذي قال فيه ، جتيزها 

آن ومن كتب عين غري القـر     ، ال تكتبوا عين    : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  )٤(" فليمحه 

                                           
  . ١/١٥٢، باب كتابة العلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(

 " . ل الصحيح رجاله رجا: " مث قال عنه ،    وقد أورده من رواية مثامة عن أنس 
  . ١/١٥٢، باب كتابة العلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " . هو ضعيف : " مث قال عنه ،      وقد أورده برواية فيها إمساعيل بن سيف 
 ) . ١١٤: ( رقم احلديث ، باب كتابة العلم ، كتاب العلم ، ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  ) . ٣٠٠٤: ( رقم احلديث ، .. باب التثبيت يف احلديث ، كتاب الزهد  ، سلمصحيح م:  مسلم )4(



 ٢٩٥

يف وما ورد من أمر ـا       ، وكان للعلماء بشأن ما ورد من ي عن الكتابة يف هذا العهد             
وحديث أيب شاه الـذي     " استعن على حفظك بيمينك     " أحاديث أخرى كحديث أيب هريرة      

 أي إحدى خطبة صلى اهللا عليه وسـلم         )١(" اكتبوا أليب شاه    : " قال فيه صلى اهللا عليه وسلم       
 :  رضي اهللا عنه الذي جاء فيه –كذلك حديث عبد اهللا بن عمرو و

كنت أكتب كل   : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أنه قال           
فنهتين ، أريد حفظه   ، شيء أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول اهللا صلى اهللا          : فقالوا  ، قريش  
فأمسكت ، والغضب  ،  بشر يتكلم يف الرضا      ورسول اهللا ، عليه وسلم   
: فقال،  وسلم لرسول اهللا صلى اهللا عليه    ، فذكرت ذلك   ، عن الكتابة   

  . )٢(" اكتب فوالذي نفسي بيده ما خيرج مين إال احلق 
 )٣(والنهي عنها عـدة آراء      ، فكان للعلماء يف التوفيق بني األمر بكتابة للحديث النبوي          

 : منها 
 . فال يصح االحتجاج به ، أيب سعيد اخلدري موقوف عليه  أن حديث -أ
 أن النهي عن الكتابة كان يف أول اإلسالم عندما خيف أن يلتبس القرآن باحلديث النبوي                 -ب

 .  الكتابة وأبيحت، مث نسخ احلكم بعد ذلك لزوال سببه 
  ملن ساء حفظهواإلذن،  من اتكاله على الكتابة وخيف،  أن النهي ملن كان جيد احلفظ -جـ
 . وكان كاتباً جميداً ، واإلذن خاصاً ملن ال خيشى عليه اخلطأ ،  أن يكون النهي عاماً -ء

والرأي الثاين هو أقرب اآلراء إىل الواقع التارخيي ذلك أنه هو السبب الذي أورده كثري من          
ري منهم كتبه يف    بل وأتلف الكث  ، حىت وإن قاموا بالكتابة     ، األئمة الذين كرهوا كتابة احلديث      

، وعللوا ذلك خبوفهم من أن تقع تلك الكتب يف يد من ليس من أهـل العلـم                  ، آخر حياته   
 . فيخلطون بني القرآن وغريه لظنهم أن ما دون يف تلك الكتب من القرآن 

                                           
  ) .  ١٣٥٥: ( رقم احلديث ، .. باب حترمي مكة صيدها وخالها ، كتاب احلج  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
 ) .  ٣٦٤٦: ( رقم احلديث ، باب يف كتاب العلم ، كتاب العلم  ،سنن أيب داوود:  أبو داوود )2(

 :  مث قال عمرو وقد أورده احلاكم من رواية الوليد بن عبد اهللا عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن    
  ) . ١/١٠٦ ، املستدرك على الصحيحني: احلاكم " ( الوليد احتج به مسلم      " 

  . ٣٠٨- ٣٠٦: ص ، مرجع سابق  ، السنة قبل التدوين: حممد عجاج ،  اخلطيب )3(



 ٢٩٦

 هذا الرأي اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي عـزم              من تبىن ومن أبرز   
  )١("واهللا ال أشوب كتاب اهللا بشيء أبداً : " وقال مث رجع عن ذلك ، لنبوية على تدوين السنة ا

بدأت دواعي النـهي عـن      ، وحفظت  ، وعرفت آياته   ، مث بعد ذلك ملا ميز كتاب اهللا        
الكتابة تزول شيئاً فشيئاً حىت دونت السنة النبوية يف عهد اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيـز                 

 . رمحه اهللا 
 :  طريقة اإلمالء بعد العهد النبوي :ثانياً 

والتابعني تؤكـد اسـتخدامهم     ، وردت أخبار كثرية عن الصحابة      ،مث بعد العهد النبوي     
  )٢("يا بين قيدوا العلم بالكتاب: " فقد كان أنس بن مالك يقول لبنيه ، لتلك الطريقة يف التعليم 

ثر عن السلف الـصاحل والـيت       بل اعتربت من السنن اليت تؤ     ، مث اشتهرت جمالس اإلمالء     
 ) : البغدادي ( يقول ، ومكان احياؤها ، ينبغي على طلبه العلم يف كل زمان 

ومـن أحـسن    ، يستحب عقد االس إلمالء احلديث ألن ذلك أعلى مراتب الراوين           " 
  . )٣(" واالقتداء بسنن السلف الصاحلني ،  فيه من مجال الدين  مامع، مذاهب احملدثني 

وذلـك يف   ، بعضهم يرى أن جيعل احملدث يوماً إلمالء احلديث يف املسجد اجلامع            بل إن   
 يوموأن ال خيلى    ، يستحب للمحدث أن جيعل حتديثه يف املساجد اجلامع         : " أسبوع فقالوا   كل  

  . )٤(" اجلمعة من اإلمالء يف املسجد اجلامع 
 حديث رسول اهللا صـلى      وأهل العلم جمالس اإلمالء لنشر    ، ولذلك عقد كثري من األئمة      

ميلـي  ) هـ٨٣ت ()٥( واثلة بن األسقع   رأيت: " عن معروف بن اخلياط قال      : اهللا عليه سلم    
  . )٦(" على الناس األحاديث وهم يكتبوا بني يديه 

                                           
  . ٣١٠: ص ، مرجع سابق  ، السنة قبل التدوين: د عجاج حمم،  اخلطيب )1(
 ) . ٦١٦٧: ( رقم احلديث  ، اجلامع الصحيح: عبد الرمحن بن أيب بكر ،  واحلديث أخرجه السيوطي )2(

 " . حديث صحيح : " وقال عنه  ، ١ط، م ١٩٨١-هـ ١٤٠١، بريوت ،    دار الفكر 
  . ٢/٥٥، مصدر سابق  ، ق الراوي وآداب السامعاجلامع ألخال: أمحد بن علي ،  البغدادي )3(
  . ٢/٦٠، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أمحد بن علي ،  البغدادي )4(
له عـدة   ، أسلم سنة تسع من اهلجرة وشهد غزوة تبوك         ، واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر من أصحاب الصفة            " )5(

 ) . هـ٨٣(وكان أخر من مات من الصحابة بدمشق عام ، دمشق وله مسجد مشهور ب، أحاديث 
  ) . ٣/٣٨٥، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب    ( 

  . ١٣: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: عبد الكرمي ،  السمعاين )6(



 ٢٩٧

  . )١(وغريه ) هـ١٦٠-٨٢(كما عقدهم من جاء بعدهم مثل شعبة بن احلجاج 
א א:א :א

،  على احلاضرين    تسليمر جمالس اإلمالء بنفس املقدمات اليت متر ا جمالس التحديث من            مت
واجللوس إىل سارية ليعرف مكانه واحلرص على أن يكون         ، وصالة ركعتني قبل البدء باإلمالء      

ويفتتح الس بقراءة شخص حسن الصوت شـيئاً        ، فيقعد على مرتفع    ، املعلم ظاهراً للطالب    
، مث يبدأ يف إمالء احلديث بعـد البـسملة          ،  أو نقيبه الناس     ،مث يستنصت املعلم     ، من القرآن 

ونوادر لطـرد   ، ويف النهاية خيتتم الس حبكايات      ، والترحم على الشيوخ    ، واحلمد والدعاء   
 . امللل والسآمة 

، وميلي الشيخ أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إما من حمفوظاتـه              " 
أو حديثاً حديثاً مع اتـصال      ، وميلي فقرة فقرة    ، ات كتبها ليقرأ منها     أومن مذكر 

والتوضـيح  ،وبعد اإلنتهاء يعقب بالشرح والتفسري ، ويكتب الطلبة ما ميليه، السند  
والطالب يدونون هذه الشروح على هامش أوراقهم الـيت         ، ملا غمض يف احلديث     

ويقوم الـشيخ   ،  عما مل يفهموه     ويف أثناء الشرح يسأل الطلبة     ،األصولكتبوا فيها   
  )٢(" مث بعد االنتهاء من اإلمالء تقرأ األمايل على الشيخ لتصحيحها ، بإجابتهم 

منها أن يكـون    ، وكان الس اإلمالء آداب وأعراف التزم ا روادها من معلمني وطلبة            
مـن   أخـذ   وي،ويقص أظـافره    ، بالسواك   يبتدئوأن  ، وأفضل زينة   ، اململي على أكمل هيئة     

، و يسرح حليته    ، وأن يكور العمامة    ، ويلبس األبيض من اللباس     ، شاربه ويسكن شعث رأسه     
 . وينظر يف املرآة ، و يستعمل الطيب 

وكل هذه اآلداب هي من باب طلب الكمال يف احلال اليت يكون عليها اململي أثناء إمالئه                
 . هللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حديث رسول ا، ألشرف كالم بعد كتاب اهللا عز وجل 

وأن يبتدئ بالسالم على املسلمني كافة ويصلي       ، مث عليه أن ميشي بقصد إذا قصد الس         
إىل غري ذلـك مـن      ويتميز حبسن اخللق وبساطة األسلوب      ، ركعتني وجيلس متربعاً متخشعاً     

، ألمـة مجيعـاً     اآلداب اليت يلتزمها كمعلم حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقتدي به ا             
أكثر مـن  وأخرياً فإن انفراد احلديث النبوي بطريقة اإلمالء لفترة طويلة من الزمن واشتهاره ا       

                                           
  . ٦٩: ص ، مرجع سابق  ، النظم التعليمية عند احملدثني: املكي ،  أقالينة )1(
  . ٢٢٥-٢٢٤: ص ، مرجع سابق  ، معاهد التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل ،  علي )2(



 ٢٩٨

 غريه من العلوم ال يعين عدم استخدام هذه الطريقة يف تعليم علوم أخرى بل لقد اسـتخدمت                 
 . اخل ... والفقه ، والعقيدة ، واللغة ، طريقة اإلمالء يف علوم النحو 

 . هرت أمايل مشهورة لبعض العلماء يف النحو وغريه وظ
 



 ٢٩٩

א :א

א א א
 

א .:א

א .:א

א א:א .א

א א א:א א א .א

א א:א א א .א
  



 ٣٠٠

א א:א א :א
 حتملهوكانت إحدى طرق    ، وهذه الطريقة من الطرق اليت ارتبطت بتعليم احلديث النبوي          

 . وروايته 
א ::א

ويقوم املعلـم بالـشرح     ، ما يريد أن يتعلمه     أن يقرأ الطالب على املعلم      : " والقراءة هي   
  )١(" والتفسري 

 : كما يلي يتم والتعليم ذه الطريقة 
أو يقـرأ طالـب مـن    ، ويقوم الطالب بالكتابة على نسخهم    ، يقرأ املعلَّم من كتاب     " 

ويكون دور املعلم تصحيح األخطاء     ،ويقوم الطالب اآلخرون بالكتابة     ، اموعة بوجود املعلم    
  )٢(" إرشاد الطالب إىل النطق السليم للكلمات و

والعرض مصطلحان متقاربان جداً يف املعين بل إنَّ هناك من ال يرى وجود فرق              ،والقراءة  
 ) : السيوطي ( بينهما يقول 

، وسواء قراءت   ، ويسميها أكثر احملدثني عرضاً     ، القراءة هي ثاين طرق حتمّل احلديث       " 
إذا أمـسك أصـله   ، أم ال ، حفظ الشيخ ، أو حفظ ، مع من كتاب وأنت تس، أو قرأ غريك   

  )٣(" أو وثقة وهي رواية صحيحة ، هو
وهذا يعين أن الطالب إذا قرأ على املعلم علماً أو قام غريه بقراءته سواء أكان ذلك العلـم                 

بـشرط  أو ال حيفظـه     ، وسواء أكان املعلم حيفظ ذلك العلم       ، أو يقرأ من الذَّاكرة     ، مكتوباً  
أو ، أو غريه ممن يوثق به من الطلبة        ، يف يد املعلم    ) وهو ما مت تدوين العلم فيه       ( وجود األصل   

فإذا كان ذلك العلم حديثاً جاز له       ، فإن ذلك يعين أن الطالب قد اكتسب ذلك العلم          ، غريهم  
 . روايته عن العامل بتلك الطريقة 

                                           
ـ ١٤٠٥، دمـشق   ، دار ابن كثري     ، ٩٨: ص   ، تطور مفهوم النظرية التربوية   : ماجد عرسان   ،  الكيـالين   )1( -هـ

  .  ٢ط، م ١٩٨٥
، األردن  ، عمـان   ،  دار املـسرية      ،١٤٠: ص   ، الفكـر التربـوي اإلسـالمي     : حممـد حـسن     ،  العـمايرة   )2(

 ١ط ، م ٢٠٠٠هـ١٤٢١
 ، احلديثيـة دار الكتـب     ، ٢/١٢ ، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي     : عبد الرمحن بن أيب بكر      ،  السيوطي   )3(

  . ٢ط، م ١٩٦٦-هـ ١٣٨٥، القــاهرة 



 ٣٠١

א ::א
باب القراءة والعـرض    (  صلى اهللا عليه وسلم كما جاء عند البخاري يف           أصلها من فعله  

 : قال ) على احملدث 
بينما حنن جلوس مع : "  قال –رضي اهللا عنه    –عن أنس بن مالك     " 

فأناخـه يف   ، النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد دخل رجل على مجل            
 صلى اهللا عليه وسلم     والنيب، أيكم حممد   : مث قال هلم    ، مث عقله   ، املسجد  

فقال الرجـل   ، هذا الرجل األبيض املتكئ     : فقلنا  ، متكئ بني ظهراينهم    
فـال  ، عليك يف املسألة    فمشدد  ، إين سائلك   : للنيب صلى اهللا عليه وسلم      

، أسألك بربـك    : فقال  ، سل عما بدا لك     : فقال  ، جتد علي يف نفسك     
: قال ، اللهم نعم :  فقال آهللا أرسلك إىل الناس كلهم ؟     ، ورب من قبلك    

آهللا أمرك أن تصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة ؟ قال           ،  باهللا   كأنشد
آهللا أمرك أن تصوم هذا الـشهر مـن         ، أنشدك باهللا   : قال  ، اللهم نعم   : 

آهللا أمرك أن تأخذ هـذه      ،  باهللا   كأنشد: قال  ، اللهم نعم   : السنة ؟ قال    
: لى فقرائنا ؟ فقال صلى اهللا عليه و سـلم         الصدقة من أغنيائنا فتقسمها ع    

وأنا رسول من ورائي قومي ، آمنت مبا جئت به : فقال الرجل   ، اللهم نعم 
  )٢(" أخو بين سعد بن بكر  ، )١( وأنا ضمام بن ثعلبة، 

وهذا احلديث هو دليل من قال جبواز استخدام طريقة القراءة على العامل كإحدى طـرق               
بعـد أن   ) منهأي قبلوه   ( فأجازوه  ،  أن ضمام بن ثعلبة أخرب قومه به         ل يف احلديث ذلك   التحم

  . )٣( قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                           
وقيل تسع من   ، وقيل سبع   ، لم سنة مخس    قدم على النيب صلى اهللا عليه وس      ، ضمام بن ثعلبة أحد بين سعد بن بكر          " )1(

 . مث رجع إليهم فأسلموا ، فسأله عن اإلسالم ، بعثه بنو سعد ، اهلجرة 
 ) .    ٢/٧٥١، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب       ( 

 ) . ٦٣: ( رقم احلديث ،والعرض على احملدث ، باب القراءة ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:   البخاري )2(
 ١/٢٠١، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم ، مصدر سابق  ، فتح الباري: ابن حجر ،   العسقالين )3(



 ٣٠٢

أن ضماماً قال لقومـه عنـدما رجـع         : ففي رواية أمحد بعد أن ذكر احلديث بطوله         " 
واكم ، به  وقد جئتكم من عنده مبا أمركم       ،  كتاباً    عليه وأنزل، إن اهللا قد بعث رسوالً      :إليهم
  )١("  وال امرأة إال مسلماً ، ويف حاضره رجل ، فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم : قال ، عنه

א א:א :א
، يف حتمل احلديث النبـوي      ) وهو القراءة على احملدث أو العامل       ( هناك من كره العرض     

  )٢( .ومل يصح عندهم إال ما كان مساعاً من لفظ العامل نفسه ،  الرواية به إنه ال تعترب: وقالوا 
وهم مثـل احلـسن     ،  جواز القراءة على العامل      – وهم األغلبية    –بينا رأت طائفة أخرى     

  )٣()هـ١٧٩-٩٦(ومالك بن أنس ، ) هـ١٦١-٩٧(وسفيان الثوري ، ) هـ٨٨ت(البصري
 ،وقال مالـك ،حدثين :  بأس أن تقول   فال، دث  إذا قرئ على احمل   : " قال سفيان الثوري    

  )٤("  القراءة على العامل وقراءته سواء : وسفيان 
 : والدليل على صحة العرض ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث قال 

أجـب   : )٥( فقال لعبد اهللا بن األرقم ، كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب        " 
مث جاء بالكتاب يعرضه على رسول اهللا صـلى اهللا          ، فكتبه  ، بد اهللا بن األرقم     فأخذ ع ، هؤالء  

  )٦(" فمازال ذلك يف نفسي حىت وليت فجعلته على بيت املال ، أحسنت : فقال ، عليه وسلم 
ومل يكن  ، والشاهد من هذه الرواية أن الكالم الذي يف الكتاب كان لعبد اهللا بن األرقم               

 . فأقره صلى اهللا عليه وسلم ، وإمنا عرض عليه ، اهللا عليه وسلم كالم رسول اهللا صلى 
ـ ٨٨ت(ومنهم احلسن البصري    ، وقد عمل الكثري من األئمة بالقول جبواز العرض          ) هـ

                                           
 ١/٢٠٢، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم ، مصدر سابق  ، ..فتح الباري ، ابن حجر ،  العسقالين )1(
  . ١/٢٨١، مصدر سابق  ، ق الراوي وآداب السامعاجلامع ألخال:  البغدادي )2(
 ) . ٦٣: (رقم احلديث ، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  . ١/٢٠١، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم ، مصدر سابق  ، فتح الباري: ابن حجر ،  العسقالين )4(
وكتب ، أسلم عام الفتح    ، اهللا بن االرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي                 عبد   " )5(

، وسنتني من خالفة عثمـان      ، واستعمل على بيت املال خالفة عمر كلها        ، للنيب صلى اهللا عليه وسلم مث أليب بكر وعمر          
 " وكان جييب امللوك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 )٣/٨٦٥، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب : ابن عبد الرب      (    
  . ١/١٥٢، باب عرض الكتاب على من أمر به ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )6(

 " . وحديثه منكر ، فيه حممد بن صدقة الفدكي : "      وقال اهليثمي 



 ٣٠٣

 .  الرواية عنهم ذا األسلوب هموأجاز كثري من، رمحه اهللا تعاىل 
فإن ، الختالف يشق علي    وا، يا أبا سعيد مرتيل بعيد      : فقال  ، فقد سأل رجل احلسن     " 

: قال  ،  أو قرأت علي    ، ما أبايل قرأت عليك     : قال  ، مل تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك        
  )١("   حدثين احلسن قل، نعم : حدثين احلسن ؟ قال : فأقول 

وصحتها لتحمل حديث النيب صلى اهللا      ، وهنا يؤكد احلسن رمحه اهللا حجية هذه الطريقة         
  . عليه وسلم

א א א:א א א :א
 : الذي يقول ) احلافظ ابن حجر ( كما يرى ، والعرض ، ال يوجد فرق بني القراءة 

 ملـا   - أي البخـاري   –وإمنا غاير بينهما    ، والعرض  ، ال فرق بني القراءة     " 
، وغريه  ، ألن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض         ، العموم واخلصوص   بينهما من   

ألن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه         ، وال يقع العرض إال بالقراءة    
فأطلقه ، وتوسع فيه بعضهم    ،  فهو أخص من القراءة     ، أو مع غريه حبضرته     ، معه  

وأذن له أن يرويـه     ، وعرف صحته   ، فنظر فيه   ، على ما إذا أحضر األصل لشيخه       
  )٢( "يقرأه الطالب عليه أو ، عنه من غري أن حيدثه به 

واخلـصوص  ، هنا يؤكد أنه ال يوجد فرق بني املصطلحني إال يف العموم            ) وابن حجر   ( 
وهناك من ، والعرض ال يتم إال بأن يقرأ الطالب على الشيخ        ، حيث أن القراءة أعم من العرض       

فـإن  ،  فيه   فينظر األخري ، توسع يف ذلك وجعل العرض يتم بأن يأيت الطالب بنسخته للشيخ            
 . أو يقرأ الطالب عليه ، عرف صحته أذن له بأن يرويه عنه من غري أن يقرأ هو على الطالب 

بل وطريقة قوية   ، وكان بعض األئمة يرون أن العرض طريقة صحيحة من طرق التحمل            
  . )٣( )هـ١٢٤ت(ومنهم الزهري ،  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروايةلتحمل 

 . وهناك من جعل العرض يف مرتلٍة مساوية للسماع 
  . )١( " عرض الكتاب واحلديث سواء : أنه قال ) هـ١٤٦ت ()٤(فعن هشام بن عروة 

                                           
   ١/٢٠٣، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم ،  مصدر سابق ،.. فتح الباري : ابن حجر ،  العسقالين )1(
 ١/٢٠٢،باب القراءة والعرض على احملدث، كتاب العلم ، مصدر سابق  ،  ...فتح الباري : ابن حجر ،  العسقالين )2(
 .  ١/٢٨٢، مصدر سابق ،  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع : أمحد بن علي ،  البغدادي )3(
وأبيه وغريهم و وكان ثقـة      ، حدث عن عمه ابن الزبري      ، هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرشي املدين الفقيه            " )4(

  ) . ١٤٥-١/١٤٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ، الذهيب "   ( كثري احلديث 



 ٣٠٤

وقراءته على الشيخ يساوي يف الصحة مساع احلديث من احملدث نفسه           ،أي عرض الطالب    
 :  ؟ فقال عن حديثه هل هو عرض أو مساع) هـ١٧٩-٩٦(وسئل اإلمام مالك بن أنس 

  )٢("  وليس العرض بأدىن عندنا من السماع ، ومنه عرض ، منه مساع " 
أرادوا ا خمالفة أهـل     ،يف ذلك مبالغة من بعض املدنيني       ) احلافظ بن حجر    ( وقد رأى   

 : وقال ) العرض ( العراق الذين كانوا ال جييزون قراءة الطالب على الشيخ 
أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما           إن املشهور الذي عليه اجلمهور      " 

ومن مث كان السماع من لفظه يف اإلمـالء أرفـع           ، مل يعرض عارض يصري القراءة عليه أوىل        
  . )٣("  والطالب ، الدرجات ملا يلزم منه حترز الشيخ 

وكان من يرى أن العرض أفضل من السماع يعلل ذلك بأن الشيخ لـو سـها مل يتـهيأ          
وأوثق قـال   ، لذلك فضل بعضهم العرض على السماع ألنه رأى أنه آكد           ، لمتعلم الرد عليه    ل

  )٥("   أمسعه مرتني أنألن أعرضه مرة أحب إيل من ) : " هـ١٩٨ت ()٤(حممد بن شعيب 
مث أصبحت القراءة على احملدث بعد ذلك من األساليب اليت كان لدى األمة شبه إمجـاع                

عن قـراءة   ) هـ١٥٠-٨٠(سألت عبد امللك بن جريج      :  بن عمر    قال حممد : على حجيتها   
ويقول ،ومثلك يسأل عن هذا ؟ إمنا اختلف يف الصحيفة يأخذها  : فقال  ، احلديث على احملدث    

  )٦("  فأما إذا قرأها فهو سواء ، ومل يقرأها ، أحدث مبا فيها 
ى ذلـك اجلميـع يف      كما يـر  ، وهذا يعين أنه كان يرى القراءة والسماع مبرتلة واحدة          

أو يـشتريها   ، وتعين أن جيد طالب العلم صحيفة       " الوجادة  " وأن املختلف حوله هي     ، عصره
  . منهفيحدث مبا فيها من غري أن يعرضها على من كتبها أو على من مسعها 

                                                                                                                                
  . ٤٢٣ :ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )1(
  . ١/٢٨٣، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أمحد بن علي ،   البغدادي )2(
  . ١/٢٠٣، باب القراءة والعرض على احملدث ، كتاب العلم ، مصدر سابق  ، فتح الباري: ابن حجر ،  العسقالين )3(
، أخذ القراءة عرضاً عن حيىي الـذماري        ، ايل بين أمية    من مو ، نزيل بريوت   ، حممد بن شعيب بن شابور الدمشقي        " )4(

  )  . ١/٣١٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ، الذهيب .    ( وثقة األيام أمحد 
  . ٥/٣٦٩، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )5(
  . ٥/٤٩٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: حممد ،  ابن سعد )6(



 ٣٠٥

 كبار األئمة مثـل     يرواوكان الذين ال يرون جواز العرض يتراجعون عن موقفهم بعد أن            
  . )١( يعملون به وجييزونه ) هـ١٧٩ت(  أنس اإلمام مالك بن

 : واألمثلة على من عمل بطريقة القراءة والعرض كثرية منها 
 –عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات        ) : " هـ١٠٣ت(قول جماهد بن جرب     

  )٢(" فيم نزلت ؟ وكيف كانت ،  أقف عند كل آية أسأل –وعند ابن سعد ثالثني 
 . قرأ الطالب على الشيخ والعرض هنا هو أن ي

، تلقن القرآن من أيب موسى األشعري       ) هـ١٠٧ت ( )٣(وكان أبو رحاء العطاردي       " 
  )٤("  وعرضه على ابن عباس 

القرآن على أيب عبـد الـرمحن الـسلمي         ) هـ١٢٧ت ()٥(وقرأ أبو إسحاق السبيعي     " 
  )٧()" هـ١٥٨ت ()٦(وعرض عليه محزة الزيات ) هـ٧٥ت(واألسود بن يزيد ) هـ٧٣ت(

                                           
  . ٥/٤٩٢، مصدر سابق ، تاريخ أيب زرعة : بد الرمحن بن عمرو ع،  الدمشقي )1(
  . ١/٩٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،  الذهيب )2(

  . ٥/٤٦٦، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: حممد ،      ابن سعد 
ومل ير النيب صلى اهللا     ، لفتح  أسلم زمن ا  ، عمران بن ملحان البصري من كبار علماء التابعني         : أبو رجاء العطاردي     " )3(

  ) . ١/٦٦، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ، الذهيب " ( مث رحل ومسع من عمر وعلي وطائفة ، عليه وسلم 
   . ١/٦٦،  مصدر سابق ،تذكرة احلفاظ : حممد ،  الذهيب )4(
،  رضي اهللا عنه     – بن أيب طالب     عليرأى  ، أحد األعالم   ، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا اهلمداين الكويف           " )5(

مصدر سابق   ، تذكرة احلفاظ : حممد  ، الذهيب  "    ( كان من أوعية العلم     ، وغريهم  ، وروى عن ابن عمر وزيد بن أرقم        
 ،١١٥، ١/١١٤ . (  
 كان جيلب الزيت    ،وعنه أخذ القرآن عدد كثري      ، شيخ قراء الكوفة    ، محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الزيات          " )6(

 ) " هـ١٥٨(توىف عام ، وكان إماماً قيماً لكتاب اهللا عز وجل ، مث جيلب منها اجلنب واجلوز ، من الكوفة إىل حلوان 
  ) . ٧/٩٠، مصدر سابق  ، سري أعالم الننبالء: الذهيب      ( 

  . ١/١١٤، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،  الذهيب )7(



 ٣٠٦

א א:א א א :א
والطلبة يف القـرن األول     ، والعرض اليت تعارف عليها العلماء      ، ومن آداب جملس القراءة     

 : اهلجري 
، أو ملقابلتها بنسخ زمالئه     ، أن يصطحب الطالب نسخته ملعارضتها بأصل شيخه        : أوالً  

ويكون حضور الطالب    ، )١( ن الكتاب املأخوذ بطريقة السماع    ألن ذلك شرط لصحة الرواية م     
) : هـ٢٠٤ت) (الشافعي  ( يقول اإلمام   ، إىل جملس القراءة بدون نسخة يقرأ منها بال فائدة          

  )٢(" حضور الس بال نسخة ذُلّ "
وأن ، وأجودهم أداءاً   ، وأوضحهم بياناً   ، أن يتخري املعلم للقراءة أفصح احلاضرين       : ثانياً  
 يف متون األحاديـث أو      ∗مبا يضمن معه عدم تصحيفه    ، واشتغل به   ،  باحلديث   أنسيكون ممن   

  )٣(. سندها 
واحلروف اليت فيها إشـكال     ، ليضبط األمساء   ، أن يكون للطالب يف العرض قلم       : ثالثاً  

  )٤(. وحىت يغري اخلطأ ويزيل التحريف 

                                           
  . ١ط، هـ ١٤١٣، ن . د ، ٢٣٥: ص  ، الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي: أمحد سالك ،  معلوم )1(
  . ١/٢٨٤، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أمحد بن علي ،  البغدادي )2(
 ،  والفقهالتصحيف وأثره يف احلديث: مجال ، أسطريي (  بأشباه احلروف الصحفالقراءة خطأ على قراءة : التصحيف  ∗

  . ) للعسكري( والتعريف  ) ١ط، م ١٩٩٥-هـ١٤١٥، الرياض ، دار طيبة 
  . ١/٢٨٥، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أمحد بن علي ،  البغدادي )3(
  . ٢٣٥: ص ،   ، مرجع سابق الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي: سالك أمحد ،  معلوم )4(



 ٣٠٧

א :א

א
 
.:אא

א .:א

א .א:א

א א .:א

א .א:א

א א:א מ א א אמ א
א א .א

  



 ٣٠٨

א :א:א

كانت طريقة املناظرة من الطرق املميزة اليت استخدمت يف التعليم اإلسالمي وقد جـاءت           

 ) . ١٢٥: آية ، النحل ( } وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن {: هذه الطريقة يف قوله تعاىل 

 .دعوة إىل اهللا كما يسميها القرآن الكرمي إحدى طرق ال) أو اادلة ( وبذلك كانت املناظرة 

א ::א

 : التعريف اللغوي للمناظرة : أوالً 

  )١("التراوض يف اَألمِر : والتناظُر ، حس العيِن : والنظَر ، من نظَر : املناظَرةُ 

 : التعريف االصطالحي لطريقة المناظرة : ثانياً 

 : ني يف ميدان التربية تعين طريقة املناظرة عند املتخصص

احملاورة بني فريقني حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه ختالف وجهة نظر الفريق              " 

مع رغبتـه الـصادقة يف      ،وإبطال وجهة نظر خصمه     ، فهو حياول إثبات وجهة نظره      ، اآلخر  

  )٢(" واالعتراف به لدى ظهوره ، ظهور احلق 

ظهرت لظهـور   " تعليم يف املساجد يف اإلسالم      واملناظرة كأسلوب تعليمي من أساليب ال     

وتفنيـد آراء   ، وراح كل منها يسعى لنصره آراء مدرسته        ، وفرق تباينت عقائدها    ، مدارس  

  . )٣(" خمالفيه 

 : وقيل إن سبب شيوع استخدام املناظرة كطريقة تعليمية هو 

لسياسي والديين وهذا   وحماولة كل إجتاه فكري نشر فكره ا      ، اخلالفات الفكرية واملذهبية    " 

  )٤(" وبشكل خاص يف حلقات املساجد ،  استخدام املناظرة شيوعمما ساعد على 

                                           
 ) . نظَر : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب: ر  ابن منظو)1(
  . ١ط، م ١٩٧٥، هـ١٣٩٥، دمشق ، دار القلم  ، ٣٧٣: ص  ، ضوابط املعرفة: عبد الرمحن حبنكة ،  امليداين )2(
  . ٩٨: ص ، مرجع سابق  ، تطوير مفهوم النظرية التربوية: ماجد عرسان ،  الكيالين )3(
  . ١٤١: ص ، مرجع سابق  ، الفكر التربوي اإلسالمي: حممد حسن ،  العمايرة )4(



 ٣٠٩

א ::א
 : تتمثل أمهية هذه الطريقة فيما يلي 

وحتفيزها لعقوهلم لذلك شـدد     ، فعالية التعليم بواسطتها إلثارا الهتمام املتعلمني       : أوالً  
وفضلها على  ، على أمهية طريقة املناظرة     ) اخلطيب البغدادي   ( علماء املسلمني مثل    الكثري من ال  

  )١(.أسلوب التلقني 
الذي كان يرى أن قضاء ساعة واحدة يف املناقشة والتناظر خـري            ) الزرنوجي  ( وكذلك  

  )٢(.للمتعلم من القيام باحلفظ والتكرار ملدة شهر كامل 
فـال ينـسى    ، ليت جتري خالل التناظر تثري اهتمام املـتعلم         وذلك ألن املناقشة واحملاورة ا    
 . املعلومات اليت اكتسبها من خالهلا 

 : اكتساب املكانة العلمية بني العلماء : ثانياً 
بل كانـت  ، حيث أن املناظرة مل تكن الفائدة منها تتوقف على اكتساب املعلومات فقط         

ودحض حجـة خـصومه يف      ، ت حجته   تتعدى ذلك إىل اكتساب الطرف الذي يستطيع اثبا       
، أو للتصدي للتعليم    ، املناظرة ملكانة خاصة بني العلماء واملتعلمني وتلك املكانة تؤهله للفتوى           

 ) : مقدسي ( يقول 
وإمنـا  ، حيصل من خالهلا الطالب على شهادة     مل تكن هناك درجات علمية      " 

،  حيافظ على مكانتـه      مث،كان عليه أن يربهن على كفاءته بالصعود للقمة تدرجيياً          
، وقد كانت مبثابة االختبار النهائي للطالب ليجتازه        ، وهو ما كان حيصل باملناظرة    

،  مؤهالً للتدريس والفتوى يف البلد الذي ناظر فيه          ويصبح،  وحيصل على إجازته    
  )٣(" وقدرته على الدفاع عن رأيه ، وأثبت جدارته 

ثابة الشهادة العلمية اليت تعطى اليـوم ملـن جيتـاز           هنا يعترب اجتياز املناظرة مب    ) مقدسي(و
إذا مل يكن هناك درجات علمية متنح للمتعلمني يف السابق وكـان تقيـيم              ، االمتحان النهائي   

                                           
  . ٢٣٩: ص ، مرجع سابق  ، الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي: سالك أمحد ،  معلوم )1(
ـ ١٤٠٦، القـاهرة ، مطبعة الـسعادة     ، ١٤٠: ص   ، تعليم املتعلم طريق التعليم   : برهان الدين   ،  الزرنوجي   )2( -هـ

 م١٩٨٦
  . ١٥٢: ص ، مرجع سابق  ، نشأة الكليات: جورج ،  مقدسي )3(



 ٣١٠

، املتعلمني يتم من خالل إثبام للجميع بأم أهل لتلك املرتلة عن طريق قدرم على التنـاظر                 
 . اع عن آرائهم وقدرم على الدف، وإثبات وجهة نظرهم 

حيث ارتبطت هـذه    ، كان لطريقة املناظرة أمهية خاصة يف اال الفقهي بالذات          : ثالثاً  
 ) : مقدسي ( الطريقة بتدريس الفقه بدرجة كبرية يقول 

اكتسب علم اجلدال أمهية بالغة يف الدراسات الفقهية والشرعية يف          " 
،  الفقـه    كليات يف    شرطاً ضرورياً هلذه الدراسات    أصبحاإلسالم حبيث   

، وهذا االهتمام بدراسـة اجلـدل       ، أو مدارس   ، سواء أكانت مساجد    
ع فيه باعتباره وسيلة تقوية ملمارسة املناظرة نلمـسه بوضـوح يف            والتضلَّ

واهلدف من ذلك أن يربع يف علم الفقه إىل         ، احلياة الدراسية لطالب الفقه     
 الـذين مواجهة الفقهـاء    والدفاع عن رأيه يف     ، درجة متكنه من اإلفتاء     

  )١("  يف الرأي خيالفونه
هنا يعلل أمهية املناظرة يف اال الفقهي بكوا تدرب الطالب لتويل اإلفتـاء             ) مقدسي  (و

والذي حيتاج من الطالب إىل سرعة البديهة والقدرة        ،الذي هو التطبيق العملي لألحكام الفقهية       
 .  على إثبات الرأي 

 املناظرة بالفقه جاءت من خالل وجود االجتهاد الذي قد ختتلـف            كما أن ارتباط طريقة   
 . إىل ظهور مدارس الفقه املشهورة مما أدى الحقاً ، فيه اآلراء من عامل آلخر 

والـدفاع  ، وكانت هذه االختالفات تقتضي من كل جمتهد إثبات وجهة نظرة بالـدليل             
 . اظرة وهذا ما كان حيصل عن طريق املن، وتأكيد صحتها ، عنها 

وهكذا اكتسبت املناظرة أمهيتها من كوا إحدى الطرق املميزة يف اكتـساب الطالـب              
وإن كان اال الفقهي متيز ا أكثر من غريه فهذا ال يعين أنفراده ا بل كانـت                 ، للمعلومات  

لتها وحماو، ملختلفة يف اإلسالم    املناظرات تقام يف جمال العقيدة بكثرة خاصة بعد ظهور الفرق ا          
ويناظروم لكـن تلـك     ، نشر عقائدها مما جعل أهل السنة ينربون ألهل تلك العقائد الباطلة            

بعكس املناظرات الفقهية اليت كان أكثرها يتم يف        ، املناظرات كانت تتم غالباً خارج املساجد       
 . مما جعل االهتمام ينصب عليها ، املساجد 

                                           
  . ١٢٧: ص ، مرجع سابق  ، نشأة الكليات: جورج ،  مقدسي )1(



 ٣١١

א :א:א
 . ومهارات الغىن عنها ، ئدة املناظرة يف أا تكسب املتعلم عدة قدرات تكمن فا

 : وبالذات يف اتمع اإلسالمي يف القرون األوىل اليت كان املتعلم حيتاج فيها إىل ما يلي 

 . وذلك يتأتى له بسهولة من خالل املناظرة ،حفظ العلم الذي يتعلمه : أوالً 

  )١("ألن فيها تكرار وزيادة، رحة أقوى من فائدة جمرد التكرار واملطا، ألن فائدة املناظرة " 

والدفاع عن وجهـة نظـره أمـام      ، كان الطالب حيتاج إىل عدة مهارات إلثبات آرائه         : ثانياً  

 واإلفتاء ،  للتعليم التصديصوله إىل مستوى يستطيع فيه والعلماء ليثبت مكانته العلمية و

سلوب املناظرة يف التعليم ملا هلا من أثر يف تقويـة احلجـة              مدرسة الفقهاء أ   اعتمدتلذلك   " 

  )٢(" التعبري وحرية الفكر والثقة بالنفس ةوجود، والقدرة على االرجتال ، وإطالق اللسان 

كان طالب الفقه بصفة خاصة يف حاجة إىل مهارات راقية للوصـول إىل االسـتنباطات               : ثالثاً  

 . ل املناظرة وال يتأتى ذلك إال من خال، الفقهية 

، وتوسيع آفاقها   ، إن املناظرة هلا فضل كبري على ترقية الفكر وتنمية العقول           " 

والتعبري وتعويد املتناظرين على الثقـة بـالنفس        ، وسرعة البديهة   ،  وتقوية احلجة   

، وتطورهـا   ، والقدرة على االرجتال وفضلها على  العلوم اإلسالمية يف منوهـا            ،

فقـد كانـت    ، وعلم الكالم   ، وأصوله  ، مقدمتها علم الفقه    وازدهارها ويأيت يف    

وكانـت  ، واملناظرات العلمية الشريفة      ، االستنباطات الفقهية مدينة للمحاورات     

                                           
  . ١٣٩: مصدر سابق و ص  ، تعليم املتعلم طريق التعلم: برهان الدين ،  الزرونوجي )1(
، رسالة دكتوراه غـري منـشورة    ، ٧٠: ص   ، التقومي التربوي للمتعلمني لدى العلماء املسلمني     : عبد اهللا   ،  حريول   )2(

 . هـ ١٤٢٠الفصل الدراسي األول ، ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، كلية التربية 



 ٣١٢

واآلراء املختلفـة يف     ،  منـها  اسـتمدت واألصول الـيت    ، سجالً لألدلة الفقهية    

  )١("الفروع
 

                                           
  . ٧٢: ص  ، مرجع سابق  ، التقومي التربوي للمتعلمني لدى العلماء املسلمني: عبد اهللا ،  حريول )1(



 ٣١٣

א א ::א
  : )١(ئيسيني ال تقوم إال ماللمناظرة ركنني ر

 . موضوع جتري حوله املناظرة : أوالً 
 . فريقان يتحاوران حول موضوع املناظرة : ثانياً 

 . مدع أو ناقل للخرب : أحدمها   
 . معترض عليه : والثاين   

א :א:א
ا املتناظرين حـىت ال ختـرج       وأخالق البد أن يلتزم     ، قام علماء املسلمني بوضع آداب      
ومن أهـم تلـك     ، وتصبح جدالً  عقيماً بدون فائدة       ، مناظرم عن حدود األخالق العلمية      

 : اآلداب واألخالق ما يلي 
أو أقوال الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم         ، احلذر من استخدام األحاديث النبوية      : أوالً  

  . )٢(لضرب بعضها ببعض أثناء املناظرة 
أو ، وليس جمـرد اجلـدل لذاتـه        ، أن يكون الغرض من املناظرة هو إظهار احلق         : ثانياً  

  )٣(.  على اخلصم اإلنتصارالوصول إىل أهداف ذاتية مثل 
واألخـذ  ، ن وجهة النظر اخلاطئـة      ذا األدب من املتناظرين التخلي ع     ولذلك يستدعي ه  

 ) : امليداين ( يقول ، باحلق والصواب عند ظهوره 
 من الفريقني املتصدرين للمناظرة حول موضع معني عن التعصب لوجهـة            كلُفيتخلى  " 
ويعلنان االستعداد التام للبحث عن احلقيقة واألخذ ا عند ظهورهـا سـواء             ،  السابقة   هنظر

  )٤(" أو وجهة نظر من حياوره يف املناظرة ،  هي وجهة نظره السابقة أكانت
 .عند بداية ظهوره يف اإلسالم ، يف فن املناظرة وقد كان هذا هو اهلدف السائد عند املسلمني 

 
 

                                           
  . ٣٧٦: ص  ، مرجع سابق، ضوابط املعرفة : عبد الرمحن ،  امليداين )1(
  . ٧١: ص ، مرجع سابق  ، التقومي التربوي للمتعلمني لدى العلماء املسلمني: عبد اهللا ،  حريول )2(
  . ١ط، م ١٩٥٧، بريوت ، دار العلم للماليني  ، ١٥٧: ص  ، التربية والتعليم يف اإلسالم: حممد أسعد ،  طلس )3(
  . ٣٦٥: ص ،  مرجع سابق   ،ضوابط املعرفة: عبد الرمحن ،  امليداين )4(



 ٣١٤

  : ) طلس ( يقول 
ولكنها ما لبثت أن فـسدت      ، وهكذا كانت روح املناظرة يف البيئات اإلسالمية األوىل         " 

، وإقامة احلجج الشكلية ال البحث عن احلقيقـة  ، بعد حني أراد الناس من املناظرة جمرد اجلدل    
  . )١("العلم والدين والكشف عن طريق الصواب يف 

 . والشغب ،ويبتعدان عن الغضب ، والعدالة ، أن يتحلى املتناظرين باإلنصاف : ثالثاً 
 ) : الزرنوجي ( يقول 

، والتأمـل   ، والتـأين   ، باإلنـصاف    منهمااملطارحة ينبغي أن يكون كل      و، واملناظرة  " 
واملـشاورة إمنـا تكـون      ، فإن املناظرة  واملذاكرة مشاورة      ،والغضب  ، ويتحرز عن الشغب    
وذلك إمنا حيصل بالتأمل والتـأين واإلنـصاف وال حيـصل بالغـضب         ، الستخراج الصواب   

  )٢("والشغب
وطلب الرأي اآلخر للوصول    ، هنا يصف املناظرة بأا يف األصل كاملشورة        ) فالزرنوجي  (

فإنه خيـرج   ، لذلك فاملناظر عندما يستخدم الشغب وخيرج عن حدود ضبط النفس           ، إىل احلق   
وهذا ال يفيد العلم    ، والغلبة  ،  عن هدفها احلقيقي إىل هدف خاطئ هو حب االنتصار           باملناظرة

 . بشيء ألن العلم ال جمال فيه للتعصب للرأي على حساب إظهار احلق 
ومتتاز بصحة طرق النقل    ، أن تكون اآلراء يف املناظرة سليمة مدعمة باألدلة الثابتة          : رابعاً  

وهذين شرطني رئيـسيني لـصحة   ، أو أقوال العلماء ، املروية كاألحاديث النبوية مثال     لألمور  
 ) : امليداين ( ومها كما يقول . املناظرة 
 . أو املرجحة لألمور املدعاة  ، املثبتةتقدمي األدلة  -
  )٣(.إثبات صحة النقل لألمور ا ملروية  -

 أن  وأيـضاً  ، )٤(م يسري بليغ جامع     أن يكون احلوار يف املناظرات من خالل كال       : خامساً  
  . )٥(والطعن ، يكون ذلك الكالم مهذباً بعيداً عن التجريح 

                                           
  . ١٥٧: ص ، مرجع سابق  ، التربية والتعليم يف اإلسالم: سعد أحممد ،  طلس )1(
  . ١٣٩: ص ، مصدر سابق  ،  طريق التعلماملتعلمتعليم : برهان الدين ،  الزرنوجي )2(
  . ٣٦٧: ص ، مرجع سابق  ، ضوابط املعرفة: عبد الرمحن ،  امليداين )3(
  . ٢٤٠: ص ، مرجع سابق  ، الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي: سالك أمحد  ،  معلوم)4(
  . ٣٦٦: ص ، مرجع سابق  ، ضوابط املعرفة: عبد الرمحن ،  امليداين )5(



 ٣١٥

 ) : الزرنوجي( يقول ، والتمويه عليه أثناء املناظرة ، جتنب االحتيال على اخلصم : سادساً 
تمويه وإمنا حتل إلظهار احلق وال    ، فال حتل املناظرة    ، فإن كانت نيته إلزام اخلصم وقهره       " 

  )١(" إال إذا كان اخلصم متعنتاً ال طالباً للحق ، واحليلة فيها ال جتوز 
 )٢(عدم احتقار اخلصم وأيضاً عدم تبجيله تبجيالً يضعف املناظر عن تقدم احلجة           : سابعاً  

، فاحتقار اخلصم قد يؤدي إىل عدم قيام املناظرة بتقدمي األدلة الكافية اسـتهانة مبـن ينـاظره                  
وتعظيمه قد جيعالن املناظر يشعر بأنه أقـل        ، وتبجيل اخلصم   ، ويسقط رأيه    ، فتضعف حجته 

فال يستطيع تقدمي األدلة اليت تثبت صحة رأيه مع أنه قد يكـون             ، وأضعف منه   ، من خصمه   
 . على صواب و خصمه على خطأ 

א א:א א א א מ א א אמ א
أو ، أو بني عصاه ومـصلحني      ، حفل القرآن الكرمي مبناظرات عديدة بني مؤمنني وكفار         

وقد استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما أرشده اهللا تعاىل إليه            . بني مسلمني وأهل كتاب     
ومن أمثلة استخدامه صلى اله عليـه وسـلم         . يف كتابه العزيز ملناظرة أهل الكتاب واملشركني        

، املناظرة مع أهل الكتاب مناظرته لنصارى جنران يف شأن عيسى بن مرمي عليه السالم               لطريقة  
فعندما سألوه عن عيسى عليه السالم مل جيبهم صـلى اهللا           ، يف مسجده العام التاسع من اهلجرة       

عليه وسلم حىت نزل عليه الوحي بثمانني آية من سورة آل عمران فتالها صلى اهللا عليه وسلم                 
، وعند ذلك دعاهم إىل املباهلة وهي الدعاء على النفس          ، فلم يستجيبوا له    ، سؤاهلم  رداً على   

 . ) والولد باهلالك إن كان املبتهل كاذباً 
 :وقد نزلت املباهلة يف قوله تعاىل 

بنـاءكُم و�ِـساء�َا و�ِـساءكُم      فَمن حآجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءكَ مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَواْ �َدع أَبناء�َـا وأَ              { 
لَى الْكَاذِبِنيةُ اللّهِ عنل لَّععجتَهِلْ فَنَب� ثُم كُما وأَ�فُسنأَ�فُس٦١: آية ، آل عمران (  }و  . ( 

ومل يستطيعوا املباهلة لعلمهم بصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قاله هلم بـشأن                
  .)٣( ففرض عليهم اجلزية نتيجة لذلك ، وقبلوا حبكمه فيهم ، عيسى عليه السالم 

                                           
  .١٣٩: ص ، مصدر سابق  ، تعليم املتعلم طريق التعلم: برهان الدين ،  الزرنوجي )1(
  . ٣٧٤: ص ، مرجع سابق  ، عرفةضوابط امل: عبد الرمحن ،  امليداين )2(
  . ١ط، م ١٩٩٣-هـ ١٤١٣، عامل الكتب بريوت  ، ١/٣٥٠ ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري إمساعيل )3(



 ٣١٦

 : قال رضي اهللا عنه ، كما قام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبناظرة أهل الكتاب 
فأعجب من التوراة كيـف تـصدق       ، كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم      " 
يا : قالوا  ، فبينما أنا عندهم ذات يوم      ، ومن القرآن كيف يصدق التوراة      ، القرآن  

نشدتكم بـاهللا   : فقلت هلم عند ذلك     : قال  ، ابن اخلطاب ذاك صاحبكم فاحلق به       
 من كتابـه هـل      استودعكموما  ، وما استرعاكم من حقه     ، الذي ال إله إال هو      

ـ    : كبريهمفقال هلم عاملهم    ، فسكتوا  : تعلمون أنه رسول اهللا ؟ قال        ظ إنه قد غلَّ
نـشدتنا  أما إذا   : قال  ،  عاملنا وكبرينا فأجبه أنت      فأنت: قالوا  ، فأجيبوه  ، عليكم  

إنـا مل   : قـالوا   ، وحيكم إذا هلكتم    : قلت  ، فإنا نعلم أنه رسول اهللا      ، مبا نشدتنا   
، وال تصدقونه   ، كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول اهللا وال تتبعونه          : لك قلت   

 وإنه قرن بنبوته عدونا مـن       ،وسلماً من املالئكة    ، إن لنا عدواً من املالئكة      : قالوا  
وسـلمنا  ، عدونا جربيل   : ومن عدوكم ؟ ومن سلمكم ؟ قالوا        : قلت  ، املالئكة  
وإن ، .. والغلظة واإلعسار والتشديد    ، إن جربيل ملك الفظاظة     : قالوا  ، ميكائيل  

وما مرتلتهما من رما عـز      : قال قلت   ، ميكائيل ملك الرمحة والرأفة والتخفيف      
فوالذي ال إله  : فقلت  : قال  ، واآلخر عن يساره    ، أحدمها عن ميينه     : قالواوجل ؟   

ومـا ينبغـي    ، وسلماً ملن ساملهما    ، إال هو إما والذي بينهما لعدوا ملن عادامها         
مث قمت فاتبعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : قال  ، مليكائيل أن يسامل عدو جربيل      

يا ابن اخلطاب أال أقرئك آيات      : ال  فق، فلحقته وهو خارج من خوخة لبين فالن        

 }.....قُلْ من كَان عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِ�َّه �َزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللّـهِ             {: فقرأ علي   ،  قبل   نزلن
بأيب وأمي أنت يا رسـول اهللا       : قلت  : قال  ، حىت قرأ اآليات    ) ٩٧: آية  ، البقرة  (

أنا امسع اللطيف اخلبري قـد      و، ا أريد أن أخربك     والذي بعثك باحلق لقد جئت وأن     
  )١(" سبقين إليك باخلرب 

فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يستخدم طريقة املناظرة مع أهل الكتـاب إلثبـات                
واحتجاجهم على عدم اتباعهم له     ، خطئهم يف عدم إتباعهم لرسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم           

وهو ملك العذاب والتـشديد وهـم يوالـون         ، ل عليه السالم    بأن وليه من املالئكة هو جربي     
ولكي يثبت هلم عمر رضي اهللا عنه خطأ دعواهم سأهلم أين           ،ميكائيل ألنه ملك الرمحة والغيث      

 . واآلخر عن ميينه ، مرتلة هذين امللكية من رما ؟ فأجابوه بأن أحدمها عن يساره 

                                           
  . ١/١٢٥، مصدر سابق  ، تفسري القرآن العظيم: ابن كثري   )1(



 ٣١٧

 .. "  إما ومن بينهما لعدو ملن عادامها فوالذي ال إله إال هو: " هلما فعند ذلك قال 

مـن كَـان عـدوا لِّلّـهِ ومآلئِكَتِـهِ ورسـلِهِ وجِبرِيـلَ ومِيكَـالَ فَـإِن اللّـه                   {:  كما قال اهللا عز وجل      
لِّلْكَافِرِين ود٩٨: آية ، البقرة (  }ع . ( 

 . وانتهت املناظرة بعدم استطاعتهم الرد 
 طريقة املناظرة بعد العهد النبوي يف الرد على املبتدعة من القدرية وغريهمكما استخدمت 

أتيت الشام فلقـيين    : قال  ) هـ١٤٠-٥٠(عن داوود بن أيب هند       " 
سل عن مخسني   : قلت  ،  أن أسألك عن مسائل      أريد: غيالن القدري فقال    

، العقـل  : ما أفضل ما أعطي ابن آدم ؟ قـال  : قلت  ، وأسألك عن ثنتني    
ومن شـاء   ، أخربين عن العقل هو شيء مباح للناس من شاء أخذه         : فقلت  
، انقطـع   : قلـت   ، أو هو شيء مقسوم بينهم ؟ فمضى ومل جيبين          ، ترك  

  )١(" فكذلك قسم اهللا اإلميان واألديان وال حول وال قوة إال باهللا 
 دامغهيقدم له حجة    و،  القدرية   منلعامل اجلليل داود بن أيب هند يناظر أحد املبتدعة          افهذا  

بشيء حمسوس لكل بين آدم فيسأله عن العقل الذي قسمه اهللا بني بين آدم هل هو شيء أباحه                  
ومل يـستطع ذلـك     ، أم هو مقسوم بني اخللق      ، فيأخذه من شاء ويتركه من شاء       ، اهللا للناس   

ل هـؤالء   وهذا سيبطل قو  ،  بأنه شيء مقسوم بني العباد       فيستجيباملبتدع الرد ألنه إن أجاب      
فأنكروا أن يكون ، إن العبد هو اخلالق ألفعاله دون مشيئة اهللا وقدرته          : " املتبدعة الذي يقولون    

  . )٢(" اهللا و اخلالق ألفعال العباد 
 

                                           
  .  ١/١٤٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )1(
رئاسة إدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء         ، ٥٠: ص   ، شرح العقيدة الوسطية  : ن عبد احلليم    أمحد ب ،  ابن تيمية    )2(

  . ١ط . هـ ١٤٠٩، اململكة العربية السعودية ، والدعوة واإلرشاد 



 :اخلامس الفصل 

מ א א א א א
א

א א א א
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 كل ما ينفعه يف     تعلممتيز الدين اإلسالمي احلنيف بأنه دين عملي يف تعاليمه ، أباح للمسلم             
بعض اآلخر فـرض  ديناه ، وآخرته ، بل إنه جعل تعلُّم بعض العلوم فرض على كل مسلم ، وال    

 وهكذا كفاية أو مستحب  .  
 : مها إىل فقد قسمت العلوم يف اإلسالم من حيث حكم تعلَّ

وهو كل علِم ال يستغىن عنه يف قوام أمـور الـدنيا            : فروض كفاية   " 
كالطب إذ هو ضروري يف حاجة بقاء األبدان على الصحة، واحلساب ،            

 ".فإنه ضروري يف قسمة املواريث ، والوصايا ، وغريها  
م ا واحد   فهذه العلوم لو خال البلد عمن يقوم ا حِرج أهلُ البلد ، وإذا قا             

 .كفى وسقط الفرض عن الباقني 
 فيها وتواريخ   ن بعض العلوم مباحاً كالعلم باألشعار اليت ال سخف        وقد يكو 
 .  بعضها مذموماً كعلم السحر ، والطلسمات ، والتلبيسات، األخبار 

ـ         أصـول ،   : ودة ، وتنقـسم إىل      فأما العلـوم الـشرعية، فكلـها حمم
  .ومتممات،ومقدمات ، وفروع

كتاب اهللا ، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وإمجاع األمة ،             : األصول  ف
 . وآثار الصحابة 

 .ما فُهم من هذه األصول من معاين تنبهت هلا العقول : والفروع 
هي اليت جتري جمرى اآلالت، كعلم النحو، واللغة، فإا آلـة           : واملقدمات  

 . وسلم لعلم كتاب اهللا، وسنةرسوله صلى اهللا عليه
 ، وخمارج احلروف ، وكعلم أمساء الرجـال يف          القراءات  كعلم   : املتممات

 )١(احلديث وأحواهلم
 .ويفِّرق منهج التربية اإلسالمية بني مصدري تلقي نوعني رئيسيني من العلوم 

فالعلوم اليت تتصل بتفسري النشاط اإلنساين كلَّه كالعلوم اليت ختتص بالعقيدة           " 
لوجود ، ونـشأة الكـون، ونـشأة احليـاة ، والعبـادة ،              والتصور العام ل  

أمـا  ، يؤخذ من املصادر الربانيـة      اخل فمحتوى هذه العلوم     .....واألخالق
،  فيتلقاه املسلم    شاهاوما  .....البحتة، كالكيمياء  واألحياء     بالنسبة للعلوم   

                                           
، مكتبة دار البيان ، دمـشق ،        ١٧-١٦:  ، ص  خمتصر منهاج القاصدين  :  املقدسي ، أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة          )1(

 .   ط.م ، د١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨مؤسسة علوم القرآن ، بريوت ، 
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 )١(".وغري املسلم من املسلم 

هي العلوم الشرعية اليت هي من أهم املواد النقلية         والعلوم اليت يتم تلقيها من مصدٍر رباين        
 .اليت يتوارثها املسلمون ، وتنتقل من جيل آلخر 

الشرعية على اإلطالق ، هو القرآن الكرمي ، مث علم احلديث النبـوي             وأهم العلوم النقلية    
ـ وأقوالـه ،  الشريف الذي ينقل إىل األمة ، أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،                  رهوتقري

وصفاته، مث ما يرتبط ذين العلمني اجلليلني ِمن مواد تعترب متممات هلذه العلـوم مثـل علـم                  
 .إخل ... القراءات ، وعلم التفسري 

وما نتج عن دراسة هذين األصلني العظيمني من علوم مثل علم الفقه الذي يهـدف إىل                
م يف املساجد بشكل عملي مـن        االجتهاد،والذي كان يعلَّ   طريقهامعرفة األحكام الشرعية اليت     

باإلضافة إىل التعليم املُعتاد له عـن       .خالل جمالس القضاء والفتوى اليت تعقد يف رحاب املسجد          
 .طريق حلقات العلم 

ومن أهم فروع علم الفقه علم الفرائض الذي يبحث يف أصول قسمة املواريـث علـى                
 .الورثة 

الذي كـان   " القَصص  " بست مادا منها مثل     وهناك مواد ارتبطت بعلوم الشرعية ، واقْتَِ      
يعتمد على الوعظ ، والتذكري ، عن طريق الترغيب ، والترهيب حلث الناس على فعل اخلـري،                 

 .وجتنب الشر 
ويشمل هـذا   " علوم اللغة   " العلوم النقلية اليت ختدم علوم الشريعة وتدعمها ،         ومن أنواع   
 من خالهلما كيفية رسـم احلـروف ،      يعرفلكتابة اللذين   علم القراءة ، وا   : الفرع من العلوم    

 .والكلمات ،والنطق ا 
كما يشمل علم النحو الذي يبحث يف أحوال أواخر الكلمات من حيـث اإلعـراب أو                
البناء والذي استحدث بعد دخول غري العرب يف اإلسالم ، واختالطهم باملسلمني األمر الـذي               

الذي اقتضى وجود علم تعـرف مـن خاللـه          "  الكالم   باللحن يف "أدى إىل ظهور ما يعرف      
 .الضوابط اليت تعتمد عليها عملية نطق الكلمات وتشكيلها 

 والنثر وهـو مـن      – الشعر   –بفرعيه الرئيسيني   " األدب  " ومن علوم اللغة العربية أيضاً      
صاحة ، والسمو   العلوم اليت اشتهرت ا أمة العرب قبل اإلسالم وبعده ،إذ أا أمة البالغة،والف            

                                           
 .   ٢م،ط٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢ ، مكتبة الفالح ، الكويت ، ٢٩٧:  ،صةمنهج التربية اإلسالمي:  مدكور ، علي أمحد)1(



 ٣٢٠

 .يف التعبري اللفظي 
ومن علوم اللغة اليت طرأت احلاجة إىل تعلمها بعد اإلسالم نتيجة الحتكـاك املـسلمني               

اليت شجع اإلسالم أتباعه على تعلمها بقدر ما تقتضيه         " علم اللغات األجنبية    " باألمم األخرى   
 .ها احلاجة إىل دعوة األمم ، والشعوب ومراسلتها ، ودفع خطر بعض

حياة الناس  أما الفرع الثالث من فروع املواد النقلية فهو املواد االجتماعية اليت تترتب على              
، وتطور حياا ومـا     يف جتمعات ، ومن أمهها علم التاريخ الذي يعىن مبعرفة أحوال الشعوب             

ووفـاة   من دراسة لسري الشخصيات املهمة واملؤثرة يف مسرية األمم ، وتواريخ ميالد               عنه تفرع
 .األعالم ، أما ما يعرف بعلم التراجم 

وثانيهما علم األنساب الذي يبحث يف أصول القبائل العربية ، وفروعها ، ملعرفة العالقات              
االجتماعية اليت تربط بني الناس لكي يتم أداء ما يترتب على تلك العالقـات مـن حقـوق                  

 .وواجبات شرعية 
 : املواد العقلية : ثانياً 

 .اد اليت تعتمد على التجربة ، وإقامة الربهان وهي املو
علم اجلغرافيا الذي يعىن بدراسة املظاهر املختلفة لـسطح األرض ، واملنـاخ             : وأوهلـا  

 .وغريها مما يعىن هذا العلم بدراسته 
 .علم الفلك الذي يدرس حركة الكواكب ، واألجرام السماوية : وثانيهـا 
 .عىن مبعرفة العمليات احلسابية املختلفة وتطبيقاا علم احلساب الذي ي: وثالثهـا 
 .علم الطب الذي يبحث يف عالج األمراض املختلفة ، وكيفية الوقاية منها:رابعهـا  
علم التمريض الذي كان يمارس بكثرة من قبل النساء يف أوقات احلـروب             : وخامسها  

 .وبعدها 
والصنائع املختلفة  " مثل تعليم احلرف    " لية  واليت تتضمن مواداً عم   : املواد األخرى   :ثالثاً  

اليت أوجد اإلسالم بعضها ، ووجد بعضها اآلخر لدى الشعوب قبل اإلسالم ، فأقرها الـدين                
 .اخل ...اإلسالمي ، وشجع على امتهاا مثل الزراعة ، والتجارة ، والرعي 

رستها بكثرة يف املـساجد     كما أن من املواد العملية اليت مت تناول قواعدها واحلث على مما           
مادة التربية البدنية اليت تم باجلسد البشري ، وسالمته ،وقوته ،مث كان تطبيـق هـذه املـواد            

 .وطمأنينتها العملية يتم خارج املسجد يف مواقع العمل والترويح حفاظاً على هدوء املساجد، 
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א א:א א א

א א:א מ א
 .القرآن الكرمي : أوالً 
 .احلديث النبوي : ثانياً 
 .علم التوحيد : ثالثاً 
 .علم الفقه : رابعاً 
 .علم الفرائض : خامساً
 . القصص : سادساً 

 
א:אא מ

 .القراءة والكتابة : أوالً 
 .النحـو : ثانياً 
 .األدب والشعر : ثالثاً 
 .جنبية اللغات األ: رابعاً 

 
א א:א מ א

 .علم التاريخ : أوالً 
 .علم األنساب : ثانياً 

 
א א:א א :א
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واملواد النقلية أوالعلوم النقلية هي اليت تنقل من جيل آلخر كما هي عن طريق احلفظ ، أما                 
 .لوم العلوم الشرعية يف الكتب ، أو يف الصدور ، ويف مقدمة هذه الع

 :العلوم الشرعية : املطلب األول 
ويقصد بالعلوم الشرعية املواد األساسية اليت بنيت عليها قواعد الشريعة اإلسالمية وأخذت            
منها تعاليمها ، وما تفرع عن تلك العلوم من مواد ترتبت على دراسة تلك املواد األساسـية ،                  

ل من أمهها على اإلطالق القـرآن الكـرمي ، مث احلـديث             ومن أول املواد الشرعية األساسية ب     
النبوي، وعلم التوحيد ، مث تأيت املواد اليت ترتبت على دراسة املواد األساسية ، وكانت نتيجـة                 
طبيعية للتبحر فيها وهي الفقه والتفسري وما تشمله هذه املواد من فروع خمتلفة ، وما يـساندها                 

 . الشريعة من مواد يطول ذكرها من أدوات حيتاج إليها الباحث يف
 : القرآن الكرمي وعلومه : أوالً 

لقد كان القرآن الكرمي هو مادة التعليم األساسية يف املسجد يف القـرن األول اهلجـري ،                 
وعليه ترتكز العلوم األخرى ، حيث أمر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه بقراءاته والتدبر فيه ، وتالوتـه    

 .على الناس 

 )١٠٦:اإلسراء،آية(} وقُرآ�اً فَرقْناه لِتَقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ و�َزلْناه تَنزِيال{ :قال تعاىل

 : وعرف العلماء  القرآن الكرمي بأنه 
 )١(" كالم اهللا املنـزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ،املُتعبد بتالوته " 

 .م أمته على تعلمه وتعليمه وقد حث صلى اهللا عليه وسل
 )٢("خريكم من تعلم القرآن وعلمه : " فقال صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا ما جعل الكثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم يبذلون يف سبيل تعليمه الكـثري مـن                 
الوقت واجلهد ، باإلضافة إىل رغبتهم يف نيل الفضل العظيم املترتب على تالوته والذي جاء يف                

 : ه صلى اهللا عليه وسلم قول

مسعت رسول اهللا   :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن علي بن أيب طالب      " 

                                           
 ، دار إحياء الكتب العربية ، عيـسى البـايب           ١/١٢ ،   مناهل العرفان يف علوم القرآن    :  الزرقاين ، حممد عبد العظيم       )1(

 . ت .احلليب وشركاه ، القاهرة ، د
 ).٤٩٢٥: (تعلم القرآن وعلمه ، رقم احلديث ، كتاب التفسري ، باب خريكم من صحيح البخاري:  البخاري )2(



 ٣٢٣

كتاب اهللا فيه خرب ما قبلكم ونبـأ مـا          : صلى اهللا عليه وسلم يقول      
بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس باهلزل ، هو الذي ال تزيع              

ـ             رد ، وال   به األهواء ،وال يشبع منه العلماء ،وال خيلق عن كثـرة ال
تنقضي عجائبه ، هو الذي من تركه من جبار قصمه اهللا ، ومن ابتغى  
اهلدى يف غريه أضله اهللا ،هو حبل اهللا املتني ، وهو الذكر احلكـيم ،               
وهو الصراط املستقيم هو الذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل             

 )١(".ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم 
 هذا الفضل فأكبوا على تعلمه وتعليمه ، واالسـتنباط منـه ،             وقد عرف املسلمون للقرآن   

 : وتبحروا فيه حىت استخرجوا من خالله الكثري من العلوم حىت قيل 
 )٢(". إنّ كلَّ علم منتزع من القرآن ، وإال فليس له برهان "

 .فكل علم يراد إثبات وجوده بالدليل القاطع فيجب عرضه على القرآن 
وما تساءل أصحاب رسول اله صلى اهللا       ) : " هـ٦٣ت( اهللا تعاىل    كما قال مسروق رمحه   

 )٣ (" .عليه وسلم عن شيء إال وِعلْمه يف القرآن ، ولكن قصر علمنا عنه 
كان القرآن الكرمي أول العلوم اإلجبارية عند الفقهاء ، واحملدثني اليت جيب على الطالـب               و

 )٤ (. يرسخ فهمه هلا، ويتقنها تعلمها ، كما جيب عليه أال خيلطها بشيء آخر حىت
 .وقد كان هو حمور الدراسة يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري 

يفتتح به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه اليومي هو أن يتلـو علـى                 وكان أول ما    
الرسول  عن جمالس    -رضي اهللا عنه  –أصحابه ما أنزل عليه من الوحي يف ليلته تلك ، قال أنس             

 القرآن ، ويتعلمون يقرأونكانوا إذا صلَّوا الغداة قعدوا حلقاً   : " صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه      
 )٥ (".الفرائض والسنن 

                                           
 ) . ٢: ( ، كتاب فضائل القرآن ، باب يف التمسك بالقرآن ، رقم احلديث مصنف ابن أيب شيبه:  ابن أيب شيبه )1(

  ١/٥٥٥ ، كتاب فضائل القرآن ، باب القرآن مأدبة اهللا ، املستدرك على الصحيحني: احلاكم  
 " .  د ومل خيرجاه صحيح اإلسنا: " وقال احلاكم  

  .   ٢هـ، ط١٣٩١، دار املعرفة ، بريوت ، ١/٨، الربهان يف علوم القرآن :  الزركشي ، حممد بن عبد اهللا )2(
  .١/٥٧ ، مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي ، أمحد بن علي )3(
 .   ٥٤: ، ص  ، مرجع سابق الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي:  معلوم ، سالك أمحد )4(
  .   ١/١٣٢ ، كتاب العلم ، باب اجللوس عند العامل ، جممع الزوائد:  اهليثمي )5(



 ٣٢٤

وكان الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني حيرصون على مساع الوحي مباشرة من رسول اهللا              
 .ر جمالسهم صلى اهللا عليه وسلم إذا كان ما يرتلُ عليه من الوحي هو حمو

كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جلـسوا          : عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال        " 
 )١ ("  إال أن يقرأ رجل سورة ، أو يأمر رجالً بقراءة سورة – يعين الفقه –كان حديثهم 

يستطع احلضور منهم ألي سبب يتعلم ممن حضروا ، أو يتناوب احلضور إىل جملس              من مل   و
 صلى اهللا عليه وسلم مع أحد أصحابه مثلما فعل عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه               رسول اهللا 

الذي كان يتناوب احلضور إىل جملسه صلى اهللا عليه وسلم مع رجل من األنصار حرصاً منـه                 
 : على أال يفوته شيء من الوحي ، فقد جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوله 

نتناوب النـزول على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم       كنت أنا وجار يل من األنصار       " 
يرتل يوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلت يوماً جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي ،وإذا نزل فعل مثـل                   

  )٢ (" .ذلك 
 .كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستقرئ أصحابه القرآن 

 قال يل رسـول     : قال   –رضي اهللا عنه    –فعن عبد اهللا بن مسعود      " 
 أقرأ عليك ، وعليك     كيف: اهللا صلى اهللا عليه وسلم اقرأ علي،فقلت        

فقرأت عليه سـورة    : إين أحب أمسعه من غريي ، قال        : أنزل ؟ قال    
فكيـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بـشهيد ،              { : النساء حىت إذا بلغـت      

: ،فقـال يل    ) ٤١: النساء ، آية     (}وجئنا بك على هـؤالء شـهيدا        
 عينا رسـول اهللا صـلى اهللا        اغرورقتفنظرت إليه، وقد    حسبك ،   

من سره أن يقرأ القرآن غضاً ملا أنزل فليقرأه قـراءة           :  وقال   )٣(وسلم
 )٤(".ابن أم عبد 

ففي هذا النص تأكيد على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتوىل بنفسه تعليم الناس                 

                                                                                                                                
 " .فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف : " قال اهليثمي  

صحيح : " ، وقال ١/٩٤ ، كتاب العلم ،باب إن اهللا إذا ذكر شيئاً تعاظم ذكره ،      املستدرك على الصحيحني  :  احلاكم   )1(
 " .، ومل خيرجاه على شرط مسلم

 ) .٨٩: ( ، كتاب العلم ،باب التناوب يف العلم ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )2(
 "   إسناده صحيح : " وقال عنه حمقق املسند ) ٣٥٥١: ( ،مسند ابن مسعود ، رقم احلديث املسند:  أمحد )3(
 .  بشواهده " صحيح : " قال احملقق و) ٤٣٤٠: ( ، مسند ابن مسعود ،رقم احلديث املسند:  أمحد )4(



 ٣٢٥

لغريب أن يطلب منه رسول اهللا صلى اهللا عليه         آيات القرآن بدليل أن ابن مسعود رأى أنه من ا         
 .وسلم أن يقرأ عليه القرآن ، وهو قد تعلمه منه صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا الذي ال إله إال هو لقد أخذت من يف رسـول اهللا             : " قال ابن مسعود رضي اهللا عنه       
 )١(". سورة سبعنيصلى اهللا عليه وسلم 

عليه وسلم علَّم أصحابه كل القرآن ، فكان أخذهم عنه          وهذا يعين أن رسول اهللا صلى اهللا        
 . على مقدار حضورهم السه ، وحفظهم عنه 

وأيضاً مما يدل على تعليمه صلى اهللا عليه وسلم القرآن ألصحابه ، ما جاء عن عبد الرمحن                 
م حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ            : " قال   حيثالسلمي  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات ، فال يأخذون يف العشر األخـر               كانوا يأخذون من    
  )٢(" حىت يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل 

ففي هذا النص تأكيد على أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم أصحابه القـرآن                 
رى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         الكرمي وما تتضمنه آياته من أحكام وتشريعات ، ويتح        

 .اختيار القدر املناسب يف التعليم الذي يؤدي إىل إتقان أصحابه ملا يتعلمونه منه 
وقد أرجع بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم حفظهم لسور من القرآن الكرمي كاملـة إىل               

 :  يقول )٣(يتعليم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياها هلم ، فقد كان أبو رفاعة العدو
  )٤(".ما عزبت عين سورة البقرة منذ علمنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " 

وكما قام صلى اهللا عليه وسلم بتعليم القرآن ، فقد حث أصحابه على تعلمـه وتعليمـه ،                  
 .وجعل فضل القيام بذلك يف املساجد أكرب من فضله يف أي مكان آخر 

ما اجتمع قـوم يف  : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ق -رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة    

                                           
 .  ٢/٣٤٤ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد ، حممد )1(
فيه عطاء ابن الـسائب     : "  ، وقال اهليثمي     ١/١٦٥ ، كتاب العلم ، باب السؤال عن الفقه ،           جممع الزوائد :  اهليثمي   )2(

 " .  اختلط يف آخر عمره 
امسه عبد اهللا بن احلارث بن أسد بن عدي بن جندل من بين عدي بن عبد مناة ، كـان                     أبو رفاعة العدوي ، قيل إن        )3(

االسـتيعاب يف معرفـة     : ابن عبد الرب ، يوسـف       . (هـ  ٤٤من فضالء الصحابة ويعد يف أهل البصرة ،قتل بكابل عام           
 ) .٤/١٦٥٨، مصدر سابق ، األصحاب

 .  ٧/٦٩ ،  ، مصدر سابقالطبقات الكربى:  ابن سعد ، حممد )4(



 ٣٢٦

بيت من بيوت اهللا ، يتلون كتاب اهللا ، ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغـشيتهم                 
 )١(".الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

د هـو   فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن جاء بعدهم حيرصون على أن يكون املـسج             
 .مكان تعلمهم للقرآن الكرمي ، وتعليمهم له لنيل هذا األجر العظيم والثواب اجلزيل 

وقد شجعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تعليمه ،بل أمرهم به فقال صلى اهللا عليه                 
  )٢(".بلغوا عين ولو آية : "وسلم 

لكرمي إىل مجيـع املـسلمني      فهذا أمر للعموم بتبليغ آيات القرآن حىت تصل أحكام القرآن ا          
 .فيعملوا ا 

أما من يريد تعلم وإتقان القرآن الكرمي ،فعليه أن يأخذه من األئمة املعتربين الذين أجـادوه                
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يوصي أمته باألخذ عن أولئك        

 .ايدين 
ابن مسعود ، وأيب بن كعب ، ومعاذ        : قرآن من أربعة    خذوا ال : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  )٣(".بن جبل ، وسامل موىل أيب حذيفة ا
وكما كان صلى اهللا عليه وسلم يوجه أمته إىل أكثر املعلمني إتقاناً للقرآن ، فقد كان صلى                 
اهللا عليه وسلم يكلف بعض أصحابه بتعليم الناس القرآن الكرمي لكثرة الـداخلني يف اإلسـالم                

 . صلى اهللا عليه وسلم بأمور أخرى ، كاجلهاد ،وغريه وانشغاله
 الكتـاب علمت ناساً من أهل الـصفة       :  أنه قال    -رضي اهللا عنه  –فعن عبادة بن الصامت     

  )٤ (" احلديث ...فأهدى إيلَّ رجل منهم قوساً والقرآن ، 
كرمي ، وتالوتـه    وهذا يدل على حرصه صلى اهللا عليه وسلم على أن يتعلم اجلميع القرآن ال             

                                           
 ) .  ٢٦٩٩: (  ،كتاب الذكر ، باب فضل االجتماع لتالوة القرآن ، رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )1(
: ، وقال) ٦٢٥٦: ( ، كتاب التاريخ، باب بدء اخللق ،رقم احلديث         اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان     :  الفارسي   )2(
 ".  إسناده صحيح على شرط البخاري "
: وقـال   ) . ٣٨٩٨: ( ، كتاب املناقب ،باب مناقب عبد اهللا بن مسعود ، رقم احلديث              اجلامع الصحيح :  الترمذي   )3(
 " .  هذا حديث حسن صحيح "
 ) .٣٤١٦: ( ، كتاب اإلجارة ،باب يف كسب املعلم ، رقم احلديث سنن أيب داوود:  أبو داوود )4(

 .)) ٢٩١٥: ( ، مرجع سابق  ،رقم  احلديث ودصحيح سنن أيب داو:  األلباين ، حممد (" واحلديث صحيح "  



 ٣٢٧

يف أسرع وقت ممكن منذ دخوهلم إىل اإلسالم ،وليس أدل على ذلك من بعثه صلى اهللا عليـه                  
كما فعل صلى اهللا وسلم ألحد أصحابه إىل كل قوم يدخلون يف اإلسالم ليعلمهم القرآن الكرمي         

 عليه وسلم عندما بعث مصعب بن عمري إىل األنصار قبل هجرته لـيعلمهم القـرآن الكـرمي                
 )١ (. حىت كان يسمى فيهم باملقرئ ويفقههم يف الدين

وكما فعل أيضاً عندما ترك معاذاً وأبا موسى األشعري يف مكة بعد فتحها ليعلمان النـاس،    
 )٢ (.ويقرئام 

كما يظهر ذلك أيضاً يف إرساله صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم إىل أهل جنران كـي                  
 )٣ (.دين يقرئهم القرآن ، ويفقههم يف ال

قد اهتم اخللفاء الراشدون بتعليم القرآن الكرمي،       فأما بعد عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم         
واشتغل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه جبمعه ، كما اهتم عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه                   

 .بإرسال املعلمني إىل األقطار املختلفة لتعليم أهلها القرآن الكرمي 
للقرآن والسنة ، فاشـتهرت   عنه أبا موسى األشعري إىل البصرة معلماً       فقد أرسل رضي اهللا   

عن أنس رضـي اهللا     " مدرسته هناك ، فكان عمر رضي اهللا عنه يسأل عنه من يأيت من البصرة               
كيف تركت األشعري؟   : قال عمر   ف –رضي اهللا عنهما    –بعثين األشعري إىل عمر     : عنه قال   

 . وكان تعليمه للقرآن يف جامع البصرة )٤ (..."تركته يعلم الناس القرآن : قلت 
مسجد –كان أبو موسى األشعري يطوف علينا يف هذا املسجد          : يقول أبو رجاء العطاردي   

 يعقد حلقاً ،فكأين انظر إليه بني بردين أبيضني،يقرئين القرآن ومنه أخـذت هـذه               –البصرة  

  )٥() ١: العلق ، آية (  اقرأ باسم ربك الذي خلق السورة 

وكما بعث أبا موسى إىل البصرة ، فقد بعث ثالثة من أكابر الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل           
عبادة بن الصامت ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأمـرهم أن يبـدأوا                : بالد الشام وهم    

                                           
 .١/٤٣٤ ، مصدر سابق ، السرية النبوية:  ابن هشام )1(
  .١/١٨ ، مصدر سابق ، غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام:  القرشي ، عبد العزيز بن عمر )2(
 .٢/٥٣٢ ، مصدر سابق ، اإلصابة يف متييز الصحابة:  العسقالين ، ابن حجر )3(
 .٢/٣٤٥ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد ، حممد )4(
 ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنـان ،           ١/٢٥٦ ،   حلية األولياء وطبقات األصفياء   :  األصبهاين ، أمحد بن عبد اهللا        )5(

  .٢م ، ط١٩٦٧هـ ، ١٣٨٧



 ٣٢٨

بتعليم أهل محص ،فإذا انتهوا من تعليم أهلها أن يتوجه أحدهم إىل دمشق واآلخر إىل فلسطني،                
 القرآن الكرمي   تعليمقد فعلوا ذلك ،فأقام عبادة حبمص ، وخرج أبو الدرداء إىل دمشق فتوىل              و

يف جامعها ،واشتهرت حلقاته املخصصة إلقراء القرآن يف جامعها شهرة كبرية ، وتتلمذ علـى               
يديه املئات بل األلوف من املسلمني ،كما خرج معاذ إىل فلسطني ،فأقام ا حـىت تـوىف يف                  

أن توىف رمحه اهللا،    مواس ، مث سار عبادة رضي اهللا عنه إىل فلسطني ، ومكث ا إىل               طاعون ع 
 )١ (.وأما أبو الدرداء فقد بقى يف دمشق

وكان ممن توىل تعليم القرآن الكرمي أيضاً بأمر من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الصحايب                
 ،فاشتهرت مدرسـته يف     )٢(أهلها  اجلليل عبد اهللا بن مسعود الذي أرسله عمر إىل الكوفة ليعلم            

 وأبو عبد الرمحن    )٣(القراءة هناك وتتلمذ على يديه مئات التابعني األجالء مثل علقمة بن قيس             
  )٤ (.السلمي الذي تصدر لإلقراء يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

ة من األنصار   وممن كلفهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيضاً بتعليم القرآن الكرمي جمموع            
،أرسلهم رضي اهللا عنه إىل العراق ،وشيعهم بنفـسه ، وكـان منـهم              )٥(قيل أا تبلغ العشرة     

: الصحايب اجلليل قرظة بن كعب ،وأوصاهم عمر رضي اهللا عنه بإفراد القرآن بالتعليم،فقال هلم             
هم إنكم تأتون أهل قرية هلم دوي بالقرآن كدوي النحل،فال تصدوهم األحاديث فتـشغلو            " 

  )٦(" وأنا شريككم أمضواجردوا القرآن ،وأقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،
ومن اجلهود العظيمة اليت بذهلا اخللفاء الراشدون لتعليم القرآن الكرمي ، ونشره ،قيام عثمان              

 النـاس   ءةقرابن عفان رضي اهللا عنه جبمع القرآن الكرمي يف مصحف واحد ، مما أدى إىل مجع                 ا
  )٧ (.للقرآن الكرمي على حرف واحد 

يف " السبع"ظهرت القراءة املعروفة بقراءة      –رمحه اهللا تعاىل    –ويف عهد عبد امللك بن مروان       
                                           

  .٧/٢١٣ ، مرجع سابق ، تاريخ دمشق الكبريذيب :  بدران ، عبد القادر )1(
 . ٣/٩٩٢ ،مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب ، يوسف )2(
 .١/٤٨ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب، حممد )3(
 .١/٥٨ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب ، حممد )4(
 .٣/١٣٠٦ ، مصدر سابق ،االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب ، يوسف )5(
:  ، املقدمة ، باب التوقي يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،رقم احلـديث                   سنن ابن ماجة  :  ابن ماجة    )6(
 ) .٢٦: (، مصدر سابق ، رقم احلديثصحيح سنن ابن ماجه:األلباين ، حممد " ( صحيح : " وقال األلباين ) ٢٣(
 .١/٥٠٠ ،  مرجع سابقتاريخ اإلسالم ،: حسن ، حسن إبراهيم )7(



 ٣٢٩

حيث كانت .جامع دمشق مما يدل على اهتمام كبري بتعليم القرآن الكرمي وتعلَّمه يف تلك الفترة     
فكان حيـضر تلـك     . اً لقراءة جزء من القرآن الكرمي     تلك القراءة ختصص يف كل يوم وقتاً معين       
 )١ (.القراءة من يريد االستفادة من رواد املسجد

وهكذا كان تعليم هذه املادة وتعلمها هو حمور الدراسات الشرعية يف املـسجد ، والـذي                
ارتكزت عليه الكثري من الدراسات الالحقة ، وتفرعت عنه الكثري من العلوم اليت كانت نتيجة               

 .بيعة لتدريس هذه املادة مثل علم القراءات ، وعلم التفسري وفروعهما ط
 : علم التفسري -١

  ) .٤:النحل،آية ( وأَ�ْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما �ُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون: قال تعاىل 

بيه صلى اهللا عليه وسلم أن مهمته ال تقتصر على تالوة   يف هذه اآلية يوضح سبحانه وتعاىل لن      
القرآن فقط للناس وإبالغهم به ، بل تتعدى ذلك إىل شرحه وتفسريه هلم ، وذلك أن القـرآن                  

،فـإم ال يـستوون     )ابن خلدون (وإن كان نزل بلغة العرب ،وعلى أساس بالغتهم كما قال           
إن العرب ال تستوي يف املعرفة جبميـع مـا يف           ) : " ابن قتيبة ( ،قال   )٢(مجيعهم يف فهم معانيه   

 .)٣(" القرآن من الغريب ، واملتشابه ، بل إن بعضها يفضل يف ذلك عن بعض 
  .ألفاظهوحىت أكثرهم بالغة وفصاحة كان يقف أحياناً عاجزاً عن فهم بعض 

 وفاكهـةوأبا عن أنس رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ على املنـرب                 " 
: هذه الفاكهة قد عرفناها ، فما األب؟ مث رجع إىل نفسه ، فقال              : فقال .  )٣١: آية  ، عبس  (

تكلفاً ألن  ) األب( وعمر رضي اهللا عنه رأى يف تساؤله عن         . )٤(" إن هذا هلو التكلف يا عمر       
                معرفته له ليست مما حيتاج إليه لتعلق حكم به ، ال يضره إن مل يعرفه ، وأمرهو ، أما ما     كما   ه

يتعلق به حكم شرعي حيتاج إليه املسلم ، فإن البحث عنه ، ومعرفة معناه واجب على املـسلم                  
 . ليقيم به دينه

 .وهلذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم بتفسري القرآن الكرمي ألصحابه 

                                           
 .٩/١٥٩ ، مصدر سابق ،البداية والنهاية:  ابن كثري، إمساعيل )1(
 .١/٣٦٦ ، مصدر سابق ، تاريخ ابن خلدون:  ابن خلدون ، عبد الرمحن )2(
 .٤م ، ط١٩٨٩-هـ١٤٠٩، مكتبة وهبة ، القاهرة ،١/٣٦ ، التفسري واملفسرون:  الذهيب ، حممد حسني )3(
 .ت.، عامل الكتب ،بريوت ، لبنان ، د١/١١٣ ، اإلتقان يف علوم القرآن:  السيوطي ، عبد الرمحن )4(



 ٣٣٠

ل وهو على   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو       : قال  عن عقبة بن عامر رضي اهللا       " 

 . )١("أال وإن القوة الرمي ) ٦٠: األنفال ،آية  (وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ  :املنرب 

" الرمي" فهذا تفسري من النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعىن القوة يف اآلية ، حيث فسرها بأا                 
 .رآن الكرمي وأيضاً من أمثلة تفسريه صلى اهللا عليه وسلم للق

 الَّـذِين آمنـوا ولَـم       ملا نزلت   :  قال   -رضي اهللا عنه  –عن عبد اهللا بن مسعود      " 
            ونتَـدهم ـمهو نالْـأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك ما�َهوا إِميلْبِسي )   شق ذلـك   ) ٨٢: آية  :األنعام

ا ال يظلم نفسه ؟ فقال      أين: على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وقالوا          
ليس هو كما تظنون ، إمنا هو كما قال لقمـان   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  )٢() " ١٣: لقمان ، آية  (  يا بني ال تُشرِكْ بِاللَّهِ إِن الشركَ لَظُلْم عظِيم: البنه 

أن املقصود بـالظلم يف      ألصحابهوهنا يفسر صلى اهللا عليه وسلم القرآن بالقرآن ويوضح          
 .اآلية األوىل هو الشرك ،وليس املراد به الذنوب كما ظن الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 . وهكذا قام صلى اهللا عليه وسلم بتفسري أكثر القرآن الكرمي ألصحابه وتوضيحه هلم 
 إن آخر ما نزل من القرآن آيـة الربـا ، وإن            : " -رضي اهللا عنه  –قال عمر بن اخلطاب     

  )٣(".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض ومل يفسرها 
فيدل ذلك على أنه فسر قبل ذلك آيات القرآن ألمته ، وأن آية الربا مل يتمكن صـلى اهللا                   

وموته وقت كبري ليقوم بتفـسريها      وبني   بني وقت نزوهلا     يكنعليه وسلم من تفسريها ألنه مل       
 .صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم كان تفسري القرآن الكرمي مما يتناولـه الـصحابة             مث بعد وفاة الرسول     
 .رضوان اهللا عليهم يف خطبهم ودروسهم اليت تتم يف املساجد 

يا أيها  :  أنه خطب فقال     –رضي اهللا عنه    –فعن أيب بكر الصديق     " 
 يـا   الناس إنكم تقرأون هذه اآلية وتضعوا على غري ما وضعها اهللا            

املائدة ،   (ذِين آمنوا علَيكُم أَ�ْفُسكُم ال يـضُركُم مـن ضَـلَّ إِذَا اهتَـديتُم               أَيها الَّ 
                                           

 ).١٩١٧: (،رقم احلديث .. ، كتاب اإلمارة ، باب فضل الرمي واحلث عليه صحيح مسلم:  مسلم )1(
 ) .١٢٤: ( ، كتاب اإلميان ،باب صدق اإلميان وإخالصه ،رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )2(
 " .حديث حسن: " وقال احملقق ) ٢٤٦: (سند عمر بن اخلطاب ، رقم احلديث  ، ماملسند:  أمحد )3(



 ٣٣١

إن الناس  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         ) ١٠٥: آية  
  )١(".إذا رأوا املنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

قصود من هذه اآلية ليس كما يفهمه كثري من النـاس           فهو رضي اهللا عنه يوضح لألمة أن امل       
هذه اآلية عذر ملن ترك األمر باملعروف والنـهي         يف  من خالهلا ،وذلك أن الناس قد يظنون أن         

عن املنكر مع قدرته عليه ، ومع وجود املنكرات أمامه ، فأراد رضي اهللا عنه أن يوضـح هلـم                    
 . القادرين من األمة خطورة هذا الفهم ،وأن تغيري املنكر واجب على

وممن اهتم من الصحابة رضوان اهللا عليهم بتفسري القرآن الكرمي ،وحـرص علـى تعليمـه         
للصحابة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي كان يتناول تفسري القرآن الكرمي يف جمالـسه ،                 

 .ويسأل أصحابه عنه ،وحيثهم على تناوله ،مث يصحح هلم ما أخطأوا فيه 

كان عمر يدخلين مـع     :  قال   -رضي اهللا عنهما  –اس  عن ابن عب  " 
مل تـدخل هـذا     : أشياخ بدر ،فكأن بعضهم وجد يف نفسه ،فقال         

إنه من حيث علمتم ، فدعا ذات       : معنا، ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر        
مـا  : يوم فأدخله معهم ،فما رؤيت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم، قال           

) ١:النصر،آية (ا جاء �َصر اللَّهِ والْفَـتْح      إِذَ : تقولون يف قول اهللا تعاىل      
أمرنا أن حنمد اهللا ،ونستغفره إذا نصرنا ،وفتح علينا         : فقال بعضهم   

أكذلك تقول يـا ابـن      : ،وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ،فقال يل        
هو أجل رسـول اهللا     : فما تقول ؟ قلت     : ال ، قال  : عباس؟ فقلت   

  إِذَا جـاء �َـصر اللَّـهِ والْفَـتْح           : قـال صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له ،      
  فَـسبح بِحمـدِ ربـك واسـتَغْفِره إِ�َّـه كَـان تَوابـاً                 وذلك عالمة أجلـك     

 .)٢("ما أعلم منها إال ما تقول : فقال عمر ) ٣: النصر،آية (
 فهم اآليات   وعمر رضي اهللا عنه هنا يكشف بنظرة الثاقب مواهب الصحابة وقدرم على           

ومعانيها ويؤيد التفسري الصحيح ، ليحث الصحابة ومن بعدهم علـى األخـذ ذوي املعرفـة                
 .والدراية يف هذا امليدان 

                                           
 ) .٥٣: ( ، مسند أيب بكر الصديق ، رقم احلديث املسند:  أمحد )1(

 ".إسناده صحيح على شرط الشيخني : " قال احملقق  
 ) .٤٨٦٩: ( ، كتاب التفسري ، باب تفسري سورة النصر ،رقم احلديث صحيح البخاري البخاري ، )2(



 ٣٣٢

وقد عرف الصحابة رضوان اهللا عليهم البن عباس رضي اهللا عنهما فضله الكبري يف تفـسري                
 يعلمه اهللا احلكمة والتأويل     القرآن الكرمي لعلمهم بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له بأن           

 –وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده بني كتفي           : فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
  .)١("اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : "  فقال –أو قال على منكيب 

والً له  والتأويل هنا هو التفسري ،الذي كان ابن عباس رضي اهللا عنهما من أكثر الصحابة تنا              
فهـو   )٢("نعم ترمجان القرآن ابن عباس      : " حىت قال عنه ابن مسعود رضي اهللا عنه         يف جمالسه   
 يترجم الكالم من لغة إىل لغة حىت يفهمه الناس ، فهو يفسر القرآن للناس حىت يقرب    يشبهه مبن 

 .معناه هلم ويفهموه 
خطبنا ابن عباس ، وهو على      : " وكان يف تعليمه يتناول تفسري القرآن الكرمي ،قال أبو وائل           
ما رأيت وال مسعت كالم رجل      : املوسم،فافتح سورة النور ،فجعل يقرأ ويفسر ،فجعلت أقول         

 )٣(".مثله ،ولو مسعته فارس ،والروم ،والترك ألسلمت 
أيب بن كعب ،وأبو موسـى األشـعري،        : ومن الصحابة الذين تناولوا التفسري يف تعليمهم        

 . عنهم أمجعني وغريهم من الصحابة وابن مسعود رضي اهللا
 أخذوا عنهم هذا العلم ونقلوه إىل من جاء بعدهم ، فمن تالميـذ              تالميذوكان لكل منهم    

، وعطاء بن   ) هـ١٠٣ت( جماهد بن جرب     )٤ (:ابن عباس الذين تلقوا العلم عنه يف مكة املكرمة          
 كيـسان   وطـاووس بـن   ) هـ١٠٥ت(،وعكرمة موىل ابن عباس     ) هـ١١٤ت(أيب رباح   

