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 :إ عــــــــداد

                       شاهني خليل مصطفى محديد.

ــاخ      ــ  ا رـــــ ــاخ     ـــــ ــرا  مســـــ          أســـــ

ــد     ــ   ا ــــــ ــدع    أ ــــــ ــ  ا ــــــ         كليــــــ

ــ مي   ــ  امسـ ــ  امل اجلامعـ ــ خ  املد نـ  نـ
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يحتل عصر الخلفاء الراشدين مكانة عالية يف التاريخ اإلسالمي، 

بما مثله من ترسيخ للعقيدة، ووضع أسس للدولة،  -إذ أعقب عصر النبوة 

وحمل مهمة إعادة توحيد الدولة،  -واجتهاد يف جوانبها التشريعية 

، ومواصلة الفتح والحفاظ على هويتها بعد محنة الردة، وتطوير نظمها

 اإلسالمي، ونشر الدين، والرتبية عليه.

واستلزم الحفاظ على هوية الدولة العناية بالتعليم، حيث مثلت 

حركة الردة نذيًرا شديًدا لقيادة الدولة اإلسالمية بأهمية تعليم هذه القبائل 

العربية وتربيتها على عقيدة اإلسالم وقيمه، كما أسفرت الفتوحات 

الواسعة عن دخول ماليين البشر ضمن رعايا الدولة اإلسالمية، اإلسالمية 

واعتناق أعداد غفيرة منهم اإلسالم، تحدوهم الرغبة يف تعلم الدين 

 الجديد وَتمثُّله.

ومن هنا تأيت أهمية دراسة الحركة العلمية آنذاك، وبخاصة يف 

 جانب مراحل التعليم وطرائقه وأساليبه. 

داها ول حمت ها، وهي حين تفيد من وتلك دراسة تاريخية يف س  

علوم الرتبية المعاصرة ومصطلحاهتا فإهنا ت فيد منها على وجه المقاربة، ال 
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التحقيق والجزم، حيث يصعب تطبيق تلك المصطلحات بجميع جوانبها 

ومعانيها على تجربة تاريخية مضت منذ ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام، 

ة بمضي الزمن وتواصل التطور تراكمت خاللها المعارف الرتبوي

 اإلنساين.

نزيد على ذلك أن المصطلحات الرتبوية المعاصرة ما زالت تعاين 

، يستوجب محاولة (1)نوًعا من التداخل والتباين يف دالالهتا واستعماالهتا

االتفاق المطلق على المراد منها، وربما كانت حقيقة أهنا مرتجمة من 

 أحد أسباب ذلك.لغات وبيئات اجتماعية مغايرة 

 دراسات سابقة:

نيت بالتعليم يف عصر الراشدين..  وكثيرة هي الدراسات التي ع 

 : مجموعتينويمكن تقسيمها إلى 

دراسات تناولت بعض جوانب الحركة المجموعة األولى: 

لم تتطرق إلى موضوع هذا  العلمية يف عصر الخلفاء الراشدين، لكنها

ث بكر محمود محمد عطية العشري البحث، منها رسالة دكتوراه للباح

                                                 

د. مهدي محمود سالم، عبد اللطيف حمد الحليبي: الرتبية الميدانية وأساسيات التدريس،  (1)

 . 313هـ، ص 1111، سنة2مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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، (1)"الحياة العلمية يف القرن األول الهجري يف الحجاز والعراق "بعنوان:

وتناول فيها أماكن التعليم والعلوم التي كانت تدرس آنذاك يف الحجاز 

 والعراق.

الجهود "ورسالة دكتوراه للباحثة منى علي السالوس بعنوان :

، وخصصت فيها فصالً للحديث (2)"دينالرتبوية يف عصر الخلفاء الراش

، وتعني هبا أماكن "الوسائط التعليمية يف عصر الخلفاء الراشدين"عن 

تلقي العلم: كالمسجد والبيوت والكت اب، كما خصصت فصالً للحديث 

عن العلوم التي كانت تدرس آنذاك، وآخر للحديث عن أبرز علماء 

  . هذه الفرتةالصحابة يف

دراسات تطرقت إلى جانب من جوانب هذا  ة:والمجموعة الثاني

الحركة العلمية يف عصر "البحث من غير أن تتعمق فيه، ومنها كتاب 

، وهو كتاب (3)للدكتور محمد السيد الوكيل "وخلفائه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

صفحات نماذج من وسائل الرتبية  8يتصف بالعموم، وقد عرض يف نحو 

 اإلسالمية يف عصر الخلفاء الراشدين.

                                                 

 .م1111لية اللغة العربية جامعة األزهر، فرع المنصورة، سنة من ك (1)

 .م1111من قسم أصول الرتبية، بكلية البنات يف جامعة عين شمس سنة  (2)

 .م 1181هـ/1111نشر مكتبة دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، سنة  (3)
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رسالة دكتوراه للباحث عبد القوي عبد الغني محمد  ومنها

الجوانب الرتبوية يف حياة الخلفاء الراشدين، دراسة "بعنوان: 

، وقد عرض فيها بعض طرق التدريس عرًضا سريًعا، إذ كان (1)"تحليلية

اهتمامه بدور الخلفاء الرتبوي، وفضل العلم، ومكانة العلماء، 

 لتعليم.والمقررات التعليمية، ومؤسسات ا

التعليم يف المدينة المنورة من العام الهجري األول "ومثله كتاب 

، لناجي محمد حسن عبد "هـ، دراسة تاريخية وصفية تحليلية1112إلى 

، وكان نصيب عصر الراشدين منه مختصًرا، بما (2)القادر األنصاري

 يتناسب مع طول الفرتة الزمنية التي يعرضها الكتاب.

، (3)للدكتور أكرم ضياء العمري "ة الراشدةعصر الخالف"وكتاب 

 .(4)وتعرض فيه لطرق التعليم آنذاك يف أقل من ثالث صفحات

                                                 

 م.1111من قسم أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة األزهر سنة  (1)

 م، دون ذكر دار النشر.1113هـ/1111شر سنة ن (2)

 م .2111هـ/1131، سنة 1نشر مكتبة العبيكان، الرياض ط (3)

 .281-283ص  (1)
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أصول الرتبية اإلسالمية "ومنها كتاب عبد الرحمن النحالوي 

، حيث خصص الفصل (1)"وأساليبها يف البيت والمدرسة والمجتمع

ده يف ذلك على ، واعتما"أساليب الرتبية اإلسالمية"السادس منه لبيان 

 القرآن والسنة، ال التاريخ.

الرتبية والثقافة العربية "وكتاب للباحثة ملكة أبيض، بعنوان  

اإلسالمية يف الشام والجزيرة خالل القرون الثالثة األولى للهجرة، 

، وتطرقت فيه (2)"باالستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق البن عساكر

ومراحله، ولكن معظم ذلك يتصل  إلى الحديث عن بعض طرق التعليم

 بالعصر األموي ال عصر الراشدين.

ورسالة ماجستير للباحث سعد بن عبد المحسن بن سالم القرشي 

، (3)"الواقع الثقايف يف عصر الخلفاء الراشدين، دراسة تحليلية"عنواهنا: 

تعرض فيها إلى اإلشارة إلى طرق تلقي العلم بشكل مختصر جدا يف 

                                                 

 م.2112هـ/1128، سنة 21نشر دار الفكر، دمشق، ط (1)

م يف مكتبة 1181هو يف األصل ورسالة دكتوراه من جامعة ليون الثانية بفرنسا منشورة سنة  (2)

 اليين بيروت.دار العلم للم

من قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، سنة  (3)

 هـ.1131هـ/1131
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( للحديث عن الحوار 111-11عدة صفحات أخرى ) صفحتين، وأفرد

 والمناظرات يف عصر الخلفاء الراشدين.

ومن خالل استعراض هذه الجهود السابقة نلحظ عنايتها بجوانب 

متعددة من الحركة العلمية يف عصر الخلفاء الراشدين، ولكنها لم تفرغ 

بي إلى  لدراسة طرق التعليم ومراحله وأساليبه على نحو مفصل، مما حدا

 تخصيص هذا البحث لدراسة تلك الجوانب.

 ويستهدف هذا البحث اإلجابة عن هذه األسئلة:

ما المقصود بمراحل التعليم وطرقه وأساليبه يف عصر الخلفاء  -1

 الراشدين؟

ما هي مراحل التعليم التي يمكن رصدها يف عصر الخلفاء  -2

 الراشدين؟ وما أهداف التعليم فيها؟ وما مواده؟

رق التعليم يف عصر الخلفاء الراشدين، سواء كانت مباشرة ما هي ط  -3

 أو غير مباشرة؟

ما هي أساليب التعليم يف عصر الخلفاء الراشدين؟ وما مدى  -1

 نجاحها؟
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يف البحث هو المنهج الوصفي يف تحديد أهداف  والمنهج المتبع

البحث، وجمع المادة التاريخية المتوفرة عنها، والمنهج التاريخي يف 

المادة التاريخية المعربة عن موضوع البحث، وتحليلها للوصول تحليل 

إلى أقرب تصور ممكن عما كان يحدث بالفعل يف مراحل التعليم وطرقه 

 وأساليبه يف الفرتة موضع الدراسة.

 فيمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات:  أهم مصادر هذا البحثأما 

 تختص بالحديث عن العلم والتعليم يف العصور :األولى

البن عبد الرب،  "جامع بيان العلم وفضله"اإلسالمية، ومن أبرزها: 

للخطيب البغدادي، وكتاب  "الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"و

البن  "آداب المعلمين"للمؤلف نفسه، وكتاب  "الفقه والمتفقه"

 للزرنوجي، وغيرها. "تعليم المتعلم طرق التعلم"سحنون، وكتاب 

تختص بكتب الطبقات والرتاجم التي  :والمجموعة الثانية

ترجمت لعلماء ذلك العصر، مثل الطبقات الكربى البن سعد، واإلصابة 

البن حجر، واالستيعاب البن عبد الرب، وأسد الغابة البن األثير، وسير 

 أعالم النبالء للذهبي، وغيرها.
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هي كتب الحديث النبوي الشريف، وبخاصة  :والمجموعة الثالثة

المخصصة للعلم، كصحيحي البخاري ومسلم، ومسند أحمد،  يف أبواهبا

 وكنز العمال للمتقي الهندي، وغيرها.

كتب التاريخ العام التي تناولت عصر الخلفاء  المجموعة الرابعة:

الراشدين، كتاريخ الطربي، وتاريخ اإلسالم للذهبي، والبداية والنهاية 

 البن كثير، وغيرها. 

بوية معاصرة تحدثت عن كتب تر والمجموعة الخامسة:

مصطلحات تناولها هذا البحث، مثل: التعليم، التدريس، طرق التدريس، 

 أساليب التعليم....

فضالً عن مصادر أخرى معاونة، كبعض كتب التفسير والفقه 

 والمعاجم اللغوية.

ويأيت هذا البحث يف تمهيد وثالثة مباحث، يوضح التمهيد 

لتعليم والرتبية، وبيان شمول الفوارق بين مصطلحات: التدريس وا

مصطلح التعليم، وأنه األقرب لوصف ما كان يحدث يف ذلك العصر، 

ويتناول المبحث األول مراحل التعليم يف عصر الراشدين، ويتناول الثاين 

صص الثالث لدراسة أساليب التعليم.  طرق التعليم آنذاك، وخ 
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 :"التربية"و  "التعليم"و "التدريس"تمهيد: بين 

مع مصطلح  Teaching "التدريس "اخل مصطلح يتد

، ويدور (1)أحياًنا يف علوم الرتبية المعاصرة Instruction "التعليم"

مصطلح التدريس عند معظم الباحثين حول أنه منظومة متكاملة تستهدف 

 .(2)نقل الخربات بين المعلم والمتعلم، وقابلة للتحليل والتقويم

أنه كل تأثير واع على شخص بينما يدور مصطلح التعليم حول 

، وليس شرًطا أن يتم (3)أخر إلكسابه خربة ما، أو إحداث تغيير يف سلوكه

ذلك التأثير يف بيئة تعليمية محددة ومن خالل معلم، فقد تتم يف مواقف 

الحياة التي يمر هبا الفرد فترتك فيه أثًرا، وقد يتعلم بنفسه، أو عن طريق 

ا، فبعض التعليم يحدث بطريقة مقصودة المحيطين به، وال يحتاج معلمً 

                                                 

د. محمد السيد علي: اتجاهات وتطبيقات حديثة يف المناهج وطرق التدريس، دار المسيرة  (1)

 .112ص م، 2111هـ/1132، سنة 1األردن، ط –للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

المملكة العربية  -ماهر إسماعيل يوسف: التدريس مبادئه ومهاراته، مكتبة الرشد، الرياض  (2)

، د. حسن حسين زيتون: ،تصميم التدريس رؤية 21م، ص2118، سنة 2السعودية، ط

 .8م، ص1111، ،سنة 1منظومية، عالم الكتب، القاهرة، ط

دار الكتاب الجامعي، العين، سنة  دريس،: مدخل إلى طرائق التكويران عبدالوهاب عوض (3)

، دار الفكر، عمان، األردن، سنة 1، وليد جابر: طرق التدريس العامة، ط32م، ص 2111

 .11م، ص 2113



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  537

متعمدة، وبعضه يحدث دون تعمد أو وعي أو تخطيط، فاإلنسان يمكنه 

 .(1)أن يتعلم يف كل لحظة، من لحظات حياته

، (2)والتعليم هبذا المعنى أوسع نطاًقا من التدريس، وأكثر شموالً 

يلة، أما ، فهو وس(3)وبذا يكون التدريس نظاًما فرعًيا من نظام التعليم

الغاية فهي التعلم، أو تعديل سلوك التالميذ تعديال يساعد على نموهم 

 .(4)"المتكامل

 التربية وال شك أن تعديل السلوك وغرس القيم هما من صميم 

Education شامالً لجوانب تربوية  -هبذا المفهوم  –، مما يجعل التعليم

 أصيلة، ال ينفك عنها.