 .)٥(الذي كان أعلم تالميذ ابن عباس بالتفسري) هـ٩٤ت(،وسعيد بن جبري ) هـ١٠٦ت(
: خذوا التفسري عن أربعـة    : " وقد اشتهر هؤالء بالتفسري حىت قال سفيان الثوري رمحه اهللا           

  )٧ ( ") ٦(عن سعيد بن جبري ، وجماهد ، وعكرمة ، والضحاك
                                           

 ) .٧٥: ( ،كتاب العلم ،باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم علمه الكتاب،رقم احلديث صحيح البخاري: البخاري  )1(
 . ٣/٩٣٥ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب ، يوسف)2(
 .٣/٩٣٦،  ، مصدر سابق االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب ، يوسف)3(
 .١/١١٥:  إىل ص ١/١٠٤:  ، مرجع سابق ، من صالتفسري واملفسرون: الذهيب ، حممد حسني )4(
 .١/٣٧ ، مصدر سابق ، طبقات احلفاظ: السيوطي ، عبد الرمحن )5(
الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساين ، تابعي جليل ، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ، مسع سعيد بن جـبري ،                      )6(

 )١/٣٣٧ ، مصدر سابق ، غاية النهاية يف طبقات القراء: ابن اجلرزي "  ( هـ١٠٥وأخذ عنه التفسري ، توىف عام 
 .١/٣٧ ، مصدر سابق ، طبقات احلفاظ: السيوطي ، عبد الرمحن )7(
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 .لقرآن حبضور معلمه ابن عباس رضي اهللا عنهما ومن أمثلة تفسري ابن جبري رمحه اهللا ل

قُلْ ال  :سأل رجل ابن عباس عن قول اهللا عز وجل        :عن طاووس قال  "
فقال سعيد  ) ٢٣:الشورى،آية (أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلَّا الْمودة فِـي الْقُربـى        

: قرابة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قـال ابـن عبـاس              : بن جبري   ا
ت ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن بطن من قريش              عجل

 قـل   : إال كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم قرابة ،فرتلت            
   )١ ("إال أن تصلوا قرابة ما بيين وبينكم  ال أسألكم 

 رضي اهللا عنهما ميكن تالميذه من ممارسة التفسري بوجوده ويصحح هلـم مـا                فكان ابن 
 .يه ، وكان بعضهم يكتب عنه التفسري أخطأوا ف

رأيت جماهداً سأل ابن عباس عن تفسري القرآن ، ومعـه           : "  أيب مليكة قال      عباس عن ابن 
  )٢ ("اكتب حىت سأله عن التفسري كله : ألواحه، فقال ابن عباس 

أما الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود فقد كان له مدرسة يف التفسري عرف أهلـها مـن                  
) هـ١١٧ت(،قتادة بن دعامة    ) هـ١١٠ت(احلسن البصري   :  ومنهم   )٣ (يذه بأهل العراق  تالم

 ) .هـ٦٣ت(،ومسروق بن األجدع ) هـ٦١ت(علقمة بن قيس 
كان عبد اهللا بن مسعود يقرأ علينا السورة        : " قال مسروق أحد تالمذة عبد اهللا بن مسعود         

  )٤ (".ويفسرها عامة النهار 
م رمحهم اهللا تعاىل بتفسري القرآن الكرمي ،والتـدبر يف معانيـه ،   وهذا يوضح مدى اهتمامه  

مـا يف   : " وفهم آياته آيةً آية، لذلك يقول تلميذ آخر من تالميذ عبد اهللا بن مسعود هو قتادة                 
 . يعين يف تفسريها )٥ (" القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئاً 

، وأبو العاليـة الريـاحي      ) هـ١١٧ت( حممد بن كعب القرظي      )٦ (:أما أهل املدينة فهم     

                                           
 "ني إسناده صحيح على شرط الشيخ: " قال احملقق ) ٢٠٢٤: ( ، مسند ابن عباس ، رقم احلديث  املسند: أمحد )1(
 .١/١١٠ ، مرجع سابق ، التفسري واملفسرون:  الذهيب ، حممد )2(
 .١/١٢٧:  إىل ص ١/١٢١:  ، مرجع سابق ، من صالتفسري واملفسرون:  الذهيب ، حممد )3(
 .١/١٢٤ ، مرجع سابق ، التفسري واملفسرون:   الذهيب ، حممد )4(
: اب ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيـه ، رقـم احلـديث                ، أبواب تفسري القرآن ، ب      اجلامع الصحيح :   الترمذي    )5(
)٤٠٢٥ ( 
 .١١٩:  إىل ص١١٦:  ، مرجع سابق، من ص التفسري واملفسرون:   الذهيب ، حممد )6(



 ٣٣٤

 ) .هـ١٣٦ت(، وزيد بن أسلم العدوي ) هـ٩٣ت(
 : علم القراءات -٢

 : وهو أحد علوم القرآن ، وتعريفه هو أنه 

 وزاد  )١(مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب به إمام من األئمة مذهباً خيالف غـريه                " 
سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم        مع اتفاق الروايات والطرق عنه ،     ) : " الزرقاين(

 )٢(".يف نطق هيئاا 
 :واختلفت يف ماهية القراءات فقيل أا هي األحرف السبعة اليت جاءت يف احلديث النبوي

مسعت عمر بـن اخلطـاب      : عن عبد الرمحن بن عبد القاري قال        " 
 مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غري          : يقول  

ما أقرؤها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأنيها ،فكدت أن            
أعجل عليه ،مث أمهلته حىت انصرف مث لببته بردائه ، فجئت به رسول             

يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقـرأ        : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت       
سورة الفرقان على غري ما أقرأتينها ،فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه             

أرسله ، اقرأ ، فقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ ، فقال رسول اهللا             : وسلم  
اقرأ ، فقـرأت ،     :هكذا أنزلت ، مث قال يل       : صلى اهللا عليه وسلم     

 ما  فاقرأواإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف        : فقال هكذا أنزلت    
 )٣(" تيسر منه 

ا احلديث ، وأن إنزال القرآن      فقيل إن املقصود بالقراءات هي األحرف السبعة الواردة يف هذ         
 : على سبعة أحرف املقصود منه التخفيف على األمة كما ورد يف رواية أخرى نصها 

كنت يف املسجد ، فـدخل      : عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال         " 
رجل يصلي فقرأ قراءةً أنكرا عليه ، مث دخل آخر فقرأ قراءة سوى             

نا مجيعاً على رسول اهللا صلى      قراءة صاحبه ، فلما قضيا الصالة ، دخل       
إن هذا قرأ قراءة أنكرا عليه ، ودخل آخر         : اهللا عليه وسلم ، فقلت      

                                           
 .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ١٧٠:  ، صمباحث يف علوم القرآن:   القطان ، مناع )1(
 .١/٤٠٥ ، مرجع سابق ، مناهل العرفان يف علوم القرآن: م   الزرقاين ، حممد عبد العظي)2(
 ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف وبيان معنـاه،                 صحيح مسلم :   مسلم    )3(

 ) .٨١٨: (رقم احلديث 



 ٣٣٥

فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             
 نفـسي فقرآ ، فحسن النيب صلى اهللا عليه وسلم شأما ، فسقط يف             

أى رسول اهللا صلى     كنت يف اجلاهلية ، فلما ر      إذمن التكذيب ، وال     
 قد غشيين ضرب يف صدري ، ففضت عرقاً وكأمنا          اهللا عليه وسلم ما   

أرسـل إيلَّ أن اقـرأ      : يا أيب   : أنظر إىل اهللا عز وجل فرقاً فقال يل         
:  على أميت ، فرد إيلَّ الثانية      هونالقرآن على حرف ، فرددت إليه أن        
:  فرد إيلَّ الثالثة    على أميت ،   هوّناقرأه على حرفني ، فرددت إليه أن        

اقرأه على سبعة أحرف ،ولك بكل ردة رددتكها مسألة تـسألينها ،            
اللهم اغفر ألميت ، اللهم اغفر ألميت، وأخرت الثالثة ليـوم           : فقلت  

 )١("يرغب إىل اخللق كلهم حىت إبراهيم عليه السالم 
 على عدة أقوال قام     مث إن العلماء اختلفوا حول املراد بالسبعة األحرف الواردة يف احلديث،          

 : بتلخيصها عند حتقيقه لصحيح مسلم فيما يلي  )  حممد فؤاد عبد الباقي (العالمة 

هو توسعة وتسهيل ومل يقصد     ) : عن األحرف السبعة    ( قال القاضي عياض  " 
هي سـبعة يف    : به احلصر وقال األكثرون هو حصر للعدد يف سبعة ، مث قيل             

كم واملتشابه ، واحلالل واحلرام ، والقـصص ،         املعاين كالوعد والوعيد ، واحمل    
واألمثال ، واألمر والنهي ، مث اختلف هؤالء يف تعيني السبعة ، وقال آخرون              

هي يف أداء التالوة وكيفية النطق بكلماا من إدغام ، وإظهار وتفخـيم ،              : 
 ألن العرب كانت خمتلفة اللغات يف هذه الوجوه فيسر          ومدوترقيق ، وإمالة ،     

: وقال آخرون   .اهللا عليهم ليقرأ كل إنسان مبا يوافق لغته ويسهل على لسانه            
: بقوله يف صحيح مـسلم      ) ابن شهاب   (هي األلفاظ واحلروف ، وإليه أشار       

بلغين أن تلك السبعة األحرف إمنا هي يف األمر الذي يكون واحداً ال خيتلف              
وقال .قراءات وأوجه   سبع  : مث اختلف هؤالء فقيل     . )٢(" يف حالل وال حرام     

سبع لغات للعرب مينها ومعدها ،وهي أفصح اللغات وأعالها         ) : أبو عبيد   ( 

                                           
سبعة أحرف وبيان معنـاه،      ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب بيان أن القرآن نزل على             صحيح مسلم :   مسلم    )1(

 ).٨٢٠: (رقم احلديث 
 ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف وبيان معنـاه،                 صحيح مسلم :   مسلم    )2(

 ).٢٧٢: (رقم احلديث 



 ٣٣٦

بل السبعة كلها املضر وحدها وهي متفرقة يف القرآن غري جمتمعـة يف             : وقيل  
القاضـي  ( وقـال   .بل هي جمتمعة يف بعض الكلمات       : كلمة واحدة وقيل    

عة ظهرت واستفاضت عن رسول     الصحيح أن هذه األحرف السب    ) : الباقالين  
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وضبطها عنه األئمة ،وأثبتها عثمان ،واجلماعـة يف              
املصحف، وأخربوا بصحتها ،وإمنا حذفوا منها ما مل يثبت متواتراً وأن هـذه             
األحرف ختتلف معانيها تارةً وألفاظها أخرى وليست متضاربة وال متنافيـة           

راءة باألحرف السبعة كانت يف أول األمر خاصة        أن الق ): الطحاوي(وذكر  .
لضرورة الختالف العرب ومشقة أخذ مجيع الطوائف بلغة ، فلما كثر الناس            ل

  )١("،والكتاب، وارتفعت الضرورة عادت إىل قراءة واحدة 
واملتفق عليه بني مجيع العلماء أن املراد باألحرف السبعة ليس املقصود به القـراء الـسبعة                

ن ،ألم مل يكونوا موجودين أثناء نزول القرآن ،ومل جتمع قراءم إال يف القرن الرابع               املشهورو
وأكثر العلماء على أن املراد باألحرف السبعة سبع لغاٍت من لغات العرب لكنهم اختلفـوا يف                

 )٢ (.ماهيتها 
 هي لغة قريش وهذيل ،وثقيف ،وهوازن ،وكنانـة ، وبـين متـيم ،             ) : أبو عبيد   ( قال  " 
فقد خالف من قال إن املراد باألحرف السبعة معاين األحكام،          ) ابن اجلرزي (  وأما   )٣ ("واليمن

عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيتلفوا يف تفسري القرآن أو التفسري ألن الصحابة الذين اختلفوا     
 الصحيح منها   وال يف أحكامه لكنهم اختلفوا يف قراءة حروفه ،وبعد أن قام بتتبع مجيع القراءات             
نوردهـا  – )٤ (والشاذ والضعيف واملنكر ،قال إن اختالفها يرجع إىل سبعة أوجه ال خيرج عنها            

   :-للفائدة 

أن يكون االختالف يف احلركات بال تغيري يف املعىن والصورة حنـو            " األول  " 
 .بفتح السني وكسرها ) حيسِِب(
فتلقى آدم (تغيري يف الصورة حنو  أن يكون بتغيري يف املعىن فقط دون ال       " الثاين  " 

                                           
 .١/٥٦٠ ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف صحيح مسلم:   مسلم )1(
، دار اجليـل ، بـريوت،       ٢٠:  ، ص  اإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية       :   حمسني ، حممد سامل       )2(

 .١م ، ط١٩٩٧-هـ١٤١٧
 .٢٠:  ، مرجع سابق ، صاإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية:   حمسني ، حممد سامل )3(
 .٢١:  ، مرجع سابق ،صاإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية:    حمسني ، حممد سامل)4(



 ٣٣٧

 .على ما فيها من قراءات ) من ربه كلمات 
تبلُـوا ،   (أن يكون يف احلروف مع التغيري يف املعىن ال الصورة حنو            " الثالث  " 
 ).تتلُُوا

الِسراط ،  (أن يكون يف احلروف مع التغيري يف الصورة ال املعىن حنو            " الرابع  " 
 ) .الصراط

 ).يأتل ،يتألَ(أن يكون يف احلروف ، والصور حنو " اخلامس " 
على مـا   ) فيقتلون ، ويقتلون  (أن يكون يف التقدمي والتأخري حنو       " السادس  " 

 .فيهما من القراءات 
 ) "وأوصى ،ووصى(أن يكون يف الزيادة والنقصان حنو " السابع " 

حيحة ، والـشاذة قـد   وتوصل إىل استنتاج مفاده أن مجيع القراءات السبعة ، والعشرة الص      
نزلت على الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما قال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه ابن عبـاس                  

فراجعته ،فلم أزل استزيده ،ويزيـدين حـىت انتـهى إىل سـبعة             " اقرأين جربيل على حرف     "
  . )١("أحرف

 صلى اهللا عليـه     وقد تلقى الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني القرآن بقراءاته من رسول اهللا           
 .وسلم يف مسجده ، وقاموا بنقلها إىل األمة بطرق خمتلفة منها التعليم املباشر 

رأيت رجالً سأل األسود بن يزيد ،وهو يعلم القرآن         : قال أبو إسحاق    "
، القمـر   (   فهل من مدكر   : كيف تقرأ هذا احلرف     : يف املسجد ، فقال   

مسعت عبد اهللا بـن     : مث قال   ،  دال   ال بل : أذال أم دال ؟ فقال       ) ١٧: آية  
) مـذّكر   : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها         : مسعود يقول   

  )٢( " داالً 

فهذا ابن مسعود رضي اهللا عنه تلقي قراءة القرآن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف                  
 .مسجده ، وقام بنقلها إىل تالميذه الذين نقلوها إىل من تعلم منهم 

                                           
إسناده صحيح علـى شـرط      : " وقال حمقق الكتاب    ) ٢٣٧٥: ( ، مسند ابن عباس ، رقم احلديث          املسند :  أمحد    )1(

 " .الشيخني 
 ) .إسناده صحيح ( قق وقال احمل) ٤٤٠١: ( ، مسند ابن مسعود ، رقم احلديث املسند:   أمحد )2(



 ٣٣٨

 فكان يقوم بنقلـها     )١(وكان بعض التابعني قد تلقى عدداً من القراءات الثابتة عن الصحابة            
 .إىل من يسمعها منه ، عن طريق القراءة ا يف الصالة 

كان سعيد بن جبري يؤمنا يف شهر رمضان ، فيقرأ ليلـة            : عن إمساعيل بن عبد امللك قال       " 
 )٢("اءة زيد بن ثابت ، وليلة بقراءة غريه ، وهكذا أبـداً           بقراءة عبد اهللا بن مسعود ، وليلة بقر       

وذلك لكي يستفيد من حيضر تلك الصالة معرفة القراءات القرآنية باإلضافة إىل أجر الـصالة               
 .وثواا 

عن إمام فتواتر سند بعض القراءات وصح       وظل املسلمون يتناقلون تالوة القرآن شفهياً إماماً        
ة ،ولو بوجه من الوجوه ،ووافقت أحد املصاحف العثمانية فسميت          ذلك السند ،ووافقت العربي   

 . )٣(بالقراءة الصحيحة ،ومسي ما سواها قراءة ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة 
وما يهمنا هنا هو التأكيد على أن هذه التالوات بتعدد القراءات تلقتها األمة يف املساجد إما                

 أمثال ابن مـسعود ،      واملشهورون ،   املعروفونا األئمة   عن طريق ِحلَق تعليم القرآن اليت أقامه      
وأيب موسى األشعري ، وأبو الدرداء ، وأيب بن كعب ،ومعاذ بن جبل وغريهم من الصحابة ،                 
ومن جاء بعدهم من تالميذهم ، أو عن طريق تالوة القرآن يف الصالة الـيت كـان حيـضرها                   

 . أولئك األئمة املسلمون يف املساجد فيسمعون مجيعهم هذه الطرق من
 : احلديث النبوي الشريف : ثانياً 

ويأيت احلديث النبوي يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي ،من حيث كونه أحد مواد التعليم               
): البغـدادي ( اليت كان االهتمام بتعليمها يف املسجد يف القرن األول اهلجري كبرياً جداً ، قال               

حاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وسنته ،فيجب علـى           والذي يتلو القرآن من العلوم أ     "
 .)٤("الناس طلبها إذا كانت أس الشريعة ،وقاعدا 

ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قـول ،أو فعـل ،أو               :" واحلديث النبوي هو    
 .)٥("تقرير، أو صفة 

                                           
 .١/١٠٨ ،مرجع سابق ، التفسري واملفسرون:   الذهيب ، حممد )1(
 .١/١٠٨ ،مرجع سابق ، التفسري واملفسرون:   الذهيب ، حممد )2(
 .ت.، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، د١/٩ ، النشر يف القراءات العشر:   ابن اجلرزي ، حممد بن حممد )3(
 .١/١١١ ،مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: دي، أمحد بن علي   البغدا)4(
 .٨م ، ط١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،مكتبة املعارف ، الرياض ، ١٥: ، صتيسري مصطلح احلديث:   الطحان ، حممود )5(



 ٣٣٩

هللا عليه وسلم ، والعمل ا      وقد حث سبحانه وتعاىل عبادة املؤمنني على األخذ بسنته صلى ا          

 ).٧:احلشر،آية (  وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما �َهاكُم عنه فَا�ْتَهوا : قال تعاىل 

 ".وحث صلى اهللا عليه وسلم أمته على التمسك بسنته حىت ال يضلوا أو يزيغوا عن احلق 
إين قد خلفـت    : صلى اهللا عليه وسلم     قال سول اهللا    : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        " 

فيكم شيئني لن تضلوا أبداً ما أخذمت ما ،وعملتم مبا فيهما ،كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت                 
 )١("يردا على احلوض 

ومن هنا جاءت أمهية احلديث النبوي الشريف ،فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلقيه               
ظه عنه ،بل إم لشدة حرصهم على حفظ كل ما يقوله           على أصحابه يف مسجده ،فيقومون حبف     

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،فقد كانوا يقسمون ألفاظه كلمةً كلمةً بينهم كي حيفظ كـل                 
واحد منهم بإتقان تلك الكلمة مث يكونون من جمموعها نص احلديث الذي مسعوه منه صلى اهللا                

 .عليه وسلم 
احتشدوا للصالة غداً ، فإن يل إلـيكم        : اهللا عليه وسلم قال     فعن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى        

دونك أول كلمٍة يتكلم ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنـت             : حاجة ،فقال رفقة منهم     
 .)٢("اليت تليها ،وأنت اليت تليها ،لئال يفوتكم شيء من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  لم أمته شرف تبليغ حديثه صلى اهللا عليه وسلم فقـال            مل صلى اهللا عليه وس    ويف حني ح :
 .)٣("نضر اهللا امرءاً مسع منا شيئاً فبلغه كما مسعه ،فرب مبلغ أوعى من سامع "

مـن  : "فقد محلهم أيضاً مسؤولية الدقة واألمانة يف التبليغ عنه فقال صلى اهللا عليه وسـلم       
 .)٤("كذب علي معتمداً فليتبوأ مقعده من النار 

 :ومن أمثلة إلقائه صلى اهللا عليه وسلم للحديث النبوي على أصحابه يف مسجده ما يلي

                                           
 ". الصحيححديث اخلطبة متفق على إخراجه يف"  وقال ١/٩٣ ، كتاب العلم ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )1(
 ).٨١٢: ( ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد ،رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )2(
حـديث  " مث قـال    ) ٢٧٩٥: ( ، أبواب العلم ،باب يف احلث على تبليغ ،رقم احلديث            اجلامع الصحيح :   الترمذي    )3(

 " .حسن صحيح 
 )١٠٨(تاب العلم ،باب إمث من كذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رقم احلديث  ،كصحيح البخاري:   البخاري )4(



 ٣٤٠

مسع رسول اهللا صـلى اهللا      : " عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت        " 
إمنا أنا بشر  :  حجرته ،فخرج إليهم فقال      نلَبةَ خصم ببا  جعليه وسلم   

ض فأحسب  ، وإنه يأتيين اخلصم ،ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بع          
أنه صادق ،فأقضى له ،فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من             

 )١("النار فليحملها أو ليذرها 
فكان صلى اهللا عليه وسلم يوجه أمته يف كل صغرية وكبرية من أمور حيام مـن خـالل                  

دار قضائهم ، وفيـه     املسجد الذي كان مكان اجتماعهم ، و      حديثه الذي كان يلقيه عليهم يف       
 .اكمون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يشجر بينهم وخيتلفون فيه يتح

كما كان صلى اهللا عليه وسلم يعلِّق يف أحاديثه على أفعال الصحابة ، ويوضح هلم مـدى                 
مطابقتها ملقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء ،مما جعل أحاديثه ترتبط يف أذهام بـاملواقف الـيت               

 :  عليه وسلم صححها هلم صلى اهللا

دخل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : " عن أنس رضي اهللا عنه قال       " 
: ما هذا ؟ قـالوا      : وسلم املسجد ،وحبل ممدود بني ساريتني فقال        

حلُّـوه  : لزينب تصلي ،فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ،فقـال           
 )٢("ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد 

مجيع جوانب احلياة بتوجيهات شاملة متكاملة مل تدع صغريةً         وهكذا أثرى احلديث النبوي     
 .أو كبريةً يف حياة املسلمني إال كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها توجيه أو تنبيه 

كما كان يوجههم بأفعاله اليت يقوم ا أمامهم ليدهلم على إباحتها ،فحديثه صلى اهللا عليه               
،بل لقد كانت أفعاله صلى اهللا عليه وسلم من سـنته الـيت             وسلم ال يقتصر على أقواله فقط       

 .كسنة يعمل ا إىل يومنا هذا أخذا عنه أمته وتناقلتها 
 خرج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمامه بنت أيب العـاص علـى    ":عن أيب قتادة قال  

 )٣ (." عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها ،وإذا رفع رفعها 
                                           

 ).١٧١٣: ( ،كتاب األقضية ،باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة ،رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
لقـرآن أو    ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه ا              صحيح مسلم :   مسلم    )2(

 ) .٧٨٤: (الذكر بأن يرقد حىت يذهب عنه ذلك ،رقم احلديث 
:  ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب جواز محل الصبيان يف الـصالة ،رقـم احلـديث                 صحيح مسلم :   مسلم    )3(
)٥٤٣( 



 ٣٤١

 وغري ذلك  منه على أشياء كثرية من ضمنها جواز محل الطفل للمصلي،فهذا احلديث يستدل
كما كان صلى اهللا عليه وسلم جييب على أسئلة أمته يف مسجده ، عالنيةً حلرصه علـى أن                  
يوجههم حىت يف ما جيول يف خواطرهم من تساؤالت ،قد تكون يف أذهان الكثريين من أمتـه                 

ذلك التساؤل يف ذهنه إىل يوم القيامة لذلك حرص         فإجابة أحدهم توجيه له وجلميع من خطر        
 .الصحابة رضوان اهللا عليهم على مساع إجاباته على أولئك السائلني ونقلها إىل من جاء بعدهم

أي العمل  : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم       : " فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          
مث أي؟  : مث بر الوالدين ، قـال       : مث أي؟ قال    : ل  الصالة على وقتها ،قا   : أحب إىل اهللا ؟ قال      

  )١(".اجلهاد يف سبيل اهللا : قال 
فكان توجيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا وإجابته على أسئلته توجيهاً جلميـع                

 حرص الصحابة رضوان اهللا عليهم على معرفة حديثة صلى اهللا عليه وسلم ، ومتييزه               وقداألمة  
 غريه ،واجتهدوا يف أخذه من العدول املوثوق بدقتهم وأمانتهم يف النقل حىت تفـرع               عن كالم 

 : علم احلديث إىل فرعني رئيسني مها 

وهو العلم الذي يقوم على النقل احملرر الدقيق لكل ما          : علم احلديث رواية    " 
 .أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

وهو جمموعة من املباحث واملسائل يعرف ـا حـال          : ديث دراية   وعلم احل 
 )٢("الراوي واملروي من حيث القبول والرد 

وكان هذا حرصاً منهم على أال يداخل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي شوائب                
 .أو كالم دخيل وأن ينقل إلينا حديثه صلى اهللا عليه وسلم بكل دقة وأمانة 

 تدوينه ليحفظ من النسيان والضياع ،ومت هذا التدوين يف حكم عمر بن             كما حرصوا على  
 : على املدينة بكتابة احلديث النبوي وتدوينه فقالأمر واليهعبد العزيز رمحه اهللا تعاىل الذي 

ِخفْـت  فاكتبه فـإين  ، انظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو سنته     " 
 )٣("ء وال تقبل إال حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم دروس العلم وذهاب العلما

                                           
 ).٥٢٤: ( ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها ،رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )1(
 .١٤م ، ط١٩٨٢ ،دار العلم للماليني ،بريوت ، ١٠٧:  ،صعلوم احلديث ومصطلحه:   الصاحل ، صبحي )2(
 ).١٠٠: ( ،كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم ،رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )3(



 ٣٤٢

وهذا يعين أن احلديث النبوي كان يتم تناقله طوال القرن األول اهلجري شفهياً ومل يـدون                
احلديث رمسياً إال يف اية القرن األول اهلجري وهذا دليل على دقة الصحابة وضبهم وأمانتهم               

 .يف النقل 
 :علم التوحيد : ثالثاً 
و الذي قامت عليه مجيع الشرائع ،وبعث من أجله الرسل ،فهو دعوة األنبيـاء علـيهم                وه

الصالة والسالم من لدن نوح عليه السالم إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو حق اهللا تعـاىل                  
 .على العباد فإذا أتوا به كان حقاً عليه أن ال يعذم 

اهللا ورسـوله  : حق اهللا على العباد ؟ قـال      يا معاذ أتدري ما     : قال صلى اهللا عليه وسلم      " 
اهللا ورسـوله   : أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ،أتدري ما حقهم عليه ؟ قـال              : أعلم ، قال    

  )١ (" .أن ال يعذم : أعلم،قال 
 : إىل ثالثة أقسام وينقسم التوحيد 

ق والرزق  وهو العلم واالعتقاد بأن اهللا هو املتفرد باخلل       :  توحيد الربوبية    -١" 
: والتدبري وهذا النوع أقر به املشركون ،ومل يدخلهم يف اإلسالم ، قال تعاىل              

 فَكُونؤفَأَ�َّى ي اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مأَلْتَهس لَئِنو   ) ٨٧: الزخرف ،آية. ( 
وهو إخالص العبادة هللا وحده ال شريك لـه جبميـع           :  توحيد األلوهية    -٢
واع العبادة كاحملبة ،واخلوف، والرجاء ،والتوكل ،والدعاء ، وغـري ذلـك            أن

 .،وهذا النوع هو الذي أنكره املشركون 
وهو أن يوصف اهللا مبا وصف به نفـسه يف          :  توحيد األمساء والصفات     -٣

كتابه ، أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم على الوجه الالئق بعظمتـه               
أقر به بعض املشركني ، وأنكره بعضهم جهـالً أو          وهذا النوع قد    .وجالله  

 )٢ (" عناداً 
 .،فال يكفي اإلميان بأحدها دون األخروهكذا كان للتوحيد أنواع ثالثة يكمل بعضها بعضاً

والتوحيد أول ما جيب على املسلم أن يتعلمه من أمور دينه ،ألنه أول ما يعمل به ، وعليـه                   

                                           
 ).٢٤: (ة ،رقم احلديث ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنصحيح مسلم:   مسلم )1(
م ،  . ، دار ابـن خزميـة ، د        ٢٥:  ، ص    األحكام امللمة على الدروس املهمة لعامـة األمـة        :   الفايز ، عبد العزيز       )2(

  .١م ، ط١٩٩٥ -هـ ١٤١٦



 ٣٤٣

رسوخ العقيدة يف النفس اإلنسانية أكرب األثر يف قبوهلـا ملـا      يبىن قبول العمل أورده ، كما أن ل       
يلقى عليها من أوامر ونواهي ،لذلك فقد بدأ اهللا تعاىل بترسيخ العقيدة من خالل اآليـات ، مث                  

 .نزلت التشريعات املختلفة 

 منه سورة   أول ما نزل   إمنا نزل : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       " 
     ل فيها ذكراجلنة ، والنار ،حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم         من املفص

ال : نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا            
ال ندع الزنا أبداً ، لقـد       : ندع اخلمر أبداً ولو نزل ال تزنوا ، لقالوا          

             نزل مبكة على حممد صلى اهللا عليه وسلم وإين جلاريةً ألعـب   ِـلب 
 وةُ ماعالس         ـرأَمـى وهةُ أَداعالـسو مهعِـد)    وما نزلت  ) ٤٦: القمر ،آية

 )١("سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده 
 التوحيد أول ما يتلقاه املسلم من خالل التعليم اإلسالمي أسوةً برسول اهللا صلى اهللا               كانو

 )٢ (.عليه وسلم الذي قضى أيام دعوته األوىل يف ترسيخ عقيدة التوحيد يف النفوس
 .والذي أوصى من أرسلهم للتعليم بالبدء به ،مث التدرج إىل غريه 

 بعث النيب صلى اهللا عليه      ملا:  قال   –رضي اهللا عنه    –عن ابن عباس    " 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب       : وسلم معاذاً حنو اليمن قال له       

فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل ،فإذا عرفوا ذلـك             
فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم ، فإذا            

 تؤخذ من غنيهم صلوا فأخربهم أن اهللا افترض عليهم زكاة يف أمواهلم        
        كرائم أمـوال    فترد على فقريهم ،فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 

 )٣(" الناس 
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا يوجه معاذ بن جبل إىل البدء باألساس الذي يبىن عليـه                 
 التعليم يف اإلسالم ،وهو تعليم التوحيد للناس ،فإذا عرفوه وأقروا به صاروا مسلمني ، وأمكـن               

 .بعد ذلك تعليمهم شرائع اإلسالم األخرى 

                                           
 ).٤٨٩١: ( ، كتاب التفسري ، باب تأليف القرآن ،رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )1(
 .٢٥٦:  ، مرجع سابق ، صليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلمالتع:   احلريب ، سند )2(
 )١٣٩٢: ( ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ،رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )3(



 ٣٤٤

ومع أمهية البدء بترسيخ العقيدة يف النفوس قبل البدء بالتعليم ، فإن ذلك ال يعين أن تعلـيم                  
التوحيد قد توقف بعد دخول الناس يف اإلسالم ،فإن املسلم قد يتعرض إىل احنـراف عقيدتـه                 

صحيح ما قد يعرض للعقيدة من احنرافات       بالبدع واألمور املفضية إىل الشرك ،فكان البد من ت        
 .حىت تبقى صافية نقية 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       : عن زيد بن خالد اجلهين قال       " 
وسلم صالة الصبح باحلديبية على إثر مساٍء كانت من الليـل ،فلمـا             

: هل تدرون ماذا قال بكم ؟ قـالوا       : انصرف أقبل عل الناس ،فقال      
أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،       : قال  : ، قال   اهللا ورسوله أعلم    

مطرنا بفضل اهللا ورمحته ،فـذلك مـؤمن يب كـافر           : فأما من قال    
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كـافر يب        : بالكواكب ،وأما من قال     

 .)١("مؤمن بالكواكب 
 والرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا يوجه أمته يف درٍس عملي إثر نزول املطر يف ليلـة مـن                  
الليايل إىل مدخل من مداخل الشرك يف النفس اإلنسانية أال وهو إرجاع الفـضل يف حـدوث                 

 .األشياء إىل األسباب الطبيعية من جنوم وغريها دون مسبب األسباب وهو اهللا سبحانه وتعاىل
واملطر هنا من األشياء اليت حتدث بفضل اهللا ورمحته عن طريق يئته لألسباب اليت تؤدي إىل                

 فيجب على املسلم أن يوقن أن نزول املطر إمنا هو بفضل اهللا ،وأن ما يراه من مقـدمات                   نزوله
 .طبيعية لرتول األمطار إمنا هي أسباب هيأها اهللا تعاىل ولو مل يشأ أن حتدث ملا حدثت 

كما أن الشرك يف األلفاظ كان من األمور اليت حتدث كثرياً عند العرب يف اجلاهلية والـيت                 
 .وهلم لإلسالم ، فكان صلى اهللا عليه وسلم حيذر أمته منها بشدة حدثت بعد دخ

ما شـاء اهللا    :  أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم          –رضي اهللا عنهما    –عن ابن عباس    
 )٢("أجعلتين هللا عدالً ؟ بل ما شـاء اهللا وحـده            : وشئت فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم         

 .ة ، فال يصح عطفها على مشيئة أحد من اخللق فاملشيئة اإلهلية فوق كل مشيئ

                                           
 ) .٧١: ( ، كتاب اإلميان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
 " .صحيح لغريه : " قال احملقق ) ١٨٣٩: ( ، مسند ابن عباس ، رقم احلديث  املسند:  أمحد  )2(



 ٣٤٥

وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيذر من كل أمر ميكن أن خيل بعقيدة املـؤمن        
ويؤدي إىل احنرافها ،كما كان أيضاً يعلمهم كيفية الثبات على اإلميان الصحيح والتخلص مـن      

 .إغواءه مهه أنه غري مؤمن ،فيسهل عليه الوساوس اليت قد تساور املؤمن بكيد من الشيطان ليو
ال يـزال   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         :  قال   -عنهرضي اهللا   –عن أيب هريرة    

هذا خلق اهللا اخللق؟ فمن خلق اهللا ؟ فمن وجد من ذلـك شـيئاً               : الناس يتساءلون حىت يقال     
  )١(" باهللا آمنت : فليقل 

وجه أمته إىل جتنب البدع واألمور املفضية إىل الـشرك          والرسول صلى اهللا عليه وسلم كما       
فهو يوجهها هنا إىل كيفية الثبات على اإلميان الصحيح وجتنب الوساوس، واألوهام الـيت إذا               

 .كما ورد يف احلديث الشريف " آمنت باهللا " وجدها املسلم فعليه أن يقول 
 .ة يف حياة اإلنسان املسلم مث استمر تعليم التوحيد بعد العهد النبوي ألمهيته الكبري

فيسمع :  يف حلقة ، قال      -رضي اهللا عنهما  –كنت مع ابن عمر     : عن سعد بن عبيدة قال      " 
كانـت ميـني   : ال وأيب ، فرماه ابن عمر باحلصى ، فقال       : رجالً يف حلقة أخرى ،وهو يقول       

 .)٢(" إا شرك: عمر فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها ،وقال 
 . بغري اهللا من الشرك ،فال حيلف إال باهللا تعاىل وحده فاحللف

وهكذا كان التوحيد من أهم العلوم اليت مت تعلميها يف املساجد ،حيث اكتسب أمهيته مـن                
 .كونه حمور الرساالت السماوية والدعوات الربانية 

رسله للناس   بل يف دين اهللا كله منذ أن أرسل اهللا           – اإلسالم   –إذ أن األمر يف هذا الدين       " 
 .)٣("ملن األلوهية يف هذه األرض ؟ وملن الربوبية على هؤالء الناس؟ : منذ فجر التاريخ هو 

                                           
 ).١٣٤: ( ، كتاب اإلميان ، باب الوسوسة يف اإلميان ما يقوله من وجدها ،رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
 " .رجاله ثقات رجال الشيخني : " قال احملقق ) ٥٢٥٦: ( ، مسند ابن عمر ، رقم احلديث املسند:   أمحد )2(
 ، دار األرقـم ، عمـان ، دار القـبس ، بـريوت ،                ٤٥:  ، ص    التربية اإلسالمية يف ظالل القرآن    :   قطب ،سيد     )3(

  .١م ، ط١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣



 ٣٤٦

 : الفقـه : رابعاً 
  .)١(" معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد : " والفقه هو 

 : وعرف الفقه أيضاً بأنه 

وجوب ، واحلظر ، والنـدب ،       معرفة أحكام اهللا تعاىل يف أفعال املكلفني بال       " 
والكراهة ، واإلباحة ،وهي متلقاة من الكتاب ، والسنة ، وما نصه الـشارع              

 )٢("ملعرفتها يف األدلة ،فإذا استخرجت األحكام من تلك األدلة قيل هلا فقهاً 
، ويشمل الفقـه علـى      )٣(وعلم الفقه ناشئ عن دراسة القرآن الكرمي ، واحلديث الشريف         

 . )٤( الكتاب، والسنة ، واإلمجاع ، والقياسهت ، واملعامالت معاً ، ومصادرأحكام العبادا

  لِيتَفَقَّهـوا    : وقد رغَّب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف التفقه يف الدين امتثاالً لقوله تعاىل               
 ) .١٢٢: التوبة ، آية ( فِي الدينِ 

 لذلك كان الفقه من     )٥("فقهه يف الدين    من يرد اهللا به خرياً ي     : " فقال صلى اهللا عليه وسلم      
 .أكثر املواضيع تناوالً يف جمالس الصحابة ، وحلقام يف القرن األول اهلجري 

كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جلـسوا          : عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال        " 
  )٦(" سورة  إال أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجالً بقراءة – يعين الفقه –كان حديثهم 

وهذا يعين أن دراسة الفقه ومنبعه األصلي القرآن الكرمي ،والسنة النبوية مها حمور دراسـات               
 .املسلمني يف املساجد يف القرن األول اهلجري 

حيث كان صلى اهللا عليه وسلم يوضح ألمته أكثر أحكام العبادات واملعامالت يف مسجده              
لم ألمته املعامالت اجلائزة ،وتلك احملرمة ، ويفـصل         ففي جمال البيوع يوضح صلى اهللا عليه وس       

 : هلم ذلك ،يقول عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 

                                           
 .١/٥٤ ، مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه:   البغدادي ، أمحد بن علي )1(
 .٢/٥٤١ ، مصدر سابق ، خلدونتاريخ ابن :   ابن خلدون ، عبد الرمحن )2(
 .٢/٣٣٠ ، مرجع سابق ، تاريخ اإلسالم:   حسن ، حسن إبراهيم )3(
 )  التعليم يف عصر السرية والراشـدين      ( املؤسسات واملمارسات     " التربية العربية اإلسالمية  :   العمري ، أكرم ضياء       )4(

 .٩١: مرجع سابق ، ص 
 ) .٧١: (لم ، باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين ،رقم احلديث  ، كتاب العصحيح البخاري:   البخاري )5(
 ".صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه "  ، وقال ١/٩٤ ، كتاب العلم ، املستدرك على الصحيحني:   احلاكم )6(



 ٣٤٧

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جملس مـن جمـالس              " 
الذهب : األنصار ليلة اخلميس يف رمضان مل يصم رمضان بعده يقول 

داً بيد فما زاد فهو ربا      بالذهب مثالً مبثل سواًء بسواء ، وزناً بوزن ي        
واحلنطَةُ باِحلنطَة قفيزاً بقفيز ، يد بيد ،فما زاد فهو ربا ،والتمر بالتمر             

 )١("قفيزاً بقفيز يد بيد ،فما زاد فهو ربا 
ففي هذا احلديث الشريف يوضح صلى اهللا عليه وسلم ألمته أحكام البيوع ، وما جيوز منها                

 . دقة ووضوح وما حيرم يف الشريعة اإلسالمية بكل
ويف حديث آخر يقف صلى اهللا عليه وسلم على املنرب ليوضح أحكام الطالق ، وحيدد ألمته                

 .ِعدةَ املرأة املتوىف عنها زوجها ، وما جيوز يف اإلحداد ، وما ال جيوز للمرأة عمله 
ليه مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع     : " فعن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت            

ال يحلُّ المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تحد على ميت فوق ثالث إال             : وسلم يقول على املنرب     
 )٢ (.على زوج أربعة أشهر وعشرا 

وهكذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوضح ألمته مجيع األحكام الشرعية اليت هي مـدار                
 .جلميع الفقه وعليها تقوم دراسته يف مسجده حىت ينتفع ا ا

بل كان أيضاً يوضح لصحابته أحكام أعمال يقومون ا من حيـث اِحلـلُّ والتحـرمي ،                 
والكراهة واجلواز ، فمثالً كان صلى اهللا عليه وسلم يوجه أمته حول أحكـام األفعـال الـيت                  
يقومون ا أثناء الصالة وقبلها أو بعدها مثل حكم مسابقة املأموم لإلمام ،أو النظر إىل السماء                

 .أثناء الصالة أو التشبيك بني األصابع عند انتظار الصالة يف املسجد 
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         :  قال   -رضي اهللا عنه  –عن كعب بن عجرة     " 

يا كعب إذا كنت يف املسجد ، فال تـشبكن بـني            : املسجد وقد شبكت بني أصابعي ، فقال        
  . )٣(" ة انتظرت الصالما أصابعك ، فأنت يف صالة 

                                           
 ).١٥٨٧: (  ، كتاب املساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
 ) .١٤٨٦: (  ، كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )2(
: وقال حمقـق املـسند      ) .١١٥٩: (  ، رقم احلديث     مسند أيب داوود الطيالسي   :   ابن اجلارود ، سليمان بن داوود         )3(
 " .حديث صحيح "



 ٣٤٨

وذه الطريقة ،وضح صلى اهللا عليه وسلم ألمته الكثري من أحكام العبادات واملعامالت يف              
مجيع ااالت ،ووضحها هلم بطريقة مبسطة ،يفهمها مجيع من ارتاد املـسجد مـن خمتلـف                

  دراسة الفقه يف املساجد بعد العهد النبوي ،بل لقد زادت أمهية دراسـة             استمرتالطبقات مث   
هذه املادة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث كان أي اختالف يف أي مسألٍة من املسائل                  
حيسمه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها ، أما بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم ، فقـد                    

ستجد احتاج املسلمون بشدة إىل دراسة الفقه الستنباط األحكام الشرعية اليت يعملون ا فيما ي             
 . يف القرآن الكرمي أو احلديث النبوي  حكمهفيهم مما مل يذكر

وقد عكف املسلمون على دراسة القرآن ، والسنة النبوية ،ومها مصدرا التشريع ، وأفنـوا               " 
 .)١("حيام يف حتصيل معانيهما ،فمنهما أخذ الفقه الذي هو مدار األحكام الشرعية 

نبوية املطهرة مها مصدرا الفقه الرئيسيني ، فإما مل يكونا          وإذا كان القرآن الكرمي ،والسنة ال     
االجتهاد ، اإلمجاع،   : املصدرين الوحيدين ، بل كان هناك مصادر أخرى للفقه اإلسالمي هي            

 .والقياس 
واالجتهاد بالرأي هو أحد مصادر التشريع اإلسالمي ، وقد كان موجوداً منذ عهد الـنيب               

 .ا العمل به صلى اهللا عليه وسلم ،فأقَّر

: ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذاً إىل اليمن ،قال له              " 
:  كتاب اهللا ، قـال        يف أقضي مبا : مب تقضي إن عرض قضاء ؟ قال        

أقضي مبا قضى به الرسول صلى      : فإن مل يكن يف كتاب اهللا ؟ قلت         
 فإن مل يكن فيما قضى به الرسول ؟ قـال ،          : اهللا عليه وسلم ، قال      

 ،وال آلو ،فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    رأييأجتهد  : قلت  
احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملـا يرضـي           : صدري وقال   

 .)٢("رسول اهللا 

                                           
 ، رسـالة  ٦٨: ص يف البالد اليت مت فتحها يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، التربية والتعليم :   مننقاين ، سامي      )1(

 .هـ١٤٠٨ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، الفصل الدراسي الثاين ، 
 ).٣٥٩٢: (ديث  ، كتاب األقفية ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، رقم احلسنن أيب داوود:   أبو داوود )2(

: ، وقال حمقق املـسند      ) ٥٦٠: ( رقم احلديث    مسند أيب داوود الطيالسي ،    : ابن اجلارود ، سليمان بن داوود        
 "إسناده صعيف جلهالة أصحاب معاذ "



 ٣٤٩

لعلمـه حباجـة    " اجتهد رأي وال آلو     " فهنا أقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول معاذ           
، فلذلك كان االجتهاد أحد مـصادر التـشريع         األمة إىل االجتهاد فيما مل يرد به نص شرعي          

 .كما ترتب على االجتهاد ظهور املصدر الثالث من مصادر التشريع والفقه .املعتربة 
حيث إن إمجاع الصحابة ، والعلماء على عمٍل ما يعترب املصدر الثالـث مـن أصـول                 " 
 .)١("التشريع

 األكثرية من أهل الفقه والـدين       واإلمجاع ال يكون برأي األكثرية من العامة ، بل هو رأي          
يا رسول اهللا  إن نزل بنا أمر ليس فيه          : قلت  :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن علي بن أيب طالب      "

شاوروا فيه الفقهاء والعابدين وال متـضوا فيـه رأي          : بيان أمٍر ، والي ، فما تأمرين ؟ قال          
 )٢ (" .خاصة 

دثون متميزون ،فقد ظهر فيه أيضاً فقهاء أفذاذ        وكما ظهر يف القرن األول اهلجري قراُء وحم       
  )٣(" أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل : " قال صلى اهللا عليه وسلم 

من أراد أن   : "  يف خطبته اليت ألقاها باجلابية       –رضي اهللا عنه    –كما قال عمر بن اخلطاب      
 )٤ (" .يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل 

هرهم ،فهذا ال يعين أنه كان الوحيد الذي متيز بالفقه ، فهناك الكـثريون      ولئن كان معاذ أش   
 . ، وهؤالء من الصحابة)٧(، وعبد اهللا بن سالم )٦(، وزيد بن ثابت)٥(علي بن أيب طالب : مثل 

                                           
  مرجـع سـابق ،  التربية والتعليم يف البالد اليت مت فتحها يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،          :   مننقاين ، سامي      )1(
 .٦٧:ص

 ".رجاله موثوقون من أهل الصحيح :  ، وقال ١/١٧٨ ، كتاب العلم ، باب يف اإلمجاع ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
: وقال الترمذي ). ٣٨٧٩: ( ، أبواب املناقب ، باب مناقب معاذ بن جبل ، رقم احلديث              اجلامع الصحيح :   الترمذي    )3(

 " .غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 
فيه سليمان بـن    : " وقال اهليثمي   . ١/١٣٥كتاب العلم ، باب أخذ كل علٍم من أهله ،            : جممع الزوائد :   اهليثمي    )4(

 " .داوود بن احلصني مل أر من ذكره 
 .٢٢: طبقات الفقهاء ، مصدر سابق ، ص :   الشريازي ، إبراهيم بن علي )5(
 .٢٧: مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء ، :   الشريازي ، إبراهيم بن علي )6(
 .١٦: طبقات احلفاظ ، مصدر سابق ، ص : عبد الرمحن بن أيب بكر :   السيوطي )7(



 ٣٥٠

سـعيد  : وعندما جاء عهد التابعني ومن بعدهم ظهر فقهاء متميزون اشتهر فقههم ،ومنهم             
 ،وأبو بكر بـن عبـد الـرمحن         )٢ ()هـ٩٤ت( وعروة بن الزبري     ،)١ ()هـ٩٤ت(بن املسيب   

ـ ١٠٨ت(،والقاسم بن حممـد     )٤ ()هـ٩٤ت( ، وخارجة بن زيد      )٣ ()هـ٩٤ت(  ،  )٥ ()هـ
 .  ،وغريهم )٦ ()هـ١١٦ت(ومكحول 

وقد ارتبط تعليم الفقه وتعلمه بالقضاء والفتوى يف كثري من األحيان ،ذلك أن العلمـاء يف                
ون عدم اخلوض يف أية مسألة ما مل تكن قد وقعت بالفعل ، فإذا وقعـت                ذلك العهد كانوا ير   

املسألة كانت إجابتهم عليها فتوى للسائل ، وذلك حرصاً منهم على عدم اخلوض يف أمور مل                
 .حتدث بعد ، وتقديرها قبل وقوعها 

يف لذلك كان تعليم الفقه يتم عن طريق حضور املتعلم الس القضاء والفتوى اليت تعقـد                
 . املساجد واليت مل تكن منفصلة عن جمالس التعليم بل كانت جزءاً منها 

 .كان الكثري من الصحابة يتولون التعليم والقضاء يف آن واحد ف
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالـب           : رضي اهللا عنه قال     –عن ابن عباس    " 

 ،  يف صدره ال علم يل بالقضاء ، فدفع        : علمهم الشرائع ، واقض بينهم فقال     : إىل اليمن فقال    
  .)٧("اللهم اهده للقضاء : وقال 

كما بعث صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل إىل اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع اإلسالم                
 )٨ (.ويقضي بينهم 

واالرتباط الكبري بني التعليم والقضاء يتضح جلياً من تكليف عمر بـن اخلطـاب لـبعض                

                                           
 .٣٩:  ، مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء:   الشريازي ، إبراهيم بن علي )1(
 .٤٠:  ، مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء:   الشريازي ، إبراهيم بن علي )2(
 .٤٢:  ، مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء: بن علي   الشريازي ، إبراهيم )3(
 .٤٣:  ، مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء:   الشريازي ، إبراهيم بن علي )4(
 .٤١:  ، مصدر سابق ، ص طبقات الفقهاء:   الشريازي ، إبراهيم بن علي )5(
 .٤٩:  ، مصدر سابق ، ص طبقات احلفاظ:   السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر )6(
" حـديث حـسن     ) "٣٥٨٢: ( ، كتاب األقفية ،باب كيف القضاء ، رقم احلـديث            سنن أيب داوود  :   أبو داوود     )7(
 ) .٣٥٠٧: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث صحيح سنن أيب داوود: األلباين (
 .١/٢٥٨ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين  )8(



 ٣٥١

 ،ووىل أبا   )١(لقيام ذين العملني فوىل أبا الدرداء وهو معلم مشهور القضاء باملدينة            الصحابة با 
 ، كما استعمل ابن مـسعود       )٣( ، ووىل شرحياً قضاء البصرة       )٢(موسى األشعري قضاء الكوفة     

 ، ووىل عبادة بن الصامت قضاء فلسطني وكلفه         )٤(وهو من أشهر معلمي القرآن على القضاء        
  )٥ (.ا بتعليم أهله

وهذا االرتباط الكبري بني التعليم والقضاء هو امليدان الفسيح لتطبيق األحكام الفقهية عملياً             
أنتج تالميذاً أفذاذاً يف مستواهم العلمي نتيجة حلضورهم للتطبيق العملي لألحكام الفقهيـة يف              

 .أرض الواقع 
 أن توجد حلقات علمية تتوىل      ولكن هذا االرتباط بني الفقه والقضاء والفتوى أيضاً مل مينع         

تعليم هذه املادة يف مساجد املشرق العريب يف القرن األول اهلجري ،لكـن أصـحاا كـانوا                 
يتناولون فيها ما ورد من أحكام شرعية وردت يف الكتاب ،والسنة ، وإمجاع األمة ، واجتهاد                

 بعد حىت ال يدخلوا يف      املعتربين من العلماء ،وحياولون عدم اخلوض يف مسائل خالفية مل حتدث          
 .راء واجلدال الذي ال فائدة فيه امل

 ) : التذكرة للذهيب ( يف ) هـ١٣٦ت(فقد ورد يف ترمجة زيد بن أسلم العدوي 

كان له حلقة للعلم مبسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال أبـو حـازم                " 
أدىن لقد رأيتنا يف جملس زيد بن أسلم أربعني فقهياً          ) : هـ١٤٠ت(األعرج  

خصلٍة فينا التواسي مبا يف أيدينا ،وما رأيت فيه متمـاريني وال متنـازعني يف               
 )٦( "حديث ال ينفعنا

وهذا دليل على تورع أولئك القوم عن اخلوض يف املسائل االجتهادية اليت قـد تـؤدي إىل                 
اول الفقه  اجلدال واخلالف ،وتركها إلمجاع األمة ،واجتهاد أئمتها املعتربين فيها ، وهذا جعل تن            

يف جمالس القرن األول اهلجري يعرف باسم جمالس احلالل واحلرام ، كمـا ورد يف روايـة أيب                  

                                           
 .١/٢٥٩ع سابق ،  ، مرجالتراتيب اإلدارية:   الكناين )1(
 .١/٢٥٩ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )2(
 .١/٢٥٩ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )3(
 .١/٢٦٠ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )4(
 .١/٤٠ ، مصدر سابق ، شذرات الذهب:   احلنبلي )5(
 .١/١٣٢ ، مصدر سابق ، اظتذكرة احلف:   الذهيب ، حممد )6(



 ٣٥٢

د حيث قال له من رجع      هريرة يف مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يقسم يف املسج            
صود به هنا    واملق )١("رأينا قوماً يقرآون القرآن ، وقوماً يتذكرون احلالل واحلرام          " :من املسجد   

 .الفقه 
ما رأيت جملساً أمجع لكل خري من جملس        : " كما قال عمرو بن دينار عن جملس ابن عباس          

 .)٢("والشعر : احلالل واحلرام ، والعربية ، واألنساب ، وأحسبه قال : ابن عباس 
 :علم الفرائض : خامساً 

 : وعلم الفرائض هو العلم بقسمة املواريث 
ألن معاين الفرض كلها موجودة فيه ، ففيه        " علم الفرائض   " املواريث   العلم بقسمة    ومسي" 

  )٣(".السهام مقدرة ،واْإلعطاُء جمرد عن العوض 
وقد تضمنت آيتان من كتاب اهللا العزيز أصول هذا العلم ،وفصلتهما األحاديـث النبويـة               

 اآليـة ...أَوالدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْـأُ�ْثَيينِ يوصِيكُم اللَّه فِي  : قوله تعاىل : الشريفة ، واآليتان مها     
النـساء ،   (اآليـة  ... يستَفْتُو�َك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَاللَـةِ       : ، وقوله تعاىل    ) ١١:النساء، آية   (

 ).١٧٦: آية 
 .تان اآليتانألن أصوله قررا ها )٤(" علماً قرانياً " لذلك مسى البعض علم الفرائض 

 .وقد رغب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته يف تعلمه وتعليمه للناس 
تعلموا القرآن ، وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض ، وعلموه          : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

الناس فإين امرؤ مقبوض ،وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت حىت خيتلف االثنان يف الفريـضة ال                
  )٥("  ا جيدان من يقضي

وهنا ال حيث صلى اهللا عليه وسلم على تعلم الفرائض ،وتعليمها ، بل حيذر من إمهال ذلك                 

                                           
 " .إسناده حسن "  ، وقال ١/١٣٢ ، كتاب العلم ، باب فضل العامل واملتعلم ، جممع الزوائد:   اهليثمي )1(
 .٣/٩٣٦ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:   ابن عبد الرب ، يوسف )2(
 .٢،طم ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ر لبنان،بريوت، لبنان ، ،دا١٣:  ، صاملواريث يف الشريعة اإلسالمية:   خالد ، حسن )3(
 .٢/٣٠٣ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين  )4(
، وقـال   ) ٢١٧٠: (،أبواب الفرائض ،باب ما جاء يف تعليم الفرائض ، رقم احلـديث             اجلامع الصحيح   :   الترمذي    )5(

 " .فيه اضطراب : " الترمذي 



 ٣٥٣

 .بشدة ألنه علم ينسى ،وهو مما حيتاج إليه الناس كثرياً يف حيام 
تعلموا الفرائض ، وعلموا الناس ، فإنه نصف العلـم وهـو            : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

 )١(".زع من أميت ينسى،وهو أول علٍم ينـ
 : توضيحاً هلذا احلديث ) ابن العريب ( قال 

كان علم الفرائض جلُّ علِم الصحابة ،وعظيم مناظرم ،ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه              " 
  )٢("وسلم نصف العلم مبالغة يف الثناء على عظيم فائدته وحتريكاً للنفوس إىل املبادرة إىل حتصيله

 .اهللا عليهم من جاء بعدهم على تعلم هذا العلم مث حث الصحابة رضوان 

تعلموا الفرائض ، واإلعـراب     : "  أنه قال    -رضي اهللا عنه  –فقد جاء عن عمر بن اخلطاب       
 )٣(" والسنة ، كما تعلمون القرآن 

 .وعده البعض منهم أحد أركان العلم الثالثة اليت هي القرآن ، والسنة ، والفرائض 
 .)٤("فريضة عادلة : العلم ثالثة منها  " – عنهما رضي اهللا–قال ابن عمر 

 " : عادلة : "  من قوله –رضي اهللا عنهما –قيل يف تفسري مراد ابن عمر 

يريد العدل يف القسمة حبيث تكون علـى إسـهام ، واألنـصباء             : العادلة  " 
إنه أراد أن تكون مستنبطة من الكتاب       : املذكورة يف الكتاب والسنة ، وقيل       

نة ، وإن مل يرد ا نص ، فتكون عادلة للنص ،وقيل إن الفريضة العادلة               والس
 )٥("هي ما اتفق عليه املسلمون 

كما كانت الفرائض من أهم فروع العلم اليت جيب على الطالب حتصيلها ، فإا من أهم ما                 
ال : ") اإلمام مالـك    (حيتاج إليه من أراد التصدر للفتوى ، ورغب يف بلوغ منـزلتها ، قال              

  )٦(".يكون الرجل عاملاً مفتياً حىت حيكم الفرائض ، والنكاح ، والطالق ، واألميان 

                                           
 ). ٢٧٥١: ( كتاب الفرائض ، باب احلث على تعليم الفرائض ، رقم احلديث  ،سنن ابن ماجة:   ابن ماجة )1(

 ) )٥٩٤( ، مرجع سابق ، رقم احلديث ضعيف سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث ضعيف : " وقال األلباين  
 .٢/٣٠٥ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين  )2(
 .٢/٣٠٤سابق ،  ، مرجع التراتيب اإلدارية : الكتاين  )3(
 ) .٢٨٨٥: ( ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء يف تعليم الفرائض ، رقم احلديث سنن أيب داوود:   أبو داوود )4(

 ) ).٧: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث ضعيف سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث ضعيف " وقال األلباين  
 .٢/٣٠٨ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )5(
 .٢/٣٠٥ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )6(



 ٣٥٤

وقد ارتبط علم الفرائض بعلم آخر هو من أهم أدواته اليت تساعد على حتصيله وهو علـم                 
 . احلساب 

، احلظوظوحبسب قوته يف احلساب يكون اقتداره على إخراج         : " قال أبو يوسف السيتاين     
  )١ (" .كان فقيهاً ال حساب له ، مل يقدر على عملها فإن 

لذلك كان األئمة الكبار األجالء ممن ميزهم اهللا تعاىل بالعلم ، والفقه ، ومل يكن هلم علـم                  
جيد بعلم احلساب حييلون أسئلة من يستفتيهم يف الفرائض إىل غريهم ممن هو أقل منهم علمـاً                 

 .وأجود حساباً 
سلوا عنها سعيد بن جـبري ،       :  عن فريضٍة ، فقال      –ضي اهللا عنه    ر–فقد سئل ابن عمر     " 

  )٢ (" . مثل ما أعلم ، ولكنه أحسب مين منهافإنه يعلم 
 : القصص : سادساً 

القصص من املواد اليت تعتمد على الوعظ ، والتذكري ، والتخويف والترغيب عـن طريـق                
 ، باإلضافة إىل العبارات البليغة الـيت حتـث   استخدام القصة املؤثرة احملتوية على العظات والعرب  

 :على اخلري وتنهي عن الشر وأخذت مشروعيته من قوله صلى اهللا عليه وسلم ألحد القصاص
قُص فألن أقعد غدوة إىل أن تشرق الشمس أحب إىل من أن أعتق أربع رقـاب وبعـد                  " 

  )٣("العصر حىت تغرب الشمس أحب إيلَّ من أن أعتق أربع رقاب 
دف إىل التأثري فيهم ، فإن من يقوم به         ون القصص من املواد اليت ختاطب مشاعر العامة         وأل

قد يستخدم أحياناً بعض املبالغات ، وقد يداخله الرياء ملا يرى من تأثر الناس ببالغته لذلك فقد                 
كره بعض الصحابة القصص إال بضوابط معينة ، ووضحوا سبب كراهيتهم له مثل عمر بـن                

  .-رضي اهللا عنه –اخلطاب 
إـم  : عن احلارث بن معاوية أنه قال لعمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه           " 

ما شئت كأنه كره أن مينعه      : أرادوين على القصص فما ترى ؟ فقال له عمر          

                                                                                                                                
  

 .٢/٣١٠ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )1(
 .٢/٣١٠ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )2(
 ) .٣٦٦٧: ( ، كتاب العلم ، باب يف القصص ، رقم احلديث سنن أيب داوود:   أبو داوود )3(

 " .رجاله موثوقون "  . ١/١٩٠، باب يف القصص ،  كتاب العلم  : جممع الزوائد: يثمي اهل 



 ٣٥٥

أخشى أن تقص فترتفـع يف      : إمنا أردت أن أنتهي إىل قولك ، قال         : ، قال   

يك أنك فوقهم مبنـزلة الثريا     نفسك ، مث تقص فترتفع يف نفسك حىت خييل إل         

 )١(" فيضعك اهللا حتت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك 

فعمر بن اخلطاب يوضح سبب كراهيته للقصص خبوفه من أن يـداخل العجـب ذلـك                
 .الشخص الذي يقوم به فتفسد نيته وحيبط عمله 

حبها ، بـل  لذلك رأى البعض  احلد من تناول هذه املادة ليس فقط لئال يداخل العجب صا         
رأوا مباعدة األوقات اليت يقُص فيها القاصـون        وأيضاً حىت ال يدخل امللل إىل نفوس املستمعني         

 .على الناس 
قُص على الناس   ) قاص أهل املدينة    (عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت البن أيب السائب           " 

  )٢(" فثالثاً يف كل مجعة مرة ، فإن أبيت فثنتني ، فإن أبيت 
 وحدد له أن يقُص     )٣( لتميم الداري بالقصص   –رضي اهللا عنه    –كما أذن عمر بن اخلطاب      

يوم اجلمعة قبل أن خيرج عمر رضي اهللا عنه إللقاء اخلطبة ، ومل يسمح له بأن يزيد عن ذلك،                   
  حيتاج إىل تبحر يف العلم ، والذي يستهوي         ال ألن االهتمام بالقصص والكالم املؤثر فقط الذي      

العامة يف العادة يؤدي إىل إمهال العلم الشرعي ،وذلك يؤدي إىل سرعة زوال تأثري ذلك الوعظ                
والقصص ألنه مع كثرته يصبح جمرد كالم يستهلك ال فائدة من ورائه ،لذلك قال صـلى اهللا                 

 )٤(" إنَّ بين إسرائيل ملا هلكوا قصوا : " عليه وسلم 
ه أخذوا يرددون املواعظ ، والقصص بدون أن يكون         أي أم ملا نقص العلم فيهم ، وأمهلو       

هكذا كان القصص يف القرن األول اهلجري من املواد اليت تلقى يف املسجد             وفيهما فائدة هلم ،     
بضوابط وحدود معينة كان متعارفاً عليها بني األئمة ، والعلماء ، فلما حصل اإلخالل ـذه                

لكثري من اإلسرائليات اليت استخدمت فيما بعد       املبادئ ، وكثر القصص أصبح طريقاً لدخول ا       
 .يف تفسري القرآن الكرمي ، وكذلك األحاديث املوضوعة اليت تؤيد حزباً أو مجاعة على غريها

                                           
 .١/١٨٩ ، كتاب العلم ، باب يف القصص ، جممع الزوائد:   اهليثمي )1(

 " .رجاله رجال الصحيح : " وقال اهليثمي  
 ".رجاله رجال الصحيح " اهليثمي  ، وقال ١/١٩١ ، كتاب العلم ، باب يف القصص ، جممع الزوائد:   اهليثمي )2(
 " .رجاله رجال الصحيح "  ، وقال اهليثمي ١/١٩٠ ، كتاب العلم ، باب يف القصص ، جممع الزوائد:   اهليثمي )3(
 " .رجاله موثوقون " ، وقال اهليثمي ١/١٨٩ ، كتاب العلم ، باب يف القصص ، جممع الزوائد:   اهليثمي )4(



 ٣٥٦

 : علوم اللغة : املطلب الثاين 
وتشمل هذه العلوم علم القراءة والكتابة ، وعلم النحـو ، واألدب والـشعر ، واللغـات                 

 . األجنبية 
 :  القراءة والكتابة :أوالً 

أمر اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني بالقراءة والكتابة ، فأما أمره هلم بالقراءة ، فمن خالل أمره                
 .لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم ا يف أول آية نزلت من آيات الوحي 

مر بالكتابة ، فقد جاء وأما األ ) ١: العلق ، آية  ( اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّـذِي خلَـق      : قال تعاىل   

 يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مـسمى            : قال تعاىل   . يف أمره تعاىل لعبادة بكتابة الدين       
 ) .٢٨٢: البقرة ، آية  ( فَاكْتُبوه 

   أَثَـارةٍ مِـن عِلْـمٍ        أَو  :  يف تفسريه لقولـه تعـاىل        –رضي اهللا عنهما    -وروي عن ابن عباس   

  .)١(" يعين اخلَطْ :  قال )٤: األحقاف ، آية (

 )٢ (" .يعين اخلط ) ٢٦٩: البقرة ،آية(  يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء : وقال جماهد يف قوله تعاىل " 

  : )املارودي(وقد عرف املسلمون أمهية القراءة والكتابة ، فعملوا على نشرها بينهم ، قال 

إنَّ العرب كانت تعظم قدر اخلط ، وتعده من أجلَّ املنافع ،حىت قال عكرمة              " 

،  الرجل ليفادي على أنه يعلم اخلط      بلغ فداء أهل بدر أربعة آالف ، حىت إن        : 

 )٣(" ملا هو مستقر يف نفوسهم من عظم خطره ، وظهور نفعه
 مـع   واملواثيـق احملالفـات ،    وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بكتابة العهود ، و           

املشركني وغريهم ، واختذ صلى اهللا عليه وسلم كتاباً ختصص بعضهم يف كتابة الوحي كزيـد                
 ، -رضـي اهللا عنـه  - مثل علي بن أيب طالبواملواثيقبن ثابت ، وبعضهم يف كتابة العهود ،     ا

                                           
 .١/٢٥٩ ، مصدر سابق ، خالق الراوي وآداب السامعاجلامع أل:   البغدادي )1(
 .١/٤٩ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية  الكناين ، )2(
ـ ١٣٧٥ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،           ٦٨:  ، ص    أدب الدنيا والدين  :   املارودي ، علي بن حممد        )3( -هـ

  .٣م ، ط١٩٥٥



 ٣٥٧

عليه وسـلم كتابـاً     ، كما اختذ صلى اهللا      )١(وكتاب الرسائل واإلقطاع مثل عبد اهللا بن األرقم       
 )٢ (.للصدقات، واملداينات ، وسائر املعامالت 

) الكتاين(وبناءاً على أمهية القراءة والكتابة ، فقد عني صلى اهللا عليه وسلم معلماً هلا ، قال                 
 بن العاص أن يعلم الناس الكتابة ، وكان كاتبـاً           سعيدأمر صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن         " 

  )٣ (" .حمسناً 
مل يقتصر تعليم الكتابة على الرجال فقط ، بل كان هناك نساء كاتبات ، وبعضهن كانت                و

 .تقوم بتعليم غريها من النساء الكتابة 

الكتابة ، فقال هلا النيب صلى      )٥( تعلم حفصة    )٤(فقد كانت الشفاء بنت عبد اهللا العدوية      " 
 )٦("  الكتابةتهاعلمأال تعلمني حفصة رقية النملة ، كما : اهللا عليه وسلم 

وقد وضع صلى اهللا عليه وسلم آداباً للكتابة ،فقد قال صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن ثابـت                  
 )٧(".ضع القلم على أذنك ، فإنه أذكر للمملي ، وأقضى للحاجة : " أو لغريه 
  :  "أذكر للمملي" رمحه اهللا تعاىل يف قوله ) املناوي( قال 

يما يريد إنشاءه من العبارة ، واملقاصد ألن القلم أحد اللـسانيني            أي أسرع تذكراً سيماً ف    " 
 .)٨(" عما يف القلب املعربين

رضي اهللا عنهما أنه كان يكتب بني يدي رسول اهللا صـلى            –وعن معاوية بن أيب سفيان      " 
                                           

 .١٢٣-١/١٢٠سابق ،  ، مرجع التراتيب اإلدارية : الكتاين   )1(
 .٢٦٢:  ، مرجع سابق ، صالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم:   احلريب ، سند )2(
 .١/٤٨ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين  )3(
ت النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،        الشفاء بنت عبد اهللا العدوية القرشية ، من املبايعات ، أسلمت قبل اهلجرة ، وبايع                " )4(

 ) .٤/١٨٦٨ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب "(فهي من املهاجرات األوالت 
حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ، تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد انقضاء عدا من خنـيس                       " )5(

سري : الذهيب  ). ( هـ٤١عام(، وذلك يف العام الثالث للهجرة ، توفيت رضي اهللا عنها             السهمي أحد املهاجرين     حذافةبن  
 ).٢/٢٢٧، مصدر سابق ، أعالم النبالء 

: قـال األلبـاين     ). ٣٨٨٧: ( ، كتاب الطب ، باب ما جاء يف الرقى ، رقم احلـديث               سنن أيب داوود  : أبو داوود    )6(
  ) .٣٢٩١: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث اوودصحيح سنن أيب د: األلباين " ( حديث صحيح "
حـديث ال  : " وقال الترمذي  ) ٢٨٥٧: ( ، أبواب االستئذان ، باب منه ، رقم احلديث           اجلامع الصحيح :   الترمذي    )7(

 " .نعرفه إال من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف 
 .١/١٢٦ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية: الكتاين   )8(



 ٣٥٨

ال تعـِور   أِلق الدواة ، وحرف القلم ، وأِقم الباء ، وجرس السني ، و            : اهللا عليه وسلم فقال له      
  )١(" ، ومد الرمحن ، وجرد الرحيم امليم

أي اجعل يف الدواة ليقَةً ، وهي نوع من القماش يوضع يف الدواة اليت هـي                : وأِلق الدواة   
أي جعل قَطَِّته محرفة غري مستوية ليكـون        : مكان حفظ احلرب لتحافظ عليه ، وحتريف القلم         

ا جبعل سنها قائمة ، وتوضيح السني عن طريـق توضـيح            اخلط أجود ، وإقامة الباء توضحيه     
كلمة الرمحن ، وجتريد كلمة الرحيم من املد سننها، وتوضيح امليم بعدم طمسها ، مث مد. 

بن اوقد كان أهل الصفة ممن تعلموا الكتابة يف املسجد حبكم وجودهم فيه بدليل قول عبادة                
 )٢ (..." من أهل الصفة الِكتاب ، والقرآن علّمت ناساً : " -رضي اهللا عنه–الصامت 

ذكر عبادة  ) ختريج الدالالت السمعية    ( يف  ) اخلزاعي  ( والكتاب هنا يقصد به الكتابة ألن       
 .)٣ ()معلم الكتابة ( بن الصامت يف الباب الثاين الذي ذكر فيه 

سلم أن يعلَّـم     بن العاص بن أمية الذي أمره الرسول صلى اهللا عليه و           سعيدكما ذكر أيضاً    
  )٤ (.الِكتاب باملدينة وكان كاتباً حمسناً 

كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر من يريد الفداء من أسرى بدر ، ولـيس                   
بـن  افيؤمئذ تعلم زيد    ) : " اخلزاعي  ( قال  . معه مال أن يعلم عشرةً من أبناء املسلمني الكتابة          

  )٥ (" .ان األنصار ثابت الكتابة يف مجاعة من غلم
وهكذا كانت القراءة والكتابة من أهم مواد التعليم يف املسجد يف عهده صـلى اهللا عليـه                 

 ، وقد تكون مستقلة عنه      باملسجدوسلم مث بعد ذلك انتقل تعليمها إىل الكتاتيب اليت قد تلحق            
نع أن يوجـد مـن      ألا أصبحت مما يتعلمه أبناء املسلمني وهم صغار يف الكُتاب وذلك ال مي            

 .تعلمها يف املسجد طوال القرن األول اهلجري 

                                           
 .١/٢٦٧ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )1(

 ألن مطـر    – أي رواية مطر الوراق عن معاويـة         –هذا إسناد منقطع    : " قال حمقق الكتاب عن هذا احلديث        
 " .الوراق مل يدرك أحداً من الصحابة ، فإخباره عن معاوية ، وأن رسول اهللا أمره ليس مبتصل 

 ).٣٤١٦: (، كتاب اإلجارة ، باب يف كسب العلم ، رقم احلديث  أيب داوود سنن:  أبو داوود )2(
 ) ) .٢٥٦: ( رقم احلديث  مرجع سابق ،السلسلة الصحيحة: األلباين ، حممد " ( حديث صحيح : " قال األلباين        

 .٨٤:  ، مصدر سابق ، ص ختريج الدالالت السمعية:   اخلزاعي ، علي بن حممد )3(
 .٨٤:  ، مصدر سابق ، صختريج الدالالت السمعية: زاعي ، علي بن حممد   اخل)4(
 .٨٥: ، مصدر سابق ، ص ختريج الدالالت السمعية:   اخلزاعي ، علي بن حممد )5(



 ٣٥٩

 : علم النحـو : ثانياً 

  )١("العلم الذي يبحث يف أحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء:" والنحو هو 
احملافظة على أصول اللغة العربية اليت داخلها االختالط ، وفقدت بعـض            : " وسبب وضعه   

 )٢ (" .نقاوا مبخالطة األعاجم بعد الفتوحات اإلسالمية 
 .رضي اهللا عنه هو أول من وضع علم النحو–أن علي بن أيب طالب وسبق وأن أشرنا إىل 

دخلت على أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب         : عن أيب األسود الدؤيل قال      " 
إين مسعـت   : فيم تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال      : فرأيته مطرقاً مفكراً ، فقلت      

يته بعد أيـام ،     ببلدكم هذا حلناً فأردت أن أضع كتاباً يف أصول العربية مث أت           
حرف ،  الكالم كله اسم و   : الرمحن الرحيم   بسم اهللا   : فألقى إيلَّ صحيفة فيها     

 ، واحلرف لـيس     معىنوفعل فاالسم ما انبىن على مسمى والفعل ما أنبأ عن           
زد فيه ما وقع لك ، واعلم يـا أبـا           و تتبعه  : ، وال فعل ، مث قال يل        باسم  

: ، قال مر وشيء ليس بظاهر وال مضمر     ر ومض ظاه: األسود أن األشياء ثالثة     
فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه ، وكان من ذلك حروف النصب فكـان             

مل تركتـها ؟    :  فقال يل    )نلكَّ(إنَّ وأنَّ وليت ولعل وكأن ومل أذكر        : منها  
 .)٣(" بل هي منها فزدها فيها : فقلت مل أحسبها منها فقال 

العربية يتم عن طريق السِليقة العربية ، وخمالطة أهل         وقبل وضع قواعد النحو كان تعلم اللغة        
البادية من العرب الذين استقامت ألسنتهم عليها ومل ختالطها العجمة ، فكان اللحن غري موجود               
عندهم بعكس غريهم ممن خالط األجناس األخرى من األمم الداخلة يف اإلسالم ممـا أدى إىل                

 .حو إلقامة ما اعوج من ألسنتهم ظهور اللحن بينهم ، فاحتاجوا إىل الن
ومل يكن لعلم النحو جمال يف مدن احلجاز ، والسبب واضح فقد كان اجلميـع يف تلـك                  "

الفترة يتكلمون العربية السليمة ،فهم الذين نزل القرآن بلسام وإمنا تطور علم النحو يف املناطق               
 )٤(" الصحيح املفتوحة مثل العراق ، وفارس حلاجة تلك املناطق إىل النطق

وقد كان اللحن يف الكالم من األمور اليت تقدح يف منـزلة صاحبها لذلك كـان األئمـة                 

                                           
  .٢م، ط٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠ن ، . ، د١٥:  ، ص دالالت األفعال يف علم التصريف:  األدكاوي ، إبراهيم )1(
 .  ٩٩:، مرجع سابق ، صاحلركة العلمية يف احلجاز منذ ظهور اإلسالم إىل قيام الدولة العباسية :  البسام ، لطيفة )2(
 .٤/١٧٧ ، مصدر سابق ، عجم األدباءم:  احلموي )3(
 .١٠٠:  ، مرجع سابق ، ص احلركة العلمية يف احلجاز منذ ظهور اإلسالم:  البسام ، لطيفة )4(



 ٣٦٠

 . ينهون عنه أبناءهم ورعيتهم 
 يضربان أوالدها على    -رضي اهللا عنهم  –فقد كان علي بن أيب طالب ، وعبد اهللا بن عمر            

 .يته على اللحن يف الكالم يعاقب رع–رضي اهللا عنه –، وكان قبلهم عمر بن اخلطاب )١(اللحن
  -رضي اهللا عنه  –فقد روى أن كانت أيب موسى األشعري ، كتب إىل عمر بن اخلطاب              " 

إذا أتاك كتايب هذا ، فاضرب كاتبـك سـوطاً      : فكتب عمر إىل أيب موسى      ) من أبو موسى  ( 
  )٢ (" .واعزله عن عمله 

:  اللغة العربية السليمة ، فقال     وكما عاقب على اللحن ، فقد أمر رضي اهللا عنه الناس بتعلم           
تفقهوا يف السنة ، وتفقهوا يف العربية ، وأعربوا القرآن فإنه عـريب ، ومتعـددوا ، فـإنكم                   " 

 )٣(".معديون
ويف عهد التابعني زادت احلاجة إىل تعلم اللغة العربية أكثر من ذي قبـل ، وخـصوصاً يف                  

 اليت أخذ يظهر فيها اللحن نتيجـة الخـتالط          املناطق املفتوحة مثل بالد العراق والشام وغريها      
 .العرب فيها بالشعوب األخرى ، فكان تعليم النحو ضروري ، وكان يتم يف املسجد 

 مير باحلسن البصري يف جامع البصرة ، فيدعه ، ويـذهب إىل             )٤(فقد كان محاد بن سلمة    " 
 عنها ملعرفة باقي العلوم ىن علم النحو ضرورة ال يستغوأصبح )٥ (" .أصحاب العربية يتعلم منهم 

  .)٦("النحو يف العلم كامللح يف الطعام ال يستغىن عنه ) : " هـ١٠٥ت(قال الشعيب 
 اليت جـاءت بالعربيـة      ألفاظهماففهم القرآن الكرمي ، واحلديث النبوي ال يقوم إال مبعرفة           

 .ها عن طريق تعلم النحو الفصيحة اليت إن مل تكن عند املتعلم بالسليقة ، فإنه البد أن يتعلم
 ) : هـ١٩٧ت ()٧(قال وكيع بن اجلراح

أمسع منه احلديث ،وكنت رمبا حلنت فقال يل        ) هـ١٤٨ت(أتيت األعمش   " 

                                           
 .٢/٢٩ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )1(
 .١٢٩: ، مصدر سابق ، صمناقب عمر بن اخلطاب:  ابن اجلوزي )2(
 ) .٣: ( ، باب ما جاء يف إعراب القرآن ، رقم احلديث كتاب فضائل القرآن ، املصنف:  شيبة  ابن أيب)3(
بن امحاد بن سلمة بن دينار البصري النحوي ، كان حجةً ثبتاً ، وكان إماماً يف احلديث والعربية ، ولد يف حياة أنس                        ")4(

 ) .٧/٤٤٤ ، مصدر سابق ، ري أعالم النبالءس: الذهيب ) ".( هـ١٦٧، وتوىف عام ) هـ٩٣أي قبل عام (مالك 
 .٤/١٣٥ ، مصدر سابق ، معجم األدباء:  احلموي ، ياقوت )5(
 .٢/٢٨ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )6(
كانه ، وكان    م جلسملا مات سفيان    ) هـ١٢٩(وكيع بن اجلراح الرواسي الكويف أحد األئمة األعالم ، ولد عام             " )7(

 ) .هـ١/٣٠٦ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ: الذهيب ).( هـ١٩٧ت(محدت العراق 
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يا أبا حممـد ،     : يا أبا سفيان تركت ما هو أوىل بك من احلديث ، فقلت             : 
 األعمش النحـو ،مث     عليالنحو فأملى   : وأي شيء أوىل من احلديث ؟ فقال        

 )١("ملى علي احلديث أ
وهنا نرى أن بعضهم كان يفضل تعلم النحو على البدء بتعلم احلديث ملن يلحن يف حديثه                
ألن النحو أداة من أدوات فهم احلديث ، ونقله بدون حتريف ، واللحن يف احلديث قد يـؤدي                  

فظاً جيداً لذلك   إىل التغيري يف معاين األحاديث النبوية حىت لو كان من ينقلها حسن النية ، وحا              
 .كان كثري من علماء املساجد يقضون السنوات الطويلة يف تعلم النحو 

من جملس لغة وال    ) هـ٢٨٥ت ()٣(ما فقدت إبراهيم احلريب   ) " هـ٢٩١ت ()٢( ثعلبقال  
 . ولوال أمهية علم النحو ما قضوا يف تعلمه تلك السنوات الطويلة)٤(".حنو من مخسني سنة 

 : دب الشعر واأل: ثالثاً 

إن اإلسالم كان يف صورته التعبريية حركة أدبية معجزة ، والقرآن الكـرمي             " 
الذي قامت عليه الدعوة اإلسالمية إمنا كان أثراً أدبياً بارعاً مأل نفوس العرب             

بيالً إىل قلـوب كثـرٍة كـثرية        دهشة ،وروعة ، وكان بيانه ، وإعجازه س       
  )٥(".منهم

 وهو ديوان العرب الذي حفظوا فيه أجمادهم ، وآثارهم،           وكان الشعر أحد ألوان األدب ،     
وبعد ظهور اإلسالم كان الشعر هو أحد أهم الوسائل اليت تعني على فهم ألفاظ القرآن الكرمي،                

 .ومراميه ، إذ أنه نزل باللغة العربية اليت حفظها الشعر 

                                           
 .٢/٢٦ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )1(
ين عـشرة   هو أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين إمام النحو ، كان يقول عن نفسه ابتدأت بالنظر وأنا ابن مثا                  : ثعلب   " )2(

 ، مـصدر    سـري أعـالم النـبالء     : الذهيب  ) " ( هـ٢٩١ت(سنة وملا بلغت مخساً وعشرين ما بقى علي مسألة للفراء           
 ) .١٤/٥سابق،

إبراهيم بن إسحاق بن بشري احلريب ، كان إماماً يف العلم ورأساً يف الزهد عاملاً بالفقه ، بصرياً حافظاً للحـديث ،                       " )3(
 ).١/١١٢ ، مصدر سابق ، معجم األدباء: احلموي ، ياقوت " (هـ ٢٨٥توىف ببغداد عام 

، دار الكتب العلمية،  ١٤٢:  ، ص    تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم      :  ابن مجاعة ،بدر الدين بن إبراهيم        )4(
 .ت .بريوت ، لبنان ، د

 ، دار   ٣٢٢: ، ص  ماا ، تطورها اللغوي واألديب    اتمعات اإلسالمية يف القرن األول نشأا ، مقو       :  فيصل ، شكري     )5(
  .٤العلم للماليني ، بريوت ، ط
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 )١("ن أشـعارهم كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعراً م         : " قال عكرمة   
 .لذلك كان الشعر أحد أكثر األلوان األدبية انتشاراً ، وتداوالً من خالل التعليم يف املساجد

 الرصـينة وقد شجع صلى اهللا عليه وسلم نظْم الشعر من خالل استماعه لألشعار اجليـدة               
نه ، ويهجـو    ومكافأة ايدين من الشعراء ،بل إنه صلى اهللا عليه وسلم اختذ له شاعراً يدافع ع              

 .)٢("اهجهم ، وروح القدس معك : " املشركني ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول له 
وكان حسان بن ثابت ينشد الشعر يف املسجد النبوي يف حياته صلى اهللا عليه وسلم ، وبعد                 

قد قُلته وفيـه خـري     "  عندما أنكر عليه ذلك      -رضي اهللا عنه  –وفاته ، وقال لعمر بن اخلطاب       
 .)٣("ك يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من

 )٤ (" .عبد اهللا بن رواحة  عليه وسلم أيضاً كعب بن مالك وومن شعرائه صلى اهللا
 .ى جبرياً أخاه عن اإلسالم ألنه )٥(وعندما أهدر صلى اهللا عليه وسلم دم كعب بن زهري

خل املسجد ، فلما سـلَّم      وهجا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جاء كعب متلثماً حىت د            
 : النيب صلى اهللا عليه وسلم من صالة الصبح قال له 

هذا رجل جاء يبايعك ، فبسط النيب صلى اهللا عليه وسـلم            : يا رسول اهللا    " 
هذا مقام العائذ بك يا رسول اهللا ،        : يده ، فحسر كعب عن وجهه ، وقال         

بانـت  (يت مطلعهـا    أنا كعب بن زهري ، وأنشده قصيدته الالمية الشهرية ال         
 )٦(".فكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم بردةً اشتراها معاوية بعد ذلك  ) سعاد

  . وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يعجبه الشعر اجليد الرصني ، ويستنشده ممن حيفظه 
رِدفْت النيب صـلى اهللا عليـه       : عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال        " 

                                           
 كتاب فضائل القرآن ، باب ما فسر بالشعر مـن           املصنف يف األحاديث واآلثار ،    :  ابن أيب شيبة ، عبد اهللا بن حممد          )1(

 ).١: (القرآن ، رقم احلديث 
 ) .٤٥٠: (الشعر يف املسجد ، رقم احلديث  كتاب الصالة ، باب صحيح البخاري ،:  البخاري )2(
 ).٢٤٨٥: ( ، كتاب الفضائل ،باب فضائل حسان بن ثابت ، رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )3(
 .١/٢١٠ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين )4(
 النيب صلى اهللا عليه وسـلم       كعب بن زهري بن أيب سلمى ، من مزينة بن إد بن طاخبة بن إلياس بن مضر ،قدم على                   " )5(

االسـتيعاب يف   : ابن عبد الرب    " ( وأسلم  ) بانت سعاد (بعد انصرافه من الطائف ، وأنشده قصيدته املشهورة اليت مطلعها           
 ). ٣/١٣١٣، مصدر سابق ، معرفة األصحاب 

  .١، طم ١٩٨١-هـ١٤٠١م ، . دار الباز ، د٦٠-٥٩: ، صالشعر والشعراء:  ابن قتيبة ، عبد اهللا )6(
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:  ؟ قلـت     )١(ن شعر أمية بن الصلت      هل معك م  : وسلم يوماً فقال    
هيـه ، حـىت     : هيه فأنشدته بيتاً ، قال      : نعم ، فأنشدته بيتاً ،قال      
 )٢(".إن كاد ليسلم : أنشدته مائة بيت ، فقال 

فيه دليل على حفظ األشـعار ، واالعتنـاء ـا إذا            : " عن هذا احلديث    ) القرطيب  ( قال  
  )٣(".عاً تضمنت حكماً ، ومعاين مستحسنة شرعاً وطب

واستمر تداول الشعر أثناء التعليم يف املساجد بعد ذلك ألمهيتـه يف فهـم اللغـة العربيـة                  
 جديدة يف اإلسالم ، فكان من يريد تعلم العربيـة منـهم ومعرفـة        دخول أمم وخصوصاً بعد   

 .قواعدها ، فعليه أن يرجع إىل أشعار العرب الفصحاء ليصل إىل ذلك 
 أي يـساعدكم  )٤(".عليكم بالشعر فإنه يعرب ألـسنتكم  : " ا قالت عائشة رضي اهللا عنه  

 .على فهم اللغة العربية السليمة ، وإصالح اللحن واخلطأ يف نطقها 
وقد كان اخللفاء الراشدون يقولون الشعر ويستمعونه ،وكذلك الصحابة ، ومـن مل يقـل               

 .يه وسلم يفعل منهم الشعر ،فإنه كان حيسن استماعه كما رأى رسول اهللا صلى اهللا عل

 رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        فقد مر الزبري بن العوام مبجلس من أصحاب       " 
وحسان ينشدهم من شعره ، وهم غري نشاط ملا يسمعونه منه ،فجلس            وسلم،

فلقد  ملا تسمعون من شعر ابن الفريعة،      مايل أراكم غري أذنني   : معهم ، مث قال     
وجيزل عليه  ،فيحسن استماعه   مبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      كان يعرض   

 : ثوابه وال يشتغل عنه، فقال حسان ميدح الزبري 
 )٥("حواريه، والقول بالفعل يعدل  أقام على عهِد النبي وهديه 

 جيلس يف   )١(وبعد جيل الصحابة كان التابعون يتداولون الشعر يف املسجد ، فكان الكميت           

                                           
، بلوغ األدب يف معرفة أحوال العرب     : األلوسي ، حممود شكري     . (  أمية بن الصلت شاعر جاهلي مل يدرك اإلسالم          )1(
 ).ت. ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، د٣/١٢٢
حـديث  " : وقال األلبـاين    ) . ٣٨٠٣: ( ، أبواب األدب ، باب الشعر ، رقم احلديث           سنن ابن ماجة  :  ابن ماجة    )2(

 ) .٣٠٤٠(، مرجع سابق ، رقم احلديث  صحيح سنن ابن ماجة :األلباين " ( صحيح
 .٢/٢١٣، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية :  الكناين )3(
 .٢/٣٠٠، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية :  الكناين )4(
 .١/٥٦ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء:  الذهيب ، حممد )5(
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 . فيتذكران أشعار العرب وأيامهم )٢(ي حبماد الراويةمسجد الكوفة لتعليم الصبيان ، ويلتق
أشهر ألوانه اخلطب ، وهي كالم بليغ مـوزون         أما الشق اآلخر لألدب ، وهو النثر ،فكان         

 . مؤثر ، يقال للفخر أو للهجاء ، أو للوعظ ، فهو يلتقي مع الشعر يف أغراضه 
 ،فقد كان له خطيب جييب عنه وكما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاعر ينافح عنه         

 . ، كما كان اخللفاء الراشدون من اخلطباء املفوهني )٣(وهو ثابت بن قيس

وقد تعددت أمساء اخلطباء من القرن األول اهلجري ، وذكر منهم اجلـاحظ        " 
بـن األشـدق    اعمـرو   : ما يقرب من عشرين خطيبـاً مـن أشـهرهم           

قـريش يف صـلح     مفاوض  ) هـ١٨ت( ،وسهيل بن عمرو     )٤()"هـ٧٠ت(
 الذي قتل زمن هشام ابن عبد امللـك         )٥(احلديبية ، وزيد بن علي بن احلسني        

 )٦("والعديد غريهم ) هـ١٢٥(
 : اللغات األجنبية : رابعاً 

 ومِـن آياتِـهِ     :جعل سبحانه وتعاىل اختالف ألسنة بين آدم آيةً من آياته يف خلقهم فقال تعاىل               
 ) .٢٢: الروم، آية ( رضِ واختِالف أَلْسِنتِكُم وأَلْوا�ِكُم إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْعالِمِنيخلْق السماواتِ والْأَ

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكاتب الرؤساء ،وامللوك يف عصره يـدعوهم إىل                
فارسية ، والروميـة ،     عبادة اهللا سبحانه وتعاىل ، والدخول يف دينه ، فكانت لغام متباين كال            

 .والقبطية ، واحلبشية ، فظهرت احلاجة إىل تعلم لغات أولئك األقوام لدعوم إىل اإلسالم 

                                                                                                                                
لوال شعر الكميت مل يكن للغـة       : ن زيد األسدي الكويف ، قيل إن شعره بلغ مخسة آالف بيت ، وقيل               الكميت ب  " )1(

 ). ٥/٣٨٨ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء: الذهيب " (هـ١٢٦هـ وتوىف عام ٦٠ترمجان ، ولد عام 
 ملـوك رب ، وأخبارها ولغاا وكانت      محاد بن ميسرة الديلمي املشهور حبماد الراوية كان من أعلم الناس بأيام الع             " )2(

 ) .١٠/٢٥٨ ، مصدر سابق ، معجم األدباء: احلموي ، ياقوت " ( بين أمية تقدمه وتؤثره 
 .١/٢٠١ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب )3(
مللك بن مروان على دمشق عنـد       عمرو األشدق من سادة بين أمية استخلفه عبد ا        : "  عمرو األشدق ورد يف ترمجته       )4(

 إىل العراق ،فوثب على دمشق وبايعه أهلها ،مث رجع عبد امللك وحاصر دمشق وأعطى عمرواً األمان مث بعد أيـام                     مسريه
 ).٣/٤٤٩ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء: الذهيب " ( قتله

 ذا علـم وجاللـة      وكـان  روى عن أبيه ،       زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني ،               )5(
 ) .٥/٣٨٩ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالءالذهيب ، ) ( هـ١٢٢ت(وصالح 

 .١٠٣:  ، مرجع سابق ، صاحلركة العلمية يف احلجاز منذ ظهور اإلسالم إىل قيام الدولة العباسية:  البسام ، لطيفة )6(
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وقد شجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه على تعلم اللغات األجنبيـة ومـن                

 : األمثلة على ذلك 

ى اهللا عليه   قال يل رسول اهللا صل    :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن زيد بن ثابت     " 

إنه يأتيين كتب من أناس ال أحب أن يقرأها أحد فهـل تـستطع أن     : وسلم  

فتعلمتها يف سبعة   : نعم ، قال    : تعلم كتاب العربانية أو قال السريانية ، فقلت         

 )١("عشرة ليلة 

كما كان لوجود اليهود باملدينة ، ويف حميطها بكثرة دور كبري يف حث الرسول صـلى اهللا                 

 .أحد أصحابه على تعلم لغتهم ملا يعلم من مكرهم وخداعهم عليه وسلم 

تعلم : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن زيد بن ثابت     " 

 )٢("فتعلمته يف أقل من نصف شهر : كتاب يهود فإين واهللا ما آمن يهود على كتايب ، قال

زيد بن ثابـت للغـة يهـود أن أصـبحوا ال            وقد استفاد صلى اهللا عليه وسلم من معرفة         

 .عه ،وإخفاء ما يف التوراة من اآليات ، واألحكام ، أو تغيريها ، وحتريفها ايستطيعون خد

كان زيد بن ثابت يتعلم يف مدارس ماسكة ، فتعلم كتبهم           :" قال حممد بن عمرو بن حزم       

  .)٣("يف مخس عشرة ليلة ، حىت كان يعلم ما حرفوا وبدلوا 

هنا بدأت البذرة األوىل لتعلم اللغات األجنبية وثبتت أمهيتها ملصلحة اتمع وخدمتها            ومن  

 أو ملا حيتاج إليه     - اهللا عنه  رضي-كترمجة ما حيتاج إليه اإلمام كفعل زيد       ")٤ (حلاجاته الضرورية 

فكـاك أسـري،      من فصل بني اخلصوم،أو إثبات احلقوق ،أو ملا حيتاج إليه من مفاوضـات يف               

 .)٥("وه وحن

 عدة لغات ، ومنهم عبد اهللا       بتعلم من اهتم    –رضوان اهللا عليهم    – الصحابة   هناك من وكان  
                                           

، وقال  ) ٢٨٥٨: ( واألدب ، باب يف تعليم السريانية ، رقم احلديث            ، أبواب االستئذان   اجلامع الصحيح :  الترمذي   )1(
 " .حديث صحيح : " الترمذي 