                                                 

د. كوثر حسن كوجك: اتجاهات حديثة يف المناهج وطرق التدريس، التطبيقات يف مجال  (1)

، عبد 111-113، 111-111م، ص 2111، سنة 2الرتبية األسرية، عالم الكتب، القاهرة، ط

الحميد حسن عبد الحميد شاهين: اسرتاتيجيات التدريس المتقدمة واسرتاتيجيات التعلم 

 .11م، ص 2111وأنماط التعلم، )د.ن(، سنة 

 .112عبد الحميد حسن: المرجع السابق والصفحة، د. محمد السيد علي: مرجع سابق ص  (2)
 .111ابق ص د. محمد السيد علي: المرجع الس (3)
م، 2111د. علي أحمد مدكور: مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)

 .223ص 
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بالتعليم بشكل أساس، ال التدريس،  وعلى هذا فالبحث هنا معني

وهو األقرب لوصف ما كان يجري يف عصر الراشدين، حيث تتعدد 

مسارات توصيل العلم، والقيم، وتعديل السلوك، وتزكية النفوس، 

وتتكامل أماكنه: يف المسجد، والبيت، والمجتمع، ومن خالل التدريس 

ل التعلم غير المباشر يف كتاتيب الصبية، وحلقات العلم، أو من خال

المباشر من الخطابة الدينية والسياسية، وصحبة الصالحين، وغشيان 

دورهم، ومجالسهم، ومن خالل الحوارات والمناظرات بين األنداد، أو 

 بينهم وبين من يقاربوهنم، أو ينزلون عن مراتبهم.

 

*** 
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حتى  –لباحثين أنه يف العصور اإلسالمية األولى يرى بعض ا

لم تكن هناك مراحل للتعليم معينة، فليس هناك " –العصر العباسي 

مرحلة للتعليم األولي أو االبتدائي، ومرحلة للثانوي، وهكذا، إنما هناك 

ين، وتنتهي بأن  ت اب، أو بالمعلمين الخاصِّ مرحلة واحدة، تبتدئ بالك 

ًفا، حيث ال يمكن (1)"جدتكون حلقة يف المس ، وهو رأي يحمل تعسُّ

تصور مرحلة تعليمية واحدة تجمع ما ي بتدأ به، وما ي نتَهى إليه، على ما بين 

المبدأ والمنتهى من تباين يف مستوى التعليم، ويف مادته، ويف كفاءات 

المعلمين، ويف المراحل الذهنية والنفسية والعمرية للمبتدئ يف الكت اب، 

 هي إلى حلقة خاصة.والمنت

على أن الرأي السابق ال يخلو من ملمح صواب، إذ إن التعليم 

عملية متواصلة، ال ترتبط  –بحسب التعريف آنف الذكر  –بالفعل 

بمرحلة عمرية، وال بمستوى معريف، إذ يتم بقصد وبغير قصد، فيظل المرء 

                                                 

 .2/11م، 1118أحمد أمين: ضحى اإلسالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة  (1)
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ًما ما طلب ال يزال الرجل عال "يتعلم من المهد إلى اللحد، وقد روي أنه: 

 .(1)"العلم، فإذا ظّن أنه قد علم فقد جهل

وعلى ذلك فالمقصود فيما يلي بمراحل التعليم هو مراحل طلب 

العلم على نحو مستهدف مقصود، فضالً عن التعلم الحاصل من غير 

  قصد وال طلب.

والمط لع على الحركة العلمية يف عصر الراشدين يمكن أن يميِّز 

 )مراحل( للتعليم:بين ثالثة مستويات 

 المرحلة األولى: مرحلة التعليم االبتدائي أو األولي أو التمهيدي: -1

والمتعلمون فيها عادة يكونون من الصبيان منذ سن التمييز  

والقدرة على تلقي العلم وفهمه. ويبتدئ يف الغالب من سن السابعة، تلك 

                                                 

دار الكتب العلمية، هـ(: العقد الفريد، 328أحمد بن محمد بن عبد ربه )تابن عبد ربه،  (1)

، وقال إنه حديث شريف، ونسبه بعضهم إلى عبد اهلل بن 2/21، هـ1111، سنة 1بيروت، ط

 : المجالسة وجواهر العلم،هـ(333أبو بكر أحمد بن مروان المالكي )ت المبارك )الدينوري، 

بن حزم، حققه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية الرتبية اإلسالمية، البحرين، دار ا

هـ(: إحياء 111أبو حامد محمد بن محمد )ت ، الغزالي، 2/181هـ، 1111بيروت، سنة 

 .(1/11، م1182علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، سنة 
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الصبي الصالة علموا »بتعليم الصبيان فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالسن التي أمر فيها النبي 

 . (1)«ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر

 .(2)وقد يبدأ طلب العلم قبل السابعة إذا كان فطنًا متيقًظا

ويتلقى الصبي العلم يف هذه المرحلة من مصادر شتى، يتلقاه يف 

بيته، من والدية وممن يكربه من إخوته، ويتلقاه يف المسجد يف صلواته، 

وصحبه، غير أن المكان الرئيس الذي كان يتلقى فيه  ويف الشارع من أترابه

 الُكتَّاب.الصبي العلم هو 

                                                 

هـ(: الجامع الكبير )سنن الرتمذي(، 221الرتمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة )ت  (1)

، وورد 1/121م، 1118سالمي، بيروت، سنة دار الغرب اإل، تحقيق د. بشار عواد معروف

هـ(: سنن أبي داود، تحقيق شَعيب 221بألفاظ أخرى عند أبي داود، سليمان بن األشعث )ت

د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط هـ، 1131، سنة 1األرنؤوط ومَحم 

ي )ت ، 1/311 هـ(: البحر الزخار 212البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العكِّ

، 1المعروف بمسند البزار، تحقيق عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

 .12/181م، 2111-1188سنة 

هـ(: أحكام القرآن، 113راجع ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي المعافري )ت (2)

م،  2113هـ/ 1121، سنة 3علمية، بيروت، طتحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ال

 .11م، ص 1118، أحمد فؤاد األهواين: الرتبية يف اإلسالم ، دار المعارف، القاهرة، سنة 1/311
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وقد عرفه العرب قبل اإلسالم يف بالد الشام والعراق وغيرهما، 

عه المسلمون (1)وكانت مهمته تعليم الصغار القراءة والكتابة ، ثم طو 

عليم القرآن ليؤدي وظيفة دينية إضافة إلى وظيفته السابقة، فأصبح مكاًنا لت

تختص بتعليم القراءة والكتابة، كما ي فهم  أماكنالكريم. وتواصل وجود 

من بعض األدلة التاريخية التي تذكر دور بعض غير المسلمين يف تعليم 

دور بعض أسرى بدر يف تعليم أبناء  أبناء المسلمين أمور الكتابة، مثل

، ودور (2)األسر ذلك فداء لهم من  ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار الكتابة، حيث جعل النبي 

جفينة، وهو نصراين من أهل الحيرة أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة 

. أما يف الشام فثمة أدلة على مشاركة الصبيان (3)ليعلم أهلها الكتابة

                                                 

ملكة أبيض: الرتبية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام والجزيرة، خالل القرون الثالثة األولى  (1)

دينة دمشق البن عساكر، دار العلم للماليين بيروت، للهجرة، باالستناد إلى مخطوط تاريخ م

 .212-211م، ص 1181، سنة 1ط

مسند اإلمام أحمد بن : هـ(211أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباين )ت ابن حنبل،  (2)

سنة  ،1حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكربى، ، البيهقي: السنن 1/12، م2111هـ/1121

 .1/211م، 2113هـ/1122، سنة 2الكتب العلمية، بيروت، ط

تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، : هـ(311أبو جعفر محمد بن جرير )ت الطربي،  (3)

(، وكان ظئًرا لسعد بن أبي وقاص، وقد اهتم بالتآمر لقتل 211/ 1 م،1121، سنة 2القاهرة، ط

= 
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، كما شاركت بعض (1)المسلمين والنصارى يف التعلم ببعض كتاتيبها

عي عبد ربه بن سليمان: الفقيهات يف تعليم القراءة والكتابة فقد قال التاب

تعلموا الحكمة صغاًرا "يف لوحي فيما تعلمني:  (2)أم الدرداء كتبت لي

 .(3)"تعملوا هبا كباًرا، وإن كل زارع حاصٌد ما زرع من خير أو شر

                                                 
= 

فقتله عبيد اهلل بن عمر مع الهرمزان )المصدر  -مع أبي لؤلؤة والهرمزان  -بن الخطاب  عمر

 .السابق والصفحة(

ظل ذلك ردًحا من الزمن مثلما يروى عن إياس بن معاوية )بصري ثقة وكان على قضاء  (1)

ر، أبو هـ( أنه درس مع صبيان من النصارى يف كت اب بالشام )ابن عساك122البصرة، وتويف سنة 

تحقيق عمرو بن غرامة  هـ(: تاريخ مدينة دمشق،121القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل )ت 

، 11/11م 1111هـ /1111العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سنة 

 .(21-11/1وراجع ترجمة إياس يف المصدر نفسه 

َهيمة بنت حيي األوصابية الحمي (2) َجْيمة، أو ج  رية، فقيهة عابدة، تزوجها أبو الدرداء هي ه 

هـ، وهي غير أم الدرداء الكربى َخيِّرة بنت أبي حدرد )راجع 11صغيرة، وتوفيت يف نحو 

ترجمتها عند الذهبي: سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

المشاهير واألعالم،  ، وللذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات221-222/ 1م، 1181، سنة 3ط

، 1121/ 2م، 2113، سنة 1تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

هـ(: الوايف بالوفيات، تحقيق أحمد 211الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك )ت 

، ابن عساكر: 111/ 22م، 2111األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيروت، سنة 

 .(111-21/111السابق 

 .21/118ابن عساكر: المصدر نفسه  (3)

http://islamstory.com/ar/article.php?id=961
http://islamstory.com/ar/article.php?id=961
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قة وال ريب أنه يف هذه الحاالت لم تكن الكتاتيب ملتح

بالمساجد، إذ يأتيها غير المسلمين، من معلمين، وشيخات، وصبيان 

 يدرسون.

أما الكتاتيب التي تعلم القرآن الكريم فال يوجد نص قطعي يف 

مصادرنا على أهنا كانت يف المساجد، ويف عصر تاٍل أكد بعض العلماء 

عن تعليم الصبيان يف المساجد، ألهنم ال يتحفظون من  يعلى النه

 .(1)ةالنجاس

وكان القرآن الكريم عماد التعليم يف هذه الكتاتيب، وهو يستلزم 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وهو ما ي فهم من استعمالهم األلواح لكتابة 

، وكذا تعلم شيء من اآلداب اإلسالمية، ومبادئ (2)القرآن عليها

                                                 

روى ابن سحنون ذلك عن اإلمام مالك )ابن سحنون، أبو عبد اهلل محمد بن سحنون )ت  (1)

هـ(: كتاب آداب المعلمين، تحقق محمد العروسي المطوي، دار الكتب الشرقية، تونس، 211

واز دخول الصبيان (، وتوجد عدة أحاديث تؤكد ج111م، ص 1122ه،1312، ستة 2ط

المساجد، وما ورد مما يخالف ذلك ضعيف )راجع ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت 

هـ(: سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية، بيروت، 223

، وابن 11/122، والبيهقي: السنن الكربى 182-1/181م، 2111هـ /1131، سنة 1ط

هـ(: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، طبعة 812ل أحمد بن علي )ت حجر، أبو الفض

 .(1/111،ـه1321محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، سنة 

 .82-81ابن سحنون: المصدر السابق ص  (2)
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، أو ، مما كان ضرورًيا الستكمال التعلم يف المراحل التالية(1)الحساب

 لمواجهة الضروري من متطلبات الحياة إن لم يواصل طلب العلم.

ويعيب بعض الباحثين على معلمي الكتاب إهمالهم العناية 

الغاية من طلب العلم معرفة اهلل، والتطبُّع على "بالرياضة البدنية، إذ كانت 

الدين القويم، واألخالق الفاضلة، فصرفت الغاية الدينية أنظار الفقهاء 

 .(2)"الغايات الدنيوية، وصحة األبدان الزمة عن

وهو قول يحتاج مراجعة، فصحيح أن معلمي الكتاتيب لم يجعلوا 

من اهتماماهتم رياضة األبدان، غير أنه ال ي عقل أن هتتم الكتاتيب بكل 

صور التعليم وأهدافه، بل تتوزع تلك األهداف على مسارات متعددة، كل 

يكن الفصل بين الغايات الدينية والدنيوية منها يختص بجانب منها، ولم 

مما يعرفه ذلك العصر، حيث تتجه كل مناشط الحياة إلى رضوان اهلل 

وتتعاضد األدلة على وجود علوم ومعارف أخرى كان  ونصرة دينه،

 الصحابة آنذاك يهتمون بتعلمها، وتعليمها أوالدهم يف غير الكتاتيب.