 ) .٧٠٤٩( كتاب األحكام ،باب ترمجة احلكام ، رقم احلديث  صحيح البخاري ،:  البخاري )2(
 .١/٢٠٤ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين )3(
 .١/٢٠٥، مرجع سابق ،  التراتيب اإلدارية : الكتاين )4(
 .١/٢٠٥ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين )5(



 ٣٦٦

رأيت عبد اهللا بن عمـرو يقـرأ        : " بن عمرو رضي اهللا عنهما ، فعن شريك بن خليفة قال            ا

 )١(".بالسريانية 
م يف  واستفاد املسلمون يف القرن األول اهلجري من دخول بعض أهل الكتـاب يف اإلسـال              
بـن  امعرفة لغات أقوامهم ، كما استفاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إسالم عبـد اهللا                  

 . حرب يهود )٢(سالم
أن اليهود جاءوا إىل النيب صلى اهللا        " -رضي اهللا عنهما  –عن ابن عمر    

عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا ، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه              
نضرما ، فقال الـنيب     :  مبن زىن منكم ؟ قالوا     كيف تفعلون : وسلم  

ال جند فيهـا    : فما جتدون يف التوراة ؟ فقالوا       : صلى اهللا عليه وسلم     
كذبتم ، يف التوراة الـرجم ، فـأتوا         : شيئاً ، فقال عبد اهللا بن سالم        

بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني فأتوا بالتوراة ، فوضع مدراسها الذي           
على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهـا وال            يدرسها كفَّه   

: يقرأ آية الرجم ، فنـزع عبد اهللا بن سالم يده عن آية الرجم فقال               
 )٣ (" .هي آية الرجم : ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا 

وهكذا كانت احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية كبريةً لدرجة أدت إىل انتـشار تعلمهـا يف                
 اهلجري ، باإلضافة إىل أن كثرة االحتكاك بني املسلمني ، وبني الـشعوب الـيت                القرن األول 

فتحت بلداا ، ودخلت يف اإلسالم بعد ذلك مثل الفرس، والروم ، وغريهم أدى إىل اكتساب                
 .املسلمني للكثري من األلفاظ من لغات تلك الشعوب ومعرفة لغام أحياناً 

 : ة العلوم االجتماعي: املطلب الثالث 
وهي العلوم اليت تنشأ عن كون البشر يعيشون معاً يف جتمعات مثل علم التـاريخ ، وعلـم                  

 .األنساب 

                                           
 .٤/٢٦٦ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
 عبد اهللا بن سالم بن احلارث من ولد يوسف بن يعقوب كان حليفاً لألنصار ،وتوىف يف املدينة يف خالفة معاوية عـام    )2(
 ) .٣/٩٢١ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب ، ابن عبد الرب) " ( هـ٤٣(
 ) .٢٥٨٦: ( ، أبواب احلدود ، باب رجم اليهودي واليهودية ، رقم احلديث سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )3(

 ) ).٢٥٥٨: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث صحيح سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث صحيح " قال األلباين  



 ٣٦٧

 : علم التاريخ : أوالً 
بدأ التاريخ اإلسالمي باهلجرة النبوية ، وكان يؤرخ ملا قبلها مبولد الرسول صلى اهللا عليـه                

 ) : ابن خياط (وسلم وباألحداث املشهورة مثل عام الفيل ، وغريه ، قال 

إنه يأتينا كتب ما ندري ما تارخيها؟       : كتب أبو موسى األشعري إىل عمر       " 

من : فاستشار عمر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال بعضهم             

أرخوا من هجرته صـلى اهللا      : املبعث ، وقال بعضهم من وفاته ، فقال عمر          

 .)١("اطل عليه وسلم فإن مهاجره فرق بني احلق والب
واهتمام املسلمني بالتاريخ كان كبرياً بدليل دقتهم املتناهية يف حتديد أوقات احلوادث املهمة             

 .إخل ...يف تاريخ األمة اإلسالمية مثل مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ونبوته ، ووفاته 
االثـنني،  ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم يـوم         : "  قال   –رضي اهللا عنهما    –عن ابن عباس    

واستنبئ يوم االثنني ، وخرج مهاجراً من مكة إىل املدينة يوم االثنني ، وقِدم املدينة يوم االثنني،                 
  )٢(".وتوىف صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني ،ورفع احلجر األسود يوم االثنني 

مي وهكذا اهتم املسلمون بتحديد وقت احلوادث املهمة اليت أثرت يف جمرى التاريخ اإلسال            
بكل دقة ، بل إم اهتموا أيضاً بتواريخ نبوات األنبياء الذين سبقوا نبينا حممد صلى اهللا عليـه                  

 .وسلم 
كم : نعم ، قال    : يا رسول اهللا أنيب كان آدم ، قال         : " عن أيب أمامة الباهلي أن رجالً قال        

: عشرة قرون ، قال   : كم بني نوح وإبراهيم ؟ قال       : عشرة قرون ، قال     : بينه وبني نوح ؟ قال      
 .)٣(" ثالمثائة ومخسة عشر : يا رسول اهللا ، كم كانت الرسل ؟ قال 

فإجابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم للسائل جاءت لعلمه صلى اهللا عليه وسلم بأمهية معرفة               
هذه األشياء يف حياة املسلمني ، وإال لكان لفت انتباهه إىل عدم أمهية ما سأل عنه حيـث أن                   

مع أقوامهم ، وظهور الشرك ، وعبادة األصنام فيهم مما ذكر جممـالً يف              الء األنبياء   قصص هؤ 
القرآن الكرمي ، فيأيت ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم لقصصهم يف احلديث النبوي تفصيالً ملـا                 

                                           
 .ت .م ، د.ن ، د. ، د١/٨ ، )برواية بقي بن خملد (تاريخ خليفة بن خياط :  ، خليفة  ابن خياط)1(
 .١/١٩٦ ، كتاب العلم ، باب يف التاريخ ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 .فيه ابن هليعة وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات من أهل الصحيح : " وقال  
 " .رجاله رجال الصحيح : " وقال . ١/١٩٦اب يف التاريخ ،  ، كتاب العلم ، بجممع الزوائد:  اهليثمي )3(



 ٣٦٨

أمجل يف القرآن الكرمي ، ورداً على ادعاءات أهل الكتاب ، ومغالطام اليت يرمون ا الـدين                 
 . واألخرى الفينةالمي بني اإلس

وقد اهتم املؤرخون يف القرن األول اهلجري بفرعني رئيسيني للتاريخ أوهلما تدوين األحداث             
أهم شخصية ظهرت يف ذلك القرن ، وهي شخصية رسول          : املهمة يف مسرية األمة ، وثانيهما       

 ) : لطيفة البسام ( تقول . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف القرن األول عبارة عن حماوالت لتدوين أهم احلوادث اليت متر           إن التاريخ   " 

على اتمع ،مث تطور يف صدر اإلسالم ليشمل أهم شخصية تارخيية ظهـرت             

يف ذلك العصر ،فكانت سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأهم أعماله ،              

بة واألحداث اليت صاحبت تطور دعوته أهم ما يشغل أذهان من فكر يف كتا            

 )١(" التاريخ 
 املغازي ، والسري من أهم ما يعلم يف املساجد يف القرن األول اهلجري ، بـل                 كانتلذلك  

لقد أفردت هلا معظم كتب احلديث أبواباً مستقلة ألمهيتها البالغة يف معرفة الكثري من األمور اليت 
 .سلم البد للمسلم من معرفتها عن تاريخ أمته ، وسرية نبيها صلى اهللا عليه و

كنا نعلم أوالدنا مغازي رسول اهللا صلى اهللا         : " -رضي اهللا عنه  – بن أيب وقاص     سعدقال  
 )٢(" عليه وسلم ، كما نعلمهم السورة من القرآن 

وهذا يدل على اهتمامهم الكبري مبعرفة تاريخ أمتهم ، وتعليمه ملن جاء بعـدهم ، لـذلك                 
 .لى نقلها بكل دقة وأمانة ملن جاء بعدهمحرص الصحابة الكرام الذين شهدوا تلك الوقائع ع

 .وكان من الذين قاموا بتعليم التاريخ يف حلقام الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس 
كان ناس يأتون ابن عباس يف الشعر ، واألنساب ، وناس           ) : " هـ١١٠ت(قال عنه عطاء    

م صنف إال يقبل عليهم مبـا       يأتون أليام احلرب ووقائعها ، وناس يأتون للعلم والفقه ،وما منه          
 - أي ابن عباس   –لقد كان   ) : هـ٩٨ت( وقال عنه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة           )٣(".شاءوا  

جيلس يوماً ما يذكر فيه إال الفقه ، ويوماً للتأويل ، ويوماً للمغازي ،ويوماً للشعر ، ويوماً أيام                  

                                           
 .١٠٥: ، مرجع سابق ، صاحلركة العلمية يف احلجاز منذ ظهور اإلسالم حىت قيام الدولة العباسية:  البسام ، لطيفة )1(
 ، مرجع   ) والراشدين  التعليم يف عصر السرية    (،" املؤسسات واملمارسات    "التربية العربية اإلسالمية    :  العمري ، أكرم     )2(

 .٩٣-٩٢: سابق ، ص
 .٣/٩٣٩ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب ، يوسف )3(



 ٣٦٩

وات الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ،        فكان رضي اهللا عنه باإلضافة إىل تعليمه لغز       .)١("العرب  
واحلروب والوقائع اليت حدثت يف عهده ، يعلم الناس أيضاً أيام العرب ، ويقصد منها احلوادث                

 .اليت حدثت للعرب يف جاهليتها يف وقت السلم واحلرب 
 وبالذات ما كان يتعلق     –رضوان اهللا عليهم    –واستمرت العناية بالتاريخ بعد عهد الصحابة       

 األحاديـث    كما حتفـظ    بغزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، لدرجة أا كانت حتفظ           منه
 .النبوية يف باقي ااالت كاملناسك وغريها وتروى على الناس يف املساجد 

رضي اهللا عنهما بالـشعيب ، وهـو        –مر عبد اهللا بن عمر      : عن عبد امللك بن عمري قال       " 
 .)٢(" وم ، وهلذا أحفظ هلا وأعلم ا مين شهدت الق: حيدث باملغازي ، فقال 

 .فحفظ الشعيب للمغازي يدل على اهتمامهم الشديد ذا العلم ، ودراسته 
كما كان التاريخ ضرورياً ملعرفة صدق رواة احلديث فيما نقلوه عن غريهم من أحاديـث               

 .نبوية ، وهو أداة استخدمها علماء السنة حملاربة ظاهرة الوضع يف احلديث 

كم ولدت ؟   :  نستعن على الكذابني مبثل التاريخ ، نقول للشيخ          مل:  قال حسان بن زيد      "
،فأخذت يف التاريخ ، فأنا     )٣(كذبه من صدقه ، قال أبو حسان الزيادي          عرفنا   فإذا أخرب مبولده  

 .)٤("أعمله من ستني سنة
 أو مـا يعـرف يف   والتاريخ هنا يقصد به تدوين تواريخ ميالد الرواة ، وتواريخ وفـام ،         

التاريخ بعلم التراجم والطبقات ، حيث كان لكل علٍم تراجم وطبقـات خاصـة بعلمائـه ،                 
واشتهر الكثريين بالتدقيق يف هذا العلم ، واستفاد احملدثون بالذات من هذا العلم كثرياً يف حماربة                

 .الوضع يف احلديث 

: حلديث ، فقـالوا     كنت بالعراق ، فأتاين أهل ا     : )٥(قال إمساعيل بن عياش   " 

                                           
 .٢/٣٦٨ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد ، حممد )1(
 .١/٨٢ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب ، حممد )2(
مان بن محاد بن حسان أبو حسان الزيادي ، مسع بدمشق من سفيان بن عبينة ،                احلسن بن عث  : "  أبو حسان الزيادي     )3(

هـ وكان صاحلاً دينـاً ،      ٢٤١كان من العلماء األفاضل ، ومن أهل املعرفة ، والثقة واألمانة ، واله املتوكل القضاء عام                 
 ).٤/١٩٤ ، مرجع سابق ، ذيب تاريخ دمشق: بدران ، عبد القادر " ( هـ ٢٤٢توىف عام 

 .١/١٣١ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(
 إمساعيل بن عياش بن سليم احلمصي العنسي ، ورث أربعة آالف دينار ، فأنفقها يف طلب العلم ، وكان أحد احلفاظ                      )5(

 ) .١/١١٤ ، مصدر سابق ، طبقات احلفاظ: السيوطي " ( هـ ١٨١هـ ، وتوىف عام ١٠٢ولد عام 



 ٣٧٠

أي سنة كتبت عن    : ههنا رجل حيدث عن خالد بن معدان ، فأتيته ، فقلت            

أنت تزعم أنك مسعـت     : سنة ثالث عشرة ، فقلت      : خالد بن معدان ؟ قال      

مات خالد سـنة    : من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنني ، قال إمساعيل            

 )١(".سٍت ومائة 
 : علم األنساب : ثانياً 

  يا أَيها الناس إِ�َّا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُ�ْثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا: ىل قال تعا

 ) .١٣: احلجرات ، آية ( 
 )٢(" تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 

 .رياً باألنساب ، فكان يعلمها أصحابه وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم خب

: عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا يوماً  " 
من ههنا  : اقعد ، مث قال     : من ههنا من معد ، فليقم فقمت ، فقال          

اقعد ، مث قاهلا الثالثة ، فقمـت ،         : من معد فليقم ، فقمت ، فقال        
أنـتم مـن    : ا رسول اهللا ؟ فقال      فمن حنن ي  : اقعد ، فقلت    : فقال  

 )٣ (" .قضاعة بن مالك بن محري 
وقد كانت الفائدة من تعلم األنساب تكمن يف أمهيتها يف معرفة الصالت اليت يتوجب على               

 .إخل ...املسلم تبعاً لوجودها واجبات دينية أو اجتماعية، مثل صلة الرحم ، والنفقة 

سجد يف القرن األول اهلجري ، وقام صلى اهللا عليـه           لذلك كان تداول هذا العلم يتم يف امل       
وسلم بتعليمه ألصحابه ،وحثهم على تعلمه ، وصحح هلم ما أخطأوا فيـه ، وأجـاب عـن                  

 .أسئلتهم حول هذا العلم 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه             " 

ل رجل ولد   ب: وسلم عن سبأ ما هو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال             

                                           
 .١/١٣٢ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )1(
 ) .٢٠٤٥: ( ، أبواب الرب والصلة ، باب ما جاء يف تعليم النسب ، رقم احلديث اجلامع الصحيح:  الترمذي )2(

 ).٢٧٦ (: ، رقم احلديث سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين " ( إسناده جيد : " قال األلباين  
 .١/١٩٥ ، كتاب العلم ، باب يف علم النسب ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(

 " . فيه ابن هليعة وهو ضعيف : " وقال اهليثمي 



 ٣٧١

عشرة ، فسكن اليمن منهم ستة ، وسكن الشام منهم أربعة ، فأمـا              
اليمانيون فمذحج ، وكنده ، واألزد ، واألشعريون ، وأمنار ، ومحري            

 )١ (".عموماً كلها ، وأما الشامية فلخم ، وجذام ، وعاملة ، وغسان
 بكٍر الصديق رضي    وقد اشتهر بعض الصحابة بالتبحر يف هذا العلم ،وكان على رأسهم أبو           

اهللا عنه ويدل على ذلك أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت رضـي اهللا عنـه                   
 له الصديق نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكي ال يتعـرض لـه                ليلخصبالذهاب إليه   

حسان رضي اهللا عنه باهلجاء عندما يهجو قريشاً ، ولذلك قال حسان رضي اهللا عنه لرسـول                 
 صلى اهللا عليه وسلم بعد أن خلص له أبو بكر نسب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                     اهللا
"منهم كما ت كلَّن٢(" الشعرة من العجني سلُّألس( 

كما اشتهر عقيل بن أيب طالب ، وحمزمة بن نوفل ، وحبري بن مطعم مبعرفتـهم الكـبرية                  
م بكتابة أنساب قبائل الـداخلني يف       باألنساب بدليل تكليف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هل         

  )٣ (.اإلسالم عند تدوين ديوان العطاء 
وباإلضافة إىل ذلك فقد كانت لعقيل بن أيب طالب طنفسة تطرح له يف مسجد رسول اهللا                

 )٤(".صلى اهللا عليه وسلم ،جيتمع إليه يف علم النسب وأيام العرب 
كنت ) : " الزهري  ( يف املساجد ، قال      ويف عهد التابعني كان علم األنساب مما يتم تعلمه        

 .)٥("أجالس عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذِْري ، أتعلم منه نسب قومي 
وهذا دليل على أن علم األنساب هو أحد العلوم اليت مت تداوهلا بعـد العهـد النبـوي يف                   

 .املساجد 

                                           
 ".فيه ابن هليعة وهو ضعيف : " وقال . ١/١٩٣ ، كتاب العلم ، باب يف علم النسب ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(
 ).٣٤٦٧: (ب املناقب ، باب من أحب أن ال يسب نسبه ، رقم احلديث  ، كتاصحيح البخاري:  البخاري )2(
 ٢٤٤:  ، مصدر سابق ، صختريج الدالالت السمعية:  اخلزاعي )3(
 .٣/١٠٧٨ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  ابن عبد الرب )4(
 .٢/٣٨٢ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )5(



 ٣٧٢

א :א
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 ٣٧٣

א א:א א :א
وهي املواد اليت تعتمد على التجربة ، والربهان ، وإقامة الدليل العقلي على صحتها مثل علم                

 .الفلك ، وعلم احلساب ، والطب ، والتمريض اجلغرافيا ، وعلم 
א א:א א :מ

لقد ورد يف القرآن الكرمي الكثري من اآليات اليت حتث املسلمني على التفكري يف مجيـع مـا                  
 .إخل ...حييط م من ظواهر طبيعية أو مظاهر كونية ، كاألرض ، واجلبال واألار 

وقال ) ٢٠:نوح،آية  (   جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاً لِتَسلُكُوا مِنهـا سـبال فِجاجـاً            واللَّه : قال تعاىل   

وغريها ) . ٢٧:فاطر،آية  (ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مخْتَلِـف أَلْوا�ُهـا وغَرابِيـب سـود              : تعاىل  

 . بكل ما فيها من ظواهر جغرافية من اآليات اليت حتث املؤمن على التفكر يف األرض
وألن اإلسالم يرغب املسلم يف تعلم كل علم ينفعه يف دينه ودنياه ، فقد كانت املواضـيع                 
اجلغرافية اليت تتعلق باألرض وسطحها وما عليها من مظاهر من ضمن املواضيع الـيت تناوهلـا                

حلاجة الكبرية إليها يف إقامـة      املعلمون واملتعلمون يف املساجد يف القرن األول اهلجري لوجود ا         
 . شرائع الدين ، وتيسري أمور احلياة 

ومن أمثلة املواضيع اجلغرافية اليت تناقلها املسلمون عرب األجيال يف املساجد حتديده صلى اهللا              
 .عليه وسلم حلدود حرم املدينة املنورة 

:  عليـه وسـلم      قال رسول اهللا صلى اهللا    :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن علي بن أيب طالب      
  )١("املدينة حرم ما بني عيٍر إىل ثور "

امسا جبلني من جبال املدينة أوهلما عظيم شامخ يقع جنوب املدينة علـى             ) عري وثور   ( و  " 
 )٢(".مسافة ساعتني ، والثاين أمحر صغري يقع مشال أحد ، وحيدان حرم املدينة جنوباً ومشاالً 

 .د حرم املدينة بناءاً على األحاديث النبوية ونتيجة لذلك حاول املسلمون حتدي

                                           
 ) .١٣٧٠: ( ، كتاب احلج ، باب فضل املدينة ، رقم احلديث مصحيح مسل:  مسلم )1(
وهذا الشرح امش صحيح مسلم حملقق الكتاب       (٢/٩٩٧ ، كتاب احلج ، باب فضل املدينة ،          صحيح مسلم :  مسلم   )2(

 ).األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي 



 ٣٧٤

 حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني البيت املدينة : " فيقول أبو هريرة رضي اهللا عنه 
فلو وجدت الظباء ما بني البتيها ما ذعرا ، وجعل اثىن عشر ميالً حول : "  أبو هريرة   قال 

 )١("املدينة محى 
 صلى اهللا عليه وسلم أمساء أربعة أار ألمته ، وقال إا من أار اجلنة               وقد حدد رسول اهللا   

أربعة أار من   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال   –رضي اهللا عنه    –فعن أيب هريرة    
وهذا من العلم الذي أخربه اهللا تعاىل بـه ،          )٢(".اجلنة الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان         

 .اهللا عليه وسلم ألمته يف املسجدوعلمه صلى 
ولقد لفت صلى اهللا عليه وسلم أنظار املسلمني إىل أمهية معرفة هذا العلم من خالل ربطـه                 

 .ألداء بعض العبادات مبعرفة االجتاهات ، واألماكن ، واحلدود 
قع ففي الصالة البد من حتديد القبلة اليت ال تتم إىل من خالل معرفة االجتاهات ، وحتديد مو                

ويف احلج وقَّت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس مواقيت مكانية            .اإلنسان بالنسبة للكعبة    
البد ملن أراد أداء فريضة احلج أو العمرة من املرور عليها ، وهذا مما اقتضى معرفة وحتديد مواقع                  

 .يه اإلحرامهذه املواقيت ، وكذلك حتديد موقع املسلم املار عليها ليعرف من أيها جيب عل

وقَّت رسول اهللا صلى اهللا     :  قال   -رضي اهللا عنهما  –عن ابن عباس    " 
عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهـل             

فهن هلن ، وملن أتى     : جند قرن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، وقال          
           ن فمن  عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ، فمن كان دو

 )٣( ".،وكذا فكذلك أهل مكة يهلون منها) أي مسكنه(أهله 
فهذا الربط بني أداء العبادات واملواقع املكانية من خالل األحاديث النبوية اليت طاملا تناقلـها               
املسلمون يف املساجد كان له أكرب األثر يف اهتمام املسلمني مبعرفة املواقع واألماكن املختلفة بل               

 لوجود من ختصص يف معرفة هذا العلم بني املسلمني لكي يعلِّم غـريه ممـن مل                 إنه كان طريقاً  
يشهد حتديد الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلذه املواقع واألماكن ، فال تندثر السنن مبرور السنني                

 .واألعوام 

                                           
 ) .١٣٧٢: ( ، كتاب احلج ، باب فضل املدينة ، رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )1(
 " .حديث صحيح : " ،وقال حمقق املسند ) ٧٥٤٤: ( ، رقم احلديث  املسند: أمحد )2(
 ).١١٨١: ( ، كتاب احلج ، باب مواقيت احلج والعمرة ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )3(



 ٣٧٥

 بعض العلماء أسباب اهتمام املسلمني بعلم اجلغرافيا يف القرن األول اهلجـري             ارجعولذلك  
 )١ (:ىل ثالثة أسباب إ

 ، فاملسلمون على اخـتالف بلـدام        مستطيعفهو فريضة على كل مسلم      : احلج  : أوهلما  
 .حيجون ، فيحتاجون إىل معرفة الطرق واملنازل 

حيث كان املسلمون يرحلون إىل سائر األمصار ، والرحلة تـستلزم           : طلب العلم    : ثانيها
 .معرفة األماكن واملناطق 

ع اخلراج على األقاليم اليت فتحت يف صدر اإلسالم ، مما استدعى معرفة مساحة              وض : ثالثها
 .هذه املناطق ، ومعرفة غالا ليتم تقدير اخلراج عليها بصورة صحيحة

وهكذا تناقل املسلمون عرب األجيال يف كتب احلديث والفقه ،وغريها الكثري من املواضـيع              
 .مة أمر دينة اجلغرافية اليت حيتاج إليها املسلم إلقا

 معـارفهم   أثرتمث كانت الرحالت اليت يقوم ا املسلمون لطلب العلم من أهم األمور اليت              
 .اجلغرافية وزودم خبربات كبرية يتداولوا بينهم 

وزاد يف أمهية علم اجلغرافيا عند املسلمني يف القرن األول اهلجري حاجتهم الشديدة إليه يف               
 .توحة ، وغالا لتقدير خراجها معرفة مساحة األراضي املف

وكان من أكثر ما تدارسه علماء املسلمني يف كتب الفقه بالذات تلك االجتهادات اليت متت               
على عهد اخللفاء الراشدين وخباصة يف عهد عمر بن اخلطاب خبصوص تقدير اخلـراج علـى                

راج املفروض علـى    األراضي املفتوحة يف كل من بالد الشام والعراق ومصر ،وكيفية تقدير اخل           
تلك األراضي سواء الزراعية منها ، أو غري الزراعية لدرجة أن بعض الفقهاء ألف يف ذلك كتباً                 

الذي يتحدث يف أكثره عن كيفية فرض اخللفاء        ) أليب يوسف   ) ( اخلراج  ( مستقلة مثل كتاب    
 .الراشدين للخراج وتطور ذلك األمر 

ان الفاحتون املسلمون يرسـلوا إىل مقـر اخلالفـة          ويرتبط بذلك التقارير اجلغرافية اليت ك     
اإلسالمية يف وصف البالد املفتوحة لويل أمر املسلمني ليقدر خراجها ، ويصدر أوامره حـول               

بـن  ا إىل عمـر     –رضي اهللا عنه    –إدارا ، ومثال ذلك التقرير الذي أرسله عمرو بن العاص           

                                           
ة ،   ، مكتبـة وهبـة ، القـاهر        ٣٦٦:  ، ص    تاريخ احلـضارة اإلسـالمية والفكـر اإلسـالمي        :  شليب،أبو زيد    )1(

 .٣هـ،ط١٣٨٣



 ٣٧٦

ه ، ويديل برأيه الذي استخلـصه مـن          بعد أن فتح مصر ليصفها ل      –رضي اهللا عنه    –اخلطاب  
 :  والذي يرى أنه األنسب يف إدارا ، ونص خطابه وحيدد األسلوبخالل معاينته ألرضها ،

مصر تربة غرباء ، وشجرة خضراء ، طوهلا شهر ، وعرضها عشر يكتنفهـا              " 
جبل أغرب ،ورمل أعفر ، خيط وسطها ر ميمون الغدوات ، مبارك الروحات             

ادة والنقصان كجري الشمس ، والقمر له أوان تظهر به عيـون            ، جيري بالزي  
األرض وينابيعها ، حىت إذا عج عجيجه وتعاظمت أمواجه مل يكن وصـول             
بعض أهل القرى إىل بعض إال يف خفاف القوارب وصغار املراكب ، فـإذا              
تكامل يف زيادته نكص على عقبه كأول ما بدأ يف شدته ، وطمي يف حدتـه                

رج القوم ليحرثوا بطن أوديته وروابيه ، يبذرون احلب ، ويرحون فعند ذلك خي  
الثمار من الرب حىت إذا أشرق وأشرف سقاه من فوقه الندى ، وغذاه مـن               
حتته الثرى ،فعند ذلك يدر حالبه ، ويغين ذبابه ، فبينما هي يا أمري املـؤمنني                

 الفعال  درة بيضاء إذ هي عنربة سوداء وإذا هي زبرجدة خضراء فسبحان اهللا           
ملا يشاء ، الذي يصلح هذه البالد ، وينميها ويقر قاطنها فيها أن ال يقبل قول                
خسيسها يف رئيسها ، وأن ال يستأدى خراج مثره إال يف أواا ، وأن يصرف               
ثلث ارتفاعها يف عمل جسورها ، وترعها ، فإذا تقرر احلال مع العمـال يف               

 )١("  تعاىل يوفق يف املبتدأ ، واملآل هذه األحوال ، تضاعف ارتفاع املال واهللا
 :  يف شرحه هلذا التقرير الكتاينقال 

أي كـثرية  ( ، وشـجرة خـضراء     ) أي سهلة اإلنبات    ( مصر تربة غرباء    " 
يريد أن املاشي يقطعها طوالً     ( ، طوهلا شهر وعرضها عشر      ) الشجر األخضر   

 ا جبل ضـارب     حييط( يكتنفها جبل أغرب    ) يف شهر وعرضاً يف عشرة أيام       
خيط وسطها ر   ) أبيض مائل إىل احلمرة أو الصفرة       ( ورمل أعفر   ) إىل السواد 

، جيري بالزيادة   ) حممود الذهاب واإلياب    (ميمون الغدوات مبارك الروحات     
) يزيد وينقص يف أزمنة معينـة     ( والنقصان كجري الشمس والقمر ، له أوان        

وتعاظمت ) معظم مائة (ا عج عجيجه  تظهر به عيون األرض وينابيعها ، حىت إذ       
مل يكن وصول بعض أهل القرى إىل       ) انقطعت وتسربت يف األرض     (أمواجه  

 القوارب ، وصغار املراكب، فإذا تكامل يف زيادة نكص          خفافبعض إال يف    

                                           
 .٢/٢٢٦ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين )1(



 ٣٧٧

ونقص يف  (على عقبه كأول ما بدأ يف شدته وطمي يف حدته           ) رجع وذهب   (
لقوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيـه      ذلك خيرج ا  ، فعند   ) شدة كما زاد بقوة   

يبذرون احلب، ويرجون الثمار من الرب ، حىت إذا         ) أعايل األرض وأسافلها    (
سقاه من فوقه الندى وغذاه من حتته الثرى فعند         ) ظهر وبان   (أشرق وأشرف   

 )١() يعظم حمصوله(ذلك يدر حالبه ، ويغين ذبابه 
وسهول وأار لدولة واسعة املساحة مثـل       وهذا الوصف الدقيق ملظاهر السطح من جبال ،         

مصر ينم عن خربة ودراية عميقة بأصول هذا العلم ومبادئه لدى الواصف ، واملوصوف لـه ،                 
 .ومها من تالميذ املدرسة النبوية النجباء 

وليست أرض مصر هي الوحيدة اليت طلب الفاروق من عماله وصفها وصفاً دقيقاً له فقـد                
والبلد الذي بينكم وبني املـدائن      : " وقاص واليه على الكوفة يقول له       كتب إىل سعد بن أيب      

 )٢("ِصفْه كأين أنظر إليه ، واجعلين من أمركم على اجللية 
فكانت التقارير اجلغرافية اليت ترفع من القواد والفاحتني تدل داللة كبرية على ما متتـع بـه                 

ر اجلغرافية ،البد أن تتطور فيما بعد لتصبح        الصحابة رضوان اهللا عليهم من معرفة واسعة باألمو       
 .دراسة علمية دقيقة لذلك العلم 

 : علم الفلك : املطلب الثاين 
لفت اهللا سبحانه وتعاىل أنظار املؤمنني إىل التفكر يف الكواكب واألفالك ،وبديع صنعه تعاىل              

والْقَمر قَدر�َاه منازِلَ حتَّـى     تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ    والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَها ذَلِك      : فيها ، قال تعاىل     
ــكٍ      ــلٌّ فِــي فَلَ ــارِ وكُ هالن ــابِق ــلُ س ال اللَّيو ــر رِكَ الْقَمــد ــا أَن تُ غِــي لَهبني سمــدِميِال الــش ــالْعرجونِ الْقَ ــاد كَ ع

 ونحبسي  ) ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨: يس ،اآليات. ( 

كما عرف لديهم أيضاً    " التنجيم  " أو  " علم اهليئة   " وقد عرف املسلمون علم الفلك باسم       
 )٣("صناعة النجوم " و" علم النجوم " بأمساء خمتلفة مثل 

                                           
 .٢/٢٢٦ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:  الكناين )1(
م ،  ١٩٨٣-هــ   ١٤٠٣ ، املكتب اإلسالمي ،بـريوت ،        أوليات الفاروق السياسية  :  القرشي ، غالب عبد الكايف       )2(
 .١ط
  .١م ، ط٢٠٠١ ، دار الفارس ، عمان ، األردن ، ١١٧:  ، ص كتاريخ علم الفل:  جماهد ، عماد )3(



 ٣٧٨

علم يعرف منه أحوال األجرام البسيطة العلوية ، والـسفلية          : " وتعريف علم اهليئة هو أنه      
 )١ ( " .وأبعاها، وأشكاهلا ، وأوضاعها ، ومقاديرها 

 :ومنذ القدم أدرك املسلمون أمهية علم الفلك ، ومنـزلته الرفيعة بني العلوم ، وسبب ذلك

 من أشرف العلوم منـزلة ، وأسناها مرتبة ، وأعلقها بالقلوب ، وأشدها             أن" 
حتدياً للفكر والنظر ، وتذكيةً للفهم ،ورياضة للعقل بعد العلم مبـا ال يـسع               

ن شرائع الدين وسنته علم صناعة النجوم ملا يف ذلـك مـن             اإلنسان جهله م  
 ، وعظيم االنتفاع مبعرفة مدة السنني ، والـشهور ، واملواقيـت           احلظجسيم  

 الـنريين ،    مواضـع ،وفضول األزمان ،وزيادة النهار ، والليل ونقـصاما         
وكسوفهما ، ومسري الكواكب يف استقامتها ورجوعها ، وتبـدل أشـكاهلا            

كها ، وسائر مناسباا إىل ما يدرك بذلك من أمعن النظر ، وأدام             ومراتب أفال 
الفكر من إثبات التوحيد ، ومعرفة كنه عظمة اخلالق ،وسعة حكمته ، وجليل             

 )٢(" قدرته، ولطيف صنعه 
لعلم الفلك فوائد دينية ، وعقلية عظيمة فهو علم مفيد لإلنـسان يف             ) البتاين  ( وهنا يذكر   

 ما جعل املسلمون يتخذون من علم الفلك طريقاً إىل توحيد اخلالق عـز              دنياه وآخرته ، وهذا   
وجل ويؤكدن انفصاله كعلم عن ما يدعيه املنجمون من قدرم على االستدالل من خالله على  

 )٣ (.علم الغيب 
وأكد املسلمون على أن علم الفلك هو علم قائم مستقل بذاته له حدود وضوابط ، وهذا ما              

تعلموا من النجوم ما تـدون بـه يف         : "  حني قال    –رضي اهللا عنه    –طاب  أكده عمربن اخل  
 )٤(".ظلمات الرب والبحر مث أمسكوا 

ويف هذا القول دليل على أن تناول علم النجوم يف حدود ما ينفع اإلنسان يف دنياه ، وعدم                  
 .جتاوز ذلك إىل حماوالت االستدالل به على الغيبيات هو أمر مباح 

ول موضوعات هذا العلم يف أحاديث نبوية متعددة القتـران أداء الكـثري مـن               وقد مت تنا  

                                           
 .١/٣٧٢ ، مرجع سابق ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم:  زاده ، طاش كربى )1(
 .ط .م ، د١٨٩٩ن ، روما ، . ، د٦:  ، ص كتاب الزيج الصابئ:  البتاين ، حممد بن جابر )2(
 .٢/٣٨ ، مصدر سابق ، ان العلم وفضلهجامع بي:  ابن عبد الرب )3(
 .٢/٣٨ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )4(



 ٣٧٩

ؤها اعتماداً كبرياً علـى     االعبادات يف اإلسالم باملواقيت الزمانية ، فالصلوات اخلمس يعتمد أد         
حتديد األوقات يف الليل والنهار بدقة متناهية ، فيحتاج املسلم إىل معرفة وقت طلوع الـشمس                

 .إخل ...دها ، وغروا وزواهلا ، وتعام
صيام شهر رمضان على رؤية اهلالل سواًء عند بدء الصيام ، أو عند اإلفطـار ،                كما يعتمد   

إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غـم علـيكم             : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
فطار بعد اية الشهر     فكانت رؤية اهلالل شرط يف ابتداء الصوم يف رمضان واإل          )١(".فاقدروا له   

 العبادات يف اإلسالم على احلساب الفلكي الـدقيق الـذي   غالبوهكذا تعتمد   . برؤية اهلالل   
 .يعتمد على معرفة حركة الكواكب ودوراا حول نفسها وحول الشمس 

املسلمني به ، بل وارتباط علم الفلك بأداء العبادات يف اإلسالم ليس السبب الوحيد الهتمام    
باط علم الفلك بتحديد املواقع من خالل النجوم كان من أهم األسباب الـيت جعلـت                إن ارت 

العرب حىت قبل اإلسالم يهتمون بعلم الفلك ملعرفة موقعهم يف الـصحاري والبحـار وأثنـاء                

وا بِها فِي   وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِتَهتَد      : لذلك قال تعاىل ممتناً على عباده       . األسفار الطويلة   
 ونلَمعمٍ يا الْآياتِ لِقَولْنفَص رِ قَدحالْبو راتِ الْبظُلُم )  ٩٧: األنعام ، آية. ( 

تعلموا من النجوم مـا      : " -رضي اهللا عنه    –قول عمر بن اخلطاب     ) املناوي  ( لذلك فسر   
النجوم ، فإن ذلك ضروري     أي تعلموا من علم أحكام      .." " تدون به يف ظلمات الرب والبحر       

أي اتركوا النظر فيما سوى ذلك ، فـإن النجامـة تـدعوا إىل              : مث انتهوا   : البد منه ، وقوله     
 )٢(".الكهانة ، فاملأذون يف تعلمه علم التيسري ال علم التأثري 

وهكذا كان علم الفلك من أهم العلوم يف اإلسالم ، بل لقد عده البعض من علماء اإلسالم                 
 )٣ (.وض الكفاية ، وقيل إنه من الفروض العينية ألنه به تعرف أوقات الصلواتمن فر
 
 

                                           
، ...." إذا رأيتم اهلالل فصوموا     "  ، كتاب الصوم ، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم             صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ).١٨٩٧: (رقم احلديث 
 .٢/٣١٣ ، مرجع سابق ، ةالتراتيب اإلداري : الكتاين )2(
 .٢/٣١٣ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:  الكناين )3(



 ٣٨٠

א א:א :מ
 : عرف املسلمون علم احلساب وعرفوه بأنه 

علم األعداد ، واشتقوا امسه من كلمة احلساب املصدرية ، ومعناها العدد ،             " 
إىل اسـتعمال أدوات كـالقلم      وهو الذي حيتاج فيه     : غباري  : وقسموه إىل   

وهو الذي ال حيتاج فيـه إىل أدوات أو هـو احلـساب             : وهوائي  .والورق  
 .)١("الذهين

 لِتَعلَمـوا عـدد الـسنِني        : واحلساب من العلوم اليت ذكرت يف القرآن الكرمي ، قال تعـاىل             
  ) . ٥: يونس ، آية (  والْحِساب 

ساب األوقات ، وذلك ألداء العبادات ، ومعرفـة أوقاـا ،            وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل حب     

ويسر سبحانه وتعاىل ذلك لعباده بأن هيأ هلم أدوات حساب الوقت ، فلم يبق علـيهم إال أن                  

ج                    : قال تعـاىل    .جيتهدوا يف حساا     الْحــاسِ ولِلن اقِيـتوم ةِ قُـلْ هِـي سأَلو�َك عـنِ الْأَهِلـَّ يـ  

 ) .١٨٩: البقرة، آية (

إن اهللا قد جعل األهلة مواقيت ، فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا            : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      

 .)٢("رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ، واعلموا أن األشهر ال تزيد على ثالثني

 )٤(احلـارث األعـور    ، و  )٣(وقد اشتهر بعض التابعني بإجادته للحساب مثل سعيد بن جبري         

لقد تعلمـت منـه     ) : " الشعيب  (  حىت قال عنه     ضالذي كان متميزاً يف جمال حساب الفرائ      

 )٥(".حساب الفرائض ، واجلد فخشيت على نفسي منه الوسواس فال أدري ممن تعلمه 

                                           
 ، دار الفكـر ، دمـشق ، سـوريا ،            ١٥٢:  ، ص    أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوروبية     :   املالّ ، أمحد علي       )1(

 .٣م ، ط١٩٨٦-هـ ١٤٠٦
يب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، رقـم             ، كتاب الصوم ، باب قول الن       صحيح البخاري :   البخاري    )2(

 ) .١٨٩٧: (احلديث 
 .٢/٣١٠ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )3(
هو احلارث بن عبد اهللا بن كعب اهلمداين الكويف ، صاحب علي وابن مسعود كان فقيهاً كـثري                  :   احلارث األعور     )4(

سري أعالم  : الذهيب  " (ن أفقه الناس وأحسب الناس ، تعلم الفرائض من علي رضي اهللا عنه              العلم على لٍني يف حديثة ، كا      
 ) .٤/١٥٢، مصدرسابق ، النبالء 

 .١/٨٣ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:   الذهيب )5(



 ٣٨١

א א :א:א
 : هللا عليه وسلم يقوم علم الطب يف اإلسالم على قاعدة إهلية جاءت يف قوله صلى ا

 . )١("ما أنزل اهللا داءاً إال أنزل له شفاء " 
فإذا كان وجود الدواء مؤكد ال شك فيه ، فإن البحث عن هذا الدواء نوع مـن األخـذ                   

 .باألسباب املباحة ، فهو واجب على العباد ألم حمتاجون إليه 
 بعض األمراض ، واليت تؤدي      وقد عرف اهللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بأدوية          

منها ، وكانت هذه املعارف يف جمموعها تشكل ما يعرف يف الـسنة             بإذن اهللا تعاىل إىل الشفاء      
وهو جمموع ما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم فيما يتعلق بعلم الطب             ".بالطب النبوي   " النبوية  

 .وعالج األمراض املختلفة وكيفية الوقاية منها 
لى اهللا عليه وسلم الكثري من األحاديث يف هذا الباب الذي احتوى علـى              وقد نقل عنه ص   

 ) : ابن القيم ( قال . وصف عالجات ناجحة ألمراض خمتلفة 
: باألدوية الطبيعيـة ، والثانيـة       : أحدها  : كان عالجه صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أنواع         " 

يقصد ا الرقية الـشرعية     واألدوية اإلهلية   )٢(" باملركب بني األمرين    : باألدوية اإلهلية ، والثالثة     
 .بالقرآن الكرمي واألدعية املأثورة 

 .وقد متيز تعليم هذا العلم يف املساجد عن غريه من العلوم األخرى 
فهو مل يكن له تعليم منظم ، وإمنا كان تعلمه قائماً علـى التجربـة ،                " 

عن النيب صلى اهللا عليه     واالستفادة من خربات اآلخرين ،إال ما كان صادراً         
وسلم من أحاديث يصف فيها العالج لغريه ، أو ما ثبت أنه تطبب به ملا يف                

  )٣ (" .ذلك من احلكمة اإلهلية اليت تعجز العقول عن الوصول إليها 
 

                                           
 ).٥٥٦٦: ( ، كتاب الطب ، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ، رقم احلديثصحيح البخاري:   البخاري )1(
ـ ١٤٠٩ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،        ٤/٢٤ ،   زاد املعاد يف هدي خري العباد     :   ابن القيم ، حممد بن أيب بكر          )2( -هـ

  .٣م ، ط١٩٨٩
 .٢٢٧:  ، مرجع سابق ، ص التعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم:   احلريب ، سند )3(



 ٣٨٢

وقد قام صلى اهللا عليه وسلم بعالج بعض أصحابه بنفسه ، فقد كوى أيب بـن كعـب ،                   
 .)٢( ∗د بن زرارة من الشوكة ، وكوى أسع)١(وسعد بن معاذ

 الـذي قـال     )٣(أما من كان ميارس الطب يف عهد صلى اهللا عليه وسلم فاحلارث بن كلدة             
 . )٤( "– أي ابن أيب وقاص –عاجل سعداً " صلى اهللا عليه وسلم 

 فعن هشام بن عروة     – رضي اهللا عنها     –وهناك من اشتهرت بالطب من النساء مثل عائشة         
وقد تعلمت الطب    .)٦( ")٥(حد أعلم بطب ، وال بفقه ، وال بشعٍر من عائشة          ما رأيت أ  : " قال  

من خالل قيامها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه ومساعها ملا كانت العرب تنعته                 
 .له من األدوية املختلفة 

ال أ: "ممن اشتهرت بالطب من النساء الشفاء العدوية اليت قال هلا صلى اهللا عليـه وسـلم               و
 .)٧ (..."تعلمني حفصة رقية النملة 

:  ال يقل أحدمها أمهية عن اآلخـر ، أحـدمها            )٨(وقد كان لعلم الطب يف اإلسالم جانبني        
الوقاية من املرض عن طريق احلث على النظافة يف البدن ، واملكان ، والطعام ، وأيضاً عن طريق                  

عن طريق اتباع نظام احلجـر الـصحي        اتباع احلمية اليت هي أهم طرق الوقاية من املرض ، مث            
للمصابني باألمراض اخلطرية كما ورد ذلك عند وجود مصاب باجلذام ، أو الطـاعون ، أمـا                 

 .اجلانب اآلخر فهو اجلانب العالجي الذي حث عليه اإلسالم وأمر بطلبه كثرياً 

                                           
 ) .٢٢٠٧: (الم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، رقم احلديث  ، كتاب السصحيح مسلم:   مسلم )1(
 ) .٢/٥١٠ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي " ( هي حمرةُ تعلو الوجه واجلسد : الشوكة "   ∗
 ) . ١٢٢٥: (رقم احلديث ، باب ما جاء يف الرخصة يف الكي ، أبواب الطلب ، اجلامع الصحيح :  الترمذي )2(
احلارث بن كلدة الثقفي ، كان أبوه طبيباً يف العرب ، وهو من املؤلفة قلوم ، وكان من أشراف قومـه ، أمـر                          " )3(

االسـتيعاب يف   : ابن عبد الـرب     " ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب وقاص أن يأتيه ويستوصفه يف مرض أملَّ به                 
 .) ١/٢٨٣، مصدر سابق ، معرفة األصحاب 

 .١/٤٥٧ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية : الكتاين  )4(
عائشة بنت أيب بكر الصديق ، خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أفقه نساء األمة على اإلطـالق ، أمهـا أم                 " )5(

هـ وتوفيـت   ٢ام  رومان بنت عامر الكنانية ، هاجر ا أبوها وتزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخل ا يف شوال ع                  
 ) . ٢/١٣٥ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء: الذهيب " (هـ ٥٨عام

 .١/٤٥٥ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )6(
 ) .٣٨٨٧: ( ، كتاب الطب ، باب ما جاء يف الرقى ، رقم احلديث سنن أيب داوود:   أبو داوود )7(

 ) ) .٣٢٩١: (رقم احلديث ، مرجع سابق ،  سنن أيب داود صحيح: األلباين " ( حديث صحيح     " 
 .٢٧٨:  ، مرجع سابق ، صالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم:   احلريب ، سند )8(



 ٣٨٣

א :א:א
 نظراً ألمهيته بالنسبة للمجتمع اإلسالمي      وكانت ممارسة هذا العلم تتم داخل املسجد أحياناً       

 .والدفاع عنه الذي خيوض اجلهاد يف سبيل اهللا لنشر هذا الدين 
أصيب سعد يوم اخلندق    : "  قالت   –رضي اهللا عنها    –عن عائشة   " 

،فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خيمـة يف املـسجد           ∗يف األكحل 
 من بين غفار إال     ليعوده من قريب ، فلم يرعهم ، ويف املسجد خيمة         

ما هذا الذي يأتينا مـن      : يا أهل اخليمة    : الدم يسيل إليهم ، فقالوا      
 )١("جرحه دماً ،فمات فيها  ∗∗قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو

سعد بـن معـاذ يف      كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جعل          ) : " ابن هشام   ( وقال  
كانت تداوي اجلرحى وحتبس نفسها على      خيمة المرأة من أسلم يقال هلا رفيدة يف مسجده ، و          

  )٢("خدمة من كان فيه ضيعة من املسلمني 
وهكذا كان التمريض ميارس بكثرة يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري ، خاصـة               

، وكان أكثر من ميارسه يف ذلك العهد النساء لعدم وجـوب            أثناء املعارك واحلروب ، وبعدها      
 .اجلهاد عليهن 

 باب مداواة النساء اجلرحى    : ( أبواباً يف صحيحه عن التمريض منها       ) البخاري  ( ب  وقد بو
 : جاء فيه ) باب رد النساء اجلرحى والقتلى ( و)٣ ()يف الغزو

كنا نغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فنسقي القـوم ،             :  قالت   )٤(عن الربيع بن معوذ   " 
 . )٥(" نة وخندمهم ونرد القتلى واجلرحى إىل املدي

                                           
 ) .كَحلَ: ( ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب: ابن منظور " ( عرق يف وسط الذراع يكثر فصده : األكحل  "   ∗
) غذا : ( ، مادة ذيب اللغة: األزهري ، حممد بن أمحد " ( إذا مر مراً سريعاً : يغذو املاء " قال أبو عبيد :  يغذو  ∗ ∗

 ) .ت .الدار املصرية ، مصر ، د
 ).٤٦٠: ( ، كتاب الصالة ، باب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم ، رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )1(
 .٣/١٤٥ ، مصدر سابق ، السرية النبوية: ن هشام   اب)2(
 .٢/٢٢٥ ، كتاب اجلهاد والسري ، باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزو ، صحيح البخاري:   البخاري )3(
  الربيع بنت معوذ بن عفراء األنصارية من بين النجار هلا صحبة ورواية ، وقد زارها النيب صلى اهللا عليه وسلم صبيحة                       )4(

ا ، عمرت دهراً ، وروت أحاديث ، وأبوها من كبار البدريني ، وتوفيت يف خالفة عبد امللك سنة بضع وسـبعني                      عرسه
 ) .٣/٤١ مصدر سابق ، سري أعالم النبالء ،: الذهيب .(للهجرة 

 ).٢٨٣١: ( ، كتاب اجلهاد والسري ، باب رد النساء واجلرحى والقتلى ، رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )5(
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א :א

א

א א:א א .מ

א א:א .א
 
 



 ٣٨٥

א א:א א :א
     اليت وضع اإلسالم قواعدها داخـل املـسجد ، ورغـب            العلميةوتشمل هذه املواد املواد 

ا مثل علم احلرف والصنائع ، وعلم التربية البدنيـة ، وكـان             املسلمني يف امتهاا ، والقيام      
 .ا يتم خارج املسجد يف مواقع العمل والترويح ممالتطبيق العملي هلذه املواد 

א א:א א :מ
 يف معرض سرده لقصص األمم الغابرة ما كانوا يقومون به           يوردإن القرآن الكرمي كثرياً ما      

ٍن وأعمال من ِمه . 

 قَالَ تَزرعون سبع سِنِني دأَباً فَما حصدتُم فَذَروه فِـي سـنبلِهِ إِلَّـا قَلِـيال                 : قال تعاىل عن قوم فرعون      
 ا تَأْكُلُونمِم )  فدل على أن حرفتهم الرئيسية كانت الزراعة) .٤٧: يوسف ، آية. 

 يعملُون لَه ما يشاء مِن محارِيب وتَماثِيلَ وجِفَـانٍ          : مهما  كما قال تعاىل عن داوود وسليمان وقو      
 .فدل هنا على أن حرفتهم كانت هي الصناعة ) ١٣: سبأ ، آية  ( كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ 

وهكذا ذكرت مجيع احلرف والصناعات اليت عملت فيها األمـم الـسابقة كالتجـارة ،               
 .األمساك ، وغريها والرعي، وصيد 

وملا جاء اإلسالم كان للعمل فيه منـزلة عالية وقدر رفيع ، فحث عليه ورغـب فيـه ،                  " 
 .)١("بقدر ما نفَّر من الكسل والبطالة وحذر منهما 

بل لقد اعترب اإلسالم العمل عبادة من العبادات ، اليت يظهر ا العبد حسن توكله على ربه                 
 . عز وجل 

: متوكلون ، قـال   :  لقوم مر م ، ما أنتم ؟ قالوا          –رضي اهللا عنه    –اب  قال عمر بن اخلط   
 .)٢("بل أنتم متأكلون إمنا املتوكل من ألقى حبه يف األرض وتوكل على ربه 

                                           
ـ ١٤٠٩ ، دار اتمع ، جـدة ،        ١٤١:  ، ص    املدينة املنورة عاصمة اإلسالم األوىل    :   الوكيل ، حممد السيد       )1( -هـ

  .٢م ، ط١٩٨٩
 ، دار ابن اجلوزي ، اململكة العربيـة الـسعودية ،   ٤٥:  ، ص   مقاصد اإلسالم :   ابن عثيمني ، صاحل بن عبد العزيز          )2(

  .١م ، ط١٩٩٣ -هـ ١٤١٣



 ٣٨٦

 وزيادة  )١(والعمل يف اإلسالم طريق لتحقيق ذاتية اإلنسان وحتقيقه ملفهوم اخلالفة يف األرض           
 فيه ، كان أنبياء اهللا صلوات اهللا عليهم أمجعني حيترفون مهنـاً   الترغيبيف احلث على العمل ، و     

 .خمتلفة ، مع قيامهم بأعباء الرسالة ، ومهوم الدعوة 
: وأنت ؟ قال  : ما بعث اهللا نبياً إال رعي الغنم ، فقال أصحابه           : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  )٢ (" .نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة 
هللا عليه وسلم بالتجارة أيضاً ، فكان يتاجر بأموال خدجية رضي اهللا عنها             وقد عمل صلى ا   

 .قبل أن يتزوجها 
وهكذا فتح اإلسالم باب العمل والكسب ليغلق باب املسألة والتواكل ،ووضـع قواعـد              

 .وأسس للحرف املختلفة متتلئ ا كتب احلديث 
ون يف خمتلف املهن ، واحلـرف       وقد عرف املسلمون أمهية العمل يف اإلسالم ، فكانوا يعمل         

اليت حتتاج إليها حيام ، وال ختالف تعاليم دينهم ، وكانت تلك احلرف وسيلتهم يف كـسب                 
 .الرزق احلالل 

: ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ، ويقـول         " –رضي اهللا عنه    –قال عمر بن اخلطاب     
اهللا إمنا يرزق الناس بعضهم مـن  اللهم ارزقين ، وقد علم أن السماء ال متطر ذهباً وال فضة وأن   

  .)٣("بعض 
تعلموا املهنة ، فإنه يوشك أحـدكم أن        : "  أيضاً   –رضي اهللا عنه    –وقال عمر بن اخلطاب     

 )٤(".حيتاج إىل مهنة 
فهو رضي اهللا عنه يوجه املسلمني إىل االبتعاد عن التواكل يف طلب الرزق بـدعوى أـم                 

مستغن عن امتهان عمل ما إما لغناه ، أو لعدم حاجتـه            متوكلون ، وأيضاً يذكر من اعتقد أنه        
إليه بأنه قد يأيت يوم حيتاج فيه إىل العمل فتعلمه حلرفٍة ما يغنيه عن القعود بال عمـل ، وعـن                     

 .سؤال الناس يف يوم من األيام 
 

                                           
 ، مرجـع    ) الدولـة والتعلـيم    ( ، " األصول واملبـادئ     "الفكر التربوي العريب اإلسالمي     :  علي ، سعيد إمساعيل       )1(

 .٨٥٤:سابق،ص
حـديث  " وقال األلبـاين    ) ٢١٦٥: ( ، أبواب التجارات ، الصناعات ، رقم احلديث          سنن ابن ماجة  :   ابن ماجة     )2(

 ) ).١٧٤٥: (سابق ، رقم احلديث  ، مرجع صحيح سنن ابن ماجة: األلباين " ( صحيح 
 .٢/٢٣ ، مرجع سابق ، صالتراتيب اإلدارية:   الكناين )3(
 .١٩٤:  ، مرجع سابق ، ص مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:   ابن اجلوزي )4(



 ٣٨٧

ومن أهم املهن اليت اشتهر ا املسلمون ، وتناقلوا قواعدها من اآليات ، واألحاديث النبوية               
 : يف القرن األول اهلجري ما يلي 

 : التجارة : أوالً 
 ،  )١(والتجارة من املهن اليت باشرها العرب قبل اإلسالم إذ مل يكونوا يأنفون من امتـهاا                

 .وملا جاء اإلسالم شجع على احتراف هذه املهن ، ورغب املسلمني يف مزوالتها 
) ١٠:اجلمعة،آيـة ( شِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِـن فَـضْلِ اللَّـهِ           فَإِذَا قُضِيتِ الصالة فَا�ْتَ   : قال تعاىل   

ففي تفسري اآليـة    ). ١٩٨:البقرة،آية( لَيس علَيكُم جناح أَن تَبتَغُوا فَضْال مِن ربكُم          : وقال تعاىل   
لصالة بارك اهللا   من باع واشترى يف يوم اجلمعة بعد ا       : " األوىل جاء عن بعض السلف أنه قال        

 . وهذا ترغيب عظيم يف ممارسة هذه املهنة )٢(".له سبعني مرة 
كانـت   : " -رضي اهللا عنـهما     –وأما اآلية الثانية فإن سبب نزوهلا كما قال ابن عباس           

) أي يف موسـم احلـج  (عكاظ وجمنة وذو ااز أسواقاً يف اجلاهلية فتأمثوا أن يتجروا يف املوسم     
 .فكانت رخصة هلم مبزاولة التجارة حىت أن معظم معايشهم كانت منها ".)٣(فرتلت هذه اآلية

وهل كانت  :  هل كنتم تتجرون يف احلج ؟ قال         –رضي اهللا عنه    –سئل عمر بن اخلطاب     " 
 )٤(".معايشهم إال يف احلج 

ومل يترك اإلسالم هذه املهنة بدون ضوابط ، بل حدد هلا قواعد وأسس للمعامالت املختلفة               
عن الغش وعن الربا وعن خبس املكيال وامليزان ، وأمـر بالـصدق والوفـاء ، حـسن                  فنهى  
 .اخل ...األداء

البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك هلمـا يف             : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
مـن  : " كما قال صلى اهللا عليه وسـلم         )٥ (" .بيعهما ، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما         

 )٦ (" .نا فليس منا غش
 

                                           
 .٣، طم ١٩٨١-هـ ١٤٠١، مؤسسة املعارف ، بريوت ، . ١٥٩:  ، ص )مكة املكرمة ( أم القرى : رضا ، فؤاد علي   )1(
 .٤/٣٦٧، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم : ابن كثري   )2(
 .١/٢٢٧، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم : ابن كثري   )3(
 .١/٢٢٨، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم : ابن كثري   )4(
 ) .٢٠٦٣ (: ، كتاب البيوع ،باب إذا بين البيعان ، رقم احلديث صحيح البخاري: البخاري   )5(
 ) .١٣٢٩: (، أبواب البيوع ، باب ما جاء يف كراهية الغش ، رقم احلديث اجلامع الصحيح : الترمذي   )6(

 ).١٠٥٨:( ، مرجع سابق ، رقم احلديثسلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين " ( حديث حسن : "قال األلباين  



 ٣٨٨

وكل هذه اآليات واألحاديث املوجهة للمسلمني يف أمور التجارة ، كانت ممـا يتداولـه               
ن يف مساجدهم يف القرن األول اهلجري حيث كانت جزءاً ال يتجزأ من آيات الوحي،               املسلمو

جة اتمع  واحلديث النبوي ، فكانوا حيرصون على العمل ا ، وتطبيقها يف حيام العملية حلا             
املسلم يف ذلك الوقت إىل تبادل السلع ، واملنافع مع الشعوب األخرى الغنية مبواردها الطبيعيـة                
املتعددة بعكس بيئة اجلزيرة العربية اليت تفتقر إىل الكثري من املوارد الطبيعية ، وهذا يعلل قـول                 

 )١(".لى الناس لوال هذه البيوع لصرمت عالةً ع : " -رضي اهللا عنه –عمر بن اخلطاب 
 : الزراعة : ثانياً 

وقد حظيت مهنة الزراعة يف اإلسالم باهتمام عظيم ، ورتب اهللا سبحانه وتعـاىل األجـر                
 .الكبري على العمل ا لفائدا العظيمة ليست فقط لإلنسان بل جلميع الكائنات 

ابة إال كان له    ما من مسلم غرس غرساً ، فأكل منه إنسان أو د          : قال صلى اهللا عليه وسلم      "
كما شجع على إحياء األرض امليتة بزراعتها ، بأن جعل ملكيتها ملن يقوم بزراعتها              .) ٢ ("صدقة  

 )٣(". من أعمر أرضاً ليست ألحد فهو أحق ":قال صلى اهللا عليه وسلم .  واستصالحها 
ألمهيتها يف  واإلسالم هنا يسعى إىل فائدة البيئة احمليطة باإلنسان من خالل الزراعة ، وذلك              

 .اخل ...احملافظة على نقاء اهلواء ومكافحة التصحر 
وقد كانت التعليمات القرآنية والتوجيهات النبوية املتعلقة بالزراعة مادة تعليميـة يلقيهـا             

:   ،فيقول صلى اهللا عليه وسلم للناس       )٤(الرسول صلى اهللا عليه وسلم على املتعلمني يف املسجد        
 )٥("ها أو ليمنحها أخاه ، فإن أىب فليمسك أرضه من كانت له أرض فليزرع" 

 مما )٦(وقد كانت الزراعة منتشرة بكثرة يف املدينة املنورة بالذات ، فكان أكثر أهلها مزارعني             
 .جعلهم حيتاجون بشدة إىل تلك التوجيهات والتعليمات 

                                           
 .٢/٢٢، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية  : الكتاين  )1(
 ) .٥٨٩٢: ( ، كتاب اآلداب ، باب رمحة الناس والبهائم ، رقم احلديث صحيح البخاري: البخاري   )2(
 ) .٢٣٠٦: ( ، كتاب املزارعة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً ، رقم احلديث صحيح البخاري: البخاري   )3(
 .٢٨٧:  ، مرجع سابق ، ص عليه وسلمالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا : احلريب ، سند   )4(
 ) .١٥٣٦: ( ، كتاب البيوع ، باب كراء األرض ، رقم احلديث صحيح مسلم: مسلم   )5(
ـ ١٤٢٢ ، دار الفكر ، عمـان ، األردن ،           ٢٢:  ، ص    تاريخ صدر اإلسالم واخلالفة األموية    : علي ، جاسم صبكان       )6( -هـ

  .١م ، ط٢٠٠٢



 ٣٨٩

 : الـرعـي : ثالثا
 موسى عليه السالم عنـد املـاء            قال تعاىل عن أهل مدين على لسان املرأتني اللتني وجدمها         

 :             كَـبِري خـيو�َا شأَبو اءعالر دِرصتَّى يقِي حقَالَتَا ال �َس  )     فدل بذلك علـى    ) ٢٣: القصص ، آية

امتهام حلرفة الرعي ، تلك املهنة اليت عمل ا مجيع أنبياء اهللا عليهم صلوات اهللا أمجعني، كما                 
 .جلزيرة العربية ، وما حوهلا عمل ا أكثر سكان ا

وقد كان هلذه املهنة توجيهات نبوية كغريها من املهن ، وهذه التوجيهات حتث على األمانة               
 .اخل ... يف العمل ، وأداء حق اهللا املفروض يف يمة األنعام من الصدقة والزكاة 

 : الصناعة : رابعاً 
املنورة مهنة حمدودة يعمل فيهـا املـوايل        قبل اإلسالم كانت الصناعة ، وبالذات يف املدينة         

 )١ (.واليهود ، وقليل من املسلمني اآلخرين 
فلما جاء اإلسالم أقرها ، وشجع املسلمني على احترافها من خالل حث الرسول صـلى               " 

اهللا عليه وسلم املسلمني عليها قوالً أو عمالً أو تعامالً بنتاجها أو رؤيته حملترف هلا ، فلم ينكـر         
 .)٢("مهنته عليه 

 خمتلفة ترتبط بالصناعة كاحلدادة ، فكـان        حرفوقد عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم يف        
  .)٦( ، والنجارة )٥( كما عملوا باخلياطة )٤ ()أي حداداً (  قيناً )٣(األرثخباب ابن 

بل لقد عملت زوجاته صلى اهللا عليه وسلم أعماالً تتعلق ذه احلرف ، مثـل الدباغـة ،                  

                                           
  .١م ، ط١٩٩٣-هـ١٤١٤ن ، .، د١/٢٣٤ ، ريخ الشامل للمدينة املنورة التا:بدر ، عبد الباسط   )1(
 .٢٨٩: ، مرجع سابق، صالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: احلريب ، سند   )2(
ته ، وكان قينـاً      التميمي حليف بين زهرة ، سيب يف اجلاهلية ، فاشترته امرأة من خزاعة ، وأعتق               تخباب بن األر    " )3(

 ، مـصدر    االستيعاب يف معرفة األصـحاب    : ابن عبد الرب    ( هـ  ٣٧يعمل السيوف يف اجلاهلية ، نزل الكوفة وتوىف عام          
 ) .٢/٤٣٧سابق ، 

 ).٢٠٧٦: ( ، كتاب البيوع ،باب ذكر القني واحلداد ،رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )4(
 ، كتـاب    صحيح البخاري : البخاري  " ( عا الرسول صلى اهللا عليه وسلم لطعام        أن خياطاً د  "   جاء عند البخاري      )5(

 ) .٢٠٧٧: (البيوع ، باب ذكر اخلياط ، رقم احلديث 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فالنة أن مري غالمك النجار يعمل يل أعواداً أجلس                 : "   جاء عند البخاري      )6(

 ) .٢٠٧٩: ( ، كتاب البيوع ، باب ذكر النجار ، رقم احلديث ريصحيح البخا: البخاري " ( عليهن 
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 ، وختِْرز ، وتتصدق ، وكذلك       غ امرأة صناع اليد ، فكانت تدب      )١(ت زينب بنت جحش   فكان"
 )٥(" تعمل األدمي الطائفي )٤(وكانت سودة بنت زمعة" ، )٣( " )٢(أمساء بنت عميس 

وكغريها من املهن حظيت الصناعة بتوجيهات منه صلى اهللا عليه وسلم ، إمـا أن تكـون                 
مـن  : "تدخل ضمن قول عام ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم           خاصة بكل مهنة على حدة ، أو        

 . )٦("غشنا فليس منا 
ا يتداول يف مواد احلديث ، والفقه ، وغريمها مما يعلم يف املساجد ،              مموهذه التوجيهات هي    

 . لكثرة املهن والصناعات اليت كانت متارس يف ذلك الوقت كثريةهي و
 كانت متارس يف عهد الرسول صـلى اهللا    فقد تتبع بعضهم املهن والصناعات اليت     " 

)  الدالالت الـسمعية     ختريج( يف  ) اخلزاعي  ( عليه وسلم، وضمنها كتابه ، مثل       
الذي ذكر فيه ثالثة وثالثون مهنة وحرفة كانت متارس يف عهده صلى اهللا عليـه               

 )٧("وسلم 

 
 
 

                                           
زينب بنت جحش بن رئاب ابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أمها أميمة بنت عبد املطلب ، كانت عند                       " )1(

سـري  : ذهيب  ال" ( هـ  ٢٠زيد بن ثابت ، فطلقها وتزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم ،كانت جوادة ورعة ، توفيت عام                  
 ) . ٢/٢١١، مصدر سابق ، أعالم النبالء 

أمساء بنت عميس اخلثعمية ، أسلمت قبل دخول الرسول صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم ، وهاجرت إىل احلبـشة              " )2(
 بن  مع زوجها جعفر بن أيب طالب ، مث هاجرت إىل املدينة واستشهد زوجها يف مؤته فتزوجها أبو بكر الصديق ، مث علي                     

 ) .٢/٢٨٢ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء: الذهيب  " ( – رضي اهللا عنهم أمجعني –أيب طالب 
 .٢/٥٦ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )3(
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس ، من بين عامر بن لؤي ، تزوجها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعـد       " )4(

ابن " (ة ، وكانت قبل ذلك عند السكران بن عمرو ، وتوفيت يف آخر خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه                     موت خدجي 
 ) .٤/١٨٦٧ ، مصدر سابق ، االستيعاب يف معرفة األصحابعبد الرب ، 

 .٢/٥٧ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )5(
 ).١٣٢٩: (باب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع ، رقم احلديث  ، أبواب البيوع ، اجلامع الصحيح:   الترمذي )6(

 ) .١٠٥٨: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين " ( حديث حسن "  
 .٢٨٩:  ، مرجع سابق ، صالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم:   احلريب ، سند )7(
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א א:א :א
ا اهتم بسالمة األرواح ، فجاءت توجيهاتـه متوازنـة يف           اهتم اإلسالم بسالمة األبدان كم    

 وال تَقْتُلُـوا أَ�ْفُـسكُم إِن        :الفرد املسلم أن يفعل ما يضر بدنه أو يتلفه فقال تعاىل             فنهىاجلانبني ،   
لَى التَّهلُكَـةِ وأَحـسِنوا       وال تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِ     : ، وقال تعاىل    )٢٩: النساء ، آية    (  اللَّه كَان بِكُم رحِيماً     

 سِنِنيحالْم حِبي اللَّه إِن )  ١٩٥: البقرة ، آية. ( 
ومن هذه اآليات أخذ فقهاء املسلمني حكم حترمي الكثري من املوبقات ،واحملرمات اليت تضر              

ي البدن  بالصحة العامة للفرد ، هذا من جانب ومن جانب آخر اهتم اإلسالم يف تعاليمه مبا يقو               
املـؤمن  : " وجيعله أكثر قدرة على البقاء والعطاء ،وذلك مصداقاً لقوله صلى اهللا عليه وسـلم       

  )١("القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف 
وهذه القوة تشمل القوة يف الدين والقوة البدنية ، ألن القوة يف احلديث مل حتدد بل جاءت                 

إىل كيفية احلصول على هذه القوة البدنية من خالل أمره هلم           بلفظ عام ، ووجه اإلسالم أتباعه       
قـال  .مبراعاة التوازن يف مجيع أمور حيام ، فال يتم االهتمام جبانب على حساب جانب آخر                

 .)٢ (.."إنَّ جلسدك عليك حقاً : " صلى اهللا عليه وسلم 
ن صلى اهللا عليـه     كما اهتم صلى اهللا عليه وسلم مبمارسة رياضيات خمتلفة كاجلري ، فكا           

 .وسلم يسابق عائشة رضي اهللا عنها 
صلى اهللا  أا كانت مع النيب      " –رضي اهللا عنها    –عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة         

فسابقته ،فسبقته على رجلي ،فلما محلت اللحم سابقته فسبقين         : عليه وسلم يف سفرٍة ، قالت       
 )٣(".هذه بتلك السبقة : فقال 

هللا عليه وسلم أمته على تعلم رياضات معينة مثل الرمي ، وركوب اخليـل ،               وحثَّ صلى ا  
 .)٤(" ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيلَّ من أن تركبوا : " قال صلى اهللا عليه وسلم 

                                           
 ).٢٦٦٤: ( ، كتاب القدر ، باب يف األمر بالقوة وترك العجز ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
 ).١٩٦١: ( ، كتاب الصوم ، باب حق اجلسم يف الصوم ، رقم احلديث صحيح البخاري:   البخاري )2(
 ) .٥٧٨: ( ، كتاب اجلهاد ،باب يف السبق على الرجل ، رقم احلديث سنن أيب داوود:   أبو داوود )3(

 ) ).١٣١: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين " ( حديث صحيح "  
 ) .٢٨٣٨: ( ، أبواب اجلهاد ، باب الرمي يف سبيل اهللا ، رقم احلديث سنن ابن ماجة:   ابن ماجة )4(

 ) ).٦١٨: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث ضعيف سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث ضعيف "  
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وهذه الرياضات ال ختتص بوقت احلرب فقط ، وإال ملا شدد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم     
 وذلك ألن فائدا الكربى تظهر من خالل بناء األجساد القويـة            عقوبة من تعلمها مث نسيها ،     
 .القادرة على العمل والعطاء 

 .)١(" من علم الرمي مث تركه فليس منا أو فقد عصى : " قال صلى اهللا عليه وسلم 
 )٢("هذا تشديد عظيم يف نسيانه بعد تعلمه وهو مكروه كراهة شديدة) : " النووي ( قال 

عناية بالتربية البدنية بعد ذلك وبتعليمها يف املساجد من خالل تداول النصوص            مث استمرت ال  
 .اليت حتث عليها وعلى االهتمام ا 

وهكذا مشلت املواد التعليمية اليت مت تناوهلا يف مساجد الشرق العريب يف القرن األول اهلجري               
 وعقله ، وجسده ، ومعيشته مجيع ما ينفع املسلم يف دنياه وآخرته من علوم ، واهتمت بروحه ،         

 .يف وقت واحد 
 

                                           
 ) .١٩١٩: ( ، كتاب اجلهاد ، باب فضل الرمي واحلث عليه ، رقم احلديث صحيح مسلم:   مسلم )1(
 .٢/٣١٤ ، مرجع سابق ، التراتيب اإلدارية:   الكناين )2(
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مل تكن مهنة التعليم قبل اإلسالم من املهن اليت حتظى باحترام اتمع ، وتقديره ذلك أـا                 
العمـل  ارتبطت يف أذهان الناس بتعليم الصبيان يف الكتاتيب ، وأخذ األجر الزهيد على ذلك               

 .الشاق 
للمعلم شأن آخر يف اتمع ، وخصوصاً معلمي املـساجد          أما بعد ظهور اإلسالم فقد كان       

الذين كانوا محلة العلم الشرعي الذين يتولون تبليغ أفضل كالٍم ،وأشرف رسـالٍة ، والـذين                
ـ        أقواهلميعملِّمون الناس بأفعاهلم وأخالقهم قبل       دافعون  ، ويقومون حبماية حدود الشريعة ، وي

 .عنها أمام األعداء ، وحيافظون عليها من دخول البدع واملنكرات اليت تعكر صفاءها 
كما أم كانوا دائمي احلضور يف مجيع ااالت ، فلهم تأثري بالغ يف األمور السياسية فهـم            

هـم  أهل احللِّ والعقد الذين ينصبون اخلليفة ، ويوفون له بالعهد إذا استقام على شرع اهللا ، و                
 . أعداؤه إذا نكص عن شريعة اهللا وحارب أولياءه 

كما أن هلم تأثريهم يف اجلانب االقتصادي من خالل العمل واإلنتاج وعدم التواكل وأيضاً              
 .من خالل ما ينهون عنه من ظواهر اقتصادية ومعامالت حمرمة شرعاً 

تمع وتكوين ثقافته   وهلم دورهم يف اال االجتماعي ،فهم يسهمون بدور كبري يف ترابط ا           
 . خاصة يف وقت احلروب واألزماتومتاسكهامع حرصهم الشديد على ترابط األمة،.واجتاهاته 

وكان من نتيجة هذا الدور الذي كان يلعبه العلماء يف اتمع اإلسالمي يف القـرن األول                 
التعليميـة  اهلجري أن ارتفعت منـزلتهم ،وزادت أمهيتهم حىت كانوا من أهم أركان العمليـة     

 ِإنمـا   : كانوا يعرفون باملعلمني العلماء ، فهم الذين وصفهم اهللا خبشيته يف قوله تعاىل              فحىت  
 ) .٢٨: فاطر ، آية  ( يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء 

. وكان ذلك الوصف لتطبيقهم العلم يف سلوكهم ، حىت رفعهم اهللا بفضله إىل أرفع املنازل                
 كما كانوا   ).١١:اادلة،آية   ( يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْـم درجـاتٍ             : عاىل  قال ت 

قدوة جلميع أفراد اتمع يف محايتهم حلدود الشرع ، ودفاعهم عنه وتأثريهم يف مجيع جمـاالت                
اً ، مما أكسب أقواهلم مصداقية رفعتهم إىل أمسى         احلياة يف اتمع اإلسالمي األول سلماً ، وحرب       

 .املنازل 
وتلك العوامل اليت أكسبت املعلِّم أمهيته ومنـزلته يف اتمع اإلسـالمي يف القـرن األول               

طول مالزمة  : اهلجري مل تكن لتتأيت لوال امتالكه ملؤهالت ومهارات اكتسبها بعدة طرق منها             
لعدالة والضبط منهم ، واألخذ عن أكرب عدد مـن الـشيوخ            الشيوخ ، واألخذ عمن اشتهر با     

 .الذين يعملون على إثراء خربات العامل وزيادة معارفه 
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كما أن من الطرق اليت اكتسب من خالهلا املعلمون يف القرن األول اهلجـري مـؤهالم                
م لكافـة   ومهارام طريقة الرحلة يف طلب العلم مما أدى إىل تنوع مصادر معلومام ومعرفته            

 .اآلراء ،واالجتاهات يف فروع العلم املختلفة 
باإلضافة إىل أن استخدام املسلمني لطريقة املناظرة يف التعليم أكسبهم مهارات متعددة مثل             
املهارة يف التعبري عن الرأي ، واجلرأة ، والشجاعة يف ذلك ، والقدرة على استحضار احلجـج                 

 . يف سرعة كبرية الدامغة
طرق كان املعلمون يسعون إىل الوصول من خالهلا إىل صقْل مهارام وزيـادة             وكلّ تلك ال  

 .خربام ليكونوا أهالً ملنصب التعليم 
وهذه املهارات واملؤهالت مل تكن تثبت بشهادات علمية معتمدة بل كان اثباا يتم مـن               

 شـهادة   وأيضاً، ه  وأخالق، تطبيق املعلم ملا تعلمه يف سلوكه       :  وسائل متعددة من أمهها      خالل
 .معلِّميه له بالكفاءة والتميز ، لكوم أعرف الناس مبستواه العلمي 

كما أن من تلك الوسائل أيضاً إبراز العامل لألصول اليت دون فيها علمه ، وإبرازه ملعجـم                 
 .املشائخ الذين تلقى عنهم ذلك العلم 

راته ومهاراته قيامـه بـالرد علـى        وأخرياً فإن من الوسائل اليت يثبت من خالهلا العامل قد         
املناظرين وقدرته على إثبات وجهة نظره وتأكيدها باحلجج والرباهني ، وكذلك قدرته علـى              
 اإلجابة على األسئلة اليت توجه إليه من طلبة العلم الختبار كفاءته ومتكنه من املهنة اليت يعمل ا 

ألول اهلجري ، كانوا يلتزمون بـآداب       واملعلمون خالل عملهم يف مهنة التعليم يف القرن ا        
كانت شائعة بينهم ، ومتعارف عليها يف جمتمعهم ، فمنها ما يلتـزم بـه املعلـم يف نفـسه                    
كاإلخالص، والصدق ، والتواضع ، وااللتزام بشرائع الدين واحلرص على اإلزدياد من العلم ،              

 .واألمانة يف تبليغه 
ترغيبهم يف طلب   : املتعلمني الذين يقوم بتعليمهم مثل      ومنها ما يلتزم به املعلم يف تعامله مع         

العلم ، واحلرص على نشره بينهم ، والترحيب م ، والرفق م ، واحللم عليهم ، وتشجيعهم ،                
واإلشفاق على املخطئ منهم ، وإكرامهم ، وتعهد أحواهلم ،والنصح هلم قـدر االسـتطاعة ،                

فيجب أن يكون يف    : درسه الذي يقوم بالتعليم من خالله       وأخرياً فإن للمعلم آداباً يلتزم ا يف        
أكمل هيئة وأفضل زينة ، كما أن عليه أن يبدأ جملسه بـصالة ركعـتني ، مث يـسلم علـى                     
احلاضرين، ويستند أثناء الدرس إىل ساريٍة مستقبالً القبلة ، وأن يبدأ درسه بـالقرآن الكـرمي                

ا أن عليه أن حيدث من كتاب وال يعتمـد علـى            والدعاء ، مث يرتب العلوم األهم فاملهم ، كم        
حفظه فقط ، ويقتصد يف جملسه لئال يملَّ احلاضرين ، ويف النهاية خيـتم جملـسه بالـدعاء ،                   

 .واالستغفار ، وكفارة الس 
 .ومجيع ما سبق هو ما سيتم تناوله يف هذا الفصل إن شاء اهللا 



 ٣٩٦

א :א
א אמ א א

א א:א מ א א א .א
  

 .تبليغ أحكام الشرع وأوامر الدين : أوالً 
 .محاية حدود الشريعة والدفاع عنها : ثانياً 
 .التأثري الفاعل يف مجيع جماالت احلياة : ثالثاً  
 .مة وقت احلروب واألزمات احلفاظ على ترابط األ: رابعاً  

א א:א א א
א א א א

 
 
 



 ٣٩٧

א א:א א א מ :א
م اهللا سـبحانه    كان ملعلمي املساجد يف القرن األول اهلجري منـزلةً عاليةً رفيعة ، إذ شرفه            

وتعاىل حبمل أمانة التبليغ للعلم الشرعي ، والوحي اإلهلي ، فكانوا خري من محل هذه األمانـة                 
 . وبلغها ليس بالقول فقط ، بل بسلوكهم وأخالقهم أيضاً 

ومل يقتصر دور املعلمني يف املساجد يف القرن األول اهلجري على التبليغ فقط بـل تعـدى                 
 . يف مجيع جماالت احلياة ذلك إىل التأثري القوي 

 .وكان هناك عدة عوامل أكسبت معلم املسجد أمهيته ،ومنـزلته يف القرن األول اهلجري
א א:א מ א א א :א

 : تبليغ أحكام الشرع وأوامر الدين : أوالً 
جري هم املبلغني ألحكام الشريعة ، والنـاقلني        فقد كان معلمي املساجد يف القرن األول اهل       

ألوامر رب العاملني من خالل تبليغهم آليات الوحي ، وسنة سيد املرسلني ، وسـرية الـسلف                 
لذلك كان صلى اهللا عليه     . الصاحل من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين أُمرنا باالقتداء م             

أو تبليغهم بأمر ربـاين ، أو حكـم إهلـي ، أو             وسلم عندما حيتاج إىل دعوة قوم إىل اإلسالم         
 .تعليمهم أمراً من أمور دينهم ، فإنه خيتار لذلك أحد معلمي املساجد 

، ومها ممن تعلم على يديه      )١(فيبعث معاذ بن جبل ، وأبا موسى األشعري لتعليم أهل اليمن          
 .صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، وممن توىل التعليم فيه أيضاً 

ى اهللا عليه وسلم حني يبعث أحد معلمي املساجد لتبليغ شرع اهللا تعاىل يعرف متاماً               وهو صل 
أن تأثريه يف املتعلمني سوف يتجاوز التأثري باأللفاظ اردة إىل التأثري بالسلوك العلمي فهو صلى               

بعـثن  أل: " بن اجلراح إىل أهل جنران لتعليمهم يقول هلم         اهللا عليه وسلم عندما يبعث أبا عبيدة        
  . )٢(" عليكم أميناً حق أمني 

واألمانة هنا هي سلوك التزم به هذا الصحايب اجلليل ، فهو رضي اهللا عنه يبلغ بقوله ما أمره                  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبليغه ، ويؤثر التزامه ذا السلوك يف مدى تقبل النـاس ملـا                   

اليت ال تـأيت إال مـن       تلك الثقة   .  يف أقواله    يدعوهم إليه حلاجتهم إىل من يقتدون به ، ويثقون        
 . خالل أمانته يف االلتزام مبا يدعوهم إليه 

                                           
 ) ٤٢٥٢: (يمن ، رقم احلديث  ، كتاب املغازي ، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل الصحيح البخاري:  البخاري )1(
 )٣٦٧٥: ( ، كتاب املناقب ، باب مناقب أيب عبيدة رضي اهللا عنه ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )2(



 ٣٩٨

ومن خالل التبليغ القويل والفعلي ألحكام الشرع ، وأوامر الدين اكتسب معلمي املساجد             
 .يف القرن األول اهلجري أمهية بالغة ، فكان اجلميع حيتاج إليهم ملعرفة أحكام الدين اإلسالمي 

 .كما كان الناس يلجأون إليهم ملعرفة أمور دينهم ، لكوم مصدرها األكيد 
وأهل الـذكر هـم     ).٤٣: النحل ، آية     ( فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم ال تَعلَمون         : قال تعاىل   

 .العلماء العارفون حبدود الشريعة ، وأحكامها 
نهم ، فقد اكتسبوا أمهية بالغة ، وكان هلم منــزلة           ونتيجة أمر اهللا تعاىل للناس باألخذ ع      

 .رفيعة يف اتمع اإلسالمي ، فترى أحدهم والناس حوله كأنه سلطان من السالطني 
 أبا الدرداء يدخل املسجد ، ومعـه مـن          رئي : " -رضي اهللا عنه    –قيل عن أيب الدرداء     

 .)١(" األتباع مثل ما مع السلطان وهم يسألونه عن العلم 
 يرفَعِ اللَّه الَّـذِين آمنـوا       : هذه هي الرفعة اليت وعد اهللا تعاىل ا العلماء يف الدنيا يف قوله تعاىل               و

وهي ثوام يف الدنيا باإلضافة إىل مـا        ) ١١: اادلة ، آية     ( مِنكُم والَّـذِين أُوتُـوا الْعِلْـم درجـاتٍ          
 .أعده اهللا تعاىل هلم يف اآلخرة 

كذا كان تبليغ أوامر الدين وأحكام الشريعة من أهم العوامل اليت أكسبت املعلمـني يف               وه
املساجد يف القرن األول اهلجري املنـزلة الرفيعة ، واملكانة العالية اليت كانوا ينافـسون مـن                

 .خالهلا احلكام يف سلطام ورفعتهم 
 روي أن معاوية بن أيب سفيان حج يف بعض احلجات ،فابتىن          " 

باألبطح جملساً ، فجلس عليه ومعه زوجته قرظة بنت عبد عمرو ،            
فإذا هو جبماعة على رحال هلم ، وإذا شاب منهم قد رفع عقريته             

 : يغين 
 أخضر اجللدة من نسل العرب ن يعرفين ـا األخضر مـوأن
 قد القربـميالأ الـدلو إىل ع جلين يساجل ماجداًمن يسا 

، فالن بن جعفر بن أيب طالـب        : لوا  من هذا ؟ قا   : فقال معاوية   
مث إذا هو جبماعة فـيهم غـالم        ، خلوا له الطريق فليذهب     : قال  
 : يغين

 عند قيل امليل يسعى يب األغر  بينما يذكرنين أبصرننــي 
 قد عرفناه وهل خيفى القمـر  تعرفن الفىت ؟ قلن نعم : قلن 

                                           
 .١/٢٥ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )1(



 ٣٩٩

خلّوا لـه   : ، قال   )١(عمر بن أيب ربيعة   : من هذا ؟ قالوا     : قال  
الطريق فليذهب ، فإذا هو جبماعة حول رجل يسألونه ، فبعضهم           

حلقت قبل أرمـي    : رميت قبل أن أحِلق، وبعضهم يقول       : يقول  
من : يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك احلج ، فقال           

: هذا عبد اهللا بن عمر فالتفت إىل زوجته ، وقـال            : هذا ؟ قالوا    
  )٢("وهذا واهللا شرف الدنيا واآلخرةهذا واهللا الشرف ،

فحمل أمانة العلم الشرعي وتبليغه رفعت العلماء إىل املنـزلة اليت كان حـىت الـسالطني               
 .يغبطوم عليها 

 : محاية حدود الشريعة ، والدفاع عنها : ثانياً 
 كان علماء املساجد يف القرن األول اهلجري يشكلون الصف األول الذي يتوىل الدفاع عن             
الشريعة اإلسالمية ، ومحاية حدودها وأركاا ضد أي تزييف أو حتريف أو بدعة ، وذلك ألم                

األمر يعتربون املرجع األول ملن أراد معرفة أحكامها وحدودها وهم أعلم من غريهم مبقاصدها              
 التزييف والتحريف عن طريق إنكـار       وكانوا حيملون من الشريعة من    ، الذي زاد يف مكانتهم     

بدع واملنكرات عند ظهورها فيقومون بتوضيح هذه البدع ويبينون خطورا على الدين القومي             ال
. 