                                                 

 .23-22األهواين: المرجع السابق ص  (1)

 .183األهواين: المرجع نفسه ص  (2)
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يم السباحة والرماية يأمر بتعل فقد كان عمر بن الخطاب  

علموا أوالدكم العوم والرماية، ونعم لهو " والعربية واألنساب.. فيقول:

، وكان يكتب إلى أهل األمصار: علموا أوالدكم العوم (1)"المرأة المغزل

تعلموا العربية فإهنا تزيد يف المروءة، وتعلموا "، ويقول: (2)"والفروسية

صلت ب ب  رحم مقطوعة قد و  . وكانت عائشة (3)"معرفة نسبهاالنسب فر 

  وا" فتقول:الشعر، تأمر بتعليم األوالد أوالَدكم الشعَر تعذْب  روُّ

 ، وأمثال ذلك كثير."(4)ألسنتهم

                                                 

هـ(: 281اهلل بن محمد بن عبيد البغدادي األموي القرشي )ت  ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد (1)

، سنة 1العيال، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، الدمام، السعودية، ط

 .2/121م، 1111هـ/1111

هـ(: الرياض 111المحب الطربي، أحمد بن عبد اهلل بن محمد، محب الدين الطربي )ت (2)

 .2/318، )د.ت(، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط النضرة يف مناقب العشرة،

هـ(: جمل من أنساب 221البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَاَلذ ري )ت  (3)

، سنة 1سهيل زكار ورياض الزركلي، بيروت، دار الفكر، ط :األشراف، تحقيق

 .11/328م، 1111هـ/1112

 .1/121ابن عبد ربه: العقد الفريد  (1)
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وت رجع بعض الروايات بداية اتخاذ الكتاتيب القرآنية إلى خالفة 

. بينما تؤكد رواية أخرى أن بدايتها كانت زمن (1)أبي بكر الصديق

، وأن الناس كانوا قبل خالفته يعلمون أبناءهم خطاب عمر بن ال

ويأخذ الكبير عن الكبير مفاهمًة لسَيالن أذهاهنم، فلما كثرت "بأنفسهم، 

الفتوحات، وأسلمت األعاجم وأهل البوادي، وكثر الولدان، أمر عمر 

 .(2)"ببناء بيوت المكاتب، ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم

الروايتين إذا افرتضنا أن اتخاذ المكاتب كان ويمكن الجمع بين 

عمالً تطوعًيا قبل عمر، يلجأ إليه األفراد لتعليم أوالدهم على نطاق 

محدود، لكنه أصبح عمالً رسمًيا واسع النطاق، ترعاه الدولة بعد مضي 

، ويرجع السبب يف ذلك إلى كثرة الفتوحات، فرتة من خالفة عمر 

البوادي، وتزايد أعداد الصبيان الذين وفشو اإلسالم يف األعاجم و

يحتاجون إلى التعلم، وأن تقوم الدولة بواجبها تجاه تعليمهم وتأديبهم، 

يرزق كل واحد من معلمي الكتاب بالمدينة خمسة  وقد كان عمر 

 .(3)عشر درهًما كل شهر، وكانوا ثالثة
                                                 

 .82-81ن سحنون: آداب المعلمين ص اب (1)

 الكتاين: نظام الحكومة النبوية، المسمى الرتتيب اإلدارية، تحقيق عبد اهلل  (2) 
ّ
محمد عبد الحي

 .2/211، )د.ت(، 2الخالدي، دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
هـ(: كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، 121ت المتقي الهندي: عالء الدين علي بن حسام الدين )3) )

= 
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كان يتم أيًضا يف  -الكتاتيب  –ويفهم من ذلك أن اتخاذ المكاتب 

األمصار الجديدة والبالد المفتوحة، حيث كْثرة األعاجم وأهل البادية، 

 .(2)، ويف حمص بالشام(1)وثمة إشارة إلى وجود الكتاتيب يف الطائف

وكان الصبيان ي عَطون راحة كل أسبوع، وتلك سنة عمرية، فقد 

كانوا ينتظمون يف المكاتب األسبوع كله، فلما فتح عمر الشام، ورجع 

ى المدينة، تلقاه أهلها ومعهم الصبيان، وكان اليوم الذي القوه فيه قافالً إل

يوم األربعاء، فظلوا معه عشية األربعاء ويوم الخميس وصدر يوم 

ن ة لالسرتاحة،  الجمعة، فجعل ذلك لصبيان المكاتب، وأوجب لهم س 

 .(3)ودعا على من عطل هذه السنة

                                                 
= 

 .3/121هـ،1111، سنة 1تحقيق بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ابن حجر: اإلصابة يف تمييز الصحابة، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار  (1)

ياء العمري: عصر الخالفة ، د. أكرم ض121/ 1هـ، 1111، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط

، 1الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 .211م، ص 2111هـ/1131سنة 

 . 1/211ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق  (2)

 .211/ 2الكتاين: المرجع السابق  (3)
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الصبي البلوغ، وتستمر مرحلة التعليم األولي هذه حتى يراهق 

فحينها ينتقل إلى المرحلة التعليمية التالية، وال يذهب إلى الكّتاب لئال 

 .(1)يخالط البالغون منهم الصبية فيكون مدخالً للفساد

 والمرحلة الثانية من مراحل التعليم هي مرحلة التعليم العام: -2

، (2)ويبتدئ فيها طلب العلم عادًة منذ أن يناهز الصبي االحتالم 

 حد لنهايتها، ويكون التعليم العام يف المساجد، يف حلقاهتا المفتوحة وال

أمام جميع الراغبين فيه، دون كلفة مادية، فهو متاح للجميع، مجاين 

هما  "التعليم للجميع"وكذلك مبدأ  "مجانية التعليم"إن مبدأ "للكافة. 

واده من معطيات ذلك العصر. فقدسية التعليم وارتباطه بالعقيدة جعلت ر

 .(3)"يهدفون إلى خدمة المبدأ عن طريق التعليم بداًل من التكسب به

                                                 

 .11د. األهواين: مرجع سابق ص  (1)

ليس المعترب يف كتب الحديث البلوغ وال غيره، بل تعترب فيه الحركة "رمزي أنه يرى الرامه (2)

)الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد  "والنضاجة والتيقظ والضبط

هـ(: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق د. محمد 311الرامهرمزي الفارسي )ت

 .(181هـ، ص 1111، سنة 3طعجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، 

 .221د. أكرم ضياء العمري: عصر الخالفة الراشدة ص  (3)
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وكان المسجد المكان األبرز لتلقي العلم، وظل الحرص على 

 -بما توفره من أجواء إيمانية وأخالقية  -ارتباط المسلمين بمساجدهم 

 . لعلماءهدًفا تربوًيا ل

 ات العلميةالحلق والصورة األبرز للتعلم آنذاك هي التحلق يف

، حيث تمثل الحلقة الوسيلة (1)بالمساجد، وكان ذلك دأهبم من زمن النبوة 

األنجع ليرى الشيخ كل تالميذه وينظر يف وجوههم، ويرى كل تلميذ وجه 

 .أتم صورهطراف الحلقة وحضورها يف أصحابه، فيكون التفاعل بين أ

ر بن عبد حيث كان لجاب -وانتقلت الوسيلة نفسها من المسجد النبوي 

إلى مساجد األمصار، مثل الكوفة حيث اتسعت  - (2)اهلل حلقة يؤمها طالبه

 . (4)حتى كان بعض تالميذه يجلس خلف بعض  (3)حلقة الرباء بن عازب 

                                                 

ب البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم باًبا عنوانه: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس،  (1) بو 

 .(111، 1/21ومن رأى فرجة يف الحلقة فجلس فيها )صحيح البخاري

هـ(: در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة، 111ت السيوطي جالل الدين عبد الرحمن ) (2)

تحقيق د. حمزة النشريت وعبد الحفيظ فرغلي وعبد الحميد مصطفى، المكتبة القيمة، القاهرة، 

 .11)د.ت(، ص 

الرباء بن عازب بن الحارث األنصاري، أسلم مع أبيه صغيًرا، وشارك يف الغزوات منذ أحد،  (3)

هـ عن بضع 22هـ أو 21ق وفارس، سكن الكوفة، وتويف سنة وكان له دور يف فتوحات العرا

 .(111-3/111وثمانين سنة)الذهبي: سير أعالم النبالء 
هـ(: العلل ومعرفة الرجال 211ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباين )ت ( 1)

= 
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يلتف حوله بالمسجد زهاء  ويف المدائن كان سلمان الفارسي 

حلقة عظيمة يف   (2) . وكان للصحابي أبي الدرداء(1)ألف شخص

 .(3)، حيث بلغ من يحضر مقرأته يف مسجدها ألًفا وستمائة ونيًفادمشق

وقد تنبهت القيادة السياسية للدولة الراشدة إلى خطورة تحزب 

حول  -يف مرحلته العامة  –هذه الجماعات المتكاثرة من طالب العلم 

بعض العلماء، مما قد يقود إلى تعصبهم آلرائهم العلمية، أو انبهارهم 

ظم تأثيرهم، فيؤدي ذلك إلى انقسامات يف المجتمع بقدراهتم، وع

                                                 
= 

م، 2111هـ/1122، سنة 2تحقيق وصي اهلل بن محمد عباس، دار الخاين، الرياض، ط

هـ، عن بضع وثمانين سنة )راجع ترجمته: الذهبي: 22، أو 21، وقد تويف الرباء سنة 1/212

 .(111-111/ 3سير أعالم النبالء 

هـ(: حلية األولياء وطبقات 131أبو نعيم، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاين )ت  (1)

 .1/213هـ، 1111األصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

ار الصحابة، كان ممن أرسلهم عمر لتعليم أهل الشام، فكون هناك مدرسة علمية من كب (2)

هـ )راجع ترجمته يف الذهبي: سير أعالم النبالء 32مشهودة يف العلم والورع والزهد، تويف سنة 

2/331-313). 

، الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، 1/328ابن عساكر: المصدر السابق  (3)

، ابن الجزري، شمس 21م، ص 1112خـ/1112، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(: غاية النهاية يف طبقات القراء، مكتبة 833الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف )ت 

 .112-111ابن تيمية، )د.ت(، ص 
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اإلسالمي يف وقت يستوجب احتشاده خلف جيوشه الفاتحة، ودولته 

يحذر من تحول مجالس  المتسعة.. فمضى عمر بن الخطاب 

المساجد إلى وسيلة للتفريق بين الناس، والتحزب لآلراء والعلماء.. فقال 

تتخذون مجالس؛ ال يجلس اثنان  بلغني أنكم"يوًما لجماعة من أصحابه: 

مًعا حتى يقال: من صحابة فالن ؟ من جلساء فالن؟ حتى ت حوميت 

المجالس ، وايم اهلل إن هذا لسريع يف دينكم ، سريع يف شرفكم، سريع يف 

ذات بينكم، لكأين بمن يأيت بعدي يقول: هذا رأي فالن، قد قّسموا 

جالسوا مًعا، فإنه أدوم اإلسالم أقساًما، أفيضوا مجالسكم بينكم، وت

 .(1) "أللفتكم، وأهيب لكم يف الناس

 وذكر الحارث بن معاوية الكندي قال: قدمت على عمر 

بالشام فسألني عن الناس، فقال: لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير 

النافر، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم، قلت: ال، 

لمون الخير، ويذكرونه. قال: لن ولكنها مجالس شتى، يجلسون فيتع

 .(2)تزالوا بخير ما كنتم كذلك

                                                 

 211-1/213الطربي: المصدر السابق  (1)

 211/ 11المتقي الهندي: كنز العمال ( 2)
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 رجعت إلى عاملين: ولعل مخاوف عمر 

أن هذه األعداد الكبيرة من طالب العلم ما زالت يف مرحلة  األول:

التعليم العام، فلم تتكون لديهم شخصيات علمية وقدرات عقلية ناقدة 

ماء يف موضعه، وتحسن ومستوعبة حتى تضع الخالف العلمي بين العل

 التعامل معه من غير تعصب وال تحزب.

أن أعدادهم كبيرة مما يجعل انقسامهم وتحزهبم يمثل  الثاين:

خطًرا مجتمعًيا وسياسًيا يف دولة ناهضة تؤثر الوحدة، وتراها من أهم 

 أسباب قوهتا.

 المرحلة الثالثة من مراحل التعليم: التعليم المتخصص: -3

حتى تطورت هذه الحلقات التعليمية إلى ولم يمض كبير وقت 

حلقات متخصصة، يؤمها الطالب الذين تجاوزوا مرحلة التعليم العام 

 .امحين إلى هنل نوع خاص من العلومالتي تناسب عامة الخلق، وغدوا ط

وكان بعض هذه الحلقات المتخصصة ينعقد يف المساجد، فكان 

ي خصص لكل فرع من  البن عباس مجلسه يف المسجد الحرام بمكة، وكان

فروع العلم يوًما دراسًيا كامالً، فيجلس يومًا ال يذكر فيه إال الفقه، ويومًا 
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 .(1)"...، ويومًا أيام العرب ، ويومًا الشعرالتأويل، ويومًا المغازي

وقد روى بعض تالميذ أبي الدرداء بالشام أنه دخل المسجد ومعه 

سائل عن فريضة، ومن سائل من األتباع مثل ما يكون مع السلطان، فمن 

 . (2)عن حساب، وسائل عن حديث، وسائل عن معضلة، وسائل عن شعر

وكان عقيل بن أبي طالب عالًما بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، 

 .(3)وكانت له حلقة بمسجد المدينة لتعليم األنساب

مر بحسان بن  وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 

المسجد، فأنكر عليه ذلك، فقال حسان: قد أنشدت ثابت وهو ينشد يف 

، ثم التفت إلى أبي هريرة ملسو هيلع هللا ىلصوفيه من هو خير منك، يعني رسول اهلل 

                                                 

هـ(: الطبقات 231ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع ، البصري، البغدادي )ت  (1)

، ابن األثير، 2/318م، 1118، سنة 1الكربى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

هـ(: أسد الغابة يف 131عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت 

حقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، معرفة الصحابة، ت

 23/111، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 3/311م، 1111هـ/1111، سنة 1بيروت، ط

 31/312الذهبي: سير أعالم النبالء  (2)

 131-138/ 1ابن حجر: اإلصابة  (3)
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أجب عني، اللهم أيده بروح »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أسمعت رسول اهلل 

 .(1)"قال: اللهم نعم« القدس؟

تخوف  ، لكن لعمرملسو هيلع هللا ىلصوحسان هنا يدل بمكانته من رسول اهلل 

ي أن يقتدي بحسان غيره ممن ال يقف شعره عند غرض ونظر، فربما خش

 .(2)شريف

كما أن عمر اشتد قلقه مما يصحب تناشد األشعار من ارتفاع 

األصوات بين مستحسن ومستهجن، ورادٍّ وناقض لما يستمع إليه من 

                                                 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار  هـ(: صحيح مسلم، تحقيق211 )ت القشيري الحجاج بن مسلم( 1)

، النسائي، أحمد بن شعيب بن علي 1/1132إحياء الرتاث العربي، بيروت، )د.ت( 

، 1هـ(: السنن الكربى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط313)ت

، وراجع الطرباين: المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد 1/311م،2111هـ/ 1121سنة 

 .32/ 1، )د.ت( 2السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طالمجيد 

)ابن خزيمة محمد  "تناشد األشعار يف المساجد"يف مثل هذه الحاالت عن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي ( 2)

هـ(: صحيح ابن خزيمة، َحققه  د. محمد مصطفى 311بن إسحاق بن خزيمة السلمي )ت 

الرتمذي:  112/ 1م، 2113/ هـ1121، سنة 3األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

النهي  ي حمل"(. وقد جمع ابن حجر بين أحاديث النهي والجواز بأن 121/ 1سنن الرتمذي 

 على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المنهي عنه ما إذا

، االعيني: عمدة 1/111)فتح الباري  "كان التناشد غالًبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه

 .(211، 218/ 1القاري شرح صحيح البخاري،، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، )د.ت(، 
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من أراد "الشعر، فاتخذ موضًعا بجوار المسجد ي عرف بالبطيحاء، وقال: 

 .(1)"أو ينشد شعًرا، فليخرج إليه أن يلغط، أو يرفع صوًتا،

لكن بعض هذه الدروس المتخصصة كان ي عطى يف بيوت بعض 

العلماء، حيث يمتزج العلم بالكرم والحنو على الطالب.. ويبدو أن عبد 

اهلل بن عباس كان أشهر من برع يف هذه الحلقات المتخصصة، إذ إن معظم 

 ما نراه من أخبار عنها تخصه هو..