ومتيزوا يف هذا اال عن غريهم بالشجاعة واجلرأة يف قول احلق حىت يف وجـه الـوالة ،                  
 .واألمراء مما عرضهم للبطش واألذى الذي مل يزدهم عند الناس إال رفعةً وعزة

بري على املدينة قد تزوج اخلامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة           كان عامل ابن الز   " 

واهللا مـا   :  تأخـذه    ط فلما ضرب سعيد بن املسيب صاح به سعيد والسيا         –

  فَـا�ْكِحوا مـا طَـاب لَكُـم مِـن النـساءِ مثْنـى                : ربعت على كتاب اهللا ، يقـول اهللا         
     ـاعبرو ثُـالثو )     ك تزوجت اخلامسة قبل انقضاء عـدة       وإن ) ٣: النساء ، آية

الرابعة ،وما هي إال ليال ، فاصنع ما بدا لك ، فسوف يأتيك ما تكره ، فمـا                  

 )٣("مكث إال يسرياً حىت قتل ابن الزبري 

                                           
 . من شعراء الغزل يف الدولة األموية )1(
 .١/٦٢ق ،  ، مصدر سابجامع بيان العلم:  ابن عبد الرب )2(
 .٥/١٢٣ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(



 ٤٠٠

وبالرغم مما واجهه هذا العامل من الضرب والتنكيل إال أن ذلك مل يثنيه عـن قـول احلـق                   
لة يف نصر اهللا تعاىل له الذي جاء بالفعل عندما قتل عبـد             وإعالنه أمام هذا الوايل مع ثقته الكام      

 . اهللا بن الزبري مما أدى إىل عزل هذا الوايل الظامل
وكان العلماء بعد كل حمنة يتعرضون هلا أثناء إنكارهم للمنكرات يزدادون رفعةً عند اهللا مما               

 .يرفعهم يف قلوب اخللق 
فكان رضي اهللا عنـه يومـاً       : وب الناس   فقد كان عمربن اخلطاب من أهيب الناس يف قل        "

وراءه قوم من كبار املهاجرين ، فالتفت فرءآهم فخروا على ركبهم هيبةً له ، فبكـى                ميشي و 
 .)١(اللهم إنك تعلم أين أخوف لك منهم ، فاغفر يل         : " وقال  –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب  

 .عن شرعه وهذه اهليبة له جاءت نتيجة لقيامه على حدود اهللا ، ودفاعه 
 : التأثري الفاعل يف مجيع جماالت احلياة : ثالثاً 

فقد كان لعلماء املساجد دور فاعل يف مجيع جماالت احلياة ألن األمة كلها تنظر إىل مواقفهم            
بصفتهم محلة العلم الشرعي لتتخذهم قدوة،فكانوا حيرصون كل احلرص على أن يلتزمـوا يف              

 واء يف وقت الرخاء أو وقت الشدة ليقتدي م من وراءهمأنفسهم بالسلوك الذي يرضاه اهللا س
 :  تأثريهم يف اجلانب السياسي -أ

فقد كانوا حيافظون على والئهم ملن بايعوه من اخللفاء مهما كلفهم ذلك من مـشقة ، وال                 
 عصا الطاعة على خليفة من خلفائهم إال أن يعمل مبعصية اهللا ، وهم يف ذلك ال خيافون                  يشقون
ن الناس ، وال يرجون ثواباً من أحد ، ويتميزن بصالبة موقفهم حىت لو ختلى مجيع الناس                 أحداً م 

 .عن الوفاء بعهودهم 
 : فعندما ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة خطب خطبة وضح فيها سياسته ، فقال 

يرفع إلينا حاجـة    : أيها الناس من صحبنا ، فليصحبنا خبمس ،وإال فليفارقنا          " 
ع رفعها ، ويعيننا على اخلري جبهده ، ويدلنا من اخلري على مـا ال               من ال يستطي  

تدي إليه ،وال يغتابن عندنا أحد، وال يعرضن فيما ال يعنيه ، فانقـشع عنـه                
ما يسعنا أن نفارق    : الشعراء ، واخلطباء ، وثبت معه الفقهاء ، والزهاد فقالوا           

 )٢("هذا الرجل حىت خيالف فعله قوله 

                                           
 .١/١٨٢ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )1(
 .٩/١٩٨ ، مصدر سابق ، البداية والنهاية:  ابن كثري )2(



 ٤٠١

ي الشعراء ، واخلطباء أن هذا اخلليفة يسري يف طريق الزهد والورع وال حيايب              وهنا عندما رأ  
أحداً وليس هلم عنده مطمع تفرقوا عنه ومل يثبت معه إال العلماء الزهاد ألم أمروا بطاعة ويل                 

وأَطِيعوا الرسـولَ وأُولِـي الْـأَمرِ     يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه :األمر مامل يأمر مبعصية اهللا يف قوله تعاىل  
   كُممِـن  )    أما إذا أمر اخلليفة أحد العلماء مبا ال يعتقد صحته شرعاً ومبـا             ) . ٥٩: النساء ، آية

 .خيالف أمر اهللا تعاىل فإنه أول من يرفض ذلك األمر حىت لو عرضه ذلك للتعذيب والتكيل 
وكتب  ، بالعهد   )٢(، وسليمان   )١(لوليدفقد عقد عبد امللك بن مروان إلبنيه ا       " 

بالبيعة هلما إىل البلدان ،وعامله يومئذ على املدينة هشام بن إمساعيل املخزومي ،             
فدعا الناس إىل البيعة هلما، فبايع الناس ، ودعا سعيد بن املسيب أن يبايع هلما ،                

ن شعر ، فضربه هشام ستني سوطاً ، وطاف به يف تبان م     حىت أنظر   : فأىب وقال   
وحبس، فكتب هشام إىل عبد امللك خيربه خبالفة ، وما كان من أمره فكتـب               

سعيد واهللا كـان أحـوج إىل أن   : إليه عبد امللك يلومه فيما صنع به ، ويقول    
 )٣("تصل رمحه من أن تضربه ، وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق وال خالف 

 ، فليس هدفهم جمرد االعتراض، أو       وهم عندما ميتنعون عن فعل ما ال يعتقدون صحته شرعاً         
نيل الشهرة ، أو خالف ويل األمر ، حىت كان ويل األمر يعرف هلم ذلك بدليل قول عبد امللك                   

بـل إـم مـن      ".إنا لنعلم ما عند سعيد ِشقَاق ، وال ِخالف          " عن موقف سعيد بن املسيب      
ادا يف بعض ما يعتقدونـه      أحرص الناس على وحدة األمة ومتاسكها حىت وإن كانوا خيالفون ق          

 بعد كل ما تعرض له من تعذيب وحبس على أيـدي       –رمحه اهللا   –بدليل أن سعيد بن املسيب      
 : بعض خلفاء بين أمية ، فقد قال ألحدهم عندما طلب منه أن يدعوا على بين أمية 

ـ          "  ه اللهم أعز دنيك ، وأظهر أولياءك ،وأخر أعداءك يف عافيٍة ألمة حممـد صـلى اهللا علي

                                           
 ، مصدر سابق،    أعالم النبالء سري  : الذهيب  ) (هـ٩٦ت(الوليد بن عبد امللك بن مروان الذي أنشأ جامع بين أمية             " )1(
٤/٣٤٧. ( 
هـ، وكان  ٩٦ سليمان بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي ، بويع باخلالفة بعد أخيه الوليد عام                   )2(

ـ              ٩٩فصيحاً مفوهاً عادالً حمباً للغزو ، توىف عام          اً هـ بعد أن عهد باخلالفة من بعده لعمر بن عبد العزيز رمحهما اهللا مجيع
 ) .٥/١١١ ، مصدر سابق ، سري أعالم النبالء: الذهيب (
 .٥/١٢٦ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(



 ٤٠٢

 فهم ال يسعون إىل االنتقام والتشفي بل هدفهم عزة األمة ووحدا اللتني ال تأتيان إال                )١("وسلم
من خالل متسكها بشرع اهللا القومي ومنهاجه السديد ، وهذا كان من أسباب علو منــزلتهم                

 .يف اتمع اإلسالمي 
 :  تأثريهم يف اجلانب االقتصادي –ب 

هم املهم يف اجلانب االقتصادي فهم دعاة إىل العمل ، واإلنتـاج ،             كان لعلماء املساجد دور   
وعدم التواكل والقعود عن طلب الرزق ، فأكثرهم كانوا حيترفون مهنـاً خمتلفـة إىل جانـب     

كان أكثر العلماء من األنصار مـزارعني ،        : قيامهم مبهمة التعليم ، فعلى سبيل املثال ال احلصر          
 .راً أو حمترفني ألعمال يدوية خمتلفة كما كان أكثر املهاجرين جتا

مث سار علماء التابعني على نفس النهج ، فلم يكونوا عاطلني عن العمل بل كانوا يعملون يف                 
مهٍن خمتلفة ، ويرفضون تقاضي األجر عن قيامهم مبهمة التعليم ، فكانوا بذلك يثرون مـوارد                

 .الدولة اإلسالمية وال يكونون عبئاً على بيت ماهلا 
ومن جانب آخر كان العلماء يف القرن األول اهلجري حياربون الظواهر االقتصادية احملرمـة              

اخل ...اليت تؤدي يف كل زمان ومكان إىل التخلف االقتصادي مثل االحتكار ، والربا ، والرشوة              
وهم يف ذلك ال يندفعون وراء الكسب السريع الذي يأيت من مثل هذه األعمال بل يرفـضونه                 

 . ولغريهم ألنفسهم
ما أنزلك  : مررت على أيب ذر بالربذة فقلت       : " عن زيد بن وهب قال      

 والَّذِين يكْنِزون الـذَّهب والْفِـضَّةَ   : كنا بالشام ، فقرأت  : ذه األرض؟ قال  
ـ ) ٣٤: التوبة ، آية     ( وال ينفِقُو�َها فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَبـشرهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ              ال ق

قلت إا لفينـا  : ما هذه فينا ،ما هذه إال يف أهل الكتاب ، قال     : معاوية  
  )٢("وفيهم 

ففي هذا النص ينكر الصحايب اجلليل أبو ذر كرت الذهب والفضة ، وعدم إنفاقهما الـذي                
 ، ويبلِّغ األمري مبا يرى أنـه        منهايؤدي إىل تكدس األموال يف أيدي األغنياء ، وحرمان الفقراء           

                                           
 .٥/١٢٨ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
} ةاآلي...والذين يكرتون الذهب والفضة     {:  ، كتاب التفسري ، باب تفسري قوله تعاىل          صحيح البخاري :  البخاري   )2(

 ) .٤٥٥٩: (رقم احلديث 
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ري ملعىن هذه اآلية ، وإن خالفه معاوية فيما يقول لدرجة أدت إىل أن شكاه إىل أمري املؤمنني                  تفس
 . إىل املدينة ، مث حتول منها إىل الربذة –رضي اهللا عنه –فاستدعاه عثمان 

وينكر صحايب آخر إحدى املعامالت احملرمة بناءاً على حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا               
 .عليه وسلم 

غزونا غزاة ، وعلى الناس      : " -رضي اهللا عنه    –قال عبادة بن الصامت     
معاوية ، فغنمنا غنائم كثرية فكان فيما غنمنا آنيةً من فـضة ، فـأمر               
معاوية رجالً أن يبيعها يف أعطيات الناس ، فتسارع الناس يف ذلـك ،              

 إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا     : فبلغ عبادة بن الصامت ، فقام ، فقال         
              بالرب عليه وسلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب

عيناً بعني  والشعري بالشعري والتمر بالتمر ، وامللح بامللح إال سواًء بسواء           
فبلغ ذلك معاوية    ) فرد الناس ما أخذوا     ( فمن زاد ، أو ازداد فقد أرىب        

عن رسول اهللا صلى اهللا     أال ما بالُ رجاٍل يتحدثون      : فقام خطيباً فقال    
عليه وسلم أحاديث فقد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقـام             

لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا      : عبادة بن الصامت فأعاد القصة مث قال        
 )١("صلى اهللا عليه وسلم ، وإن كـره معاوية 

إنكار هذا الصحايب اجلليل     يتضح جلياً األثر الكبري ، والسريع الذي تركه          احلادثةويف هذه   
الذي هو من أهم من توىل تعليم القرآن الكرمي والسنة النبوية يف بالد الشام ،وفلـسطني هلـذه         
العملية احملرمة يف نفوس الناس ، لدرجة أم أعادوا على الفور ما أخذوه من آنية الفضة بعد أن                  

ه هذا احلديث ، فقام خطيبـاً يف        كانوا يسارعون يف أخذها مما أثار غضب معاوية الذي مل يبلغ          
الناس لينكره ، ولكن عبادة أصر على موقفه ومتسك مببدئه الذي بناه على ما مسعه من حديث                 

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهكذا كان لعلماء املساجد األثر البالغ يف اجلانب االقتصادي ، فكان البد للخليفة من أخذ            

 . االعتبار إذ أا متثل رأي الشريعة يف املعامالت املختلفة أقواهلم يف هذا اال بعني
ويف القرن األول اهلجري حني كان معظم الذين تولَّوا منصب اخلالفة علماء وفقهاء فقـد               
كانوا يعرفون الكثري من األحكام الشرعية اليت تؤهلهم للحكم علـى العمليـات االقتـصادية               

 .مع عظم منـزلتهم عن استشارة العلماء فيها املختلفة ومع ذلك فلم يستغنوا أبداً 
                                           

 ) .١٥٨٧: ( ، كتاب املساقاة واملزارعة ، باب الربا ، رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )1(
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هـل   علماء األمة يف أخذ العشر على جتارة أ        –رضي اهللا عنه    –فاستشار عمر بن اخلطاب     
 .)٢( واستشارهم يف ضرب اخلراج على البالد املفتوحة)١( الذمة املارين يف بالد اإلسالم

ري يف اجلانب االقتصادي ، فلم      وهكذا كان لعلماء املساجد يف القرن األول اهلجري دور كب         
يكونوا مبعزٍل عن الناس يف مجيع جوانب احلياة ، بل كانوا يؤثرون يف كل موقٍف يـشهدونه                 
بتبليغ فامسعوه أو شاهدوه من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو فعله ، أو تقريره ، وهلذا                   

 .ازدادت أمهيتهم ، ومنـزلتهم يف اتمع يف ذلك العهد 
 :  دورهم يف اال االجتماعي -جـ

كان ملعلمي املساجد الدور الفاعل ، واألثر البارز يف اال االجتماعي ،فهم يسهمون بدوٍر              
 .كبري يف ترابط اتمع ،وتكوين ثقافته واجتاهاته 

فيسهمون يف ترابط اتمع من خالل ما يدعون إليه من الرب والصلة والتعاطف والتـراحم               
 .ق بني غين وفقري ، أو قوي وضعيف ، أو حٍر أو عبد بدون تفري

وهم حني يدعون لذلك فهم أول من يقوم بتطبيقه مما جعلهم يتكسبون ثقة الناس وحبهم ،                
فقد نشروا من خالل أفعاهلم مبدأ العدالة واألخوة اإلسالمية ، وحسن املعاملة املوايل من اخلدم               

 .الم ودعا إليه والعبيد ، هذا املبدأ الذي نادى به اإلس
مررنا بأيب ذر بالربذة ،وعليه برد ،وعلـى        : " عن املعرور بن سويد قال    

إنه : غالمه مثله ، فقلنا يا أبا ذر ، لو مجعت بينهما كانت حلَّةً ، فقال                
كان بيين وبني رجل من إخواين كالم ، وكانت أمه أعجمية ، فعريتـه              

وسلم ، فلقيت النيب صـلى اهللا       بأمه ، فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه         
 اهللا يا رسول : يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ، قلت  : عليه وسلم فقال  

يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية       : من سب الرجال سبوا أباه وأمه ، قال       
هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيـديكم فـأطعموهم ممـا تـأكلون ،              

ا يغلبـهم ، فـإن كلفتمـوهم      وألبسوهم مما تلبسون ، وال تكلفوهم م      

                                           
 .٢٧٦:  ، مصدر سابق ، صاخلراج:  أبو يوسف )1(
 .٧٣-٧٢: ، مصدر سابق ، ص األموال :  أبو عبيد )2(
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 .)١("فأعينوهم 
وهنا يدعوا الصحايب اجلليل أبو ذر إىل مبدأ تعلَّمه هو من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                  
خيالف مبادئ اجلاهلية وتصوراا اليت تدعو إىل التمييز بني احلر والعبد ال على أساس التكاليف               

ا ما نبذه الدين اإلسالمي فساوى بني النـاس يف          الشرعية بل على أساس الِعرِق واللون ، وهذ       
الكرامة اإلنسانية وفرق بني احلر والعبد يف التكاليف الشرعية فقط ، فأمر رسول ا هللا صلى اهللا                 
عليه وسلم حبسن صحبة اململوك ، وأن يلبسه املسلم مما يلبس ويطعمه من طعامه ، ويعينه على                 

 .ما ال يطيقه من األعمال 
 ذر يدعوا الناس إىل هذا املبدأ ، ويكون لديهم هذا االجتاه من خالل فعله إذ كان                 فكان أبو 

 .يلبس غالمه مثل الربِد الذي يلبسه هو 
ومن هنا ساد هذا االجتاه يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري ، فلم يكن هناك فرق                 

 .بني غين وفقري ، أو حر وعبد إال بالتقوى والعمل الصاحل 
      تمع ، ولكنه سـيق          وليس هذا هو االجتاه الوحيد الذي كونه علماء املساجد لدى أفراد ا

على سبيل املثال ال احلصر ، وإال فهناك الكثري من االجتاهات اليت أثر علماء املساجد يف تكوينها    
 .لدى املتعلمني 

 : احلفاظ على ترابط األمة وقت احلروب واألزمات : رابعاً 
 املساجد من أكثر فئات اتمع حفاظاً على ترابط األمة ، ووحدا عند وقـوع               كان علماء 

األزمات ، واحلروب ، مبا يدعون إليه من التماسك ، والتكاتف بني أبناء األمـة اإلسـالمية ،                  
 .والتحذير باملقابل من الفرقة واالختالف 

، وال ميكنون العدو مـن  كما أم يقدمون مصلحة األمة اإلسالمية على أية مصلحة أخرى     
 .الدخول بني صفوف املسلمني وتفريقها 

 حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           – رضي اهللا عنه     –فهذا كعب بن مالك     
يف غزوة تبوك ، واعترف لرسول اهللا صلى اهللا عليه سلم خبطئه فأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه                  

 مثل ما أقَر كعب خبطئهما ، وى صلى اهللا عليه وسـلم             وسلم أمره ،وأمر صاحبيه اللذين أقرا     
:  عـن نفـسه      –رضي اهللا عنـه     –املسلمني مجيعاً عن كالم هؤالء الثالثة حىت يقول كعب          

                                           
 ) .١٦٦١: (، رقم احلديث  ، كتاب األميان ، باب صحبة املماليك صحيح مسلم:  مسلم )1(
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"              وبينما هـو    )١("فاجتنبنا الناس وتغريوا لنا حىت تنكرت يف نفسي األرض فما هي اليت أعرف 
إنه قد بلغين أن صاحبك قد جفـاك ،         : " ه  على ذلك إذ يأتيه كتاب من ملك غسان يقول في         

 . )٢("ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك 

أثر التربية اإلميانية اليت تلقاها هذا الصحايب اجلليل يف مدرسة املسجد ، فبالرغم             وهنا يظهر   
لحته الشخـصية  من استمرار مقاطعة املسلمني له ، ولصاحبيه أكثر من شهر إال أنه مل يؤثر مص      

على وحدة األمة ، وترابطها وتكاتفها ، بل كان على ثقة من حبه ووالئه ألمته ، ومل ميكـن                   
وهـذا  : " العدو من الدخول بني صفوف املسلمني وتفريقها فقال ملا قرأ رسالة ملك غـسان               

 . )٣("أيضاً من البالء فتيممت ا التنور ، فسجرته ا 
وغريه من املواقف جعل لعلماء املساجد مصداقية كبرية ومنـزلة رفيعـة           ومثل هذا املوقف    

لدى أفراد اتمع اإلسالمي مجيعاً ، وقد تنازل الكثري من علماء املساجد عن طلـب اخلالفـة                 
 .وامتنعوا عن القتال مع من قاتل لنيلها حفاظاً على وحدة األمة اإلسالمية ومتاسكها 

א אא:א א א א :א
ولقد أسهمت هذه العوامل جمتمعة يف تكوين صورة مشرقة ملعلمـي املـسجد جعلتـهم               

 .يكتسبون أمهية بالغة ،ومنـزلة رفيعة بني أفراد اتمع يف القرن األول اهلجري 
 اإلطالق وهو كالم رب العاملني فمن خالل اختصاصهم بتبليغ أهم كالٍم عرفته البشرية على    

املتمثل يف آيات الوحي ، واحلديث النبوي جعل الناس يلجأون إليهم ملعرفة أمور دينهم نظريـاً                
 )٤ (.وعملياً ومل يكتفوا باألخذ عن الكتب وحدها 

ذلك أن ما ينقله املعلم إىل من يقوم بتعليمهم هو خالصة تبحره يف فنـون ذلـك العلـم                   
 ومبادئه ، فهو بذلك ينقل إليهم خالصة ذلك العلم ، فيبدأون فيه من حيـث       ودراسته لقواعده 

انتهى هو يف البحث والدراسة ، أما إذا تلقوا العلم عن الكتب وحدها فإم سوف حيتاجون إىل            
 .وقٍت أطول حىت يصلون إىل ما وصل إليه من قام بتلقي العلم عن العلماء 

التعليمية عند املسلمني ، ويدل علـى ذلـك حـرص           لذلك كان املعلم أهم حماور العملية       

                                           
 ) .٤٣٢٤: ( كتاب املغازي ، باب حديث كعب بن مالك ، رقم احلديث صحيح البخاري ،: البخاري )1(
 ) .٤٣٢٤: ( كتاب املغازي ، باب حديث كعب بن مالك ، رقم احلديث صحيح البخاري ،: البخاري )2(
 ) .٤٣٢٤: (بن مالك ، رقم احلديث  كتاب املغازي ، باب حديث كعب صحيح البخاري ،: البخاري )3(
  . ٣م ، ط١٩٧٨ ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ١٦٥:  ، ص التربية عرب التاريخ:  عبد الدائم ، عبد اهللا )4(
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املتعلمني منذ العصر األول على األخذ عن املعلمني ، بل إم كانوا يكرهون بشدة أن يؤخـذ                 
 .العلم من الكتب والصحف بدون الرجوع إىل من كتبها ، أو ممن أخذها عمن درسها 

هري املعلمني فيها معترباً عند كل    وهلذا كان السند يف التعليم يف كل علٍم أو صناعة إىل مشا           " 
 )١(".أهل أفق وجيل 

وقد أكد اإلسالم على أن العلم يتم اكتسابه من خالل العلماء ، وأن خربم وتبحـرهم يف                 
العلم أمر ال ميكن االستغناء عنه مبجرد ميالد عاٍمل جديد ، فاعترب فقدان أحدهم يعين فقـدان                 

 .جزء مهم من العلم 
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال ، ولكنه            : "  وسلم   قال صلى اهللا عليه   

يقبضه بقبض العلماء فإذا مل يترك عاملاً اختذ الناس رؤوساً جهاالً فسألوهم فأفتوهم بغري علـم                
 )٢(".فضلوا وأضلوا 

مني أثناء  ونقصان العلم يأيت من أن العامل قد ال يتمكن من نقل مجيع علمه وخربته إىل املتعل               
 .حياته فيموت ذلك اجلزء الذي حيمله من العلم مبوته 

: وقد أدرك السلف رضوان اهللا عليهم هذا املعىن ، فقال احلسن البصري رمحه اهللا تعـاىل                 
 )٣ ( " .والنهارموت العامل ثلمة يف اإلسالم ال يسدها شيء ما أطرد الليل "

 أمهية املعلم ،وأدركوا أن ما حيمله من        وقد عرف السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعني       
اخلربة والقدرة على الفهم واالستنباط أكثر بكثري من أن حتويه كتبه ومؤلفاته ، فكانوا يالزمون               
العلماء مالزمة الظلِّ ليستفيدوا أكرب قدر ممكن من علومهم ومعارفهم ، وكانوا يعدون فقـدان               

 .ويضه أحدهم يعين فقدان جزء من العلم ال ميكن تع
 فلما  –رضي اهللا عنه    –شهدت جنازة زيد بن ثابت      ) : " هـ٩٤ت(قال سعيد بن املسيب     

 يا هؤالء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم ،           -رضي اهللا عنهما  –دفن يف قربه قال ابن عباس       
 . )٤("فهكذا ذهاب العلم وأمي اهللا لقد ذهب اليوم علم كثري 

                                           
 .٢/٣٥٩ ، مصدر سابق ، تاريخ ابن خلدون:  ابن خلدون )1(
 ).١٠٠: (ديث  كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم ، رقم احلصحيح البخاري ،: البخاري )2(
 .١/١٥٣ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )3(
فيه على بن زيد بـن جـدعان وفيـه          " وقال  . ١/٢٠٢ ،كتاب العلم ، باب ذهاب العلم ،         جممع الزوائد :  اهليثمي   )4(

 "ضعف



 ٤٠٨

ملعلمني ،وبالذات معلمي املساجد الذين كانوا حيملـون        وهلذا عرف اتمع بأسره منـزلة ا     
 أمانة تبليغ العلم بدافع رباين ،ومهٍة عالية ، فاستحقوا أن يكونوا أرفع طبقات اتمع ، فكـانوا                

 ) . املعلمون العلماء ( يسمون 
فقد قام الباحثون بتقسيم طوائف املعلمني يف القرون اهلجرية األوىل لإلسالم      " 

 : ئات وهي إىل ثالث ف
 . املؤدبون –ب    . معلموا الكتاتيب –أ 

  )١("  املعلمون باملساجد واملدارس أو املعلمون العلماء -جـ
 ) . العلماء ( وعرفهم الناس يف ذلك العصر باسم 

ما كنا ندعوا الراوية إال راوية الشعر ، وكنا نقول          : " قال حممد بن املنكدر     
 .)٢("مل عا: للذي يروي احلديث واحلكمة 

  إِ�َّمـا يخْـشى اللَّـه مِـن عِبـادِهِ            : فهؤالء العلماء هم الذين وصفهم اهللا خبشيته حني قال تعاىل           
  ـاءلَمالْع )  م ، قال تعاىل ). ٢٨: فاطر ، آيةوهم الذين رفع اهللا منـزلتهم وأعلى شأ    : 

 َّالو كُموا مِننآم الَّذِين فَعِ اللَّهراتٍوا يجرد أُوتُوا الْعِلْم ذِين )  ادلة ، آية١١: ا . ( 

رضي –الناس هلم عظيماً لعلو منـزلتهم عند اهللا تعاىل ، قال ابن عباس             لذلك كان احترام    
وجدت عامة حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند هذا احلي من األنصار               " –اهللا عنهما   

 .)٣("ولو شئت أذن يل ولكن ابتغي بذلك طيب نفسه إن كنت ألقيل بباب أحدهم ، 
 . ورفع العلم منـزلة من محله هللا تعاىل ، فكان الناس يبجلوم حىت كأم ملوكاً 

العلم :  يأيت إىل زيد بن ثابت يف بيته للعلم ، ويقول            -رضي اهللا عنهما  –كان ابن عباس    " 
 )٤(".كذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ه: بركابه ،وقال أخذ يؤتى وال يأيت ، وكان إذا ركب 

                                           
 .م١٩٧٧ار الفكر العريب ، القاهرة ، ، د٢٥٥:  ، صالتربية اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري:  عبد العال ، حسن )1(
 .١/١٨٣، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :  البغدادي )2(
هذا حديث صـحيح علـى   : " وقال احلاكم . ١٠٧-١/١٠٦ ، كتاب العلم ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم  )3(

 ".شرط البخاري وهو أصل يف طلب احلديث ، وتوقري احملدث 
 .١/٥٤ ، مصدر سابق ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب:  احلنبلي )4(

 .٢/٩٩ مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه ،: البغدادي  



 ٤٠٩

 . وقد بلغ احترامهم وإجالهلم للعلماء مبلغاً عظيماً 



 ٤١٠

يا جارية هايت يل طيباً أمسح يدي ، فإن ابن          : فقد كان ثابت إذا أتى أنس بن مالك قال          " 
 .)١(" أم ثابت ال يرضى حىت يقبل يدي 

م إىل أعلى املنازل يف الدنيا      كان العلم يكسب من حيمله حب الناس ، وتقديرهم ،ويرفعه         ف
 .واآلخرة 

  : -رضي اهللا عنهما –،وهو موىل ابن عباس ) هـ٩٠ت(قال أبو العالية الرياحي 
هكذا العلم يزيد الشريف    : كان ابن عباس يرفعين على سريره وقريش أسفل منه ،ويقول           " 

 . )٢(" شرفاً ، وجيلس اململوك على األسرة 
وقت أوصل كثرياً من املوايل إىل منازل مل يكونوا حيلمون بالوصـول            بل إن العلم يف ذلك ال     

 .إليها لوال طلبهم للعلم 
رضي اهللا  –خرجت مع عمر بن اخلطاب      : " عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال        

؟ من استخلفت على أهل مكة: له عمر  إىل مكة فاستقبلنا أمريها ، فقال        –عنه  
عمدت إىل رجل من املوايل ، فاستخلفته       : عبد الرمحن بن أبزى ، قال       : فقال  

نعم : على من ا من قريش ، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال                
وجدته أقرأهم لكتاب اهللا ،ومكة أرض حمتضرة فأحببت أن يسمعوا كـالم اهللا             

نعم ما رأيت إن عبد الرمحن ممن يرفعـه اهللا          : من رجل حسن القراءة ، فقال       
 )٣("بالقرآن 

مث إن قيام العلمـاء حبمايـة       .وهكذا رفع العلم بالقرآن الكرمي هذا املوىل إىل مرتبة اإلمارة           
حدود الشريعة ، ودفاعهم عنها وتأثريهم البالغ يف مجيع جماالت احلياة السياسية واالقتـصادية              

 .واالجتماعية يف وقت السلم ،واحلرب جعلتهم قدوة حسنة تمعام 
مبا يتوافر له من احملبة هللا والرجاء واخلوف يكون أبعد عن أهـواء الـنفس               كما أن العامل    " 

 .)٤("وحظوظها وهذا جيعل لكالمه من االعتبار ما ليس لغريه ممن غلب عليه هوى نفسه 
وهكذا أثرت مجيع هذه العوامل يف رفع منـزلة العلماء يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول               

 .اهلجري 
                                           

 ، أورده اهليثمي برواية عن مجيلة أم ولد أنس بن           ١/١٣٠ ، كتاب العلم ، باب أدب الطالب ،        جممع الزوائد :  اهليثمي   )1(
  " .ترمجهان ومجيلة هذه مل أر م: " مالك ، مث قال 

 .١/٦٢، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ :  الذهيب )2(
 .٥٤-١/٥٣ ، مصدر سابق ، غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام:  القرشي )3(
ـ ١٤١٥ ، دار الوراق ، الريـاض ،         ٥١: ، ص  قواعد يف التعامل مع العلماء    :  اللوحيق ، عبد الرمحن بن معال        )4( -هـ

 .١م ، ط١٩٩٤



 ٤١١

א :א
א א א א א מ

א א:א אאא מ .א
 .طول مالزمة الشيوخ واألخذ عن أعدهلم وأضبطهم : أوالً 

 .تعدد املشائخ الذين يأخذ عنهم : ثانياً  
 .الرحلة يف طلب العلم : ثالثاً   
 .املنـاظـرة : ابعاً ر  

א מ:א א א א
.

 .تطبيقه للعلم يف سلوكه اليومي : أوالً   
 .شهادة معلميه له بالكفاءة : ثانياً  
 .إبرازه لألصول اليت دون فيها علمه : ثالثاً   
 .تلقى عنهم إبرازه ملعجم املشائخ الذين : رابعاً   
 .قدرته على الرد على اخلصوم واملناظرين : خامساً   
 قدرته على اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه من طلبة العلم : سادساً  

 
 



 ٤١٢

א א:א א א א מ :א
فائقة يف جمـال عملـهم ،       كان معلمي املساجد يف القرن األول اهلجري يتميزون باملهارة ال         

وكانوا ميلكون من املؤهالت ما جيعلهم جديرين بتربية نشِء األمة اإلسـالمية بـل واتمـع                
 .اإلسالمي بكافة شرائحه وطبقاته 

א א:א מ א א :א
  : طول مالزمة الشيوخ واألخذ عن أعدهلم وأضبطهم: أوالً 

للشيوخ  ∗كان املعلم يف القرن األول اهلجري يكتسب مؤهالته ومهاراته من خالل مالزمته           
 .مدة طويلة يتدرب فيها ويتقن مجيع ما يسمعه منهم 

حني أردت النحو أتيت احللقة فجلست سنة ال أتكلم         : " قوله  ) اخلليل بن أمحد    ( جاء عن   
فلما كانت السنة الثالثة تدبرت فلما كانت السنة        إمنا أمسع ، فلما كانت السنة الثانية نظرت ،          

 )١(".الرابعة سألت وتكلمت 
وهذا التدرج ذا الترتيب مل يكن أمراً حتمياً جيب على كل معلم أن يسلكه ، بل املهم أن                  
يكتسب املتعلم أوالً قدراً مناسباً من العلم ميكنه من تكوين رأي مستقل خاص به ، وهـذا ال                  

ت قد يطول وقد يقصر يقضيه املتعلم يف حتصيل العلم ، عن طريـق مالزمـة           يكون إال بعد وق   
 .حلقة شيخه وحسن االستماع ملا يلقى فيها من علم 

وقد نصح اربون من العلماء تالميذهم بطول صحبة أساتذم وعدم امللل من ذلك مهمـا             
 يف  –رضي اهللا عنـه     –كانت الفائدة قليلة ، أو بطيئة احلدوث ، كما قال علي بن أيب طالب               

وال متلَّ من طول صحبته فإمنا هو كالنخلة تنتظر مىت يسقط عليك            : " ...وصيته لطالب العلم    
  )٢(".منها شيء 

                                           
للدلدلة على مصاحبة الطالب للمعلم ألوقات طويلة ، سواء أكان ) املالزمة (دم علماء التراجم كثرياً مصطلح يستخ"  ∗

املرجع من تدريس علوم الشريعة وطرق : عبد اهللا ، عبد الرمحن صاحل " ( ذلك يف دروسه النظرية أم ممارسته العملية 
 ، دار البشري ،ومؤسسة الوراق ، عمان ، ٥٧: ، ص" ن النقيب عبد الرمح"،  )التدريس يف مؤسسات التعليم اإلسالمي(

  ) .١م ، ط١٩٩٧-هـ ١٤١٨األردن ، 
 .٢/١٠٠ ، مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )1(
 .١٤٢:  ، مصدر سابق ، ص تذكرة السامع واملتكلم:  ابن مجاعة )2(



 ٤١٣

وقد كان علماء القرن األول مثاالً حيتذى به يف الصرب على طول مالزمة الشيوخ واألخـذ                
اب األزهـري عـشرين     ابن شـه  ) هـ١٥٨ت   ()١(فقد صحب عبيد اهللا بن أيب زياد      .عنهم  
 وهذا مثال واحد ضمن أمثلة كثرية أخرى تتحدث عن طول مالزمة هؤالء العلمـاء               )٢("عاماً

 مل يكونوا يتقيدون مبناهج معينة يف التعليم بل كانوا يتعلمون العلم حبـسب              ذلك أم ملعلميهم  
ستفيدوا مـن   املناسبات واألحداث ، فكانوا حيتاجون إىل وقت طويل يالزمون فيه معلميهم لي           

 .علمهم الشيء الكثري 
ال تكاثر العلم مكـاثرة ،خـذه مـع الليـايل           : " قال ابن شهاب الزهري ألحد تالميذه       

 أي ال يكن مهك أن يكثر ما تسمعه يف الس الواحد من الفوائد والعلوم ، بـل إن                   )٣("واأليام
مية هو أجدى وأنفع ، وأكثر      التعليم عن طريق االرتباط بني ما يتعلمه املرء وبني األحداث اليو          

ثباتاً ورسوخاً ،وهم بذلك يكتسبون العلم مضافاً إليه اخلربة ،واحلكمة يف التعامل مع األحداث              
 .واملواقف 

على األخذ عمن اشتهر بالعدالة والضبط واملعرفة ويوصون تالميذهم بذلك          وكانوا حيرصون   
فمـن  . )٤("السة الرجال فاكتبوا عنـه      إذا وجدمت رجالً معروفاً بشدة الطلب وجم      : " فيقولون  

يواظب وجيتهد يف طلب العلم ويالزم العلماء فمن املؤكد أن حديثه وعلمه آكـد وأضـبط،                
 .ولذلك جيب األخذ عنه دون غريه 

 : تعدد املشائخ الذين يأخذ عنم : ثانياً 
شيوخ الذين  ومن العوامل اليت تسهم يف بناء مهارات املعلم يف القرن األول اهلجري تعدد ال             

 املوثـوقني علمه ، إذ كلما ثبت أن املعلم قد تلقى علمه عن عدد كبري من الشيوخ                يأخذ عنهم   
 .كلما كان ذلك أدعى لقبول علمه عند املتعلمني ، وأيضاً لزيادة مؤهالته ومهاراته 

وقد كان السلف يستحسنون تعدد الشيوخ الذين يأخذ عنهم الطالب ، حىت يتبني له خطأ               
 )٥("واب ذاك هذا وص

                                           
هري ، وثَّقه الدارقطين لصحة كتابه ، وما روى عنه إال حفيده            عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف الشامي ، صاحب الز          " )1(

 ) .١/٢٤٣ ، مصدر سابق ، شذرات الذهب: احلنبلي " ( حجاج بن أيب منيع 
 .٢٩١:  ، مرجع سابق ، صالتربية والثقافة العربية اإلسالمية يف بالد الشام:  أبيض ، ملكة )2(
 .٢٩١:  ، مرجع سابق ، صاإلسالمية يف بالد الشامالتربية والثقافة العربية :  أبيض ، ملكة )3(
 .٨٩: ، مرجع سابق ، ص  ..النظم التعليمية عند احملدثني:  أقالينة ، املكي )4(
 .١٢٥:  مرجع سابق ، ص ،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )5(



 ٤١٤

 ذلـك أن    )١("إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك ، فجالس غـريه           : " وكان أحدهم يقول    
تعدد املصادر اليت يقتبس منها املتعلم الذي هو معلم الغد علمه يعين ثراءاً يف خرباته ومهاراته ،                 

 .فليس من أخذ عن شيٍخ واحٍد كمن أخذ عن عدة شيوخ 
خرون بتعدد شيوخهم الذين أخذوا عنهم العلـم ويقومـون          ولذلك كان العلماء قدمياً يفا    

 .بتعدادهم لتالميذهم إذ يعين ذلك سعة املعرفة واإلطالع 
مائة وشبيهاً بـثالثني مـن      ) هـ١٦١ت(أدرك سفيان الثوري    ) : " أمحد بن صاحل    ( قال  

 )٢(" التابعني ، وأحصينا له شبيهاً بستمائة شيخ 
مل اليت ينظر إليها املتعلمون عندما يريدون األخذ عـن          وهكذا كان تعدد الشيوخ من العوا     

معلم معني ، ألم يستدلون من خالهلا على مهارة ذلك املعلم وسعة إطالعه لتعـدد مـصادر                 
 .معلوماته 
 : الرحلة يف طلب العلم : ثالثاً 

كانت الرحلة يف طلب العلم من العوامل اليت عدها علماء القـرن األول سـبباً مهمـاً يف                  
 .اكتساب املتعلم ملهاراته ومؤهالته 
بنفـي  : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال         " ) : هـ١٠٦ت(فقد قيل للعامل املتبحر الشعيب      

 .)٣("االعتماد ،والسري يف البالد ،وصرب كصرب اجلماد ، وبكور كبكور الغراب 
العلمية، وقبلـه    كون من خالهلا شخصيته      فعد الرحلة يف طلب العلم من أهم العوامل اليت        

 . رحل الصحابة رضوان اهللا عليهم لطلب العلم مع ما هم عليه من الفضل والعلم 
:        عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل أنه مسع جابر بـن عبـد اهللا يقـول             

بلغين عن رجل حديث مسعه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             " 
شهراً حىت قـدمت    فاشتريت بعرياً ،مث شددت عليه رحلي فسرت إليه         

 .)٤("احلديث ...الشام 

                                           
 .١٢٥:  سابق ، ص  مرجع،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )1(
 .٢/٢٢١ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )2(
 .١/٨١ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )3(
عبد اهللا بن حممد بـن      " وقال اهليثمي   . ١/١٣٣، كتاب العلم ، باب الرحلة يف طلب العلم ،           جممع الزوائد   :  اهليثمي   )4(

 " .عقيل ضعيف 



 ٤١٥

فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم يرحلون لطلب العلم ألن هناك أحاديث مل يسمعوها من              
النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد رحل من مسعها منه صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة إما بسبب                  

 )١ (.البعثات اليت كانت ترسل إىل البلدان أو ألسباب أخرى 
وقد ارتبطت الرحلة يف القرن األول اهلجري بتعلم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
حيث كان مساع احلديث ممن مسعه مباشرة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطلبـاً نفيـساً          

إن كنت ألسري الليايل يف احلـديث       : " حيرص طلبة العلم على الوصول إليه ،قال ابن املسيب          
  )٢( " .الواحد 

 )٣(:  فيما يلي العلميةأهداف الرحالت ) أقالينة ( وقد خلص 
 :  الرجوع إىل املصدر بقصد االطمئنان النفسي ملا مسع -أ

كنا نسمع الراوية بالبصرة عن أصحاب رسول اهللا صلى         : " عن أيب العالية الرياحي قال      " 
 )٤( ".واههمأفاهللا عليه وسلم فما رضينا حىت رحلنا إليهم ، فسمعناها من 

وذلك أنه كلما كان السماع مباشراً كلما كان ذلك آكد يف صحة تلقي العلم ، كما أنـه                  
شرف للمتلقي أن يروي مباشرة عمن روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو يروي هو                  

 .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كان ممن عاصروه 
 :  ضبط احلديث –ب 
دثني كان له دوره يف احلفاظ على السنة ،فلم يكن حمدث عدل ضابط             وهذا ورع من احمل   " 

. )٥("ليقبل زيادة حرف أو نقصانه لذا جند مسروقاً مثالً يرحل لضبط حرف واحد يف حديثـه               
كنا إذا اختلفنا يف شيء بالكوفة كتبته عندي حىت         : " وكذلك كان سعيد بن جبري الذي يقول        

 )٦(".ألقى ابن عمر فأسأله عنه 

                                           
 .٩٩:  مرجع سابق ، ص ،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )1(
 -هـ١٣٩٥، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،   ١٢٩: ، ص  الرحلة يف طلب احلديث   : أمحد بن علي    :  البغدادي   )2(

  .١م ، ط١٩٧٥
 .١٠٤:  إىل ص ١٠١:  ، ص  مرجع سابق،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )3(
 .٥/٤٠٢ ، مصدر سابق ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )4(
 .١٠٢:  مرجع سابق ، ص ،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )5(
 .٦/٢٥٨ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )6(



 ٤١٦

 :  التكوين املستمر -جـ 
 غري بلده ، وذلك ليطلـع       يفويكون ذلك من خالل طلب العلم الذي جيهله العامل إن كان            

 واالجتهادات فيؤدي ذلك إىل اكتـسابه       االختالفاتعلى خمتلف اآلراء واالجتاهات ،ويعرف      
 .املزيد من العلم مضافاً إليه اخلربة واملهارة 

 : حه  مجع احلديث وكتابته وتصحي–ء 
فقد كان العلماء الذين يهدفون إىل تصنيف مؤلفات جتمع السنة النبوية ال جيدون بغيتهم يف               
مكان واحد النتشار رواة احلديث يف األمصار اإلسالمية فكـان البـد ملـن أراد االشـتغال                 
بالتصنيف والتأليف وكذلك من أراد تصحيح احلديث ومعرفة درجته من الرحلة إىل خمتلـف              

وكثرياً ممن  .ليت يوجد فيها هؤالء الرواة واألخذ عنهم مباشرة لتكتمل جودة مؤلفاته            األمصار ا 
 .ألفوا املصنفات يف القرن األول اهلجري إمنا رحلوا يف طلب العلم الذي ضمنوها إياه 

وهكذا كانت الرحلة من أهم العوامل اليت تؤدي إىل صقل مهـارات املعلمـني وتكـوين                
طها ، فكانت دف االزدياد من املعلم واملعرفة واخلـربة ، ال ـدف              خربام إذ التزموا بشرو   

 .طلب الغريب من العلم للمباهاة واملفاخرة 
 قبل أن يرحل من بلده إىل بلد آخر لطلب الزيادة يف العلم             لذلك كانوا يوصون طالب العلم    
ن اشتهروا بالـضبط     مث يرحل إىل العلماء املوثوقني الذي       ،أن يستوعب ما يف بلده من علم أوالً       

 )١ (.والعدالة 
 : املناظرة : رابعاً 

 من أهم وسائل صقل مهارات املعلمني واكتسام اخلـربة          – كما أسلفنا    –كانت املناظرة   
واملناظرة اليت تكسب املتعلم واملعلم اخلربة والدراية هي املناظرة اليت تكون بقصد النفع        .والدراية  

 . ر احلق وليست اليت يقصد ا املغالبة واالنتصار لذاما للمناظر ، واملستمعني ، وإلظها
 ) : ابن قدامة ( قال 

اعلم أن املناظرة املوضوعة لقصد املغالبة واملباهاة منبع األخالق املذمومـة وال            " 
يسلم صاحبها من كرب الحتقار املقصرين عنه ، وعجب بنفسه الرتفاعه علـى             

ء ألن مجهور مقصود املناظرة اليـوم علـم         كثري من نظرائه ، وال يسلم من الريا       

                                           
 .١٠٨: رجع سابق ، ص  م،..النظم التعليمية عند احملدثني :  أقالينة ، املكي )1(



 ٤١٧

الناس بغلبته وإطالق ألسنتهم بشكره ومدحه  فهو يذهب عمره يف العلوم الـيت              
 )١(".تعني على املناظرة مما ال ينفع يف اآلخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر 

فـإن  وإذا اجتنب املعلم مساوئ املناظرة ومداخل الشيطان فيها فإا تفيده فائدة عظيمة ،              
لقـدرات  اجللوس أمام املناظرين وحماورم ومناقشتهم زيادة يف علم العامل ، وطريق المتالكه             

 .متعددة منها سرعة البديهة والقدرة على املواجهة واملهارة يف اخلطابة 
واحلق أن علماء اإلسالم كانوا مولعني كل الولع باملناظرة حىت جعلوهـا مـن           " 

لنفس ، واملتعة األدبية ، وإن امليل إىل العلنية واجلهر          أنواع التسلية والترويح عن ا    
بالرأي يف التربية اإلسالمية قد شجع الطالب والعلماء على املهارة يف اخلطابـة ،              
والقدرة على االرجتال ، والتعبري عن األفكار ،واخلطابة االرجتالية تراث إسـالمي            

 أو املناظرة اسـتغنوا عـن   خالد افتخر به املسلمون يف مجيع األجيال ، وباخلطابة   
 )٢(".كتابة املقاالت والرسائل يف كثري من األحيان 

ومن هنا نرى اآلثار العظيمة اليت حدثت من خالل استخدام طريقة املناظرة يف التعلـيم ،                 
واليت أنتجت علماء أفذاذ ميتلكون مهارات متعددة فهم ليسوا ملقنني لتالميذهم فقط ، بل هم               

يعون إبداء آرائهم ، وتدعيمها باحلجج املنطقية املقبولة يف سرعة ارجتالية مما            حماورون مهرة يستط  
 .يدل على امتالكهم ألدوات الفهم السليم والقياس العلمي املنطقي 

وهذه املناظرات اليت يستفيد منها العامل ، واملتعلم يف الوقت ذاته هي من أهم العوامل الـيت                 
 اإلسالم وأكسبتهم خربة ودراية مل يكونوا ليستفيدوها لو         أدت إىل تكوين مهارات املعلمني يف     

 .اعتمدوا على طريقة احلفظ والتلقي فقط 
א א:א מ א א :א

كان هناك عدة وسائل يستطيع من خالهلا املعلم يف القرن األول اهلجري إثبات مهارتـه ،                
 تويل هذا املنصب ، إذ مل يكن هناك شهادات علمية معتمدة ميكن أن حيصل عليها                وقدرته على 

املعلم ، ولكن بإمكانه إثبات أهليته وأحقيته باجللوس يف موضع املعلم من خالل عدة وسـائل                
 : من أمهها 

 

                                           
 .٢١:  ، مصدر سابق ، ص خمتصر منهاج القاصدين:  املقدسي )1(
 .٢٠٥: ، مرجع سابق ، صمعاهد التربية اإلسالمية:  علي ، سعيد إمساعيل )2(



 ٤١٨

 : تطبيقه للعلم يف سلوكه اليومي : أوالً 
دوا األخذ عن معلم نظـروا إىل صـالته         كان طلبة العلم يف القرون األوىل للهجرة إذا أرا        

بصفتها العمل اليومي الذي يؤديه يف املسجد ، وهي أهم أركان اإلسالم والعمل الذي أحسنه               
 .املسلم كان لغريه أحسن 

كنا نأيت الرجل لنأخذ عنه ، فننظر إذا صلى ، فـإن أحـسنها              : " قال أبو العالية الرياحي     
  )١("  ، وإن أساءها قمنا عنه ، وقلنا هو لغريها أسوأ جلسنا إليه ، وقلنا هو لغريها أحسن

وبعد الصالة كان تطبيق املعلم ملا تعلمه يف مجيع شؤون حياته مما يكسبه ثقـة النـاس يف                  
كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنـه       : " علمه،لذلك قال أحد السلف من القرن األول اهلجري         

 . )٢("يأخذون عنه نظروا إىل مسته وإىل صالته وإىل حاله مث 
وتلك من أهم السمات اليت ميزت علماء املساجد إذ مل يكونوا يدعون غريهـم إىل مـا ال         

 .يلتزمون به 
 : شهادة معلميه له بالكفاءة : ثانياً 

فقد كان هناك تقليداً متبعاً لدى علماء القرن األول اهلجري يقومون من خاللـه بإرشـاد                
 رسول اهللا صـلى     هوهذا التقليد سن  .عنه من األكفاء واملتميزين     املتعلمني إىل من يأخذون العلم      

استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود ، وسـامل مـوىل أيب             : " اهللا عليه وسلم الذي قال      
 وذلك أن املعلم هو أعرف الناس مبن تلقوا العلم علـى            )٣ (" .حذيفة ، وأُيب، ومعاذ بن جبل       
 . حبكم خمالطته هلم أثناء التعليم مكي منهيديه ، وأعرفهم بالنجيب الذ

 . ةً ، وخربةً وكان العلماء يرشدون طلبة العلم إىل أفضل املعلمني علماً ،ودراي
ما يبكيكم ؟ قال    : ملا حضرت معاذ بن جبل الوفاة ،بكى من يف البيت ، فقال             "

 ، ولكنا   واهللا ما نبكي على قرابة بيننا وبينك ، وال على دنيا نصيبها           : أحد طالبه 
ابتغوا العلـم عنـد عمـر       : نبكي على العلم الذي ينقطع عنا بعد موتك ، قال           

أبو ( عومير  : وعثمان وعلي ، فإن فقدمتوه ، ومل تقدروا عليه فاطلبوه عند ثالثٍة             

                                           
 .٩٣:  ، مصدر سابق ، ص الرحلة يف طلب احلديث:  البغدادي )1(
 .١/١٢٨مصدر سابق ،  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )2(
 ).٣٧٣٧:( ، كتاب الفضائل ، باب فضائل معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٤١٩

 .)١("،وعبد اهللا بن مسعود ، وسلمان الفارسي ) الدرداء 

الفضل ، فإن طالـب العلـم الغـري         وإذا كان هؤالء األعالم معروفون لدى الناس بالعلم و        
مشهور ،والذي يريد التصدي ملهنة التعليم أحق بطلب الشهادة من شيوخه حىت جيلس للتعليم              

 .وهو على ثقة من امتالكه ملؤهالت هذا املنصب 
 )٢ (" .ما جلست حىت شهد يل سبعون أين موضع لذلك : " قال اإلمام مالك 

 : فيها علمه إبرازه لألصول اليت دون : ثالثاً 
إذا كان من املتعارف عليه أن من يريد أن يكون معلماً فعليه أن يربز األصول اليت دون فيها                  

 .علمه الذي اكتسبه ، وقام شيخه بالتوقيع عليها هو ،والطلبة الذين شهدوا السماع 
إذا كانت شهادات السماع غالباً مثبتة يف األصول ، وكان زمالؤهم من الطلبة يشهدون              " 

 )٣ (" .بالتوقيع على األصول 
وهذا جاء يف زمن متأخر عن زمن الصحابة إذ كثر الوضع يف احلديث ، فكان البـد مـن                   

 .وجود األصول اليت تثبت السماع 
أما زمن الصحابة فلعدالتهم وضبطهم ، واعتمادهم على النقل الشفهي للعلم ، فلم يكونوا              

 .حيتاجون إىل ذلك 
: ث حبديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رجل           عن أنس بن مالك أنه حد     " 

ال واهللا ما كلُّ    : أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فغضب غضباً شديداً ،وقال               
 )٤(".ما حندثكم مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنا ال يتهم بعضنا بعضاً 

 ،وقرم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكـن            فهم رضي اهللا عنهم أمجعني لعدالتهم     
بعضهم يسأل بعضاً عن مدى صحة ما يرونه ، أو عن األصل الذي حيدث منه ، وألن القليـل                   
منهم هم الذين قاموا بتدوين احلديث الذي حيفظونه مثل عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا                 

وهؤالء الذين قاموا بالتـدوين     .من الصحابة عنهما ،وأنس بن مالك رضي اهللا عنه، وعدد آخر          

                                           
 .٣٦٠:  ، مرجع سابق ، ص التربية والثقافة العربية اإلسالمية يف بالد الشام:  أبيض ، ملكة )1(
  .٥٠:  ، مرجع سابق ، ص دثنيالنظم التعليمية عند احمل:  أقالينة ، املكي )2(
 ، مرجع سابق ،     ) دور االس واحللقات    ( ، " املؤسسات واملمارسات   "التربية العربية اإلسالمية  :  أمحد ، منري الدين      )3(
  .٢٩٦:ص

 .٧/٢١ مصدر سابق ، الطبقات الكربى ،:  ابن سعد )4(



 ٤٢٠

 .كانوا يربزون األصول اليت دونوا فيها علمهم لتالميذهم 
من زعم أن عنـدنا     :"  أصحابه يوماً فقال هلم      –رضي اهللا عنه    –خطب علي بن أيب طالب      

 )١ (" إال كتاب اهللا،وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان إالبل وشيء من اجلراحاتنقرؤهشيئاً 
 لألصل الذي كتب فيه ذلك العلم كان حجـة          -رضي اهللا عنه  –إبراز علي بن أيب طالب      ف

 .تدل على صدق ما أتاهم به 
كنا إذا أتينا أنـس     : "  على لسان أحد تالمذته      –رضي اهللا عنه    –وقيل عن أنس بن مالك      

 هذه كتب مسعتها من رسـول اهللا      : بن مالك وكثرنا عليه أخرج إلينا جمال من كتب ، فقال            
 )٢ (" .صلى اهللا عليه وسلم ، وقرأناها عليه 

وهذا دليل على أن عملية إبراز األصول اليت دون فيها العامل ما تلقاه من علم مـن أهـم                   
 .وسائل إثبات امتالكه لذلك العلم بطرق سليمة 

 : إبرازه ملعجم املشائخ الذين تلقى عنهم : رابعاً 
      جتاوزاً ، ويقصد به ذكر املعلم ألمسـاء          بذلك ميوهو ليس معجماً باملعىن اللفظي ولكن س 

 )٣ (.من تلقى عنهم العلم 
وكلما اقتربنا من العهد النبوي كلما قل عدد املتلقى عنهم يف علم احلديث النبوي ، وهـذا           
يزيد يف قيمة املروي لعلو سنده ، وقربه من األخذ عن املعلم األول للمسلمني رسول اهللا صلى                 

،ولكن كلما كان السماع من أكثر من صحايب كان ذلك أوثق وأضبط وكلما             اهللا عليه وسلم    
ابتعدنا عن العهد النبوي كلما كان من األفضل للمعلم خصوصاً معلم العلوم النقلية الشرعية أن               

 .يثبت تلقيه للعلم عن أكرب عدد من الشيوخ املوثوقني املعتربين 
 .)٤(م أحصوا له شبيهاً بستمائة شيخبأ) هـ١٦١ت(فقد افتخر تالميذ سفيان الثوري 

 : قدرته على الرد على اخلصوم واملناظرين : خامساً 
ويعرضـون فيهـا    ومن األساليب اليت كان املعلمون يثبتون من خالهلا أهليتهم للتعلـيم ،             

                                           
 ) .١٣٧٢: ( احلديث  ، كتاب احلج ، باب فضائل املدينة ، رقمصحيح مسلم:  مسلم )1(
  .٢م ، ط١٩٧٤م ، . ، دار إحياء السنة النبوية ، د٩٥:  ، ص تقييد العلم:  البغدادي ، أمحد بن علي )2(
دور االس واحللقات يف النظام التربـوي       ( ، "املؤسسات واملمارسات " التربية العربية اإلسالمية    :  أمحد ، منري الدين      )3(

 .٢٩٨:  ، مرجع سابق ، ص )اإلسالمي
 .٢/٢٢١ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(



 ٤٢١

 مـن مهارم يف إبداء وجهة نظرهم ،أسلوب الرد على اخلصوم ، واملناظرين ، وهذا األسلوب               
اليب اليت ال تثبت فقط أحقية املعلم باجللوس يف هذا املنصب بل وتكسبه شهرةً واسعة               أهم األس 

بني الناس ، وجتعل تعليمه مؤثراً حىت يف اخلصوم فيكون العامل بذلك ليس معلماً فقط بل وداعيةً                 
 .إىل احلق واخلري يف الوقت ذاته 
 وهو يظن أن لديه حجة      رضي اهللا عنهما رجل من أهل مصر ،       –فعندما جاء إىل ابن عمر      

 كان مذنباً يف أمور وقعت منـه يف         –رضي اهللا عنه    –تثبت أن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان        
حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وكأنه يشري إىل أا تنقص من مكانته ، فجاء إىل ابن عمر                   

 .إجابات مفحمة  ب–رضي اهللا عنهما –فأسكته ابن عمر رضي اهللا عنهما يعرضها أمامه ، 

جاء رجل من أهل مصر حج البيت ، فـرأى          : " عن ابن موهب قال     
: هؤالء من قريش ، قال      : من هؤالء القوم ؟ قالوا      : قوماً جلوساً ، فقال   

إين : يا ابـن عمـر      : عبد اهللا بن عمر قال      : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا      
نعم : قال يوم أحد ،     فر عن شيء فحدثين ، هل تعلم أن عثمان          سائلك
تعلم أنه  : نعم ، قال    : ومل يشهد ؟ قال     تعلم أنه تغيب عن بدٍر      : فقال  

اهللا أكـرب ،    : نعم ، قال    : تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال         
تعال أبني لك ، أما فراره يوم أحد فأشهد أن اهللا عفـا             : قال ابن عمر    

 صلى   رسول اهللا  أما تغيبه عن بدٍر فإنه كانت حتته بنت       وعنه وغفر له ،     
:  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          اهللا عليه وسلم وكانت مريضة    

إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان               
 فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه ، فبعث رسول اهللا              

عدها ذهب عثمان   وكانت بيعة الرضوان ب   ، صلى اهللا عليه وسلم عثمان      
هـذه يـد    : صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن       إىل مكة فقال رسول اهللا      

هذه لعثمان ، فقـال لـه ابـن          : عثمان ، فضرب ا على يده  فقال       
 .)١("اذهب ا اآلن معك :عمر

 وهم  –رضي اهللا عنه    –وهذه اإلجابات أفحمت أولئك املنافقني الذين خرجوا على عثمان          

                                           
:  ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عثمان بن عفان رضـي اهللا عنـه ، رقـم احلـديث                   صحيح البخاري :  البخاري   )1(
)٣٦٣١( 



 ٤٢٢

 فبني هلم ابن عمر     –رمحه اهللا تعاىل    – حق يف خروجهم عليه ،وبالتايل قتلهم له         يظنون أم على  
رضي اهللا عنه ضالل فكرم باحلجة والربهان فزاد ذلك من رفعته ومنـزلته عند الناس لقدرته               

 .على الرد على اخلصوم واملناظرين 
خرين عن العامل اجلليل    ومثال آخر يوضح أثر املناظرة يف إثبات مهارات املعلم ، وقدراته لآل           

 ) : هـ١٥٠-٨٠( أبو حنيفة 
فقد كان يف مناظراته واسع احليلة ، يعرف كيف ينفذ إىل ما يفحم خصمه مـن أيـسر                  " 

سبيل ،إذا كان خصمه متعنتاً ،أو يريد إحراجه ، وله يف ذلك غرائب ومدهشات امتألت ـا                 
 .)١("كتب املناقب والتراجم والتاريخ 

 : ت عديدة رفعت منـزلته بني الناس وأكدت تضلعه يف العلم منها وقد كان له مناظرا
ى أن رجالً مات، وأوصى إىل أيب حنيفة ،وهو غائب، وارتفع األمر إىل ابن              وير" 

 الذي كان قاضياً ، وأقام أبو حنيفة البينة على أن فالنا مات وأوصى إليه               )٢(شربمة
 علـي   سلي:  فقال أبو حنيفة     أحتلف أن شهودك شهدوا حبق؟    : ، فقال ابن شربمة   

ما تقـول   : ميني ، كنت غائباً ، فقال ابن شربمة ضلت مقاييسك ، قال أبو حنيفة               
يف أعمى شج فشهد له شاهدان بذلك ، أعلى األعمى ميني أن حيلف أن شـهوده                

 )٣ (" .شهدوا حبق ، وهو مل ير؟ فحكم ابن شربمة مبا ادعى اإلمام وأمضاه 
 . تؤكد على امتالك العامل للمهارة واخلربة الالزمتني للقيام مبهمة التعليمومثل هذه املناظرة

 : قدرته على اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه من طلبة العلم :سادساً 
كان التالميذ يف القرون األوىل عندما يواجهون معلماً جديداً ، يقومون بإلقاء األسئلة عليه              

العلم ،ويف أحيان أخرى كانوا يدسون عليه بعض املعلومـات          الختباره ومعرفة مدى متكنه من      
املغلوطة ، فإن استطاع اكتشاف ما دس عليه من معلومات ، واإلجابة على ما وجه إليه مـن                  

                                           
 .م ١٩٨٩قاهرة ،  ، دار الفكر العريب ، ال٢/٣٦٣ ، تاريخ املذاهب اإلسالمية:  أبو زهرة ، حممد )1(
عبد اهللا بن شربمة ، فقيه العراق ، وقاضي الكوفة حدث عن أنس بن مالك ، وغريه ، كـان مـن             "  ابن شربمة امسه     )2(

 ، مـصدر سـابق ،      سري أعالم النـبالء   : الذهيب  " ( هـ  ١٤٤األئمة يف الفروع ، وكان شاعراً كرمياً جواداً ، توىف عام            
٦/٣٤٧. ( 
 .٢/٣٦٣ ، مرجع سابق ، تاريخ املذاهب اإلسالمية: د  أبو زهرة ، حمم)3(



 ٤٢٣

 )١ (.أسئلة ، فهذا يعين متكنه من العلم وتبحره فيه  
طلبـة العلـم    وألن معظم العلماء يف القرن األوىل كانوا يعتمدون على احلفظ ، فقد كان              

ـرة بعد مـرة ليتأكدوا من تثبتهم يف حفظ مـا حيدثون          خيتربون هذه القدرة لديهم بسؤاهلم م     
 .الناس به 

 أن ميلي على بعض ولده شيئاً ، فأملى         )الزهري(فقد سأل هشام بن عبد امللك       " 
أين أنتم يا أصحاب احلديث ،      :  ، فقال  )الزهري(عليه أربعمائة حديث ، وخرج      

 : )الزهـري (تلك األربعمائة ، مث لقي هشام بعد شهر أو حنوه ، فقال             فحدثهم ب 
إن ذلك الكتاب ضاع ، فدعا بكتاب فأمالها عليه ،مث قابل بالكتاب األول ،فما              

 )٢(".زاد حرفاً واحداً 

فلو أن هذا العامل خالف حديثه يف املرة الثانية ما حدث به يف املرة األوىل لكان ذلك يعـين                   
 العلم وتلبيسه يف الرواية ، وهذا يعين سقوط مكانته يف نظر طلبة العلـم ، فـال                  عدم متكنه من  

أما إعادته للحديث بتلك الدقة املتناهية ، فإا دليل على متكنه مما            .يستحق أن يؤخذ عنه العلم      
 .ميلكه من علوم 

                                           
دور االس واحللقات يف النظام التربـوي       (،  "املؤسسات واملمارسات "التربية العربية اإلسالمية    :  أمحد ، منري الدين      )1(

 .٢٩٦: ، مرجع سابق ، ص  )اإلسالمي
 .١/١١٠ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(



 ٤٢٣

מא:אא א
א מ:א א .א

 . اإلخالص : أوالً 

 . االلتزام بشرائع اإلسالم : ثانياً 

 . احلرص على اإلزدياد من العلم : ثالثاً 

 . التواضع : رابعاً 

 . األمانة يف تبليغ العلم : خامساً 

א מ:א א מא .א
 . ترغيب املتعلم يف حتصيل العلم : أوالً 

 . احلرص على نشر العلم بني املتعلمني : ثانياً 

 . الترحيب باملتعلم والبشاشة له : ثالثاً 

 . الرفق باملتعلمني : رابعاً 

 . احللم والصرب على املتعلمني : خامساً 

 . منهم تشجيع املتعلمني والثناء على من أحسن : سادساً 

 . اإلشفاق على املخطئ وتصحيح أخطائه : سابعاً 

 . إكرام املتعلم والعناية به : ثامناً 

 . تعهد أحوال املتعلمني : تاسعاً 

 . النصح للمتعلمني : عاشراً 

א מ:א א .א
 . أن يكون العامل يف أكمل هيئة وأفضل زينة : أوالً  

 .  ركعتني قبل بدء الس صالة: ثانياً 

 . أن يسلم على احلاضرين : ثالثاً 

 . أن جيلس العامل مستنداً إىل سارية مستقبالً القبلة : رابعاً 

 . أن يبدأ جملسه بتالوة آيات من القرآن الكرمي والدعاء : خامساً 

 . أن يبدأ باألهم فاملهم : سادساً 

 . أن حيدث من كتاب : سابعاً 

 .  ال يطيل الس حىت ال ميل احلاضرين أن: ثامناً 

 . اختتام الدرس بالشعر أو الرقائق والنوادر : تاسعاً 

 . اختتام الس بالدعاء واالستغفار وكفارة الس : عاشراً 



 ٤٢٤

מ:אא א :א
الق أهله  وأخ، لقد متيز املعلمون يف القرن األول اهلجري بتمسكهم الشديد بآداب العلم            

واقتباسـهم مـن    ، وتأثرهم ديه   ، بأفضل معلم عرفته البشرية مجعاء      وذلك لقرب عهدهم    ، 

واألخالق اليت كانوا يرون أن املعلم البد وأن يتحلى         ، سريته فكان لديهم جمموعة من اآلداب       

الـذات  وب، وأن يتحلى ا يف دراسة      ، وأيضاً آداب البد    ، أو مع تالميذه    ، ا سواء يف نفسه     

بصفتهم من أعلى طبقات املعلمني يف ذلك الوقـت ومـن هـذه           من توىل منهم التعليم الديين      

 . اآلداب 

א מ:א א :א
 : اإلخالص : أوالً 

وقيل هو أن ال تطلب لعملك      ، إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة       : " واإلخالص هو   

  )١(" شاهداً غري اهللا 

ذلك أن النية اخلالصة هـي      ، اليت جيب أن يتحلى ا      ، خالص من أهم آداب املعلم      واإل

  )٢("وإمنا لكل ما نوى،ا األعمال بالنيات إمن: " قال صلى اهللا عليه وسلم ، مناط قبول األعمال 

 ):ابن اجلوزي ( قال ، لذلك البد من احلذر من تلبيس إبليس على العامل يف تعليم العامل 

ويـدأبون ـارهم يف     ، فيسهرون ليلـهم    ، بس إبليس على الكاملني يف العلوم       وقد ل " 

ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو      ، تصانيف العلوم ويريهم أن املقصود نشر الدين        

  )٣(" الصيت 

ومن هنا كان املعلمون يف صدر اإلسالم حيرصون على ترتيه علمهم عن أن يكون سـلماً                

أو تقدم علـى    ، أو مسعة   ، أو مال   ، وصول إىل األغراض الدنيوية من جاه       يسعى من خالله لل   

                                           
دار الكتـاب    ، ٢/٩١ ، ج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني       مدرا: حممد بن أيب بكر     ،  ابن قيم اجلوزية     )1(

  . ٢ط ، م ١٩٧٣ -١٣٩٣، لبنان ، بريوت ،العريب 
 ) . ٥٥: (رقم احلديث ، .. باب ما جاء أن األعمال بالنيات ، كتاب اإلميان  ، صحيح البخاري:   البخاري )2(
، إدارة الطباعة املنرييـة ، مـصر        ، ٢٧: ص   ، )تلبيس إبليس   (اء أو   نقد العلم : عبد الرمحن بن علي     ،  ابن اجلوزي    )3(
 ت.د



 ٤٢٥

ومتاروا به  ، ال تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء       : " عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم        ، )١(األقران  

  )٢(" فالنار النار ، فمن فعل ذلك ، وختريوا به اجملالس ، السفهاء 

، م ابتغاء وجه اهللا تعاىل وخيافون بـشدة مـن الريـاء             فكانوا جيتهدون يف إخالص نيته    

 . والسمعة  لدرجة أن بعضهم قد ميتنع من اجللوس للتعليم خوفاً من الرياء 

، لو صليت يف املسجد وجتلس      ) : هـ٦٢ت(قلنا لعلقمة بن قيس     : " قال أحد السلف    

  )٣(" أكره أن يقال هذا علقمة : فقال ، وجنلس معك فنسأل 

، بدون أن يكون هلم فيه مطمع شخصي        ، وتعليم العلم النافع    ، م نفع الناس    وكان هدفه 

 هذا العلـم    تعلمواوددت أن اخللق    : " رمحه اهللا تعاىل    ) اإلمام الشافعي   ( قال  ، أو هدف ذايت    

  )٤(" على أال ينسب إيل حرف منه 

 : االلتزام بشرائع اإلسالم : ثانياً 

لقول بالعمل يف حياة كل مؤمن ومسلم وهذا االرتباط         لقد جاء اإلسالم بضرورة ارتباط ا     

 . وتشرفهم حبمل العلم الشرعي منه خاصة ، التبليغ آكد يف حق العلماء حلملهم أمانة 

، الـصف ( } تَفْعلُون كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا ما لَا       .يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون        {:قال تعاىل 

  ) . ٣:آية 

فأمهية االلتزام بشرائع اإلسالم يف حق املعلم بالذات تأيت من كونه قدوة للناس فيما يدعو               

 . إليه فإن خالف قوله عمله مل يقبل منه التعليم 

 : لذلك قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف وصيته حلملة العلم 

  )٥(" ووافق علمه عمله ، ا العامل من عمل مبا علم فإمن، يا محلة العلم اعملوا " 

                                           
  .  ١٩: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: بدر الدين ،  ابن مجاعة )1(
  ) . ٢٢٩: (رقم احلديث ، باب االنتفاع بالعلم  ، املقدمة، سنن ابن ماجة :  ابن ماجة )2(

  ) ٢٠٨: رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين ( ث صححه األلباين  واحلدي
  . ٦/٨٨، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )3(
  . ١٩: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم:  ابن مجاعة )4(
  . ١٦: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم:  ابن مجاعة )5(



 ٤٢٦

ولذلك كان اإلنتفاع بالعلم من خالل االلتزام به كسلوك يومي للفرد هو اهلدف الرئيسي              

 . من وراء طلبهم للعلم يف القرون املفضلة بالذات 

فلذلك ، إمنا يطلب احلديث ليتقى به اهللا عز وجل         ) : " هـ١٦١ت(قال سفيان الثوري    

  )١("  كان كسائر األشياء ذلكولوال ،  على غريه من العلوم فضل

 ففضل طلب العلم يظهر من خالل التزام من تعلمه به وتأثره به من خالل 

وسكناته ، واحملافظة على خوفه يف مجيع حركاته       ، دوام مراقبة اهللا تعاىل يف السر والعلن        " 

  )٢(" وما منح من احلواس والفهم ، علوم فإنه أمني على ما أودع من ال، وأفعاله ، وأقواله 

  )٣(" والوقار ، وتعلموا له السكينة ، تعلموا العلم : " ولذلك قال عمر رضي اهللا عنه 

وااللتزام بشرائع اإلسالم وأخالقه يف حق العامل وهـذا         ، ويف هذا داللة على أمهية العمل       

مثل إقامة الصالة مع اجلماعـة      ، ظاهرة  وأحكامه ال ،االلتزام كان باحملافظة على شرائع اإلسالم       

  )٤(اخل .. والصرب على األذى وإعالن احلق ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، يف املساجد 

وتصفو روحه فيبـارك لـه يف       ،  لتزكو نفسه    )٥(واملستحبات، مث احلفاظ على املندوبات     

بـع القـرآن كـل يـوم يف         كان عروة يقرأ ر   ) : " هـ٩٤ت(علمه قيل عن عروة بن الزبري       

  )٦("وقع فيها األكلة فنشرها، فما تركه إال ليلة قطعت رجله ، ويقوم به يف الليل ، املصحف

) : هـ٨٨ت(قال احلسن البصري    ، وكثري غري عروة من علماء السلف كان هذا دأم          

، ويـده   ، ولـسانه   ، كان الرجل إذا طلب العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وبـصره               "

فيعمل به فيكون خرياً له     ، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم         ، وزهده  ، وصالته  

                                           
  . ١/١٩١، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )1(
  . ١٥: ص ، مصدر سابق  ، ..تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة )2(
  . ١٦: ص ، مصدر سابق ، ... تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة )3(
  . ٢٠: ص ، مصدر سابق ،  .. تذكرة السامع واملتكلم:  ابن مجاعة )4(
  . ٢١: ص ، مصدر سابق  ، ..تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة  )5(
 ٢١: ص ، مصدر سابق  ، ..تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة )6(



 ٤٢٧

  )١(" من الدنيا وما فيها 

 : احلرص على االزدياد من العلم : ثالثاً 

 فال ميلكه غريه ، وذلك ألن القاعدة اإلهلية جاءت بأن العلم التام له سبحانه وتعاىل 

 ) . ٦٧: آية ، يوسف ( }  ذِي عِلْمٍ علِيموفَوقَ كُلِّ{: قال تعاىل 

وكل متعلم جاء بعده أن     ، ولذلك وجه سبحانه  وتعاىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

 . يسأله سبحانه وتعاىل أن يزيده من العلم 

 ) . ١٤: آية ، طه (  }وقُل رب زِد�ِي عِلْما{: قال تعاىل 

وعلى رأسهم رسولنا صلى اهللا عليه وسلم حيرصون علـى          ، فكان العلماء يف خري القرون      

  . العلموال يدعون ألنفسهم بلوغ مرتبة الكمال يف ، اإلزدياد من العلم 

واالجتـهاد  ، دوام احلرص على االزدياد مبالزمة اجلد       : " وكان من آداب العلماء لديهم      

، غال قراءة وإقراءاً ومطالعـة      واإلش، واالشتغال  ، على وظائف األدوار من العبادة      ، واملواظبة  

  . )٢(" وفكراً وتعليقاًَ وحفظاً وتصنيفاً وحبثاً 

 : التواضع : رابعاً 

وقد أرشد اهللا سبحانه وتعاىل نبيـه       ،  اليت جيب أن يتحلى ا       املعلموهو من أهم أخالق     

 . حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا اخللق 

 ) . ٢١٥: آية ، الشعراء (} نِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِنيواخفِض جناحك لِم{: قال تعاىل 

 . ولني اجلانب ، فكان خلقه صلى اهللا عليه وسلم الذي عرف به التواضع 

، ن  آل عمرا ( }فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَ�فَضُّواْ مِن حولِـك                {:قال تعاىل 

 ) . ١٥٩: آية 

 : وقال أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن كانت األمة من إماء أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنطلق به                 " 

                                           
  . ١/٦٠، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )1(
  . ٢٦: ص ، مصدر سابق  ، ..تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة )2(



 ٤٢٨

  )١(" حيث شاءت 

علمني ودوره يف مساعدة املـت    ، وقد أدرك السلف رضوان اهللا عليهم أمهية خلق التواضع          

، فالتزموا ذا اخللق الفاضل     ، وسؤال املعلم عند احلاجة إىل معرفة ما جيهلونه         ،على طلب العلم    

 . وأوصوا من جاء بعهدهم بااللتزام به 

، واحللم  ، وتعلموا للعلم السكينة    ، تعلموا العلم   : " قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        

 يقـوم وال تكونوا جبابرة العلمـاء فـال        ، ون منه   وتواضعوا ملن تعلم  ، وتواضعوا ملن تعلمون    

  )٢("علمكم جبهلكم 

ويظن أنه قـد    ، ألن املتكرب يأنف من السؤال      ، كما أدركوا أن التواضع يزيد العامل علماً        

 منه مرتلة مما يقدح     أقلوأن سؤاله لغريه من العلماء وبالذات إن كان         ، بلغ أعلى مراتب العلم     

أما املتواضع فيـزداد علمـاً بالـسؤال        ، سؤال ويظل علمه على حاله      فيمتنع من ال  ، يف علمه   

إن اهللا تعاىل حيب العـامل      : " ولذلك جاء عن السلف قوهلم       ، علمهوالطلب  ويبارك اهللا له يف       

  . )٣("ومن تواضع هللا ورثه اهللا احلكمة ، ويبغض العامل اجلبار ، املتواضع 

 واليت هي من أكثر ما حيتاج إليه العامل ليزداد          ،واحلكمة هنا هي العلم املصحوب بالفهم       

حيث أنه يرفعه يف الدنيا واآلخـرة       ، والعلم من أجل النعم اليت ينعم اهللا ا على عبده           ، علماً  

 . وملن يتعلم منهم ، ولني اجلانب ملن يعلمهم ، فناسب أن يكون شكره هلا بالتواضع 

لعامل أن يضع التراب على رأسه تواضعاً       ينبغي ل ) : " هـ١٣١ت(قال أيوب بن أيب متيمة      

  . )٤(" هللا عز وجل 

أن ، والذي كان السلف خري من التزم بـه         ، ومن التواضع الذي ينبغي للعامل أن يلتزم به         

 . ال أعلم ، يقول ملا ال يعلم 

                                           
 ) . ٥٩٥١: ( رقم احلديث ، باب الكرب ،كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
  . ١/١٣٥، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )2(
  . ٢/١١٣، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )3(
  . ٢/١١٣، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )4(



 ٤٢٩

وأيهـا  ، عندما سئل أي البقاع شـر       ، وهو أعلم اخللق    ، فقد قاهلا صلى اهللا عليه وسلم       

مث اتبع أصحابه رضوان اهللا     . فأفىت بعد العلم    ، ال أعلم حىت أتاه وحي من اهللا        : فقال   ، )١(خري

 . عليهم هديه 

أيها الناس من سئل    :  قال   – رضي اهللا عنه     –عن عبد اله بن مسعود      " 

فإن مـن   ، اهللا أعلم   : فليقل  ، ومن مل يكن عنده علم      ، فليقل به   ، عما يعلمه   

إن اهللا تبارك وتعاىل قال لنبيه صـلى اهللا  ، اهللا أعلم  : العلم أن يقول ملا ال يعلم 

، ص  (} قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر وما أَنا ِمن الْمـتكَلِِّفني            {: عليه وسلم   

 ) ٢() "٨٦: آية

وال يـرون يف    ، وكانوا رضوان اهللا عليهم ال يستحييون من قول ال أعلم ملا ال يعلمـون               

 .  يف علمهم أو انتقاصاً من مرتلتهم ذلك قدحاً

فلمـا ويل   ، ال أدري   : فقـال   ،  أنه سئل عن شيء      – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عمر    

  )٣("ال علم يل به : فقال، سئل عما ال يعلم ، نعم ما قال عبد اهللا بن عمر : الرجل قال 

 بأن يورثهـا    ويوصون كل عامل  ، أا نصف العلم    ) ال أدري   ( لذلك كانوا يقولون عن     

  . )٤(جلساؤه من بعده 

من ، فإنه يعترب يف حق معلم العلم الشرعي        ، وإذا كان التواضع من مسات العلماء عموماً        

 ) : اآلجري ( قال ، واآلداب اليت جيب أن يتحلى ا ، أهم األخالق 

                                           
صـحيح  : األلبـاين  ( وصححه األلباين  ، ١/٩٠، كتاب العلم    ، املستدرك على الصحيحني  :  احلديث رواه احلاكم     )1(

 ) ) . ١٦٥: (رقم احلديث ،   مرجع سابق اجلامع الصغري وزيادته
  . ٢/٥١، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )2(
  . ٢/٥٢، مصدر سابق  ،  وفضلهجامع بيان العلم:  ابن عبد الرب )3(
  . ٥/٤٢٢، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )4(



 ٤٣٠

أن ، ينبغي ملن علمه اهللا كتابه فأحب أن جيلس يف املسجد يقـرئ القـرآن هللا تعـاىل                  " 

فيتواضع يف نفـسه إذا جلـس يف        ، يستعمل من األخالق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه          

  )١(" جملسه وال يتعاظم يف نفسه 

 : األمانة يف تبليغ العلم : خامساً 

 . واألمانة من أهم أخالق العلماء اليت جيب عليهم التحلي ا 

ىل معـان شـىت     وهي ترمز إ  ، واألمانة يف نظر الشارع واسعة لداللة       " 

ووضع كل شـيء يف     ، وحقوق العباد   ، مناطها مجيعاً احملافظة على حقوق اهللا       

وفوق ذلك شعور املرء بتبعته يف كل أمر يوكل         ، والالئق له   ، املكان اجلدير به    

وإدراكه اجلازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه على النحو الذي فصله احلديث            ، إليه  

كلكم راع وكل راع مسئول     : "  عليه وسلم    النبوي الشريف يف قوله صلى اهللا     

  . )٣( ")٢("عن رعيته 

يـا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا          {: لقوله تعاىل   وقد كان صلى اهللا عليه وسلم أكثر اخللق أمانة امتثاالً           
 الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كبمِن ر ك٦٧: آية  ، املائدة(  }أُ�زِلَ إِلَي . (  

 ) . ٢٤: آية ، التكوير ( }وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِنيٍ{: وقد امتدحه تعاىل بقوله 

 . وشهدت له صلى اهللا عليه وسلم األمة كلها بالتبليغ واألمانة للرسالة 

وما حيـرك  ، لقد تركنا حممد صلى اهللا عليه وسلم : "  قال  –رضي اهللا عنه    –عن أيب ذر    

  )٤("  جناحيه يف السماء إال أذكرنا منه علماً طائر
                                           

، لبنـان   ، بـريوت   ، دار الكتـب العلميـة       ، ١١١: ص   ، أخالق أهل القـرآن   : حممد بن احلسني    ،  اآلجري   )1(
  . ١ط، م ١٩٨٦،هـ١٤٠٦

رقـم  ، باب العبد راع يف مال سـيده        ، .. ون  كتاب يف االستقراض وأداء الدي     ، صحيح البخـاري :  البـخاري   )2(
 ) . ٢٣٧٦: (احلديث 

، طـرابلس   ، املنشأة العامة للنشر والتوزيع      ، ١٣٣: ص   ، من أسس التربية اإلسالمية   : عمر حممد التومي    ، الشيباين   )3(
  .  ٢ط، م ١٩٨٢ ، ١٣٩١، ليبيا 

  . ٨/٢٦٤، ا أويت من العلم باب فيم،  كتاب عالمات النبوة ،جممع الزوائد :  اهليثمي )4(
 " . رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : "     وقال اهليثمي 



 ٤٣١

ألن العلـم   ، وكبرية مما علمه ربه عز وجـل        ، فقد بلغ صلى اهللا عليه وسلم كل صغرية         

وأن ال يكتم املعلم    ،سليماً  ، جيب أن يكون دقيقاً     ، وإيصاله إىل اآلخرين    ، أمانة لدى من تعلمه     

 هللا عليه وسلم أي شيء من العلم لذلك مل يكتم رسوله صلى ا، شيئاً مما تعلمه 

من حدثك أن حممد كتم شيئاً مما أنزل اهللا فقد          : "  قالت   –رضي اهللا عنها    –عن عائشة   

، املائدة  (}يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُ�زِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـت رِسـالَتَه                    {:واهللا يقول ، كذب  

  )١(") ٦٧: ية آ

 . وهو صلى اهللا عليه وسلم قدوة لكل معلم مسلم يف أمانة التبليغ 

ومن جاء بعدهم من التابعني وتابعيهم الدقة       ، وقد اتبع أصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني        

واألمثلـة  ، وتبليغه بصورة قل أن جند هلا مثيالً يف أي حضارة أخرى            ،  يف نقل العلم     واألمانة

ويكفي دليالً على ذلك ما مت نقله من علوم الشريعة وغريها نقالً            ،كثر من أن حتصى     على ذلك أ  

 : ومن أمثلة دقة النقل ، والتثبت يف النقل ،متواتراً دقيقاً يتميز يتميز باألمانة العلمية 

فلما بلغـت   ، قرأت على خلف    . قال إدريس بن عبد الكرمي احلداد       " 

ضـع  : قال ) . ٢١: آية  ، احلشر(} ذَا الْقُـرآن علَـى جبـلٍ        لَو أَ�زلْنا هـ   {: هذه اآلية   

ضـع  : فلما بلغت هذه اآلية قـال  ، فإين قرأت على سليم ،يدك على رأسك  

ضـع  : فلما بلغت هذه اآلية قال      ، فإين قرأت على محزة     ،  يدك على رأسك    

: قـال   ، فلما بلغت هذه اآلية     ، فإين قرأت على األعمش     ، يدك على رأسك    

فلما بلغت هذه اآلية    ، فإين قرأت على حيىي بن وثاب       ، ع يدك على رأسك     ض

فلما بلغت  ، فإين قرأت على  علقمة واألسود        ،  على رأسك  كضع يدر : قال  

فلما ، فإنا قرأنا على عبد اهللا بن مسعود         ، هذه اآلية قاال ضع يدك على رأسك      

 قرأت على النيب صلى     فإين،  على رؤسكما    أيديكماضعا  : بلغنا هذه اآلية قال     

                                           
يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن    : ( باب تفسري قوله تعاىل  ، كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٤٥١١: (رقم احلديث )ربك



 ٤٣٢

فإـا  ، ضع يدك على رأسك     : فلما بلغت هذه اآلية قال يل       ، اهللا عليه وسلم    

  )١(" السام املوت  و،شفاء من كل داء إال السام 

وأمانته جاء لتجنب الوعيد الذي توعد اهللا تعاىل به مـن           ، وهذا احلرص على دقة النقل      

 : سلم كتم علماً نافعاً حيث قال صلى اهللا عليه و

  )٢(" جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ، فكتمه ، من سئل عن علم " 

א מ:א א מ א :א
وكما أن املعلمني يف القرن األول اهلجري متيزوا بتمسكهم بآداب وأخالق يف أنفـسهم              

اباً التزموا ا مع معلميهم     فقد كانت هلم أيضاً آد    ، حىت اشتهروا على مر العصور ذه اآلداب        

 : ومنها 

 : ترغيب المتعلم في تحصيل العلم : أوالً 

وهذا ما فعله صـلى اهللا عليـه        ، وحيوية  ، وذلك ليقبل املتعلم على التعلم مة ونشاط        

وحتصيله من خالل إبالغهم مبا أعـد اهللا        ، وسلم مع أمته مجيعها حيث رغبهم يف طلب العلم          

 : الذي جاء يف مثل قوله تعاىل ، واألجر العظيم ، من الثواب اجلزيل تعاىل لطالب العلم 

}بِريخ لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهر١١: آية ، اجملادلة (  }ي ( 

 ) . ٢٨: فاطر  آية ( } بادِهِ الْعلَماء إِ�َّما يخْشى اللَّه مِن عِ{: وقوله تعاىل 

 ) . ١١٤: آية ، طه (} وقُل رب زِد�ِي عِلْما{: وقوله تعاىل 

، مـساءاً   وفكل هذه اآليات وغريها كان يرددها صلى اهللا عليه وسلم على أمته صباحاً              

 . فيستشعرون األجر العظيم الذي ينتظرهم من خالل طلبهم للعلم 

ذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يرغبهم يف طلب العلم عن طريق األحاديـث              وإىل جانب   

وهـذه  ،  طالـب العلـم      يناهلمـا وثواب  ،النبوية اليت تؤكد ماجاء يف القرآن الكرمي من أجر          

                                           
 . ت . د، لبنان ، بريوت ، دار الكتاب العريب  ، ٣٧٨-١/٣٧٧، د تاريخ بغدا: أمحد بن علي ،  البغدادي )1(
  . ١/١٦٣، باب فيمن كتم علماً ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(

 " . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح : "     وقال اهليثمي 



 ٤٣٣

فإن املالئكة  ، من خرج من بيته ابتغاء العلم       : " األحاديث هي مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم         

 .  )١("  لعامل وا، تضع أجنحتها للمتعلم 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقـاً إىل            : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

  )٢("اجلنة 

فهذه األحاديث كان هلا أكرب األثر يف احلرص العظيم الذي أبداه الـصحابة رضـوان اهللا         

 . عليهم يف طلب العلم والتسابق على التزود منه 

وسلم مل يرغب فقط يف طلب العلم بل جعل منه فريضة يلزم كـل              بل إنه صلى اهللا عليه      

ويعـرف مـا     ، ينه   ما جيب عليه معرفته ليقيم أمورد      – على األقل    –مسلم أن يقوم ا ليتعلم      

 . فترضه اهللا عليه من أحكام وسنن وشرائع ا

  )٣(" طلب العلم فريضة على كل مسلم : " فقال صلى اهللا عليه وسلم 

 اهللا عليه وسلم كل فرد من أفراد األمة اإلسالمية مسؤولية طلب العلم             وهكذا محل صلى  

 . وأمانة تبليغه يف آن واحد 

وذلـك  ، مث سلك صحابته رضوان اهللا عليهم طريقة يف ترغيب الناس يف طلب العلـم               

 . حلملهم شرف تعليم الناس بعده صلى اهللا عليه وسلم 

  )٤("واحللم، وتعلموا للعلم السكينة ، لموا العلم تع: " فهذا عمر رضي اهللا عنه يقول لرعيته 

مل يسبقه  ،  قول بليغ يف الترغيب يف طلب العلم         – رضي اهللا عنه     –ولعلي بن أيب طالب     

  )٥(" قيمة كل امرئ ما حيسن : " إليه أحد وهو قوله 

                                           
  ) . ٣٦٤١: (احلديث رقم ، باب فضل العلم ، كتاب العلم  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )1(

 ) ) .  ٣٠٩٦: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داوود: األلباين " ( حديث صحيح    " 
  ) .  ٦٧: (رقم احلديث ، باب العلم قبل القول والعمل ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
رقـم  ، مـصـدر سـابق      ،  يف أحاديث البـشري النذير    اجلامع الصغـري : عبد الرمحن بن أيب بكر      ،   السـيوطي    )3(

 ) . ٥٢٦٤: (احلديث 
  . ١/١٣٥، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )4(
  . ٤٨: ص ، مصدر سابق  ، ..تذكرة السامع واملتكلم :  ابن مجاعة )5(



 ٤٣٤

ـ                 ، اة  أي أن أمهية اإلنسان عند الناس تأيت من خالل ما تعلمه وأجاده واستفاد منه يف احلي

 .  لآلخرين نفعه وزاد، رفه زادت قيمته عند الناس فكلما زادت معا

يا بين إن أزهد الناس يف عامل أهلـه         : " يقول لبينه   ) هـ٩٤ت  ( وكان عروة بن الزبري     

  )١(" فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم ،  إيل فتعلموا مين فهلموا

والتزود من العلم الـذي يعرفـه       ، عنه   أبناءه على األخذ     حيضفهذا عروة التابعي اجلليل     

فهم يظنون أم سيدركون ما لديه من العلم        ، ألم قد يزهدون فيما لديه من العلم ألنه أباهم          

وإدراك عروة هلذا الشعور لدى أبنائه      ، مما جيعلهم يسوفون يف األخذ عنه       ، إن عاجالً أو آجالً     

مما لديه من العلم الغزير قبل أن يكـربوا         واألخذ  ، جعله ينصحهم بعدم الركون إىل التسويف       

 . فيسأهلم الناس فال جيدون عندهم علماً 

وهكذا استخدم املعلمون يف القرن األول اهلجري أسلوب الترغيب يف حث املتعلمني على             

 . طلب العلم 

 : الحرص على نشر العلم بين المتعلمين : ثانياً 

وتوسيع نطـاق   ، الناس على نشر العلم      وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحرص        

فكان صلى اهللا عليه وسلم باإلضـافة إىل أمـره          ، التعليم ليشمل أكرب عدد ممكن من املتعلمني        

 . إذا مسع بترك الناس للتعليم مع وجود من حيتاج إليه عنه يغضب للناس بالتبليغ 

خطب رسول  : عن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن جده قال           " 

فأثىن عل طوائف من املؤمنني خرياً      ، ى اهللا عليه وسلم ذات يوم       اهللا صل 

وال ، وال يعلمـوم    ، ما بال أقوام ال يفقهـون جرياـم         : مث قال   ، 

وما بال أقوام ال يتعلمون مـن       ، وال ينهوم   ، وال يأمروم   ، يعظوم  

، واهللا ليعلمن قـوم جرياـم       ، وال يتعظون   ، وال يتفقهون   ، جريام  

 مـن   قـوم وليتعلمن  ، وينهوم  ، ويأمروم  ، ويعظوم  ، فقهوم  وي

                                           
  . ٤٨: ص ، مصدر سابق ، . .تذكرة السامع و املتكلم :  ابن مجاعة )1(



 ٤٣٥

  )١(" أو ألعاجلهم العقوبة ، ويتفطنون ، ويتفقهون ، جريام 

وهنا جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التعليم فرض عني على من لديه علم يـستطيع                 

وهذا غاية احلرص   ، ن يعلمه    بوجود من حيتاج بشدة إىل هذا العلم وال جيد م          معبذله لآلخرين   

منه صلى اهللا عليه وسلم على نشر العلم حيث رتب عقوبة على ترك التعليم من قبل القـادرين                  

معلـم  "بذل هذا العلم حيث قال صلى اهللا عليه وسلم          كما رتب األجر العظيم ملن قام ب      ، عليه  

  . )٢("  اخلري يستغفر له كل شيء حىت احليتان يف البحر 

،  كل من لديه علم نافع على بذله لآلخرين          حتض من األحاديث اليت     اك الكثري كما أن هن  

صلى اهللا  مثل قوله   وكذلك األحاديث اليت حتذر من كتمان العلم النافع وعدم نشره بني الناس             

  )٣("من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة: " عليه وسلم 

 كان السبب يف جلوس كثري من الصحابة والتابعني         العلمان  من كتم وهذا التحذير الشديد    

 . وحرصهم على بذل كل ما يعرفونه لآلخرين ألمانته للتعليم وحتملهم 

وتوجيـه  ،  حبكم موقعهم يف قيادة األمة       –رضي اهللا عنهم    –مث حرص اخللفاء الراشدون     

تاج إىل جهود مكثفة يف التعليم       املعلمني إىل األماكن اليت حت      نشر العلم وتوجيه   التعليم فيها على  

 أهلها حديثاً يف الدين اإلسالمي فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يرسل األمراء            لدخولنظراً  

 : جيعلهم مسؤولني عن نشر العلم فيها فيقول على املنرب وعلى األمصار 

  )٤( "سنة نبيهمو، فإين بعثتهم يعلمون الناس دينهم ، اللهم إين أشهدك على أمراء األمصار " 

                                           
، فيه بكري بن معروف     " وقال اهليثمي    ، ١/١٦٤، باب يف تعليم من ال يعلم       ،كتاب العلم    ، جممع الزوائد :  اهليثمي   )1(

 " . ال بأس به : قال ابن عدي ، إرم به ووثقه أمحد يف رواية وضعفه يف أخرى : قال البخاري 
 ) . ٣٦٤١: (رقم احلديث  ، كتاب العلم باب فضل العلم ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )2(

 ) ) . ٣٠٩٦( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داوود: األلباين (    واحلديث صححه األلباين 
  ) . ٢٥٥( رقم احلديث ، باب من سئل عن علم فكتمه ، املقدمة ، سنن ابن ماجة :  ابن ماجة )3(

 ) . ٢١٤: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، ن ابن ماجةصحيح سن: األلباين " ( صحيح "      قال األلباين 
 " . إسناده صحيح على شرط مسلم : " وقال حمقق املسند ، ) ١٨٦( رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )4(



 ٤٣٦

كما سلك اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل نفس الطريق يف احلـرص                

 . على نشر العلم بني املتعلمني 

أما بعد فأمروا أهل العلم أن ينـشروا        : " يقول رمحه اهللا تعاىل يف كتابه ألمراء األمصار         

  )١("  فإن السنة كانت قد أميتت ، العلم يف مساجدهم 

وما أمرهم به أئمتهم فكانوا     ، ونتيجة لذلك امتثل املعلمون ما حثهم عليه دينهم احلنيف          

 . ويبذلون العلم للجميع صغاراً وكباراً ، جيلسون يف املساجد 

، ميلي على بعض ولده شيئاً    ) هـ١٢٤ت(قيل إن هشام بن عبد امللك سأل الزهري         " 

فحدثهم ،  أنتم يا أصحاب احلديث      أين:  فقال   ،وخرج الزهري   ، فأملى عليه أربعمائة حديث     

  )٢( " بتلك األربعمائة 

، فكيف إذا كان يف جملس واحد       ، وهذا عدد كبري قد يرهق املعلم تعليمه يف يوم واحد           

 . وما كان ذلك إال حرصاً منهم على نشر العلم حىت يستفيد منه اجلميع

 : والبشاشة له الترحيب : ثالثاً 

ويتبـسم يف   ، ليه وسلم وهو معلم األمة األول يرحـب بـاملتعلمني           فكان صلى اهللا ع   

 . ويهيئ هلم نفوسهم لتقبله ، فريغبهم بذلك يف طلب العلم ، ويلني هلم ، وجوههم 

جاء رجل من مراد يقال له صـفوان        : عن زر بن حبيش قال      " 

وهو متكئ على برد له     ، بن عسال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

: قـال   ، يا رسول اهللا إين جئت أطلب العلـم         : فقلت  : قال  ، أمحر  

وتظلـه  ، إن طالب العلم لتحف بـه املالئكـة         ، مرحباً بطالب العلم    

فريكب بعضها بعضاً حىت تعلو إىل السماء الدنيا من حبهم ملا        ، بأجنحتها

يا رسول اهللا ال أزال أسافر بني       : قلت: قال  ، فما جئت تطلب    يطلب  

                                           
  . ٦٠٣: ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )1(
  . ١/١١٠، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(



 ٤٣٧

  . )١("   فأفتين عن املسح على اخلفني ،مكة واملدينة 

وزاد على ذلك أن بشره مبرتلته      ، صلى اهللا عليه وسلم هنا رحب بطالب العلم         فالرسول  

 . مث بعد ذلك سأله عن مسألته ،  عند اهللا سبحانه وتعاىل 

ما حجبين النيب صلى اهللا عليـه وسـلم منـذ        : " وعن جرير بن عبد اهللا ا لبجلي قال         

  )٢(" رآين إال تبسم يف وجهي أسلمت وال 

، وطلب العلم   ،وجيعله يتشجع على السؤال     ، وهذا مما يزيد املتعلم رغبة يف طلب العلم         

وقد ، والطلب  ،والصمت مما يزيد من جهله بعدم السؤال        ، وال حتمله هيبة املوقف على التردد       

 . علم وامتثلوا لوصيته بطلبه ال،  أصحابه رصوان اهللا عليهم سريته اقتفى

وحنن ، كنا نأيت أبا سعيد اخلدري      : عن شهر بن حوشب قال      " 

مرحباً بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه       : فكان يقول   ، نسأله  ، غلمان  

 نـاس سيأتيكم  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         ، وسلم  

فـإذا  ،  جييبنا مبسائلنا    فكان، وأحسنوا تعليمهم   ، ففقهوهم  ، يتفقهون  

  )٣( " دت مسائلنا حدثنا بعد حىت منل نف

 .واإلزدياد منه ، وهكذا كانوا يرحبون باملتعلمني ويكرموم ترغيباً هلم يف طلب العلم 

 : الرفق بالمتعلمين : رابعاً 

، حيث شهد اهللا تعاىل له بذلك ، كان صلى اهللا عليه وسلم أرفق اخللق باخللق يف التعليم           

آل عمران ( }مةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَ�فَضُّواْ مِن حولِك فَبِما رح{: فقال تعاىل 

 ) . ١٥٩: آية ، 

                                           
رجاله رجال  : " وقال عنه    ، ١/١٣١، باب يف طلب العلم وإظهار البشر له        ، كتاب العلم    ، جممع الزوائد :  اهليثمي   )1(

 " .  الصحيح 
 ) . ٥٩٦٧: (رقم احلديث ، باب التبسم والضحك ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 )    ٢٧٨٨: (رقم احلديث ،  باب ما جاء يف االستيصاء مبن طلب العلم ،أبواب العلم  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )3(

  . ١/٨٨، كتاب العلم ، املستدرك على الصحيحني :  احلاكم -     
 " . حديث صحيح : "     وقال احلاكم 



 ٤٣٨

وأثره الطيـب علـى نفـوس       ، واهللا سبحانه وتعاىل ويوضح يف هذه اآلية فائدة الرفق          

 املتعلمني وعـدم    نفوروا سبباً يف    وك، والفظاظة  ، والشدة  ، وباملقابل أثر الغلظة    ، املتعلمني  

 . تقبلهم ملا يلقى عليهم 

فقد ، واللني يف مجيع أمور حيام      ، لذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يوصي أمته بالرفق          

 . قال صلى اهللا عليه وسلم 

  )١(" من أعطى حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري " 

 وحتقيقه،  له من أثر فعال على جناح التعليم وكان يوصي املعلمني بصفة خاصة بالرفق ملا

فقد قال صلى اهللا عليه وسلم موصيا أمته مجيعاً وخاصة من يتوىل منهم تعليم              ، لثماره املرجوة   

 .الناس 

  )٢("  وإذا غضب أحدكم فليسكت، وال تنفروا ، وبشروا ، وال تعسروا ، ويسروا ، علموا " 

فكان يعلم الناس من منطلق الرمحة والشفقة       ،  تعليمه   وأمتثل صلى اهللا عليه وسلم الرفق يف      

فقال صـلى اهللا عليـه وسـلم        ، ورفقه بأبنائه   ، وشفقته  ، عليهم اليت تصل إىل رمحة الوالد       

  )٣("  أعلمكم ، إمنا أنا لكم مبرتلة الوالد : " ألصحابه يوماً 

واتباعه لكل ما فيه    وهكذا كان صلى اهللا عليه وسلم أسوة لكل معلم يف رفقه باملتعلمني             

، واختيـار األسـهل     ، وعدم تكليفهم مبا يشق عليهم      ، والتسهيل ألمورهم   ، عليهم  التيسري  

 : أو نص قطعي من منطلق قوله تعاىل ، واأليسر هلم ما مل يتعارض مع حكم شرعي 

} رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد١٨٥: آية ، البقرة ( }ي . ( 

وهكذا ، والشفقة  ،  الرمحة   مبنطق، وهذا ال يكون إال من معلم رفيق يتعامل مع املتعلمني           

لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن        {: كان صلى اهللا عليه وسلم بشهادة ربه عز وجـل الـذي قـال               
                                           

 ) . ٢٠٨٢: (رقم احلديث  ، باب ما جاء يف الرفق ، أبواب الرب والصلة  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )1(
 " .  هذا حديث حسن صحيح : "    وقال الترمذي 

  . ٨/٧٠، باب ما يقول ويفعل إذا غضب ، كتاب األدب  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
 ) ) . ١٣٧٥(رقم احلديث ، سلسة األحاديث الصحيحة : األلباين : (     صححه األلباين 

 ) .١٣٧٥: (رقم احلديث ، باب االستطابة ، لطهارة كتاب ا ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان:  الفارسي )3(



 ٤٣٩

 ) ١٢٨: آية ، التوبة (  }ف رحِيمأَ�فُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِني رؤو

 : احللم والصرب على املتعلمني : خامساً 

لـذلك أوصـى اهللا     ، ذلك أن تعليم العلم حيتاج بشدة إىل أن يكون العامل حليماً صبوراً             

 . وعّد ذلك من صفات أويل العزم من الرسل ، تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالصرب 

 ) . ٣٥: آية ، األحقاف ( } كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ فَاصبِر{: قال تعاىل 

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم خري من ختلق ذا اخللق لعلمه بتأثريه الشديد على تعلـيم                 