ا رأيت مجلسا قط كان أكرم من مجلس ابن عباس، قال عطاء: م

جفنة منه، وإن أصحاب القرآن عنده يسألونه،  أكثر علما وأعظم

وأصحاب الشعر عنده يسألونه، وأصحاب الفقه عنده يسألونه، كلهم 

هم يف واٍد واسع ي صِدر 
كان ناس يأتون ابن عباس ". وقال عطاء: (2)

رب ووقائعها، وناس للعلم، فما للشعر، وناس لألنساب، وناس أليام الع

 .(3)"منهم من صنف إال يقبل عليهم بما شاء

                                                 

هـ(: تاريخ المدينة المنورة، تحقيق 212ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري )ت  (1)

، 1/31هـ، 1311فهيم محمد شلتوت، نشره السيد حبيب محمود أحمد، جدة، سنة 

هـ(: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، دار 111سمهودي، نور الدين علي بن عبد اهلل )ت ال

 .2/21هـ، 1111، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 .23/112ابن عساكر: المصدر السابق  (2)
 .، ابن عساكر: المصدر السابق والصفحة2/312ابن سعد: المصدر السابق  (3)
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وقال تلميذه أبو صالح: لقد رأيت من ابن عباس مجلًسا لو أن 

جميع قريش فخرت به لكان لها فخًرا، لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى 

ضاق هبم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجيء وال أن يذهب، قال: 

ليه فأخربته بمكاهنم على بابه، فتوضأ، وقال: اخرج، وقل لهم: فدخلت ع

من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل، قال: فخرجت 

فأذنتهم، فدخلوا حتى مألوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إال 

أخربهم به، وزادهم.. وفعل مثل ذلك لمن أراد أن يسأل عن التفسير، 

رائض وما أشبهها، وعن اللغة العربية والشعر وعن الفقه، وعن الف

. وال يغيب عن بالنا الطبيعة الموسوعية للعلم يف (1)والغريب من الكالم

ذلك العصر، فكان كثير من طالب العلم يسألون عن شتى علومه، 

فيصيبون من كل طرًفا، ويضربون يف كل بسهم وافر.. فعن عمرو بن 

 ;مع لكل خير من مجلس ابن عباسما رأيت مجلسا قط أج"دينار، قال: 

 .(2) "الحالل والحرام وتفسير القرآن، والعربية والشعر، والطعام

                                                 

، ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن 1/321 أبو نعيم: حلية األولياء (1)

م، 1112هـ/ 1118، سنة 1الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، ط

12/18-111. 

 .23/112، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 12/12ابن كثير: المصدر السابق  (2)
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تتجه معظم الدراسات الحديثة إلى أن المقصود بطرق التدريس 

من  تلك الوحدة المتكاملة من اإلجراءات والخطوات والوسائل المختارة

 "التعليم".. ولما كان (1)قبل المعلم لتوصيل مادته العلمية إلى طالبه

، فإن طرق التعليم ستكون أوسع مدى من "التدريس"أوسع مدى من 

طرق التدريس المخطط لها، فتشمل ما جاء بقصد، أو بغير تخطيط مسبق 

 وقصد. وكم من العلم كان منهله من غير ترتيب وعمد.

م بالقدوة، أو من خالل مصاحبة العلماء، وعلى ذلك فإن التعلي

واكتساب العلم عن طريق الخطابة السياسية، والمناقشات الفقهية، 

ال  هي من طرق التعليم -مما ال يتم بقصد التعليم المخطط له  -وغيرها 

  التدريس.

                                                 

ئق التعليم والتعلم ودورها يف بناء شخصية اإلنسان، مكتبة لبنان راجع د. هاشم عواضة: طرا (1)

، عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: مرجع سابق 11)ناشرون(، بيروت، )د.ت(، ص 

، مجدي عزيز ابراهيم: اسرتاتيجيات التعليم واساليب التعلم، مكتبة االنجلو 21ص 

الرتبية الوطنية بالجزائر: المعجم  . وزارة22-21م، ص 2111، سنة 1المصرية، القاهرة، ط

 .82م، ص 2111الرتبوي، المركز الوطني للوثائق الرتبوية هبا، سنة 
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ويمكن تقسيمها إلى طرق للتعليم المباشر، وأخرى للتعليم غير 

 المباشر.

 يم المباشر:أوالً: طرق التعل

وتعتمد على اللقاء المباشر بين الشيخ وتالميذه، ويكون الشيخ 

هنا هو الطرف الفاعل والمؤثر الذي يستهدف توصيل ما لديه من علم 

وخربة ومهارة إلى المتلقي، وتصلح هذه الطرق يف تعليم المجموعات 

كثيرة العدد، وتؤيت أكلها بحسب انتباه التالميذ، وحرصهم على تمام 

إلفادة من شيخهم، إذ يؤخذ عليها كون التالميذ طرًفا سلبًيا يف الغالب، ا

 .(1)يأخذون وال يشاركون، ويتلقون وال يتفاعلون

 ومن هذه الطرق المباشرة:

 السماع من لفظ الشيخ: -1

أما السماع فكان الطريقة األكثر شيوًعا لتوصيل العلم، نظًرا لشيوع 

ية، وقلة القراءة والكتابة، و      فيما بعد تميز السماع إلى ما كان إمالًء، األمِّ

           (2)أو تحديًثا من غير إمالء، وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه

                                                 

 .31د. عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: المرجع السابق ص (1)

هـ(: معرفة أنواع علوم الحديث، 113ابن الصالح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن )ت  (2)

= 
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وهو أقرب ما يكون إلى طريقة المحاضرة، فيتحلق الطالب حول الشيخ 

لسماع درسه، وهو عادة ما يلقي درسه آنذاك من حفظه، وال يعتمد على 

يحسن أن يتحدث بصوت يسمعه الناس، وال يعجل فيه، مادة مكتوبة، و

عجلته يف   ئشة رضي اهلل عنها على أبي هريرةوقد أخذت السيدة عا

سرد األحاديث، مما ال يتيح لطالبه دقة متابعته.. حيث روى عروة بن 

أال يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جنب  "الزبير عنها أهنا قالت:

ث عن النبي ، ي سمعني ذلك، وكنت أ سبِّح، فقام قبل أن ملسو هيلع هللا ىلص حجريت، يحدِّ

ْبَحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول اهلل  لم يكن يسرد  ملسو هيلع هللا ىلصأقضي س 

 .(1)"الحديث كسردكم

وينبغي على الشيخ أن يراعي أحوال طالبه، فيبذل إليهم علمه ما 

أقبلوا عليه بقلوهبم ووعيهم، فإذا انصرفوا عنه كّف عنهم، وتلك وصية 

ث القوم ما أقبلت " بن مسعود ألحد تالميذه، حيث قال: عبد اهلل حدِّ

                                                 
= 

سوريا، دار الفكر المعاصر،  -صالح، تحقيق نور الدين عرت، دار الفكرويعرف بمقدمة ابن ال

 .132م، ص 1181هـ/ 1111بيروت، سنة 

، ومعنى أسبح: أصلي، أو أذكر 1/111، البخاري: الصحيح 1/1111مسلم: صحيح مسلم  (1)

، وراجع د. أكرم ضياء العمري: عصر 1/128ربي، وسبحتي: صاليت )ابن حجر: فتح الباري 

 .(281-283فة الراشدة ص الخال
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، قيل له: ما عالمة "عليك قلوهبم، فإذا انصرفت قلوهبم فال تحدثهم

ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم، فإذا تثاءبوا، واتكأ بعضهم على بعض 

 .(1)"فقد انصرفت قلوهبم، فال تحدثهم

 العرض: -2

فكانت القراءة على الشيخ، أي من أما الطريقة الثانية لتلقي العلم 

، من حيث إن القارئ يعرض "العرض"نسخة مكتوبة، وكانوا يسموهنا 

.. ويسّوي (2)على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ

بعضهم بين العرض والسماع يف درجة الوثوق يف الرواية، ويرى آخرون 

تنبًها ويقظة حين يقرأ  أن العرض أوثق، وأعلى مرتبة، إذ يكون الشيخ أكثر

وقد رووا عن علي بن  ..(3)عليه طالبه، أما يف السماع فربما غفل عنهم

 .(4)أبي طالب وابن عباس قاال: قراءتك على العالم كقراءته عليك

                                                 

هـ(: الجامع ألخالق الراوي 113الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت  (1)

 331ص  1وآداب السامع، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، )د.ت(، ج

 .132ابن الصالح: المصدر السابق ص  (2)

هـ(: اإللماع إلى 111اليحصبي السبتي )ت عياض، القاضي عياض بن موسى بن عياض  (3)

معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق السيد أحمد صقر، دار الرتاث، القاهرة، المكتبة 

 .21-11م، ص 1121هـ/1321، سنة 1العتيقة، تونس، ط

 .21عياض: المصدر السابق ص  (4)
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كتًبا، فلما أراد أن  عن أبي هريرة  (1)وقد كتب بشير بن َنِهيك

قال بشير: هذه سمعتها ينصرف أتاه بكتبه التي كتبها عنه، فقرأها عليه، ف

  .(2)منك؟ قال: نعم 

بعض حالهم معه، فقال:  وذكر بعض تالميذ أنس بن مالك 

هذه "له فألقاها إلينا، وقال:  نا على أنس بن مالك أتانا بمجالكنا إذا أكثر

 . (3)"، وكتبتها وعرضتهاملسو هيلع هللا ىلصأحاديث سمعتها من رسول اهلل 

 الخطابة: -3

التي يتلقى فيها الحاضرون العلم وتعد الخطابة نوًعا من المحاضرة 

دون مشاركة منهم عادة، وتمتاز بتوجهها إلى أعداد غفيرة من الناس، 

                                                 

التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبة: بشير بن هنيك أبو الشعثاء السدوسي تابعي ثقة )البخاري:  (1)

/ 1،(ت.د) الدكن، –د. محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 أبي ابن) بحديثه، يحتج ال: بعضهم وقال ،(2/223 الكربى الطبقات: سعد ابن ،2/111

رة هـ(: الجرح والتعديل، دائ322ازي )ت الر إدريس بن محمد بن الرحمن عبد حاتم،

 .(381-2/321 ،(ت.د) الدكن، –المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 2/131، الخطيب: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 2/223ابن سعد: المصدر السابق  (2)

السيوطي: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي،  (3)

 .1/118هـ، 1111، سنة 2مكتبة الكوثر، الرياض، ط
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ويمكن أن نميز منها نوعين يف هذه الفرتة، كل منهما يسهم يف تعليم األمة 

شيًئا من فقه حياهتا ودينها: الخطابة السياسية، والخطابة الدينية الصرفة، 

. وكثيًرا ما يمتزج قهة، وتوضيح بعض غوامض الفوت عنى بالتذكير باآلخر

 ين والدنيا، وال السياسة والفقه.النوعان، حيث ال انفصال بين الد

فتعد خطب الخلفاء الراشدين النموذج  الخطابة السياسيةأما 

األبرز لها، وهي وسيلة لزيادة الوعي السياسي لألمة، وتقديم الربامج 

ته، لتكون األمة رقيبة على الوفاء هبا.. السياسية لكل خليفة يف أول خالف

وبيان الغامض من أمورها، والمشكل من قضاياها، وتعليمها ما لها وما 

عليها.. واألمثلة على ذلك متعددة، فمنها بيان المنهج السياسي لكل 

ليلقي على األمة بياًنا جامًعا،  ملسو هيلع هللا ىلصخليفة، فيصعد المنرب يف مسجد النبي 

بويع البيعة العامة، يف اليوم الذي تال بيعته  بعدما كذا فعل أبو بكر 

 .(1)الخاصة يف سقيفة بني ساعدة

 .(2)وكذا فعل الخلفاء من بعده 

                                                 

هـ(: السيرة النبوية، 213ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري )ت (1)

، سنة 2تحقيق مصطفى السقا وصاحبيه، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط

 .3/211، الطربي: المصدر السابق 1/232م، 1111هـ/1321

(، وعثمان بن عفان 221/ 3بن سعد: الطبقات الكربىراجع خطبة عمر بن الخطاب )ا (2)

 .(1/131(، وعلي بن أبي طالب )الطربي: المصدر نفسه 1/213)الطربي: المصدر السابق 
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طريقة لتعليم بعض أحكام  الدروس والخطابة الدينيةوكان إلقاء 

اإلسالم وشعائره للناس، وال شك أن خطب الجمعة والعيدين، وخطبة 

عناية كبيرة من  الدينية كانت تلقىيوم عرفة وغيرها من خطب المناسبات 

 صاحبها وسامعها.