 . ودعوة أولئك الذين يتميزون بالغلظة والفظاظة ، وخباصة تعليم األخالق الفاضلة ، العلم 

كنت أمشي مع رسول اهللا صلى      :  رضي اهللا عنه قال      عن أنس بن مالك   " 

فجبذه بردائه  ، فأدركه أعرايب   ،  غليظ احلاشية    جنرايناهللا عليه  وسلم وعليه برد       

فنظرت إىل صفحة عاتق النيب صلى اهللا عليه وسـلم           : قال أنس   ، جبذة شديدة   

من مال اهللا   يا حممد مر يل     : مث قال    ، جبذتهوقد أثرت ا حاشية الرداء من شدة        

  )١(" أمر له بعطاء : مث ، فالتفت إليه فضحك ، الذي أعطاك 

وهنا خيطو صلى اهللا عليه وسلم اخلطوة األوىل يف تعليم املعاندين حبلمه صـلى اهللا عليـه                 

 . فيهيء نفوسهم لتقبل العلم بعد ذلك ، وسلم على غضبهم وجهلهم 

حيث أن اتباع الشدة معهم     ،  اجلاهلني   والصرب من أهم ما جيب اتباعه مع      ،  مث أن احللم    

والـصرب يف   ، بعكس إذا ما استخدم احللم      ، حىت وإن أخطأوا قد يؤدي إىل نفورهم وعنادهم         

 . تعليمهم 

بينما أنا أصلي مع رسول اهللا صلى       : " عن معاوية بن احلكم السلمي قال       

ين القـوم   فرما، يرمحك اهللا   : فقلت  ، اهللا عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم         

ما شأنكم تنظرون إيل ؟ فجعلوا بـضربون        ، واثكل أمياه   : فقلت  ، بأبصارهم  

فلما صلى رسول   ، فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت      ، بأيديهم على أفخاذهم    

                                           
 ) . ٥٦٩٣( رقم احلديث ، باب الربد واحلربة والشملة ، كتاب اللباس ، صحيح البخاري :  البخاري )1(



 ٤٤٠

فبأيب هو وأمي ما رأيت معلماً بعده أحسن تعليماً منه          ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

إن هذه الصالة ال يـصلح      : قال  ،  شتمين   وال، وال ضربين    ، كهرينفواهللا ما   ، 

  )١("وقراءة القرآن ، إمنا هو التسبيح والتكبري ، فيها شيء من كالم الناس 

فيه بيان   " عن فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ) النووي  ( قال اإلمام   

 من عظيم اخللق الذي شهد اهللا تعاىل ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

وفيه التخلق خبلقه صلى اهللا  ، ورأفته بأمته وشفقته عليهم     ، ورفقه باجلاهل   ،  به   له

وتقريب الصواب  ، واللطف به   ، وحسن تعليمه   ، عليه وسلم يف الرفق باجلاهل      

  )٢("إىل فهمه

، ويف هذا احلديث يوضح الصحايب اجلليل الذي ميثل املتعلمني يف هذا احلديث أثر الشدة               

وكيف أن شدم يف اإلنكار     ، بدامها الصحابة رضوان اهللا عليهم على نفسيته        والغضب اللذين أ  

 . عليه جعلته يتمادى يف خطئه بدون قصد منه 

والصرب اللذين أبدامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثناء          ، ويف املقابل يوضح أثر احللم      

مث وضح لـه موضـع      ، صالته  تعليمه فقد انتظر صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهى األعرايب من            

مما أثر يف استجابته ملا أراد رسـول اهللا         . أو يظهر الغضب من فعله ذلك       ، خطئه بدن أن يؤنبه     

وشعوره بالفرق بني تعليم رسول اهللا عليـه        ، وتأثره بذلك التعليم    ، صلى اهللا عليه وسلم إياه      

 "  تعليماً منه أحسنبعده بأيب هو وأمي ما رأيت معلماً : "  غريه حىت قال وتعليم، وسلم 

وتقبلـهم  ، وهكذا فإن احللم والصرب من األخالق اليت تؤثر يف سرعة استجابة املتعلمني             

 . للتعليم 

ويفتح هلم باب   ، فال يضيق بأسئلتهم    ، وأيضا فإن املعلم الصبور احلليم يتحمل املتعلمني        " 

،  ألن املتعلمني يف موقـف تعلـم         ويشعر كل فرد منهم بأمهية سؤاله     واملناقشة معه ،    ، احلوار  

                                           
 ) . ٥٣٧: (رقم احلديث ، باب حترمي الكالم يف الصالة ، كتاب املساجد ومواضع الصالة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(
  . ٥/٢٠، باب حترمي الكالم يف الصالة ، مواضع الصالة ، كتاب املساجد  ، صحيح مسلم بشرح النووي:  النووي )2(



 ٤٤١

  )١(" وهذا من حقهم ،وحني يسألون يكون هدفهم املعرفة 

  فلن يؤيت التعليم مثاره املرجوة ،ومناقشتهم ، وبدون احللم والصرب على أسئلة املتعلمني 

מ: א :א
والثناء على من أحسن منـهم      ، شجيع املتعلمني   وقد كان من دأبه صلى اهللا عليه وسلم ت        

 ) . ٦٠: آية ، الرمحن (} هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان{: بقوله تعاىل ، عمالً 

باإلضـافة إىل أن    ، وإقباالً على طلب العلم     ، محاساً  وتشجيع احملسن من املتعلمني يزيده      

 اهللا تعاىل له مـن الثـواب يف         يدخرلدنيا مع ما    ذلك من ثوابه العاجل على إحسانه يف هذه ا        

 . اآلخرة 

 علـى وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يثين على من أحسن من أصحابه تـشجيعاً هلـم                 

ومكافأة  هلـم علـى      ، وسلوك جهم   ، وحثاً للناس على اإلقتداء م      ، االستزادة من العلم    

لى اله عليه وسلم أن يبعث معهم من        فندما أراد أهل جنران من الرسول ص      . جدهم واجتهادهم   

فأشـرف  ، ألبعثن عليكم أميناً حق أمـني       : "  هلم أبا عبيدة وقال عنه       اختاريعلمهم ويفقههم   

  )٢("فبعث أبا عبيدة رضي اهللا عنه ، أصحابه 

فاجتهاد أبا عبيدة رضي اهللا عنه وأمانته جعلته ينال الثناء من رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 

ويشرفه حبمل أمانته فكان تشجيعه له      ،أمني األمة كما جعلته يقلده مهمة التعليم        وسلم بوصفه ب  

 . لفظياً وعملياً 

 . ويف موقف آخر يثين صلى اهللا عليه وسلم على من أجاد تعلم القرآن الكرمي 

وسـامل  ، من عبد اهللا بن مسعود      ، استقرئوا القرآن من أربعة     " قال صلى اهللا عليه وسلم      

  )٣(" ومعاذ بن جبل ، وأيب بن كعب ، يفة موىل أيب حذ

                                           
: ص   ، )تعليم املتعلم طريق الـتعلم      ( يف كتاب   ، الزرنوجي  الفكر التربوي عند برهان الدين      : فايزة  ،  آل عبد اهللا     )1(

 . هـ ١٤١٦، جامعة أم القرى ، مة مكة املكر، كلية التربية ،  رسالة ماجستري غري منشورة ٥٤
 ) . ٣٦٧٥: (رقم احلديث ، كتاب فضائل الصحابة ،  باب مناقب أبو عبيدة  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
 ) . ٣٦٩١( رقم احلديث ، مناقب عبد اهللا بن مسعود ، كتاب فضائل الصحابة  ، صحيح البخاري:   البخاري )3(



 ٤٤٢

وكان الناس حيرصون على األخذ عنهم      ، فكان هؤالء األربعة أئمة لألمة يف قراءة القرآن         

 . واالقتباس من علمهم 

كما كان من صور تشجعيه صلى اهللا عليه وسلم للمتعلمني على طلـب العلـم النـافع                 

 . جلوسه مع املتعلمني 

صلى اهللا عليه وسلم مر مبجلسني يف مـسجده أحـد           روى أن رسول اهللا     " 

، ويعلمونه، واآلخر يتعلمون الفقه    ، ويرغبون إليه   ، اجمللسني يدعون اهللا    

وأحدمها أفـضل   ، كال اجمللسني على خري     : فقال صلى اهللا عليه وسلم      

وأمـا هـؤالء    ،ويرغبون إليه   ، فيدعون اهللا   ، أما هؤالء   ، من صاحبه   

مث جلـس   ، وإمنا بعثـت معلمـاً      ، علمون اجلاهل   وي، فيتعلمون الفقه   

  )١("معهم

وهو من هو يف العلـم مـن        ، وال خيفى ما يف جلوسه صلى اهللا عليه وسلم مع املتعلمني            

 . وحتفيز هلممهم ، تشجيع هلم 

 . كما أن من صور تشجيعه للمتعلمني تقريب احملسنني منهم يف اجمللس 

جلست مع عصابة   :  قال   – رضي اهللا عنه  –عن أيب سعيد اخلدري     " 

وقارئ يقرأ  ، وإن بعضنا ليستتر ببعض من العرى       ، من ضعفاء املهاجرين    

إذا جاء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         ، علينا فنحن نستمع إىل كتاب اهللا       

مث أشار بيده ، فاستدارت احللقـة       ، وسلم فجلس وسطنا ليعدل نفسه بنا       

أسرعهم فهماً فإنه يقربـه     وبرزت وجوههم له فمن كان أكثرهم علماًَ و       

  )٢(" ويدنيه وجيعله مما يليه 

                                           
 ) .   ٢٤٢( رقم احلديث ، باب االنتفاع بالعلم ،  املقدمة  ،سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )1(

 )  ) . ٤٤( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث ضعيف       " 
 )  . ٣٦٦٦: (رقم احلديث ، باب يف القصص ، كتاب العلم  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )2(

 " . حديث صحيح : " وقال حمقق املسند ، ) ١١٦٠٤ : (رقم احلديث ، املسند:  أمحد -     



 ٤٤٣

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرف عظيم مل حيظ به إال كبار الصحابة               اواجللوس جبو 

واألمـر  ، وفيه من التشريف للمجيدين من املتعلمني الشيء الكـثري          ، وفقهاً  ، وأكثرهم علماً   

 .  واالستزادة منه ،الذي يعترب تشجيعاً هلم على طلب العلم 

وذلك بتقريب اجمليـدين    ، مث اتبع صحابته رضوان اهللا عليهم طريقته يف تشجيع املتعلمني           

 واحلكام الذين مثلهم اخللفاء الراشدون رضوان اهللا عليهم ، وجعلهم حمل ثقة املعلم بل ، منهم 

  )١(" ومشاورته كهوالً كانوا أو شباباً ،فقد كان القراء أصحاب جملس عمر " 

 . وكانوا على جانب كبري من الفقه والفهم ، والقراء هنا يقصد م من تعلموا القرآن الكرمي 

وقريش ، كان ابن عباس يرفعين على سريره       : قال  ) هـ٩٠ت(وعن أيب العالية الرياحي     

  )٢("هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً وجيلس اململوك على األسرة : أسفل منه ويقول 

وتشجيعه كونه من املـوايل وال      ، ن عباس رضي اهللا عنه من الثناء على احملسن          فلم مينع اب  

 . فكان التفوق يف العلم هو مقياس التفاضل لديهم ، وجود من هو أشرف منه نسباً يف اجمللس 

 يشجع تلميذه علقمة بن قيس الذي كـان         – رضي اهللا عنه     –وكان عبد اهللا بن مسعود      

  )٣(" رتل فداك أيب وأمي  : " هلويقول ،حسن الصوت بالقرآن 

لـس  اجملوتقريبـهم يف    ، يتم من خالل الثنـاء علـيهم        ، وهكذا كان تشجيع املتعلمني     

 . وتوليهم أرفع املناصب ، وتكليفهم بالتعليم 

                                           
رقـم  ، ) خذوا العفـو وأمـر بـاملعروف        ( باب تفسري قوله تعاىل     ، كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٤٥٤١(احلديث
  . ١/٦٢، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: حممد ،  الذهيب )2(
  . ٦/٨٩،  سابق مصدر ، الطبقات الكربى:   ابن سعد )3(



 ٤٤٤

 : اإلشفاق على املخطئ وتصحيح أخطائه : سابعاً 

وخـري  ، ه عليهم أمجعني    وهذا اخللق من األخالق اليت متيز ا األنبياء صلوات اهللا وسالم          

 : من قام بتطبيقه نبيا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي قال اهللا تعاىل عنه 

}                    وفؤر مِنِنيؤكُم بِـالْملَـيع ـرِيصح نِـتُّمـا عـهِ ملَيع زِيـزع أَ�فُسِكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد
حِيم١٢٨: آية ، التوبة (  }ر . ( 

يشفق عليهم من الوقوع يف     ،  اهللا عليه وسلم يف تعليمه للناس رحيماً م          وقد كان صلى  

 . ومينعهم من اإلنزالق يف مهاوي الردى ، اخلطأ 

 : يقول صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه 

جعل الفـراش   ، فلما أضاءت ما حوله     ، كمثل رجل استوقد ناراً     ، إمنا مثلي ومثلكم    " 

فأنا أخـذ   ، فيقعن فيها    ، ويغلبنه، فجعل يرتعهن   ، تقع فيها    ، وهذه الدواب اليت تقع يف النار     

   )١("وأنتم تقحمون فيها ، حبجزكم عن النار 

ورمحته م برجل أوقد    ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا يضرب مثالً لشفقته على أمته            

 لتكتـسب منـه   ،واحلشرات اليت تقع يف النار ألا تتبع مصدر الـضوء  ، فأتى الفراش  ، ناراً  

فجعلت تقع يف النار والرجل حياول منعها من ذلك ألنه يعلـم أن يف ذلـك                ، الدفء والطاقة   

 فيها ألا ال ترى فيها غـري مـصدر          الوقوعلكنها تصر على    ، فينتزعها من النار    ، هالك هلا   

 . وال تدري أا لك نفسها بذلك ، للدفء والطاقة 

والنواهي الـيت وإن    ،  عليه وسلم إىل أمته من األوامر        فذلك مثله مثل ما جاء به صلى اهللا       

وشهوام إال أا تنقذهم بـإذن اهللا مـن         ، كانت يف ظاهرها متثل حرماناً للناس من لذائذهم         

وخمالفة أوامـر رسـول اهللا      ،  اتباع شهواته    علىبعض الناس   ومع ذلك يصر    ، اخللود يف النار    

وفعل ما اه عنه وهو ال يدري أنه بذلك يوقع نفسه يف عذاب اهللا تعاىل               ، صلى اهللا عليه وسلم     

ومع ذلك فهو صلى اهللا عليه وسلم لرمحته وشفقته بالناس ال يتركهم لريتكبوا ما              ، وسخطه  ، 

                                           
 ) . ٦٣٥٥: (رقم احلديث ، باب اإلنتهاء عن املعاصي ، كتاب الرقاق  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٤٥

.  م    عهم من ذلك بكل ما أويت من قوة رمحة وشفقة         فيقعوا يف النار بل حياول من     ، حرم اهللا عليهم    

 : ومن أمثلة شفقته صلى اهللا عليه وسلم على أمته وتصحيحه ألخطاء املتعلمني ما يلي 

عن أيب إمامة أن فىت من قريش أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال              " 

: لوا  فقـا ، وزجروه  ، فأقبل القوم عليه    ، يا رسول اهللا إئذن يل يف الزنا        : 

ال : قـال   ، أحتبه ألمك   : فقال  ، فدنا قريباً منه    ، ، أدنه  : فقال  ، مه مه   

أفتحبـه  : قال  ، وال الناس حيبونه ألمهام     : قال  ، واهللا جعلين اهللا فداك     

وال النـاس   : قال  ، ال واهللا يا رسول اهللا جعلين اهللا فداك         : قال   ، البنتك

ال واهللا يا رسول اهللا جعلين      :  قال   ،افتحبه ألختك   : قال  ، حيبونه لبنام   

: قال  ، أحتبه لعمتك   : قال  ، وال الناس حيبونه ألخوام     : قال  ، اهللا فداك   

ال واهللا  : قال  ، أحتبه خلالتك   : قال  ، وال الناس حيبونه لعمام     : قال  ، ال    

: قـال   ، وال الناس حيبونه خلاالم     : قال  ، يا رسول اهللا جعلين اهللا فداك       

، وحصن فرجه   ، وطهر قلبه    ، ذنبهاللهم اغفر   : وقال  ، ع يده عليه    فوض

   )١(" فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء : قال 

وحتـذيره  ، لنهي اهللا تعاىل عنه     ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أن ى أمته عن الزنا            

ويطلب منه أن يأذن له     ، أمته  يأتيه أحد الشباب من     ، وبيانه أنه يؤدي إىل عذابه وسخطه       ، منه  

مل ينـهره   لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ، وشدته  ، لوضوح النهي   ، فينهره الصحابة   ، فيه  

 مبا يظن الفىت أن فعله هو سبب        يقنعهأو يتركه أمام النهي الواضح والصريح بدون أن         ، مثلهم  

 برغبته تلك أن مينعه بأسـلوب       يف سعادته بل حياول صلى اهللا عليه وسلم حىت بعد جماهرة الفىت           

بأن يوضح له أضرار فعلـه      ، وهو أسلوب اإلقناع العقلي     ، والنهي املباشرين   ، بعيد عن األمر    

بذلك الفعل الذي ال يرضاه الفىت      ، فسيسمح لغريه   ، وأنه إن مسح له بذلك      ، ذلك على اجملتمع    

                                           
 " .  رجاله رجال الصحيح : " وقال اهليثمي  ، ١/١٢٩، باب أدب العامل ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(



 ٤٤٦

مـن خـالل    ، إذن اهللا من النار     فينقذه ب ، مث يدعوا صلى اهللا عليه و سلم له         ، ألحد من أهله    

 . إنقاذه من الوقوع يف ذلك الفعل 

 : إكرام املتعلم والعناية به : ثامناً 

والتزود ، وذلك ألن الدين اإلسالمي حيرص على كل ما فيه ترغيب املتعلم يف طلب العلم               

الرزق بطلب   عنه   وعدم اإلنشغال ، ومساعدته على التفرغ ملا هو بصدده من طلب العلم          ، منه  

واإلهتمام ـم حـىت     ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيرص على إكرام املتعلمني             

 . يتفرغوا لطلب العلم 

واختذوا من املـسجد  ، وأراضيهم  ، فهؤالء أصحاب الصفة الذين تركوا ديارهم وأمواهلم        

 أمواالً ولـيس هلـم      مكاناً إلقامتهم لكي يتفرغوا لطلب العلم والتزود منه ومل يكونوا ميلكون          

ومـساعدم   ،و فيحاول رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم مواسـام            ، مصدر ثابت للدخل    

 . ويعتين م حىت يساعدهم على طلب العلم 

وهـو أحـد    ، قال أبو هريرة رضي اهللا عنه يف حديث طويل يصف فيه معاناته مع الفقر               

، وون على أهل وال مال وال على أحد        يأ ال، وأهل الصفة أضياف اإلسالم     : " أصحاب الصفة   

، ومل يتناول منها شيئاً وإذا أتته هديـة أرسـل إلـيهم             ، وكان إذا أتته صدقة بعث ا إليهم        

   )١(" وأشركهم فيها ،وأصاب منها 

ويظهر االهتمام م حـىت وإن مل يكونـوا         ، بل إنه صلى اهللا عليه وسلم يكرم املتعلمني         

 حامت يروي قصة قدومه على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليتعلم            فهذا عدي بن  ، ذوي حاجة   

 : الدين اإلسالمي فيقول 

فـدخلت  ، خرجت حىت أقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة            " 

عدي بن حامت   : من الرجل ؟ فقلت     : فقال  ، فسلمت عليه   ، عليه وهو يف مسجده     

حىت إذا دخـل بيتـه      ، نطلق يب إىل بيته     فا،فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، 

                                           
رقـم  ، وأصحابه  ، باب كيف كان عيش النيب صلى اهللا عليه وسلم           ، كتاب الرقاق  ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٦٣٢٤: ( احلديث 



 ٤٤٧

قلت  بل   ، جلس على هذه    ا: فقال  ، تناول وسادة من أدم حمشوة ليفاً فقذفها إيل         

 . )١(" وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األرض ، فجلست عليها ، أنت 

ه أمـر   ويوضح له ما سيصري إلي    ، مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناقشه يف دينه            

وهو ، فكان إلكرام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له          ، اإلسالم من الرفعة  والعزة حىت أسلم        

 . الكرمي يف قومه أكرب األثر يف تقبله ملا ألقي عليه 

وقد اقتدى به املعلمون من بعده صلى اهللا عليه وسلم فكانوا يكرمون املتعلمني ويعتنـون               

ولرمبا قال لبعضهم أخـرج     ، ه إخوانه أتاهم مبا يكون عنده       إذا دخل علي  " فكان أحدهم   ، م  

   )٢(" دخرته لكم افإذا فيها رطب فيقول إمنا ، فيخرجها ، السلة من حتت السرير 

 حتت السرير   منتناول السلة   : فيقول   ، خيثمةكنا نأيت   ) : هـ١٤٨ت( وقال األعمش   

   )٣(" ن أصنعه لكم ولك، إين لست آكله : فيقول ، وفيها خبيص ، فأتناوهلا 

 أكـرب  هلـا والعناية م كان ، وغريها من صور إكرام املعلمني للمتعلمني       ، وهذه الصور   

، والوافدين على التفرغ لطلـب العلـم        ، خصوصاً الغرباء منهم    ، األثر يف مساعدة املتعلمني     

  . مما جعلهم يتفوقون ويبدعون يف مجعه واحلصول عليه، وعدم اإلنشغال عنه بغريه 

 : تعهد أحوال املتعلمني : تاسعاً 

والتعاون والتعاضد بني املؤمنني الذين يكونـون       ، وهذا ما ميليه واجب األخوة اإلسالمية       

 . جسد األمة اإلسالمية 

 ) . ١٠: آية ، احلجرات (  }إِ�َّما الْمؤمِنون إِخوة {: يقول تعاىل 

 . ويسأل عن أحواهلم ، ويتابع أخبارهم وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يتفقد أصحابه 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم افتقد       : " عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه        

فأتاه فوجـده   ، يا رسول اهللا أنا أعلم لك علمه        : فقال رجل   ، ثابت بن قيس    

                                           
  . ٤/١٦٨، مصدر سابق  ، السرية النبوية:   ابن هشام )1(
  .    ٢/١١٨، مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه :  الغدادي )2(
  . ٢/١١٨، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )3(



 ٤٤٨

كان يرفـع   ، شر  : ما شأنك ؟ فقال     : فقال له   ، جالساً يف بيته منكساً رأسه      

وهو من أهل   ، فقد حبط عمله    ، لنيب صلى اهللا عليه وسلم      صوته فوق صوت ا   

، كذا وكـذا    : فأتى الرجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أنه قال           ، النار  

: اذهب إليه فقل له   : فرجع إليه املرة األخرة ببشارة عظيمة فقال        : فقال موسى   

  .  )١(" ولكنك من أهل اجلنة، إنك لست من أهل النار 

متام خلقه صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي جيلس إليه الكثري من املتعلمني كل يوم               وهذا من   

 . ليشعروا باألخوة اإلسالمية احلقة ، ويسأل عمن غاب منهم ، ومع ذلك كان يتفقد أحواهلم 

فيتعاهـدون  ، مث كان املعلمون يف القرن األول اهلجري يتبعون هديه صلى اهللا عليه وسلم        

ويساعدوم مبا يستطيعون عمالً بقوله صـلى اهللا  ، ويسألون عنهم إذا غابوا   ، أحوال املتعلمني   

كمثل اجلسد إذا اشتكى منـه      ، وتعاطفهم  ، ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم      : " عليه وسلم   

  .  )٢(" عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى 

: هل اجمللس    سأل أ  فافتقده، فكان ابن أيب ذئب إذا جلس إليه الرجل         " 

: وقـال   ، ضجر عليهم   ، أين مرتله   ، ما ندري   : ما فعل صاحبكم؟ فإن قالوا      

إذا اعتـل مل  ، ألي شيء تصلحون ؟ جيلس إليكم رجل ال تدرون أين مرتلـه      

قوموا بنا إليه   : قال  ، فإن عرفوا مرتله    ، وإن كان له حاجة مل تعينوه       ، تعودوه  

   )٣( " ونعوده،فنسليه ، حىت نأتيه يف مرتله 

بل حيث أهل جملسه مجيعاً علـى تعاهـد         ، وهنا ال يتفقد املعلم أحوال املتعلمني فحسب        

وذلك ليقدموا املساعدة ملن حيتاج منـهم       ، أحوال بعضهم البعض حبكم أم أقرب إىل بعضهم         

 . فيكون أكثر تأثرياًً فيهم ، ويشاركهم هو يف ذلك ليكون قوله مقترناً بفعله ، إليها 

                                           
يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت         : ( باب قوله تعاىل    ، كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )1(

 ) . ٤٧٤٥: (رقم احلديث .. ) النيب 
 ) .    ٥٨٩١: (رقم احلديث ، باب رمحة الناس والبهائم ، كتاب األدب ، صحيح البخاري :  البخاري )2(
  . ٢/١١٩، مصدر سابق ، الفقيه واملتفقه :  البغدادي )3(



 ٤٤٩

 : النصح للمتعلمني : اً عاشر

، إذا خلـص  : ونصح الشيء    ، النصوحإخالص العمل من الغش  ومنه التوبة        : النصح  " 

   )١(" أخلصه له : ونصح له القول 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع         : "وعن جرير بن عبد اهللا البجلي قال        

  .  )٢()سلم والنصح لكل م، فيما استطعت ( فلقنين ، والطاعة 

إرشـادهم إىل   ، النصيحة للمسلمني   : " قال أبو عمرو بن الصالح      

وسـد  ، وستر عـورام    ، ودنياهم  ،  وتعليمهم أمور دينهم     ، مصاحلهم

، وجمانبـة الغـش     ، والذب عنـهم    ، ونصرم على أعدائهم    ، خالم  

، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه ، ويكره هلم ما يكره لنفـسه     ، واحلسد هلم   

   )٣("وما شابه ذلك 

اليت تعين فيما تعنيه تعليم املسلمني      ، وهكذا نرى كيف أن اهللا تعاىل ربط الدين بالنصيحة          

 . بدون غش أو خداع ، وتبصريهم مبا ينفعهم يف الدنيا واآلخرة ، أمور دينهم ودنياهم 

ـ   إىلودهلا  ، فقد أرشدها   ، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم خري ناصح ألمته           ا فيـه    كل م

واآلخرة من خالل ما علمها إياه من تشريعات يف خمتلف نواحي           ، وسعادا يف الدنيا    ، خريها  

ووجه كل فرد من أفرادها إىل      ، احلياة مث بعد ذلك وجه أمته إىل كيفية تطبيق تلك التشريعات            

 . ما هو أصلح حلاله داخل نطاق ما شرعه اهللا تعاىل 

مته أن اهللا تعاىل فرض عليها اجلهاد يف سبيل اهللا كما           فقد وضح صلى اهللا عليه وسلم أل       

واجلهاد من ، فعندما جاءه رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا ، أنه تعاىل قد فرض عليها بر الوالدين  

فدله على ما هو أفضل من حقه يف اجلهـاد يف           ، نعم  : أفضل األعمال سأله ألك أبوان ؟ قال        

                                           
 .   م ١٩٦٧-هـ١٣٨٧، القاهرة ، دار الكاتب العريب  ، ٨/٢٢٧ ، اجلامع ألحكام القرآن: حممد بن أمحد ،  القرطيب )1(
 ) . ٧٠٥٧: (رقم احلديث ، باب كيف يبايع الناس اإلمام ، كتاب األحكام  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(
مؤسـسة   ، ١/٢٢٣ ، مع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلـم          جا: عبد الرمحن   ،  ابن رجب    )3(

 . م ١٩٩٧، هـ ١٤١٧، لبنان ، بريوت ، الرسالة 



 ٤٥٠

، ومساه صلى اهللا عليه وسلم جهاداً يف حق ذلـك الـسائل              ، أال وهو بر الوالدين   ، سبيل اهللا   

 . وأمثاله 

قال رجل للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم         : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال          " 

   )١(" ففيهما فجاهد : قال ، نعم : لك أبوان ؟ قال : أجاهد ؟ قال 

 نصحه مبا يناسب ذلك اخللق       خلقاً  أحد أصحابه  عنوكان صلى اهللا عليه وسلم إذا عرف        

 . ومل جيامله أو حياول إرضاءه مبا يعلم أن فيه ضرر عليه ، املوجود لديه 

 أراك   إين يا أبا ذر  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال        " 

   )٢( "ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم ،  أحب لك ما أحب لنفسي واين، ضعيفاً 

ويشدد علـى   ، وكان صلى اهللا عليه وسلم يوصي أمته بالتناصح وبالذات يف جمال العلم             

 . واخلداع يف تعليم العلم ، والغش ، التحذير من اخليانة 

فإن خيانة أحدكم يف علمه أشد مـن        ، تناصحوا يف العلم    : قال صلى اهللا عليه وسلم      " 

   )٣(" يامة وإن اهللا سائلكم يوم الق، خيانته يف ماله 

أن ينصح للناس   ، وهكذا أوجب صلى اهللا عليه وسلم على كل من ميتلك علماً من أمته              

وسواء أكان فيـه    ، سواء أحبوا ذلك أو كرهوه      ، وأن يوجههم ملا فيه خريهم      ، يف تعليمه هلم    

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيذر أمتـه           ، أم كان ضد مصاحله     ، مصلحة للمعلم   

 .أو كانوا يكرهون مساعه ، ع بعد حىت وإن كان مما مل يق،  كل شيء من

كنا مع رسـول    : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال          " 

فمنا مـن يـصلح     ، فرتلنا مرتالً   ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر        

                                           
  ) .  ٥٨٥١: ( رقم احلديث ، باب ال جياهد إال بأذن األبوين ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ) . ٢١٥٦٣: ( ث رقم احلدي، مسند أيب ذر  ، املسند:   أمحد )2(

 " . إسناده صحيح على شرط مسلم : "       قال احملقق 
  . ١/١٤١، باب النصح يف العلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )3(

 " . فيه أبو زرعة لني احلديث وهو مدلس : "    وقال اهليثمي 



 ٤٥١

إذ نادى منادي    ، ∗∗ومنا من هو يف جشره     ، ∗ينتضلومنا من   ، خباءه

فاجتمعنا إىل رسول   ، الصالة جامعة   : هللا عليه وسلم    رسول اهللا صلى ا   

إنه مل يكن نيب قبلي إال أن حقا عليه        : فقال  ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وإن ، وينذرهم شر ما يعلمه هلم      ، أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم         

وأمـور  ، وسيصيب آخرها بالء    ، أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا       

وجتئ الفتنة فيقول املـؤمن  ،  بعضها بعضاً يرققيء فنت   وجت، تنكروا  

، هـذه   : فيقول املؤمن   ، وجتيء الفتنة   ، مث تنكشف   ، هذه مهلكيت   

 ، منيتـه ويدخل اجلنة فلتأته    ، فمن أحب أن يزحزح عن النار       ، هذه  

وليأت إىل ا لناس الذي حيب أن يـؤتى         ، هو يؤمن باهللا واليوم اآلخر      

 قلبـه فليطعـه إن      ومثرة، فأعطاه صفقة يده     ، إماماًومن بايع   ، إليه  

   )١(" فاضربوا عنق اآلخر ، فإن جاء آخر ينازعه ، استطاع 

وهنا يتجلى بوضوح مبدأ النصح لكل مسلم منه صلى اهللا عليه وسلم بإرشـاده ألمتـه                

 . وتعلميه هلا حىت يف األمور اليت مل تقع يف زمانه 

ويرى أن ذلك من متـام      ،  يتحلى بكل خلق فاضل      وهكذا فإن العامل يف ذلك العهد كان      

وهو أيضاً من وسائل احملافظة على ما تعلمه بل         ، شكره هللا عز وجل على ما وهبه إياه من علم           

قد يصل بعـضها إىل     ، بلغت أخالقهم درجة عظيمة من السمو والرفعة        وقد  ، ومنائه  ، وزيادته  

 . وتطبيقه ، حد يصعب على غريهم االلتزام به 

يا بين  : مجع بنيه فقال    ، قال حضرت أيب الوفاة     : عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال       " 

وعليكم بالصدق حىت لـو قتـل       ، فتعاهدوه  ، وعليكم بالقرآن   ، عليكم بتقوى اهللا    

وعلـيكم  ، واهللا ما كذبت منذ قرأت القـرآن        ، مث سئل عنه أمر به      ، أحدكم قتيالً   

                                           
 )٢/٢٣٣مصدر سابق  ، صحيح مسلم بشرح النووي: ي النوو" ( وهي املراماة بالنشاب ، هو من املناضلة : " ينتضل  ∗
 )١/٢٧٣، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي " ( قوم خيرجون بدوام إىل املراعي : اجلشر : "  جشرة ∗ ∗
 ) ١٨٤٢: (رقم احلديث ، فاألول ، باب وجوب الوفاء ببيعة اخلليفة األول ، كتاب اإلمارة  ، صحيح مسلم:  مسلم )1(



 ٤٥٢

فمـا ألقـى    ،  لقد رأيتين وأنا ألبرح من بايب        فواهللا، بسالمة الصدور لعامة املسلمني     

أفتروين أحب لنفسي إال    ، كالذي يف نفسي لنفسي     ، مسلماً إال والذي يف نفسي له       

   )١(" خرياً 

فأكسبته أخالق العلماء اليت منـها      ، محل أمانة العلم    ، فهذا عامل من علماء ذلك القرن       

واجتنـاب  ،  ضرر على صاحبه يف الـدنيا        واتباع الصدق حىت إن كان فيه     ، التقوى والورع   

والغـش للمـسلمني   ، وأيضاً سالمة الصدر من احلقـد  ، ال تليق بالعامل ، الكذب ألنه رذيلة  

 . لدرجة تصل إىل أنه حيب لكل مسلم ما حيبه خلاصة نفسة 

 عظيمة وهي ذه الدرجة مما ال يستطيع أي مـسلم ممـن ال            هذه أخالق وكما نرى فإن    

يف ، فهي أخالق العلماء الراسـخني      ، وتطبيقها  ، وعلماً راسخاً االلتزام ا     ،اً قوياً   ميلكون إميان 

 .  ا عن غريهم يتميزونوآدام اليت ،  العلم 

א מ:א א :א
فقد كان له أيـضاً آداب      ، ومع تالميذه   ، وكما كان للمعلم آداب يتحلى ا يف نفسه         

وهذه اآلداب فرضتها قدسية املكان الذي يـتم        ، الذي يقوم بالتعليم فيه     ،  جملسه   يتحلى ا يف  

يتحلى ا الداخل   ، وآداب جليلة   ، مبا له من مكانة رفيعة      ، أال وهو املسجد    ،  فيه عقد اجمللس    

، كما أن ارتباط هذه اآلداب بتعليم مادة احلديث النبوي أكرب من ارتباطها ببقية املـواد                . إليه  

، ذلك أنه املادة اليت غلب على التعليم يف املساجد تناوهلا يف القرن األول اهلجـري بالـذات                  و

وخاصة العلماء منهم حلديث رسول اهللا صلى       ، وايضاً لالحترام الشديد الذي أواله املسلمون       

 . اهللا عليه وسلم 

  :وفيما يلي سنتناول أهم تلك اآلداب اليت حتلى ا املعلمون يف جمالسهم 

 : أن يكون العامل يف أكمل هيئة وأفضل زينة : أوالً 

فعليه أن يتعاهد نفسه بإصالح أموره اليت جتملـه عنـد احلاضـرين مـن املـوافقني                 " 

                                           
  .  ٩/٥٨٥، مصدر سابق  ، تاريخ أيب زرعة:  الدمشقي )1(



 ٤٥٣

 :  ومن األمور اليت يفعلها للوصول إىل ذلك  )١("واملخالفني

 :  التطهر والتسوك -أ

والوضوء كما أن   ، احتاج إليه    قبل اخلروج للدرس أن يتعاهد نفسه باإلغتسال إن          فعليه" 

   )٢("ويسكن شعث رأسه ، وأن يأخذ من شاربه ، عليه أن يقص أظافره إذا طالت 

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زائراً        : " عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال          

رأى رجالً عليـه    و، أما كان جيد هذا ما يسكن به رأسه         : فقال  ، يف مرتلنا فرأى رجالً شعثاً      

   )٣(" أما كان جيد هذا ما يغسل به ثيابه : فقال ، ثياب وسخة 

   )٤("إنه ليعجبين أن أرى القارئ النظيف: " وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول 

فعليه ، واألحاديث النبوية   ، ألنه يتحدث باآليات    ، كما أن عليه أن يتعاهد فمه بالسواك        

 .  فاه كلما استطاع أن يعظمها بتطهري

فطهروهـا  ، إن أفواهكم طـرق للقـرآن       : " عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال          

  .  )٥(" بالسواك 

تؤهله إللقـاء حـديث     ، وكل هذه اخلطوات يقوم ا العامل حىت يكون يف أكمل هيئة            

 . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسم 

 :  لبس أحسن الثياب والتطيب -ب

لقوله صلى اهللا عليه    ، لبس من أحسن ثيابه ويستحب لبس األبيض من الثياب          وعليه أن ي  

   )٦(" فإا أطهر وأطيب  ، البياضألبسوا من ثيابكم ا : " وسلم 

                                           
  . ٢٦: ص ، مصدر سابق  ، اإلمالء واالستمالءأدب  :  السمعاين )1(
  .   ٢٦: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء:  السمعاين )2(
 ) . ٤٠٦٢: (يث رقم احلد، باب يف غسل الثوب ، كتاب اللباس  ، سنن أيب داوود:  أبو داوود )3(

 ) . ٣٤٢٧: ( رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن أيب داوود: األلباين " ( حديث صحيح     " 
  . ٢٧:  ص ،مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء:   السمعاين )4(
  .  ٢٨: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واإلستمالء:  السمعاين )5(
 " . حديث صحيح " وقال حمقق املسند عنه ، ) ٢٠١٠٥: (ديث رقم احل ، املسند:  أمحد )6(



 ٤٥٤

بينما قد ال تظهر يف بعض الثياب مـن         ، وهو أطهر ألن النجاسة تظهر إذا وقعت عليها         

 . ألوان أخرى 

وهو وضع العمامـة علـى الـرأس        ، يف لباسهم   كما تعارف العلماء على تقليد اتبعوه       

يف التطيب ، وذلك اقتداء بسنته صلى اهللا عليه وسلم ، والتطيب بأحسن ما جيد العامل من طيب  

وال ديباجاً ألني من كف النيب صلى       ،  حريراً   مسستما  : " قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه        

 أطيب من ريح أو عرف النيب صـلى اهللا          ،أوعرفاً قط   ، وال مشمت رحياً قط     ، اهللا عليه وسلم    

   )١(" عليه وسلم

فكانوا حياولون أن يكونوا يف أكمل هيئة وأفضل        ، وقد التزم العلماء ذا األدب وتوارثوه       

وقد وصل إلينا منوذج من جملس اإلمام مالك بن أنس جاء فيه أنـه              ، زينة عند قيامهم بالتعليم     

 . الميذه اجلسوا كان إذا أراد اجللوس للتحديث قال لت

ووضع على رأسه طويلة     ، وتعمم  ، ولبس ثياباً جدد    ، وتطيب  ،  فاغتسل   مغتسلهمث دخل   

فال يزال يتبخر حىت يفرغ مـن       ، وتلقى له منصة فيخرج إليهم وعليه اخلشوع ، ويوضع عود           

   )٢(.حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 : صالة ركعتني قبل بدء الس : ثانياً 

فيشرع له عند دخوله إىل املسجد أن يبـدأ         ، ذلك أن العامل إذا كان جملسه يف املسجد         و

 . وقبل أن يسلم عليهم ، قبل أن جيلس إىل الناس ، بصالة ركعتني حتية للمسجد 

أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       : " وذلك حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الذي جاء فيه           

مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد الـنيب             ،  فدخل رجل فصلى   ،دخل املسجد   

   )٣(" احلديث ... ارجع فصل فإنك مل تصل : فقال ، صلى اهللا عليه وسلم السالم 

حىت يـصل إىل جملـس      " وقيل على العامل أن يدمي ذكر اهللا عند خروجه من بيته للتعليم             

                                           
 ) .  ٣٤٩٧( رقم احلديث ، باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كتاب املناقب  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
  . ٣١: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم:  ابن مجاعة )2(
 )٧٥٣(رقم احلديث ، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم ، كتاب األذان واجلماعة  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٤٥٥

 ، كراهـه إن مل يكن وقت     ، تني  وصلى ركع ، فإذا وصل إليه سلم على من حضر        ، التدريس  

  .  )١("مث يدعو اهللا تعاىل بالتوفيق واإلعانة والعصمة، فإن كان مسجداً تأكدت الصالة مطلقاً 

 : أن يسلم على احلاضرين عموماً : ثالثاً 

ملا جاء عن عبد اهللا ، وال خيص أحداً دون أحد بذلك    ، فيعم مجيع من يف املسجد بالسالم       

أي اإلسالم  : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم        : " حيث قال   ،  عنهما   بن عمرو رضي اهللا   ا

   )٢(" وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف ، تطعم الطعام : خري ؟ قال 

، من أسباب استجالب املودة واأللفة      ، وعلى الناس عامة    ، على املتعلمني خاصة    والسالم  

 . كون بني العامل واملتعلم اليت هي من أهم ما جيب أن ي، واحملبة 

أال ، وال تؤمنوا حىت حتـابوا      ، ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا      : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

   )٣(" أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم 

 :  مستقبل القبلة ساريةأن جيلس إىل : رابعاً 

وذلك ليعرف مكانه لتالميذه وملـن       ،  )٤(ماء   سنة جارية عند العل    ساريةواجللوس إىل   " 

 . احتاج إليه من العامة 

إن أشـرف   : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      ، كما أن العامل جيلس مستقبالً بوجهه القبلة        

   )٥(" اجملالس ما استقبل له القبلة 

 : أن يبدأ جملسه بتالوة آيات من القرآن الكرمي والدعاء : خامساً 

والتدريس قراءة شيء من كتـاب اهللا       ، أن يقدم على الشروع يف البحث        " وعلى العامل 

  .  )٦(" العزيز تربكاً وتيمناً 

                                           
  . ٣٢: ص ، مصدر سابق ، لم تذكرة السامع واملتكلم يف أداب العامل واملتع:  ابن مجاعة )1(
 ) . ٦١١١: ( رقم احلديث ، باب السالم للمعرفة ولغري املعرفة ، كتاب االستئذان  ، صحيح البخاري:   البخاري )2(
 ) . ٥٤( رقم احلديث ، باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمن ، كتاب اإلميان  ، صحيح مسلم:  مسلم )3(
  . ٥٥: ص ، مرجع سابق  ، النظم التعليمية عند احملدثني: املكي ،  أقالينة )4(
 " . حديث ضعيف " وقال عنه ، ) ١٠٦٥: ( رقم احلديث ، مصدر سابق  ، اجلامع الصغري:  السيوطي )5(
  .  ٣٤: ص ، مصدر سابق  ، يف آداب العامل واملتعلم، واملتكلم ، تذكرة السامع : ابن مجاعة )6(



 ٤٥٦

مث يـستعيذ بـاهللا مـن       ، ولسائر املسلمني   ، ويدعو عقب القراءة لنفسه وللحاضرين      " 

 وعلى، ويصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، ويسمي اهللا تعاىل وحيمده     ، الشيطان الرجيم   

   )١("  املسلمني ومشاخيهم أئمةويترضى عن ، آله وصحبه 

وأمجعه ، ولكن جيتهد يف ختري أكمل الدعاء       ، وال جيب أن يلتزم العامل بنص معني للدعاء         

 . وأجودهم قراءة، كما أن قراءة القرآن من املستحب أن يتخري هلا العامل أندى احلاضرين صوتاً 

 : أن يبدأ باألهم فاملهم : سادساً 

، فيقدم تفسري القرآن    ، واألهم فاملهم   ، فاألشرف  ، فإذا تعددت الدروس قدم األشرف      " 

   )٢ (.."وهكذا .. ، مث أصول الفقه  ، مث أصول الدين ، مث احلديث 

 : أن حيدث من كتاب : سابعاً 

أما التحـديث مـن   ،  )٣(ألن حفظه قد خيونه، فعلى العامل أن ال يعتمد على حفظه فقط       

 . اب فهو أوثق وآكد الكت

 : أن ال يطيل الس حىت ال ميل احلاضرين : ثامناً 

: لقول ابن مسعود رضي اهللا عنه       ، حىت ال ميل السامعون     ، فعليه أن ال يطيل وقت اجمللس       

   )٤(" أي املوعظة خمافة السآمة علينا ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخولنا ا " 

 اإلقالل من احلديث فكانوا ال حيدثون يف كـل يـوم إال بعـدة               وقد كان دأب السلف   

قـد  :  بثالثة أحاديث قال     حدثنافإذا   ،  )٥(كنا نأيت أبا قالبة     : " قال أحدهم   ، أحاديث فقط   

  .  )٦(" كثرت أ
                                           

  .  ٣٥-٣٤: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل  واملتعلم:  ابن مجاعة )1(
  . ٣٥: ص ، مصدر سابق  ، آداب العامل واملتعلمتذكرة السامع واملتكلم يف :  ابن مجاعة )2(
  . ٤٦: ص ، مصدر سابق ، آداب اإلمالء واالستمالء :   السمعاين )3(
 ) . ٧٠: (رقم احلديث ، باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(
وكان ، وكان ثقة كثري احلديث     ،  عن أنس    حدث، البصري  ، اإلسالم  عبد اهللا بن زيد بن عمرو شيخ        ، أبو قالبة   "  )5(

 " . هـ ١٠٤: توىف عام ، من الفقهاء ذوي األلباب  
  ) . ٤/٤٦٨، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء: الذهيب     ( 

  . ١/٢٠٧،  مصدر سابق ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  : البغدادي  )6(



 ٤٥٧

احملدث املشهور ال حيدث يف اجمللس الواحد إال بثالثـة          ) هـ١٤٨ت( وكذلك كان األعمش    

   )١(.أحاديث 

ولكن الذي يفهم من ذلك أم كانوا يقتـصدون يف          ، ال يعين تقيدهم ذا العدد      وهذا  

 . وعدم إمالل احلاضرين ، مقدار ما يلقونه على تالميذهم لضمان اإلتقان يف التعليم 

 : اختتام الدرس بالشعر أو الرقائق أو النوادر : تاسعاً 

 . وخيتتم العامل جملسه بشيء من احلكايات والنوادر 

، وابتغوا يف طرف احلكمة     ، روحوا القلوب    " – رضي اهللا عنه     –ل علي بن أيب طالب      قا

   )٢(" فإا متل كما متل كما متل األبدان 

ومالوا أخذ م   ، جاء عن عمر بن اخلطاب أنه كان حيدث الناس فإذا رآهم قد تثاءبوا              " 

 .  أي شؤون الزراعة  )٣(" يف غراس الشجر 

ذي يقتضيه سري الدرس حىت ال متل النفوس من جراء تناول نوع واحد             وهذا من التنويع ال   

 . من املواضيع 

هـاتوا مـن    ، هاتوا من أشعاركم    : " فكان يقول ألصحابه    ) هـ١٢٤ت(أما الزهري   

   )٤(" والقلب محض ، فإن األذن جمة ، حديثكم 

كمـا  ، ال الوقت إذا كان نوعاً واحداً من الكالم طو، أي أن األذن ترفض ما يلقن إليها        

 . أن القلب يصيبه امللل من جراء عدم التنويع يف ما يتناوله الشخص من مواضيع 

 : اختتام المجلس بالدعاء واالستغفار وكفارة المجلس : عاشراً 

وآكد ما جاء يف ذلك أن خيتمه بكفارة اجمللس وهي اليت وردت            ، أن خيتتم جملسه بالدعاء     

 : لى اهللا عليه وسلم فيه يف احلديث النبوي الذي قال ص

                                           
  .٢٠٨-١/٢٠٧، مصدر سابق  ، امع ألخالق الراوي وآداب السامعاجل:  البغدادي )1(
  . ٦٩: ص، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين  )2(
  . ٦٩: ص ، مصدر  سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين  )3(
  . ٧٠: ص ،  ، مصدر سابق أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين  )4(



 ٤٥٨

ال إله  ، سبحانك ربنا وحبمدك    : فقال قبل أن يقوم     ، من جلس يف جملس كثر فيه لغطه        " 

  .  )١(" إال غفر اهللا له ما كان يف جملسه ذلك ، مث أتوب إليك ، استغفرك ، إال أنت 

 . عني وللمسلمني أمج، وللحاضرين ، والدعاء لنفسه ، وقد خيتتم اجمللس باالستغفار 

وهلـم  ، وآدباً له   ، فإن فيه فوائد    ، واألوىل للمدرس أن ميكث قليالً بعد قيام اجلماعة         " 

ومنـها عـدم    ، ومنها أن كان يف نفس واحد منهم بقايا  سؤال سأله            ، منهما عدم مزامحتهم    

   )٢(" ركوبه بينهم إن كان يركب وغري ذلك

 

                                           
 ) . ٣٤٩٤: ( رقم احلديث ، باب ما يقول إذا قام من جملسه ، أبواب الدعوات  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )1(

 " .  حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي 
  . ٤٥: ص ، مصدر سابق ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم :   ابن مجاعة )2(



 :الفصل السابع   

א א
אא א א

 



 ٤٦٠

 إذ عدداً كبرياً من أفراد اتمع       يستوعب      كان التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري         

 . ومعهده الذي ال ينافس ، كان املسجد مكان التعليم األول 

، وكانت كافة فئات املتعلمني تتلقى التعليم يف املساجد ففي املـسجد يـتعلم الـصغار                

 .  عمر حمدد لقبول املتعلمني فليس هناك، والكهول ، والشباب 

كما يتعلم يف املسجد مجيع املتعلمني باختالف       ، وأيضاً يتلقى الذكور العلم كما تتلقاه اإلناث        

واملشركني الذين ليس لديهم فكرة سـابقة عـن الرسـاالت           ، ففيهم أهل الكتاب    ، ثقافام  

إذ ال متييز يف اإلسالم بني      ، سواء  والعبيد على حدٍٍِ    ، كما يتعلم يف املسجد األحرار      ، السماوية  

 . والرغبة يف طلبه ، فهو متاح جلميع من لديهم القدرة ، الطبقات املختلفة يف طلب العلم 

وانتـشرت  ، وهؤالء املتعلمون كانوا يتحلون بآداب وأخالق تعارف عليها طلبة العلـم            

 .وكان العلماء ينصحون ا تالميذهم ، بينهم 

كإخالص النيـة هللا يف  ، يلتزم به يف نفسه ، ا ما هو خاص باملتعلم وهذه اآلداب كان منه  

 . واغتنام األوقات ، ومبادرة الشباب ، والزهد ، والقيام بالعمل ذا العلم ، طلب العلم 

ويظهر ، ويعظمه يف اخلطاب    ، ويبجله  ،  يلتزم املتعلم به مع معلمه كأن حيترمه         ماومنها  

 . وحيسن االستماع إليه والتحدث معه ، وال ينسى فضله  ، وأن يعرف له حقه، اهليبة له 

وإلقاء السالم على احلاضرين    ، فتتضمن البكور إىل الس     ،  وأما آداب املتعلم يف درسة      

واإلحسان يف سؤال   ، والبدء باألهم من الدروس     ، وحسن االستماع   ، واإلنصات أثناء الدرس    

 . لس العلم والتأدب مع أهل جم،املعلم عما ال يعلمه 

فيجب على املـتعلم أوالً أن خيتـار        ، فتحكمها آداب أخرى    ، أما عالقة املتعلم بزمالئه     

والتواصي باخلري  ، ويلتزم ببذل النصيحة    ، رفيقه وجليسه وحيرص على أن يكون من الصاحلني         

كون سليم  وأن ي ،وتفقد أحواهلم   ، كما أن عليه مساعدة احملتاج منهم       ، بينه وبني رفقائه مجيعاً     

 فيحسن خلقه معهم مجيعاً بقدر االستطاعة، واحلسد هلم ، مبتعداً عن البغض ، الصدر إلخوانه 

وسيتناول هذا الفصل إن شاء اهللا املتعلمني يف املساجد يف القرن األول اهلجـري جبميـع                

 . فئام وما التزموا به من آداب 



 ٤٦١

א :א

א אא
א א

 
א א:א מ .א

א .א:א

א א:א מ .א
 
א א מ:א .א



 ٤٦٢

א :א:א
 متيز التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري بكونه يضم كافة فئات املتعلمني على               لقد

 . ومبختلف طبقام أيضاً ، وخلفيام ا لثقافية ، وأنواعهم ، أختالف أعمارهم 

وخمتلـف  ، وعجم  ، من عرب   ، فقد فتحت مدرسة املسجد أبواا ملختلف األجناس        " 

وخمتلف األسنان مـن    ، وفقراء  ، من أغنياء   ، خمتلف الطبقات   و ، وسود ، بيضمن    ، األلوان  

  )١("كما فتحت صدرها للمرأة أيضاً لتشهد دروس العلم ، وغلمان ، وشبان ، شيوخ 

 . شعبية و يم املسجدي وجعله أكثر انتشاراً وهذا مما زاد يف قوة تأثري التعل

א א:א מ :א
، من خمتلف الفئات العمرية     ،  التعليم يف املساجد بأنه كان يضم مجيع أنواع املتعلمني           متيز

 . ففي املسجد يتعلم الشيوخ الكبار 

، أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم       : "  قال   )٢( بن املخارق  قبيصةعن  

، ورق عظمـي    ، كربت سين   :  ما جاء بك ؟ قلت       قبيصةيا  : فقال يل   

وال ،  ما مررت حبجـر      قبيصةيا  : قال  ، نفعين اهللا به    فأتيتك تعلمين ما ي   

إذا صليت الصبح فقلـت      : قبيصةيا  ، إال استغفر لك    ، وال مدر   ،شجر  

، والفاجل  ، واجلذام  ، تعاىف من العمى    ، وحبمده  ، ثالثاً سبحان اهللا العظيم     

، وأفض على مـن فـضلك       ، اللهم إين أسألك مما عندك      :  قل   قبيصةيا  

  )٣ ("وأنزل علي من بركاتك ، ن رمحتك وانشر علي م

 صلى اهللا عليـه     فقام،  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتعلم منه           أتىفهذا شيخ كبري    

                                           
مؤسسة الرسالة  ، ٢٣: ص  ، املسجد ودوره التعليمي عرب العصور من خالل اخللق العلمية        : عبد اهللا قاسم    ،  الوشلي   )1(

  . ١ط، م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، بريوت ، 
مل يذكر ابن عبـد  ، وهو من بين هالل بن صعصعة ، نزل البصرة ، هلاليل  بن املخارق بن عبد اهللا بن شداد ا      قبيصة " )2(

 ) . ٣/١٢٧٣، مصدر سابق  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب . ( الرب تارخياً لوفاته 
 ) . ٢٠٦٠٢: ( رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )3(

 " بن املخارق عن قبيصة ، اسناده ضعيف إلام الراوي : "   وقال احملقق 



 ٤٦٣

، بعد أن أوضح له األجر العظيم الذي ناله من خالل خروجه لطلـب العلـم                ، وسلم بتعليمه   

 . ومدر ، من حجر وشجر ، استغفر له كل ما كان مر به حيث 

، وكان منهم الوافـد     ، كذا كان الشيوخ ميثلون نسبة كبرية من املتعلمني يف املسجد           وه

كأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وعمر بن اخلطاب رضي اهللا           ، واملقيم  ، كما يف املثال السابق     

 . فقد كانوا وأمثاهلم أصحاب جملسه صلى اهللا عليه وسلم . عنه وغريمها 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد مل            " :عن أنس رضي اهللا عهنه قال       

  )١(" يبتسم إليهما وفإما كانا يبتسمان إليه ، يرفع أحد منا رأسه غري أيب بكر وعمر 

وإىل جانب كبار السن من الصحابة كان الشباب منهم ميثلون فئة كبرية من املتعلمني يف               

مث يعود إىل أهله    ، ى اهللا عليه وسلم لتلقي العلم       فكان منهم من يفد إىل مسجده صل      ، املساجد  

 . وعشريته داعياً معلماً 

أتينا النيب صلى اهللا عليه     : عن أيب سليمان مالك بن احلويرث قال        " 

فظن أنا اشـتقنا    ، فأقمنا عنده عشرين ليلة     ، وسلم وحنن شببه متقاربون     

: فقال ،  رحيماً قارفيفأخربناه وكان ، وسألنا عمن تركنا يف أهلنا ، أهلنا 

، وصلوا كما رأيتموين أصلي     ، ومروهم  ، فعلموهم  ، ارجعوا إىل أهليكم    

  )٢("  أكربكم ليؤمكممث ، فليؤذن لكم أحدكم ، وإذا حضرت الصالة 

فأقاموا عشرين ليلة يتعلمون    فهؤالء جمموعة من الشباب أتوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم            

 . دهم معلمني هلذا الدين ويتفقهون مث عادوا إىل بال

وكان صغار الصحابة يف املدينة حيرصون بشدة على حضور جمالس العلم الـيت تعقـد يف       

، والتزود من العلم حىت أصبحوا فيما بعد أئمة األمة يف العلـم             ، مسجده صلى اهللا عليه وسلم      

 اهللا رضـي اهللا     وجابر بن عبـد   ، وعبد اهللا بن عباس     ، والفقه وهم من أمثال عبد اهللا بن عمر         

                                           
  . ١/١٢١، كتاب العلم  ، املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )1(

 " . وليس من شرط هذا الكتاب ، تفرد به احلكم بن عطية "     وقال احلاكم 
 ) . ٥٨٨٨: ( رقم احلديث ، كتاب األدب ، باب رمحة الناس والبهائم  ، صحيح البخاري:  البخاري )2(



 ٤٦٤

 وغريهم الكثري من الصحابة فهذا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يقول عن نفسه ،عنهم أمجعني 

وكنت أبيـت يف املـسجد      كنت غالماً شاباً عزباً يف عهد النيب صلى اهللا عليه  وسلم             " 

دك خري  اللهم إن كان يل عن    : فقلت  وكان من رأي مناماً قصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  )١(" فأرين مناماً يعربه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أصبح بعد عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن أكـابر                   

ونقل الكثري جداً من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القوليـة             ، والفقه  ، األئمة يف العلم    

 . والفعلية 

،  بن عباس رضي اهللا عنهما الذي كان حبراُ يف العلم بعد العهـد النبـوي                 ومثله عبد اهللا  

حيث كان حريصاً يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على طلب العلم بالرغم من صغر سنه                 

ويف مالزمة رسول اهللا صلى اهللا عليه      ،  الصحابة الكبار الذين سبقوه يف العلم        منووجود الكثري   

 :  عنه عن سنه يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول رضي اهللا، وسلم 

ورسـول اهللا صـلى اهللا   ،  راكباً على محاراً أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم     أقبلت" 

، فرتلـت   ، فمررت بني يدي بعض الـصف       ، إىل غري جدار    ، عليه وسلم يصلي بالناس مبىن      

  )٢("  علي أحد فلم ينكر، وأرسلت األتان ترتع ودخلت يف الصف 

وساعد على ذلك دعاء الـنيب      ، والتزود منه   ، وقد حرص رضي اهللا عنه على طلب العلم         

 . صلى اهللا عليه وسلم له حيث قال رضي اهللا عنه عن ذلك 

  )٣(" اللهم علمه الكتاب : ضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال " 

وهو من العلماء األفذاذ    ،  عنه وأرضاه    واحلكمة رضي اهللا  ، ولذلك كان من أطواد العلم      

 . الذين تعلموا يف املسجد وتولوا التعليم فيه أيضاً 

، أما األطفال فقد كان هلم نصيبهم الوافر من تربية صلى اهللا عليه وسـلم يف املـسجد                  

                                           
 ) . ٦٨٩٣: ( رقم احلديث ، باب األخذ على اليمني يف النوم ، كتاب التعبري  ، بخاريصحيح ال:  البخاري )1(
 ) . ٧٦: (رقم احلديث ، باب مىت يصح مساع الصغري ،  ، كتاب العلم صحيح البخاري:  البخاري )2(
 ) ٧٥( رقم احلديث ،باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه الكتاب ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(



 ٤٦٥

حرصاً منه صلى اهللا عليه وسلم على تعويدهم على رؤية شرائع اإلسالم حىت يألفوها يف سـن                 

 . فترسخ يف نفوسهم وعقوهلم ، مبكرة 

وهو حامـل   ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي          : عن أيب قتادة األنصاري     

، وأليب العاص بن الربيع بن عبد مشس        ، أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  )١(" فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها 

 عليه الشيء الكثري حىت وإن      التعود على حب اخلري     وال شك أن يف ذلك من تعويد الطفل       

والتعويد حىت إذا كرب أصـبح      ، فإنه يستفيد التدريب    ، ما يراد مما يفعل أمامه      ، مل يكن يعقل    

 . تلقي العلم أسهل عليه من غريه 

وهكذا ضم التعليم يف املساجد كافة الفئات العمرية يف اتمع اإلسالمي يف القرن األول              

فكان املسجد معهداً تعلمياً ال تقيده حدوداً عمرية معينة ال يتجاوزها بل كان أفراد              ، اهلجري  

 . اتمع مجيعاً صغاراً وشباباً وكهوالً جيدون يف أرجائه العلم النافع 

ومل يقتصر ذلك الشمول لكافة الفئات العمرية على عهد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                 

 املتعطشني إىل العلم يف كل وقت وحـني جـاء عنـد             فحسب بل استمر املسجد يروي ظمأ     

  )٢("  كهوالً كانوا أو شباباً ومشاورتهكان القراء أصحاب جملس عمر : " البخاري 

بدون أن يكون الـسن     ، واحلكمة  ، وذلك أم كانوا يزنون الرجال مبيزان العلم والفهم         

 .  مكانته صغر سنه أو كرب فاملتفوق له، وتزودهم من معينه ، عائقاً أمام طلبهم للعلم 

فكانوا يرون أن طلب العلم البـد       ، كما أن االزدياد من العلم مل حيد لديهم بسن معينة           

 . وأن يستمر ما كان اإلنسان قادراً عليه 

إن حسن بالشيخ أن يعيش فإنـه       : أحيسن بالشيخ أن يتعلم ؟ قال       : ولذلك سئل أحدهم    

                                           
 ) . ٥١٣: (رقم احلديث ،باب إذا محل جارية صغرية على عنقه ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
خذ العفو وأمر بـاملعروف وأعـرض عـن         ( باب تفسري قوله تعاىل     ، كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )2(

 ) . ٤٥٤١( رقم احلديث ، ) اجلاهلني 



 ٤٦٦

  )١(" حيسن به أن يتعلم 

  )٢(" إين ألحب الشيخ يطلب العلم ) : " هـ١٥٧ت(عي وقال األوزا

وقد تعلم الكثري من علماء القرن األول اهلجري يف كربهم فكثري من الـصحابة كـانوا                

وكذلك كان بعض التابعني كباراً حني بلغهم اإلسالم ولكن ذلك          ، شيوخاً عند ظهور اإلسالم     

 . والتزود فيه ، مل مينعهم من طلب العلم 

א :א:א
متيز التعليم يف املساجد يف القرن األول اهلجري بأنه كان يضم الذكور واإلناث على حد               

 كما كانت النساء يتعلمن يف املساجد أيضاً ، سواء  فقد كان الرجال يتعلمون يف املساجد 

يل ما يعلمهـم إيـاه      ويشهدون بالتا ، فكان اجلميع حيضرون إىل املسجد ألداء الصلوات        

أو بعد الفراغ من الصالة من أحاديث نبويـة أو          ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثناء ذلك         

أو من خالل ما يعقده من      ، آيات قرآنية سواء من خالل تالوة القرآن يف أثناء الصالة اجلهرية            

 . خطب وما يلقيه من دروس تقتضيها املناسبات واملستجدات 

وذلك ، أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعشاء : " اهللا عنها قالت عن عائشة رضي   

فخرج فقال ألهـل    ، نام النساء والصبيان    : فلم خيرج حىت قال عمر      ، قبل أن يفشوا اإلسالم     

  )٣("  أحد من أهل األرض غريكم ينتظرهااملسجد ، ما 

، وأنا أريد أن أطول فيهـا       ، ة  إين ألقوم إىل الصال   : " وعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

  )٤(" فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه ، فأمسع بكاء الصيب 

وغريها تدل على أن النساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـن           ، وهذه األحاديث   

وهذا يعين أن كن يستفدن مثل الرجال مما        ، يشهدن صالة اجلماعة مع املسلمني يف املساجد        

                                           
  .  ٢/٨٦،  مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه: لبغدادي  ا)1(
  . ٢/٨٦، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )2(
  ) .  ٥٦٣: (رقم احلديث ، باب فضل العشاء ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
 ) . ٨٦٦(رقم احلديث ، ام باب انتظار الناس قيام اإلم، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )4(



 ٤٦٧

كما كن حيضرن خطبه صلى     ، أو املستجدات   ، ى يف املسجد من دروس حبسب املناسبات        يلق

وأكرب دليل على ذلك    ، اهللا عليه وسلم اليت كانت يف غالبها خطباً تعليمية يستفيد منها اجلميع             

ما روته أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم عنـدما كـسفت                   

 : لت الشمس حني قا

مـا  : قلت  ، دخلت على عائشة رضي اهللا عنها والناس يصلون         " 

فقلت آية ؟ فأشارت برأسها     ، شأن الناس ؟ فأشارت برأسها إىل السماء        

فأطال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جداً يف جتالين          : قالت  ، أي نعم   : 

فجعلت أصب منها علـى     ، ففتحتها  ،  ماء   فيهاإىل جنيب قربة     ، الغشي

وقد جتلت الشمس   ، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، أسي ، ر

ولغـط  : قالت  ، أما بعد   : مث قال   ، فخطب الناس ومحد اهللا مبا هو أهله        

: ما قال   : فقلت لعائشة    ، ألسكتهنفانكفأت إليهن   ، نسوة من األنصار    

جلنة   يف مقامي هذا حىت ا رأيته إال   أريتهما من شيء مل أكن      : قال  : قالت  

  )١(" حلديث ا.. والنار 

وهذا احلديث وغريه من األحاديث اليت روا صحابيات جليالت عن النيب صلى اهللا عليه              

كانت موجهـة إىل الرجـال      ، ودروسه  ، ومواعظه  ، وسلم يدل داللة أكيدة على أن خطبه        

اهللا عليـه   أنه كان للنساء صفة يف مسجده صـلى         ) سرية ابن هشام    ( والنساء بل لقد ورد يف      

 . وسلم متاماً مثل الصفة اليت كانت لفقراء املهاجرين يف مؤخرة املسجد النبوي 

وبعد عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم استمرت النساء يف حضور صالة اجلماعة واالستفادة              

 . مما يلقى يف املساجد من خطب ودروس 

 أبرز املتعلمات يف املـسجد      فقد كانت أم الدرداء زوجة الصحايب ا جلليل أبو الدرداء من          

، حيث تلقـت تعليمهـا هنـاك        ، وكانت حتضر حلق اإلقراء اليت يقيمها زوجها يف املسجد          

                                           
 ) . ٩١٩: (رقم احلديث ، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد ، كتاب اجلمعة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٦٨

  : )البخاري(جاء عند . وأصبحت معلمة للناس بعد ذلك وكانت تعرف بالفقيهة 

  )١(" كانت أم الدرداء جتلس يف صالا جلسة الرجل وكانت فقيهة " 

مع مراعاة اإلنفصال بينهم    ، ناً لتعليم املسلمني من كال اجلنسني        كان املسجد مكا   وهكذا

 . حيث كان الرجال يتقدمون صفوف النساء اليت كانت غالباً يف مؤخرة املساجد 

 . وكانت بعض النساء تعقد حلقات حيضرها املتعلمون من الرجال 

فقد كان عبد امللك بن مروان جيلس يف حلقة أم الدرداء يف مؤخرة             " 

، بلغين أنك شربت الطال بعـد العبـادة         : فقالت له   ، سجد بدمشق   امل

 كـان   غالممث جاءه   ، والدماء أيضاً شربتها    ، إي واهللا   : فقال  ، والنسك  

ال :  لعنك اهللا ؟ فقالت أم الدرداء        حبسكما  : فقال  ، قد بعثه يف حاجة     

 مسعـت رسـول اهللا    : تفعل يا أمري املؤمنني فإين مسعت أبا الدرداء يقول          

  )٢(" ال يدخل اجلنة لعان : " صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فهذه أم الدرداء رضي اهللا عنها ال مينعها جلوسها يف صفوف النساء يف آخر املسجد مـن         

 . وإبالغهم مبا تعلمته على يدي زوجها الصحايب اجلليل أبو الدرداء ، اجللوس لتعليم الناس 

هـا أن   يفإن عل ،   وولدها   دينها وعن  الكاملة عن    وهكذا نرى أن املرأة حبكم مسؤوليتها     

  )٣(.تتعلم كل ما حتتاج إليه لتحقيق عبادة اهللا وطاعته 

 . مثل ما اعترف به للرجل ، ومن هنا أعترف اإلسالم حبقها يف طلب العلم 

                                           
 ) . ٨٢٤: (رقم احلديث ، باب سنة اجللوس يف التشهد ، كتاب الصالة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
لكـن ورد عنـد     ،  واحلديث بالنص الوارد مل جتده الباحثـة          .٩/٦٦، مصدر سابق    ،  البداية والنهاية :  ابن كثري    )2(
  ) . البخاري(

كان يقـول   ، مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم سباباً وال فحاشاً وال لعانا             : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال             " 
باب ما ينهى مـن الـسباب       ، كتاب األدب    ، البخاريصحيح  : البخاري  " . ( ما له ترب جبينه      : املعتبةألحدنا عند   

 ) .  ٥٩٢٦( رقم احلديث ، واللعن 
 ت. د، بريوت ، املكتب اإلسالمي  ، ١٩٩: ص  ، التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة: عبد الرمحن ،  النحالوي )3(



 ٤٦٩

א א:א מ :א
ول اهلجري يستوعب املتعلمني على تنوع خلفيـام        كان التعليم يف املساجد يف القرن األ      

 الـذين ، والنـصارى   ، فمن املتعلمني من هو من أهل الكتاب من اليهود          ، الثقافية والفكرية   

فليست الدعوات  ، يقرأوا  ، لديهم فكرة سابقة عن النبوات والرساالت ولديهم كتب مساوية          

شري بالدعوة اإلسالمية وأمر صريح باتباع دعوة       ففي كتبهم تب  ، أمراً جديداً عليهم    ، السماوية  

حممد صلى اهللا عليه وسلم وهؤالء املتعلمون كان التعليم املوجه إليهم ينطلق من العامل املشترك               

" توحيد اهللا سـبحانه وتعـاىل       "  الدعوة إليه أال وهو      الذي تتساوى مجيع األديان السماوية يف     

 :  جبل حني بعثه إىل أهل اليمن لتعليمهم لذلك قال صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة      ، أنك تقدم على قوم أهل كتاب       " 

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف         ، فإذا  عرفوا اهللا     ، اهللا  

 أن اهللا فرض عليهم زكاة مـن        فأخربهم، فإذا فعلوا   ، وليلتهم  ، يومهم  

وتـوق كـرائم    ، فإذا أطاعوا فخذ منهم     ، اءهم  وترد على فقر  ، أمواهلم  

  )١(" أموال الناس 

 فيحتاجون إىل انتزاع عقائد باطلة من نفوسـهم         وثنينيأو  ، فهؤالء القوم ليسوا مشركني     

واضحة وصرحية  ، ولديهم تعاليم مساوية    ، بل هم قوم متعلمون     ، مثل عبادة األحجار واألوثان     

 ا فناسب أن تكون دعوم تبدأ من العامل املشترك الذي           تدعوهم إىل توحيد اهللا وهم مؤمنني     

مث يتم التدرج بعد ذلك يف دعوم إىل        ، تدعو إليه مجيع األديان السماوية وهو عقيدة التوحيد         

وتعترف ببعثة نبيه حممد صلى اهللا عليه       ، الذي تقرب به مجيع األديان السماوية السابقة        اإلسالم  

 ما عرفوه وورد    بنيعد أن يدخلوا يف اإلسالم كان يقوم على التوفيق          وسلم وتعليم مثل هؤالء ب    

ألا من مصدر واحد هو اهللا      ، يف كتبهم من حقائق وبني احلقائق اليت جاء ا الدين اإلسالمي            

 : سبحانه وتعاىل الذي قال يف كتابه العزيز 

                                           
 )١٤٥٤(رقم احلديث ، س يف الصدق باب ال تؤخذ كرائم أموال النا، كتاب الزكاة  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٧٠

}       أَح لَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيادِلُوا أَهلَا تُجأُ�ـزِلَ          وـا ونـا بِالَّـذِي أُ�ـزِلَ إِلَينقُولُـوا آمو مهـوا مِـنظَلَم إِلَّا الَّـذِين نس
ونلِمسم لَه نَح�و احِدو كُمإِلَها ونإِلَهو كُم٤٦: آية ، العنكبوت (  }إِلَي . ( 

رساالت الـسماوية أال    وهذه اآلية تدعو الناس إىل اإلقرار مببدأ املصدر املشترك جلميع ال          

 .واشتراك مجيع الرساالت السماوية يف الدعوة إىل  توحيد اهللا وعبادته ،وهو الوحي اإلهلي 

وكثري من احلقائق اليت جاءت يف الكتب السماوية اعترف ا اإلسالم وأقرها ألن مصدر              

 بتحريفـه  مجيع الكتب السماوية هو الوحي اإلهلي وعارض اإلسالم منها ما قام أهل الكتـاب      

 يف  – تعاىل اهللا عن ذلك علواً كـبرياً         –وتغيريه من حقائق مثل أدعائهم بأن عيسى هو ابن اهللا           

وأمرها ألن فيها دليل علـى      ،  اليت مل حترف وتغري اعترف ا اإلسالم وأقرها          أن احلقائق حني  

 صلى اهللا    يف حق املكذبني بدعوته    دامغةصدق ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي حجة            

 . عليه وسلم من أهل الكتاب 

 . يتم حتريفه مل لذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقر مبا جاءت به كتبهم مما 

جاء حرب من األحبار إىل رسول اهللا       : " عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        

 إنا جند أن اهللا جيعل السماوات على أصبع: فقال يا حممد صلى اهللا عليه وسلم     

، واملاء والثرى علـى إصـبع       ، والشجر على إصبع    ، واألرضني على إصبع    

فضحك الين صلى اهللا عليـه      ، أنا امللك   : فيقول  ، وسائر اخلالئق على إصبع     

مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه       ، وسلم حىت بدت نواجذه تصديقاً لقول احلرب        

أَرض جمِيعـا قَبـضَتُه يـوم الْقِيامـةِ والـسماوات             ومـا قَـدروا اللَّـه حـق قَـدرِهِ والـْ             {: وسلم  
رِكُونشا يمالَى عتَعو ا�َهحبمِينِهِ سبِي اتطْوِي١() " ٦٧: آية ، الزمر ( } م(  

وهنا جند النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يبدأ يف تعليم هؤالء القوم مثل غريهم من الـوثنني                  

وتعليمهم مجيع حقائق   ،  حيتاجون يف تعليمهم إىل البدء معهم من نقطة الصفر           واملشركني الذين 

بل إنه يعترف باحلقائق اليت جاءت يف كتبهم املرتلة من عنـد اهللا سـبحانه               ، الدين بالتدريج   

                                           
رقـم  ) وما قـدروا اهللا حـق قـدره    : ( باب قوله تعـاىل   ، كتـاب التفسري   ، صحـيح البخاري   :  البـخاري   )1(

 ) . ٤٧١١: (احلـديث 



 ٤٧١

 جيعل صاحب النفس السليمة املنـصفة       مما، ويف هذا أكرب دليل على صدق ما جاء به          ، وتعاىل  

وأوضح مثال على هذا اإلتباع الذي يأيت مـن عـرض           . ين بدون أي تردد      الد  هذا منهم يتبع 

واليت تدعو املنصف مـن أهـل       ،  توافق ما جاء يف الكتب السابقة        اليتحقائق الدين اإلسالمي    

 قصة إسالم حرب اليهود عبد اهللا بن        ما جاء يف  الكتاب إىل اتباع دين حممد صلى اهللا عليه وسلم          

 ..سالم 

مسع  عبد اهللا بن سالم بقدوم النيب صـلى اهللا عليـه             : عن أنس قال    " 

إين : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال          ، وسلم وهو يف أرض خيترف      

فما أول أشراط الـساعة ؟ ومـا أول         ، سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب        

أخـربين ـن    :  ؟ قال    أمهطعام أهل اجلنة ؟ وما يرتع الوالد إىل أبيه أو إىل            

، ذاك عدو اليهود من املالئكـة       : قال  ، نعم  : آنفاً قال جربيل ؟ قال      جربيل  

، ) ٩٧: آية ، البقرة (  }قُلْ من كَان عدوا لِّجِبرِيـلَ فَإِ�َّـه �َزلَـه علَـى          {: فقرأ اآلية   

وأمـا أول   ، فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب        : أما أول أشراط الساعة   

وإذا سبق ماء الرجل ماء املـرأة نـزع   ، يادة كبد حوت    فز: طعام أهل اجلنة    

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك        : قال  ، وإذا سبق ماء املرأة نزعت      ، الولد  

وإم إن يعلموا بإسالمي قبل     ، يا رسول اهللا إن اليهود قوم ت        ، رسول اهللا   

 أي:  وسـلم    فقال النيب صلى اهللا عليه    ، فجاءت اليهود   ، أن تسأهلم يبهتوين    

، وابن سـيدنا    ، وسيدنا  ، وابن خرينا   ، خرينا  : رجل عبد اهللا فيكم ؟ قالوا       

فخرج  ، من ذلك أعاذه اهللا    : فقالواأرأيتم إن أسلم عبد اهللا بن سالم ؟         : قال  

وابن : فقالوا  ، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا             : عبد اهللا فقال    

  )١("فهذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا : قال ، وانتقصوه  ، شرنا

فإسالم عبد اهللا بن سالم بعد أن عرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إجابات مـا                  

                                           
 )   ٤٣٨٠(رقم احلديث ،.. )من كان عدوا جلربيل : ( باب قوله تعاىل ، كتاب التفسري  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٧٢

 هذه اإلجابات ما يعرفه يف دينه الذي مل حيرف ومل يغري كان سريعاً وبدون ووافقت، سأل عنه  

واسـتكبارهم  ، أما قومه فلعنادهم    ، به  موارتردد ألن نفسه سليمة فهو يبحث عن احلق بدون          

بعد أن كانوا   ، وقذفوا ابن سالم بعد أن أسلم       ،  احلق الذي يعرفونه واضحاً جلياً       جحدوافإم  

 . يكربونه وجيلونه قبل أن يسلم 

وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مييز يف تعليمه بني أهل الكتاب الذي لديهم                

وبني تعليم من ليس لديهم أدىن فكرة عن الرسـاالت          ، ماوية  فكرة سابقة عن الرساالت الس    

الذين مل يعرفوا الرسـاالت     ،  من أهل اجلزيرة العربية      املتعلمنيوهؤالء كانوا غالب    ، السماوية  

 :  قال تعاىل )١(" فهم مل يأم نذير حىت أتاهم حممد صلى اهللا عليه وسلم " السماوية 

}ا أُ�ذِرا ممقَو لِتُنذِرغَافِلُون مفَه مهاؤ٦: آية ، يس (  } آب . ( 

 . واألعراب ، وهؤالء ينقسمون إىل قسمني أهل احلاضرة 

وما حوهلا الـذين اختلطـوا   ، أما أهل احلاضرة فهم أهل املدن الكربى يف اجلزيرة العربية    

 . واألوس واخلزرج ، وأثناء الرحالت مثل قريش ، باألمم األخرى يف املواسم 

فكانوا حيتاجون  ، واألصنام واألوثان   ،  يعبدون األحجار    وثنينيؤالء كانوا يف الغالب     وه

وهـؤالء كانـت    ، أوالً إىل انتزاع العقائد الباطلة من نفوسهم وزرع عقيدة التوحيد مكاا            

وتعليمهم إياه أصعب من دعوة غريهم ألم مل يسبق هلـم أن عرفـوا              ، دعوم إىل اإلسالم    

ألـم  ، لذلك عاىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكثري يف تعليمه هلم             ، اوية  الدعوات السم 

وخـالقهم لكنـهم كـانوا      ، وأنه رم   ، وإن كانوا يعرفون اهللا     ، والترتيل  ، ينكرون الوحي   

 . ويشركون مع اهللا آهلة أخرى ، ينكرون توحيد األلوهية 

 توحيد اهللا فقط بدون التطـرق إىل        ولذلك استغرقت دعوته صلى اهللا عليه وسلم هلم إىل        

فاستمر يف الدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل حىت أسـلم          ، تعليم التشريعات والتكاليف وقتاً طويالً      

وخاض ، وقدمت الوفود عليه صلى اهللا عليه وسلم تعن إسالمها          ، مجيع من يف اجلزيرة العربية      

                                           
ـ ١٤٠٣، لبنـان   ، بريوت  ، دار الفكر    ، ٧/٤٢ ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور    :  عبد الرمحن   ،  السيوطي   )1( -هـ

  .    ١ط ، م ١٩٨٣



 ٤٧٣

 . يق الدعوة والتعليم يف حني أسلم البعض األخر عن طر، مع بعضهم حروباً عدة 

 صلى اهللا عليه وسلم استخدم يف تعليم هذا النوع مـن املـتعلمني   اهللا رسول   نويالحظ أ 

أوالً مث دعوم إىل توحيـد      ، مبدأ التدرج يف التعليم وذلك بانتزاع العقائد الباطلة من نفوسهم           

 . اهللا تعاىل مث تعليمهم بعد ذلك شرائع الدين وتعاليمه 

 أي القرآن   –إمنا نزل أول ما نزل منه       :" رضي اهللا عنها    –قالت عائشة   

حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسـالم  ،  سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار         –

ال نـدع  : ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقـالوا        ، نزل احلالل واحلرام    

لقد نزل مبكـة    ، ال ندع الزنا أبداً     : لقالوا  ، ال تزنوا   : ولو نزل   ، اخلمر أبداً   

بـلِ الـساعةُ موعِـدهم      {على حممد صلى اهللا عليه وسلم وإين جلاريـة ألعـب            
    رأَمى وهةُ أَداعالسوما نزلت سورة البقرة والنـساء      ، ) ٤٦: آية  ، القمر  (  }و

  )١(" إال وأنا عنده 

ائد الفاسدة اليت انتشرت يف     ونبذ العق ، فتميز التعليم يف هذه الفترة بأنه دعوة إىل التوحيد          

وذلك أنه كما   ، بدون الدخول يف تفاصيل الدين اجلديد وتشريعاته        ، اجلزيرة العربية وما حوهلا     

لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدأ         ، يف حديثها السابق    وضحت عائشة رضي اهللا عنها      

وذلك لرسـوخ   ، فوس تقبلها   ونواهيه لشق على الن   ، بتعليم الناس تشريعات اإلسالم وأوامره      

فبدون ترسيخ عقيـدة قويـة      ، واستحواذها على عقوهلم    ، تلك العادات الباطلة يف نفوسهم      

فإم لـن   ، جديدة قائمة على الترغيب يف  عظيم ثواب اهللا والتحذير يف املقابل من أليم عقابه                

 يسرياً يف مقابل ما وعدهم      واألعمال أمراً ، جيدوا دافعاً قوياً جيعلهم يرون تركهم هلذه العادات         

 . وما سينجيهم منه إن تركوها من عذاب أليم ، اهللا به من ثواب ونعيم 

مت تعليمهم باقي أوامر الـدين  ، وزالت العقائد الفاسدة ، مث إذا تغلغل اإلسالم يف النفوس       

 . ونواهيه 

                                           
 ) .   ٤٨٩١: ( رقم احلديث ، باب فضائل القرآن ، كتاب التفسري  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٧٤

 عليـه   إين لغالم شاب مع أيب مبىن ورسول اهللا صـلى اهللا          : قال ربيعة بن عباد     " 

 رسول اهللا إليكم يـأمركم أن      إين، يا بين فالن    : وسلم يقف على منازل العرب فيقول       

، من هذه األنـداد     ، وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه       ، تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً       

  )١(" حىت أبني عن اهللا ما بعثين به ، وأن تؤمنوا يب وتصدقوا يب ومتنعوين 

يف النفـوس   ،  العقيدة السليمة    بتأسيس صلى اهللا عليه وسلم يبدأ       وهكذا كان رسول اهللا   

لذلك عاىن رسول   ، الذين ليس لديهم فكرة سابقة عن النبوات        ، لدى هذا النوع من املتعلمني      

وكـانوا ال   ، وإقناعها بأنه رسول اهللا حقا      ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثرياُ يف تعليم هذه الفئة           

وعدم معرفتهم خبصائص األنبياء ، السابقة بالنبواتورسالته جلهلهم ، وته يستطيعون التصديق بنب

وحىت من يؤمن منـهم     ، اخل  .. وأخرى بأنه شاعر    ، والرسل فكانوا يصفونه أحياناً بأنه ساحر       

 ووحدانيته كان يصعب عليه التصديق برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم  ، بوجود اهللا 

 بن حرب عند فتح مكة على لسان العباس بن عبد املطلب            جاء يف قصة إسالم أيب سفيان     

 : رضي اهللا عنه أنه جاء بأيب سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له 

بأيب أنت وأمي : وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أن ال إله إال اهللا ؟ قال              " 

لو كان مع اهللا إله غريه لقد       واهللا لقد ظننت أن     ، وأوصلك  ، ما أحلمك وما أكرمك     ، 

أمل يأن لك أن تعلم أين رسـول اهللا ؟          ، وحيك يا أبا سفيان     : قال  ، أغىن عين شيئاً بعد     

 يف الـنفس     فإن أما هذه واهللا  ، وأكرمك وأوصلك   ، بأيب أنت وأمي ما أحلمك      : قال  

 وأن حممد   وحيك أسلم واشهد أن ال إله إال اهللا       : فقال له العباس    ، منها حىت اآلن شيئاً     

  )٢(" فشهد شهادة احلق فأسلم : رسول اهللا قبل أن تضرب عنقك قال 

، والترهيب تارة   ، وكما نرى فقد استخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الترغيب تارة             

هـو  ، كما استخدم أسلوباً نادراً يف تعليم هذا النوع مـن املـتعلمني             ، يف تعليم هؤالء القوم     

لريغبـهم  ، فكان يعطي أشراف هؤالء القوم من العرب العطاء الكثري          ، ب  أسلوب تأليف القلو  

                                           
  . ٢/٥٠، مصدر سابق  ، السرية النبوية:  ابن هشام )1(
  .    ٣ط، م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، لبنان ، بريوت ، عامل الكتب  ، ١١٨: ص  ، املغازي: حممد بن عمر ،  الواقدي )2(



 ٤٧٥

وهو صلى اهللا عليه وسلم يدرك أم قد يسلمون ألجـل  ، يف اإلسالم فيسلم قومهم بإسالمهم    

، بعد أن يتعلموا الـدين اإلسـالمي      ، لكنه يرجوا بعد ذلك أن حيسن إسالمهم        ، العطاء فقط   

 . فينتفعون به ، هم أو تسلم أقوامهم بإسالمهم فيصححوا نيت، ويعرفوا شرائعه 

 شرحية كبرية من املتعلمني يف مسجد رسول اهللا صلى  كانواأما املتعلمون من األعراب فقد

،  طبائعهم غلظة وفظاظة      يف غري أن ، ونقائها  ، وكانوا يتميزون بصفاء الفطرة     ، اهللا عليه وسلم    

 .يف تعليمهم ، وحكمة ، وصرب ، فكانوا حيتاجون إىل حلم 

وقمنا ، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالة          : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

فلما سلم النيب   ، اللهم ارمحين وحممداً وال ترحم معنا أحداً        : وهو يف الصالة    ، معه فقال أعرايب    

  )١(" لقد حجرت واسعاً يريد رمحة اهللا : صلى اهللا عليه وسلم قال لألعرايب 

والشدة يف حكمهم على األشياء     ، فهؤالء املتعلمون يتميزون بالتسرع يف إصدار األحكام        

 خيصه بالرمحة هو والرسول صلى اهللا عليه وسلم وأن ال يرحم أحداً              أن فهذا األعرايب يدعو اهللا   

:  آيـة    ،األعـراف   (  }ورحمتِي وسِعت كُلَّ شـيءٍ      {: من الناس واهللا سبحانه وتعاىل يقول       

١٥٦ . ( 

ال يستطيع أحد منع رمحته عن عبـادة        ، عظيم املغفرة   ، فهو سبحانه وتعاىل واسع الرمحة      

 " . لقد حجرت واسعاً " لذلك قال صلى اهللا عليه  وسلم  

أي لقد ضيقت يف دعائك ما جعله اهللا سبحانه وتعاىل واسعاً شامالً جلميع من يـشاء أن                 

وهي يوم القيامة للذين اتقـوا      ، والفاجر  ، وسعت يف الدنيا الرب     فرمحته  ، يرمحه سبحانه وتعاىل    

  . )٢(خاصة 

وال يقابل شـدم    ، لذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يستخدم الرفق واللني يف تعليمهم            

ألن الشدة معهم قد جتعلـهم      ، لكي يؤثر تعليمه يف نفوسهم      ، ويصرب على أخطائهم    ، مبثلها  

 . وأهله ، ينفرون من الدين اإلسالمي 

                                           
 ) .      ٥٨٩٠: (رقم احلديث ، باب رمحة الناس والبهائم ، كتاب األدب ، صحيح البخاري :  البخاري )1(
  . ٣/٥٧١، ر سابق مصد، ر الدر املنثور يف التفسري باملأثو:  السيوطي )2(



 ٤٧٦

فقال رسول اهللا   ، فقاموا إليه   ، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أعرابياً بال يف املسجد             

  )١(" مث دعا بدلو من ماء فصب عليه ، ال تزرموه : صلى اهللا عليه  وسلم 

ويـأمر  ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا يصرب على ما بدر من هذا األعرايب من خطأ                

مث يوجهه بعد ذلك إىل خطأ فعله وهـو  ، أي ال تقطعوا عليه ما هو فيه   ) زرموه  ال ت ( أصحابه  

 مكانُالذي ال يعرف أن املسجد      ، صلى اهللا عليه وسلم هنا يراعي اخللفية الثقافية هلذا األعرايب           

فـال  ، أو النجاسة   ،وعدم تعريض طهارته ألي نوع من األذى        ، حمترم جيب التزام الطهارة فيه      

بـل يعلمـه    ، وليست لديه أدىن فكرة عنه      ، ى اهللا عليه وسلم على شيء ال يعلمه         حياسبه صل 

 . حىت يعرف خطأه وحرمه املكان الذي دخل إليه ، ويقومه بالرفق واللني 

يصرب على أنواع من األذى من أمثال هؤالء املتعلمني         وكثرياً ما كان صلى اهللا عليه وسلم        

 . ويعاملهم بالرفق واحلكمة واللني 

كنت أمشي مع رسول اهللا     : "  رضي اهللا عنه قال      –عن أنس بن مالك     

 فجبذفأدركه أعرايب   ، وعليه برد جنراين غليظ احلاشية      ، صلى اهللا عليه وسلم     

فنظرت إىل صفحة عاتق النيب صلى اهللا عليه        : قال أنس ،  شديدة   جبذةبردائه  

 حممد مر يل من     يا: وسلم وقد أثرت ا حاشية الرداء من شدة حبذته مث قال            

  )٢("  له بعطاء أمرمث ، مال اهللا الذي عندك فالتفت إليك فضحك 

وال شك أن حلمه صلى اهللا عليه وسلم على جهلهم وصربه علـيهم هـو أكـرب درس                  

كما تعلم أصحابه رضوان اهللا عليهم مـن        ، ويتعلمونه منه صلى اهللا عليه وسلم       ، يستفيدونه  

وتعليمهم عن طريق مراعـاة     ، ثل هؤالء املتعلمني والرفق م      ذلك املوقف كيفية التعامل مع م     

 . خلفيام الثقافة 

وال يعين ما سبق من حديث أن مجيع األعراب تنطبق عليهم تلـك الـصفات أو أـم                  

بل لقد كان منهم حكماء أتوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم            ،  يف أخالقهم وطبائعهم     مذمومون

                                           
 ) .     ٥٩٠٤( رقم احلديث ، باب الرفق يف األمر كله ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ) .     ٥٩٦٥: ( رقم احلديث ، باب التبسم والضحك ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري،  البخاري )2(



 ٤٧٧

 . ومنهم ضمام بن ثعلبة ، لسؤال وأبلغوا حىت أفادوا واستفادوا لطلب العلم فأوجزوا يف ا

بينما حنن جلوس مع الـنيب      : " عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال         

، فأناخه يف املسجد    ، صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد دخل رجل على مجل           

والنيب صلى اهللا عليه وسـلم متكـئ بـني          ، مث قال أيكم حممد     ، مث عقله   

أبن عبد  : فقال له الرجل    ، املتكئ  ، هذا الرجل األبيض    : فقلنا   ، همظهراني

فقال الرجل للنيب ، قد أجبتك : املطلب ؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       

فال جتد علـي  ، إين سائلك فمشدد عليك يف املسألة  : صلى اهللا عليه وسلم     

رب مـن   بربـك و  أسألك  : فقال  ، سل عما بدا لك     : فقال  ، يف نفسك   

: قال أنشدك بـاهللا     ، اللهم نعم   : قبلك آهللا أرسك إىل الناس كلهم ؟ فقال         

، اللهم نعـم   : قال  ، آآهللا أمرك أن نصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة          

اللهم : آآهللا أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال           :  أنشدك باهللا    قال

، ذ هذه الصدقة مـن أغنيائنـا        آآهللا أمرك أن تأخ   : قال أنشدك باهللا    ، نعم  

فقال ، اللهم نعم   : فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم           

وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن         ، آمنت مبا جئت به     : الرجل  

  )١(" ثعلبة أخو بين سعد بن بكر 

عليه وسلم إال أنه سـبق      وهذا األعرايب بالرغم من تشدده يف ا لسؤال لنيب اهللا صلى اهللا             

وذلك أنه يريد التحقق مما هو بصدده مـن شـرائع           ، ذلك باالعتذار عن تشديده يف السؤال       

بل ، مما جعله يعلن إسالمه     ، فأجابه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ببالغة على أسئلته          ، اإلسالم  

 . ويرجع إىل قومه داعياً ومعلماً 

وسلم يعتمد الرفق يف تعليمه هلؤالء املتعلمني غريهم        وعموماً كان الرسول صلى اهللا عليه       

جاء ، إال أن حاجة هؤالء إىل الرفق جتعله صلى اهللا عليه وسلم يعتمد عليه كثرياً يف تعليمه هلم                  

                                           
 ) .  ٦٣: (رقم احلديث ، علم باب ما جاء ال، كتاب العلم  : صحيح البخاري:  البخاري )1(



 ٤٧٨

 ) : أمحد يف مسنده ( عند اإلمام 

 أخـذ : فقال البدوي   ، أتينا على رجل من أهل الباديةة       : عن أيب قتاة وأيب الدمهاء قاال       " 

فكان فيما حفظت عنه أنه     ، فجعل يعلمين مما علمه اهللا      ، بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )١(" إال أتاك اهللا خري منه ، إنك لن تدع شيئاً أتقاء هللا : قال 

وال شك أن فيما استخدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رفق يف تعليم هذا األعرايب                 

 . أثر يف تقبله للتعليم 

 . واستمر املسجد يستقبل املتعلمني على اختالف خلفيام الثقافية 

א א מ:א :א
وطبقـة  ، كان اتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري يضم بني جنباته طبقة األحرار             

 يكلف فيها األحرار    العبيد وبالرغم من االختالف بني هاتني الطبقتني يف التكاليف الشرعية اليت          

بتكاليف شرعية أكثر من تلك اليت يكلف ا  العبيد ، إال أن التعليم يف ذلك الوقـت كـان                    

يف أي فترة من فترات التـاريخ       ، موجهاً لكال الطبقتني ومل يرد أن العبيد منعوا من طلب العلم            

متيزوا متيزاً كـبرياً يف     و، بل إم تفوقوا يف بعض األحيان       ، اإلسالمي يف القرن األول اهلجري      