 ملسو هيلع هللا ىلصمن على منرب مسجد النبي  ومنها خطبة عمر بن الخطاب 

أال ال تغالوا صدقة النساء، فإهنا لو "ينهى عن المغاالة يف المهور، فقال: 

، ما ملسو هيلع هللا ىلصكانت مكرمة يف الدنيا، أو تقوى عند اهلل لكان أوالكم هبا نبي اهلل 

نكح شيًئا من نسائه، وال أنكح شيًئا من بناته، على  ملسو هيلع هللا ىلص علمت رسول اهلل

 .(1)"أكثر من ثنتي عشرة أوقية

                                                 

، واألوقية عند أهل العلم: "حديث حسن صحيح "، وقال: 111/ 2الرتمذي: سنن الرتمذي ( 1)

رهًما، وأخرجه النسائي: السنن الكربى أربعون درهًما، وثنتا عشرة أوقية: أربع مائة وثمانون د

 .83/ 3، ابن ماجة: سنن ابن ماجة 111/ 3، أبو داود: سنن أبي داود 211/ 1

فردته امرأة تحتج بقوله  -أما خرب أن عمر خطب على المنرب ناهًيا عن المغاالة يف المهور 

 :فقال عمر  [٠٢النساء: ] َّخن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ: تعالى
فخرب ضعيف )القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد  "أ عمرأصابت امرأة وأخط"

م، 1111هـ/1381، سنة 2الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

على  ، ابن كثير: مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأقواله1/11

، سنة 1ار الوفاء، المنصورة، طأبواب العلم، تحقيق عبد المعطي قلعجي، د

هـ(: 381، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد )ت 2/123م، 1111هـ/1111

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، دار طيبة، 

= 
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عن نكاح المتعة لما وجد بعض  وهنى عمر بن الخطاب 

أذن لنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  إن"يف الوعيد عليه، فقال:  المسلمين يفعله، وبالغ

حصن إال رجمته م ال أعلم أحًدا يتمتع وهو المتعة ثالًثا، ثم حرمها، واهلل

 .(1)"حرمها بالحجارة، إال أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول اهلل أحلها بعد إذ

 -خالفة علي يف –وخطب ابن عباس، وهو أمير على موسم الحج 

لو "قال بعض من سمعه: سورة النور، فجعل يقرأ، ويفسر، ففافتتح 

 .(2)"سمعته فارس والروم والرتك ألسلمت

 التلقين: -4

به تكرار المعلومة من الشيخ حتى يعيها الطالب، وقد  والمقصود

 يحفظها بعضهم أو جميعهم.

وكانت طريقة التلقين هي الطريقة األثيرة يف الكت اب حيث تحفيظ 

الصغار كتاب اهلل عز وجل، ولم يكن منها بد إزاء الخوف من اللحن 

 .(3)والخطأ فيه

                                                 
= 

 .231/ 2م، 1181هـ/1111، سنة 1الرياض، ط

 .3/138ابن ماجة: سنن ابن ماجة  (1)

 .3/311، الذهبي: سير أعالم النبالء 3/132الحاكم: المستدرك  (2)

 .11د. فاروق عبد الحميد اللقاين: طرق التدريس يف اإلسالم، مقال سابق ص  (3)
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يعلمنا   بكر كان أبو"فقد رووا عن عبد اهلل بن عمر أنه قال: 

 ..(1)"التشهد على المنرب كما يعلم المعلم الغلمان يف المكتب

والرواية نفسها تروى بشيء من التفصيل عن عمر بن الخطاب 

 :قولوا: "، أنه كان يعلِّم الناس التشهد وهو على المنرب، فيقول

ي التحيات هلل، الزاكيات هلل، الطيبات الصلوات هلل، السالم عليك أيها النب

ورحمة اهلل وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشهد أن ال 

 .(2)"إله إال اهلل، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله

 السؤال: -5

أن  وأشهرهاوهي إحدى الطرق المهمة للتعليم، وتتعدد حاالهتا: 

يسأل الطالب مشايخهم عما ال يعلمون، فعن العالء بن عبد الرحمن عن 

سألت أبا سعيد الخدري عن اإلزار، فقال: على الخبير سقطَت!  أبيه قال:

:          إْزَرة  المسلم إلى نصف الساق، وال حرج ـ أو»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

ال جناح ـ فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو يف النار، من 

 . (3)«جر إزاره بطرًا لم ينظر اهلل إليه
                                                 

 .8/111المتقي الهندي: كنز العمال  (1)

موطأ اإلمام مالك،  هـ(:121ن مالك بن عامر األصبحي )مالك، اإلمام مالك بن أنس ب (2)

 .1/113هـ، 1112شار عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة تحقيق ب

 .12/181، ابن حنبل: المسند 1/111أبو داود: سنن أبي داود  (3)
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قال:  - (1)أحد كبار التابعين بالشام –ين وعن أبي مسلم الخوال

دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثالثين كهالً من أصحاب النبي "

عليه السالم، وإذا فيهم شاب أكحل العينين، براق الثنايا، ساكت ال 

، فقلت لجليس لي: فسألوهيتكلم، فإذا امرتى القوم يف شيء أقبلوا عليه 

 .(2)"من هذا؟ قال: معاذ بن جبل

المسجد  وروى الليث بن سعد عن فالن قال: رأيت أبا الدرداء دخل

 .(3)عن العلم يسألونهمثل ما يكون مع السلطان وهم ومعه من األتباع 

واعد فقهاء الكوفة أن يأتوه ليسألوه ويسألهم،  ورووا أن علًيا 

فلما كان من الغد غدوا إليه حتى امتألت الرحبة، فجعل يسألهم: ما كذا؟ 

كذا؟ ويسألونه يا أمير المؤمنين ما كذا؟ فيخربهم حتى ارتفع النهار  ما

 .(4)وتصدعوا

                                                 

هـ وله مناقب وكرامات )راجع الذهبي: تذكرة الحفاظ، وضع حواشيه 12تويف قريًبا من سنة  (1)

 .(11-1/31م، 1118هـ/1111سنة  ،1زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .111-3/181ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)

 .1/21الذهبي: المصدر السابق (3)

 .23/22ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق  (4)



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 511

 .(1)"أال رجل يسأل فينتفع، وينتفع جلساؤه؟"يقول: وكان علي

كنت ألزم األكابر من  ": قال:ومنها ما ذكره عبد اهلل بن عباس 

من المهاجرين واألنصار فأسألهم عن مغازي  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

ر   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول  وما نزل من القرآن يف ذلك، وكنت ال آيت أحًدا منهم إال س 

وكان  -، فجعلت أسأل أبي بن كعب يوًما ملسو هيلع هللا ىلصبإتياين؛ لقربي من رسول اهلل 

عما نزل من القرآن بالمدينة فقال: نزل هبا سبع  -من الراسخين يف العلم 

 .(2)"وعشرون سورة، وسائرها بمكة

أنه مكث سنة أو اثنتين وهو يريد أن  ومنها ما رواه ابن عباس من

، كما ورد يف ملسو هيلع هللا ىلصعن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي  يسأل عمر 

 مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱتعالى: قوله 

، حتى صحبه يف حجته، فوجد فرصة ليسأله، فقال عمر (3)َّ يي ىي ني

(4): عائشة وحفصة. 

                                                 

ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي،  1))

 .1/113م، 1111هـ/1111، سنة 1المملكة العربية السعودية، ط

 .321ص  2ابن سعد: الطبقات الكربى ج (2)

 .1سورة التحريم آية  (3)

هـ(: صحيح 211البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )ت  (4)

 :وسننه وأيامه(، تحقيق ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

= 
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فتوًرا عن  من طالبه أن يسألوه إن أحس منهموقد يطلب الشيخ 

 . مبادأته يف طلب العلم

سلوين عن كتاب اهلل، فإنه ": قال علي  فعن أبي الطفيل قال

 .(1)"ليس من آية إال وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، يف سهل أم يف جبل

بالكوفة، فسأله أحدهم عن تفسير   وقد تكرر ذلك من علي 

فقال: ويلك! التعنت يف سؤاله،  صدر سورة الذاريات، وأحس علي 

ًها، وال تسل تعنُّتا سل تفقُّ
"(2). 

                                                 
= 

، مسلم: صحيح 1/118ه، 1122، سنة 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طمحمد 

، الطربي: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحقيق 1/118، ابن حنبل: المسند 2/1111مسلم 

 .23/181م، 2111هـ/1121، سنة 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .2/338ابن سعد: مصدر سابق  (1)

هـ(: 211الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماين الصنعاين )ت عبد  (2)

، سنة 1تفسير عبد الرزاق، تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، وال ي حمل 111-111ص  1، ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله ج3/231هـ، 1111

 بالغيب علم أنه على "به حدثتكم إال القيامة يوم إلى يكون شيء عن تسألوين ال فواهلل "قوله: 

 أبي حديث يف ورد كما اهلل رسول من علمه مما هو بل –ا يذهب إليه بعضهم م على – المطلق

 ثم بنهار، يوم ذات العصر صالة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنا صلى: قال الخدري سعيد

 حفظ حدثناه، إال القيامة، يوم إلى يكون مما شيًئا يدع فلم س،الشم غابت أن إلى فخطبنا قام

 .(18/132ك من نسي )ابن حنبل: المسند ذل ونسي حفظ، من ذلك
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: سلوا عما شئتم، فقام ابن الكواء ويف موطن آخر قال علي 

فقال: ما السواد الذي يف القمر؟ فقال: قاتلك اهلل! هال سألت عن أمر 

 .(1)دينك وآخرتك! ثم قال: ذاك محو الليل

لوين؛ س، فقال : دخلنا على ابن عباس  "وقال ابن أبي مليكة:

 .(2)"سلوين عن سورة البقرة وسورة يوسفوفإين أصبحت طيبة نفسي ...

، وربما كان عند وقد يلجأ إليها العالم إذا جالس قرناءه وأصحابه

سأل جمًعا من  بعضهم من العلم ما ليس عنده.. ومن ذلك أن عمر 

أصحابه: أيكم يخربين بأعظم آية يف القرآن، وأعدلها، وأخوفها، وأرجاها، 

فسكت القوم، فقال ابن مسعود: على الخبير سقطت، سمعت رسول اهلل 

، وأعدل (3) َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱيقول: أعظم آية يف القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص

إلى آخرها، وأخوف آية  (4) َّ يب  ىب نب مب زب ُّٱآية يف القرآن 

، (5)َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱيف القرآن 

                                                 

 .21ص  1الطربي: تاريخ الرسل والملوك ج (1)

 .1/111ابن عبد الرب: المصدر نفسه  (2)

 .211سورة البقرة من اآلية  (3)

 .11سورة النحل آية  1))

 .8-2آية  زلزلةالسورة  1))
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  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ وأرجى آية يف القرآن

 .(1) َّخب حب

من  النهي عن السؤال عما لم يقعوقد وردت آثار عن الصحابة يف 

الحوادث، مخافة أن ينشغل الناس بافرتاضاهتم عن واقعهم، ويختلفوا، 

ال تسألوا عما لم يكن، فاين سمعت عمر يلعن " من ذلك قول ابن عمر:

ج عليكم ان تسألوا عما لم" وعن عمر: ،"السائل عما لم يكن يكن،  أحرِّ

ا سئل عن الشيء يقول: كان ، وكان زيد بن ثابت إذ"لنا فيما كان شغالً  نّ إف

 .(2)"دعوه حتى يكون"قيل: ال، قال:  نْ إهذا؟ ف

                                                 

، وراجع ابن 2/2( السيوطي: الدر المنثور يف التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، )د.ت(، 1)

، 2كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

، الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 1/121م، 1111هـ/1121سنة 

هـ(: الوسيط يف تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ 118لواحدي، النيسابوري )ت ا

، سنة 1عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .13، واآلية الكريمة من سورة الزمر آية 1/311م، 1111هـ/1111

لرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه، تحقيق أبو عبد ا (2)

، 13/211، ابن حجر: فتح الباري 13-2/12هـ، 1121، سنة 2ابن الجوزي، السعودية، ط

القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )المتوىف: 

هـ(: محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1332

 .1/212هـ، 1118، سنة 1ط
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البحث يف وكان الصحابة يحذرون من اتجاه بعض الناس إلى 

، مما قد يفتح باًبا شديد الخطر من الخالف واالبتداع، المتشابه من القرآن

. (1)ألمة منشغلة بالجهاد على شتى الساحات والجبهاتيزيد خطره أن ا

وقد عاقب عمر رجالً قدم من العراق إلى المدينة، فجعل يسأل عن 

متشابه القرآن، وكتب إلى أبي موسى األشعري أال يجالسه أحد من 

 .(2)المسلمين

لم يَر أن الرجل يريد أن يزيل جهالته، أو يزداد علًما،  إن عمر 

رآن ليعمل بما أمر به، وينتهي عما هنى عنه، بل رأى فيه أو ينظر يف الق

نزوًعا إلى الجدل والشر، وشبيه بذلك أن السيدة أم سلمة رضي اهلل عنها 

 يث ىث نث ُّٱسئلت عن معنى االستواء الوارد يف قوله تعالى: 

الكيف غير معقول، واالستواء غير مجهول، "، فقالت: (3)َّ ىف

 .(4)"ود به كفرواإلقرار به من اإليمان، والجح
                                                 

 جئ يي ىي ُّٱ :وقد ورد النهي عن ذلك، ووصف القرآن فاعليه بأهنم زائغون عن الحق، قال تعالى (1)

 2 اآلية من عمران آل سورة َّحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة، الهيئة المصرية  (2)

 .1-3/8م، 1121هـ/1311العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

 .1سورة طه آية  (3)

 .3/11السيوطي: المصدر السابق  (4)
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والحال هنا يختلف عن حال ذلك الرجل الذي ذهب يسأل ابن 

عن أشياء تختلف عليه، فتثير يف نفسه ريًبا، فسأله عن آيات  عباس 

متشاهبات ظن هبا تعارًضا لم يدركه عقله، ففسرها له ابن عباس، وأزال 

 .(1)"فال يختلْف عليك القرآن، فإن كال من عند اهلل "شكوكه، ثم قال :

 :(2)الوعظ والقصص  -6

والوعظ إحدى الطرق المهمة للتعليم والرتبية، ويستهدف ترقيق 

القلوب، ووصلها باهلل تعالى، وتذكيرها باآلخرة وما فيها من حساب 

وجزاء، وتعليمها ما يؤدي إلى ذلك كله من آٍي وحديث وقصص 

 .(3)الصالحين

                                                 

 1/122البخاري: الصحيح  (1)

        المقصود بالقصص حكاية أخبار الماضين هبدف الوعظ وترقيق القلوب، ومنه ما ي حمد (2)

اب، وهو خالف ذلك، )راجع ابن الجوزي: وما ي ع –وهو ما يتحرى صاحبه الصدق والدقة  –

رين، تحقيق د. محمد لطفي الصباغ، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط ، سنة 2القصاص والمذكِّ

 .(112-111م، ص 1188هـ/  1111

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: وورد ذكره يف القرآن الكريم يف قوله تعالى (3)

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ، وقوله: 11 آية النساء سورةٱَّ ٰر

 .13سورة النساء آية  َّ ري ٰى ين ىن نن من زن
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عظهم يتخول أصحابه بالموعظة، أي ي ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهلل 

، واستمر (1)حينًا بعد آخر، من غير تتابع وال إثقال، مخافة السآمة عليهم

أين "، فمن قوله يف خطبته: (2)الراشدون يف النهج نفسه، ومنهم أبو بكر 

اء؟ الحسنة  وجوههم؟ المعجبون بشباهبم؟ أين الملوك الذين بنوا  ض  الو 

ْون الغلبة يف مواطن المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا ي عطَ 

الحرب؟ قد تضعضع هبم الدهر، فأصبحوا يف ظلمات القبور، الوحا 

 (3)الوحا!! النجاء النجاء!!