وما كانت عبوديتهم لتمنع اتمع اإلسالمي من األخذ عنهم         ، طلبهم للعلم حىت سبقوا غريهم      

 . واالعتراف بعلمهم وفضلهم ، 

ففي العهد النبوي كان جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضم املـوايل إىل جانـب                 

 . املتعلمني من أفراد اتمع اإلسالمي 

، أن سلمان وصهيباً وبالالً كانوا قعوداً يف أناس         : عائد بن عمرو    عن  

 عدو  عنقما أخذت سيوف اهللا من      : فقالوا  ، فمر م أبو سفيان بن حرب       

أتقولون هذا لشيخ قريش وسـيدهم ؟       : فقال أبو بكر    ،  بعد   مأخذهماهللا  

ـ     : فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه  وسلم فقا ل         : قال   ك يا أبا بكـر لعل

                                           
 ) .    إسناده صحيح : ( وقال احملقق ) . ٢٠٧٤٦: (رقم احلديث ، حديث أعرايب  ، املسند:  أمحد )1(



 ٤٧٩

: فرجع إليهم فقـال     ، ؟ فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك        أغضبتهم  

  )١(" ال يا أبا بكر يغفر اهللا لك : لعلكم غضبتم ؟ فقالوا ، أي أخوتنا 

،  اعتراف منه صلى اهللا عله و سلم حبقهم يف اجللوس لطلب العلـم مـع غريهـم                   وهذا

أصل العالقة بني املسلمني أحراراً وعبيداً      وباألخوة اإلسالمية اليت هي     ، وحبقهم يف إبداء الرأي     

بل لقد كان بعض تعليمه صلى اهللا عليه وسلم موجها أصال هلـذه الطبقـة وهـذا يـستلزم                   

 . حضورهم إىل جمالس العلم يف املساجد  

العبد إذا نصح   : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               " 

  )٢(" كان له أجره مرتني ، سيده وأحسن عبادة ربه 

فهو مكلف مبعرفة كيفية أداء العبادة وال يتأتى ذلك إال ، فإذا كان العبد مكلف بعبادة اهللا 

 . من خالل طلب العلم 

وأخذا األمة عنهم ومل    ، وقد روى موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األحاديث عنه            

 . ومل يزهد ذلك األمة يف األخذ عنهم  ، راويتها موىليقدح يف صحة تلك األحاديث كون 

هـذا  : فقالوا  ، مر يب رجل يف مسجد محص       : " عن أيب سالم قال     

حدثين حديثاً  : فقلت  ، فقمت إليه   : قال  ، خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم       

، مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يتداوله بينك وبينه الرجـال               

ما من عبد مسلم يقول حـني       : لى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا ص   : قال  

، وباإلسـالم دينـاً     ، رضيت باهللا رباً    : يصبح وحني ميسي ثالث مرات      

 كان حقاً على اهللا أن يرضـيه يـوم          إالومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً       

  )٣(" القيامة 

                                           
 ) .   ٢٠٦٤٠: ( رقم احلديث ، حديث عائذ بن عمرو  ، املسند:  أمحد )1(

 " .  صحيح على شرط مسلم "    وقال احملقق 
: رقـم احلـديث     ، ونصح سـيده    ، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه       ، كتاب العتق   ،  صحيح البخاري :  البخاري   )2(
)٢٥٠٧    ( 
 ) . ١٨٩٦٧( رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )3(



 ٤٨٠

اله صلى اهللا عليـه     وبني رسول   ، وهنا متيزت رواية هذا املوىل بأا رواية مباشرة ليس بينه         

هذه كانت إحدى مميزات روايات موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             ، وسلم فيها أحد    

 . وخدمتهم له صلى اهللا عليه وسلم مسعوا ما مل يسمعه غريهم ، فإم لقرم منه 

وبعد ذلك استمر إسهام املوايل يف دفع العمل التعليمي إىل األمام بل لقد اعتربهم الـبعض            

 : فيقول ، من أهم عوامل رقي احلياة الفكرية يف العهد األموي خاصة 

ومن العوامل املساعدة على رقي احلياة الفكرية يف املدينة أا كانت يف عهد             " 

 لألسرى وكثرياً منهم كان من الطبقة العالية يف قومهم من الفرس أو ا              اًالفتوح مورد 

وكانوا موايل لكبار الصحابة    ، ملدينة كثريون   فأقام منهم يف ا   ، وكانوا متعلمني   ، لروم  

مثل نافع موىل ابن عمر      ، يف اإلسالم وأسلموا فأخذوا يتبعون تاليف الكتب املنظمة       ، 

  )١(" وسليمان بن يسار موىل أم املؤمنني ميمونة 

 . وهؤالء املوايل مجيعاً كانوا ممن تلقى تعليمه يف املساجد مث توىل التعليم فيه بعد ذلك 

 : واألمثلة على ذلك كثرية ، وملعت أمسائهم يف مساء العلم ، قد نبغ الكثري من أولئك املوايل و

كان من أعلم الناس حبديث ابن عمر رضي اهللا         ) هـ١١٧ت(عبد اهللا بن عمر     ىفنافع مول 

  )٢(" أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر : " حىت قيل ، عنهما 

ليس أحد أعلم بالقرآن بعـد      " الذي قيل عنه    ) هـ٩٠ت ( كما كان أبو العالية الرياحي    

  )٣(. كان موىل المرأة من بين رياح " الصحابة من أيب العالية 

وهـو  ) هـ١٠٧ت( وعامل التفسري األول يف القرن األول اهلجري بال منازع هو عكرمة            

                                                                                                                                
 " .     حديث صحيح : "   وقال احملقق 

ـ ١٤٠٤، بـريوت   ، مؤسسة علوم القـرآن      ، ٣٦٠: ص   ، املدينة يف العصر األموي   : حممد حممد   ،  شراب   )1( -هـ
  .    ١ط، م ١٩٨٤

  .     ١/٩٨، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(
  .         ٦٢-١/٦١، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )3(



 ٤٨١

  . )١(موىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

  )٢(مة اإلجتهاد يف القرن األول كان موىل آلل املنكدر        أحد أئ ) هـ١٣٦ت(وربيعة الرأي   

اإلمام احملدث فقد كان موىل لزيد بن ثابت رضي اهللا عنه           ) هـ١١٠ت(وأما احلسن البصري    

  . )٣(الصحايب اجلليل 

 ، )٤(كان موىل ألنس بن مالك رضي اهللا عنـه        ) هـ  ١١٠ت(وكذلك حممد بن سريين     

وزخر م القرن األول اهلجـري      ، وتفوقوا فيه   ،بغوا يف العلم    وغريهم الكثري من املوايل الذين ن     

مما يـدل علـى     ، أو للتابعني   ، وخصوصاً من كانوا منهم موايل للصحابة رضوان اهللا عليهم          

 . ومشوله جلميع طبقات اتمع يف القرن األول اهلجري ، عمومية حق التعليم 

                                           
  .         ١/٩٦، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ :  الذهيب )1(
  .         ١/١٥٧، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(
  . ٩/٢٦٦، مصدر سابق  ، البداية والنهاية:  ابن كثري )3(
  . ٩/٢٦٧، مصدر سابق  ، البداية والنهاية:  ابن كثري )4(



 ٤٨٢

א :א

א א אא א
א

א מ:א א :א
 . إخالص النية هللا يف طلب العلم :  أوالً 
 . العمل بالعلم : ثانياً 
 . الزهد والتقلل من الدنيا : ثالثاً 
 . مبادرة الشباب واغتنام الوقت : رابعاً 

א מ:א א .א
 .  حيترم معلمه ويبجله أن :أوالً 
 .  تعظيمه يف اخلطاب : ثانياً 
 .  أن يظهر اهليبة له : ثالثاً 
 . أن يعرف له حقه وال ينسى فضله : رابعاً 

 .  االستماع إليه واحلديث معه : خامساً 

א מ:א א .א
 .  البكور إىل الس :  أوالً 
 .   أهل الس عند احلضور واإلنصراف السالم على: ثانياً 
 .  أن ينصت أثناء الدرس وحيسن االستماع : ثالثاً 
 . أن يرتب دروسه فيبدأ باألهم فاملهم : رابعاً 

 . أن يسأل عما ال يعلمه ويلتزم بأدب السؤال : خامساً 
 .  أن يتأدب مع أهل الس : سادساً 

א א מ:א א .א
 .  اختيار الرفيق واجلليس :  أوالً 
 .  التناصح والتواصي باخلري بني املتعلمني : ثانياً 
 .  مساعدة رفقاءه وتفقد أحواهلم : ثالثاً 
 . سالمة الصدر واالبتعاد عن التباغض والتحاسد : رابعاً 

 . حسن اخللق مع اإلخوان : خامساً 



 ٤٨٣

א א:א א אא א :א
واملتعلمون على آداب وأخالق جيب أن يتحلى ا مـن أراد طلـب             ، تعارف املعلمون   

وهذه اآلداب كان هلا أثر كبري يف متيز فئات املعلمني الذين يتخرجون من مدرسة املسجد   ، العلم

وحرصهم ، لبة العلم   حلرص أولئك القوم على التمسك بآداب ط      ، وبالذات يف القرون األوىل     ، 

ومـن  ، وتطبيقه يف حيام اليومية     ، والعمل به   ، وتعليمه للناس   ، على االستفادة مما يتعلمون     

 . أهم هذه اآلداب 

א מ:א א א
 : إخالص النية هللا في طلب العلم : أوالً 

ممـا  ،  طلب العلم لغـري اهللا        أن يرونفقد كانوا   ، وهذا مما ميز طالب العلم يف املساجد        

من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اهللا        : " وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم       ، يقدح يف طلبهم له     

  )١(" مل جيد عرف اجلنة يوم ا لقيامة ، ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا 

،  يف طلبهم للعلم     فكان السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم جيتهدون يف طلب النية احلسنة          

 ) : ابن مجاعة ( قال 

وإحيـاء  ، والعمل بـه    ، حسن النية يف طلب العلم تكون بأن يقصد به وجه اهللا تعاىل             " 

، واملـال   ، واجلاه  ، وال يقصد به األغراض الدنيوية من حتصيل الرياسة         ، الشريعة وتنوير قلبه    

  )٢("  أدىن بالذي هو خري  فيستبدل الذي هو،وتعظيم الناس له ، ومباهاة األقران 

 ) : الزرنوجي ( وقال 

مث إزالـة   ، والدار اآلخرة   ، ينبغي أن ينوي املتعلم بطلب العلم إرضاء اهللا تعاىل          " 

وإبقاء اإلسالم وينوي بـه     ، وإحياء الدين   ، اجلهل عن نفسه وعن سائر اجلهال       

وال ، يـه   وصحة البدن وال ينوي به إقبـال النـاس إل         ،الشكر على نعمة العقل     

                                           
 ) . ٢٢٦: ( رقم احلديث ، باب االنتفاع بالعلم ، املقدمة  ، سنن ابن ماجة،  ابن ماجة )1(

 ) ) . ٢٠٦ ( :رقم احلديث ، مرجع سابق   ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين (     صححه األلباين 
  . ٦٨: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم:  ابن مجاعة )2(



 ٤٨٤

  )١(" وغريه ،  والكرامة عند السلطان استجالب حطام ا لدنيا

 بالعلم جيب أن خيلص نيته من األغراض الدنيوية وأن ال جيعلها هدفاً له              طالبوهكذا فإن   

ورفـع  ، كالـشكر هللا    ، وينسى األهداف األخروية    ، وال جيعل العلم سلماً يتوصل به إليها        ، 

 . وقبل ذلك كله إرضاء اهللا تعاىل ، ين وعن اآلخر، اجلهل عن نفسه 

لذلك كان السلف الصاحل    ، واحلصول على النية اخلاصة من أصعب ما يواجه طالب العلم           

 : رضوان اهللا عليهم جياهدون أنفسهم إلخالص نيام يف طلب العلم ابتغاءاً لوجه اهللا تعاىل 

  )٢("ما عاجلت شيئاً أشد علي من نييت : " قال سفيان الثوري 

 : العمل بالعلم : ثانياً 

والعمل الصاحل هو مثرة الصدق الذي كما يكون         ، )٣(والعمل الصاحل داللة االنتفاع بالعلم    

  . )٤(فإنه يكون بالفعل أيضاً ، بالقول 

 اللَّـه وأُولَئِـك هـم أُولُـوا         الَّـذِين يـستَمِعون الْقَـولَ فَيتَّبِعـون أَحـسنه أُولَئِـك الَّـذِين هـداهم                {: قال تعـاىل    
 ) . ١٨آية ، الزمر ( } الْأَلْبابِ

وقـد كـان    ، والتطبيـق   ، ويف هذه اآلية وغريها داللة على أمهية ارتباط القول بالعمل           

فال يأخذون يف العشر األخرى     ، أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأون عشر آيات           

 .  )٥(فتعلموا العلم والعمل، والعمل ، لم  ما يف هذه من العيعلمواحىت 

حدثين عشرة من أصحاب رسـول اهللا       : " وعن عبد الرمحن بن غنم رضي اهللا عنه قال          

إذا خرج علينا رسـول اهللا      ، كنا نتدارس العلم يف مسجد قباء       : قالوا  ، صلى اهللا عليه وسلم     

                                           
  .   ٩٣-٩٢: ص ، مصدر سابق  ،  التعلمطريقتعليم املتعلم : برهان الدين ،  الزرنوجي )1(
  .   ٦٨: ص  ، مصدر سابق ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم:  ابن مجاعة )2(
ـ ١٤١٤، جـدة   ، دار اتمـع     ، ٤٩: ص ، آداب املتعلم يف الفكر التربوي اإلسالمي     : أمحد حممد   ،  فالته   )3( -هـ

  . ١ط، م ١٩٩٣
ـ ١٤٠٩، املدينة املنورة   ، مكتبة دار التراث     ، ١٧٠: ص   ، األخالق يف اإلسالم  : عبد اللطيف حممد    ،  العبد   )4( -هـ

  . ٢ط، م ١٩٨٨
  .   ٦/١٧٢، مصدر سابق  ، الطبقات الكربى: سعد  ابن )5(



 ٤٨٥

  )١(" ن يأجركم اهللا حىت تعملوا فل، تعلموا ما شئتم أن تعلموا : فقال ، صلى اهللا عليه وسلم 

وبدون العمل ال يـستفيد     ، ذلك أن فائدة العلم ال ميكن حتصيلها إال من خالل العمل به             

 . ويكون طلبه للمباهاة واملفاخرة ، واألعظم من ذلك أن خيالف العمل العلم ، املتعلم من علمه 

 : جاء يف وصية علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لطلبة العلم 

، ووافق علمه عمله    ، مث عمل   ، أعملوا به و فإمنا العامل من علم        ، يا محلة العلم    " 

وخيـالف  ، ختالف سريرم عالنيتهم    ،  حيملون العلم ال جياوز تراقيهم       أقواموسيكون  

حىت أن الرجل ليغـضب علـى       ، يقعدون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاً      ، عملهم علمهم   

  )٢("أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل اهللاعه أولئك ال تصعد ويد، جليسه أن جيلس إىل غريه 

وعلي رضي اهللا عنه يوجه هنا إىل أمر غاية يف األمهية أال وهو طلب العلم لإلستفادة منـه             

فإذا كانت هذه النية متوفرة لدى طالـب        ، خالل تطبيقه عملياً يف سلوك طالب العلم اليومي         

إذ أنه لن جيالس إال من يستفيد مـن         ، الل طلبه للعلم    فإنه سيحقق أكرب الفوائد من خ     ، العلم  

فإنه لن يستفيد من    ، واملفاخرة  ، بعكس ما إذا طلب العلم للمباهاة       ،  هو علماً    هأو يفيد ، علمه  

 . ألن التنافس الغري شريف سيكون هو السائد حينئذ ، علمه 

وأن ال  ، مـوه   ولذلك كان السلف رضوان اهللا عليهم ينصحون طالم بالعمل مبـا تعل           

 . جيعلوا مههم متجها إىل أي هدف آخر أثناء طلبهم للعلم 

وال يكن  ، فأحدث له عبادة    ، إذا أحدث اهللا لك علماً      ) : " هـ١٠٤ت( قال أبو قالبة    

  )٣(" مهك أن حتدث به 

                                           
  . ٢/٦، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم  وفضله:  ابن عبد الرب )1(
  .   ٢/٧، مصدر سابق  ، وفضله، جامع بيان العلم :  ابن عبد الرب )2(
  . ١/١٨٨، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله :   ابن عبد الرب )3(



 ٤٨٦

 : الزهد والتقلل من الدنيا : ثالثاً 

 }ب ولَهــو ولَلــدار اآلخِــرة خيــر لِّلَّــذِين يتَّقُــون أَفَــال تَعقِلُــون ومــا الْحيــاة الــد�ْيا إِالَّ لَعِــ{: قــال تعــاىل 
 ) . ٣٢:آية ،األنعام(

  )١("كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 

 أن خيرج املسلم الدنيا مـن قلبـه         لكنه يعين ، والقعود صفراً   ، وال يعين الزهد ترك الدنيا      

  . )٢(وإن كانت يف يده ، وال يدعها تساكن قلبه  ، إليهاحبيث ال يلتفت 

 : والزهد على مراتب " 

 . وهو الزهد يف احلرام ، زهد هو فرض على كل مسلم  -١

زهد مستحب وهو على درجات يف االستحباب حبسب املزهود فيه وهو            -٢

 . اخل ..  فضول املباحات والزهد يف ، الزهد يف املكروه 

وهو نوعان  ، زهد الداخلني يف هذا الشأن وهم املشمرون يف السري إىل اهللا             -٣

وعدم ، ويعين به إخراجها من القلب بالكلية       ، الزهد يف الدنيا مجلة     : أحدامها  :

علمه أن وراءها دار اعظم منها قدراً وأجل خطـراً          : والثاين  ، االلتفات إليها   

 " )٣( وهي دار البقاء

وذلـك أن  ، ي جيب على املتعلم امتثاله هو النوع الثالث من أنـواع الزهـد     ذوالزهد ال 

وملذاا يفوت عليه الكثري من فرص الـتعلم يف      ، انشغال قلب طالب العلم بالسعي وراء الدنيا        

الذي ، وشهواا جيعله ال يشتغل بشيء سوى طلب العلم         ، حني أن اإلقالل من ملذات الدنيا       

واالستمرار لذلك كان معظم الذين نبغـوا يف طلـب          ، مما يساعده على النجاح     ، بصدده  هو  

                                           
، كن يف الدنيا كأنك غريـب       : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، كتاب الرقاق    ، يح البخاري صح:  البخاري   )1(

 ) . ٦٢٨٧: ( رقم احلديث 
، الرياض  ، مكتبة أضواء السلف     ، ١/٣٦٤ ، حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمته       : حممد بن خليفة    ،  التميمي   )2(

  . ١ط، م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
، بـريوت   ، دار الكتاب العـريب      ، ٣٢٢: ص   ، طريقة اهلجرتني وباب السعادتني   : حممد بن أيب بكر     ،  الدمشقي   )3(
 .   ط .د، ت.د



 ٤٨٧

ومل يشتغلوا  ، وفرغوا قلوم لطلب العلم     ، العلم من الفقراء الذين تركوا الدنيا وراء ظهورهم         

، الذين تركوا الدنيا    ، مثل أصحاب الصفة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم           ، عنه بشيء آخر    

قـال أبـو    ، فحازوا من السبق يف ميدان العلم ما مل حيزه غريهم           ، ا فيها للتفرغ للعلم     وزهدو

 اهللاوأين كنت ألزم رسـول      ، يقول الناس أكثر أبو هريرة      " هريرة رضي اهللا عنه وهو أحدهم       

، وال خيدمين فالن    ، وال ألبس احلبري    ، حني ال آكل اخلمري     ، صلى اهللا عليه وسلم لشبع بطين       

  )١(" وكن ألصق بطين باحلصى من اجلوع  ، وفالنة

يف مقابـل   ، واالنتفاع خبدمة اخلدم    ، واللباس الفاخر   ، فهو هنا يضحي بالطعام الفاخر      

 . واالنتفاع بعلمه ، مالزمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ئق لكن املقصود هو التقليل من العال     ، وهذا ال يعين أن طالب العلم جيب أن يكون فقرياً           

  : )الزرنوجي(قال ، الدنيوية حىت ال ينشغل به عن طلب العلم 

مـن طلـب    ، إن اإلنشغال بالعالئق الدنيوية تبعد املتعلم عن حتقيق اهلدف من التعليم            " 

  . )٢(" والوصول إليه ال يتم واملتعلم منشغل الفكر ،وإخالص النية له ، رضاء اهللا 

ء يف تلك القرون أن من يريد العلم فعليه أن يقلل           لذلك كان من املتعارف عليه بني العلما      

 . من عالئق الدنيا قدر املستطاع 

ويؤثره على كـل    ، ال يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حىت يضر به الفقر             : قال مالك   " 

  )٣(" شيء 

ويتجلـى يف   ، فشدة اهتمام املتعلم مبا يطلبه من علم جيعله ال يهتم مبا سواه من املشاغل               

د فائدة أخرى هي أن املتعلم يقلل بالزهد من مهومه اليت قد تشغله عن طلب العلم نتيجـة                  الزه

 ) : أبو حنيفية ( لذلك قال ، إلنشغال فكره خبسارة أو ربح أو غريمها مما يتعلق بالدنيا 

                                           
  .  ٢/٩٢، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )1(
  .  ٦٧: ص ، مرجع سابق ،  ... الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي: فايزة ،  آل عبد اهللا )2(
  . ٧٢: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: ن مجاعة  اب)3(



 ٤٨٨

  )١("ويستعان على حذف العالئق بأخذ اليسري عند احلاجة ،اهلميستعان على الفقه جبمع " 

 . وحتصيله للعلم الذي يريد ، يرون التقليل من الدنيا سبب يف تفوق طالب العلم بل كانوا 

  )٢(" من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم : قال إبراهيم اآلخري " 

 . والنجاح يف العلم ، وكانوا يرون أن ضيق العيش من أسباب الفالح 

ولكن من طلبه بذل    ، فلح  ال يطلب أحد هذا العلم بامللك وعز النفس في        : قال الشافعي   " 

  )٣(" وخدمة العلماء أفلح ، وضيق العيش ، النفس 

 : مبادرة الشباب واغتنام الوقت : رابعاً 

بادروا باألعمال  : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

أو موتاً  ، أو هرماً مفنداً    ، داً  أو مرضاً مفس  ، أو غىن مطغياً    ، سبعاً هل تنتظرون إال فقراً منسياً       

  )٤(" أو الساعة فالساعة هي أدهى وأمر ، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، جمهزاً 

 عنهقبل أن ينشغل    ،   العلم   به طلب فقد كان من أهم ما جيب على طالب العلم أن يبادر            

  . أكثر رسوخاًفيسارع به يف وقت شبابه ألن التعليم يف الصغر ، بشيء آخر من أمور الدنيا 

من تعلم العلم   :  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             –عن أيب هريرة    " 

ومن تعلم العلم بعدما يدخل يف السن كان كالكاتب على          ، وهو شاب كان كوشم يف حجر       

  )٥(" ظهر املاء 

خباصة ملـن   و،  يؤكدون على فائدة التعليم يف وقت الشباب وإقبال العمر           وكان السلف 

  )٦(" ما حفظت وأنا شاب فكأين أنظر إليه يف قرطاس أو ورقة : قال علقمة . " أراد احلفظ 
                                           

  . ٢/٩٢، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )1(
  .  ٢/٩٤، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )2(
  . ٢٠٢: ص ، مصدر سابق  ، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي:  الرامهرمزي )3(
 ) . ٢٤٠٨: ( رقم احلديث ، باب ما جاء يف املبادرة بالعمل ، أبواب الزهد  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )4(

 " . حديث غريب حسن ال نعرفه إال من حديث حمرز بن هارون : "      وقال الترمذي 
  . ١/١٢٥، كتاب العلم باب حث الشباب على طلب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )5(

 " . فيه مروان بن سامل الشافعي ضعفه البخاري ومسلم وأبو حامت : "      وقال اهليثمي 
  . ١/٨٢، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )6(



 ٤٨٩

والعبادة يصرفه عن السيء من األعمـال وعـن         ، كما أن انشغال الشاب بطلب العلم       

 . وهو شاب أجر عظيم ، لذلك كان ملن يطلب العلم ، االشتغال بسفاسف األمور عن معاليها 

 نـشأ يف    ناشئ أميا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال  ،  أمامة الباهلي    عن أيب " 

  )١(" وهو على ذلك كتب اهللا له أجر سبعني صديقاً ، والعبادة حىت يكرب ، طلب العلم 

 . وقد كان من وصايا السلف رضوان اهللا عليهم ألبنائهم أن يطلبوا العلم يف الصغر 

فإنكم إن تكونـوا    ، تعلموا العلم   : هللا عنه لبنيه ولبين أخيه      قال احلسن بن علي رضي ا     " 

  )٢(" فمن مل حيفظ فليكتب ، صغار قوم تكونوا كبارهم غداً 

 كربوا اسـتفادوا مـن      إذا إىل طلب العلم يف الصغر حىت        عليهفهو يوجههم رضوان اهللا     

 . علمهم وأفادوا 

א מ:א א :א
فقد كان عليه التمسك    ، ن لطالب العلم آداب يلتزم ا لتعينه على طلب العلم           وكما كا 

يف اإلسالم  ، وذلك للمكانة الرفيعة اليت حيتلها املعلم       ، مبجموعة من اآلداب مع من يعلمه العلم        

 : ومن أهم هذه اآلداب 

 : أن حيترم معلمه وجيله  : أوالً 

وضـياؤه  ، وحيل حمله نور العلم     ،  عن املتعلم    – بإذن اهللا    –ألن على يديه يرتفع اجلهل      

وقـد  ، واإلجالل  ، فوجب على املتعلم لذلك أن يكافئه على هذا اإلحسان مبقابلته باإلحترام            

وجه اهللا سبحانه وتعاىل أنظار املسلمني إىل هذا األدب مع معلمهم األول رسول اهللا صلى اهللا                

 }هِ ورسـولِهِ وتُعـزروه وتُـوقِّروه وتُـسبحوه بكْـرة وأَصِـيلًا              لِتُؤمِنـوا بِاللَّـ   {: عليه وسلم فقـال تعـاىل       
 ) . ٩: آية ،الفتح(

أي جتلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : تعزروه  : " قال اإلمام الطربي يف تفسريه لآلية       

                                           
  .   ١/١٢٥، باب حث الشباب على طلب العلم ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )1(

 " . يه يوسف بن عطية وهو متروك احلديث ف: "      وقال اهليثمي 
  . ٨٢/ ١، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )2(



 ٤٩٠

  )١(" منن ذكر اهللا وحده دون الرسول : وتسبحوه ، تعظموه : وتوقروه 

أن توقري املعلم يكون أيضاً احتراماً لفارق السن بينه وبني املتعلمني لقوله صـلى اهللا               كما  

  )٢(" ويرحم صغرينا ، ليس منا من مل يوقر كبرينا : " عليه وسلم 

 : ومن توقريه أن ال يرفع صوته عنده 

وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل للمؤمنني خفض أصوام عند رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صـوتِ النبِـي ولَـا           {: وتعظيماً فقال تعاىل    ، سلم احتراماً له    و
ونرعلَا تَش أَ�تُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهره٢:آية،احلجرات( }تَج( 

 .والتوقري ملن يعلمهم ، ولذلك أخذ املسلمون هذا األدب ليظهروا من خالله االحترام 

وكان بأصحابه من اإلعظـام     ، رأيت مالك بن أنس غري مرة       : بن عبد امللك    قال حيىي   " 

   )٣(" وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، والتوقري له 

 : تعظيمه يف اخلطاب : ثانياً 

 علم وتوقريه كما أن من احترام امل

، أو احلـافظ    ، أيها العـامل    : أن يعظمه يف خطابه بنسبته إياه إىل العلم مثل أن يقول            " 

   )٤(" وإن قال سيدي جاز ، وحنومها 

فكانوا يستخدموا إلظهـار    ،  األلقاب بني املتعلمني يف القرون األوىل        تلكوقد شاعت   

يرى أنه من اجلائز أن يقول املـتعلم        ) غدادي  احلافظ الب ( بل إن   ، االحترام والتقدير للمعلمني    

                                           
ـ ١٤١٥، دمشق  ، دار الفجر اإلسالمي     ، ٥١١: ص   ، خمتصر تفسري الطربي  : حممد بن صمادح    ،  التجييب   )1( -هـ

  . ٧ط، م ١٩٩٥
وقـال  ) ١٩٨٤: (رقم احلـديث  ، باب ما جاء يف رمحة الصبيان      ، صلة  أبواب الرب وال   ، اجلامع الصحيح :  الترمذي   )2(

 " . حديث غريب : " الترمذي 
  .  ١/١٨٢، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )3(
  . ١/١٨٣، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )4(



 ٤٩١

وذلك لقوله صلى اهللا عليه  وسلم ألصحابه ملا جاء سعد بن معاذ يف غـزوة                ) سيدي  ( ملعلمه  

   )١(" قوموا إىل سيدكم : " اخلندق 

 : أن يظهر اهليبة له : ثالثاً 

 أريد أن أسأل    مكثت سنتني : قال ابن عباس    . " ومن هيبته ملعلمه أن ال يكثر من سؤاله         

   )٢(" عمر بن اخلطاب عن حديث ما منعين إال هيبته 

 عـن لكن امتنـاعهم    ، ومل يكونوا ميتنعون من السؤال زهداً يف االستفادة فهذا ال جيوز            

فيـستفيدون العلـم     ، فيهاومساعهم لكل فائدة تقال     ، السؤال يقابله جلوسهم يف حلق العلم       

 . علم بكثرة السؤال أن يذهبوا هيبة املبالتدريج بدون 

   )٣("كان الرجل جيلس إىل احلسن ثالث سنني ال يسأله عن شيء هيبة له: عن أيوب قال " 

 فيـستفيد ، ين ليعلق عليها املعلم     بل لقد كان بعضهم يورد ما مسعه من أحاديث عن آخر          

 . ما يريده منها  

ال ، يت ركبته   جالست سعيد بن املسيب ست سنني حتاك ركب       : كان ابن شهاب يقول     " 

   )٤("  اليوم كذا وقالوا اليوم كذا فيتكلم قالوا:أقدر منه على حديث إال أين أقول 

 : أن يعرف له حقه وال ينسى فضله : رابعاً 

 . وذلك اعترافاً من املتعلم حبجم املعروف الذي أسداه له معلمه 

فكلما لقيتـه    ، كنت إذا مسعت عن الرجل احلديث كنت عبداً له ماحيي         : قال شعبة   " 

ما أحد عنده ثالثة أحاديث إال وأنا عبده حىت ميوت وما مسعت من أحـد               : وقال  ، سألته عنه   

   )٥(" شيئاً إال واختلفت إليه أكثر مما مسعت منه 

                                           
 ) ٦١٣٧: (رقم احلديث ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ، كتاب اجلهاد والسري  ، اريصحيح البخ:  البخاري )1(
  . ١/١١٢مصدر سابق   ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )2(
  .  ١/١٨٤، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )3(
  . ١/١٨٤، مصدر سابق  ، ب السامعاجلامع ألخالق الراوي وآدا:  البغدادي )4(
  . ٩٠: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم:  ابن مجاعة )5(

  . ١/١٨٥، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي 



 ٤٩٢

 : حيسن االستماع إليه واحلديث معه : خامساً 

 ) . ١٨: آية ، الزمر ( }حسنه الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَ{: لقوله تعاىل 

وأصـحابه  ،أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : " وعنِ أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال   

   )١(" كأمنا على رؤوسهم الطري 

 التشبيه يستخدم للداللة على اإلنصات الشديد الذي ال يكاد املستمع يتحرك معـه              وهذا

ذا األدب حيتاجه من أراد االستفادة ممـا يـسمع ألن           وه، فيقع الطري على رأسه لشدة سكونه       

 . حسن االستماع يعين حسن الفهم واالستفادة 

 : كما أن من آداب املتعلم مع معلمه 

وأن يـدعو ملعلمـه     ، فإن مل يستطع قام من الـس        ، ويرد غيبته   ، أن يعظم حرمته    " 

   )٢( " قدوةويتخذه ، ويستغفر له 

 يف حـق     وهي ،داب هي أصال من حق املسلم على املسلم         وكما نرى فإن بعض هذه اآل     

 . ونفعه له ، املعلم آكد لفضله على املتعلم 

مع العامل يف وصايا جامعة مثـل       وقد خلص البعض اآلداب اليت جيب على املتعلم اتباعها          

 : وصية علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اليت قال فيها 

وأن ، وختصه دوم بالتحية    ، قوم عامة   من حق العامل عليك أن تسلم على ال       " 

وال تقول قال فالن خالفـا  ، وال تغمزن بعينك   ، وال تشري عنده بيدك     ، جتلس أمامه   

وال تلح عليه   ، وال تأخذ بثوبه    ، وال تسار يف جملسه     ، وال تغتابن عنده أحداً     ، لقوله  

ر مـىت يـسقط     فإمنا هو مبرتلة النخلة تنتظ    ، وال تعرض من طول صحبته      ، إذا كسل   

وإن املؤمن العامل ألعظم أجراً من الصائم القائم الغازي يف سـبيل            ، عليك منها شيئاً    

   . )٣(" اهللا ، وإذا مات العامل انثلمت ثلمة يف اإلسالم ال يسدها شيء إىل يوم القيامة 

                                           
 ) .   ٢٧٩١: ( رقم احلديث ، باب فضل النفقة يف سبيل اهللا، كتاب اجلهاد  ، صحيح البخاري:  البخاري )1(
   . ٩٠: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: ابن مجاعة  )2(
  . ٩٠: ص ، مصدر سابق  ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )3(



 ٤٩٣

يرى مـن   ، واملتأمل يف هذه اآلداب اليت أوصى ا أحد أئمة القرن األول اهلجري األول              

بدءاً بأبسط حقوق املسلم على املسلم الذي       ، وإجالهلم للعلماء   ،خالهلا بوضوح مدى تقديرهم     

وذلك بعدم اجللوس جبـوار     ، مروراً باالحترام التام يف طريقة اجللوس       ) السالم عليه   ( هو حق   

ألن  ، السأو بالعينني يف    ، وأيضاً بعدم استخدام اإلشارات باليدين      ، العامل بل اجللوس أمامه     

وأيضاً أن حيرص املتعلم علـى أال يتعمـد         ، ويشغل املتعلمني   ، ذلك مما يقلل هيبة جملس العلم       

وحيرص أيـضاً علـى     ،  املخالفة لقول معلمه يريد بذلك إظهار أن معلمه خمطئ           األقوالإيراد  

ة وإال  أو حيط من قدر من هو أعلى منه مرتل        ، اجتناب الغيبة حبضرته لكي ينال مرتلة أعلى عنده         

، وأن ال يسار حبديثه يف جملسه ألن العلم حق عام للجميع            ،  جملس العلم وغريه     يففالغيبة حمرمة   

وأن ال يلح عليه يف سـؤال يف        ، وأيضاً أن ال ميسك بثوب املعلم عند احلديث معه احتراماً له            

ألن ،   وأخرياً أن ال ميل طالب العلم أو يضجر من طول مالزمـة العـامل             ، حال فتور نشاطه    

 . وإن طال الزمن أو كانت الفائدة بطيئة ، مالزمته له تعين استفادته منه 

א :א:א
فإن له أيـضاً    ، وآداباً يلتزم ا مع معلمه      ، وكما أن لطالب العلم آداباً يلتزم ا يف نفسه          

 : آداباً يلتزم ا أثناء سري الدرس ومنها 

 :  إىل الس البكور: أوالً 

فقد كان البكور إىل جمالس العلم من مسات املتعلمني الذين كانوا حيرصون على االلتزام ا               

   . )١(" اللهم بارك ألميت يف بكورها : " عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

   )٢("والصف األول، يف طلب العلم " أي : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما عن هذا احلديث 

السري ، بنفي االعتماد   : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال         ) " هـ١٠٦ت( ل للشعيب   وقي

                                                                                                                                
  . ١/١٩٩، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي  -
  .   ١٠٠: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: اعة ابن مج -

 ) ٤٦٠٧(رقم احلديث ، باب ما يرجى من الربكة يف البكور ، أبواب التجارات  ، سنن ابن ماجة:  ابن ماجة )1(
 )  ) .  ١٨١٩: (رقم احلديث ، مرجع سابق  ، صحيح سنن ابن ماجة: األلباين " ( حديث صحيح    " 

   . ١/١٥٠، مصدر سابق  ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي  )2(



 ٤٩٤

   )١(" وبكور كبكور الغراب ، وصرب كصرب اجلماد ، يف البالد 

اقتداءاً بسنته صـلى اهللا     ، فكانوا حيرصون على بدء اليوم الدراسي من بعد صالة الفجر           

 . مث جيلس إىل الناس ليعلمهم  – أي الفجر – كان يصلي الغداة حيثعليه وسلم 

 العلم على عهد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           حلقعن  : عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال        

إمنا كانوا إذا صلوا الغداة فعدوا حلقاً حلقاً يقرأون القـرآن ويتعلمـون الفـرائض               : " وسلم

   )٢("والسنن

 : السالم على أهل الس عند احلضور واإلنصراف : ثانياً 

 بزيـادة وخيص الشيخ  ، فكان طالب العلم يسلم على احلاضرين بصوت مسموع للجميع          

   . )٣(مث إذا أراد اإلنصراف يسلم أيضاً ، يف التحية إكراماً له 

فإن بـدا لـه أن      ، فليسلم  ، إذا انتهى أحدكم إىل جملس      : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

   )٤(" ألوىل بأحق من اآلخرة فليست ا، مث إن قام فليسلم ، فليجلس ، جيلس 

 : أن ينصت أثناء الدرس وحيسن االستماع : ثالثاً 

وعـدم  ، اإلنصات أثناء الدرس    ، فكان من أهم آداب املتعلمني يف املساجد يف دروسهم          

 . أو التحدث بأحاديث جانبيه بني املتعلمني ، مقاطعة املتكلم 

إذ خرج رسول   ، كنا جلوساً يف املسجد     : "  أنه قال    – رضي اهللا عنه     –عن أيب سعيد اخلدري     

   )٥("ال يتكلم أحد منا، فكأن على رؤوسنا الطري ، فجلس إلينا ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك ألن اإلنصات يعطي الفرصة للمتعلم نفسه أو لبقية املتعلمني أن يسمعوا كالم املعلم              

 . ويفهموه ويفكروا فيه ، 

                                           
  . ١/٨١، مصدر سابق  ، تذكرة احلفاظ: الذهيب  )1(
   " . حديث ضعيف : " وقال اهليثمي  ، ١/١٣٢، باب اجللوس عند العامل ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد:  اهليثمي )2(
  . ١٤٦: ص  ، تذكر السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم :ابن مجاعة  )3(
 ) ٢٨٤٩(رقم احلديث ، باب التسليم عند القيام والقعود ، أبواب االستئذان واالدب  ، اجلامع الصحيح: الترمذي  )4(

 " . حديث حسن : " وقال الترمذي 
  ) . ٢٧٩١:(رقم احلديث ، بيل اهللا باب التفقه يف س، كتاب اجلهاد   ، صحيح البخاري: البخاري  )5(



 ٤٩٥

وإن كان بليغاً مع سوء ، ال ينتفع الرجل بالقول     : " االستماع  لذلك قال أعرايب عن أدب      

   )١("االستماع 

فـإذا مل   ، والتفكري فيه   ، ألن سوء االستماع ال يعطي فرصة للمتعلم لفهم ما يلقي عليه            

 . وجودته ، حيدث الفهم مل ينتفع املتعلم مبا قيل مهما كانت بالغته 

: وثالثها  ، االستماع  : وثانيها  ، الصمت  : أوهلا  : عة  لذلك كانوا جيعلون للعلم أبواباً أرب     

   . )٢(نشره وتعليمه : ورابعها ، العمل بالعلم 

فلكي يستفيد املتعلم من أي علم يلقى إليه البد له أن يصمت ليستمع ما يقال وأن حيسن                 

مث ، مبا علمه   فعليه أن يعمل    ، وفهم  ، فإذا مسع   ، ويربط بني األقوال    ، االستماع ويتفهم املعاين    

 . وبذلك تتحقق الفائدة مما تعلمه ، وينشره ، يعلمه 

 : أن يرتب دروسه فيبدأ باألهم فاملهم : رابعاًُ 

يف حتـصيل   ، وعلى مهته   ، وهذا األدب كان فيما مضى مما يعتمد فيه الطالب على نفسه            

د وكان على الطالب    تعقد يف املسجد الواح   ، فكانت احللقة املتعددة ف خمتلف العلوم       ، العلوم  

منها أن خيتار منها ما يريده وما يقرر البدء به لذلك فقد كان العلماء ينصحون الطالب أن خيتار 

وما يقرر البدء به لذلك فقد كان العلماء ينصحون الطالب ويوجهوم يف كيفيـة              ، ما يريده   

سائر علومه ألنه أصل    ون هلم القرار النهائي حول ذلك يف        ويترك،اختيار ما يناسبهم من علوم      

  .   )٣(العلوم وأمهها

 . مث بعد ذلك يؤسس نفسه يف بقية العلوم 

وعلومـه واألصـوليني    ، فيحفظ من كل فن خمتصر جيمع فيه بني طرفيه من احلديث            " 

 .  )٤(" والنحو والتصريف 

                                           
  . ١/١٩٥، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع : البغدادي  )1(
  . ١٤٤: ص ، مصدر سابق  ، أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين   )2(
   ١١٣: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل و املتعلم:  ابن مجاعة )3(
 ١١٣: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل و املتعلم: ابن مجاعة )4(



 ٤٩٦

 الكرمي  وإذا كان العلماء قد اتفقوا يف القرن األول ا هلجري وإىل يومنا هذا على أن القرآن               

وبأيها جيب البدء تـاركني بـذلك       ، فإم اختلفوا يف ترتيب العلوم      . هو أصل العلوم وأمهها     

وعلى عاتق ويل أمره إذا كـان       ، املسؤولية يف ترتيب تناول العلوم املختلفة على الطالب نفسه          

 . صغرياً 

دايـة طلبـه    وكانوا ينصحون الطالب باحلذر من اإلشتغال باإلختالفات بني العلماء يف ب          

وأن يركز جهوده على إتقان كتاب واحد أو كتـب          ، وحيريه  ، للعلم ألن ذلك يشوش ذهنه      

 .  )١(متعددة إن حيتمل ذلك 

 : ويلتزم بأدب السؤال ، أن يسأل عما ال يعلمه : خامساً 

وأن ال يستحي من    ، فعلى الطالب إذا عرض له أمر ال يعرفه أن يسأل شيخه ومعلمه عنه              

  )٢(" وأدب سؤال ، وحسن خطاب ، وتفهم ما تعقد بتلطف ، كل عليه سؤال ما أش

 ) . ٤٣: آية ، النحل (}فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم الَ تَعلَمون{ : وذلك لقوله تعاىل 

مل ميـنعهن احليـاء أن      ، نعم النساء نساء األنصار     : " وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها       

  )٣( "  يتفقهن يف الدين

وبطريقة السؤال كانوا يتوصلون    ، والتزود من علمه    ، فكانوا حيرصون على سؤال املعلم      

فعلى من يريـد    ، إىل ما يريدون معرفته ألنه ال يوجد يف ذلك الوقت منهج حمدد يسريون عليه               

لعلم ا: "االستزادة واالستفادة أن يسأل ليتعلم لذلك كان من أشهر أقواهلم يف طلب العلم قوهلم               

  )٤("  وتفتحها املسألة ، خزائن 

ذلك أن العلم كان يف ذلك الوقت يف صدور العلماء وهو نتاج خربم وجتربتهم يف فنونه                

فال يستطيع املعلم عرض كل ما لديه للطالب إذا مل يسأل هو عن ما يريد معرفتـه                 ، املختلفة  

                                           
   ١١٦: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل و املتعلم:  ابن مجاعة )1(
   ١٥٦: ص ، مصدر سابق  ، تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل و املتعلم:   ابن مجاعة )2(
 ) .   ١٣٠: (رقم احلديث ، باب احلياء يف العلم ، كتاب العلم  ، صحيح البخاري:  البخاري )3(
  . ١/٣٢، مصدر سابق  ، الفقيه واملتفقه:  البغدادي )4(
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اً وال طلباً للـشهرة وإظهـار       وعلى الطالب حني يسأل أن يلتزم بأدب السؤال فال يسأل تعنت          

ألن يف ذلك   ، ويسأل عما جيهله فال يتعمد السؤال عما يعلمه         ، للمعرفة بل يسأل دف التعلم      

 . محق وتضييع للوقت بدون فائدة 

كما أن عليه أن حياول حتري الوقت املناسب للسؤال فال يسأل معلمه إال بعد أن ينتـهي                 

 .  )١( أو إنشغاله،  وقت غضبه وال يسأله يف، من الدرس فال يقاطعه 

فإن التزام أدب السؤال وحتري الوقت املناسب له فإنه سيحق أكرب الفوائد مـن خـالل                

   )٢(" حسن املسألة نصف الفقه : " تعلمه لذلك قال املربون املسلمون عن السؤال وفائدته 

يـؤدي إىل فهـم     ف، فقد كانوا يرون أن السؤال ا جليد يستخرج العلم الكثري من العامل             

 . السائل وكثرة علمه 

 : أن يتأدب مع أهل الس : سادساً 

فكانوا ، وغريهم  ، فكان من دأم التزام األدب مع أهل الس أو احللقة من رفقاء املتعلم              

 . حيرصون على عدم التقدم على األكابر يف السن واملرتلة يف احلديث 

أخربوين بشجرة  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسو : عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال        

، فوقع يف نفـسي ا لنخلـة        ، وال حتث ورقها    ، مثلها مثل املسلم تؤيت أكلها حني بإذن را         

هـي  : فلما مل يتكلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم          ، ومث أبو بكر وعمر     ، فكرهت أن أتكلم    

فمـا منعـك أن     : قال  ،  يف نفسي النخلة     وقع، يا أبتاه   : فلما خرجت مع أيب قلت      ، النخلة  

وال أبا  ، ما منعين إال أين مل أرك       : قال  ، تقوهلا ؟ لو كنت قلتها كان أحب إيل من كذا وكذا            

  .  )٣(" بكر تكلمتما فكرهت 

ومرتلـة فـال يـتكلم      ، فابن عمر رضي اهللا عنهما يراعي وجود من هو أكرب منه سناً             

 . جابة حبضورمها بالرغم من معرفته باإل

                                           
  .   ١/٢١٢، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :  البغدادي )1(
  . ١/٢١٣، مصدر سابق  ، آداب السامعاجلامع ألخالق الراوي و: البغدادي  )2(
 ) . ٦٠١٩: (رقم احلديث ، .. باب إكرام الكبري ، كتاب األدب  ، صحيح البخاري: البخاري  )3(
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وأخذ اإلذن  ، وعدم أخذ نوبته بدون رضاه      ، كما كانوا يلتزمون مبراعاة املتقدم بالسؤال       

  . )١(منه 

א א :א:א
وكما أن للطالب آداباً يلتزم ا يف نفسه ،ومع معلمه ،وأثناء حضوره للدرس ، فإن لـه                 

 : ركونه الس من أمهها أيضاً آداب يلتزم ا مع زمالئه الذين يشا

 : اختيار الرفيق واجلليس : أوالً 

فيجب على املتعلم أن يحسن اختيار اجلليس الصاحل الذي يفيده يف دنياه وآخرته ، فـال                

مثل اجلليس الصاحل والسوء ، كحامل املسك ،        : " قال صلى اهللا عليه وسلم      .تضره مصاحبته   

ذيك وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحياً طيبـة ،             ونافخ الكري ، فحامل املسك إما أن خي       

 )٢(".ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثة 

صلى اهللا عليه وسلم فائدة اجلليس الصاحل وكيف أن اإلنسان إذا مل يـستفد              وهنا يوضح   

يسأله عن خري ، أو تكون لـه        منه مباشرة باألخذ عنه ، فإنه ال يعدم أن يقتبس منه خلقاً ، أو               

السمعة احلسنة بني الناس ملصاحبته لألخيار ،وهذه أدىن الفوائد اليت قد حيصل عليها من مـن                

جمالسة األخيار ، وأما اجلليس السيئ فإن مل يكن ضرره مباشر على من جيالسه بأن يسبب لـه                  

 جليسه وإما أن يؤذيه بشكل      األذى بتزيني املعاصي له ،ودعوته إليها ،ونقل األخالق السيئة إىل         

 .غري مباشر بأن تسيء صحبته له إىل مسعته وسريته بني الناس 

وقد حرص صلى اهللا عليه وسلم على إكساب صحابته عادة اختيار اجللـيس الـصاحل،               

تـآخوا يف اهللا أخـوين      : " والرفيق الناصح ،فعمل على املؤاخاة بني أصحابه ، فقـال هلـم             

 .)٣("أخوين

                                           
  . ١/٣٠٢، مصدر سابق  ، اجلامع إلخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي  )1(

   . ١٥٨: ص ،  مصدر سابق ،تعلم تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل وامل:    ابن مجاعة 
 ) .١٩٦٢٤: ( ، رقم احلديث املسند أمحد ، )2(

 ".حديث صحيح على شرط الشيخني : " وقال حمقق املسند  
 .٢/١٠٩ ، مصدر سابق ، السرية النبوية:  ابن هشام )3(
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ك صلى اهللا عليه وسلم إال للعمل على أن يفيد بعضهم بعضاً ، ويقوم بعضهم      ومل يفعل ذل  

بنصيحة بعض ،فيعلم العامل منهم اجلاهل ،ويساعد الغين الفقري ،ويشري األخ على أخيه مبا يعلمه               

 .له من اخلري ،وجيتهد يف النصح له 

يهـا املـسلم اختيـاره      وقد وضع اهللا تعاىل يف كتابه العزيز القاعدة اليت ينبغي أن يبين عل            

. ﴾  الْأَِخلَّاء يومِئٍذ بعضهم ِلـبعٍض عـدو ِإلَّـا الْمـتِقني          ﴿  : للجليس والرفيق يف قوله تعاىل      

فاإلخوة اليت ال تبىن على أساس التقوى والعمل الصاحل ، تنقلـب إىل             ) . ٦٧: الزخرف،آية  (

 .حسرة وعداوة يوم القيامة 

 : التواصي باخلري بني املتعلمني التناصح و: ثانياً 

: ملن يا رسول اهللا ؟ قال       : قلنا  : الدين النصيحة   : " وذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم قال        

  )١( " .هللا ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني ، وعامتهم 

والنصيحة كما يف احلديث الشريف تكون من ضمن ما يبذله املسلم إلخوانه املـسلمني              

 : اً وتكون نصيحة املسلم إلخوانه املسلمني عموم

بإرادة اخلري هلم ،وبيان احلق هلم ،وداللتهم عليه ،وعدم غشهم ،وجماملتـهم يف             " 

دين اهللا، ويدخل فيه أمرهم باملعروف ،ويهم عن املنكر،ولو خـالف هـواهم             

 وطريقتهم ،أو مسايرم يف طريقتهم ،وجماملتهم يف دين اهللا باسم األخوة وحـىت      

ال ينفضوا ، أو ينفروا ،فهذا ليس من النصح الذي أمر به نبينـا عليـه الـصالة                 

 )٢ (" .والسالم 

 .وقد متسك املسلمون يف القرن األول اهلجري ذا اخللق 

مسعت جرير بن عبد اهللا يقول يوم مات املغرية         : عن زياد بن عالقة قال      

م بإتقاء اهللا وحده ال     عليك: وأثىن عليه وقال    : بن شعبة قام ، حممد اهللا       

                                           
"  األلبـاين    صـحيح ) " ٤٩٤٤: ( ، كتاب األدب ، باب يف النصيحة ، رقـم احلـديث              سنن أيب داود  :  أبو داود    )1(
 ))٤١٣٥: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث صحيح سنن أيب داود:األلباين(
 .٣٢٩: كتب اآلداب ، مرجع سابق ، ص:  الشلهوب ،فؤاد )2(
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شريك له ،والوقار والسكينة حىت يأتيكم أمري ، فإمنا يـأتيكم اآلن ، مث              

أما بعد فـإين    : استعفوا ألمريكم ،فإنه كان حيب العفو ، مث قال          : قال  

أبايعك على اإلسالم ، فـشرط      : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت        

ا ،ورب هذا املـسجد إين      علي ، والنصح لكل مسلم ،فبايعته على هذ       

 )١(".لناصح لكم ،مث استغفر ،ونزل 

فهذا رجل من عامة املسلمني يرى أن من واجبه أن ينصح هلم ،ويوصيهم بتقوى اهللا بعد                

أن مات أمريهم ،من أن أحداً مل يأمره بذلك لكنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى                   

 . صلى اهللا عليه وسلم ذلك ،فقام بتطبيق ما بايع عليه رسول اهللا

 : مساعدة رفقاؤه وتفقد أحواهلم : ثالثاً 

وقد كان املتعلمون حيرصون على مساعدة بعضهم البعض ،وتفقد أحوال بعضهم البعض            

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ،مث شبك بـني          : " عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم       

رفة أحوال مجيع من لديه يف الس ،أو احللقة بينما يـستطيع            فاملعلم ال يستطيع مع   )٢(".أصابعه  

املتعلمون ذلك حبكم قرم من بعضهم ،وقضائهم وقتاً طويالً بصحبة بعضهم فكانوا حيرصون             

على مساعدة الغرباء واحملتاجني من أهل الس أو احللقة ،ومواسام باملال واجلهد ،ويقدموم             

ة عليه وسؤاله وذلك ألن إقامتهم حمدودة وحاجتهم إىل اإلسراع يف           يف األخذ عن املعلم ،والقراء    

 .طلب العلم للعودة إىل بالدهم ،أو التفرغ لطلب الرزق أشد من حاجة غريهم 

فكـان  . )٣("واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه           : " قال صلى اهللا عليه وسلم      

 أحوال بعض من أهم ما متيز بـه املتعلمـون يف     التعاون ،والتواسي بني املتعلمني وتفقد بعضهم     

 .املساجد يف القرن األول اهلجري 

                                           
:  ،رقـم احلـديث   "الدين النـصيحة  "  ، كتاب اإلميان،باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         صحيح البخاري : البخاري )1(
)٥٨ ( 
 ) .٥٩٠٦:( ،كتاب األدب ،باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً ، رقم احلديث لبخاريصحيح ا:  البخاري )2(
" صحيح البخـاري    ) ." ٤٩٤٦: ( ،كتاب األدب ،باب يف املعونة للمسلم ،رقم احلديث          سنن أيب داود  :  أبو داود    )3(
 )) .٤٦٣٧: ( ،مرجع سابق ، رقم احلديث صحيح سنن أيب داود: األلباين (
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فكان القراء من أصحاب جملس رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـرأون القـرآن                 

ويتدارسون بالليل ويتعلمون ،وكانوا بالنهار جييئون باملاء فيضعونه باملـسجد ،وحيتطبـون ،             

  )١( .هل الصفة والفقراء فيبيعونه ويشترون به الطعام أل

التواسي بني املتعلمني ،ومساعدة بعضهم لبعض بالعمل       ،وهنا نرى بوضوح مبدأ التعاون      

واجلهد قبل املال ألن اجلميع كانوا من الفقراء يف بداية الدعوة اإلسالمية فكان هؤالء القـراء                

، ويف عهـد التـابعني      يعملون ملساعدة إخوام من املتعلمني الفقراء جداً من أصحاب الصفة           

عن املتعلمني يف حلقة الفقيه املدين زيـد بـن أسـلم            ) هـ١٤٠ت(يقول أبو حازم األعرج     

لقد رأيتنا يف جملس زيد بن أسلم أربعني فقيهاً أدىن خصلة فينا التواسي مبا يف     ) : " هـ١٣٦ت(

 .اته فكان يواسي بعضهم بعضاً مبا ميلك وعلى قدر طاقته وإمكاني. )٢( ...".أيدينا 

 : سالمة الصدر ،واالبتعاد عن التباغض والتحاسد : رابعاً 

ومن أهم أخالق املسلمني مع بعضهم البعض سالمة الصدور ،واالبتعاد عن التبـاغض ،              

والتحاسد اللذين قد يقذفهما الشيطان يف قلوم ،فيستجيب بعضهم له حبكم جـو التنـافس               

عليمية واليت تسودها روح التنافس ،ويطلـب فيهـا    والتسابق اللذين تفرضهما طبيعة العملية الت     

 .اجلميع النجاح والتفوق 

:   لذلك أوصى صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني بوصية جامعة ،فقال صلى اهللا عليه وسـلم                

ال تباغضوا ، وال حتاسدوا ، وال تدابروا ، وكونوا عباد اهللا إخواناً ، وال حيل ملسلم أن يهجر                   "

 :  واملعىن من هذا احلديث هو كما قال النووي )٣(".م أخاه فوق ثالثة أيا

أن ال يتمىن أحدكم زوال نعمة أخيه اليت ساقها اهللا إليه فإن ذلك من الظلـم ،            " 

والعدوان وال يبغض أحدكم أخاه ،بل حتابوا ، وال يهجر أحدكم أخـاه فـوق               

 ﴾ أي   ثالث ، فإن اهلجران حمرم بني املسلمني ، ﴿ وكونوا عبـاد اهللا إخوانـاً              

                                           
 .٣/٥١٤ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى:  ابن سعد )1(
 .١/١٣٢ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )2(
حـديث  ) ." ٤٩١٠: ( ، كتاب األدب ، باب فيمن يهجر أخاه املسلم ،رقـم احلـديث               سنن أيب داود  :  أبو داود    )3(

 ) ) .٤١٠٣: ( ، مرجع سابق ، رقم احلديث صحيح سنن أيب داود: األلباين " ( صحيح
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تعاملوا ، وتعاشروا معاملة اإلخوة ، ومعاشرم يف املـودة والرفـق ،والـشفقة              

من صفاء القلوب والنـصيحة بكـل       ،واملالطفة ،والتعاون يف اخلري ، وحنو ذلك        

  )١(".حال

 من أحرص الناس على احلفاظ على سـالمة         – رضوان اهللا عليهم     –وقد كان الصحابة    

ى عدم التحاسد والتباغض ،وعدم االستجابة لنــزعات        صدروهم على بعضهم البعض ،وعل    

الشيطان وحتريشه بني املؤمنني ،فكانوا يبادرون بتصفية قلوم من األحقاد والضغائن حـىت ال              

 .تستحكم يف نفوسهم وتزيد عمقاً مع مرور الوقت 

كنت جالساً عند النيب صلى اهللا عليـه        :  قال   –رضي اهللا عنه    –عن أيب الدرداء    

ذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبته ، فقال النيب صلى               وسلم إ 

إين كان بيين ،وبني ابن     :،فسلم ،وقال   )٢(أما صاحبكم فقد غامر     : اهللا عليه وسلم    

اخلطاب شيء ،فأسرعت إليه ، مث ندمت ،فسألته أن يغفر يل ، فأىب علي فأقبلت               

، مث إنَّ عمر ندم ،فأتى مرتل أيب بكـر          يغفر اهللا لك يا أبا بكر ثالثاً        : إليك،فقال  

ال ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم فجعل          : أمث أبو بكر ؟ فقالوا      : ،فسأل  

وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم يتمعر حىت أشفق أبو بكر ،فجثا على ركبتيه ،فقال 

إن :  وسلم واهللا أنا كنت أظلم مرتني ، فقال النيب صلى اهللا عليه          : يا رسول اهللا    : 

صدق ،وواساين بنفسه وماله ،     : كذبت ، وقال أبو بكر      : اهللا بعثين إليكم ،فقلتم     

 )٣(". فهل أنتم تاركوا يل صاحيب مرتني أو ثالثاً ، فما أوذي بعدها 

رضي اهللا – حيصل نزاع بسيط بينه وبني عمر بن اخلطاب    –رضي اهللا عنه    –فهذا الصديق   

رة ،مث يندم على ذلك ،فيذهب إليه ليعتذر ولكن ابن اخلطـاب مل    فيبادره الصديق باحملاو   –عنه  

يقبل اعتذاره يف ذلك الوقت لشدة غضبه ،ثن إن عمر ندم ،فأتى إىل منـزل أيب بكر يسأل عنه    

                                           
 .٣٣٨-٣٣٧:  ، مرجع سابق ، ص كتاب اآلداب:  الشلهوب ، فؤاد )1(
 .أي خاصم : غامر )2(
 ) .٣٦٩٥: ( ،كتاب الفضائل ، باب فضائل أبو بكر الصديق ،رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )3(
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ليخربه بأنه قبل اعتذاره لكن أبا بكر كان قد سبقه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه                  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غاضباً ألن أبو بكر أغضب ،      اخلرب ،فأقبل عمر عند ذلك و     

فكان من حسن خلق أيب بكر عندما رأى غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن محل نفسه                  

فوضح الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مكانـة أيب بكـر            " أنا كنت أظلم مرتني     " احلق وقال   

ث أصحابه على عدم إيذائه ،وتقدير مكانته لدى        ومنـزلته ،وفضله ،وسابقته ،يف اإلسالم ليح     

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم ،حيث التزم الصحابة بلك ،وكانوا يعرفون له فضله ،ومنـزلته 

وهؤالء صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا لكل منهم مـن العلـم ،والفـضل ،                  

 ،أو يقبل اآلخر اعتـذاره      حيرصون على سالمة صدورهم ،فيعتذر أحدهم لآلخر إن أخطأ عليه         

 .فتصفوا النفوس من الضغائن واألحقاد 

 : اخللق مع األخوان : خامساً 

فعلى املتعلم أن حيسن خلقه عموماً مع إخوانه املتعلمني ،وذلك باللني معهم ، والرفق م               

خياركم أحـسنكم   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .والتواضع هلم وعدم التكرب عليهم      

 )١(". أخالقاً 

وحبسن اخللق تدوم العشرة ،وتأتلف القلوب ،وتسل السخائم من الـصدور ،            " 

فحرى باإلخوان أن يبسطوا وجوههم إلخوام ، وأن ينتقوا أطايب الكالم هلم ،             

 .)٢(". وأن يغضوا عن هنام وزالم ،ويلتمسوا هلم املعاذير 

خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عـِن       ﴿   : وقد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم        

اِهِلني٩٩: األعراف ،آية .( ﴾ الْج. ( 

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم أحلم الناس وأحسنهم خلقاً مع من يعلمهم ،ومع جلسائه               

وقد كان املتعلمون يف القرن األول اهلجري حيرصون على اقتباس حسن اخللـق مـن               .عموماً  

 .يهم وحيثهم أولياؤهم على ذلك معلم

                                           
 )٥٩٠٩: (رقم احلديث ، كتاب األدب ، باب مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشاً ، صحيح البخاري: البخاري)1(
  .٣٣٢:  ، مرجع سابق ،صكتاب اآلداب:  الشلهوب ، فؤاد عبد العزيز )2(



 ٥٠٤

 : قالت أم مالك بن أنس له وهي توصيه قبل ذهابه لطلب العلم 

  )١(".،فتعلم من أدبه قبل علمه ) هـ١٣٦أي ابن فروخ ، ت( اذهب إىل ربيعة " 

ويشمل حسن اخللق مجيع ما حيسن باملسلم إتباعه من آداب عامٍة ،وخاصة يف نفـسه ،                

مما ال يتسع اال لبـسطه      .اخل  ...ولني اجلانب ،والشجاعة ،والكرم     ومع اآلخرين كالتواضع ،   

 .هنا 

 

 

                                           
 .ت. ، دار التراث ، القاهرة ،د١١٠: ،ص الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب :  املالكي ، ابن فرحون )1(



 :الفصل الثامن   

א א א
א

מ א א
א א
א א א
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والعلوم املختلفة ومن   ،إن الكتابة هي إحدى الوسائل اليت يتم من خالهلا حفظ الثقافات                  

وإن من امللفت للنظر قلة استخدام العرب للكتابة قبـل ظهـور            ، مث نقلها إىل األجيال القادمة      

 ا وموادها  بل واهتمامهم الشديد بالكتابة وأدوا، مث كثرة استخدامهم هلا بعد انتشاره ،اإلسالم 

فلما جاء اإلسالم ونزلت رسالة القرآن الكرمي وأقبل الناس على التعلـيم            " 

، استجابة لآليات الكرمية اليت حتض على العلم والتفكر يف شؤون الدين والـدنيا    

ظهر لون جديد من ألوان األدب هو فن الكتابة الذي هو ابن شرعي للحـضارة               

  )١(" ة أو معرفة ومل يكابدوه أو حياولوه اإلسالمية مل يكن للعرب به سابق خرب

ووسائل تـدوين   ،اهتمام املسلمني بالكتابة من خالل تطويرهم ألدواا وموادها         ويتجلى  

 . املعرفة املختلفة اليت استخدموها 

ففي البداية كانت الوسائل اليت تتم الكتابة بواسطتها بدائية كالسكاكني والطباشري وحىت            

الذي كـان   ، فإن مجيع مستلزماا كانت تتمثل يف احلرب أو املداد          ، قالم  بعد أن استحدثت األ   

 . جيلب من خارج اجلزيرة العربية 

 أما بعد انتشار اإلسالم فقد تطورت أدوات الكتابة واستحدث املسلمون ما يعرف بالدواة

وهي عبارة عن صندوق من اخلشب أو املعدن يشتمل على مجيع ما حيتاجه الكاتب من               " 

أو أدوات مساعدة كالسكاكني اليت تربى ا األقالم        ، واحملربة  ، أدوات الكتابة الرئيسية كالقلم     

واملقط الذي تقطع عليه رؤوس األقالم واملصقلة اليت حتد ا السكني وامللواق الذي حيرك احلرب               

لذي يرش به   واملرملة اليت يوضع فيها الرمل ا     ، واملنشأة اليت تستخدم حلفظ اللصاق      ، بواسطته  

وامللزمة ، الورق   خرمواملنفذ الذي يستخدم يف     ، الكتاب بعد االنتهاء من الكتابة لينشف احلرب        

واملمسحة اليت متسح ا األقالم     ،اليت تستخدم يف تثبيت الورق واملفرشة اليت توضع حتت األقالم           

 . بعد استخدامها يف الكتابة 

ونقلـوا  ، والعناية ـا    ، وتفننوا يف برايتها    ، وعرف املسلمني أيضاً مجيع أنواع األقالم       

                                           
  .  ٣ط، م ١٩٧٨، بريوت . دار العامل للمالييني  ، ٢٢٢: ص  ، معامل احلضارة اإلسالمية: ى مصطف،  الشلعة )1(
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 . فأصبحوا يصنعونه بعد أن كانوا جيلبونه من خارج اجلزيرة العربية ،صناعة احلرب 

ومل يكتفوا مبا وجدوه متوفراً يف بيئتهم منها بل قاموا بتطـوير            ، كما أهتموا مبواد الكتابة     

 .  يف التدوين ه العربية واستخدموما لديهم وجلب ما ال يتوفر عندهم من خارج اجلزيرة

وقد استخدوا يف الكتابة مواد من أصل حجري وأخرى من أصل نبايت وثالثة من أصـل                

استخدموا بعضها بشكل األويل وطوروا البعض اآلخر حىت تصبح الكتابة عليـه            حيواين حيث   

 . أكثر يسراً وسهولة 

فعرفوا وسائل عديدة   ، عرفة املختلفة   مث إن املسلمني اهتموا أيضاً بوسائل تدوين أو نشر امل         

تعددت تبعاً لألغراض اليت استخدمت من أجلها إال أا مجيعـاً يف            ، واملعارف  ، لتدوين العلوم   

النهاية تشكل األداة اليت حفظت علوم املسلمني األوائل ومعارفهم حىت وصلت إىل األجيـال              

 . الالحقة 

وموادهـا يف القـرن األول      ، ات الكتابة   لذلك سنقوم يف هذا الفصل بالتعرف على أدو       

وكذلك وسائل نشر وتدوين املعرفة اليت استخدمها املسلمون يف تـدوين العلـوم             ، اهلجري  

 . واملعارف وتصنيفها 
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א :א

מ א א א א
א א א א

 
 .   الــــدواة  :املطلب األول 

 . تـــعريفها : والً أ

 . فـــضلها : ثانياً 

 . صــناعتها : ثالثاً 

 . تزيينــها : رابعاً 

 . شكلها وحمتوياا : خامساً 

  .  الـــــقلم : املطلب الثاني  
 . تــــعريفه  : أوالً 

 . فــــضله  : ثانياً 

 . أســـماؤه  : ثالثاً 

 . أنــواعـه  : رابعاً 

 . ه  برايـــت: خامساً 

  . الــمحــربة  : املطلب الثالث 
 . مكــوناا   : أوالً 

 .  اجلونة -أ  

 .  الليقة -ب  

 .  املداد -جـ  
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א א:א :א
كانت أدوات الكتابة املستخدمة يف عملية التعليم يف املساجد يف القـرن األول اهلجـري               

 . واحملربة ، والقلم  ، الدواة: تشمل ثالثة أدوات رئيسية هي 

א א:א :א
واليت تشتمل أحياناً علـى بـاقي       ، كانت الدواة هي األداة الرئيسية من أدوات الكتابة         

 . وغريها من األدوات املساعدة ، واألقالم ، أدوات الكتابة كاحملربة 

 .  يف الكتابة وتقتصر يف أحيان أخرى على جمرد كوا أداة حلفظ احلرب املستخدمة 

 : تعريـــفها : أوالً 

ودوي ، ودوي  ، ودوي  ، دويات  : ومجعها  ، ما يكتب منه وهي معروفة      : " الدواة هي   

  )١( " وقين ، وقىن ، وقنا ، مثل قناة وقنيات 

 : وقد عرفها العلماء احملدثون بأا 

ـ ، وهي تشتمل على احملربة     ، اسم يطلق على ما نسميه املقلمة       "  وأدوات ، ة األقـالم    وحامل

  )٢(" الكتابة 

  )٣("  هي موضع احلرب الذي يكتب به : " فيقول ، والبعض جيعلها مبعىن احملربة فقط 

، وأن احملربة مبكوناا مـن حـرب        ، أن الدواة أعم داللة من احملربة       ) القلقشندي  ( ويرى  

  )٤(. وجونه هي إحدى اآلالت ا ليت حتتوي عليها الدواة ، وليقة 

 : هذا االختالف يف اآلراء بقوله ) املنيف ( وقد فسر 

فكانت الدواة فيما يعتقد يف أول األمـر        ، أن الدواة مرت مبراحل تطويرية يف صناعتها        " 

                                           
 ) .    دوا : ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان لعرب:  ابن منظور )1(
، دمشق  ، دار القادري   ، دار ابن كثري     ، ٦٢: ص   ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي    : حممد بن سعيد    ،  شريفي   )2(
  . ١ط. هـ ١٤١٩، وت بري
 ) . حرب ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:   ابن منظور )3(
 . ت .د، مصر ، املؤسسة املصرية العامة  ، ٢/٤٦٨ ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: أمحد بن علي ،  القلقشندي )4(
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  )١("  وذلك ألا مكان وضع احلرب ، ورمبا يطلق عليها أحياناً احملربة ، مستقلة 

  مجيع أدوات الكتابة ومنها احملربة مث تطور األمر بعد ذلك فأصبحت الدواة تشتمل على

 : فضلها : ثانياً 

ن والْقَلَـمِ ومـا     {: ورد ذكر الدواة يف القرآن الكرمي فقد جاء يف تفـسري قولـه تعـاىل                
ونطُرس٢("الدواة : أن املقصود بالنون ) ١: آية ، القلم (} ي(   

 ) : ري البخا( كما جاء ذكر الدواة يف احلديث النبوي فقد جاء عند 

  }...الَّ يـستَوِي الْقَاعِـدون مِـن الْمـؤمِنِني           { ملا نزلـت    : "  رضي اهللا عنه قال      عن الربا 
، ومعـه الـدواة     ،أدعوا فالناً فجـاء     : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، ) ٩٥: آية  ، النساء  (

  )٣(" احلديث .. واللوح أو الكتف 

 أن يكتبـه ي أراد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  كما ذكرت أيضاً عند ذكر الكتاب الذ   

أئتوين بـالكتف   : " وجاء يف نصه قوله صلى اهللا عليه وسلم         ، ألمته يف مرضه الذي مات فيه       

  )٤(.." والدواة

أنه رأى رؤيـا أنـه يكتـب        : " وجاء عند أمحد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه           

، وكل شيء حبضرته انقلب سـاجداً       ، القلم  و، رأى الدواة   : فلما بلغ إىل سجدا قال      )ص(

  )٥(" فقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يزل يسجد ا : قال 

 : صناعتها : ثالثاً 

قـال   ، )٦(كانت الدوي يف العهد اإلسالمي يف أيامـه األوىل تـصنع مـن اخلـشب              
                                           

 ، مكتبة امللك فهد الوطنية      ، ٩١:  ص    ،دراسة فنية ملصحف مبكر يعود للقرن الثالث ا هلجري        : عبد اهللا   ،  املنيف   )1(
 .   م ١٩٩٨-هـ١٤١٨، الرياض 

  .    ٤/٤٠١، مصدر سابق  ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )2(
) اآلية  .. ال يستوي القاعدون من املؤمنني      : ( باب تفسري قوله تعاىل     ،كتاب التفسري    ، صحيح البخاري :  البخاري   )3(

  ) .٤٤٩٣: ( رقم احلديث 
 ) . ١٦٣٧: (رقم احلديث ، باب ترك الوصية ، كتاب الوصية  ، صحيح مسلم:  مسلم )4(
 " . إسناده ضعيف : " وقال احملقق ) . ١١٧٤١: (رقم احلديث  ، املسند:  أمحد )5(
 . م١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي بريوت  ، ٢٩٣: ص  ، اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: حيىي وهيب :  اجلبوري )6(



 ٥١١

، مثنـاً كـاألبنوس     وأرفعهـا   ، ينبغي أن تتخذ أي الدواة من أجود العيدان         ): " القلقشندي(

  . )١("والساسم والصندل

 . فأصبحت تصنع من املعادن كالنحاس وغريه ، مث تطورت بعد ذلك 

أو ،  اإلسالم كان تصنع من اخلشب       وصدر، إن الدوي يف اجلاهلية     ) : " اجلبوري  (قال  

  )٢(" وقد تصنع من الزجاج ، أو من الفخار ، واحلديد ، املعدن كالنحاس 

أن ) الـصويل   ( فقد روى   ،  ا لدواة يف أشعار العرب مصنوعة من الزجاج          وقد ورد ذكر  

  : )٣( وصفها بقولهحمربةورأى تالميذه يستمدون من ،شاعراً شهد جملس أحد احملدثني 

  أربعبيضاء حتملها عالئق   يتجاذبون احلرب من ملمومة 

 يلمع   يلوح وسبحفكأا   من خالص البلور غري لوا

  . )٤(دوي تصنع أحياناً من العاج كما كانت ال

 : تزيينها : رابعاً 

لكنهم اختلفوا حول مشروعية زخرفتها فكـان       ، تفنن املسلمون يف اختاذ الدوي وتزيينها       

 . ومن عارضها ، هناك من أيد زخرفتها 

وأن ال تكون مـن     ، فمن أيدها اشترط أن تكون زينة بسيطة ال حتتوي على صور حمرمة             

 . ألن ذلك حمرم إال حلاجة من كسر أو غريه ، ة الذهب ، والفض

سبيل الدواة أن يكون عليها من احللية أخف مـا          : " قال احلسن بن وهب     

 يف  تنفصمأو  ،يكون وميكن أن حتلى به الدوي يف وثاقة ولطف ليأمن من أن تنكسر              

وحق احللية أن تكون ساذجة بغري حفر وال ثنيات فيها ليأمن من مسارعة             ، جملسه  

وحق هذه احللية مع ما     ،وال يكون عليها نقش وال صورة       ، والدنس إليها   ،ى  لقذا

                                           
   .    ٢/٤٤١مصدر سابق  ،  .. صبح األعشى:  القلقشدي )1(
  . ٢٩٣: ص ، مرجع سابق  ، اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: حيىي وهيب ،  اجلبوري )2(
 .    ت . د، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٩٦-٩٥: ص  ، أدب الكتاب: حممد بن حيىي ،  الصويل )3(
 ، ٣٩٨: ص   ،  والكتاب يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين          صناعة الكتابة :  ماجد   ، بادحدح   )4(

 .   م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، جدة ، جامعة امللك عبد العزيز ، قسم املكتبات واملعلومات ، رسالة ماجستري غري منشورة 



 ٥١٢

  )١(.. "والذهب ، ذكره ابن وهب أن تكون من النحاس وحنوه دون الفضة 

 : شكل الدواة ومحتوياتها : خامساً 

ومنها املـدور   ، فمنها املربع   ،  يف القرن األول اهلجري وما تاله        الدوي أشكال   تعددت

 . وكان أفضل أحجامها ما توسط واعتدل ،لفت أحجامها أيضاً كما اخت

ال بالقصرية فتقـصر    ، سبيل الدواة أن تكون متوسطة يف قدرها        : قال احلسن بن وهب     

  )٢(" فيثقل محلها وتعجف ، وال بالكثيفة ، تقبح و، أقالمها 

م الـيت   وحدد بعضهم طوهلا بالذراع أو أطول منه قليالً حىت تتناسب مع طـول األقـال              

  . )٣(بداخلها 

أا حتتوي على سبعة عشر آله كلها يبـدأ حبـرف           ) القلقشندي  ( أما حمتوياا فقد قال     

 :  وهي )٥(وكانت هذه اآلالت ترتب داخل الدواة بعناية ، )٤(امليم

  )٦( "كتابتهزبرت الكتاب إذا أتقنت " وهو القلم أخذاً له من قوهلم : املزبر  -١

، ن الذي توضع فيه األقالم سواء أكان من نفس الدواة أو أجنبياً عنها              وهي املكا : املقلمة   -٢

  . )٧(وقد ال تعد من اآلالت لكوا من مجلة أجزاء الدواة غالباً 

وهـي مـسن    : " قال بعض الكتاب عنها     ، وهي السكني اليت تربي ا األقالم       : املدية   -٣

لمها إذا تشعثت فتجب املبالغة يف      وت، وتطلق ا إذا وقفت     ، األقالم تستحد ا إذا كلت      

وينبغي ، فيصفو جوهر القلم وال تتشطى قطته       ، ليتمكن من الربي    ، وإحدادها  ، سقيها  

  )٨(" وتفسد تكلَّأن ال يستخدمها يف غري الرباية لئال 
                                           

  .   ٢/٤٤٢، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
  . ٢/٤٤٢، مصدر سابق  ، صبح األعشى: شندي  القلق)2(
  .    ٢/٤٤٢، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )3(
  . ٢/٤٤٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )4(
 ١:  انظر الشكل )5(
  . ٢/٤٤٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )6(
  . ٢/٤٦٥، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )7(
  .    ٢/٤٦٧، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )8(



 ٥١٣

يقطون عليهـا   ، ظيم يكون مع الوراقني     ع: واملقطة  ، وهو ما يقط عليه القلم      : " املقط   -٤

ن يكون مؤدياًُ للوظيفة اليت     وهناك أشكال متعددة للمقط واملهم أ      . )١(" م  أطراف األقال 

  . )٢( من أجلها أعد

 : وتتكون من ثالثة أجزاء هي : احملربة  -٥

 .  )٣(وهي الظرف الذي يوضع فيه احلرب : اجلونة  -

  )٤(وهي قطعة من الصوف أو القطن أو احلرير أو غريها تبلل باحلرب: الليقة  -

  )٥(هو ما ميد به القلم من حرب وغريه و: املداد  -

 . أي حترك به الليقة ، وهو ما تالق به الدواة : امللواق  -٦

، إذا كان هو الذي يترب به الكتاب      ، وامسها القدمي املتربة جعالً هلا آلة للتراب        : " املرملة   -٧

  )٦(" الرمل : والثاين ، الظرف الذي جيعل فيه الرمل : األول : وتشتمل على شيئني 

  )٧(" وهي مكان حفظ اللصاق املستخدم يف تثبيت احلرب على الكتب : " املنشأة  -٨

  )٨(" تتخذ خلرم الورق ، وهي آلة تشبه املخرز : " املنفذ  -٩

ذات دفتني يلتقيان على رأس الدرج      ، وحنوه  ،  وهي آلة تتخذ من النحاس      : " امللزمة   -١٠

  )٩("وحيبس مبحبسني على الدفتني ، لتمنع الدرج من الرجوع على الكاتب، حال الكتابة 

أو من صـوف وحنـوه      ، وظهارة  ، ق الكتان بطانة    روهي آلة ختذ من خ    : " املفرشة   -١١

                                           
 ) . قطط : ( مادةة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
 .   )  ٢انظر الشكل  ( )2(
  .    ٢/٤٦٨، مصدر سابق  ، صبح األعشى: القلقشندي )3(
  . ٢/٤٦٨، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )4(
  ٢/٤٥٦، مصدر سابق  ، صبح األعشى: قشندي  القل)5(
   ٢/٤٧١، مصدر سابق  ، ..صبح األعشى :  القلقشندي )6(
      ٤٧٩-٢/٤٧٨، مصدر سابق  ، ..صبح األعشى :   القلقشندي )7(
 اخلامس  الد، جملة املورد    ، ١٣٣: ص   ، أدوات الكتابة ومواردها يف العصور اإلسالمية     : نضال عبد العايل    ،  أمني   )8(

 .     م ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، اجلمهورية العراقية . دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة واإلعالم ، العدد الرابع ، عشر 
      ٢/٤٨١، مصدر سابق  ، ..صبح األعشى :   القلقشندي )9(



 ٥١٤

  )١("  يكون يف بطن الدواة مما، وما يف معناها ، تفرش حتت األقالم 

وهي مايتخذ من القماش النفيس ليمسح به القلم عند الفراغ من الكتابـة             : " املمسحة   -١٢

  )٢(" احلرب عليه فيفسد لئال جيف 

  )٣(" وهي آلة تتخذ لصب املاء يف احملربة : املسقاة  -١٣

تستخدم إلصالح سطور الكتابة من اإلعوجـاج       و، وهي من اخلشب عادة     : املسطرة   -١٤

  )٤("فهي لذلك مستقيمة اجلانبني 

  )٥(" وهي اليت يصقل ا الذهب بعد الكتابة : " املصقلة  -١٥

  )٦( " فيهلذي يكتب وهو القرطاس ا: " املهرق  -١٦

  )٧(" وهو آلة تتخذ إلحداد السكني : " املسن  -١٧

א מ:א :א
 . ألنه هو الذي يباشرها ، وأشرفها ، والقم هو أهم االت الكتابة 

 : تعريفه : أوالً 

ومجع أقالم أقـاليم    ) ابن بري   (قال   ، وقالم، واجلمع أقالم   ، ما يكتب به    : " القلم هو   

 : نشد ابن األعرايب وأ

 وما تبني يل شيئاً بتــكليم   كأنين حني آتيها لتـخربين 

  )٨(" فيها باألقاليم طَّمل يدر ما خ   إىل رجل صحيفة كتبت سراً

 : وأما اشتقاقه فقد اختلف حوله فقيل 
                                           

       ٢/٤٨١، مصدر سابق ،  .. صبح األعشى:  القلقشندي )1(
       ٢/٤٨١، مصدر سابق ،  .. عشىصبح األ:  القلقشندي )2(
       ٢/٤٨١، مصدر سابق  ، ..صبح األعشى :  القلقشندي )3(
      ٢/٤٨٢، مصدر سابق ،  .. صبح األعشى:   القلقشندي )4(
  .    ١٣٣: ص ، مرجع سابق  ، أدوات الكتابة ومواردها يف العصور اإلسالمية: نضال عبد العال ،  أمني)5(
   ٢/٤٨٢، مصدر سابق ،  .. صبح األعشى: دي   القلقشن)6(
      ٢/٤٨٢، مصدر سابق ، .. صبح األعشى :   القلقشندي )7(
 .        قلم : مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )8(



 ٥١٥

إِذْ يلْقُـون   {: مسي قلماً الستقامته كما مسيت القداح أقالماً يف قولـه تعـاىل             " 
أَقْال         ميـركْفُـلُ مي ـمهأَي ـمهـا     ، ) ٤٤: آية  ، آل عمران   (} م والقداح مما يضرب

فلما ضارعه القلم   ، وهو شجر رخو    : وقيل مأخوذ من القالم     ، املثل يف االستقامة    

 قلمـاً   يسمىوقد قيل أنه ال     ، مسي قلماً لقلم رأسه     : وقيل  ، يف الضعف مسي قلماً     

  )١(" فهو قصبة حىت يربى أما قبل ذلك 

 : فضله : ثانياً 

 ومرتان بصيغة اجلمع ، املفردمرتان بصيغة ، ورد ذكر القلم يف القرآن الكرمي أربع مرات 

يقسم تعاىل بالقلم   " وهنا  ) . ١: آية  ، القلم  (  }ن والْقَلَـمِ ومـا يـسطُرون      {:  قال تعاىل    -أ

  )٢("   إىل يوم القيامة فأمره فجرى بكتابة مجيع ما هو كائن، الذي خلقه 

 ) . ٤-٣: آية ، العلق ( }الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ .اقْرأْ وربك الْأَكْرم{:  قال تعاىل -ب

منه يستمد اإلنسان   ، وأن مصدره هو اهللا تعاىل        ، تربز مصدر التعليم    " واآلية الثانية هنا    

وأسـرار الوجـود    ، من أسـرار نفـسه      وكل ما يفتح اهللا له      ، وكل ما يعلم    ، كل ما علم    

  . )٣("واحلياة
واهللا تعاىل هنا ينبه اإلنسان إىل أن من كرمه تعاىل أن علم اإلنسان مـا مل                " 

هو القدر الذي امتاز به أبو ا لربية آدم على املالئكة           ، فشرفه وكرمه بالعلم    ، يعلم  

رة يكون يف الكتابة    وتا، وتارة يكون يف اللسان     ، والعلم تارة يكون يف األذهان      ، 

  )٤(" والرمسي يستلزمها من غري عكس ، ورمسي ،ولفظي ، بالبنان ذهين 

وبتعليمه هلم الكتابة   ،  على عباده بالعلم عموماً      مينتأن اهللا تعاىل    ) ابن كثري   ( وهنا يقصد   

 وذلك أن هذا النوع من العلم يستلزم وجود علـم يف          ، وهي القلم   ، بذكر األداة الرئيسية هلا     

                                           
  .       ٢/٤٥٠، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بـدار       ، ٢٣/١٤٥ ، أويل أي القرآن  جامع البيان عن ت   : حممد جرير   ،  الطربي   )2(

 . م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢. القاهرة ، هجر 
  . ٣٠/٢٠٢، مصدر سابق  ، يف ظالل القرآن: سيد ،  قطب )3(
  . ٤/٥٣٠، مصدر سابق  ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )4(



 ٥١٦

ال تستلزم معرفة الشخص باملعاين واأللفاظ معرفته لعلم        و، وألفاظه  أدواته  ذهن الكاتب ميتلك    

 . اخلط 

ذَلِـك مِـن أَ�بـاء الْغَيـبِ �ُوحِيـهِ إِلَيـك ومـا كُنـت لَـديهِم إِذْ يلْقُـون أَقْالمهـم أَيهـم                         {:  قال تعاىل    -جـ
لَد ا كُنتمو ميركْفُلُ ميونخْتَصِمإِذْ ي هِم٤٤: آية ، آل عمران ( } ي . ( 

واقترعوا ، فذهبوا إىل ر األردن     ، أقالمهم اليت يكتبون ا التوراة      " واألقالم يف اآلية هي     

فألقوا ، فهو كافلها ، فأيهم يثبت يف جريه املاء ، هنالك على كفالة مرمي على أن يلقوا أقالمهم      

  )١("  إال قلم زكريا فإنه ثبت  املاءفاحتملهاأقالمهم 

ولَـو أَ�َّمـا فِـي الْـأَرضِ مِـن شـجرةٍ أَقْلَـام والْبحـر يمـده مِـن بعـدِهِ سـبعةُ أَبحـرٍ مـا �َفِـدت                              {:  قال تعاىل    -ء
كِيمح زِيزع اللَّه اللَّهِ إِن ات٢٧: آية ، لقمان ( } كَلِم . ( 

وأمده سبعة أحبر معه    ، شجار األرض جعلت أقالماً وجعل البحر مداداً        أي لو أن مجيع أ    " 

لتكسرت األقالم ونفذ مـاء     ، وجالله  ، وصفاته  ، فكتب ا كلمات اهللا الدالة على عظمته        ، 

  . )٢(" البحر ولو جاء مبثله مدداً 

 . كما ورد ذكر القلم أيضاًُ يف احلديث النبوي 

فقال إين مسعت   ، دعاين أيب حني حضره املوت      : " قال  عن الوليد بن عبادة بن الصامت       

يا رب  : فقال  ، اكتب  : فقال  ، أول ما خلق اهللا القلم      : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

  )٣(" وما هو كائن إىل األبد ، أكتب القدر : وما أكتب ؟ قال 

                                           
  . ١/٣٤٣،  مصدر سابق ،تفسري القرآن العظيم :  ابن كثري )1(
  . ٣/٤٣٥، مصدر سابق  ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )2(
 ) . ٣٣٧٥: (رقم احلديث ، باب تفسري سورة القلم ، كتاب التفسري  ، اجلامع الصحيح:  الترمذي )3(

 " . حديث حسن صحيح "  وقال الترمذي 



 ٥١٧

 : أسماؤه : ثالثاً 

  )١(" كتابتهإذا أتقنت ، الكتابمن قوهلم زبرت أخذ له : املزبر : " للقلم عدة أمساء منها 

  )٢( " بصوهو القَ: الرياع : " ومنها 

ا قَ،  ذي أنابيب كل نباٍت : والقصبواحد٣(" بة ص(  

 "  القلم "وأكثرها تداوالً لفظ ،لكن أشهرها على اإلطالق ، ر بواملد  ، )٤(امللقاط: ومنها أيضاً 

) اجلرزي  (قا ل ، غريها هذا اللفظ يف كتب األثر هو لفظ الرياع          واالسم الذي ورد للقلم ب    

 كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ":عن ابن عمر رضي اهللا عنهما        : يراع" عن لفظ   

  )٥(" أي قصبة كان يزمر ا " يراع " فسمع صوت ، 

 : أنواع األقالم : رابعاً 

 وذلـك   )٦(كثر ما يتخذ من عيدان القصب     يتخذ أ ، كان القلم يف القرن األول اهلجري       

منها ، والناعم  ، واخلشب  ،  للكتابة على مجيع مواد الكتابة اخلشن منها كاحلجارة          تصلح ألا

 . بل إم كانوا يف ذلك العصر يكتبون به حىت على أيديهم  ،)٧(واملهارق، كالقراطيس 

لى لسان عبد اهللا بن حنش      جاء عن طلبه احلديث عند الصحايب اجلليل الرباء بن عازب ع          

  )٨("  يكتبون بالقصب على أكفهم عند الرباء رأيتهم : " قال

) ابن مقلة ( واختصرها  ، بالغوا يف وصفها    ، وقد وضع العرب لقلم القصب صفات معينة        

                                           
  . ٢/٤٤٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
 ) . يرع ( مادة ،  مصدر سابق ،الصحاح يف اللغة : إمساعيل بن محاد  ،  اجلوهري)2(
 ) . قصب ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )3(
، بـوزارة اإلعـالم     ، اللجنة الفنية   ) لقط  : ( مادة   ، تاج العروس من جواهر ا لقاموس     ، حممد مرتضى   ،  الزبيدي   )4(

 .  م ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥،  القاهرة 
  . ٥/٢٩٤، مصدر سابق  ، النهاية يف غريب األثر:  اجلرزي )5(

 " . حديث حسن : " وقال حمقق املسند  ) . ٤٥٣٥: ( رقم احلديث  ، املسند:    واحلديث أخرجه أمحد 
  . ٤٨ص ، مرجع سابق  ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي: حممد بن سعيد ،  شريفي )6(
  . ٢٨٤: ص ، مرجع سابق  ، اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: ب حيىي وهي،  اجلبوري )7(
  . ١٠٥: ص ، مصدر سابق  ، تقييد العلم:  البغدادي )8(



 ٥١٨

وقطع بعد إلقـاء   ، نشف ماؤه يف قشره     و، خري األقالم ما استحكم نضجه يف جرمه        : " بقوله  

  )١(" وثقل حجمه ، ب شحمه وصلُ،  شجره ورق، صفر حلاؤه وبعد أن ا، بزره 

 : كما وضعوا أيضاً شروطاً لطوله وحجمه فقالوا 

 الضئيل  الدقيقفإن  ، والغلظ والدقة   ، أمحد األقالم ما توسطت حالته يف الطول والقصر         " 

  )٢(" نامل والغليظ املفرط ال حتمله األ، فيبقى مائالً ما بني الثلث ، جتتمع عليه األنامل 

أو الغاب يف الكتابة لكن قلم القصب هو األكثر         ، وقد يستخدم ريش الطيور أو السعف       

  )٣(. استخداماً وشهرة 

 قطعةفيكون لونه يف أول     ، والعراق  ، و كانت أقالم القصب جتلب يف الغالب من إيران          " 

فيتحول لونـه بعـد     ، ه  ال يزال حمافظاً على حرارات    ، فيقوم الصانع بدسه داخل رماد      ، أصفر  

  )٤(" االحتراق إىل البين الغامق 

وأنابيب القصب اجليد هي أفضل أداة عرفت للكتابة وذلك الحتوائها علـى خاصـيتني              

  )٥(مبقادير معينة تسيطر عليها اليد، واليبوسة ، هي الليونة ، متضادتني والزمتني جلودة الكتابة 

 : براية القلم : خامساً 

م القصب قبل بريها ال تسمى أقالماً وال ميكن الكتابة ا فقـد اعتمـدت               نظرا ألن أقال  

لذلك اهتم العرب كثرياً بربي األقـالم حـىت          ، جودا يف الكتابة على الكيفية اليت تربى ا         

  . )٦(" جودة الرباية نصف اخلط"قيل

 قـسموا   حيث،  يف وصف الكيفية اليت يتم ا بري األقالم لضمان جودة اخلط             وأسهبوا

 : براية القلم إىل أربعة مراحل هي 

                                           
  . ٢/٤٥٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
  . ٢/٤٥٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )2(
 ) ٣أنظر الشكل (  )3(
 . ت .د، الوقفية استنابول " حتت القبة " منشورات أكادميية ، ١٣٢: ص  ، صنعتنا اخلطية: حمي الدين ،  سرين )4(
   ٤٩: ص ، مرجع سابق  ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي: حممد سعيد ،  شريفي )5(
  ) . ٢/٤٥٦، مرجع سابق  ، صبح األعشى: القلقشندي  ( العالئي املقر وهو قول )6(



 ٥١٩

 :  الفتح -أ

  : )ابن مقلة(موضحاً عن ) القلقشندي ( ذكر 

وصفة الفتح أن تبتدئ برتولك بالسكني على االستواء مث متيل القطع إىل ما يلـي رأس                " 

  )١(" أو كمناقري احلمام ، ويكون طول الفتحة مقدار عقدة اإلام ، القلم 

 ) : ابن مقلة ( يقول  ، )٢( وصالبتهر تقعري الفتحة حبسب رخاوة القلم وخيتلف مقدا

والفتح جيب أن يكون يف القلم الصلب أكثر تقعرياً ويف القلم الرخو أقل تقعرياً ويف القلم               " 

  . )٣(" املعتدل بينهما 

  )٤(.وهي قائمة على أصلها ، ويكون فتح القصبة من أعالها 

يف اجتاه اجلسم على أن يكـون       ، اليد اليسرى ويربى باليمىن     ويوضع القلم على باطن     " 

  . )٥(" السكني مقوساً حنو األعلى حىت ال ينكسر القلم 

ولذلك كان بري القلم عملية حتتاج إىل مهارة يف إمـساك القلـم والـسكني بطريقـة                 

  . )٦(صحيحة

 :  النحت -ب

 . صفة النحت يف بري القلم ) القلقشندي ( ذكر 

فيجب ، فأما حنت حواشيه ، وحنت باطنه   ، حنت حواشيه   : وهو نوعان   : ن مقلة   قال اب " 

  )٧("وال حيمل على إحدى اجلهتني فيضعف سنه ، أن يكون متساوياً من جهيت الشق معاً 

  . )٨(ويستحب أن يكون جانباه مسيفني 
                                           

  . ٢/٤٥٨، مصدر سابق  ، بح األعشىص:  القلقشندي )1(
 ) . ٤: انظر الشكل  ( )2(
  . ٢/٤٥٨، مصدر سابق ، صبح األعشى :  القلقشندي )3(
  . ٢/٤٥٧، مصدر سابق  ، ..صبح األعشى :  القلقشندي )4(
  . ١٤٠: ص ، مرجع سابق  ،أدوات الكتابة وموادها يف العصور اإلسالمية: نضال عبد العايل ،  أمني )5(
 ) . ٥: أنظر الشكل  ( )6(
  . ٢/٤٥٩، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلشندي )7(
 ) . ٦: انظر الشكل  ( )8(



 ٥٢٠

 املـداد   فيحسن جري ، التسييف أن يكون أعاله ذاهباً حنو رأس القلم أكثر من أسفله            و" 

  )١(" من القلم 

 ) : ابن مقله ( وأما حنت باطنه فيقول عنه 

فأما الصلب الشحمة فينبغي أن ينحـت       ، ورخاوته  ، خيتلف باختالف األقالم يف صالبة الشحم       " 

وأمـا الرخـو    ، وعرضه كقدر عرض اخلط الذي يؤثر الكاتب أن يكتبه          ، مث جيعل مسطحاً    ، وجهه فقط   

  )٢(" أصل شحمته حىت تنتهي إىل املوضع الصلب من جرم القلم فيجب أن تست، الشحمة 

طريقة يف حنت جلفه القلـم حـىت        ،  أن لكل نوع من أنواع اخلط العريب         نعرف أن   بقي

واتقان تلك العملية ال يتأتى إال من خالل املمارسة العملية هلا ملـدة             ، يظهر اخلط بشكل جيد     

 . طويلة 

 :  الشق -جـ

 . من اجلهة اليت يكتب ا ، لقلم ويقصد به شق رأس ا

 )٣(تبعاً لصالبة القصبة أو رخاوا      ، وقد وضع الكتاب لطول شق القلم مقاسات خمتلفة         

 ) : ابن مقلة ( يقول 

فأما املعتدل فيجب أن يكون     ، وخيتلف ذلك حبسب اختالف القلم يف صالبته ورخاوته         " 

،  شقه إىل آخر الفتحة      يكونلصلب فينبغي أن    وأما ا ، أو ثلثيها   ، شقه إىل مقدار نصف الفتحة      

  )٤(" ورمبا زاد على ذلك مبقدار افراطه يف الصالبة 

باملوازنة بني خمتلف اآلراء اليت كتبت حول هذا املوضوع         ) حممد سعيد شريفي    ( وقد قام   

                                           
  . ٢/٤٥٩، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(

وذلك أن تأخذ من جانيب شحمة القلم حىت        : جعل جانبيه مسيفني أي حمددين كما قال الطييب         : وتسييف القلم أي       " 
  ) .٥٢: ص ، مرجع سابق  ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي: حممد سعد ، شريفي "   ( ل إىل القشر يص

  . ٢/٤٦٠، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )2(
  ) . ٧: انظر شكل  ( )3(
  . ٢/٤٦١، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )4(



 ٥٢١

  )١(: وأوردها بالشكل التايل 

عض اخلطاطنيالتوحيدي عن بابن الصايغ  اآلثاري   السومري ابن مقلة  

 يتوسط  بني أكثر اجللفة  النصف  ثلث اجللفة  نصفها أو ثلثها  ) إىل (املعتدل 

 ثلث اجللفة  ثلث اجللفة  الثلثان  نصفها أو ثلثها  نصفها أو ثلثها  الرخو 

 أكثر اجللفة  أكثر اجللفة  اية اجللفة  كل الفتحة   وأزيدأخر الفتحة  الصلب 

أو يف جودة اخلـط     ، والتقليل من استهالكه    ، بري سواء يف توفري املداد      وللشق فائدته الك  

 ) : ابن مقلة ( وقدره الكاتب على التحكم يف القلم يقول 

ولكثـر  ، وال اتصل اخلط للكاتب      ، األنامللو كان القلم غري مشقوق ما استمرت به         " 

  )٢(" ى قدر فتل الكاتب له وملال املداد إىل أحد جنيب القلم عل، وعدم املشق ، االستمداد 

 :  القط -د

 . ويقصد به قطع رأس القلم الذي هو موضع الكتابة 

 : والقط أيضاً على أنواع منها 

  . )٣(وهو الذي حترف السكني يف حال  قطه : ف احملرَّ -

 ) : ابن مقله ( قال ،  وقد يسميه البعض باملدور )٤(وهو ما تساوى سناه: املستوى  -

  )٥("  القط احملرف وأجود أنواع" 

 . ب قائم ومصوَّ: كما أن احملرف أيضاً على ضربان 

وأما املصوب فهـو مـا   ، أما القائم فهو ما جعل فيه ارتفاع الشحمة كارتفاع القشرة          " 

  )٦(" كان القشر فيه أعلى من الشحم 

                                           
  . ٥٣: ص ، مرجع سابق  ،  يف الفن اإلسالمياللوحات اخلطية: حممد سعيد ،  شريفي )1(
  . ٢/٤٦٠، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )2(
  . ٢/٤٦٣، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )3(
  . ٢/٤٦٣، مصدر سابق  ، صبح األعشى: القلقشندي )4(
  . ٥٦: ص ، بق مرجع سا ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي: حممد سعيد ،  شريفي )5(
  . ٢/٤٦٣، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )6(

 اخلطاط
 القلم 



 ٥٢٢

 أنـواع ) شريفي  (وقد وضح   ، )١(إذا عرف تطبيقها بالرسم     ، وعملية القط عملية سهلة     

   )٢(.القط املختلفة رمساً 

، فوضعوا قواعد دقيقـة لربيـه       ، بقى أن نعرف أن املسلمني اهتموا بالقلم اهتماماً بالغاً          

   )٤( .نقلتها الكتب احلديثة ،  )٣( الكتابةحالوإمساكه 

 . اخل .. وحال االستمداد من احملربة ، كما وضعوا قواعد إلمساكه حال الرباية 

 اجلاهلية واستمروا عليها حـىت      ن يف بدء الدعوة األقالم املستعملة يف      وقد ورث املسلمو  " 

  )٥(.. " العصر األموي حيث ظهر خطاطون بارعون 

ـ والكُ،املعمول على التحريف األمين     ووكانت العرب تكتب بسائر األقالم والربايات        اب تَّ

  )٦(" يقطون القلم غري حمرف 

א :א:א
 : وهي اليت تلي القلم يف األمهية ، أو املداد ، اليت حيفظ فيها احلرب وهي اآللة 

 : مكوناتها : أوالً 

 : تشتمل احملربة على ثالثة أصناف من املواد 

 .وهي الظرف الذي فيه الليقة واحلرب ، اجلونة : الصنف األول " 

 . طن الذي تتخذ منه تسمية هلا باسم الق، وتسميها العرب الكرسف ، الليقة : الصنف الثاين 

   )٧("املداد ومسي بذلك ألنه ميد القلم أي يعينه : الصنف الثالث 

 

                                           
  ) . ٨: انظر الشكل (  )1(
  . ٥٦: ص ، مرجع سابق  ، اللوحات اخلطية يف الفن اإلسالمي: حممد سعيد ، شريفي  )2(
 ) . ٩انظر الشكل (  )3(
  . ١٣٤: ص ، مرجع سابق  ، عصور اإلسالميةأدوات الكتابة ومواردها يف ال: نضال عبد العايل ، أمني نضال  )4(
  . ١٣٤: ص ، مرجع سابق  ، أدوات الكتابة ومواردها يف العصور اإلسالمية: نضال عبد العايل ،  أمني نضال )5(
 .  ت.د، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة  ، ٣١: ص ، الفهرست : حممد بن إسحاق ،  ابن الندمي )6(
  . ٤٧١-٢/٤٦٨، مصدر سابق  ، ىصبح األعش:  القلقشندي )7(



 ٥٢٣

 :  اجلونة -أ

 : من أهم الشروط اليت وضعها الكتاب للجونة اليت يوضع فيها احلرب 

 وال يكـون    يوقذمها خـط  ، ى زاويتني قائمتني    أن تكون شكالً مدور الرأس جيتمع عل      " 

  )١(" ذا كان مربعاً يتكاثف املداد يف زاوياه فيفسد املداد مربعاً على حال ألنه إ

 :  الليقة -ب

 : أما الليقة فيمكن تعريفها بأا 

أو أي شيء   ، وتصنع كذلك من احلرير أو الصوف       ، القطن الذي يوضع داخل الدواة      " 

  )٢(" له خاصية التشبع بالصبغ 

ولقتـها  ، رب ألن لفظ ألقت الدواة      وقد كانت الليقة من األدوات املهمة للحفاظ على احل        

 . فهي حتافظ على احلرب  )٣(" ال حتسبه : فالن ال تليق كقه درمها أيب " مأخوذة من قوهلم 

ألن ذلـك   ، وال يتلبد كـاحلرير     ، ومن أهم شروط الليقة أن تكون مما ينتفش يف احملربة           

 . أعون على الكتابة 

  . )٤(" وحىت ال جتف ، ب احلرب يف الليقة وجيب أن متد دائماً باملاء حىت ال يترس" 

 :  املداد -جـ

 : ويشمل احلرب وغريه  من املواد اليت ميد ا القلم للكتابة 

 :  تسميته -١

كمـا  ، وكل شيء مددت به شيئاً فهو مداد        ،مسي املداد بذلك ألنه ميد القلم أي يعينه         " 
                                           

  . ٢/٤٦٨، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
العـدد  . الد الرابع عـشر     ، جملة املورد    ، ٢٦٧: ص   ، رسالتان يف صناعة املخطوط العريب    :  توفيق بروين بدري     )2(

 .  بغداد  ،والنشردائرة الشؤون الثقافية ، وزارة الثقافة و اإلعالم ، م ١٩٨٥شتاء ، الرابع 
  . ٢/٤٦٩، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )3(
  . ٢٦٨- ٢٦٧: ص ، مرجع سابق  ، رسالتان يف صناعة املخطوط العريب: بروين بدري  ، توفيق )4(

ي وتكون يف الغالب مـن احللـزون الـذ        ، ويتم إمدادها باملاء عن طريق آلة خاصة تستخدم لذلك تعرف باملسقاة                " 
 " واحلكمة فيها أال خترج من احملربة من مكاا ، من البحر ، يستخرج 

  ) . ٢/٤٨٢، مصدر سابق ،  .. صبح األعشى: القلقشندي ( 



 ٥٢٤

  )١("ت به الليقة مما يكتب به فهو مدادفكل شيء أمدد، مسي الزيت مداداً ألن السراج ميد به 

 :  فضله -٢

قُـل لَّـو كَـان الْبحـر مِـدادا لِّكَلِمـاتِ            {: ورد ذكر املداد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل          
 ) . ١٠٩: آية ، الكهف (  }ربي

به قل يا حممد لو كان ماء البحر مداد للقلم الذي تكتب            : يقول تعاىل يف هذه اآليات      " 

  )٢("وآياته الداالت لنفذ البحر قبل أن يفرغ كتابه ذلك ،  اهللا وحكمه كلمات

مث عرف املسلمون املداد بأنواعه وكانوا يستخدمونه يف كتابه حديث رسول اهللا صلى اهللا              

 . عليه وسلم 

 مبـداد رأى أحد احملدثني كاتباً يريد أن يكتب حديث رسول اهللا عليه وسلم يف قرطاس       " 

أتكتب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قرطاس مبـداد ؟ فقـال               : كراً عليه   فقال من 

  )٣(.. " يف رق حبرب : ففيم يكتب إذن ؟ قال : الكاتب 

وهذا من تشريفهم حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث فضلوا املواد األكثر بقاء               

 .  وتدوينه لكتابتهوجودة 

 :   الفرق بني املداد واحلرب-٣

  يف وهناك فرق بني املداد واحلرب يالحظه من طالع كتابات القدماء حول املادتني ، كمـا              

 : بقوله ) بروين توفيق ( وأما وجه االختالف فقد فسره ، النص السابق 

إن املداد هو الذي ميكن حفظه على هيئة أقراص جافة ومادة جبسية متفتتة             " 

حتتاج إىل حرق املواد الداخلية يف صـنعه        وهي  ، تذاب مباء الصمغ عند االستعمال      

لوناً واحداً وهو األسود وإن     ، ويكون لونه على خالف احلرب      ، ج  امثل العفص والز  

كان على درجات أما احلرب فال ختتلف املواد الداخلة يف صناعته عن املداد إال أـا                

                                           
  .  ٢/٤٧١، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
  . ٣/١٠٦، مصدر سابق  ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )2(
  . ٤/٥١، مصدر سابق ،  تاريخ بغداد:  البغدادي )3(



 ٥٢٥

ـ ، أو حرق   ، تطبق مباء الصمغ دون دخان       ون سـائلة وحتفـظ يف قـوارير        وتك

  )١("اصةخ

يذاب عنـد   ووكان حيفظ جافاً    ، وهذا يعين أن املداد يغلب عليه اللون األسود بدرجاته          

 . االستخدام 

 . وأما احلرب فهو على شكل سائل وبألوان متعددة 

 :  صناعته -٤

 : استخدم املسلمون العديد من املواد لصناعة احلرب وكانت يف الغالب نوعني 

، والـزاج   ،وتدبري كـالعفص    ،  وال حيتاج إىل كبري عالج       ،فمنها ما يستعمل بأصله     " 

   )٢("  ومنها ما حيتاج إىل عالج وتدبري وهو الدخانأشبههماوما ، والصمغ 

، وهذا يعين أن املواد الداخلة يف صناعة احلرب منها ما خيلط فقط للحصول علـى احلـرب                  

 واستخالص الدخان املتبخر ومنها ما يستخرج من خالل حرق مواد معينة   ، وتطبخ مث تستخدم    

  . يستخدممث ، وخلطه مبواد مثبتة ملنع تطايره ، الناتج من عملية االحتراق 

ويف  ، )٣(منهاوقد كان املداد يف البداية جيلب من الصني مث أخذ املسلمون صناعته وبرعوا              

مغ أو من اهلباب مذاباً يف سائل لـزج كالـص         ، الغالب كان احلرب يصنع من مسحوق الفحم        

  . )٤(" وحنوه 

بل  ، )٥( الطرق املختلفة لصناعة مجيع أنواع املداد يف كتبهم بالتفصيل            املسلمون وأوردوا

  . )٦( لكل نوع من أنواع املواد اليت يكتب عليها حرباً خاصاً خصصوالقد 
وألنه أيسر يف الصناعة مـن   ، لوضوحه يف الكتابة    ، وفضل اللون االسود يف املداد عموماً       

                                           
  . ٢٦٧: ص ، مرجع سابق  ، رسالتان يف صناعة املخطوط العريب: بروين ،  توفيق )1(
  . ٢/٤٧٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )2(
  . ٧١-٧٠: ص ، مرجع سابق  ، دراسة فنية ملصحف مبكر:  املنيف عبد اهللا )3(
 . ت . د ، مصر ، دار اهلالل  ، ١/٢٥٩ ، ميتاريخ التمدن اإلسال:  زيدان جرجي )4(
  ) . ٤٧٦ إىل ٢/٤٧٥من ، مصدر سابق  ، صبح األعشى: القلقشندي (  للمزيد عن طرق صناعة األحبار انظر )5(
 .  وما بعدها ٧٢: مرجع سابق و ص  ، ..دراسة فنية ملصحف مبكر : عبد اهللا ،  انظر  املنيف )6(
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  . )١(حبار امللونة األ
يف القرن األول اهلجري كانوا يتخذون املداد األسود مـن الـسناج            ) " اجلندي  ( يقول  

  )٢(" وهذا ال حيتاج إال إىل جهد قليل ، والصمغ ، والزاج ، أو من العفص " اهلباب "
رف ما  و ذلك لش  ،واحلرب اهتماماً بالغاً من قبل املسلمني       ،وعموماً فقد لقيت صناعة املداد      

ولذلك اعتنوا عناية  فائقة ما واهتموا باألدوات اليت حيفظـان           ، يكتب ما من آيات الوحي      
 . فيها 

ويليـق  ،  العطور وبعضهم يعجن مداده باملـسك        –املداد  أي   –وكانوا يضيفون إليه    " 
فسئل عـن   ، وكان بعض الكتاب يطيب دواته بأطيب ما عنده من الطيب           ، دواته مباء الورد    

  )٣(" واسم رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ألين أكتب ا اسم اهللا تعاىل : ك فقال ذل
فاشترطوا فيه  ، بآلة تعرف بامللواق    ) احملربة  ( كما كانوا حيركون املداد املوجودة يف الدواة        

 ،  ومـستديراً   ،ثخينهوأن يكون عريض الرأس     ،  من األبنوس حىت ال يغري املداد لونه         أن يكون 
  . )٤(" اً خمروط

 ، )٥( الكتاب بتتريبوهو ما يعرف     ، كتبهم الرمل الدقيق على     يرشونوبعد الكتابة كانوا    
  . )٦(والقصد من ذلك هو جتفيف احلرب 

بل كانت لديهم ليق خاصة بفواتح      ، ومل يكن املسلمون يكتبون مجيع كتبهم بنفس املداد         
 )٧(واملغرة العراقيـة  ، والزجنفر  ، ورد  والالز،وكانت تتخذ من الذهب      ولصالكالم وبداية الف  

  )٨(.وبعد الكتابة مباء الذهب كانوا يقومون بصقله بآلة تعرف باملصقلة 

                                           
  . ٢٩٢: ص ، مرجع سابق  ، خلط والكتابة يف احلضارة العربيةا: حيىي وهيب ،  اجلبوري )1(
رسـالة   ، ٨٢: ص   ، تطور اخلط العريب وأدوات الكتابة إىل اية القرن الرابـع اهلجـري           : جماهد توفيق   ،  اجلندي   )2(

 . م ١٩٧٥،  م ١٩٧٤، جامعة األزهر ، شعبة التاريخ واحلضارة ، ماجستري غري منشورة و كلية اللغة العربية 
  . ٢٩٢: ص ، مرجع سابق  ، اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: حيىي وهيب ،  اجلبوري )3(
  . ٢/٤٧٨، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )4(
  . ٢/٤٧٩، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )5(
  . ٤١٣: ص ، مرجع سابق  ، ليه و سلمصناعة الكتابة والكتاب يف عهد الرسول صلى اهللا ع: ماجد ،  بادحدح )6(
  . ٤٧٨ – ٢/٤٧٧، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )7(
  . ٢/٤٨٢، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )8(
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:אא

מ א א א א
א א א א

 
 .   املواد واحلجارة   :املطلب األول 

 . الطني واحلجارة  : أوالً 

 . كسر اخلزف والشقف : ثانياً 

  .  املواد احليوانية  : املطلب الثاني  
 . العظام   : أوالً 

 . اجللود   : ثانياً 

 . املهارق   : ثالثاً 

  . املواد النباتية   : املطلب الثالث 
 . أوراق األشجار وحلاءها    : أوالً 

 . األخشاب : ثانياً 

 . القباطي : ثالثاً 

 ) . القرطاس ( الربدي : رابعاً 
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א א:א :א
استخدم املسلمون يف القرن األول اهلجري مجيع مواد الكتابة املتاحة يف بيئتهم الطبيعيـة              

أو جبلوه من مواطن صناعته     ،واستحدثوا بعضها اآلخر    ، واليت ورثوا بعضها من العهد اجلاهلي       

 ) : اجلبوري ( األصلية يقول 

 فلم يدع سطحاً صاحلاً من      استخدم اإلنسان كل الوسائل املتاحة للكتابة     " 

 وكان للبيئة وما تقدمه من مواد أثر يف         ،ا ملواد إال استخدمه وجعله أداة للكتابة        

طبيعة املواد اليت استعملت ففي البيئات اليت تكثر فيها األشجار كان حلاء الشجر             

، كانت العسب   ، يت يكثر فيها النخيل     ويف والبيئات ال  ، خري قرطاس يكتب فيه     

،  ويف البيئات الصحراوية كانـت عظـام احليـوان            ، مواد الكتابة  والكرانيف

كان احلفـر   ،  قراطيس للكتابة وهكذا يف املناطق الصحراوية        هوأضالعه واكتاف 

  .  )١( .. "للتعبريعلى احلجر والرخام وسيلة 

 اتمع اإلسالمي يف اال العلمي بالـذات        أحدثه اإلسالم يف  الذي  ونظرا للتطور الكبري    

ونقلوا طرق صناعتها وطوروها وبرعوا     ، وموادها  ، فقد اهتم املسلمون اهتماماً كبرياً بالكتابة       

واسـتحدثت مـواد   ، فتوفرت بينهم هذه املواد بعد أن كانت نادرة وقليلة       ، فيها غاية الرباعة    

وانقسمت مواد الكتابة حبـسب     ، ودة يف البيئة الطبيعية     جديدة للكتابة باإلضافة إىل املواد املوج     

 . وحيوانية ونباتية ، اخلامات اليت صنعت منها إىل مواد حجرية 

                                           
  .  ٢٤٧: ص ، مرجع سابق  ، اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: حيىي وهيب ،  اجلبوري )1(
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א א:א א :א
كانت املواد احلجرية من أول املواد اليت استخدمها اإلنسان لتدوين كتاباته فمنـها مـا               

 يف البيئة مثل الطني واحلجارة ومنها مـا اسـتخدمه بعـد             استخدمه بطبيعته اليت يوجد عليها    

مث بعـد تلفهـا أو      ،  استخدامها بغرض األكل أو الشرب فيها        متتصنيعها على شكل أدوات     

 . تعرضها للكسر كان يستخدمها للكتابة عليها  

 : ألواح الطين والحجارة : أوالً 

ا يف الشمس من أقدم الطرق اليت       مث جتفيفه ، وهي طرية   ، كانت الكتابة على ألواح الطني      

  . )١(وسهولة الكتابة عليها ، لتوفر مادته ، استخدمها اإلنسان للكتابة نظراً 

أما الكتابة على  األحجار والصخور فقد كثرت يف البيئات الصخرية وكانـت النقـوش        

 أكثر  وقد استخدم املسلمون األحجار يف الكتابة وإن كان        ، )٢()الوحي( على احلجارة تسمى    

  : )الدايل(يقول ، هذه الكتابات مل يصل إلينا 

فـنقش أم   ، كتبـت علـى احلجـارة       ، أقدم النصوص اليت وجدت مكتوبة بالعربية       " 

م ٥٢٩(ونقش حران   ) م٥١١(ونقش زيد   ) م  ٢٢٨(ونقش النمارة   ) م  ٢٧٠-م٢٥٠(اجلمال

  )٣(" كتبت على احلجارة كما كتب على شواهد القبور ) م ٥٦٩-

 أنواع األحجار اليت استخدمها املسلمون يف الكتابة وبالذات يف تدوين القـرآن             ومن أهم 

 . وهي احلجارة الرقاق البيض ) اللخاف ( الكرمي 

وكانت تـستعمل   ، ورقيقة  ، وهي حجارة بيضاء مسطحة     ) بكسر الالم   ( واللخاف  " 

ـ    ، لكتابة املذكرات القصرية     شف منـوذج منـها   وحيتمل أا من حجارة اجلص إذا أنه مل يكت

  )٤("بعد

                                           
  .  ٢٤٧: ص ، مرجع سابق   ،  والكتابة يف احلضارة العربيةاخلط: حيىي وهيب :  اجلبوري )1(
  . ٢٤٧: ص ، مرجع سابق  ، والكتابة يف احلضارة العربيةاخلط  : حيىي وهيب :  اجلبوري )2(
  م  ١٩٨٠-١٤٠٠. مصر ، مكتبة اخلاجني  ، ١٠٨:  ص )الكتابة العربية ( اخلطاطة : عبد العزيز ،  الدايل )3(
هـ ١٤٠٤، ذو احلجة   ، ) ٩٠(العدد  ، جملة الفيصل    ، ١١٧: ص   ، ورق الكتابة عند العرب   : سعيد  امحد  ، رزق   )4(

 . اململكة العربية السعودية ، الرياض ،  م ١٩٨٤، ) سبتمرب ( أيلول ، السنة الثامنة ، 
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وقد ثبتت كتابة القرآن الكرمي على اللخاف بنص قول زيد بن ثابت رضي اهللا عنه الذي                

 :قال عندما كلفه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه جبمع القرآن الكرمي 

  )١(.. " واللخاف ، والرقاع ، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب " .. 

 : جارة يف الكتابة لعدة أسباب منها  بعد ذلك استخدام احلمث قلَّ

 . والنقل والتخزين ،  أا غري عملية خصوصاً يف احلفظ -أ

  اسطة آلة حادة يف الكتابة  أن الكتابة عليها متعبة خصوصاً إذا استخدمت عملية النحت بو-ب

  الكتابات املطولة والشروحات اليت كانت هي أكثر كتابات املـسلمني يف           حتتمل أا ال    -جـ

 . القرن األول 

 توسع الدولة اإلسالمية والرخاء الذي آلت إليه بعد الفتوحات مما أدى إىل استحداث مواد               -ء

 . أخرى للكتابة 

خاصـة إذا   ، وقلة استخدام احلجارة يف التدوين ال يعين عدم إمكانية استخدامها مطلقاً            

وا من الفقر حبيث مل يكونـوا       عرفنا أن بعض طلبه العلم حىت بعد اتساع الدولة اإلسالمية كان          

 . يستطيعون شراء مواد للكتابة عليها 

 : كسر الخزف والشقف : ثانياً 

فإذا انكسرت إحدى هـذه     ، فقد كانت أدوات الطعام والشراب تصنع قدمياً من الفخار          

وخـصوصاً يف كتابـة املـذكرات        ، )٢(األدوات فإن أجزاءها املتناثرة تستخدم يف الكتابـة         

  . )٣(القصرية

                                           
  .  )٤٨٨٥: ( رقم احلديث ، باب مجع القرآن ، كتاب فضائل القرآن  ، صحيح البخاري: البخاري  )1(
  . ١١انظر الشكل  )2(
  . ١١٧: ص ، مرجع سابق  ، ورق الكتابة عند العرب: أمحد سعيد ، رزق  )3(
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א א:א א א :א
استفاد اإلنسان من بعض أجزاء احليوان بعد تطويعها لتكون صاحلة للكتابة عليهـا عـن               

 . اخل .. طريق عدة خطوات مثل التجفيف أو الدباغة أو الترقيع 

 . ومن أهم األجزاء اليت استخدمها اإلنسان للكتابة واستخرجها من احليوانات 

 : األكتاف والضلوع : أوالً 

عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان من الناس والدواب كانوا يكتبون            : الكتف  " 

  )١(" فيه لقلة القراطيس عندهم 

 . والكتف إذا كتب عليه مسي لوحاً 

فقـد كـانوا    ، ولوفرة هذا النوع من العظام يف بيئة املسلمني يف القرن األول اهلجـري              

 ) : السيوطي رمحه اهللا ( لكتابة قال يستخدمونه بكثرة يف ا

  )٣(" كانوا إذا جف كتبوا عليه )٢(األكتاف مجع كتف وهو العظم الذي للبعري أو الشاة " 

 . وقد استخدم بكثرة يف تدوين الوحي 

كنت أكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه        :  رضي اهللا عنه قال      –عن زيد بن ثابت     " 

مث ، وعرق عرقاً شديداً مثل اجلمـان        ، ة شديد برحاءلوحي أخذته   وسلم وكان إذا نزل عليه ا     

  )٤(.. " فأكتب وهو ميلي علي ، أو كسرة ، فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف ، سري عنه 

فقد كانت العظـام    ، وحىت يف العهود املتأخرة اليت ظهرت فيها مواد أكثر تطوراً للكتابة            

 عـن   ) احلميدي (روى، اد الكتابة األخرى مهمة جداً      بالذات للفقراء الذين ال ميلكون مثن مو      

 :  قوله )الشافعي(

فأكتـب فيـه    ، فكنت أنظر إىل  العظم يلـوح        ،  مرتلنا مبكة يف شعب اخليف       كانت" 

                                           
 ) . كتف ( مادة ، مصدر سابق  ، لسان العرب:  ابن منظور )1(
 ) .  ١١: انظر الشكل  ( )2(
  . ١/٥٩، مصدر سابق  ، اإلتقان يف علوم القرآن: عبد الرمحن ،  السيوطي  )3(
 . وقال اهليثمي عنه  ، ١/١٥٢، باب عرض الكتاب بعد إمالئه ، كتاب العلم  ، جممع الزوائد: هليثمي  ا)4(

 ) . إال أنه فيه وجدت يف كتاب خايل فهو وجادة ،  موثوقون رجاله    ( 
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  )١(" فإذا امتأل العظم طرحته يف اجلرة ، وكانت لنا جرة قدمية ، احلديث أو املسألة 

 : الجلود : ثانياً 

واشتهرت مناطق منها بـصناعة     ، د املتوفرة بكثرة يف اجلزيرة العربية       كان اجللود من املوا   

  )٢()األدمي الطائفي  ( باسموالطائف حىت اشتهر بعض أنواع اجللود ، اجللود املتميزة ومنها مكة 

 السلع التجاريـة أن ملـوك       بنيوبلغ من وفرة أدم اجلزيرة العربية وجودته وعلو شأنه          " 

كان أحب  ، والنجاشي ملك احلبشة    ، وقت مثل كسرى ملك الفرس      الدول العظمى يف ذلك ال    

  )٣(" ما يهدى إليهم من اجلزيرة األدم 

 . وال ميكن االستفادة من اجللود إال بعد دباغتها

وإبعاد الصوف والـشعر    ، حرفة تقوم على أساس إصالح جلود احليوانات        : والدباغة  " 

  )٤("  تكون صاحلة لالستفادة منها منها وتليينها وتنظيفها وتبديل رائحتها لكي

 وكانـت النـساء يف عهـد        )٥("القرظ  "وتتم الدباغة باستخدم نباتات معينة مثل شجر        

  . )٦(الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعملن ذه املهنة  

وجاء ذكرها يف املصادر    ، وعرفت اجللود اليت استخدمت للكتابة يف القرن األول اهلجري          

 . والقضيم ، واألدمي ، الرق : اء منها األولية بعدة أمس

 :  الرق -أ

  )٧(ق بفتح الراء وكسرها ويلفظ الرَّ

                                           
  . ١٠/٨٦، مصدر سابق  ، سري أعالم النبالء:  الذهيب )1(
  . ٢/٥٧، ق مرجع ساب ، التراتيب اإلدارية:  الكتاين )2(
معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية باالشتراك مع دار         ، ١/٢٣٢ ، أنساب األشراف : أمحد بن حيىي    ،  البالذري   )3(

  . م ١٩٥٩، مصر ، املعارف 
: ص    ، احلرف والصناعات يف احلجاز يف عهد الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم            : عبد العزيز بن إبراهيم     ،   العمري    )4(

  . ٣ط، م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، الرياض ، ار أشبيليا د . ٢٨٠
  ٢٨٠: ص ، مرجع سابق  ، ..احلرف والصناعات يف احلجاز : عبد العزيز إبراهيم ،  العمري )5(
  ٤٢٥- ٤٢٤: ص ، مرجع سابق  ، صناعة الكتابة والكتاب يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: ماجد ،  بادحدح )6(
  . ١٠٥: ص ، مرجع سابق  ، )الكتابة العربية ( اخلطاطة : عبد العزيز ،  الدايل )7(
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  )١(" ق من اجللود ليكتب فيه رقَّهو ما ي: " قال املربد 

 }يف رق منـشور     . وكتـاب مـسطور   . والطـور   { : وقد ورد ذكره يف قوله تعـاىل        
  ) . ٣-٢-١: ا آليات ، الطور(

 : أما كيفية صناعته 

وكانت اجللود  ، والغزالن  ، واجلداء  ، واحلمالن  ، فإنه يصنع من جلود صغار العجول       " 

وبعدئذ تدعك حبجر اخلفاف حىت تصري ناعمـة        ، تغسل جيداً مث تكشط إلزالة الوبر والشعر        

  )٢(" وصاحلة للكتابة ، فتصري بيضاء اللون ، امللمس وحتك بعد ذلك بالطباشري 

 وكان املسلمون بعد ذلك يفضلونه      )٣( استخدم الرق كمادة للكتابة يف العهد النبوي       وقد

 . واحلديث النبوي الشريف ، على غريه من املواد خاصة لتدوين آيات القرآن الكرمي 

) املنيف(وقد وصل إلينا مصاحف مدونة على الرق تعود إىل القرن الثالث اهلجري ويقول              

 : املصاحف الذي قام بدراسة أحد هذه 

إن استئثار كتابة املصحف على الرق كان بسبب اإلرهاصات املبكـرة يف            " 

مما حدا بالـصحابة    ، بداية عصر التدوين يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم           

 كتابة القرآن الكرمي على الرق ملا ظهر هلم مـن سـهولة   إيثاررضوان اهللا عليهم   

ألنه وكما  هو معلوم لـيس مـن          ، واستنساخه، وسهولة حفظه   ، القراءة فيه   

وكذلك سـهولة محلـه للقـراء       ، اليسري كتابة القرآن كامالُ على العسب مثالً        

  )٤(" وتدريسه للصبيان يف تلك الوسائط 

 يرى أن تدوين املسلمني للقرآن الكرمي على الرق هو بسبب عمليتـه             )املنيف(وإذا كان   

ك األسباب مل تكن وحدها الدافعـة هلـم إىل          فإن تل ، وخفته يف احلمل واحلفظ واالستنساخ      

                                           
  . ٢/٤٨٤، مصدر سابق  ، صبح األعشى:  القلقشندي )1(
  . ١٠٥: ص ، مرجع سابق  ، )الكتابة العربية ( اخلطاطة : عبد العزيز ،  الدايل )2(
 ) . ١٢: انظر الشكل  ( )3(
  . ٦٥: ص ، مرجع سابق  ، عود للقرن الثالث اهلجريدراسة فنية ملصحف مبكر ي: عبد اهللا ،  املنيف)4(
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بل إن السبب الرئيسي هو تشريف املكتوب بكتابتـه         ، لقرآن الكرمي عليه    ااختيار الرق لكتابة    

 : ) ابن خلدون(على أكثر أنواع املواد جودة ودقة يف الصنع اال وهو الرق يقول 

قلة الرسـائل الـسلطانية     و، وأسباب اختيار العرب للرق هو قلة التأليف يف صدر امللة           " 

  )١("وميالً للصحة واإلتقان،  للمكتوب صر على الكتابة يف الرقوق تشريفالذا اقت، والصكوك 

ولذلك عندما رأى أحد احملدثني كاتباً يريد أن يكتب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

 عليه وسلم يف    أتكتب حديث رسول اهللا صلى اهللا     : " قال منكراً عليه    ، وسلم يف قرطاس مبداد     

، واحلـرب   ، فجاء بالرق   ، يف رق حبرب    : فيم يكتب إذن ؟ قال      : قرطاس مبداد ؟ قال الكاتب      

  )٢("  احملدث فأماله

 : أن غالء مثن الرقوق هو الذي حد من استعماهلا فيقول ) كوركيس عواد ( ويرى 

وحصره يف نسخ ، ا اختذت الرقوق يف صدر اإلسالم بيد أن مثنها الغايل حد من استعماهل        " 

  )٣(" والوثائق الرمسية والعقود ، القرآن 

 إلمكانية غسله   )٤(أما عيوب الرق ،فتتمثل يف إمكانية تعرض املكتوب فيه للتزوير ،والتغيري          

باملاء ،وكتابة ما يريده املزور من املكتوب األصلي ،بدون أن يكتشف األمر ،بعكس الكاغـد               

  .)٥( . ، واإلزالة ،والتغيري الذي يظهر فيه احلك ،والكشط

 :  األديـم –ب 

 : وهو أحد أنواع اجللود ،وقيل 

هو بعد األفيق ، وذلك إذا      : األمحر ،وقيل هو املدبوغ ،وقيل      : وقيل  .هو اجللد ما كان     " 

  )٦(".مت ،وأمحر وأدمي كل شيء ظاهر جلده 

                                           
  . ١/٣٥٢، مصدر سابق  ، تاريخ ابن خلدون:  ابن خلدون )1(
  . ٤/٥١، مصدر سابق ، تاريخ بغداد :  البغدادي )2(
  . ١ط، م ١٩٩٩، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي  ، ١٩٥/ ٥ ، الذخائر الشرقية: كوركيس ،  عواد )3(
 .٣٢:  ، مصدر سابق ، ص املفهرس :  ابن الندمي)4(
 .٦٥:  ،مرجع سابق ،ص دراسة فنية ملصحف مبكر:  املنيف ، عبد اهللا )5(
 ) .أدم : (  ، مصدر سابق ،مادة لسان العرب:  ابن منظور )6(
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ة يف القرن األول اهلجـري      وقد ورد ذكر األدمي يف املصادر األولية كمادة من مواد الكتاب          

دعا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : "  قالت   – زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم        –عن أم سلمة    

 عنده ،فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليـه          –رضي اهللا عنه    –وسلم بأدمي ،وعلي بن أيب طالب       

 )١( " .وسلم يملي ،وعلي يكتب حىت مأل بطن األدمي ، وظهره ،وأكارعه 

وقد كتبـت   . هذا النص دليل على أن املساحة املتاحة للكتابة يف األدمي مساحة كبرية              ويف

 ، فقد كتب رسول     )٢( .الكثري من كتب األمان واإلقطاع ،والوصايا يف األدمي يف العهد النبوي            

 وكتب صـلى    )٤( يف رقعة من أدمي      )٣(اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب األمان لسراقة بن مالك           

 .)٦( يف أدمي )٥(ليه وسلم كتاب إقطاع ألوىف بن موألةاهللا ع

وكان الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم عندما بعثه إىل جنران والذي يتـضمن أحكـام                

  )٧(".رقعة من أدم " الصدقات وغريها يف 

  .)٨(" رقعة من أدم "وكتب صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن األمحر يف 

 ،وكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إىل كـسرى            وكان عهد اخليربيني من اليهود    

                                           
  .١٢: ،مصدر سابق ،ص أدب اإلمالء واالستمالء:  السمعاين )1(
  .٤٢٦: ،مرجع سابق ،ص عهد النيب صلى اهللا عليه وسلمصناعة الكتابة والكتاب يف:  بادحدح ،ماجد )2(
 سراقة بن مالك بن جعشم من بين تيم بن مدجل ،كان يرتل قديداً ،ويعد يف أهل املدينة ،وهو الذي ألبسه عمـر بـن                     )3(

ن اب. (هـ يف صدر خالفة عثمان رضي اهللا عنه         ٢٤اخلطاب رضي اهللا عنه سواري كسرى ،وكان شاعراً ،ومات يف عام            
 ) .٢/٥٨١ ،مصدر سابق ،االستيعاب يف معرفة األصحاب: عبد الرب 

 ، كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ،باب هجرة النيب صـلى اهللا عليـه                  صحيح البخاري :  البخاري   )4(
 ) .٣٨٣٥: (وسلم وأصحابه إىل املدينة ، رقم احلديث 

ه يف اإلقطاع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب هلم يف أدمي إسـناد          أوىف بن موأله أو ابن مولة التميمي ،حديث        " )5(
 ) .١/١٢٣ ، مصدر سابق ،االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب " ( حديثه ليس بالقوي 

ي وفيـه   رواه الطرب :" قال اهليثمي    .٦/٩ ، كتاب اجلهاد ،باب ما يقطع من األراضي واملياه ،          جممع الزوائد :  اهليثمي   )6(
 ".من مل أعرفهم 

 ".حديث صحيح على شرط مسلم : "  ، وقال ١/٣٩٥ ، كتاب الزكاة ،املستدرك على الصحيحني:  احلاكم )7(
إسناده مل أر أحـداً     : " وقال   . ١/٢٨ ، كتاب اإلميان ،باب منه فيما كتب باألمان ملن فعله ،           جممع الزوائد :  اهليثمي   )8(

 ".تفرد به موسى بن إمساعيل : ذكرهم إال أن الطرباق قال 
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 وبعد العهد النبوي استمرت عملية الكتابة على األدمي ،فكان مـصحف            )١(مكتوبان يف األدمي    

  .)٢( مكتوباً يف أدمي أمحر –رضي اهللا عنه –عثمان ابن عفان 

  .)٣("سر الذي تتم معاجلته يصلح معها الكتابة عليه بسهولة وي: واألدمي األمحر هو 

وقد اشتهرت بعض املدن يف اجلزيرة العربية بإنتاج األدمي ،ومنها مدينة صعدة يف الـيمن               

 )٤( .ومدينة الطائف يف احلجاز ،ومدينة خوالن يف اليمن 

حرَّم رسـول   : "  أنه قال    –رضي اهللا عنه    –جاء يف خرب حترمي املدينة عن رافع بن خديج          

 )٥(".بتيها ،وذلك عندنا يف أدمي خوالين اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني ال

 :  القضيـم -جـ 
حـصري  : الصحيفة البيـضاء ،وقيـل      : اجللد األبيض يكتب فيه ،وقيل هي       : القضيم  " 

: و ميل إن القـضيم هـو        )٦(".الرق األبيض الذي يكتب فيه      : منسوج خيوطه سيور ،وقيل     
  )٨(".ود ،وتفصيلها خياطة اجلل: " واخلرازة هي  .)٧("األدمي املخروز "

 .)٩("القضيمة الصحيفة البيضاء تقطع ،مث ينقش ا القطع : " وقال القتيب 
قبض رسـول   : " وكان القرآن الكرمي يف العهد النبوي يكتب على القضيم ،قال الزهري            

وكانت النـساء يف    )١٠( " .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،والقرآن يف العسب ،والقضم ،والكرانيف           
 خترز ،وتتصدق يف    –رضي اهللا عنها    –النبوي تعمل باخلرازة ،فكانت زينب بنت جحش        العهد  

                                           
 ،عامل الكتب ، بـريوت      ١٣٣: ، ص  حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مردولة         :  الربوين ، حممد بن أمحد       )1(

 .م ١٩٥٨هـ ،١٣٧٧
 .ط .م ، د١٩٨٣ ،دار الثقافة ، بريوت ، ١٦/٢٥٠ ، األغاين:  األصفهاين ، أبو الفرج )2(
 .٤٢٧:  ، مرجع سابق،صة الكتابة والكتاب يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلمصناع:  بادحدح ، ماجد )3(
  .٤٢٨: ، مرجع سابق ،ص صناعة الكتابة والكتاب يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم:  بادحدح ،ماجد )4(
 ) .١٣٧٢: ( ،كتاب احلج ، باب فضل املدينة ، رقم احلديث صحيح مسلم:  مسلم )5(
 ) .قَضم : (  ، مصدر سابق ، مادة سان العربل:  ابن منظور )6(
 .١٠٧:  ،مرجع سابق ،ص)الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ،عبد العزيز )7(
 .٥٨٢: ، مرجع سابق ،ص احلرف والصناعات يف احلجاز:  العمري ، عبد العزيز )8(
 .١٠٧:ص  ،مرجع سابق ،)الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ، عبد العزيز )9(
ت . ،عيسى البايب احلليب ،وشـركاه ،القـاهرة ،د        ٢/٤٣١ ، الفائق يف غريب احلديث   :  الزخمشري ،حممود بن عمر      )10(
 .٢،ط



 ٥٣٧

  .)١("سبيل اهللا 
وعموماً فقد فضلت اجللود على غريها من مواد الكتابة األخـرى لتوفرهـا يف البيئـة                 

 )٢( .اإلسالمية يف القرن األول اهلجري ،ولقدرا على البقاء مدةً أطول من غريها من املواد 
 : املهـارق : لثاً ثا

الصحيفة البيضاء يكتب فيها ،وهو اسم فارسي معرب ،واجلمع مهـارق ،            : " واملهرق  
املهرق ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل ،مث يكتب فيه ،وهو بالفارسية مهركود             : وقيل  
لساء الصحراء امل : مهره ألن اخلرزة اليت يصقل ا يقال هلا بالفارسية كذلك ، واملهرق             : وقيل  

  .)٣("إمنا قيل للصحراء مهرق تشبيهاً بالصحيفة : الصحاري ،وقال األزهري : واملهارق 
وإحلاق املهرق باملواد اليت من أصل حيواين ألنه يصنع من احلرير الذي تنتجه دودة القـز                
كما هو معروف ،وكانت املهارق جتلب من بالد فارس فكانت غالية الثمن ال يستطيع أكثـر                

صول عليها ،ولذلك كانت الكتابة عليها حمدودة جداً ، وتتخذ لكتابة األمور املهمـة              الناس احل 
  )٤( .املوجزة فقط مثل العهود واملواثيق 

א א:א א :א
كانت النباتات مبختلف أنواعها من أهم اخلامات الطبيعية اليت استخرجت منها أكثر مواد             

دم بشكله الطبيعي مثل أوراق األشـجار ،وحلائهـا ،واألخـشاب ،            الكتابة ،ومنها ما استخ   
والعسب ، والكرانيف ،ومنها ما مت تصنيعه بشكل بسيط سواء بغرض الكتابة فيها مثل األلواح               
أو لغرض آخر غري الكتابة لكنها استخدمت للكتابة وقت احلاجة إليها عندما ال يوجـد مـا                 

 األقتاب ،ومنها ما مت تصنيعه بشكل أكثـر تعقيـداً           يكتب عليه من مواد الكتابة األخرى مثل      
 ) .القرطاس ( القباطي والربدي : الستخدامه يف األعمال الكتابية مثل 

 : أوراق األشجار وحلائها : أوالً 
 )٥(استخدم اإلنسان ورق الشجر للكتابة عليه ،وبالذات يف املناطق اليت تكثر فيها الغابات            

                                           
 .٤/٣١٣ ،مصدر سابق ،اإلصابة يف متييز الصحابة:  العسقالين ، ابن حجر )1(
  .٦٠:  ،مرجع سابق ،ص دراسة فقهية ملصحف مبكر:  املنيف ، عبد اهللا )2(
 ) .هرق : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب: بن منظور  ا)3(
  .٢٥٣: ، مرجع سابق ،ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ، حيىي وهيب )4(
  .٢٤٨: ، مرجع سابق ،ص  اخلط والكتابة العربية : اجلبوري ،حيىي وهيب )5(



 ٥٣٨

 .على حلاء األشجار بواسطة آالت حاد أو قام خبت ما يريد كتابته 
ويف البيئة اإلسالمية يف القرن األول اهلجري استخدم املسلمون أوراق األشجار للكتابـة             

 .عليها يف املناطق اليت تكثر فيها األشجار والغابات 
 احلديث ،وحنن يف قرية ،فال جيد شيئاً يكتبـه          )٢(رمبا مسع مين ابن ثوبان     : " )١(قال بقيَّة   

  .)٣("كتبه يف ورق اللوز ، أو زخرفة في
أما يف اجلزيرة العربية منبع اإلسالم ،فقد كانت أكثر األشجار اليت ميكن االستفادة منها يف               

 .استخراج مواد ميكن استخدامها يف الكتابة هي النخلة 
وكانـت  .وقد كانت زراعة النخيل تنتشر بكثرة يف املدينة املنورة ،وخيرب وما جاورمها             

السَّعفة : والعسب  ." اء النخلة اليت ميكن االستفادة منها يف الكتابة هي العسب ،والكرانيف            أجز
 )٤("مما ال ينبت عليه خوص ،والكرانيف ،أصول السَّعف الغالظ الالصقة باجلذع 

 ) : رزق ( وقال 

العسيب هو ما يعرف بالقحوف،وهو جريد النخل حيث كانوا يكشطون عنه اخلوض            " 

-٥(سـم وعرضـه   ) ٥٠-٤٠( الطرف العريض منه الذي يكون طوله حـوايل        ويكتبون  يف  

 .، وكان العسيب من أهم املواد اليت مت تدوين القرآن الكرمي عليها )٥("سم)٧

فتتبعت القـرآن   : "  عن قيامه جبمع القرآن الكرمي       –رضي اهللا عنه    –قال زيد بن ثابت     

 )٦(".أمجعه من العسب ،والرقاع ،واللخاف 

عض كتب اإلقطاع من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم علـى جريـد                كما كتب ب  

                                           
تـذكرة  الـذهيب ،    .( هــ   ١٩٧ى له مسلم ،وتوىف عـام        بقية بن الوليد محدث الشام تفقه على األوزاعي ،رو         )1(

 ) .١/٢٩٠،مصدر سابق ،احلفاظ
هت ،وحدَّث عن خالد بن معدان وعطاء ،ونافع ، وعمرو          ٨٠ ابن ثوبان الشيخ العامل عبد الرمحن بن ثابت ،ولد عام            )2(

 ) .٣/٣١٣ ،مصدر سابق ،سري أعالم النبالءالذهيب ،.( هـ ١٦٥سنة ومات عام ٩٠بن دينار ،عاش 
 .٢/١٨٤،مصدر سابق ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :  البغدادي )3(
 .م١٩٧٩-هـ١٣٧٩ ،عامل الكتب ،القاهرة ،١٠٢: ،ص متهيد لتاريخ التربية اإلسالمية :  على ،سعيد إمساعيل )4(
 .١١٧: ،مرجع سابق ،ص ورق الكتابة عند العرب:  رزق ،أمحد سعيد )5(
 ) .٤٨٨٥: ( ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،رقم احلديث  البخاريصحيح:  البخاري )6(



 ٥٣٩

 بكتاب النيب   – رمحه اهللا تعاىل     –فقد جاء آل بالل بن احلارث إىل عمر بن عبد العزيز            ."النخل

 )١(".صلى اهللا عليه وسلم هلم بإقطاع يف جريدة فقبلها عمر 

مجع كرنافة ، وهي    " وهي  " الكرانيف  " ومن أجزاء النخلة اليت استخدمت للكتابة أيضاً        

  )٢(".أصل السعفة الغليظ امللتزق جبذع النخلة 

 : األخشاب :ثانياً 

كانت األخشاب من مواد الكتابة النباتية األصل ،وكان يكتب عليها ،وهـي بـشكلها              

 . ،أو بعد تقطيعها إىل قطع تعرف باأللواح ) اخلام ( األويل 

 :  األلواح –أ 

كل صحيفة عريضة من صفائح اخلشب ،والكتـف إذا   : اللوح  مجع لوح ،و  : " واأللواح  

  )٣(".لوح : كتب عليها مسيت لوحاً ،وقيل كل عظٍم عريض 

ولَمَّا سكَت عـن موسـى      ﴿  : قال تعاىل   .يف القرآن الكرمي    ) األلواح  ( وقد ورد لفظ    

 احذَ اَأللْوأَخ بض١٥٤: األعراف ،آية .( ﴾الْغ. ( 
 .)٤(" كانت األلواح من خشب : قال احلسن : "ريها وقد جاء يف تفس

 )٥( .واشتق لفظ اللوح من اللمع إذ أن األشياء املكتوبة تلمع فيه وتلوح 
. وقد استخدمت األلواح لكتابة احلديث النبوي الشريف عليها يف القرن األول اهلجـري            

 ما صنع رسول اهللا صلى      : ،فيقول   )٦( يأيت أبا رافع     –رضي اهللا عنهما    –فقد كان ابن عباس     "
اهللا عليه وسلم يوم كذا ؟ ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم كذا ؟ ومع ابن عبـاس                     

                                           
  .١/١٧٧ ،مرجع سابق ،التراتيب اإلدارية:  الكناين )1(
 ) .كرنف : (  ،مصدر سابق ،مادة لسان العرب:  ابن منظور )2(
 ) .لوح : (  ،مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )3(
  .٢م ،ط١٩٨٣-هـ ١٤٠٣م ،. ،دار الفكر ،د٤/٣٨٧، تفسري البحر احمليط : وسف  األندلسي ،حممد بن ي)4(
 .٤/٣٨٤ ، مصدر سابق ، تفسري البحر احمليط:  األندلسي ،حممد بن يوسف )5(
هـ ٤٠ أبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبط مصر ،أسلم وشهد أحداً واخلندق ،وتوىف بالكوفة عام                     )6(
 ) .٢/١٦ ،مصدر سابق ،سري أعالم النبالءالذهيب ، (



 ٥٤٠

  )١( " .رضي اهللا عنهما ألواح يكتب فيها 
كنت أختلف إىل جابر بن عبد اهللا ، وأنـا وأبـو            : وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال         

  )٢(".جعفر ،معنا ألواح نكتب فيها 
كنا نطوف مع الزهري على العلماء ،ومعه األلواح والـصحف          : " وقال أبو الزناد الفقيه     

 . كما كانت األلواح تستخدم يف تعليم الصغار )٣(".يكتب كل ما مسع 
وكـل  "،  ) ما يصنعه الصبيان من حمو ألواحهم وأكتافهم        ( جاء عن ابن سحنون حول      

  )٤(".محون به ألواحهم صيب جييء كل يون بنوبته ماءاً طاهراً ،في
وهذا يدل على أن ألواح الصبيان كانت يكتب عليها ما يريدون تعلمه ،مث ميحى فهـي                

 .كالسبورة والكتابة عليها بدون حٍك أو كشط ،ومبادة يسهل حموها باملاء 
ومن النصوص الدالة على استخدام األلواح يف تعليم الصبيان يف القرن األول اهلجـري ،               

 تعلموا احلكمـة    – فيما تعلمين    –كتبت يل أم الدرداء يف لوحي       : " ان الكتاب   قول أحد صبي  
  )٥(".صغاراً تعلموا ا كباراً 

 : األقتـاب –ب 

وهو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري لريكـب        " )٦(إكاف البعري   : والِقتب ،والقتب   

دون أن تكـون صـنعت      ، وهو من أنواع األخشاب اليت استخدمت كمواد للكتابة          )٧("عليه  

أصالً هلذا الغرض ،وقد استخدم يف القرن األول للكتابة عليه عند االضطرار حني ال يوجد مواد                

  )٨( .أخرى يكتب عليها 

                                           
 .٩٢:  ، مصدر سابق ، ص قييد العلمت:  البغدادي )1(
 .١٠٤:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم:  البغدادي )2(
 .١/١٠٩ ، مصدر سابق ، تذكرة احلفاظ:  الذهيب )3(
 .٣١٣:  ،مرجع سابق ،ص التربية يف اإلسالم:  األهواين ، أمحد فؤاد )4(
 .٤/٣٣٤ ، مصدر سابق ، تاريخ أيب زرعة: لدمشقي  ا)5(
 ) .قتب : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )6(
 .١/٥٩ ، مصدر سابق ، اإلتقان يف علوم القرآن:  السيوطي )7(
 .٢٥: ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية :  اجلبوري ، حيىي وهيب )8(



 ٥٤١

ومن أهم ما دون على األقتاب القرآن الكرمي ،فقد جاء يف إحدى روايات مجع زيد بـن                 

الرقاع ،واألكتاف ، واألقتـاب ،       "  للقرآن الكرمي قوله أنه مجعه من      –رضي اهللا عنه    –ثابت  

 وقد استخدم التابعون األقتاب يف تدوين العلم وقت احلاجـة           )١(".والعسب ،وصدور الرجال    

فأكتبه يف  .كنت أمسع من ابن عمرو ،وابن عباس احلديث بالليل          :" قال سعيد بن جبري     . إليها  

 )٢(".واسطه رحلي ،حىت أصبح فأنسخه 

 : القباطي : ثالثاً 

وهي ثبـات   ) " القباطي  (  املواد املصنعة من أصل نبايت بغرض استخدامها للكتابة          ومن

وهم نصارى مصر الواحدة قبطية ، واجلمـع        ،كتان رقاق تعمل مبصر ،وهي منسوبة إىل القبط         

  .)٣() بضم القاف وفتحها ( قباطي 

 الرقيقة   وقد استخدمت القباطي بصفتها نوع من أناع األقمشة للباس ،وهي من األقمشة           

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباطي ،فأعطاين منها قبطيـة            : عن دحية بن خليفة قال      " 

اصدعها صدعني ،فاقطع أحدمها قميصاً ،وأعط اآلخر امرأتك ختتمر به ،فلما أدبـر ،              : فقال  

مـشة يف    كما استخدم هذا النوع من األق      )٤(".وأمر امرأتك أن جتعل حتته ثوباً ال يصفها         : قال

 )٥( .كساء الكعبة يف اجلاهلية واإلسالم 

وعلى القباطي كتبت نسجاً املعلقات السبع قبل اإلسالم ،أما بعد اإلسالم فقد كتبـت              " 

 )٦(".املنسوجات األموية ،والعباسية ،والفاطمية ،وغريها باخلط الكويف والنسجي 

                                           
-هـ١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،          ١٥- ١٤:  ،ص   املصاحف:  سليمان بن األشعث      أبو داوود ،   )1(

  .١م ، ط١٩٨٥
 ) .قبط: (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  البغدادي )2(
، كتـاب اللبـاس ، رقـم        جامع األصول من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم          :  ابن األثري، مبارك بن حممد       )3(
  .١م ، ط١٩٥٤-هـ ١٣٧٣م ، .مطبعة السنة احملمدية ،د) ٨٢٣٦:(ديثاحل
 .٢٥٤:  ، مرجع سابق ،ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ،حيىي وهيب )4(
  .١١٨: ، مرجع سابق ، ص ورق الكتابة عند العرب :  رزق ، أمحد سعيد )5(
 .٣٢:  ،مصدر سابق ، ص الفهرست:  ابن الندمي )6(



 ٥٤٢

  .)١("يام بين أمية والورق اخلرساين كان يعمل من الكتاب ويقال أنه أحدث يف أ" 

 ) : القرطاس : ( الربدي : رابعاً 

بكسر الباء وضمها ،وفتحها ،وهو نبات مصري قدمي ،عرفـه العـرب ، ومل              : الربدي  " 

يستعملوه قبل اإلسالم ،وهو نبات مجيل تنتهي ساقه خبيمة زهرية ذات حومل طويلـة تنتـهي                

 إال شتاءاً وهـذه الـساق مثلثـة         بسنيبالت تنضم على شكل سنبلة واحدة تزهر طوال العام        

 .وكان أهل مصر يقومون بصنع الورق من هذا النبات . )٢("جوفاء

والورق منه يصنع من ساق النبات ،حيث تقسم الساق إىل شرائح طولية مث ترص عليها               " 

وتضغط بشيء ثقيل فيساعد ذلـك املـادة الـصمغية    ) بشكل معاكس ( شرائح أخرى أفقية   

وقد أطلقت كلمة قرطاس على الورق املـصنوع مـن          )٣(". على االلتصاق    املوجودة يف النبات  

معروف يتخذ من بردي يكون مبصر ،القرطاس ،القرطاس ،والقرطس ،          : القرطاس  . " الربدي

 )٤(".الصحيفة الثابتة اليت يكتب فيها : والقرطاس كله 

 ولَو نزَّلْنا علَيك    ﴿ :وقد ورد ذكر القرطاس يف القرآن الكرمي مرتني ، أوهلما يف قوله تعاىل            

            ِبنيم رذَا ِإالَّ ِسحواْ ِإنْ هكَفَر لَقَالَ الَِّذين ِديِهمِبأَي وهسطَاٍس فَلَما ِفي ِقراب٧:األنعام،آية. ( ﴾ِكت (

 قُلْ من أَنـزلَ الِْكتـاب      ﴿: والثانية يف قوله تعاىل      )٥(".أي مكتوباً يف ورق     : " قال البيضاوي   

           ت اِطيسقَـر ـهلُونعجى لِّلنَّاِس تدها وورى نوساء ِبِه ما﴾     الَِّذي جفُـونَ كَـِثريختا وهونـدب 

أي جتعلون مجلتها قراطيس أي قطعاً تكتبوا من الكتاب         : " قال ابن كثري    ) .٩١:األنعام،آية(

  )٦(".األصلي 

 يف العام الثامن عشر للهجرة النبويـة ،         وقد استخدم املسلمون ورق الربدي للكتابة عليه      

                                           
 .١١٤:  ،مرجع سابق ، ص )الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ، عبد العزيز )1(
 .١١٨:  ، مرجع سابق ، ص ورق الكتابة عند العرب:  رزق ،أمحد سعيد )2(
 ) .قرطس : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )3(
 .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦دار الفكر ، بريوت ،  ، ٢/٣٩٣ ،تفسري البيضاوي:  البيضاوي ، عبد اهللا بن عمر )4(
 .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦ ،دار الفكر ،بريوت ، ٢/٣٩٣ ، تفسري البيضاوي:  البيضاوي ، عبد اهللا بن عمر )5(
 .٢/١٤٨ ،مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )6(



 ٥٤٣

وبالتحديد عند دخوهلم إىل مصر ،أما قبل ذلك فهناك من يرى أن املـسلمني مل يـستخدموه                 

 )١( . من اهلجرة ٢٢للكتابة ،وأن أقدم كتابة عربية مؤرخة كتبت على الربدي ترجع لعام 

 الكتابة من أوائل القرن     وعلى أوراق الربدي جرت الكتابة العربية ،ومحلت مناذج لتطور        " 

 )٢(".األول اهلجري حىت منتصف القرن الرابع اهلجري 

هـ ،وهـو العـام     ١٣٣مواد الكتابة طوال القرن األول اهلجري وحىت عام         : وهذه هي   

الذي مت فيه أسر جمموعة من صناع الورق العينني بعد سقوط مسرقنـد يف أيـدي املـسلمني                  

م هلذه الصناعة إىل العامل اإلسالمي ممـا أدى إىل تعطيـل            وتعلمهم لصناعة عن طريقهم ،ونقله    

 مثل الربدي الذي    )٣(استخدام بعض املواد القدمية اليت كانت تستعمل للكتابة واستبداهلا بالورق           

إن كواغيد مسرقنـد عطلـت      " قل استخدامه بل كاد أن يتالشى بعد ظهور الورق حىت قيل            

 )٤(".قراطيس مصر 

 

 

 

                                           
 .١١٦:  ،مرجع سابق ،ص )الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ، عبد العزيز )1(
 .١١٦:  ،مرجع سابق ، ص )الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ، عبد العزيز )2(
 ، جملة دار امللك عبد      ١٨٠: ،ص   الوراقون والنساخون ودورهم يف احلضارة العربية اإلسالمية      :  الناصري ،سيد أمحد     )3(

 .، الرياض ، اململكة العربية السعوديةهـ١٤٠٩ رمضان ،– شعبان –العزيز ، العدد الرابع ،السنة الرابعة عشرة ،رجب 
  .١٨٠: ، مرجع سابق ، صالوراقون والنساخون ودورهم يف احلضارة العربية اإلسالمية :  الناصري ،سيد أمحد )4(



 ٥٤٤

א :א
א א א א

א :א:א
 .تعريفها : أوالً   
 .استخدام املسلمني هلا يف القرن األول اهلجري : تانياً   

א :א:א
 .تعريفه : أوالً   
 .استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً   
 .آداب استعارة الكتب وإرجاعها يف القرن األول اهلجري: ثالثاً   

א :א:א
 .تعريفه : أوالً   
 .مقاساته : ثانياً   
 .صناعته : ثالثاً   
 .استخدامه يف القرن األول اهلجري : رابعاً   

א א :א:א
 .تعريفه : أوالً   
 . القرن األول اهلجري استخدامه يف: ثانياً   

א .א:א
 .تعريفه : أوالً   
 .استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً   

א :א:א
 .تعريفه : أوالً  



 ٥٤٥

א :א:א
 .تعريفها : أوالً   
 .استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً   
א:אא :א

 . تعريفها : أوالً   
 .استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً   

א :א:א
 .تعريفه : أوالً   
 .استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً   

א .א:א
 .تعريفها : أوالً   
 .ول اهلجري استخدامها يف القرن األ: ثانياً   

א :א:א
 .تعريفها : أوالً   
 .استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً   

א :א:א
 .تعريفها : أوالً   
 .استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً   
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ها يف القرن األول اهلجري تعـرف       املواد اليت استخدمت يف تدوين املعلومات ،ونشر      كانت  
بعد أن يدون العلم عليها بعدة مسميات ختتلف عن أمسائها األصلية اليت عرفت ـا قبـل أن                  

 .يكتب العلم عليها 
وسميت بعد  . )٢( ، أو أكتاف احليوانات    )١(فالسبورة مثالً هي عبارة عن ألواح من اخلشب       

 ".السبورة " أن استخدمت للكتابة والتدوين 
 ) : "البخاري ( ، كما جاء يف " الرقعة " ما أن األدمي بعد أن تتم الكتابة عليه يسمى ك
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب كتاب األمان لسراقة بن مالك يف رقعـة مـن                  " 
لكن هذا ال يعين أن األدمي فقط هو الذي كان يسمى بالرقعة بعد الكتابة عليه ، بل                   . )٣("أدمي

 . املواد املصنوعة من القماش أو اجللد قد تسمى الرقعة بعد الكتابة عليها إن مجيع
     السابق نوع الرقعة ، أو املـادة الـيت   ) البخاري ( فإذا مل حيدد النص التارخيي كما يف نص

صنعت منها فإنه من الصعب على الباحث حتديد ذلك بدقة حيث يوجـد تـداخل كـبري يف                
 .صطلحات بعد الكتابة عليها تعريف اللغويني هلذه امل

 . ، وهكذا )٥("الصك :"  ، والسجل بأنه )٤("الكتاب : " فهم مثالً يعرفون الصك بأنه 
ويف هذا املبحث سنحاول التعريف بأهم الوسائل اليت مت تدوين العلم ، ونـشر املعرفـة يف                 

ـ      : القرن األول اهلجري بواسطتها ، وهي        ار  ، والـسجل ،      الصحيفة ، والكتـاب ، والطوم
 .والصك ، والسفر ، والة ، والكراسة ، والدفتر ، والبطاقة ، والسبورة ، والرقعة 

وذلك من خالل ورودها يف الكتابات املتعلقة بطلب العلم يف املساجد ،وتعليمه يف القـرن               
 .األول اهلجري 

                                           
 ) .سبر: (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )1(
  .٣١٣:  ، مرجع سابق ، ص التربية يف اإلسالم:  األهواين ، أمحد )2(
 ، كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، باب هجرة النيب صلى اهللا عليـه                  صحيح البخاري :  البخاري   )3(

 ) .٣٨٣٥: (وسلم وأصحابه إىل املدينة ، رقم احلديث 
 ) .صكَك : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح: رازي  ال)4(
 ) .سجلَ : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:  الرازي )5(
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  :الصحيفة : املطلب األول 
 .ليها الكتب السماوية عرفت الصحف قبل ظهوراإلسالم ،ودونت ع

   ) ١٩-١٨: األعلى ، آية (   صحفِ إِبراهِيم وموسى إِن هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى : قال تعاىل 
 : تعريفهـا :    أوالً 

 :  لغـةً –أ 
:  اليت يكتب فيها ، واجلمع صحائف ، وصحف ، وصحف ، ويف التنـزيل              : " الصحيفة  

   فِ الْأُولَى   إِنحذَا لَفِي الصى   هوسمو اهِيمرفِ إِبحص   )    يعين يف الكتـب     ) ١٩-١٨: األعلى ، آية 
  )١(".الصحيفة الكتاب : املنـزلة عليها ، وقال اجلوهري 

 :  اصطالحاً –ب 
تدل الصحيفة على املكتوب ، وما يكتب به ، ومل ختصص مبادة معينة ، فقد تكون جلـداً        "
  )٢( " .ماشاً ، أو نباتاً ، أو حجراً ، أو عظماً ، أو ورقاً أو ق

 : استخدام املسلمني يف القرن األول اهلجري هلا : ثانياً 
 )٣( .ورد لفظ الصحيفة يف القرآن الكرمي مثاين مرات بصيغة اجلمع 

 ) . ١٣٣: طه ، آية (   أَولَم تأِْتِهم بينةُ ما ِفي الصحِف الْأُولَىِ :  قال تعاىل –أ 
أي القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وجاء فيه أخبار األولني مب                  
كان منهم يف سالف الدهور مبا يوافقه عليه الكتب املتقدمة الصحيحة ، فإن القـرآن مهـيمن                 

 )٤( .عليها يصدق الصحيح ويبني املكذوب منها 
" أي مبا ورد يف     ) .٣٦: النجم ، آية     ( أَم لَم ينبأْ بِما فِـي صـحفِ موسـى          :  قال تعاىل    –ب  

  )٥( ".أسفار التوراة ، أو صحٍف قبلها 

  ) .١٣: عبس ، آية  (  فِي صحفٍ مكَرمةٍ :  قال تعاىل -جـ 

                                           
 ) . صحف: (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )1(
 . ٢٦٢:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ، حيىي وهيب )2(
  .٢٦٢:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ، حيىي وهيب )3(
 .٣/١٦٧ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )4(
  .١: ، دار احلديث ، القاهرة ، ط١/٧٠٣ ، تفسري اجلاللني:  السيوطي ، عبد الرمحن )5(



 ٥٤٨

ـ            " والصحف هنا    حف قيل أا اللوح احملفوظ وقيل صحف األولياء املنـزلة ، وقيـل ص
املسلمني ، فيكون إخباراً مبغيب إذ مل يكتب القرآن يف صحف زمان كونه صلى اهللا عليه وسلم            

 )١( " .يف مكة ينـزل عليه القرآن 
يعين صحف األعمـال    ) " ١٠: التكوير ، آية     ( وإِذَا الـصحف �ُـشِرت       :  قال تعاىل    –ء  

 )٢( ." فإا تطوى عند املوت ، وتنشر وقت احلساب 
آيـة  ، األعلـى  (}صـحفِ إِبـراهِيم وموسـى      إِن هذَا لَفِي الصحفِ الْـأُولَى     {: قال تعاىل  -هـ

  . )٣( أي يف الكتب املرتلة عليهما) ١٩-١٨:
 ) .٥٢:املدثر،آية ( بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَن يؤتَى صحفاً منشرة :  قال تعاىل -و

أي بل يريد كل واحد من هؤالء املشركني أن ينـزل عليه كتاب ، كمـا               : " اهد  قال جم 
 )٤( ".أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) . ٢: البينة ، آية  (  رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُو صحفاً مطَهرة :  قال تعاىل –ز 
ستقيمة ليس فيها خطأ ألا من عند       أي كتباً من كتب اهللا قيمةً عادلةً م       : " قال ابن جرير    

 )٥( " .اهللا عز وجل 
ومن املالحظ أا مل ترد يف القرآن الكرمي إال بصيغة اجلمع ،واستخدمت مبعـىن الكتـب ،            

 .وورد لفظ الصحيفة يف السنة النبوية بصيغة املفرد عدة مرات 
 أن عندنا شيئاً    من زعم : "  أنه خطب الناس فقال      –رضي اهللا عنه    –عن علي بن أيب طالب      

 )٦(".- صحيفة فيها أسنان اإلبل وشيء من اجلراحات–نقرؤه إال كتاب اهللا ،وهذه الصحيفة 
 -رضي اهللا عنه  –ويدل النص السابق على أن هذه الصحيفة هي رقعة صغرية بدليل أن علياً              

 )٧( .كان يعلقها يف سيفه 
انطلقوا حـىت   : " ...ن الصحابة   وورد ذكرها أيضاً يف قوله صلى اهللا عليه وسلم موعة م          

                                           
 .١م، ط١٩٩٣-هـ١٤١٣ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ٨/٤٢٠ ، حر احمليطتفسري الب:  الرازي،حممد بن يوسف)1(
 .٥/٤٥٧ ، مصدر سابق ، تفسري البيضاوي:  البيضاوي ، عبد اهللا بن عمر )2(
 ) . صحف : ( مادة ، مصدر سابق ، لسان العرب :  ابن منظور )3(
 .٤/٤٤٧ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )4(
 .٤/٥٤٠ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )5(
 " .حديث صحيح " ، وقال احملقق ) ٦١٥: ( ، رقم احلديث املسند:  أمحد )6(
 .٨٨:  ، مصدر سابق ، ص  أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين )7(
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أيـن  :  ، فقلنا هلـا      بلتعهتبلغوا روضة خاخ ، فإن فيها امرأةُ معها صحيفة من حاطب بن أيب              
 .)١( ..."الكتاب؟ 

وهذا النص يؤيد ما ذكر عن النص السابق من أن الصحيفة كانت تطلق أيضاً على الرقعـة                 
 الكتاب أخرجته من ضـفائرها كمـا يف         الصغرية اليت تطوى ، بدليل أن املرأة عندما أخرجت        

  )٢( .رواية البخاري 
فقد قال علي بن أيب     .مث استخدمت الصحف يف تدوين العلم ، وخباصٍة علم احلديث النبوي            

أي -يقـول       : ، قال أبو خيثمة     " من يشتري مين علماً بدرهم       : " –رضي اهللا عنه    –طالب  
 )٣(".لم بدرهم يكتب فيها الع" يشتري صحيفة  " –علي 

وهذا دليل على تقديرهم هلذه الوسائل والوسائط ألا هي اليت ينشر العلم من خالهلا فأطلق               
 . اسم العلم –رضي اهللا عنه –عليها علي 

، فـال يـستهان بأخـذها دون إذن         وكانت قيمة هذه الصحف تزداد إذا دون العلم فيها          
 )٤(".لدنانري والدراهم سرقة صحف العلم مثل سرقة ا: " قال جماهد .صاحبها 

 : الكتاب : املطلب الثاين 
 . كان الكتاب هو أكثر وسائل نشر املعرفة استخداماً ،وأوسعها شهرةً وانتشاراً 

  : تعريفه: الً    أو
 :  لغـةً –أ 
تاباً ،وكتابةً ،   باً ،وكِ ت، وكَتب الشيء يكتبه كَ    وكُتب  معروف ، واجلمع كُتب     : الكتاب  " 
طَّه ، والكتاب : وكتبه٥(".ما كتب فيه : اسم ملا كتب جمموعاً ، والكتاب : خ( 

 :  اصطالحاً –ب 
 )٦( ".أعم من الصحيفة ، وتدل على الشيء املكتوب ) الكتاب(  كلمة "

                                           
 " .ط الشيخني إسناده صحيح على شر: " ،وقال احملقق ) ٨٢٧: (، رقم احلديث املسند :  أمحد )1(
 ) .٤١٨٧: ( ، كتاب املغازي ، باب غرفة الفتح ، رقم احلديث صحيح البخاري البخاري ، )2(
 .٩٠:  ، مصدر سابق ، ص أدب اإلمالء واالستمالء: السمعاين )3(
 .١/٢٤٢ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(
 ) .كَتب : ( صدر سابق ، مادة  ، ملسان العرب:  ابن منظور )5(
 .٢٦٣:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ، حيىي وهيب )6(



 ٥٥٠

 : استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً 
 )١( ".اداً ومجعاً وردت كلمة الكتاب يف القرآن الكرمي مائتني وإحدى وستني مرةً إفر" 

 .وهذا دليل على شهرة هذه الوسيلة وانتشارها عند ظهور اإلسالم 
مث استمر استخدام الكتب يف تدوين العلوم ،ونشرها يف العهد اإلسـالمي ، واسـتخدمت               
كلمة الكتاب يف القرن األول اهلجري مبعىن أوسع داللة من جمرد كون الكتاب وسيلة لتـدوين                

 .ستخدمت هذه الكلمة للداللة على فعل الكتابة العلم ، بل لقد ا
 ،  )٢( "يا بين قيدوا العلم بالكتـاب       : "  يقول لبنيه    – رضي اهللا عنه     –كان أنس بن مالك     

 " .فعل الكتابة " واملقصود بالكتاب هنا هو 
كنت ال أحفظ ،فرخص يل سعيد بن املـسيب يف          : " وقال أحد تالميذ سعد بن املسيب       

 .  يعين يف كتابة العلم )٣( " .الكتاب 
أيضاً للداللة على الرسائل ، والعهود ، واملواثيق ، والوصايا          " الكتاب  " كما استخدم لفظ    

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب ألمري السرية          : " املكتوبة ، فقد ورد يف السنة النبوية        
 )٤( ".ال تقرأه حىت تبلغ مكان كذا وكذا : كتاباً ، وقال 

أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث بكتابه إىل كسرى مع عبد اهللا بـن حذافـة                : " وورد أيضاً   
ملا اشـتد   : "  أنه قال    –رضي اهللا عنهما    – وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عباس          )٥( "السهمي  

 .)٦( .."ائتوين بكتاب اكتب لكم كتاباً ال تضلوه بعده : بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وجعه قال 
أنه ملا كاتـب رسـول اهللا       : " يف قصة صلح احلديبية جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            و

 )٧( ...".صلى اهللا عليه وسلبم سهيل بن عمرو يوم احلديبية 

                                           
 .٢٦٣:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:  اجلبوري ، حيىي وهيب )1(
 .٩٦:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم:  البغدادي )2(
 .٩٩:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم :  البغدادي)3(
 )٦٤:(، كتاب العلم ، باب املناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إىل البلدان ، رقم احلديثصحيح البخاري :  البخاري )4(
 ، كتاب املغازي ، باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى وقيـصر ، رقـم                   صحيح البخاري :  البخاري   )5(

 ) .٤٣٣٠: (احلديث 
 ) .١١٤: ( ، كتاب العلم ، باب كتاب العلم ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )6(
 ) .٤١٠٠: ( ، كتاب املغازي ، باب غزوة احلديبية ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )7(
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فهذه كلها أمثلة لعهود ،ومواثيق ،ورسائل ،ووصايا كانت تسمى بالكتب بدون أن حتـدد              
 .املادة اليت كانت هذه األشياء تكتب عليها 

ما تدوين العلم يف الكتب ، فقد انتشر بكثرة بعد العهد النبوي ،ومعه بدأت عملية تدوين                أ
 .العلوم اإلسالمية املختلفة 

 خيتلف إىل سعيد بن جبري معه التفسري يف كتاب ، ومعـه الـدواة               )١(كان عزرة بن حيىي     " 
، هي الكتب اليت انتـشرت       )٣("ما كتب جمموعاً    "  وهذه الكتب اليت تؤخذ مبعىن       )٢( " .يغير

فيما بعد وكانت هلا أمهيتها يف حفظ العلوم ،وتدوينها ،ونشرها ، ومن خالهلا وصـلت إلينـا                 
 .العلوم اإلسالمية بشكلها احلايل 

ولذلك كان هلذه الكتب قيمة كبرية لدى أصحاا ، فكان من الصعب علـيهم بيعهـا أو                 
 . يف إعارة كتبهم لنشر العلم من خالهلا إعارا ، مما اضطر العلماء إىل ترغيب الناس

 : آداب إعارة الكتب وإرجاعها يف القرن األول اهلجري : ثالثاً 
انتشار عملية التدوين والتأليف يف القرن األول اهلجري ظهرت كتب نفيسة ومفيـدة             بعد  

لديه ممـا   حرص أصحاا على احملافظة عليها ،فكانوا خيافون من إعارا ملن ال يعيدها أو تضيع               
 .حدا م لالمتناع عن إعارا 

وألمهية هذه الكتب يف نشر العلم ،وندرة بعضها ،فقد حرص العلماء على حثّ مالك هذه               
 .الكتب على إعارا لطلبة العلم 

 )٤(".أول بركة احلديث إعارة الكتب ) : " هـ١٩٧ت ( قال وكيع بن اجلراح 
، إما أن ينساه ، وال حيفظ ، وإما أن ميـوت وال  من خبل بعلمه ابتلى بثالث : " وقال غريه  

 )٥(".ينتفع به ، وإما أن تذهب كتبه 
وهذه األقوال وغريها صدرت من العلماء للترغيب يف إعارة الكتب ،ولتحذير الناس مـن              
االمتناع من إعارا ألا كانت لديهم من الكنوز النادرة اليت يرون أا أغلى مـن أن تقـدر                  

: أنه احترقت كتبه يوم احلرة ، فكان يقـول          : " قول هشام بن عروة عن أبيه       بثمن، ولذلك ي  
                                           

 .أحد تالميذ سعيد بن جبري ، ومل أجد ترمجته :  عزرة بن حيىي )1(
 .١/٢٧٧ ، مصدر سابق ، ألخالق الراوي وآداب السامعاجلامع :  البغدادي )2(
 ) .كَتب : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )3(
 .١/٢٤٠ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:  البغدادي )4(
 .١/٢٤٠ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي )5(



 ٥٥٢

 )١(".وددت لو أن عندي كتيب بأهلي ،ومايل 
وكما أن السلف رغبوا يف إعارة كتب العلم لتعميم الفائدة ، ونشر املعرفة بني الناس فإم                

ومسوا عمل من ميتنع    .حاا  يف املقابل حذروا بشدة من التهاون يف إعادة الكتب سليمة إىل أص           
 " .بالغلول " عن إعادة الكتب إىل أصحاا 

 )٢(".حبسها : إياك وغلول الكتب ، قيل له ، وما هو ؟ قال  : " )الزهري(قال 
ليس من فعل أهل الورع ،وال من فعال العلمـاء ، أن تأخـذ              : " وقال الفضيل بن عياض     

 )٣(". ظلم نفسه فقدك  عليه ومن فعل ذلفتحبسهمساع رجٍل وكتابه 
فإذا استفاد أحد من كتاب استعاره ،فيجب أن ال حيبسه عنده ، وأن يعيده إىل من أعـاره                  

من ال يـشكر النـاس ال       : " إياه مع الشكر له والثناء عليه من باب قوله صلى اهللا عليه وسلم              
 )٤( " .يشكر اهللا 

א :א:א
 تدوين املعرفة عليها يف القرن األول اهلجري ، وأكثر ما كان يكتب         وهو من الوسائل اليت مت    

 .فيه مراسالت اخللفاء والوزراء 
  : تعريفه: الً    أو

 :  لغـةً –أ 
ـ مخبأ ، وطَ  أي ي :  فيها الطعام    رمطْ ي  ، حفرةُ  ةُورموامري ، واملطْ  واحد الطَّ : " الطُّومار   ا ره

 )٥( ".مألها : أي
  :  اصطالحاً–ب 

مصر القـراطيس ،    إن من خصائص    ) : " السيوطي  ( القرطاس بدليل قول    : والطُّومار هو   
وهي الطوامري ، وهي أحسن ما كتب فيه ، وهو حشيش أرض مصر ، ويعمل طوله ثالثـون                  

                                           
 .١/٧٥ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله: عبد الرب  ابن )1(
 .١/٢٤٢ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي )2(
 .١/٢٤٣ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي )3(
) ١٩٥٤: (رقم احلديث   .الشكر ملن أحسن إليك      ، كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف           اجلامع الصحيح :  الترمذي   )4(

 " .حديث صحيح : " وقال عنه الترمذي 
 ) .طَمر : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:  الرازي )5(



 ٥٥٣

  )١( " .ذراعاً وأكثر يف عرضه من شرب 
د غلب عليهـا    ويف خالل أراضيها بقاع ق    : " يف وصف جزيرة صقلية     ) ابن حوقل   ( وقال  

الرببري ، وهو الربدي املعمول منه الطوامري ، وأكثره يفتلُ حباالً ملراسي املراكب ،وأقله يعمـل                
 .)٢( ..."للسلطان منه طوامري القراطيس 

 : مقاساته : ثانياً 
كان مقاس الطومار الكامل مبقاس صنع القرطاس من نبات الربدي ، وهو ثالثـون ذراعـاً         

 . الشرب يف العرض طوالً ، وأكثر من
وألن اخللفاء كانوا يستخدمونه أكثر من غريهم يف مكاتبام ،فقد كان بعضهم يـرى أن               

 .الزيادة يف طول الطومار الذي يكتب إليه فيه والذي يكتب هو فيه مما يزيده رفعة ومنـزلة 
أول من كتب مـن اخللفـاء يف        الذي قيل إنه    ) هـ٩٦ت(فقد كان الوليد بن عبد امللك       

فأمر أن تكون املكاتبات منه     " يأمر أن تعظم كتبه ، وجيلل اخلط الذي يكاتب به            " )٣(لطوامريا
 )٤(".وإليه بالقطع الكبري من القرطاس وليس يف جزازات 

 هذا اإلسراف يف اسـتخدام      –رمحه اهللا تعاىل    –وقد ذم اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز         
 أو  شـرب كراهية استعمال الطوامري ، فكانت كتبه إمنا هي         فأمر كُتابه جبمع اخلط     " القراطيس  

  .)٥("حنوه
 وكان يف وقت    )٦(" الطومار هو الورقة الكاملة     " ومن النصوص السابقة وغريها استنتج أن       

 )٧(".الفرخة " من األوقات يسمى 

                                           
 .٢/٣٢٧ ، مصدر سابق ، حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة:  السيوطي )1(
  .٢ت ، ط. ، دار صادر ، بريوت ، د١/١٢٢ ، صورة األرض:  ابن حوقل ، أيب القاسم النصييب )2(
ويقصد هنا أنه أول مـن      (  .٢٦٩:  ، مرجع سابق ، ص       اخلط والكتابة يف احلضارة العربية    :  اجلبوري ، حيىي وهيب      )3(

 ) . كتب يف طومار كامل 
  .٢٦٩:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: اجلبوري ، حيىي وهيب )4(
 ، مطبعة مصطفى البـايب احللـيب وأوالده ،          ٥٣:  ، ص    كتاب الوزراء والكتاب  : ياري ، حممد بن عبدوس       اجلهش )5(

  .١: القاهرة ، ط 
 .٢٧٨:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: اجلبوري ، حيىي وهيب )6(
 .٣/٤٩ مصدر سابق ، ،..صبح األعشى : القلقشندي )7(



 ٥٥٤

 . )١("ويقسم الطومار عند الكتابة حسب الغرض منه ، وحسب قيمة من يكتب إليه " 

إن اخللفاء مل تزل تستعمل القراطيس امتيـازاً هلـا       : حممد بن عمران املدائين     يقول  

على غريها من عهد معاوية بن أيب سفيان ،وذاك أنه يكتب للخلفاء يف قرطاس من               

ثلثي طومار ، وإىل األمراء من نصف طومار وإىل العمال ، والكتاب من ثلـث ،                

، واملساح من سدس ، فهذه مقادير وإىل التجار وأشباههم من ربع ، وإىل احلساب      

 )٢(".لقطع الورق القدمي 

 : صناعته : ثالثاً 
كما أسلفنا عند تعريف الطومار بأنه كان يصنع من نبات الربدي الذي ينمو يف مصر بكثرة                

 ) .القرطاس (  أشهر األماكن اليت يصنع ا  مهاويف جزيرة صقلية ، وهذين
 ،وأن نيب اهللا يوسف عليه السالم هو أول من عمـل            )٣(الشاموقيل إنه كان منتشراً يف بالد       

  .)٤(القراطيس 
 : استخدامه يف القرن األول اهلجري : رابعاً 

 : ورد ذكر القرطاس يف القرآن الكرمي يف سورة األنعام مرتني 
  ) .٧: األنعام ، آية  ( ولَو نزلْنا علَيك ِكتاباً ِفي ِقرطَاٍس  :  قال تعاىل –أ 

  )٥(" . مكتوباً يف ورق : كتاباً يف قرطاس ، أي : " قال البيضاوي 
 ).٩١:األنعام ، آية  ( تجعلُونه قَراِطيس تبدونها وتخفُونَ كَِثرياً  :  وقال تعاىل –ب 

 .)٦(" أي جتعلون مجلتها قراطيس ، أي قطعاً تكتبوا من الكتاب األصلي : " قال ابن كثري 
، فمن أهم ما استخدم له هو مجـع         أما استخدامه يف تدوين العلوم يف القرن األول اهلجري          

مجع أبو بكر القرآن يف      " –رضي اهللا عنها    – ، قال سامل بن عبد اهللا بن عمر          فيهالقرآن الكرمي   

                                           
 .٢٧٨:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: وهيب اجلبوري ، حيىي )1(
 .٦/١٨٩ مصدر سابق ، ،..صبح األعشى :  القلقشندي )2(
 .٢٧٨:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية: اجلبوري ، حيىي وهيب )3(
 .٢/٣٢٨  ، مصدر سابق ،حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة:  السيوطي )4(
 .٢/٣٩٣ ، مصدر سابق ، تفسري البيضاوي:  البيضاوي ، عبد اهللا بن عمر )5(
 .٢/١٤٨ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )6(



 ٥٥٥

 )١(" . قراطيس 
 )٢(. هـ٢٢وأقدم كتابة عربية مؤرخة كتبت على الربدي ترجع لعام 

وراق الربدي جرت الكتابة العربية ، ومحلت مناذج لتطور الكتابة من أوائل القرن             وعلى أ " 
 )٣(". األول اهلجري حىت منتصف القرن الرابع اهلجري 

وقد كان تدوين احلديث الشريف على القراطيس مشهوراً لدى طلبة العلم يف القرن األول              
 )٤( .مسع يونس بن حبيب رجالً ينشد : اهلجري ، قال األصمعي 

 وبئس مستودع العلم القراطيس   استودع العلم قرطاساً فضيعه 
والشاعر هنا يذم الذي يكتفي بتدوين احلديث ، وال حيفظه ، ألن العلم معـرض بـذلك                 
للضياع مع ضياع القرطاس ، أو تلفه ،هذا يدل على استخدامهم للقرطاس يف تدوين العلـم ،                 

 )٥(: كما يدل على ذلك أيضاً قول الشاعر 
 يف العني فَضلُ ولكن ناظر العني    قالوا خذ العني من كٍل فقلت هلم 
ورمبا مل جتد يف األلف حرفيـن     دةُحرفان يف ألف طومار مسـو 

وهذا دليل على كثرة تدوين العلوم يف الطوامري يف ذلك الوقت ألن هذا الشاعر نصح بـأن                 
ولكن من النادر أن جتد يف ألـف طومـار          يأخذ العلم من كل الناس ، فرد بأن العلم كثري ،            

 .حرفني صحيحني سليمني 
 : السِجلّ : املطلب الرابع 

السجل وسيلة من وسائل التدوين الكبرية ، والضخمة كما يستنتج من خـالل اسـتقراء               
 .النصوص اليت ورد فيها هذا اللفظ ، وبالذات نصوص احلديث النبوي كما سريد معنا 

  : تعريفه: الً    أو
 :  لغـةً –أ 

: كتاب العهد ،وحنوه ، واجلمع سجالت ، وقيل الـسجل           : السجلُّ  " 

                                           
 .١/٥٩ ، مصدر سابق ، اإلتقان يف علوم القرآن:  السيوطي )1(
 .١١٦: ، ص  ، مرجع سابق )الكتابة العربية ( اخلطاطة :  الدايل ، عبد العزيز )2(
 .١١٦:  ، مرجع سابق ، ص )الكتابة العربية ( اخلطاطة : الدايل ، عبد العزيز )3(
 .١/٦٩ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )4(
 .١/١٠٦ ، مصدر سابق ، جامع بيان العلم وفضله:  ابن عبد الرب )5(



 ٥٥٦

          الصحيفة اليت فيها    : جلّالكاتب ، وقد سجل له ، وجاء يف التفسري أن الس

كاتب كان للنيب صلى اهللا عليـه       : جل  أن السّ ) جلوزاءأيب ا (الكتاب ،وعن   

.." جالت يف كفَّـه      السّ فتوضع" وسلم ، ويف حديث احلساب يوم القيامة        

 )١ (" .وهو مجع ِسِجلّ بالكسر والتشديد ، وهو الكتاب الكبري 
 )٢( " .الصك " : السجل : " وقيل 

 :  اصطالحاً –ب 
كان هذا اللفظ يستخدم يف القرن األول اهلجري للداللة على الكتاب الكبري الذي جيمـع               

 .املكتوبات داخله ويطوى عليها 
 ) .١٠٤: األنبياء ،آية  ( يوم نطِْوي السماَء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتِب  : ىل بدليل قوله تعا

 )٣( " .أي طياً كطي الطومار ألجل الكتابة  : "  )البيضاوي(  قال 
 : استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

وم نطِْوي السماَء كَطَـي     ي : واحدة يف القرآن الكرمي ، قال تعاىل        ورد لفظ السجل مرة     
 ) .١٠٤: األنبياء ،آية  ( السِجلِّ ِللْكُتِب 

 )٤(".املكتوب : الصحيفة ، والكتاب مبعىن : جل أي الس : " ) البيضاوي (قال
 . )٥("نطوى السماء طياً كطي الطومار ألجل الكتابة " ومعىن اآلية أي يوم 

 )٦(" السجل ملك من املالئكة : ب ، وقيل السجل الكتا : " )ابن كثري(قال 
اكتبها : ملك فإذا صعد باالستغفار قال      : السجلّ   : " -رضي اهللا عنهما    – )ابن عمر (قال  

 )٧( " .نوراً وهكذا 
ملك موكل بالصحف ، فإذا مات اإلنسان رفع كتابـه إىل           : السجلّ   : " )السدي( وقال  

 )٨( " .ة السجل فطواه ،ورفعه إىل يوم القيام
                                           

 ) .سجلَ : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )1(
 ) .سجلَ : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:  الرازي )2(
 .٤/١١٠ ، مصدر سابق ، تفسري البيضاوي: عبد اهللا بن عمر :  البيضاوي )3(
 .١/٤٣١ ، مصدر سابق ، تفسري البيضاوي: عبد اهللا بن عمر :  البيضاوي )4(
 .٤/١١٠ ، مصدر سابق ، ضاويتفسري البي: عبد اهللا بن عمر :  البيضاوي )5(
 .٣/١٩٤ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )6(
 .٣/١٩٤ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )7(
 .٣/١٩٤ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )8(



 ٥٥٧

اسم كاتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فال يصح قوله ألنه ال يعرف             : والذي قال أن السجل     
يف الصحابة أحد امسه السجل ،وكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم معروفون ، وليس فيهم أحد                

 )١(".امسه السجل 
 

:  الصحيفة ، وقال     السجل هي "  بأن   –رضي اهللا عنهما    –ورجح ابن كثري قول ابن عباس       
: على الكتاب :  أي   يوم نطِْوي السماَء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتِب        : فعلى هذا يكون معىن اآلية      

، أي  ) ١٠٣: الصافات ، آيـة      (  فلما أسلما وتلَّه للجبني      : مبعىن املكتوب ، كقوله تعاىل      
  .)٢( " .على اجلبني 

رد لفظ السجل على حنو يؤيد ما ذكر سابقاً من أن السجل هـو              أما يف السنة النبوية فقد و     
 .الكتاب الكبري الذي جيمع املكتوبات 

إن اهللا سيخلص رجالً من أميت علـى رؤوس         : " قال صلى اهللا عليه وسلم      
 كل سجل مثل مـد      سجالًاخلالئق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعني         

: ئاً ؟ أظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيقول        أتنكر من هذا شي   : البصر ، مث يقول     
بلى إن لك عندنا حسنة ، فإنه ال ظلم عليـك اليـوم ،              : ال يارب فيقول    

فتخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،                
ما هذه البطاقة ، مع هذه السجالت ؟ فقال         : أحضر وزنك فيقول    : فيقول  

فتوضع السجالت يف كفه ، والبطاقـة يف كفـه ،           : ال  إنك ال تظلم ، ق    : 
 )٣(".فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسم اهللا شيء 

 )٤("مجع سجل بالكسر والتشديد ، وهو الكتاب الكـبري        : السجالت  ) : " اجلرزي  ( قال  
 .تدل على أا كانت مطوية : واستخدام عبارة تنشر السجالت 

يدل على ضخامة احلجم الذي تكون عليه السجالت،        :  مثل مد البصر     كلّ سجلٍ :" وقوله  
تدل على عظم حجم    " ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟        : " وأيضاً فإن قول العبد متعجباً      

 .ومن هنا يستنتج أن السجالت هي الكتب الكبرية " .السجالت ، وصغر حجم البطاقة 

                                           
 .٣/١٩٥ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )1(
 .٣/١٩٥ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم: ن كثري  اب)2(
) ٢٧٧٦: ( ، أبواب اإلميان ، باب فيمن ميوت وهو يشهد أن ال إله إال اهللا ، رقم احلديث                 اجلامع الصحيح :  الترمذي   )3(

 " .حديث حسن غريب : " وقال الترمذي 
 .٢/٣٤٤ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر:  اجلزري )4(



 ٥٥٨

علوم ، وحفظها ، ويف كتابة الرسائل السلطانية        وقد كانت السجالت تستخدم يف تدوين ال      
 .اخل ، فكانت تصنع من الرق ...واإلقطاعات 

وكانت السجالت أوالً النتساخ العلوم ، وكتب الرسائل السلطانية ،          : " قال ابن خلدون    
 )١(".واإلقطاعات ، والصكوك يف الرقوق املهيأة بالصناعة من اجللد 

ـَّك : املطلب اخلامس   : الص
الصك وسيلة من وسائل التدوين اليت استخدمت يف القرن األول اهلجري ، وخيتلف عـن               
غريه من وسائل التدوين بأنه يف الغالب عبارة عن صحيفة واحدة ، أو كتاب واحد مفرد غري                 
جمموع ، وأنه يستخدم أكثر ما يستخدم يف املكاتبات الرمسية املتعلقة باملعامالت املالية للدولـة               