حاسبوا أنفسكم قبل  "يخطب فيقول: وذاك عمر بن الخطاب 

أن ت حاَسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توَزنوا؛ فإنه أهون عليكم يف الحساب 

                                                 

 .2/131، ابن حنبل: المسند 1/2122، مسلم: الصحيح 1/21البخاري: الصحيح  (1)

هـ(: مجمع األمثال، تحقيق 118راجع الميداين، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت  (2)

م، 1111هـ/1321ة، سنة محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهر

هـ(: التمثيل والمحاضرة، 121، الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت 2/111

              م،1181هـ/1111، سنة 2تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، ط

ْصري، إبراهيم بن علي بن تميم )ت ، 21-28ص  باب، حققه هـ(: زهر اآلداب وثمر األل113الح 

، أحمد زكي صفوت: 1/21، )د.ت(، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط

 .1/111جمهرة خطب العرب يف العصور العربية الزاهرة، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(، 

رين، تحقيق د. محمد لطفي الصباغ، بيروت، المكتب  (3) ابن الجوزي: كتاب القصاص والمذكِّ

 .1/31، أبو نعيم: حلية األولياء 211م، ص 1188هـ/  1111، سنة 2مي، طاإلسال
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 ىك مك لك ّٰٱتزينوا للعرض األكرب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، و

 .(1) ِّ ىل مل يك

يف المسجد بعد  ملسو هيلع هللا ىلصبنفر من أصحاب رسول اهلل  ومر عمر 

العشاء، فقال: ما خلفكم بعد الصالة؟، قال: جلسنا نذكر اهلل، فجلس 

فدعا، فجعلوا يدعون  –أي يف الدعاء  -معهم، ثم قال ألدناهم إليه: خذ 

هم، فأغلق عليه، وأخذته رعدة، رهبم رجالً رجالً، حتى انتهى إلى أحد

فقال عمر: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ثم أخذ عمر يف 

 . (2)البكاء، فما كان يف القوم أكثر دمعة وال أشد بكاء منه

 (4)وابن عباس (3)وثمة مواعظ أخرى عند علي بن أبي طالب

 . (5)وغيرهم

                                                 

، الرتمذي: 1/13، وراجع أبو نعيم: المصدر السابق 1/211ابن الجوزي: المصدر السابق  (1)

 .، واآلية هي الثامنة عشرة من سورة األحقاف1/211سنن الرتمذي 

 .3/211ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)

، سنة 1الزهد، تحقيق محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، طابن حنبل:  (3)

، ابن الجوزي: صفة الصفوة، ، تحقيق أحمد بن علي، دار 112م، ص 1111هـ/  1121

 .121/ 1م ، 2111هـ/1121الحديث، القاهرة، سنة 

 .228-222ابن الجوزي: كتاب القصاص والمذكرين ص  1))

د اهلل بن محمد المقبل: مواعظ الصحابة، مواعظ علمية منهجية وتربوية، راجع د. عمر بن عب (5)

= 



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 543

المجاهدين بفضل ويف ساحات الجهاد كانوا يوكلون من يذكر 

الجهاد، وشرف الشهادة يف سبيل اهلل... ومن ذلك أن أبا سفيان بن حرب 

كان يف معركة اليرموك يقوم بدور القاّص، أي الواعظ، وكان يقف على 

اهلل هلل! إنكم ذادة العرب، وأنصار "مجموعات المقاتلين فيقول: 

يوم من أيامك، اإلسالم، وإهنم ذادة الروم وأنصار الشرك! اللهم إن هذا 

 .(1)اللهم أنزل نصرك على عبادك!

، ولكن ظهوره (2)وقد روي أن أول القص  كان يف زمن النبوة

كوظيفة يخصص لها من يقوم هبا يرجعه بعضهم إلى خالفة عمر بن 

وي بأسانيد فيها ضعف أن أول من قص  تميم الدارّي الخطاب  ، ور 
(3) ،

 ،(4)عبيد ابن عمير الليثي قاضي مكة وأصح منها القول بأن أول من قص  هو

                                                 
= 

 .هـ1131، سنة 1مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط

 .3/312الطربي: تاريخ الرسل والملوك  (1)

 .121-118ابن الجوزي: المصدر السابق ص  (2)

جوزي: ، ابن ال111-111، وراجع حاشية المحققين ص 21/111ابن حنبل: المسند  (3)

 .122المصدر نفسه ص 

وحدث عن ملسو هيلع هللا ىلص ولد يف حياة رسول اهلل ، وهو تابعي 113ص  1ابن سعد: الطبقات الكربى ج (4)

هـ، وقيل يف تاريخ وفاته غير 23تويف سنة  أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر وطائفة

 .(112-1/111ذلك )الذهبي: سير أعالم النبالء 
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لما نشبت الفتن،  بينما تؤخر روايات أخرى ذلك إلى زمن عثمان 

، ولعل الصحيح أن القص  ظهر (1)وبعضها يجعله لما ظهرت الخوارج

، لكن لم يشتهر إال بعد ذلك، لما قست القلوب خالفة عمر بن الخطاب 

رهم، ويرقق قلوهبم.مع ظهور الفتن، فاشتدت حاجة الناس إل  ى من يذكِّ

ولعل هذه الظروف المضطربة التي اشتهر فيها القص 

والقصاصون هي التي تسببت يف ارتباطه أحياًنا كثيرة برواية األخبار 

الضعيفة، والموضوعة، والمبالغة التي ال تنضبط بصحة النقل ودقة 

معيه، وقد الرواية، كما انفتح الباب لمن يطلب بالوعظ مكانة يف نفوس سا

ال، ولكن "مر بقاص فقال: ما يقول؟ قالوا: يقص قال:  رووا أن علًيا 

 (2)"يقول: اعرفوين
 
يف قصد أحدهم، فأرسل إليه، فقال:  ، وشك  علي

قال: فاخرج من مسجدنا وال  ،أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: ال

ْر فيه  .(3)تذكِّ

 

                                                 

 .121-128ه، ص ابن الجوزي: المصدر نفس (1)

 .11/282المتقي الهندي: كنز العمال  (2)

 .11/281المصدر السابق  (3)
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 البيان العملي: -7

ليس فقط يف توصيل المعلومات  وهو من أنجع طرق التعليم،

للطالب، بل يف تعليمهم المهارات، وهي طريقة تجمع بين بعض سمات 

التعليم المباشر التي يقوم فيها المعلم بالدور األكرب يف التعليم، وسمات 

التي يشارك فيها الطالب معلمهم، أو  -كما سيأيت –التعليم غير المباشر 

يقوم المعلم وفق "على عواتقهم.. حيث  يقع فيها العبء األكرب يف التعلم

هذه الطريقة بأداء المهارات أو الحركات موضوع التعلم أمام التالميذ، وقد 

يكرر المعلم األداء، ويكرر الطالب الناهبون أداء المهارة المقررة بعده 

 .(1)"وتحت إشرافه أواًل، ثم يقوم باقي التالميذ بتكرار األداء حتى إتقانه

على امرأة وهي تعصد  ، إذ مرّ ه عمر بن الخطاب وقد لجأ إلي

ليس هكذا تعصدين، ثم أخذ المسوط "، فقال: (2)عصيدة يف عام الرمادة

 .(3)فقال: هكذا، فأراها
                                                 

د. السيد العربي يوسف: اسرتاتيجية البيان العملي يف المحتوى الثقايف لمناهج تعليم اللغة  (1)

 .2م، ص 2112هـ/1131العربية، نشر موقع األلوكة اإللكرتوين، سنة 

مي ذلك العام عام الرما (2) دة، ألن األرض كلها صارت سوداء فشبهت بالرماد، واألرجح أنه س 

 .(3/281، وانظر 3/311هـ )ابن سعد: المصدر السابق 18كان أواخر سنة 

مي ذلك العام عام الرمادة، ألن األرض كلها صارت 3/311ابن سعد: المصدر السابق  (3) ، س 

ابن سعد: المصدر السابق هـ )18سوداء فشبهت بالرماد، واألرجح أنه كان أواخر سنة 

 .(3/281، وانظر 3/311
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أنه رآه مع جلسائه قد دعا  وعن الحارث مولى عثمان بن عفان 

 . (1)"يتوضأ وضوئي هذا ملسو هيلع هللا ىلصبوضوء فتوضأ، ثم قال لهم: رأيت رسول اهلل 

بوضوء أمام جمع من أصحابه،  على بن أبي طالب  ودعا

، فمن أحب أن ينظر ملسو هيلع هللا ىلصفتوضأ وهم ينظرون، ثم قال: هذا طهور نبي اهلل 

 .(2)فهذا طهوره  ،ملسو هيلع هللا ىلص إلى طهور نبي اهلل

فقد جمع قومه ليعلمهم صالة النبي  أما أبو مالٍك األشعري 

، وصَف ، فأراهم كيف يتوضأ، حتى إذا حان وقت الصالة قام، فأذ نملسو هيلع هللا ىلص

الرجال يف أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف 

الولدان، ثم اقام الصالة، فتقدم فصلى، فلما قضى صالته أقبل إلى قومه 

بوجهه، فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإهنا صالة 

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
                                                 

، الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين 1/132ابن حنبل: المسند  (1)

 .1/212م، 1111هـ/1111القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، سنة 

خراساين ، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ال2/311ابن حنبل: المسند  (2)

 . 1/111، ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة 1/118هـ(: السنن الكربى 313)ت 

، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 32/111ابن حنبل: المسند  (3)

هـ(: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقق محمود بن شعبان بن 211الَسالمي الحنبلي )ت 

م، 1111هـ/1112، سنة 1مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، ط عبد المقصود وزمالئه،

 .12/111، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 131-2/121، الهيثمي: مجمع الزوائد 8/33
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يل شدة، يعالج من التنز ملسو هيلع هللا ىلصوكان ابن عباس يقول: كان رسول اهلل 

، فأنزل يحركهما ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأنا أحركهما كما كانوكان يحرك شفتيه، 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ّٰٱ اهلل تعالى:

 .(1) ِّ هن

وبين يدينا تجربة رائدة يف البيان العملي للطالب، نجدها عند أبي 

، حيث بلغ عدد من يحضر مقرأته يف مسجد دمشق ألًفا الدرداء 

نيًفا، فكان يقسمهم عشرات، مع كل عشرة قارئ ماهر بقراءته، وستمائة و

وأبو الدرداء قائم، يستفتونه فيما أغلق عليهم، فإذا أحكم الرجل من 

العشرة القراءة تحول إلى أبي الدرداء ليعلِّم مجموعة جديدة من 

المبتدئين، أما برنامج تعليم هؤالء العرفاء فكان يبدؤه أبو الدرداء مع كل 

فإذا انفتل من الصالة يقرأ جزًءا من القرآن، وهؤالء العرفاء الجدد  غداة،

محدقون به، يسمعون ألفاظه، فيتقنون مخارجها، وطريقة أدائها، فإذا فرغ 

من قراءته جلس كل رجل منهم يف موضعه، واخذ يعلم الحلقة من العشرة 

 .(2)الذين أضيفوا إليه كما تعلم

                                                 

 .18-11، واآليات من سورة القيامة 1/113البخاري: الصحيح  (1)

بار على الطبقات واألعصار، ، الذهبي: معرفة القراء الك1/328ابن عساكر: المصدر السابق  (2)

= 
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 :رثانًيا: طرق التعليم غير المباش

ويقصد هبا طرق التعليم التي يقع الجهد األكرب فيها على الطالب 

ال الشيخ، أو تكون له فيها مشاركة قوية، وبذا تكون فائدهتا أوثق من 

مجرد الطرق المباشرة الذي قد يعرتي الطالب فيها شرود الذهن وانشغال 

 الخاطر، أو يصيبه فيها السأم. 

ة والتعليم بالقدوة وبالمواقف ومنها المذاكرة والمناقشة والمناظر

 العملية ومن خالل مصاحبة العلماء.

 المذاكرة والتعليم الذاتي: -1

الذايت يف مسائل العلم، حتى ي حسن  بالتأملقد تكون المذاكرة 

الطالب استظهارها، ويفهم معانيها ومراميها، ويف ذلك يقول الزرنوجي: 

وقات يف دقائق العلوم، وينبغي لطالب العلم أن يكون متأمال يف جميع األ"

ْل تدرك ، (1)"ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائَق بالتأمل، فلهذا قيل: تأم 

                                                 
= 

، ابن الجزري، شمس 21م، ص 1112خـ/1112، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(: غاية النهاية يف طبقات القراء، مكتبة 833الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف )ت 

 .112-111ابن تيمية، )د.ت(، ص 

علم طريق التعلم، الدار السودانية للكتب، هـ(: تعليم المت111الزرنوجي، برهان الدين )ت  (1)

 .13م، ص 2111، سنة 1الخرطوم، ط
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فيما بعد  -وعندها يشعر طالب العلم بالغبطة والرضا، تلك التي عرب عنها 

هـ(، فكان إذا سهر الليالي، 181محمد بن الحسن الشيباين )ت  -

. (1)"لملوك من هذه اللذات؟وانحلت له المشكالت، يقول: أين أبناء ا

وقد أشار القرآن الكريم إشارة بديعة إلى تلك الطريقة من طرق التعلم يف 

 مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص ّٰٱ : قوله تعالى

 .(2) ِّجغ

: بم أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقد قيل البن عباس 

، والقلب العقول هو الذي يعي ما حصله من العلم (3)"وقلب عقول

 مله.ويتأ

بين اثنين أو جماعة من طالب  بالتفاعلوتكون المذاكرة أيًضا 

العلم، يتدارسون فيما بينهم بعض مسائله، أو يتذاكروهنا، فيذكر بعضهم 

بعًضا هبا. وهو أمر اعتاده بعض الصحابة منذ زمن النبوة، فعن أنس بن 

فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نكون عند النبي "مالك، قال: 

 . (4)"اكرناه فيما بيننا، حتى نحفظهتذ
                                                 

 .11المصدر السابق ص  (1)

 .11سورة سبأ من اآلية  (2)

 .11الزرنوجي: المصدر نفسه ص  (3)

 1/111، ومعناه عند الهيثمي: مجمع الزوائد 1/231الخطيب البغدادي: الجامع ألخالق الراوي  (4)
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وظلت مذاكرة العلم من أهم طرق التعليم يف عصر الراشدين، فقد 

يتوزعون، فقوٌم يصلون، وقوٌم  ملسو هيلع هللا ىلصكان الناس يف مسجد رسول اهلل 

 .(1)الحالل والحرام يتذاكرونيقرؤون القرآن، وقوٌم 

ومــر عمــر علــى جماعــة ي قــرئ بعضــهم بعًضــا، فلمــا رأوه ســكتوا، 

اقـرأوا "ما كنتم ترتاجعون؟ فقالوا: كان ي قـرئ بعضـنا بعًضـا، قـال: " ال:فق

 يوصــي تالميــذه فيقــول: ، وكــان علــي بــن أبــي طالــب (2)"وال تلحنــوا

، (3)"تزاوروا، وتذاكروا هذا الحديث؛ فـإنكم إال تفعلـوا يـدرس علمكـم"

ــو ســعيد الخــدري  ــا أب ــدد ويضــيع، أم ــول:  أي يتب ــان يق تحــدثوا "فك

 ، وقــال ابــن مســعود (4)"فــإن الحــديث يــذكر بعضــه بعًضــا وتــذاكروا،

                   . (5)"تـــــذاكروا الحـــــديث؛ فإنـــــه يهـــــيج بعضـــــه بعًضـــــا"ألصـــــحابه: 

                                                 

معجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض اهلل بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الطرباين: ال (1)

 .111/ 2م، 1111هـ /1111الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، سنة 

هـ(: روضة اإلعالم بمنزلة العربية من 811ابن األزرق، محمد بن علي بن األزرق الحميري ) (2)

، 1ة الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، طعلوم اإلسالم، تحقيق سعيدة العلمي، منشورات كلي

 .2/11م، 1111سنة 

 .1/122ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله  (3)

 .21/313، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 3/11الطرباين: المصدر السابق  1

 .1/121ابن عبد الرب: المصدر السابق  (5)
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إذا سـمعتم منـي حـديثا فتـذاكروه بيـنكم، "وكان ابن عباس يقـول لطالبـه: 

 .  (1)"فإنه أجدر وأحرى أال تنسوه

 

 المناقشة: -2

يف الحساب حتى ال ي رتك منه  واألصل يف المناقشة االستقصاء

. وعادة ما تجري يف صورة هادئة، بغير مخاشنة وال لدد، وهي (2)شيء

إحدى صور الحوار، حيث يقصد به مراجعة الرأي بين طرفين بغية 

 .(3) الوصول إلى الحق

                                                 

 .1/232، الخطيب: المصدر السابق 112واعي صالرامهرمزي: المحدث الفاصل بين الراوي وال (1)

يقال: انتقشت منه جميع حقي، ومنه نقش الشوكة من الرجل، وهو استخراجها منه )ابن  (2)

هـ(: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم 311فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء )ت 

بن منظور )ت ، ابن منظور، محمد بن مكرم 1/121م، 1121هارون، دار الفكر، سنة 

، البغوي، الحسين 1/318هـ، 1111، سنة 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط :هـ(211

هـ(: شرح السنة، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد زهير 111بن مسعود بن محمد )ت ا

 .(11/132م، 1183هـ/ 1113، سنة 2الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، ط

نيدي: الحوار والمناظرة يف اإلسالم، أحمد ديدات نموذًجا يف العصر د. إبرهيم عبدالكريم الس (3)

، 11الحديث، مقال بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ، العدد 

 .21هـ، ص1131محرم 
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وي الحظ أن بعض المناقشات يغلب عليه الطابع العلمي، وبعضها 

قف السياسية آنذاك تتأسس على يصطبغ بصبغة سياسية، وكانت الموا

مرتكزات وآراء علمية أيًضا يف دولة ما زال نظامها السياسي يتشكل، 

  اجتهاد علمي يف كثير من جوانبه. وتحتاج إلى

الذي يشمل كل  التعليمإن كل ذلك داخل يف أمر  وقد سبق القول

 ما يفيده المرء يف نشاطات حياته، والذي هو أعم من التدريس، وقد تركت

هذه المناقشات ثروة كبيرة يف الدراسات الفقهية والسياسية العائدة إلى 

 ذلك العصر.

ومن هذه المناقشات العلمية أن إخوة أشقاء جاءوا إلى عمر بن 

يطلبون ميراثهم من أختهم، فأعطى عمر اإلخوة ألم الثلث،  الخطاب 

كان حماًرا،  ولم يورث اإلخوة األشقاء، فناقشوه يف رأيه، وقالوا: هب أبانا

أليست أمنا واحدة؟ فكانت حجتهم ظاهرة، فأشركهم يف الثلث مع 

 .(1)اإلخوة ألم

                                                 

توفيت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين ألم، وأخوين شقيقين، فكان للزوج النصف، ولألم  (1)

لألم الثلث، ثم أشرك عمر األخوين الشقيقين معهما، وتسمى المسألة  السدس، ولألخوين

هـ(: 181الحمارية، أو المشرتكة )راجع السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل )ت 

الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة 

 .(111هـ، ص 1111، سنة 2ط
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ومنها المناقشة بين أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما بشأن حرب 

مانعي الزكاة، حيث اعرتض عمر على قتالهم وهم يشهدون أن ال إله إال 

والزكاة، فإن الزكاة  اهلل، فقال أبو بكر: واهلل ألقاتلن من فرق بين الصالة

لقاتلتهم  ملسو هيلع هللا ىلصحق المال، واهلل لو منعوين عقااًل كانوا يؤدونه إلى رسول اهلل 

فواهلل ما هو إال أن رأيت اهلل قد شرح صدر ": على منعه، فقال عمر 

 .(1)"أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق

ولما انتهت حروب الردة جاء وفد من أسد وغطفان يسألون أبا 

لح، فاشرتط عليهم شروًطا، كان منها أن يدفعوا ديات من الص بكر 

تلوا  قتلوا من المسلمين، فناقشه عمر  معرتًضا بأن شهداء المسلمين ق 

 .(2)يف سبيل اهلل، فأجورهم على اهلل، ال ديات لهم، فتتابع الناس على ذلك

                                                 

 .1/11، مسلم: الصحيح 11-1/13البخاري: الصحيح  (1)

هـ(: الكتاب المصنف يف 231ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة )ت (2)

ه، 1111، سنة 1األحاديث واآلثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

هـ(: الجمع بين 188يورقي )ت ، الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح الم1/132

، سنة 2الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق د. علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، ط

، سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساين 1/11م، 2112هـ/1123

هـ(: سنن سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، الدار 222الجوزجاين )ت 

 .2/381م، 1182هـ/1113، سنة 1لسلفية، الهند، طا
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الصحابة يف الشام لما وصلها فوجد  ومنها مناقشة عمر 

يها، فاختلفوا عليه، فرأى أن يرجع عنها، وال يدخلها، الطاعون قد تفشى ف

: وقال أبو عبيدة بن الجراح معارًضا رأيه: أتفر من قدر اهلل؟ فقال عمر 

لو غيرك قالها، نعم، أفر من قدر اهلل إلى قدر اهلل، أرأيت لو أن رجال هبط 

واديا له عدوتان: واحدة جدبة، واألخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة 

ها بقدر اهلل؟ وإن رعى الخصبة رعاها بقدر اهلل؟ قال: ثم خال بأبي رعا

وكان متغيبا يف  - عبيدة فرتاجعا ساعة، فجاء عبد الرحمن بن عوف 

والقوم يختلفون، فقال: إن عندي يف هذا علًما ... سمعت  -بعض حاجته 

إذا سمعتم به يف أرض فال تقدموا عليه ، وإذا وقع  "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، فرجع،  ، فحمد اهلل عمر  "بأرض وأنتم هبا فال يخرجنكم الفرار منه

 .(1)وأمر الناس أن يرجعوا

 بالشام وأبي ذر  ومن ذلك مناقشة معاوية بن أبي سفيان 

 نت مت ّٰٱ: حول الوعيد على كنز المال الوارد يف قوله تعالى

، (2) ِّ يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت

                                                 

، 2/311، البيهقي: السنن الكربى 3/212، ابن حنبل: المسند 1/1211مسلم: الصحيح  (1)

 .1/131الطرباين: المعجم الكبير 

 .سورة التوبة 31من اآلية  (2)
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قة المرء وحاجته فهو كنز، بينما خالفه فرأى أبو ذر أن كل ما زاد عن نف

معاوية والصحابة، ورأيهم أن ما أديت زكاته طاب كسبه، وال ي عد كنًزا 

 يستأهل الوعيد، وانتهى األمر بخروج أبي ذر إلى المدينة، ثم إلى

 .(1)الربذة

وعدد مـن  ومن ذلك المناقشات الحامية التي حدثت بين عمر 

ــا أحكــام الصــحابة بشــأن تقســيم األراضــي  المفتوحــة، هــل تجــري عليه

الغنيمــة فتــتم قســمتها بــين المقــاتلين، وعــزل الخمــس للدولــة، أن تجــري 

عليهــا أحكــام الفــيء، فتصــبح وقًفــا علــى المســلمين جميًعــا، ويضــع علــى 

أهلها خراًجا مقابل بقائهم يزرعوهنا، يضاف إلى ما يدفعونه من جزية على 

 .(2)فوائد متعددة للدولة ، ليحققرءوسهم، وهو ما كان يراه عمر

                                                 

معجم  ، والربذة من قرى المدينة )ياقوت:111-11/111ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق  (1)

، وتقع يف الشرق إلى الجنوب من بلدة 3/21م، 1111، سنة 2البلدان، دار صادر، بيروت، ط

الحناكية )مائة كيل عن المدينة يف طريق الرياض(، وتبعد الربذة شمال مهد الذهب على 

اب: المعالم األثيرة يف السنة والسيرة، دار القلم، 111مسافة ) ر  ( كيالً )محمد محمد حسن ش 

 .(121هـ، ص 1111، سنة 1ر الشامية، دمشق، بيروت، طالدا

فيتوفر للدولة موارد مالية ثابتة تضمن استمرار حركة الفتح، مع ما يحققه ذلك من استمرار  (2)

المسلمين فاتحين مجاهدين ال تشغلهم فالحة األرض، وال يختلفون حولها، ومراعاة حقوق 

الدولة قد غدت ملًكا لبعض أبنائها دوهنم،  األجيال التالية التي ستأيت فتجد أخصب أراض

= 
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ومنها المناقشات التي يغلب عليها الطابع السياسي، مثل 

بشأن من  ملسو هيلع هللا ىلصالمناقشات التي شهدهتا سقيفة بني ساعدة عقب وفاة النبي 

وجهة  –المهاجرين واألنصار  –يخلفه، وقد بسط كل فريق من الفريقين 

الف أبي نظره، واجتهد يف بيان حججه، حتى اجتمعت كلمتهم على استخ

 . (1)بكر

وعند استخالف كل خليفة كانت تجري المشاورات 

والمناقشات، كذا كان األمر عند استخالف أبي بكر لعمر، حيث تخوف 

                                                 
= 

وراجع يف فهم عمر آيات القرآن التي يراها تتفق مع اجتهاده )أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم 

هـ(: الخراج، دار المعرفة للطبع والنشر، بيروت، سنة 182بن حبيب األنصاري )ت ا

دم بن سليمان القرشي ، يحيى بن آدم، أبو زكرياء يحيى بن آ38-31م، ص 1121هـ/ 1311

، سنة 2هـ(: الخراج، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط213بالوالء، الكويف )ت 

(، وانظر يف تقريظ فلهوزن )يوليوس( رأي عمر: تاريخ الدولة العربية، 11-18هـ، ص 1381

م، 1118ترجمة د. محمد عبد الهادي أبي ريدة، لجنة التأليف والرتجمة والنشر، القاهرة، سنة 

 وكان الصحابة، بعض من –يبدو أهنا كانت قوية  -(، وقد تعرض عمر لمعارضة 21-28ص 

 األراضي هذه بتقسيم المطالبة لواء رفعوا الذين العوام، بن والزبير رباح بن بالل أبرزهم

اللهم اكفني بالالً "ن، وذكر بعضهم أهنم ألحوا عليه حتى قال عمر: المقاتلي على الشاسعة

.. )ابن رجب الحنبلي: االستخراج ألحكام الخراج، دار الكتب العلمية، "بالل وأصحاب

 .(23م، ص 1181هـ/1111، سنة 1بيروت، ط

 .8/118، 1/1البخاري: الصحيح  (1)



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 514

بعض كبار الصحابة من شدته، فطمأهنم بأنه يبدو شديًدا ألنه يراه رقيًقا، 

 . (1)ولو أفضى إليه األمر لرتك كثيًرا مما هو عليه

، حيث ظل عبد الرحمن بن عوف عثمان وكذا عند استخالف 

ثالثة أيام ال يكاد يغمض له جفن لمشاوراته ومناقشاته مع الرعية فيمن 

 . (2)يفضلون خليفة، وانتهى األمر بالبيعة لعثمان 

بلى بالنقاشات   ولما قتل عثمان ظلت الدولة عدة أيام بغير خليفة، ح 

 .(3)ي طالب والمشاورات حتى انتهى االختيار إلى علي بن أب

كانت المناقشات تجري يف  ويف أثناء الفتنة زمن عثمان 

حاالت متعددة، بين عثمان ووالته، وانتهت بالنصح بتسكين الفتنة وأداء 

 .(4)الحقوق إلى أصحاهبا

، (5)نفسه والثائرين عليه وثمة مناقشات تمت بين عثمان 

                                                 

 . 128/ 3الطربي: تاريخ الرسل والملوك  (1)