 .سالمية اإل
  : تعريفه: الً    أو

 :  لغـةً –أ 
 " كالص :كتاب ، وهو فارسي معرب ، واجلمع أصكَ ،وِصكاككُ ، وص٢( ".وك( 

 :  اصطالحاً –ب 
هو الكتاب الذي يستخدم مفرداً يف كتابة املعامالت املالية الرمسيـة يف دواويـن الدولـة                

 .،بغض النظر عن املادة اليت يصنع منها  اإلسالمية ،وقد يستخدم يف غري هذا الغرض
 . فجعله خاصاً باملداينات )٣(" الورقة املكتوبة بدين : " وهناك من عرف الصك بأنه 

رضي –عند قول أيب هريرة     ) صحيح مسلم   ( وجاءت اإلشارة إىل الصكوك ذا املعىن يف        
 . )٤("ِكاك  أحلَلْت بيع الص: "  ملروان –اهللا عنه 
 يف املكاتبات الرمسية للدولة اإلسالمية ، وكانت ختتص باألمور املاليـة            استخدامهاتمر  مث اس 

 .للدولة ، واملبايعات واملداينات بني التجار 
 أنه اشترى متاعاً كثرياً وصـك صـكاكاً إىل          )٥(عن يزيد بن املهلب     ) الطربي  ( جاء عند   

                                           
 .١/٣٥٢ ، مصدر سابق ، تاريخ ابن خلدون: ن خلدون  اب)1(
 ) .صكك : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:  الرازي )2(
 .١٠/١٧١ ، مصدر سابق ، صحيح مسلم بشرح النووي:  النووي )3(
 ) .١٥٢٨: ( ، كتاب البيوع ، باب بطالن بيع املبيع قيل القبض ، رقم احلديث صحيح مسلم: "  مسلم )4(
 .وايل سليمان بن عبد امللك على العراق :  يزيد بن املهلب )5(



 ٥٥٩

ا هذه الصكاك ، اخلراج ال يقـوم ، وقـد           م:  لباعتها ،فقال له صاحل      )١(صاحل بن عبد الرمحن     
  . )٢( .."أنفذت لك منذ أيام ، صكاً مبائة ألف 

 .ويتضح هنا أن استخدام الصكوك كان أكثر ما يكون يف املعامالت املالية الرمسية والتجارية
 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

 .اجلمع بصيغة ) صحيح مسلم ( وردت كلمة الصكاك يف 
أحللت بيع الربا ، فقال مروان ، مـا         : "  أنه قال ملروان     –رضي اهللا عنه    –عن أيب هريرة    

أحللت بيع الصكاك ، وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن             : فعلت ، فقال أبو هريرة      
  .)٣(" فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها : بيع الطعام حىت يستوىف ، قال 

الورقة اليت خترج من ويل األمر بالرزق ملستحقه بأن         : املراد بالصك هنا     : " )النووي  ( قال  
 .)٤( ..".يكتب فيها لإلنسان كذا ، وكذا من طعام أو غريه 

مجع ، صك ،وهو الكتاب ، وذلك أن األمـراء كـانوا            : الصكاك  ) : " اجلرزي  ( وقال  
ون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجالً ، ويعطون         يكتبون للناس بأرزاقهم ، وأعطيام كتباً ، فيبيع       

  )٥( .املشتري الصك ليمضي ،ويقبضه ، فنهوا عن ذلك 
وهكذا كانت الصكوك معروفة يف القرن األول اهلجري ،وكانت يف الغالب تطلـق علـى               

 .املكاتبات الرمسية ، واملداينات ، وما خيتص باألمور التجارية عموماً 
إن الصكاك القدمية كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ،            ) : " اخلطايب  ( قال  

 )٦(".فعرفت الدراهم بالدنانري ، وحصرت ا 
وهذا يعين أا كانت تستخدم بكثرة يف املبايعات واملعامالت التجاريـة، واسـتخدامها يف              

 يعين أا مل تستخدم يف تدوين العلم بـدليل          املكاتبات الرمسية للدولة ،واملعامالت التجارية ، ال      

                                           
 . صاحل بن عبد الرمحن ، متويل خراج العراق أيام خالفة سليمان بن عبد امللك )1(
 .٩/١٣٠٧، مصدر سابق ، ) تاريخ الرسل وامللوك ( تاريخ الطربي :  الطربي ، حممد بن جرير )2(
 ) .١٥٢٨ : (احلديث القبض، رقم قبل، باب بطالن بيع املبيع  ، كتاب البيوع صحيح مسلم:  مسلم )3(
 .١٠/١٧١ ، مصدر سابق ، صحيح مسلم بشرح النووي:  النووي )4(
 .٣/٤٣ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر:  اجلرزي )5(
  .٤:هـ، ط١٣٧٩ ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ٤/٢٠ ، سبل السالم:  الصنعاين ، حممد بن إمساعيل )6(



 ٥٦٠

واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم ، فيقولون أشـهدنا          ) : " صحيح البخاري   ( ما ورد يف    
وهذا يشري بوضوح إىل أن الصكوك كانت تـستخدم يف تـدوين العلـم ،                . )١( ...".فالن  
 . واملعرفة

 : السفْر : املطلب السادس 
 .وسائل تدوين العلوم املعروفة قبل اإلسالم السفر وسيلة من 

  : تعريفه: الً    أو
 :  لغـةً –أ 
 "  فْرهو جزء مـن التـوراة      : هو الكتاب الكبري ، وقيل      : الكتاب ،وقيل   : بالكسر  : الس

 )٢( ".الكتب الكبار : أسفار ، واألسفار : واجلمع 
 :  اصطالحاً –ب 

  .املقدسدون فيه العلم ، بالذات ، أو الكتاب استخدم السفر مبعىن الكتاب الذي ي
 مثَلُ الَِّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسـفَاراً            : قال اهللا تعاىل    

  ) .٥: اجلمعة ، آية (
 : قال ابن كثري 

وراة ، ومحلوها للعمل ـا  مث مل         يقول اهللا تعاىل هنا ذاماً لليهود الذين أعطوا الت        " 

يعملوا ا مثلهم يف ذلك كمثل احلمار حيمل أسفاراً ، أي كمثل احلمار إذا محـل                

كتباً ال يدري ما فيها فهو حيملها محالً حسياً ، وال يدري ما عليـه ، وكـذلك                  

هؤالء يف محلهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ،ومل يتفهموه وال عملوا مبقتضاه             

، بل أولوه ،وحرفوه وبدلوه ،فهم أسوأ حاالً من احلمري ألن احلمار ال فهـم لـه                 

  )٣(".،وهؤالء هلم فهوم مل يستعملوها 

كتباً ، والكتاب بالنبطيـة  : "  قال  أسفاراً   : وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك يف قوله         

                                           
 ) .٦٣: ( ، كتاب العلم ، باب ما جاء يف العلم ، رقم احلديث صحيح البخاري:  البخاري )1(
 ) .سفَر : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )2(
 .٤/٣٦٤ ، مصدر سابق ، تفسري القرآن العظيم:  ابن كثري )3(



 ٥٦١

 .صل  وهذا يدل على أن هذه الكلمة غري عربية األ)١( " .يسمى سفراً 
 : الَّـة : املطلب السابع 

الة اسم أطلق على ما يكتب فيه ، فهي بذلك من وسائل التدوين الـيت ورد ذكرهـا يف                   
 .القرن األول اهلجري 

 : تعريفها: الً    أو
 :  لغـةً –أ 

 )٢( " .الصحيفة فيها احلكمة ، وكل كتاب ومجعها جمال : الَّة 
 "َبة من العربانية ، وقيل هـي عربيـة ،    : وهي  ة ، مجع جملّ :  الُّواا معرالصحف ، قيل إ

 )٣( " .ل  من الذُِّةالل ، كاملذلَّوهي مفعلة من اجلَ
 :  اصطالحاً –ب 

 .كان لفظ الة يطلق على الكتاب الذي حيمل كالماً حكيماً 
بل بيعـة  جاء يف خرب عرض الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم على سويد بن الصامت ق              

العقبة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دعا سويد بن الصامت إىل اهللا وإىل اإلسـالم ، فقـال                   
ومـا الـذي    : فلعل معك مثل الذي معي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              : " سويد  

ليه اعرضها علي ، فعرضها ع    :  لقمان ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ةُجملَّ: معك؟ قال   
كـل  ) : " اجلرزي  ( قال  )٤( ..".إن هذا لكالم حسن ، والذي معي أفضل من هذا           : فقال له   

 )٥(".ة ، والة هنا يريد ا كتاباً يف حكمة لقمانكتاب عند العرب جملَّ
 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

رضي اهللا عنه ،    – بن مالك    لة كوسيلة لتدوين العلم يف قول أحد تالمذة أنس        اورد لفظ   
هـذه  : كنا إذا أتينا أنس بن مالك وكثرنا عليه أخرج إلينا جمالّ من كتب فقال        : " حيث قال   

 )٦(".كتب مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقرأناها عليه 
                                           

 .٨/١٥٤ ، مصدر سابق ، أثورالدر املنثور يف التفسري بامل:  السيوطي )1(
 ) .جلَلَ (  مصدر سابق ، مادة )تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح :  اجلوهري ، إمساعيل بن محاد )2(
 .١/٢٨٩، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر :  اجلرزي )3(
 .١/٢٨٩ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر: اجلرزي )4(
 .١/٢٨٩ ، مصدر سابق ،  غريب األثرالنهاية يف: اجلرزي )5(
 .٩٥:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم:  البغدادي )6(



 ٥٦٢

 )١( " .مجع جملة ويعين ا الصحف : اال هنا ) : " اجلرزي ( قال 
 : الكراسة : املطلب الثامن 

كانت الكراسة من وسائل التدوين اليت تتشابه كثرياً يف استخداماا مع الدفتر ، واليت ختتص    
 .بكتابة وتدوين العلوم واملعارف 

 : تعريفها: الً    أو
 :  لغـةً –أ 
قـال  . تراكم وتالزب   : س الشيء   ركَمن الكتب مسيت بذلك لتكرسها ، وت      : ة  اسرالكُ" 
 : قال الكميت " . اسة واحدة الكراس ، والكراريس رالكُ: هري اجلو

 )٢("من التجاويز أو كراس أسفار   حىت كأن عراص الدار أرديةُ 
: الكراسة واحدة الكراس ، والكـراريس ، والكـرارس ، والكراسـة             : " وقال الرازي   

 )٣(".الدفتر
 :  اصطالحاً –ب 

 .ل على الوسيلة اليت توضع فيها صحف العلم جمتمعةأطلق مصطلح الكراسة يف القرن األو
 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

استخدمت الكراسة يف تدوين العلم يف القرن األول اهلجري حيث كانـت جتمـع فيهـا                
األحاديث لذلك كره البعض تدوين األحاديث جمتمعة ذه الطريقة يف وقت مبكر من تـاريخ               

 .يشبه املصحف اإلسالم لئال 
 )٤(".ال تتخذوا للحديث كراريس ككرايس املصاحف : " عن الضحاك قال 

 )٥( " .أنه كره أن تكتب األحاديث يف الكراريس  " إبراهيموعن 
والقصد هنا من عدم مجعها بطريقة تشبه طريقة مجع املصحف بني دفتني هو أن ال يقبـل                 

، أو خيلطون بينهما بسبب اجلهل ما ، حلداثة         الناس على األحاديث ، ويتركون القرآن الكرمي        
عهدهم باإلسالم ، أما كتابة بعض األحاديث بغرض حفظها ، فلم يعترض أحد عليه ، قـال                 

                                           
 .١/٢٨٩، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر : اجلرزي )1(
 ) .كَرس : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )2(
 ) .كَرس : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:   الرازي )3(
 .٤٧:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم:   البغدادي )4(
 .٤٨:  ، مصدر سابق ، ص تقييد العلم:   البغدادي )5(



 ٥٦٣

 )١(". علينا منها سبعة أحاديث فأملى كراستني ، مهَّمأخرج إلينا " أحد طلبة العلم 
 : الـدفتـر : املطلب التاسع 

ومهـا  .الكراسة فيما يدالن عليه يف القـرن األول اهلجـري           ويتطابق لفظ الدفتر مع لفظ      
 . مع بعضها البعض الصحفوسيلتان لتدوين العلم ، وجلمع 

 : تعريفها: الً    أو
 :  لغـةً –أ 

فتر، والديعين مجاعة الصحف املضمومة  : )اللحياين(فتر ، قال الد. 
 )٢(".الدفتر واحد الدفاتر وهي الكراريس  :")اجلوهري(قال 

 )٣(".الكراسة: الدفتر  : " )الرازي( وقال 
 :  اصطالحاً –ب 
 )٤("هو الدفتر الذي يكتب فيه أمساء اجليش ، وأهل العطـاء            : الديوان  ) : " اجلرزي  ( قال  
) يثبت(وكان سبيل ما يكتب    : " عن ما يكتب يف الديوان يف العهد األموي         ) الثعاليب  ( ويقول  

 )٥(".يف صحف ، فكان خالد أول من جعله يف دفاتر ) ت يثب( يف الدواوين أن يكتب 
ومن النصوص السابقة يتضح أن مصطلح الدفتر كان يطلق علـى الـصحف أو الكتـب                

 .جمتمعة
 : استخدامه يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

 . استخدم الدفتر يف تدوين الدواوين الرمسية للدولة ، كما استخدم يف تدوين العلم واملعرفة 
 : قال حممد الزيات يصف دفتراً " 

 )٦(شكاً ملرتاٍب وال ملفكِِّر     يف كتابك مل تدع وشوماًوأرى 
 .)٧(كيفية التخريج على احلواشي يف الدفتر ) البغدادي ( كما وصف 

                                           
 .٢/٥٥ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )1(
 ) .دفْتر:(  ، مصدر سابق ، مادةلسان العرب:  ابن منظور )2(
 ) .دفَتر : (  ، مصدر سابق ، مادة صحاحخمتار ال:   الرازي )3(
 .٢/١٥٠ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر:   اجلرزي )4(
 .٢٦٩:  ، مرجع سابق ، ص اخلط والكتابة يف احلضارة العربية:   اجلبوري ،حيىي وهيب )5(
 .٢/٢٧٩ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )6(
 .٢/٢٧٩ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: البغدادي   )7(



 ٥٦٤

 : البطاقة : املطلب العاشر 
تاحة فيهـا   البطاقة وسيلة من وسائل التدوين املختصر للمعرفة ،حيث أن مساحة التدوين امل           

 .صغرية جداً بالنسبة إىل غريها 
 : تعريفها: الً    أو

 :  لغـةً –أ 
ثبـت فيهـا    رقعة صغرية ي   : اقةُطَالِب: الورقة ، وقال غريه      : قةُاَطَالِب : )ابن األعرايب (قال  " 

 )١( " .مقدار ما جتعل فيه ، إن كان عيناً فوزنه ، أو عدده ، وإن كان متاعاً فقيمته 
رقيعة توضع يف الثوب فيها رقم الثمن بلغة أهل مصر        : البطاقة بالكسر    : "  )الرازي( وقال  

  )٢( ".، قيل سميت بذلك ألا تشد بطاقة من الثواب 
 )٣( " .والباء حينئٍذ زائدة  : " )اجلرزي( قال 
 :  اصطالحاً –ب 

ا ما اختصر من الكالم     استخدم اصطالح البطاقة للداللة على الرقعة الصغرية اليت يكتب فيه         
 .واحتاج إىل تدوين 

 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 
 :ورد لفظ البطاقة يف احلديث النبوي الشريف الذي ورد عند احلديث عن السجالت وجاء فيه 

أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً عبده ورسوله ، فيقول : فتخرج بطاقة فيها    " ..

إنك ال تظلم   : ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فقال         : زنك فيقول   أحضر و : 

، قال فتوضع السجالت يف كفه ، والبطاقة يف كفَّه ، فطاشت السجالت وثقلت              

 )٤ (" .البطاقة فال يثقل مع اسم اهللا عز وجل شيء 

ـ              اج إىل  وقد استخدمت البطاقة يف تدوين العلوم ، وبالذات التعليقات املختصرة اليت ال حتت
 .إطالة يف شرحها وتفصيلها 

 – رضي اهللا عنـه      – إىل عمر بن اخلطاب      –رضي اهللا عنه    –فعندما بعث عمرو بن العاص      
                                           

 ) .بطَق : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:  ابن منظور )1(
 ) . بطَق : (  ، مصدر سابق ، مادة خمتار الصحاح:   الرازي )2(
 .١/١٣٥ ، مصدر سابق ، النهاية يف غريب األثر:   اجلرزي )3(
) ٢٧٧٦:( ، أبواب اإلميان ، باب فيمن ميوت وهو يشهد أن ال إله إال اهللا ،رقم احلديث                  اجلامع الصحيح : ذي    الترم  )4(

 " .حديث حسن غريب : " وقال الترمذي 



 ٥٦٥

خيربه مبا تعود عليه أهل مصر عند نقصان النيل من إلقاء فتاٍة فيه ليعود إىل اجلريان ، وما فعلـه                    
 .نه على فعله رضي اهللا عنه من إبطال هذه العادة ، وافقه عمر رضي اهللا ع

 بكتاب ، وبعث بطاقة يف داخل       –رضي اهللا عنه    –وبعث إليه عمر بن اخلطاب      " 

كتابه فلما قدم كتاب عمر إىل عمرو بن العاص ، أخذ البطاقة ففتحها ، فإذا فيها                

فإن كنت جتـري مـن      : من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل نيل مصر ، أما بعد             : 

ان اهللا جيريك فأسأل اهللا الواحد القهار أن جيريك ، فألقى            ، فال جتر ، وإن ك      كِلبِق

 )١ (" .البطاقة يف النيل ، فأصبحوا وقد أجراه اهللا ستة عشر ذراعاً يف ليلة واحدة 

ويف هذا النص دليل على معرفتهم للبطاقة كوسيلة من وسائل التدوين منذ زمـن مبكـر ،                 
ل فيه البطاقة ،وأا أداة تدوين ملا اختصر من         وأيضاً فيه دليل على معرفتهم للغرض الذي تستعم       

ونتيجة هلذا اإلدراك فقد استخدموها يف جمال تدوين العلوم يف كتابة األسئلة املوجهـة              .الكالم  
 . ما مينع من إلقائها عليهم شفهياً وجدإىل املستفتني إذا 

ها يف بطاقة ، أي    اكتبي  ": المرأة سألته عن مسألة      – رضي اهللا عنهما     –فقد قال ابن عباس     
  )٢( " .رقعة صغرية 
א :א:א

كانت السبورة من وسائل تدوين العلوم املرتبطة بالتعليم بشكل كبري ، وكان يـستخدمها              
الصغار ، والكبار على حٍد سواء ألا كانت ألواحهم اليت يدونون عليها معارفهم ، غري أـا                 

دوين يف أا تستخدم للكتابة عدة مرات عن طريق حموها وإعـادة            ختتلف عن باقي وسائل الت    
 .الكتابة عليها مرة أخرى 

 : تعريفها: الً    أو
 :  لغـةً –أ 
هي جريدة من   : "  ، وقيل    )٣( " .كتب فيها التذاكري    اج ي هي األلواح من الس   : السبورة  " 
٤( " . يكتب عليها ، فإذا استغنوا عنها حموها األلواح(  

                                           
 .١/١٢٧ ، مصدر سابق ، تاريخ اخللفاء  السيوطي ، )1(
 ) .بطَق : (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب:   ابن منظور )2(
  ) .ربس: (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب: نظور   ابن م)3(
 ) .سبر (  ، مصدر سابق ، مادة تاج العروس من جواهر القاموس:   الزبيدي ، حممد مرتضى )4(



 ٥٦٦

 :  اصطالحاً –ب 
من اخلشب ، أو من عظم الكتف يكتب عليها ، وهي قابلة حملو ما يكتب عليهاهي ألواح . 

 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 
كانت السبورة تستخدم يف تدوين العلوم ، وألن العلم الذي يدون عليها ميكن أن ميحى فإن    

 . تالميذه ،وهم يكتبون يف سبورة بعض احملدثني كان يرفض اإلمالء على
أنـا ال أحـدثك يف      : إذا أتاه إنسان يكتب يف سبورجة ، قال          : )١( بلةجفقد كان أبو    " 

 وذلك  )٢( ".ألنك إذا أردت حموته، وإذا كان يف صحيفة مل متحه           : مله ، قال    : سبورجة ، قال    
 .لكي ال يطلب منه إعادة احلديث 

ميذه وهم يكتبون يف السبورة ، فقد كان أنس بن مالك ،            والبعض اآلخر كان ميلي على تال     
 )٤( . وهو يكتب يف سبورة )٣( رضي اهللا عنه ، ميلي على أبان بن أيب عياش

 

א :א:א
وقد استخدمت هذه الوسيلة للتدوين يف القرن األول اهلجري ، وكان معناها يقارب كثرياً              

 .شات معها يف الكثري من اجلوانب معىن البطاقة ، حيث ت

 : تعريفها: الً    أو

 :  لغـةً –أ 

  .)٥( "اِخلرقَةُ: واحدة الرقاع اليت تكتب ، والرقعة : الرقعة " 

 )٦("عٍة ، وقد تكون من جلٍد ، أو ورق ، أوكاغدمجع رقُ: الرقاع ) : " السيوطي ( قال 

 

                                           
 .مل أجد ترمجة له " : أبو جبلة   " )1(
 .٢/١٨ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )2(
رأيت أبان يكتب عند أنـس      : ان بن أيب عياش الشين من عبد القيس ، وهو متروك احلديث ، قال سلم العلوي                 أب  ")3(

 ) .٧/٢٥٤ ، مصدر سابق ، الطبقات الكربى: ابن سعد  " .( سبورجةيف : وقال حيىي بن عباد 
 .٢/٥٨ ، مصدر سابق ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:   البغدادي )4(
 ) .رقَع (  ، مصدر سابق ، مادة لسان العرب: منظور  ابن )5(
 .١/٥٩ ، مصدر سابق ، اإلتقان يف علوم القرآن:   السيوطي )6(



 ٥٦٧

 :  اصطالحاً –ب 

 )١( " .ة اليت تكتب فيها املكاتبات ، والقصص، وما يف معناها هي الورقة الصغري" 

 : استخدامها يف القرن األول اهلجري : ثانياً 

 .إنَّ أهم ما دون على الرقاع هو آيات القرآن الكرمي 

فتتبعت القرآن أمجعه مـن     :"  عن مجعه للقرآن الكرمي      –رضي اهللا عنه    –قال زيد بن ثابت     

  .)٢( .."للخاف العسب ، والرقاع ، وا

 )٣(وكتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم كتاب األمان لسراقة بن مالك يف رقعـة مـن أدم                  

واستخدموا الرقعة بشكل يشابه استخدامهم للبطاقة ، فاستخدمت يف كتابة أسئلة االستفتاء اليت  

 .ه الرقعة توجه للعلماء ، فكان العلماء يوصون بوصايا جيب إتباعها من قبل املفيت عندما تصل

فأول ما جيب على املفيت أن يتأمل رقعة االسـتفتاء تـأمالً            ) : " البغدادي  ( يقول  

شافياً ، ويقرأ ما فيها كله حىت ينتهي إىل آخرها وتكون عنايته باستقـصاء آخـر                

الكالم أمتُّ منه يف أوله ، ألن السؤال قد يتقيد مجيعه ، ويترتب كل االستفتاء بكلمة                

 فإذا قرأ املفيت الرقعة ، فمر مبا حيتاج إىل النقط والـشكل نقطـة               يف آخر الرقعة ،   

  )٤(".وشكله 

وهذا يدل على عنايتهم مبا يتم تدوينه يف هذه الرقاع ، وقد يكونون حيتفظون ذه الرقـاع                 

 .فيما بعد كمادة علمية جمموعة لديهم ، بدليل أم يهتمون بنقطها وشكلها 

                                           
 ،  تطور الكتابات والنقوش يف احلجاز منذ فجر اإلسالم حىت منتصف القرن الـسابع اهلجـري              :   الفعر ، حممد فهد       )1(
يعة والدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة ،،قـسم احلـضارة والـنظم            ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الشر        ٤٤:ص

 .م ١٩٨٠ –م ١٩٧٩هـ ، ١٤٠٠-١٣٩٩  ،اإلسالمية ، جامعة أم القرى
 ) .٤٨٨٥( ، كتاب فضائل القرآن ، باب مجع القرآن ، رقم احلديث  صحيح البخاري:   البخاري )2(
 صلى اهللا عليه وسلم ، باب هجرة النيب صلى اهللا عليـه              ، كتاب فضائل أصحاب النيب     صحيح البخاري :   البخاري    )3(

 ) .٣٨٣٥: (وسلم وأصحابه إىل املدينة املنورة ، رقم احلديث 
 . ٢/١٨٣الفقيه واملتفقه ، مصدر سابق ، :  البغدادي )4(



 568 

א
 



 569 

א
 

ان احلمد  ، حنمده ، و�ستعينه ، و�ستغفره ، و�عوذ با مـن شـرور أ�فـسنا ، ومـن سـيئات                      
وأشــهد أن الالــه اال ا وحــده . أعمالنــا مــن يهــده ا فــال مــضل لــه ، ومــن يــضلل فــال هــادي لــه  

ــوله صـــ   ــده ورسـ ــدا عبـ ــهد أن حممـ ــه واشـ ــه وصـــحبه أمجعـــني   الشـــريك لـ ــه وعلـــى آلـ لى ا عليـ
 أما بعد ........ 

فهــذه و احلمــد واملنــة هنايــة هــذا البحــث الــذي تنــاول موضــوع التعلــيم يف مــساجد املــشرق   
ــه      ــت مفردات ــرن األول اهلجــري ومشل ــي يف الق ــساجد  : العرب ــها ، ووظائفهــا  ،التعريــف بامل  وأمهيت

ة ، وكـذلك الكيفيـة الـيت مت هبـا تنظـيم العمـل التعليمـي يف                  املختلفة واليت من ضـمنها الوظيفـة الرتبويـ        
املساجد ، وضوابطه الداخلية ، ثم متويل العملية التعليمية يف املساجد ، وطرق التعليم املستخدمة     
فيها ، وكذلك املواد التعليميـة الـيت مت تعليمهـا فيـه ، واملعلمـون ، واملتعلمـون يف املـساجد ، وأخـريا                 

لكتابــة ، ووســائط �ــشر املعرفــة الــيت اســتخدمت يف ذلــك التعلــيم ، والتطورالــذي أدوات ، ومــواد ا
 .حدث فيها 

وقد بذلت الباحثة جهدها يف اخراج هذا البحث ، وحاولت االلتزام باملنهج العلمـي يف تنـاول                 
 موضوعه ،

 واخلطـأ ، فـان احـسنت ، فمـن ا ، وان              ،لكن العمـل البـشري يـضل اجتـهادا قـابال للـصحة              
 .أت ، فمن �فسي فالكمال  وحده اخط

 }لِيمقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عفَو٧٦: يوسف ، آية ( } و(  
 وقد توصلت الباحثة بفضل ا وتوفيقه اىل عدة �تائج وتوصيات هي خالصة هذا البحث

 :وهي مايلي 
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ف ، وأن مكا�ته ومنزلتـه       أن املسجد من أهم املؤسسات اليت ا�تجها ظهورهذا الدين احلني          -١

 .يف اتمع االسالمي الميكن أن حتتلها أية مؤسسة أخرى 
 أن اآلداب واألخالق اليت شـرعها الـدين االسـالمي للمـساجد جعلتـها مـن أ�ـسب األمـاكن            -٢

 .ليس فقط للعبادة ، بل للتعليم أيضا 
ة عـن املـصطفى صـلى     أن طلب العلم يف املساجد باالضافة اىل مميزاته العديـدة ، فهـو سـن      -٣

 .ا عليه وسلم جيب على املسلمني احياؤها يف كل زمان ومكان 
 أن التعليم يف املساجد أقرب اىل الواجب الديين من كو�ه تكليف أو تـشريف ، فتميـز بقـوة                    -٤

 .الدافع لدى من قاموا به 
ملــصداقية ،  فتميزبا، مجــع تنظــيم التعلــيم يف املــساجد بــني اجلهــود الرمسيــة ، والــشعبية        -٥

 والشمول ،
 .واملرو�ة 

 . متيزمتويل التعليم يف املساجد بالبساطة �ظرا لبساطة تكاليفه ، فكان يف متناول اجلميع -٦
 اعتمد متويل ا�شاء املساجد خاصة اجلوامع منها على التمويل احلكومي بشكل كبري، بينما               -٧

 . واألوقاف أكثرمن غريها اعتمد متويل العملية التعليمية داخلها على أموال اهلبات
 تعـــددت طـــرق التـــدريس املـــستخدمة يف التعلـــيم يف املـــساجد ، وغلبـــت عليهـــا الطـــرق -٨

 .التقليدية اليت تعتمد على املعلم بشكل كبري �ظرا لطبيعة املواد التعليمية النظرية 
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يدية يف التعليم مل يكن يعين سلبية املـتعلم يف   أن اعتماد التعليم يف املساجد على الطرق التقل        -٩
العملية التعليمية حيث كان يظهر دوره مـن خـالل احملـاورات واملنـاظرات يف املـواد القابلـة لالجتـهاد                    

 .ومن خالل ممارسته العملية ملا تعلمه يف سلوكه اليومي 
ا تنـاوال العلـوم النقليـة     تنوعت املواد التعليميـة الـيت مت تعليمهـا يف املـساجد ، وكـان أكثرهـ            -١٠

 أما العلوم العقلية ، والعملية فكان تعليمها يف املساجد أقرب اىل وضع األطـر  ،الشرعية ، وأدواهتا  
 .العامة هلا حبيث متثل اذ�ا عاما للمسلمني بتداوهلا خارج املساجد أو داخله مبا ال يعارض آدابه 

 .ملساجد ، وعليه يعتمد جناحها بشكل كبري  كان املعلم أهم حماورالعملية التعليمية يف ا-١١
 . مل يكن دوراملعلم يقتصرعلى التعليم فقط بل كان مربيا بأقواله ، وأفعاله جلميع املسلمني -١٢
 بالرغم من عدم وجود الشهادات العلميـة اال أن اثبـات املعلـم ملؤهالتـه ومهاراتـه كـان يـتم                   -١٣

  .عمليا أمام املتعلمني أثناء دروسه وجمالسه
 . كان التعليم يف املساجد حقا عاما جلميع أفراد اتمع بال استثناء -١٤
 بالرغم من بساطة األدوات واملـواد والوسـائط املـستخدمة يف التعلـيم يف املـساجد اال أن                   -١٥

كثرة استخدامها ، والتطورالكبريالذي حدث فيها بعد ظهوراالسـالم يـدل علـى ضـخامة األثرالـذي                 
 . املساجد يف اتمع االسالمي ماديا تركه التعليم يف

:א_
 :من التوصيات اليت توصي هبا الباحثة يف هذا البحث مايلي 

 اعادة ربط املسلمني مبساجدهم عن طريق احياء رسالة املسجد يف اتمع كما كا�ـت يف                -١
 .د خري القرون االسالمية وتذكريهم بالسنن اليت ا�دثرتطبيقها يف املساج
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 تفعيل دور املسجد يف اال التعليمي ، وذلك عن طريق تشجيع املعلمـني واملـتعلمني علـى                  -٢
التعليم وطلب العلم فيه ، وميكن استخدام وسائل للتشجيع منها ماهو مادي كاملكافآت ، واحلـوافز                

 .، كما ميكن وضع شهادات علمية معتمدة خلرجيي املساجد متكنهم من احلصول على العمل 
 .أو باستخدام وسائل التشجيع املعنوي املختلفة 

 االهتمام با�شاء املساجد داخل املؤسسات التعليمية احلكومية واألهلية وتفعيل دورهـا يف             -٣
 .استثمار وقت الفراغ املوجود لدى العاملني ، واملتعلمني 

 ليستفيد منها أكـرب      �قل الفعاليات التعليمية اليت تتم يف املساجد مباشرة عرب وسائل االعالم           -٤
 .عدد ممكن من املتعلمني ، خاصة ممن اليستطيعون احلضوراليها 

 اعــادة تفعيــل دورالوقــف يف متويــل العمليــة التعليميــة داخــل املــساجد عــن طريــق ترغيــب     -٥
 .احملسنني يف بذل األوقاف ، واالهتمام باملوجود منها 
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מ מ א מ
 

 حرف األلف :
.أبان بن سعيد *    
.أبان بن أبي عياش *    
.ابراهيم بن أبي عبلة *    
.ابراهيم بن يزيد *    
.ابراهيم الحربي *    
.أبوأمامة الباهلي *    
.أبوبكر بن عياش *    
.أبو رافع *    
.أبو سلمة بن عبدالرحمن *    
.أبي بن آعب *    
. يحيى الشيباني أحمد بن*    
.األحنف بن قيس *    
.األرقم بن أبي األرقم *    
.أسعد بن زرارة *    
.أسماء بنت عميس *    
.األسود بن يزيد *    
.اسماعيل بن عياش *    
.اسماعيل بن عبيداهللا بن أبي المهاجر *    
.األشعث بن قيس *    
.أمية بن الصلت *    
.أنس بن مالك *    
.أوفى بن مؤاله *    
.أيوب بن أبي تميمة *    

 
 حرف الباء :

 
.البراء بن عازب *    
.بقية بن الوليــــد *    

 
 حرف التاء :

 
.تميم بن أسيد *    
.تميم الداري *    

 

 حرف الثاء : 
 

.ثابت البناني *    
.ثابت بن قيس *    
.ثمامة بن أثال *    

 
 حرف الجيم :

 
.جابربن عبداهللا *    
.جبير بن مطعم *    
.ير البجلي جر*    
) .أبو ذر ( جندب بن جنادة *    
.جهجاه الغفاري *    

 
 حرف الحاء : 

 
.الحارث األعور *    
.الحارث بن آلدة *    
.الحارث بن معاوية الكندي *    
.حبيب بن أبي ثابت *    
.الحجاج بن يوسف الثقفي *    
.حرام بن ملحان *    
.حسان بن ثابت *    
.الحسن البصري *    
أبوحسان الزيادي (  بن عثمان الحسن*  
. ( 
.حفصة بنت عمر *    
.حماد بن سلمة *    
) .حماد الراوية ( حماد بن ميسرة *    
. حمزة بن حبيب الزيات *    

 
 حرف الخاء : 

 
.خارجة بن زيد *    
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.خـالـد بن معدان *    
.خـالـد بن الوليد *    
.خباب بن األرت *    
.خديجة بنت خويلد *    
.بن أحمـــد الخليل *    

 
 حرف الدال : 

 
.داوود بن أبي هند *    

 
 حرف الراء :

 
.الربيع بنت معوذ *    
ربيعة ( ربيعة بن أبي عبد الرحمن *  

) .الرأي   
.ربيعة بن يزيد *    
) أبوالعالية الرياحي ( رفيع بن مهران *  

. 
 

 حرف الزاي : 
 

.الزبير بن العوام *    
.زياد بن ابـــيـــه *    
.ياد بن ســـعــد ز*    
.زيد بن أسلم العدوي *    
.زيد بن ثــابــت *    
.زيد بن علي بن الحسين *    
.زينب بنت جحش *    

 
 حرف السين : 

 
.سالم بن عبداهللا *    
.سراقة بن مالك *    
.سعد بن الربيع *    
.سعد بن عبادة *    
) .أبوزيد األنصاري ( سعد بن عبيد *    
) .بن أبي وقاص ا. ( سعد بن مالك *    
.سعد بن معاذ *    

.سعيد بن جبير *    
.سعيد بن العاص *    
.سعيد بن المسيب *    
.سفيان الثـــوري *    
.سفيان بن عيينة *    
.سليمان بن عبد الملك بن مروان *    
.سليمان بن يسار *    
.سهيل بن عمرو *    
.سودة بنت زمعة *    

 
 حرف الشين : 

 
.شداد بن أوس *    
. شريح بن الحارث *   

.الشفاء العدوية *    
 

 حرف الصاد :
 

.صفوان بن أمية *    
.صفوان بن عسال *    

 حرف الضاد : 
 

.الضحاك بن مزاحم *    
.ضمام بن ثعلبة *    

 
 حرف الطاء : 

 
.طاووس بن آيسان *    
.طلحة بن عبيداهللا *    

 
 حرف الظاد :

 
) أبو األسود الدؤلي ( ظالم بن عمرو *  

. 
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 حرف العين : 
 

) .األشج ( عائذ بن عمرو *    
.عائذاهللا بن عبداهللا الخوالني *    
.عائشة بنت أبي بكرالصديق *    
.عاصم بن عمر بن قتادة *    
) .أبوعبيدة ( عامر بن الجراح *    
) .الشعبي ( عامر بن شراحيل *    
.عبادة بن الصامت *    
.العباس بن عبدالمطلب *    
.بن أبي ليلى عبدالرحمن *    
) .ابن ثوبان ( عبدالرحمن بن ثابت *    
.عبدالرحمن بن الحارث *    
. عبدالرحمن بن شبل *    
.عبدالرحمن بن صخرالدوسي *    
.عبدالرحمن بن عمرو األوزاعي *    
.عبدالرحمن بن عوف *    
.عبدالرحمن بن غنم *    
.عبدالرحمن بن القاسم بن محمد *    
) .األعرج ( عبدالرحمن بن هرمز *    
.عبدالعزيز بن مروان *    
.عبداهللا بن أبي قحافة *    
.عبداهللا بن أبي مالك *    
.عبداهللا بن األرقم *    
.عبداهللا بن ثعلبة العذري *    
) .أبو رفاعة ( عبداهللا بن الحارث *    
.عبداهللا بن حبيب *    
.عبداهللا بن ذآوان *    
.باح عبداهللا بن ر*    
.عبداهللا بن رواحة *    
.عبداهللا بن الزبير *    
) .أبو قالبة ( عبداهللا بن زيد *    
.عبداهللا بن سعيد بن العاص *    
.عبداهللا بن سالم *    
.عبداهللا بن شبرمة *    
.عبداهللا بن عامر اليحصبي *    
.عبداهللا بن عباس *    
.عبداهللا بن عمر *    
.عبداهللا بن عمرو *    

أبوموسى األشعري ( هللا بن قيس عبدا*  
 . ( 
.عبداهللا بن محيريز *    
.عبداهللا بن مسعود *    
.عبدالملك بن عبدالعزيزبن جريج *    
.عبدالملك بن مروان *    
.عبيداهللا بن أبي زياد *    
.عبيداهللا بن عبداهللا *    
.عبيداهللا بن عمرالسلماني *    
.عتاب بن أسيد *    
.عتبة بن غزوان *    
.عثمان بن أبي العاص *    
.عثمان بن حنيف *    
. عثمان بن عفان *    
.عروة بن الزبير *    
.عطاء بن أبي رباح *    
.عطاء بن أبي مسلم *    
.عقبة بن عامرالجهني *    
أبومسعود ( عقبة بن عمرو *  

) .األنصاري   
.عقيل بن أبي طالب *    
) .مولى ابن عباس ( عكرمة *    
.علقمة بن قيس *    
.علي بن أبي طالب *    
.عماربن ياسر *    
.عمران بن حصين *    
.عمران بن ملحان *    
.عمر بن الخطاب *    
.عمر بن عبدالعزيز *    
.عمرو األشدق *    
.عمرو بن حريث *    
.عمرو بن حزم *    
.عمرو بن دينار *    
.عمرو بن العاص *    
أبواسحاق السبيعي ( عمرو بن عبداهللا *  
. ( 
.ف بن مالك عو*    
) .أبو الدرداء ( عويمر بن زيد *    
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 حرف الفاء : 
 

.فضالة بن عبيد *    
 

 حرف القاف :
 

.القاسم بن محمد *   
.القاسم بن مخيمرة *    
.قبيصة بن ذؤيب *    
.قبيصة بن المخارق *    
.قتادة بن دعامة *    
.قرظة بن آعب *    

 
 حرف الكاف : 

 
.آعب بن زهير *    
آعب ( اتع الحميري آعب بن م*  

) .األحبار   
.آعب بن مالك *    
.الكميت بن زيد *    

 
 حرف الالم :

 
.الليث بن سعد *    

 
 حرف الميم : 

 
.مالك بن أنس *    
.مالك بن دينار *    
.مجاهد بن جبر *    
.مجمع بن جارية *    
) .الشافعي ( محمد بن ادريس *    
.محمد بن سيرين *    
.محمد بن شعيب *    
) .الزهري (  محمد بن مسلم *   
.محمد بن مسلمة *    
.محمد بن المنكدر *    

.مخرمة بن سليمان *    
.مخرمة بن نوفل *    
.مسروق بن األجدع *    
.مسلمة بن مخلد *    
.مصعب بن الزبير*    
.معاذ بن جبل *    
.معاوية بن أبي سفيان *    
.المغيرة بن شعبة *    
.منصوربن المعتمر *    
.ون بن مهران ميم*    

 
 حرف النون : 

 
) .مولى ابن عمر ( نافع *    
) .أبوحنيفة ( النعمان بن قيس *    

 
 حرف الهاء : 

 
) .أم الدرداء ( هجيمة الوصابية *    
.هشام بن عروة *    

 
 حرف الواو : 

.وابصة بن معبد *    
.واثلة بن األسقع *    
.وردان بن مخرم *    
.وآيع بن الجراح *    
.ليد بن عبدالملك الو*    

 
 حرف الياء : 

.يحيى بن سعيد *    
.يحيى بن يعمرالعدواني *    
.يزيد بن أبي حبيب *    
.يزيد بن أبي سفيان *    
.يونس بن عبيد *    
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א א  א
 .القرآن الكريم _ *
ة      _ * فتها       : األبراشي ، محمد عطي ة االسالمية وفالس ابي      التربي سى الب ة عي ،مطبع

    .    ٤م ، ط ١٩٥٨الحلبي وشرآاه ، مصر ،
ار     : ابن أبي شيبة ، عبد اهللا بن محمد         _ * ر،  المصنف في االحاديث واآلث  ،دار الفك

   . ١م ،ط١٩٨٩هـ ،١٤٠٩بيروت ، لبنان ،
رم        _ * ن مك ي ب اريخ       : ابن األثير،عل ان    الكامل في الت روت ، لبن ة ،بي ،دار المعرف
  .مأمون شيحا:  ، تحقيق ١م ،ط٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢،
د        _ * جامع األصول من أحاديث الرسول صلى اهللا        : ابن األثير ، مبارك بن محم

  .١ط. م١٩٥٤-هـ ١٣٧٣م ،.  ،مطبعة السنة المحمدية ، دعليه وسلم
يم   _* د الحل ن عب د ب ة ، أحم ن تيمي طية : اب دة الواس رح العقي وث         ش ة البح  ، رئاس

 .هـ ١٤٠٩العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد ، المملكة العربية السعودية ،
  .١    ط 

ن داوود _ * ليمان ب ارود ، س ن الج سي: اب ي داوود الطيال سند أب رة ، م  ، دارالهج
   .محمد الترآي :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٩٩ـ ، ه١٤١٩الجيزة ، مصر ، 

 هـ ،١٤٠٤ ، دار بيروت ، بيروت ، الرحلة: ابن جبير ، محمد بن أحمد _ *
 .م ١٩٨٤    

  ، دار الكتب غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجرزي ، محمد بن محمد _ *
  .١م ، ط١٩٣٢هـ ، ١٣٥١     العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

  ، دار الكتب النشر في القراءات العشر: زي ، محمد بن محمد ابن الجر_*
 . ت .     العلمية ، بيروت ، لبنان ، د 

 ، دار الحرية ، بغداد ،الخراج وصناعة الكتابة : ابن جعفر ، قدامة _ *
 .م ١٩٨١     الجمهورية العراقية ، 

 في آداب العالم تذآرة السامع والمتكلم : ابن جماعة ، بدرالدين بن ابراهيم _ *
 .ت . ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د والمتعلم      

 ، ادارة) نقد العلماء ( تلبيس ابليس : ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي _ *
 .ت .      البحوث المنيرية ، مصر ، د

 لمعرفة ، بيروت ، ، دار اصفة الصفوة: ــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ _ *
 . محمد فاخوري : م ، تحقيق ١٩٧١هـ ،١٣٩١     

 مناقب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه: ـــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــ _ *
 . ت .      دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د 

  ، لمنتظم في تاريخ الملوك واألمما: ـــــــــــــــــ ،ــــــــــــــــــــــــــــــ _ *
 .هـ ١٣٥٧     مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد ،

 هـ،١٤١٦، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،  المسند :ابن حنبل ، أحمد _ *
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 . محمد شعيب األرناؤوط وآخرين :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٩٦     
 ، دارصادر ، بيروت ، رض صورة األ: ابن حوقل ،أبو القاسم النصيبي _ *

 . ت .      لبنان ، د 
 ، دار الكتب العلمية) المقدمة ( تاريخ ابن خلدون :ابن خلدون ، عبدالرحمن _  *

 .م ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩بيروت ، ،      ومؤسسة جمال للطباعة والنشر 
 ، داروفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان ، أحمد بن محمد _ *

 .ت . صادر ، بيروت ، د      
 ن ، .  ، د )برواية بقية بن مخلد (تاريخ ابن خياط : ابن خياط ، خليفة _ *

 .ت . م ، د .       د 
 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من : ابن رجب ، عبدالرحمن _ *

 .٧م،ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٧، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، جوامع الكلم      
 هـ١٤١٢، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ،الطبقات الكبرى : ابن سعد ، محمد _ *

 .ط . م ، د ١٩٩١     
  عيون األثرفي فنون المغازي والشمائل: ابن سيد الناس ، محمد بن محمد _ *

  .١م ، ط ١٩٩٢هـ ، ١٤١٣ر ، دارابن آثير ، بيروت ، والسي     
  ، دارستيعاب في معرفة األصحاباال: ابن عبدالبر ، يوسف بن عبداهللا _ *

 .علي البجاوي :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٩٣هـ ،١٤١٢     الجيل ، بيروت ، 
 ، دارالكتب العلمية جامع بيان العلم وفضله : ـــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ _  *

 . ت .      بيروت ، لبنان ، د
 م ، دارابن الجوزي ، السالمقاصدا: ابن عثيمين ، صالح عبدالعزيز _ *  

 .١م ، ط١٩٩٣هـ ،١٤١٣     المملكة العربية السعودية ، 
 ، آتاب القبس في شرح موطأ االمام مالك بن أنس : ابن العربي ، أبوبكر _ *

 .محمد ولد آريم:  ، تحقيق ١م ، ط١٩٩٢     دار الغرب االسالمي ، بيروت ، 
 .ت . ، دار الفكر ، دمشق ، دق تاريخ دمش: ابن عساآر، علي بن الحسن _ *
 هـ ،١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  مجمل اللغة :ابن فارس ، أحمد _*

 .زهير عبدالمحسن سلطان :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٨٤    
  ، شرآة ومطبعة مصطفى االمامة والسياسة: ابن قتيبة ، عبداهللا بن مسلم _ *

 .م ، ط األخيرة ١٩٦٩ ، هـ١٣٨٨     البابي الحلبي وأوالده ، مصر ، 
 ، دار الباز،الشعر والشعراء أوطبقات الشعراء : ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــ _ *

  .١م ، ط١٩٨١ هـ ، ١٤٠١م ، .     د 
  ، مؤسسة زاد المعاد في هدي خيرالعباد: ابن القيم ، محمد بن أبي بكر _ *

  .٣م ، ط١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩     الرسالة ، بيروت ، 
 ،مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين: ـــــــــ ، ـــــــــــــــــــ _ *

 :  ، تحقيق ٢م ، ط١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣    دارالكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 
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 .     محمد حامد الفقي 
 ، واالرادة مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم : ـــــــــ ، ــــــــــــــــــ _ *

 .  ت .     مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، د 
 مكتبة المعارف ، بيروت ، ، البداية والنهاية: ابن آثير، اسماعيل الدمشقي _ *

  .٤م ، ط١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢     لبنان ، 
 ، عالم الكتب ، بيروت ، تفسيرالقرآن العظيم : ــــــــــ ، ــــــــــــــــ _ *

  . ١م ،ط١٩٩٣، هـ ١٤١٣    
 ، طبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه ،السيرة النبوية : ــــــــــ ، ــــــــــــــــ _ *

 . مصطفى عبدالواحد : م ، تحقيق ١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤    القاهرة ، 
سعودية         سنن ابن ماجة  : ابن ماجة ، محمد بن يزيد       _ * ة ال  ، شرآة الطباعة العربي

      .١هـ ، ط١٤٠٣، الرياض ، 
 .ت . ، دارالمعارف ، القاهرة ، د السبعة في القراءات : ابن مجاهد _ * 

 ، دار صادر ، بيروت ،لسان العرب : ابن منظور ، محمد بن مكرم _ *
  .١م ، ط١٩٩٧     

 .ت .  ، دارالمعرفة ، بيروت ، لبنان ، د الفهرست: ابن النديم _ *
 .م ١٩٧٥، دارالجيل ، بيروت ،  السيرة النبوية: ابن هشام ، عبد الملك _ *
  ، دارالحديث ، بيروت ،سنن أبي داوود: أبوداوود ، سليمان بن األشعث _ *

  .١هـ ، ط١٣٨٨     
ـ  _ * ـ ، ــــــــــــــــــــــــــــ يل: ـــــــــــ روت ،   المراس الة ، بي سة الرس  ، مؤس

   .م ١٩٩٨هـ ، ١٤١٨
ـ ، ــــــــــــــــ_ * ـ ـــــــــــ صاحف: ـــــــــــ روت ، الم ة ، بي ب العلمي  ، دارالكت

    .١م ، ط١٩٥٨هـ ، ١٤٠٥لبنان  ،  
  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،تاريخ المذاهب االسالمية: ابوزهرة ، محمد _ *

 .م ١٩٨٩     
 ، دارالفكر العربي ، القاهرة ، محاضرات في الوقف : ـــــــــــ ، ــــــــــ _ *

 .م ١٩٧١   
 هـ ، ١٣٩٥م ، . ، دار الفكر ، د األموال : أبو عبيد ، القاسم بن سالم _ *

 . محمد خليل هراس :  ، تحقيق ٢م ، ط١٩٧٥     
 ، دارالبشائر الرسول المعلم وأساليبه في التعليم :أبوغدة ، عبدالفتاح _ *

  .١م ، ط١٩٩٦هـ ، ١٤١٧   االسالمية ، بيروت ، لبنان ، 
  ، دارابن الجوزي ، الدمام ،أصول التربية االسالمية: ، أمين أبوالوي _*
  . ١م ، ط١٩٩٩هـ ، ١٤١٩   
 ، داراالصالح ، مصر ،آتاب الخراج : أبويوسف ، يعقوب بن ابراهيم _ *

 . محمد البنا : ت ، تحقيق .       د 
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ة  _ * يض ، ملك المية   : أب ة االس ة العربي ات  (التربي سات والممارس ، ) المؤس
     سسات التربية العربية في بالد الشام حتى أواسط القرن الرابعمؤ

    . م ١٩٨٩  ، مؤسسة آل البيت ، عمان ، األردن ، الهجري
     التربية والثقافة العربية االسالمية في الشام والجزيرة: ـــــــــ ، ـــــــ _ *

    م ، ط١٩٨٠يروت ،، دارالعلم للماليين ، بخالل القرون الثالثة األولى للهجرة 
 ، دارالكتب العلمية ،أخالق أهل القرآن : اآلجري ، محمد بن الحسين _ *

   .محمد عبداللطيف :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦بيروت ،  ، 
 المؤسسات والممارسات(التربية العربية االسالمية : أحمد ، منيرالدين _ * 

  ، مؤسسة آل ام التربوي االسالميدورالمجالس والحلقات في النظ             
 .م ١٩٨٩       البيت ، عمان ، األردن ، 

 هـ١٤٢٠ن ،.  ، د دالالت األفعال في علم التصريف: األدآاوي ، ابراهيم _ *
  .٢م ، ط٢٠٠٠     

 ، الدار  السياسة المالية للدولة في صدراالسالم :األزرق ، أحمد علي _*
 . ت .  ، د     السودانية للكتب ، الخرطوم

  ، الدارالمصرية للتأليف والترجمة،تهذيب اللغة: األزهري ، محمد بن أحمد _ *
 . عبدالعظيم محمود : ت ، تحقيق .       مصر ، د 

  ، دار طيبة ،  التصحيف وأثره في الحديث والفقه: أسطيري ، جمال _ *
  .١م ، ط١٩٩٥هـ ، ١٤١٥      الرياض ، 

  ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،الموطأ: نس األصبحي ، مالك بن أ_ *
 . ت .       د 

  ، دار الكتابحلية األولياء وطبقات األصفياء: األصبهاني ، أحمد بن عبداهللا _ *
 .ت .      العربي ، بيروت ، لبنان ، د 

 .ط . م ، د ١٩٨٣ ، دارالثقافة ، بيروت ، األغاني: األصفهاني ، أبوالفرج _ *
 النظم التعليمية عند المحدثين في الثالثة القرون الهجرية: الينة ، المكي أق_ *

  ، سلسلة آتاب األمة ، وزارة الشؤون االسالمية ، قطر ، رجب ،األولى     
  .١هـ ، ط١٤١٣    
  ، الدارالسلفية ،سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباني ، محمد ناصرالدين _ * 

 .هـ ١٣٩٩      الكويت ، 
  ، المكتب  صحيح الجامع الصغيروزيادته:ــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ _ *

  . ١م ، ط١٩٦٩هـ ، ١٣٨٨     االسالمي ، بيروت ، 
  ، مكتب التربية صحيح سنن ابن ماجة: ــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ _ *

  .١م ، ط١٩٨٦هـ ، ١٤٠٧     العربي لدول الخليج ، الرياض ، 
  ، مكتب التربية صحيح سنن أبي داوود:ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــ _ *

  .١م ، ط١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩     لدول الخليج العربي ، الرياض ، 
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  ، المكتبضعيف الجامع الصغيروزيادته: ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــ _ *
  . ٢هـ ، ط١٣٩٩     االسالمي ، بيروت ، 

 ، المكتب االسالمي، ضعيف سنن ابن ماجه :ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ _ *
  . ١هـ ، ط١٤٠٨     بيروت ، 

 ، مكتب التربية ضعيف سنن أبوداوود : ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ _ *
  .١هـ ، ط١٤١٢     العربي لدول الخليج ، الرياض ، 

  ، دار بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب:  األلوسي ، محمود شكري _*
 . ت .      الكتب العلمية ، بيروت ، د 

 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  ضحى االسالم :أمين ، أحمد _ *
  .٧م ، ط١٩٦٤     

 التعليم في المدينة المنورة من العام الهجري: األنصاري ، محمد ناجي _ *
 هـ١٤١٤، د ، ن ، ) دراسة وصفية تحليلية ( هـ ،١٤١٢األول الى عام      

  .١م ، ط١٩٩٣     
 م ، .  ، دارالفكر ، د تفسيرالبحرالمحيط: األندلسي ، محمد بن يوسف _ *

  .٢م ، ط١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣     
 ، دارالمعارف ، القاهرة ، التربية في االسالم :األهواني ، أحمد فؤاد _ *

 .  ت .     د 
 ،المبادئ األساسية في طرق التدريس العامة: آل ياسين ، محمد حسين _ *

 . م ١٩٧٤     دارالقلم ومكتبة النهضة ، بيروت ، لبنان ، 
  ،المطبعةتاريخ عمارة المسجد الحرام: باسالمة ، حسين عبداهللا _ *

 .هـ ١٣٥٤     الشرقية ، جدة ، 
 ،يرالمؤمنين عمر بن عبدالعزيز مسند أم:الباغندي ، محمد بن محمد _ *

 .هـ ١٤٠٤     مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، 
 .م ١٨٩٩ن ، روما ، . ، د آتاب الزيج الصابئ : البتاني ، محمد جابر _ *
 ، دارالفكر ، بيروت ،صحيح البخاري : البخاري ، محمد بن اسماعيل _ *

  .١م ، ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٨     
 ، دارالمسيرة ، بيروت ،يب تاريخ دمشق الكبير تهذ: بدران ، عبدالقادر _ *

 .م ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩     
 هـ١٤١٤ن ، .  ، د التاريخ الشامل للمدينة المنورة: بدر ، عبدالباسط _ *
 أو( مناهج الصحابة في التعلم والتعليم : البر ، عبدالرحمن عبدالحميد _ *

  .١طهـ ، ١٤٢٠ ، داراليقين ، مصر ، )التحمل واألداء      
  ، دارالكتاب العربي ، بيروت ،تاريخ بغداد: البغدادي ، أحمد بن علي _ *

 . ت .      لبنان ، د 
 م ،. ، داراحياء السنة النبوية ، د  تقييد العلم :ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *
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 . يوسف العش :  ، تحقيق ٢م ، ط١٩٧٤     
 ، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع : ـــــ ــــــــــــ ، ـــــــــــــــ_ *

 محمود : م ، تحقيق ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣     مكتبة المعارف ، الرياض ، 
 .      الطحان 

 ، دارالكتب العلمية ،الرحلة في طلب الحديث : ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *
 . دين زعيتر نورال: م ، تحقيق ١٩٧٥هـ ، ١٣٩٥     بيروت ، لبنان ، 

 ، دارالكتب العلمية ، بيروت ،الفقيه والمتفقه : ــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *
 .م ١٩٧٥هـ ، ١٣٥٩     لبنان ، 

  ، المكتب االسالمي ، بيروت ،شرح السنة: البغوي ، الحسين بن مسعود _ *
  .١م ، ط١٩٧١هـ ، ١٣٩٠     

  ، داراألنصار ، مصر ، ت الشرعية الماليةالمعامال: بك ، أحمد ابراهيم _  *
 .م ١٩٣٦هـ ، ١٣٥٥     

  ، دارالفكر فلسفة التربية في الحديث الشريف: بكر ، السيد عبدالجواد _ *
  . ١م ، ط١٩٨٣     العربي ، القاهرة ، 

 ، معهد المخطوطات بجامعةأنساب األشراف : البالذري ، أحمد بن يحيى _ *
 .م ١٩٥٩باالشتراك مع دارالمعارف ، مصر ،      الدول العربية 

 ، دارالكتب العلمية ، بيروت ،  فتوح البلدان :ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــ _ *
 .هـ ١٤٠٣     

 ، وزارة األوقافالوقف في الفكراالسالمي : بنعبداهللا ، محمد بن عبدالعزيز _ *
 .م ١٩٩٦ هـ ،١٤١٦     والشؤون االسالمية ، المغرب ، 

  تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو: البيروني ، محمد بن أحمد _ *
 .م ١٩٥٨هـ ، ١٣٧٧ ، عالم الكتب ، بيروت ، مرذولة     

  ، دارالفكر ، بيروت ، تفسيرالبيضاوي: البيضاوي ، عبداهللا بن عمر _ *
 .م ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦     

  ، مطبعة مجلس دائرة المعارفن الكبرىالسن: البيهقي ، أحمد بن الحسين _ *
 . ت .      العثمانية ،حيدرآباد ، الدآن ، الهند ، د 

  ، دارالفجراالسالمي ،مختصرتفسيرالطبري: التجيبي ، محمد بن صمادح _ *
  .٧م ، ط١٩٩٥هـ ، ١٤١٥     دمشق ، 

 ت ،.  ، دارالفكر ، بيروت ، د الجامع الصحيح: الترمذي ، محمد بن عيسى _ *
 . عبدالوهاب عبداللطيف :      تحقيق 

  ، حقوق النبي صلى اهللا عليه وسلم على أمته: التميمي ، محمد بن خليفة _ *
  .١م ، ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٨     مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، 

  ، دارالطرفين ،المرشدالنفيس الى أسلمة طرق التدريس: جان محمد صالح _ *
  .١م ، ط١٩٩٨ ، هـ١٤١٩     الطائف ، 
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  ، دارالغربالخط والكتابة في الحضارة العربية: الجبوري ، يحيى وهيب _ *
 .م ١٩٩٤     االسالمي ، بيروت ، 

 ، دارالفكر ، بيروت ،النهاية في غريب األثر : الجرزي ، محمد بن محمد _ *
 .م ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩     

 ، مطبعة مصطفى الوزراء والكتاب :الجهشياري ، محمد بن عبدوس _ *
 .مصطفى السقا وآخرون :  ، تحقيق ١     البابي الحلبي وأوالده ، القاهرة ، ط

 ، دارالعلم للماليين ،الصحاح في اللغة : الجوهري ، اسماعيل بن حماد _ *
 .م ١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩     بيروت ، 

 ، دارالمعرفةالمستدرك على الصحيحين : الحاآم ، ابن حجرالنيسابوري _ *
 . ت .   بيروت ، لبنان ، د    
  تاريخ االسالم السياسي والثقافي والديني: حسن ، حسن ابراهيم _ *

  .٧ت ، ط.  ، داراألندلس ، بيروت ، لبنان ، د واالجتماعي     
 دراسة ناقدة ألساليب التربية المعاصرة في ضوء: حلواني ، فتحية عمر _ *

  .١م ، ط١٩٨٣ ، هـ١٤٠٣ ، دارتهامة ، جدة ، السالم     ا
 التربية الميدانية وأساسيات: الحليبي ، عبداللطيف بن حمد ، ومهدي سالم _ *

  .١م ، ط ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦، مكتبة العبيكان ، الرياض ،  التدريس     
 ، مؤسسةالوثائق السياسية العائدة للعصراألموي : حمادة ، محمد ماهر _ *

  .٢م ، ط١٩٨١هـ ، ١٤٠١     الرسالة ، بيروت ، 
 هـ١٤٢٣، داراشبيليا ، الرياض ، التربية االسالمية : الحمد ، أحمد _ *

 .م ٢٠٠٢     
 ، دارالفكرالعربي ،االعالم في صدراالسالم : حمزة ، عبداللطيف _ *

 .ت .      القاهرة ، د 
 هـ ،١٤٠٠ ، دارالفكر ، بيروت ، معجم األدباء: الحموي ، ياقوت _ *

  .٣م ، ط١٩٨٠     
 ، مكتبةالروض المعطار في خبر األقطار : الحميري ، محمد عبدالمنعم _ *

 .احسان عباس :  ، تحقيق ٢م ، ط١٩٨٤     لبنان ، بيروت ، 
  ، دار األفاق شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي ، ابن العماد _ *

 . ت . الجديدة ، بيروت ، د 
  ، دارالجيل ،تاريخ القدس والخليلاألنس الجليل ب: الحنبلي ، مجيرالدين _ *

 .م ١٩٧٣     بيروت ، 
  ، دارلبنان ، بيروت ،المواريث في الشريعة االسالمية: خالد ، حسن _ *

  .٢م ، ط١٩٩٨هـ ، ١٤٠٠     
 تخريج الدالالت السمعية على ماآان في عهد: الخزاعي ، علي بن محمد _ *

  ،الصنائع والعماالت الشرعيةالرسول صلى اهللا عليه وسلم من الحرف و     
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 .م ١٩٩٩هـ ، ١٤١٩     دارالغرب االسالمي ، بيروت ، 
  ، دار القرآن ،الوسيط في رسالة المسجد العسكرية: خطاب ، محمود شيت _ *

  .٧م ، ط١٩٨١هـ ، ١٤٠١     بيروت ، 
 السياسة المالية في االسالم وصلتها بالمعامالت : الخطيب ، عبدالكريم _ *

 .م ١٩٧٦ المعاصرة ، دارالفكرالعربي ، بيروت ،     
 ، دارالمعرفهالقصص القرآني  في مفهومه ومنطوقه : الخطيب ، عبدالكريم _ *

 . ت .      بيروت ، د 
 ، دارالفكر ، بيروت ، لبنان ،السنة قبل التدوين : الخطيب ، محمد عجاج _ *

  .٣م ، ط١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠     
 ، بحث مقدم أثرالوقف في نشرالتعليم والثقافة : ر الخطيب ، ياسين ناص_ *

      لمؤتمراألوقاف األول ، جامعة أم القرى ، بالتعاون مع وزارة الشؤون
 .هـ ١٤٢٢،      االسالمية واألوقاف ، المملكة العربية السعودية 

  ،طرق تدريس التربية االسالمية: الخوالدة ، ناصرأحمد ويحيى اسماعيل _ *
  .١م ، ط٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢حنين ، عمان ، األردن ،      دار

 هـ١٣٩٨، دارالفكر ،القاهرة ، سنن الدارمي : الدارمي ، عبداهللا بن بهرام _ *
 .م ١٩٧٨     

  ، مكتبة الخانجي ، مصر ،)الكتابة العربية ( الخطاطة : الدالي ، عبدالعزيز _ *
 .م ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠     

  اليب البحث العلمي ومصادرالدراسات االسالميةأس: الدغمي ، محمد راآان _ *
  .٢م ، ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٧     مكتبة الرسالة ، عمان ، األردن ، 

  دولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من التكوين الى:الدقس ، آامل سالمة _ *
  .١م ، ط١٩٩٤هـ ، ١٤١٥ ، دارعمار ، األردن ، التمكين     

 ، مطبوعات تاريخ أبي زرعة : مروالنصري الدمشقي ، عبدالرحمن بن ع_ *
 . ت .      مجمع اللغة العربية ، دمشق ، د 

  ، دار طريق الهجرتين وباب السعادتين: الدمشقي ، محمد بن أبي بكر _ *
 . ت .      الكتاب العربي ، بيروت ، د 

  المؤسسات والممارسات(  التربية العربية االسالمية :الدوري ، عبدالعزيز _ *
 .م ١٩٨٩ ، مؤسسة آل البيت ، عمان ، األردن ، ، مدخل تاريخي)      

 ، دارالوطن ، الرياض ،التربية الجادة ضرورة : الدويش ، محمد عبداهللا _ *
  .٢هـ ، ط١٤١٥     

  ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، تذآرة الحفاظ: الذهبي ، محمد بن أحمد _ *
 . ت .      لبنان ، د 

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سيرأعالم النبالء : ـــ ، ـــــــــــــــــــــ ــــــ_ *
  .١م ، ط١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢     
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  ، دارالتراث العربي ،العبر في خبر من غبر: ــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *
 .م ١٩٦٠     الكويت ، 

 ه ، القاهرة ،، مكتبة وهبالتفسير والمفسرون : الذهبي ، محمد حسين _ *
  .٤م ، ط١٩٨٩ هـ ، ١٤٠٩     

  ، مكتبة لبنان ناشرون ،مختارالصحاح: الرازي ، محمد بن أبي بكر _ *
 .هـ ١٤١٥     بيروت ، لبنان ، 

  ، دارالكتب العلمية ،تفسيرالبحرالمحيط: الرازي ، محمد بن يوسف _ *
  عليأحمدعبدالموجود و: م ، تحقيق ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣     بيروت ، 

 .     محمد معوض 
 المحدث الفاصل بين الراوي: الرامهرمزي ، الحسين بن عبدالرحمن _ *

 . ت .  ، دارالفكر ، بيروت ، د والواعي     
  ، مكتبة التوبة ،الرياض ،الفئ والغنيمة ومصارفهما:الربيع ، محمدابراهيم _ *

 .هـ ١٤١٣     المملكة العربية السعودية ، 
  ، مؤسسة المعارف ، بيروت )مكة المكرمة ( أم القرى :  علي رضا ، فؤاد_ *

  .٣م ، ط١٩٨١هـ ، ١٤٠١     
 ، دارالكتب العلمية ، بيروت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : رضا ، محمد _ *

 . ت .      لبنان ، د 
  ، مكتبة دارالتراث،الخراج والنظم المالية للدولة االسالمية: الريس ، محمد _ *

 .م ١٩٨٥  القاهرة ،    
 ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: زادة ، طاش آبرى _ *

 آامل بكري وعبدالوهاب: ت ، تحقيق .      دارالكتب الحديثة ، مصر ، د 
 .      أبوالنور 

  ، اللجنة الفنيةتاج العروس من جواهرالقاموس: الزبيدي ، محمد مرتضى _ *
 .محمدالغرباوي : م ، تحقيق ١٩٧٥هـ ، ١٣٥٩عالم ، القاهرة ،      بوزارة اال

 ، داراحياءمناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني ، محمدعبدالعظيم _ *
 .ت .      الكتب العربية ، القاهرة ، د 

  ، المجلساعالم الساجد بأحكام المساجد: الزرآشي ، محمد بن عبداهللا _ *
 شؤون االسالمية ، لجنة احياء التراث االسالمي ،     المجلس األعلى لل

 .هـ ١٣٨٤     القاهرة ، 
 ، دارالمعرفة ، البرهان في علوم القرآن :ــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــ _ *

  .٢هـ ، ط١٣٩١     بيروت ، 
 ، مطبعة السعادة،تعليم المتعلم طريق التعلم : الزرنوجي ، برهان الدين _ *

 .م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦القاهرة ،      
  ، مكتبة لبنان ناشرون ،أساس البالغة: الزمخشري ، محمد بن عمر _ *
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 .مزيد نعيم وشوقي المعري :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٩٨     بيروت ، 
 ، عيسى البابي الفائق في غريب الحديث :ـــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *

  .٢ت ، ط. اهرة ، د      الحلبي وشرآاه ، الق
  ،أسس التربية االسالمية في السنة النبوية: الزنتاني ، عبدالحميد الصيد _ *

 .م ١٩٨٤     الدارالعربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، 
 الحياة العلمية في الشام في القرنين األول والثاني: الزور ، خليل داوود _ *

  .١م ، ط١٩٧١، لبنان ، ، داراآلفاق الجديدة ، بيروت  للهجرة     
 .ت . تاريخ التمدن االسالمي ، دارالهالل ، مصر ، د : زيدان ، جرجي _ *
  ، دار العاصمة ،وظيفة المسجد في المجتمع: الزيد ، زيد عبدالكريم _ *

 .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢     الرياض ، 
 عام، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة  تاريخ مكة :السباعي ، أحمد _ *

 .هـ ١٤١٩     على تأسيس المملكة العربية السعودية ، الرياض ، 
 المسجد ودوره في التربية وعالقته بالمؤسسات: السدالن ، صالح بن غانم _ *

  .١هـ ، ط١٤١٥، داربلنسية ، الرياض ، الدعوية في المجتمع      
 اتها ،  صنعتنا الخطية ، لوازمها ، تاريخها ، أدو:سرين ، محي الدين _ *

 .ت . استانبول ، د ، الوقفية " تحت الفبة "  ، منشورات أآاديمية نماذجها     
 ، دار تنظيمات المناهج وتطويرها :سعادة ، جودت أحمد وعبداهللا محمد _ *

  .١م ، ط٢٠٠١     الشروق ، عمان ، األردن ، 
 الكتب، دار أدب االمالء واالستمالء :السمعاني ، عبدالكريم بن محمد _ *

 . ت .      العلمية ، بيروت ، لبنان ، د 
 ، داراحياءوفاءالوفاء بأخباردارالمصطفى : السمهودي ، علي بن أحمد _ *

 .محمد عبدالحميد : تحقيق . ت .      التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د 
  ، دارالكتب الحديثة ، مصر ،الروض األنف: السهيلي ، عبدالرحمن _ *

 .عبدالرحمن الوآيل :  ، تحقيق ١م ، ط١٩٦٧هـ ، ١٣٨٧     
 ، دارالبحوث من أدب المحدثين في التربية والتعليم : سيف ، أحمد محمد _ *

 .ت .      للدراسات االسالمية واحياء التراث ، دبي ، د 
 ، عالم الكتب ،االتقان في علوم القرآن : السيوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر _ *

 .ت . لبنان ، د      بيروت ، 
 ، دارالفكر ، بيروت ، تاريخ الخلفاء :ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *

 .هـ ١٣٩٤     
  تدريب الراوي في شرح تقريب: ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *

  .٢م ، ط١٩٦٦ـ ، ه١٣٨٥ ، دارالكتب الحديثية ، القاهرة ، النواوي     
 ، دارالحديث ، تفسيرالجاللين :ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *

  .١ت ، ط.      القاهرة ، د 
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  ، دارالفكر ، بيروت ،الجامع الصغير: ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *
  .١م ، ط١٩٨١هـ ، ١٤٠١     

 حسن المحاضرة في تاريخ مصر: ـــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ_ *
  ،١م ، ط١٩٦٨هـ ، ١٣٨٧ ، داراحياء الكتب العربية ، القاهرة ، والقاهرة     

 .محمد أبوالفضل ابراهيم :      تحقيق 
  ، دار التفسيربالمأثورالدرالمنثورفي: ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *

  .١م ، ط١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣     الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
  ، مكتبة وهبه ، مصر ،طبقات الحفاظ: ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ *

  . ١م ، ط١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣     
 ة، مؤسسالمدينة المنورة في العصراألموي : شراب ، محمد محمد حسن _ *

  .١م ، ط١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤     علوم القرآن ، بيروت ، دمشق ، 
 ، دارالفكرالعربي ، دولة الرسول في المدينة : الشريف ، أحمدابراهيم _ *

 . ت .      القاهرة ، د 
  ، دارابناللوحات الخطية في الفن االسالمي: شريفي ، محمد بن سعيد _ *

  . ١م ، ط١٩٩٨هـ ، ١٤١٩،      آثير ، دارالقادري ، دمشق ، بيروت 
 ، دارالعلم للماليين ، معالم الحضارةاالسالمية : الشكعة ، مصطفى _ *

  .٣م ، ط١٩٧٨     بيروت ، 
  ، مكتبة وهبه ،تاريخ الحضارة االسالمية والفكراالسالمي: شلبي ، أبوزيد _ *

  .٣هـ ، ط١٣٨٣     القاهرة ، 
 هـ ١٤٢٠ ، دارالقاسم ، الرياض ، دابآتاب اآل: الشلهوب ، فؤاد عبدالعزيز _ *
 ، المنشأة العامةمن أسس التربية االسالمية : الشيباني ، عمرمحمدالتومي _ *

  .٢م ، ط١٩٨٢هـ ، ١٣٩١     للنشروالتوزيع ، طرابلس ، ليبيا ، 
 .ت . ، دارالقلم ، بيروت ، د  طبقات الفقهاء :الشيرازي ، ابراهيم بن علي _ *
 ، دارالعلم للماليين ، بيروت ،علوم الحديث ومصطلحه : حي الصالح ، صب_ *

  .١٤م ، ط١٩٨٢     
  ، داراحياءالتراث العربي ، سبل السالم: الصنعاني ، محمد بن اسماعيل _ *

  .٤هـ ، ط١٣٧٩     بيروت ، 
  ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، أدب الكاتب: الصولي ، محمد بن يحيى _ *

 . ت .      لبنان ، د 
 ، مكتبة االسعاف في أحكام األوقاف : الطرابلسي ، ابراهيم بن موسى _ *

 .هـ ١٤٠٦     الطالب الجامعي ، العزيزية ، مكة المكرمة ، 
  ،)تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبري : الطبري ، محمد بن جرير _ *

 .أبوالفضل ابراهيم : م ، تحقيق ١٩٦٢     دارالمعارف ، مصر ، 
 ، مرآزجامع البيان عن تأويل آي القرآن : ـــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــ _ *
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 م ،٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢     البحوث والدراسات االسالمية ، دارهجر ، القاهرة ، 
 . عبداهللا عبدالمحسن الترآي :      تحقيق 

 ، مكتبة المعارف ، الرياض ، تيسير مصطلح الحديث :الطحان ، محمود _ *
  .٨م ، ط١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧     

 ، دارالعلم للماليين ، التربية والتعليم في االسالم : طلس ، محمد أسعد _ *
  .١م ، ط١٩٥٧     بيروت ، 

 ، دارالحرية ، بغداد ،النظام االقتصادي في االسالم : طلفاح ، خيراهللا _ *
 . م  ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢     

 في تدريس علوم الشريعة ، طرقالمرجع : عبداهللا ، عبدالرحمن صالح _ *
 ، دار) عبدالرحمن النقيب ( ، التدريس في مؤسسات التعليم االسالمي      

  .١م ، ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٨     البشير ، عمان ، األردن ، 
 مدخل الى التربية االسالمية وطرق: ـــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــ وآخرون _ *

  .١م ، ط١٩٩١هـ ، ١٤١١ان ، عمان ، األردن ، ا ، دارالفرقتدريسه     
 التربية عبرالتاريخ ، دارالعلم للماليين ، بيروت ، : عبدالدائم ، عبداهللا _ *

  .٣م ، ط١١٩٧٨     
 ، دارالفكرالتربية االسالمية في القرن الرابع الهجري : عبدالعال ، حسن _ *

 .م ١٩٧٧     العربي ، القاهرة ، 
 ، دارالتربية وطرق التدريس : صالح وعبدالعزيزعبدالمجيد عبدالعزيز ، _ *

  .١٢ت ، ط.      المعارف ، مصر ، د 
 ، مكتبة دارالتراث ، المدينةاألخالق في االسالم : العبد ، عبداللطيف محمد _ *

  .٢م ، ط١٩٨٨هـ ، ١٤٠٩     المنورة ، 
  ، دمشق ، سوريا ،، دارآناننظم التعليم عند المسلمين : عبدالغني ، عارف _ *

  .١م ، ط١٩٩٣هـ ، ١٤١٤     
 ، دارالبيان العربي ،المربي والتربية االسالمية : عبدالهادي ، محمد أحمد _ *

  .١هـ ، ط١٤٠٤     جدة ، 
  البحث العلمي ، مفهومه ، أدواته ، أساليبة ،: عبيدات ، ذوقان وآخرون _ *

  .٤م ، ط١٩٩٢     دارالفكر ، عمان ، األردن ، 
 ، دارالفكر ، بيروتاالصابة في تمييزالصحابة : العسقالني ، أحمد بن علي _ *

 .م ١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨     
 ، دارالكتبفتح الباري بشرح صحيح البخاري : ــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ _ *

 .م ١٩٨٩هـ ، ١٤١٠     العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
 ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ، األردن ،صدقة الزآاة وال: عقلة ، محمد _ *

 . ت .      د 
 ، معهد الدراسات االسالمية ،االنفاق العام في االسالم : علي ، ابراهيم _ *
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  .١م ، ط١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣     الزمالك ، 
 ، دارالفكر ،تاريخ صدراالسالم والخالفة األموية : علي ، جاسم صبكان _ *

  .١م ، ط٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢ن ،      عمان ، األرد
  ، دارالثقافة ، القاهرة ، أصول التربية االسالمية: علي ، سعيد اسماعيل _ *

 .م ١٩٧٨     
 ، عالم الكتب ، القاهرة ،تمهيد لتاريخ التربية : ــــــ ، ـــــــــــــــــــــ _ *

 .م ١٩٧٩هـ ، ١٣٧٩    
 المبادئ ( التربوي العربي االسالمي الفكر: ــــــ ، ـــــــــــــــــــــ _ *

 ، المنظمة العربية للتربية والثقافة" الدولة والتعليم " ، )  واالصول     
 .م ١٩٨٧     والعلوم ، ادارة البحوث التربوية ، تونس ، 

 ، دارالفكرالعربي ، معاهد التربية االسالمية : ــــــ ، ـــــــــــــــــــــ _ *
 .م ١٩٨٦     القاهرة ، 

 م ،١٩٧١هـ ،١٣٩١ن ، بيروت ، . ، د خطط الشام : علي ، محمد آرد _ *
  .٢     ط

 هـ ،١٤٠٥، الدارالسعودية ، جدة ، االدارة في االسالم : العلي ، محمد مهنا _ *
  .١م ، ط١٩٨٥     

  ، دارالمسيرة ، عمان ، الفكرالتربوي االسالمي: العمايرة ، محمد حسن _ *
  .١م ، ط٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ ،      األردن

 )المؤسسات والممارسات( التربية العربية االسالمية : العمري ،أآرم ضياء _ *
  ، مؤسسة آل البيت ، عمان ، األردن ،التعليم في عصرالسيرة والراشدين     
 .م ١٩٨٩     

 ماتهالمجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظي: ـــــــــــ ، ــــــــــــــ _ *
  ، المجلس العلمي الحياء التراث االسالمي ،الجامعة االسالمية ،األولى     

 .هـ ١٤٠٣     المدينة المنورة ، 
  الحرف والصناعات في الحجاز في عهد: العمري ، عبدالعزيزبن ابراهيم _ *

 م ،٢٠٠٠هـ ،١٤٢٠، داراشبيليا ، الرياض ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 . ٣     ط

 ، محاضرة ألقيت في جامعةالميزانية األولى في االسالم : عوض ، بدوي _ *
 .ت . م ، د. ن ، د. م ، د١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣/ ربيع أول / ٣٠     بيروت بتاريخ 

  ، دارالغرب االسالمي ، بيروت ، الذخائرالشرقية: عواد ، آورآيس _ *
  .١م ، ط١٩٩٩     

  ، معهد الدراسات االسالمية ،ي االسالمالنظم المالية ف: عيسى ، عبده _ *
 .هـ ١٣٩٦/١٣٩٧م ، .      د

  ، دارالطباعةتاريخ الجامعات االسالمية الكبرى: غنيمة ، محمد عبدالرحيم _ *
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 .م ١٩٥٣     المغربية ، تطوان ، المغرب ، 
  ، االحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الفارسي ، عالء الدين بن بلبان _ *

 . هـ ١٤٠٧ة الرسالة ، بيروت ،      مؤسس
 ، المعهدالعالمي أطلس الحضارةاالسالمية : الفاروقي ، اسماعيل راجي _ *

 .ت .      للفكراالسالمي ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، د 
  ، داراألحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة األمة: الفايز ، عبدالعزيز _ *

  .١م ، ط١٩٩٥هـ ، ١٤١٦م ، .      ابن خزيمة ، د 
 ، دارالمجتمع،آداب المتعلم في الفكرالتربوي االسالمي : فالته ، أحمد محمد _ *

  .١م ، ط١٩٩٣هـ ، ١٤١٤     جدة ، 
  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،اتحاف الورى بأخبار أم القرى: فهد ، عمر _ *

 .ت .      د 
  األول نشأتها ، مقوماتها ،المجتمعات االسالمية في القرن: فيصل ، شكري _ *

  .٤، دارالعلم للماليين ، بيروت ، طتطورها اللغوي واألدبي      
 ، دارالمجتمع ، جدة ،دورالمسجد في التربية : قادري ، عبداهللا أحمد _ *

 .هـ ١٤٠٧     
 االيرادات العامة للدولة في صدراالسالم وتطبيقاتها : قحف ، منذر _   *

 لمعهداالسالمي للبحوث والتدريب ، البنك االسالمي للتنميه ، ، االمعاصرة     
 .م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣     جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 الدور ، السياسة االقتصادية في اطارالنظام االسالمي: ـــــــــ ، ــــــــ _ *
 ، بحث ضمن آتاب السياسة االقتصادي للوقف في التصوراالسالمي      
 االقتصادية في اطارالنظام االسالمي ، المعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،     

 .م ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨     البنك االسالمي للتنمية ، جدة ، 
 ، داراحياء التراث العربي ، صحيح مسلم : القشيري ، مسلم بن الحجاج _ *

 .محمد فؤاد عبدالباقي : ت ، تحقيق .      بيروت ، د 
  ،غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: دالعزيز بن عمر القرشي ، عب_ *

      مرآزالبحث العلمي واحياءالتراث االسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة
  .١هـ ، ط١٤٠٦     المكرمة ، 

 ، المكتب االسالمي ،أوليات الفاروق السياسية : القرشي ، غالب عبدالكافي _ *
  .١طم ، ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣     بيروت ، 

 ، دارالكاتب العربي ،الجامع ألحكام القرآن : القرطبي ، محمد بن أحمد _ *
 .م ١٩٦٧هـ ، ١٣٨٧     القاهرة ، 

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،مباحث في علوم القرآن : القطان ، مناع خليل _ *
 . م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦     

 رقم ، عمان ، دار ، داراألالتربية االسالمية في ظالل القرآن: قطب ، سيد _ *
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  .١م ، ط١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣     القبس ، بيروت ، 
  ، داراحياءالكتب العربية ، عيسى البابيفي ظالل القرآن: ـــــــ ، ـــــــ _ *

 .ت .      الحلبي وشرآاه ، القاهرة ، د 
  .٢ن ، ط. ، د منهج التربية االسالمية : قطب ، محمد _ *
 ، وسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  م:قلعه جي ، محمد رواس _ *

  .٢م ، ط١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤     مكتبة الفالح ، الكويت ، 
  ، المؤسسةصبح األعشى في صناعة االنشا: القلقشندي ، أحمد بن علي _ *

 .ت .      المصرية العامة ، مصر، د 
 هـ ،١٤٠٥، دارالقلم ، دمشق ، حياة الصحابة : الكاندهلوي ، محمد يوسف _ *

 .نايف العباسي ومحمد علي دوله :  ، تحقيق ٢م ، ط١٩٨٥     
 ، مطبعة أحكام الوقف في الشريعة االسالمية : الكبيسي ، محمد عبيد _ *

 .م ١٩٧٧هـ ، ١٣٩٧     االرشاد ، بغداد ، 
  ، دارالكتاب العربي ، بيروت ،التراتيب االدارية: الكتاني ، عبدالحي _ *

 .ت .      لبنان ، د 
 ، دارابن آثير ،تطورمفهوم النظرية التربوية : الكيالني ، ماجدعرسان _ *

  .٢م ، ط١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥     دمشق ، 
 ، المعهدالموازنة العامة في االقتصاد االسالمي : اللحياني ، سعد حمدان _ *

      االسالمي للبحوث والتدريب ، البنك االسالمي للتنمية ، جدة ، المملكة 
 .ت . العربية السعودية ، د      

  ، دارقواعد في التعامل مع العلماء: اللويحق ، عبدالرحمن بن معال _ *
  .١م ، ط١٩٩٤هـ ، ١٤١٥     الوراق ، الرياض ، 

  ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءالمذهب: المالكي ، ابن فرحون _ *
 . أبوالنور محمد األحمدي:      دارالتراث ، القاهرة ، تحقيق 

 ، المجلس األعلى للشؤونمساجد مصر وأولياؤها الصالحون : ماهر ، سعاد _ *
 .هـ ١٣٩١     االسالمية ، مصر ، 

 ، دارالكتباألحكام السلطانية والواليات الدينية : الماوردي ، علي بن حسن _ *
 .م ١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨     العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دارالكتب العلمية ، بيروت ،أدب الدنيا والدين : ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ، ـ_ *
  .٣م ،ط١٩٥٥هـ ، ١٣٧٥     لبنان ، 

  عارضة األحوذي بشرح صحيح: المبارآفوري ، ابن العربي المالكي _ *
 .ت .      الترمذي ، دارالعلم للجميع ، سوريا ، د 

 م ،٢٠٠١فارس ، عمان ، األردن ، تاريخ علم الفلك ، دارال: مجاهد ، عماد _ *
  .١     ط

  ، دارالمنارالحديثة ، المسجد وأثره في المجتمع: محمود ، علي عبدالحليم _ *
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 .م ١٩٩١هـ ، ١٤١٢     مصر ، 
 االرشادات الجلية في القراءات السبع عن طريق: محيسن ، محمد سالم _ *

  . ١م ، ط١٩٩٧هـ ، ١٤١٧،  ، دارالجيل ، بيروت الشاطبية     
  ، مكتبةمنهج التربية االسالمية أصوله وتطبيقاته: مدآور ، علي أحمد _ *

  .٢م ، ط٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢     الفالح ، الكويت ، 
  التربية االسالمية أصولها وتطورها في البالد: مرسي ، محمد منير _ *

 .م ١٩٨٢ ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، العربية     
 ، دارالمعرفة ، بيروت ،مروج الذهب : علي بن الحسين المسعودي ، _ *

 . ت .      د 
  ، دارالقلم ، دمشق ، الدارأصول االقتصاد االسالمي: المصري ، رفيق _ *

 .م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣،      الشامية ، بيروت 
 ن ، .  ، د الفكرالتربوي عند الخطيب البغدادي: معلوم ، سالك أحمد _ *

 . ١هـ ، ط١٤١٣     
 ، مكتبة دارمختصر منهاج القاصدين : المقدسي ، أحمد بن عبدالرحمن _ *

 .م ١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨     البيان ، دمشق ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، 
  ،)معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب ( نشأة الكليات : مقدسي ، جورج _ *

  ،١م ، ط١٩٩٤هـ ، ١٤١٤     مرآزالنشر ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، 
 .محمود سيد محمد :      ترجمة 

  االستبصارفي معرفة نسب الصحابة من: المقدسي ، عبداهللا بن قدامة _ *
 .علي نويهض : ت ، تحقيق . ، دارالفكر ، القاهرة ، د  األنصار     

  ، دارأثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية: المال ، أحمد علي _ *
  .٣م ، ط١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦لفكر ، دمشق ،      ا

  ،دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث الهجري: المنيف ، عبداهللا _ *
 .م ١٩٩٨هـ ، ١٤١٨     مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، 

 ، دارالقبلة ، جدة ، المملكة مسند أبي يعلى : الموصلي ، أحمد بن علي _ *
  .١م ، ط١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨،      العربية السعودية 

  ، عالم المعرفة ، سلسة آتب ثقافية شهريةالمساجد: مؤنس ، حسين _ *
 صفر / ٢٧     يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآلداب ، الكويت ، 

 .هـ ١٤٠١/      ، ربيع أول 
 ، دارأسس الحضارة االسالمية ووسائلها : الميداني ، عبدالرحمن حبنكة _ *
  .٢م ، ط١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠    القلم ، دمشق ،  

 ، دارالقلم ، دمشق ،  ضوابط المعرفة :ـــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــ _ *
  .١م ، ط١٩٧٥هـ ، ١٣٩٥     

 .هـ ١٤١٩ ، دارعمار ، عمان ، األردن ، أسس التربية: ناصر ، ابراهيم _ *
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 مينة في أخبارالمدينة ، دارالمدينة ،الدرة الث: النجار ، محمد بن محمود _ *
 .هـ ١٤١٧     المدينة المنورة ، 

 ، دارالفكر ، دمشق ،أصول التربية االسالمية : النحالوي ، عبدالرحمن _ *
 .هـ ١٤١٧     

 ، المكتب التربية االسالمية والمشكالت المعاصرة :ــــــــــــــ ، ــــــــــــــــ _ *
 .ت . ت ، د      االسالمي ، بيرو

  ، دارالصحابة أدب المجالسة وحمد اللسان: النمري ، يوسف بن عبداهللا _ *
 .هـ ١٤٠٩     للتراث ، طنطا ، 

 ، المطبعة المصريةصحيح مسلم بشرح النووي : النووي ، يحيى بن شرف _ *
 . ت .      ومكتبتها ، مصر ، د 

 دارالثقافة للجميع ، دمشق،، الرسول العربي المربي : الهاشمي ، عبدالحميد _ *
 . ١م ، ط١٩٨١هـ ، ١٤٠١     

 ، دارالكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيثمي ، علي بن أبي بكر _ *
  .٣م ، ط١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢     العربي ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دارالكتاب العربي ، بيروت ،ديوان االمام الشافعي : يعقوب ، اميل بديع _ *
  .١م ، ط١٩٩١هـ ، ١٤١١     

وب   _ * ي يعق ن أب د ب وبي ، أحم وبي  :اليعق اريخ اليعق روت ،       ت روت ، بي ، داربي
 . م ١٩٧٠هـ ، ١٣٩٠

 
 
 

       
 
 

                  
        

 
   

                
 

  
    
 
 



 * الدوريات :
 
 

الدورالتربوي للمسجد الجامع بدمشق من الفتح حتى عام :  أبيض ، ملكة -*  
      ٨٦هـ ، مجلة الدراسات التاريخية ، لجنة آتابة تاريخ العرب ، العدد 

. م ، دمشق ، سوريا ١٩٨٢هـ ، ١٤٢٠     السابع ، ربيع أول ،   
 *_ أحمد ، فرغلي جاد : الدورالتربوي للمسجد ، مجلة الشريعة والدراسات

      االسالمية ، جامعة الكويت ، العدد السادس ، ربيع أول ، ١٤٠٦هـ .
أدوات الكتابة وموادها في العصور: أمين ، نضال عبدالعالي _ *  

      االسالمية ، مجلة المورد ، المجلد الخامس عشر ، العددالرابع ، دار
قافة واالعالم ، الجمهورية العراقية ،     الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الث  

.م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٧       
 *_ توفيق ، بروين بدري : رسالتان في صناعة المخطوط العربي ، مجلة
      المورد ، المجلد الرابع عشر ، العدد الرابع ، شتاء ١٩٨٥م ، وزارة

.     الثقافة واالعالم ، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ، بغداد   
 *_ رزق ، أحمد سعيد : ورق الكتابة عند العرب ، مجلة الفيصل ، العدد

،)سبتمبر ( هـ ، السنة الثامنة ، أيلول ١٤٠٤، ذوالحجة ،  ) ٩٠     (   
.م ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤       

 *_ القناوي ، عبداهللا محسن : الدورالوظيفي للمسجد ، مجلة رسالة المسجد،
لس األعلى العالمي للمساجد برابطة العالم االسالمي ، مكة     المج  

.هـ ١٤٠٣     المكرمة ، العدد السادس ، السنة السادسة ، ربيع الثاني ،   
الوراقون والنساخون ودورهم في الحضارة : الناصري ، سيد أحمد _*  

      العربية االسالمية ، مجلة دارة الملك عبدالعزيز ، العدد الرابع ، السنة
هـ ، الرياض ،١٤٠٩/  رمضان - شعبان -     الرابعة عشرة ، رجب   

.     المملكة العربية السعودية   
                                                

 
 
 
 
 
 
 



 * الرسائل العلمية : 
 

 *_ آل عبداهللا ، فايزة عطااهللا : الفكرالتربوي عند برهان الدين الزرنوجي
      في آتاب " تعليم المتعلم طريق التعلم " ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،
      آلية التربية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، الفصل الدراسي الثاني،

.هـ ١٤١٦       
 *_ البسام ، لطيفة محمد : الحرآة العلمية في الحجازمنذ ظهوراالسالم 

      حتى قيام الدولة العباسية ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، آلية اآلداب ،
ت ، .      قسم التاريخ االسالمي ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، د   

.     ميكروفيلم   
 *_ بادحدح ، ماجد : صناعة الكتابة والكتاب في عهد الرسول صلى اهللا
      عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، قسم

.هـ ١٤٢٠ات ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة ،      المكتبات والمعلوم  
 *_ الجهني ، سعود بنيان : الدورالتربوي للمسجد النبوي الشريف ، رسالة
      ماجستيرغيرمنشورة ، آلية التربية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،

.هـ ١٤١٩     الفصل األول ،   
 *_ الجندي ، مجاهد توفيق : تطورالخط العربي وأدوات الكتابة الى نهاية

      القرن الرابع الهجري ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، آلية اللغة 
.م١٩٧٥/ ١٩٧٤     العربية ، شعبة التاريخ والحضارة ، جامعة األزهر ،   

 *_ الحربي ، سند الفي : التعليم في المدينة المنورة  في عهد النبي صلى
      اهللا عليه وسلم ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، آلية التربية ، المدينة

.هـ ١٤١٠     المنورة ، جامعة الملك عبدالعزيز ،   
 *_ حريول ، عبداهللا بن أحمد : التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء 

      المسلمين ، رسالة دآتوراة غير منشورة ، آلية التربية ، مكة المكرمة ،
.هـ ١٤٢٠ي األول ،      جامعة أم القرى ، الفصل الدراس  

 *_ الرشيد ، عبدالعزيز راشد : رسالة المسجد التربوية ، رسالة ماجستير 
/١٤٠١     غيرمنشورة ، آلية التربية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،   

.هـ ١٤٠٢       
 *_ غفوري ، آمال محمد : العالقة االجتماعية والمهنية بين المعلم والمتعلم

      في ضوء الحديث الشريف ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، آلية 
.هـ ١٤٠٧     التربية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،   

 *_ المغامسي ، خالد بن محمد : الحوارآدابه وتطبيقاته في التربية 



      االسالمية ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، آلية التربية ، مكة المكرمة ،
.هـ ١٤٢٣الفصل األول ،      جامعة أم القرى ،   

 *_ فلمبان ، حسين محمد : سفيان الثوري محدثا ، رسالة ماجستير 
      غير منشورة ، آلية الشريعة والدراسات االسالمية ، مكة المكرمة ،

.هـ ١٣٩٨     جامعة أم القرى ،   
 *_ نمنقاني ، سامي : التربية والتعليم في البالد التي تم فتحها في عهد عمر

      ابن الخطاب رضي اهللا عنه ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، آلية 
.هـ ١٤٠٨     التربية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، الفصل الثاني ،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 *  المخطوطات :

 
 

 *_ العجيمي ، حسن بن علي : تاريخ مكة والمدينة والطائف ، مخطوط 
.هـ ١٢٦٧مكتبة جامعة الملك سعود ، الرياض ،      بقسم المخطوطات ،   
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