 .1/3131البخاري: المصدر السابق  (2)

 .131-1/132الطربي: المصدر السابق  (3)

 .313-1/312السابق  (4)

أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة، تحقيق د. وصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة،  (5)

، ابن 2/1132، عمر بن شبة: تاريخ المدينة 121م، ص 1183هـ/ 1113، سنة 1بيروت، ط

= 
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عموا أهنم وزعماء الثوار الذين ز وأخرى بين علي بن أبي طالب 

وجدوا مع رسول من عثمان رسالة إلى أمير مصر بقتلهم، فكروا راجعين 

إلى المدينة بعدما زعموا انصرافهم عنها، فلما ضي ق عليهم علي الخناق 

 .(1) يف مناقشته معهم قالوا: ال حاجة لنا يف هذا الرجل، ليعتزلنا

 المناظرة: -3

باراة يف المباحثة والم"يدور مصطلح المناظرة حول معنى 

 .(2)"النظر

                                                 
= 

هـ(: صحيح ابن حبان، 311حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الب ستي )ت 

 11/321م، 1113هـ/  1111، سنة 2ب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتحقيق شعي

 .1/311الطربي: المصدر السابق  (1)

هـ(: المفردات يف غريب القرآن، 112الراغب األصفهاين، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  (2)

هـ، 1112، سنة 1تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط

هـ(: التعريفات، دار 811، الجرجاين، الشريف علي بن محمد بن علي الزين )ت 811ص 

، المناوي، زين 232-231م ص 1183-هـ 1113الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى 

هـ(: التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: 1131الدين محمد )ت

، الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشئون 311م، ص 1111هـ/1111، سنة 1ط

 .( 31/22هـ، 1122 -1111اإلسالمية، الكويت، الطبعة: من 
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، وتكون ممدوحة إن استهدفت (1)وهي نوع من الجدل الحاد 

 . (3)، ال التغلب على المنافس بكل سبيل(2)إظهار الحق

وتتسم المناظرات بالتناقض بين وجهتي نظر الطرفين المتناظرين، 

ولذا ال نكاد نجد أمثلة للمناظرات العلمية الصرفة يف هذه الفرتة، فطبيعة 

ر لم تسمح بتوليد التناقض بين اآلراء العلمية، غير أن عديًدا من العص

المناظرات السياسية التي تستند إلى أسس عقدية وفقهية تشغل تاريخ 

 الراشدين.

                                                 

.. وقيل: األصل يف الجدال:  المقصود بالجدل: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة (1)

راغب األصفهاين: الصراع وإسقاط اإلنسان صاحبه على الجدالة، وهي األرض الصلبة. )ال

 .(111-181المفردات ص

تحقيق : اإلحكام يف أصول األحكام، هـ(111علي بن أحمد بن سعيد )ت ابن حزم،  راجع (2)

القرطبي: الجامع ألحكام  ،1/22 أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )د. ت(

حمد بن قاسم، نشر ، ابن تيمية: مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن م3/221القرآن 

م، 1111هـ/1111مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، سنة 

21/112. 

أن يكون يف طلب الحق كناشد ضالة ال يفرق بين أن تظهر "قال الغزالي يف شروط المناظرة:  (3)

ا عرفه الخطأ، الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينًا ال خصًما، ويشكره إذ

 .(1/11)إحياء علوم الدين  "وأظهر له الحق..
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 -يف الكوفـة  ومنها مناظرات بعض زعماء التـذمر ضـد عثمـان 

، وتنبئ عـن مع واليها معاوية  -الذين أمر الخليفة بتسييرهم إلى الشام 

عميق نقمتهم على قريش، وحسـدهم لمـا نالتـه مـن السـلطة والثـروة مًعـا، 

وحاّجهم معاوية بضرورة قيام قريش بدورها أمينة علـى الطـابع اإلسـالمي 

للدولة، فلما أعيـاه أمـرهم سـي رهم إلـى حمـص، وقـد اسـتطاع واليهـا عبـد 

 .(1)الرحمن بن خالد بن الوليد القضاء على شرهم حتى حين

ات رســل علــي بــن أبــي طالــب مــع معاويــة، ورســل ومنهــا منــاظر

معاوية مع علي، وقد بسط كل من الجـانبين وجهـة نظـره، وانتصـر لموقفـه 

 .(2)ورأيه، وفن د حجج مخالفيه 

مع الخوارج إثر  ومن أشهر هذه المناظرات مناظرة ابن عباس 

، حيث سألهم عن أسباب خروجهم على حكم علي بن أبي طالب 

ليفة الذي بايعوه من قبل، فقالوا: ثالًثا، فقال: ما هن؟ خروجهم على الخ

َم الرجال يف أمر اهلل، فقال: هذه واحدة، وماذا أيًضا؟ قالوا: فإنه  قالوا: حك 

قاتل، فلم يسِب، ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل  قتال هم، ولئن كانوا 

                                                 

 .3121-1/318راجع الطربي: المصدر السابق  (1)

 .1/2المصدر نفسه  (2)
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ا: ومحا نفسه من كافرين لقد َحل  قتالهم وسبيهم، فقال: وماذا أيضا؟ قالو

 ملسو هيلع هللا ىلصأمير المؤمنين... قال: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا ال نرجع؟... إلى آخر هذا 

الحوار الذي انتهى بالفعل برجوع الجمِّ الغفير منهم إلى طاعة علي 

(1). 

 التعليم بالقدوة: -4

ة القدوة الصالحة يف توصيل العلم، وإنضاج أدرك الراشدون أهمي

إلى الكوفة  . فلما أرسل عمر بن الخطاب (2)القيم، وتعديل السلوك 

وعبد اهلل بن مسعود وزيًرا، كتب إلى أهلها رسالة  عمار بن ياسر أميًرا،

من أهل بدر،  ملسو هيلع هللا ىلص... وإهنما لمن النجباء من أصحاب محمد  "جاء فيها:

  .(3)"اقتدوا بهماوفاسمعوا لهما وأطيعوا، 

                                                 

 2/112ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله ( 1)

ان القرآن الكريم هادًيا حين نبههم إلى ضرورة تالشي الفوارق بين مجالي القول والعمل، يف  2))

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱثل قوله تعالى: م

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عن وقوله ،2-1 اآليتان الصف سورة َّ هئ

 .21حزاب آية األ سورة َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك

 1/8، 3/211ابن سعد: المصدر السابق  (3)
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نفسه قدوة عالية ألصحابه وللمسلمين يف زمانه  وكان عمر 

كنا نلزم عمر بن الخطاب "وبعد زمانه.. حتى قال المسور بن مخرمة: 

 .(1)"نتعلم منه الورع

فلما انتصر المسلمون على الفرس يف القادسية أرسلوا الغنائم إلى 

فقل ب عمر فيها النظر، ثم ، (2)بالمدينة المنورة، وكانت هائلة عمر 

 ، فقال عل"إن أقواًما أدوا هذا لذوو أمانة "قال: 
ّ
: إنك عففت، فعفت ي

 . (3)"رعيتك، ولو رتعت لرتعوا 

رقاع عدة، لينبه المسلمين إلى إيثار الزهد  وكانت يف إزار عمر 

، وكان شديًدا مع أهله.. يعلم أن األبصار طامحة إليه، وإلى (4)والقناعة

فكان إذا أراد أن ينهى عن شيء تقدم إلى أهله فقال: ال أعلم أحًدا  بيته،

  .(5)وقع يف شيء مما هنيت عنه إال أضعفت له العقوبة 

ولما كان عام الرمادة وضرب المسلمين الجدب  والمجاعة  ألزم 

                                                 

 .3/211المصدر السابق  (1)

 .21 – 11/  1المصدر نفسه  (2)

 . 11/  1، ابن كثير: المصدر السابق 312/  2األثير: المصدر السابق  ابن (3)

 .318-3/312ابن سعد: الطبقات الكربى  (4)

 .281، 3/211ابن سعد: السابق  (5)
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نفسه وأهل بيته هذه الحياة الصارمة، فأثار العجب يف زمانه،  عمر 

 .(1)وبعد زمانه 

 : وددت أينأتاه طيب من المسك من البحرين قال عمر ولما 

قه بين المسلمين،  أجد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب، حتى أفرِّ

فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد: أنا جيدة الوزن، فهلّم أزن لك، قال: ال، 

قالت: ولم؟ قال: إين أخشى أن تأخذيه هكذا، فتجعليه هكذا ـ وأدخل 

 .(2)"صدغيه ـ وتمسحين عنقك؛ فأصيب فضالً من المسلمينأصابعه يف 

يلبس دين  الثياب. فقيل له يف ذلك  وكان علي بن أبي طالب  

 .(3)فقال: يقتدي بي الرجل المسلم

 التعليم بالمواقف العملية: -5

وكان التعليم من خالل المواقف العملية من أنجح الطرق يف 

ية مرتبطة بالحدث، مما يجعلها إيصال المعاين العلمية والقيم الرتبو

 راسخة يف الذهن، مستقرة يف الضمير.

                                                 

 311، 3/313راجع أمثلة عدة عند ابن سعد: المصدر السابق  (1)

س المصري السلفي، دار ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تحقيق أبو أن (2)

 111م، ص 1111هـ/ 1111ابن خلدون، اإلسكندرية، سنة 

 181ابن الجوزي: كتاب القصاص والمذكرين ص  (3)
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 والفارق بين هذا وبين التعليم بالقدوة أن التعليم بالقدوة يختص

بمواقف تتصل بالمعلم، يكون هو فيها قدوة لسامعيه. بينما التعليم 

بالمواقف العملية يكون الموقف العملي والحدث المرئي هو المعلم، 

 ومراميه، وباستجابات المشاركين فيه.بدالالته 

يعلم ابنته  -وهو على فراش الموت  - وها هو ذا أبو بكر 

الدرس األخير.. درًسا بليًغا يف الرضا والورع، ممزوًجا بصدق  عائشة 

 ساعة الوداع.

 فقد جاءته عائشة وهو يجود بنفسه، فتمثلت قول الشاعر:

لعمرررم مررا يانرري الثررراء عررن الفتررى 

 وإلضررررررررافة شررررررررطراألشررررررررطر 

 

إذا حشررررجو يومرررا وضررراق بهرررا  

 الصرررررررررررررررررردر ن الشررررررررررررررررررطر

 

   لـيس كـذلك يـا أم المـؤمنين، ولكـن "فنظر إليها كالغضبان ثم قـال: 

، إين قد كنت نحلتك حائًطا (1)ِّ مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ّٰٱ

يـه شـيًئا، منـه نفسـي يف وإن - اًنابست أي – قالـت: نعـم،  الميـراث، إلـى فردِّ

فردته، فقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناًرا وال درهًمـا، 

يف بطوننـا، ولبسـنا مـن خشـن ثيـاهبم  (2)ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم

                                                 

  11سورة ق آية  (1)

 (1/222جريش الطعام: الخشن الغليظ )ابن منظور: لسان العرب  (2)
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إال هـذا العبـد على ظهورنا، وليس عندنا من يفء المسلمين قليـل وال كثيـر 

، فإذا مـت فـابعثي (2)، وَجْرد هذه القطيفة(1)الحبشي، وهذا البعير الناضح

، ففعلت، فلما جاء الرسول عمـر اشـتد بكـاؤه، وهـو يقـول: "هبن إلى عمر

رحم اهلل أبا بكر، لقد أتعـب مـن بعـده، رحـم اهلل أبـا بكـر، لقـد أتعـب مـن "

تسـلب عيـال أبـي بكـر  سـبحان اهلل!!"فقال عبد الرحمن بن عـوف:  "بعده

قـال:  "عبًدا حبشًيا، وبعيـًرا ناضـًحا، وجـرد قطيفـة ثمـن خمسـة الـدراهم؟

ال والـذي بعـث محمـًدا "، فقـال: "تردهن على عيالـه"، قال: "فما تأمر؟"

بالحق، ال يكون هذا يف واليتي أبًدا، وال خرج أبو بكـر مـنهن عنـد المـوت 

 .(3)"وأردُّهن أنا على عياله، الموت أقرب من ذلك

ــل أم المــؤمنين عائشــة ورضــاها  ــي بكــر، وتقبُّ ــا ورع أب ويتشــارك هن

 بالنزول عن مال أصبح يف حوزهتا، وتعـاطف عبـد الـرحمن بـن عـوف 

بالمسـئولية، يتشـارك كـل هـذا  ، وإحسـاس عمـر مع عيال أبي بكر 

 يف إيصال المعاين العلمية ممزوجة بالقيم الرتبوية الثرية للحدث.

                                                 

 (2/111البعير الناضح الذي يستقى عليه )المصدر السابق  (1)

 (3/111القطيفة أي التي سقط َخَملها وَخَلقت )المصدر نفسه جرد  (2)

 3/111ابن سعد: الطبقات الكربى  (3)
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يف العدل  ةً ووالته أمثلًة سامق لخطاب ويضرب عمر بن ا

منتسًجا بحذق القائد، ونضج الوالة، وانقياد الجميع للمثل العليا يف الدين 

 الناهض.

وهو  –للمحاسبة  وال ريب أن تأثير إجالسه خالد بن الوليد 

كان كبيًرا وباقًيا على من شهد الحادثة،  –من هو عطاء وقدرة وعبقرية 

 .(1)ومن سمع هبا

عماله أموالهم على مرأى من  قريًبا منه كانت مقاسمة عمر و

، وكان عزلهم عن غير هتمة (2)المسلمين، تحّرًزا واحتياًطا من كل شبهة

حرًصا على إرضاء الرعية الملولة، أو حفاًظا على النسق اإلسالمي 

 األعلى، والكمال الديني المنشود

لسياسية يقدمه وثمة درس بليغ يف الحرص على احرتام القيادة ا

، حيث جيء بمال، فجعل يقسمه بين الناس، فازدحموا عليه، عمر 

بالدرة،  يزاحم الناس، فعاله عمر  فأقبل سعد بن أبي وقاص 

                                                 

 1/18الطربي: المصدر السابق  (1)

 11/323، البالذري: جمل من أنساب األشراف 3/312ابن سعد: الطبقات الكربى  (2)
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وقال: 
"

إنك أقبلت ال هتاب سلطان اهلل يف األرض، فأحببت أن أعلمك أن 

سلطان اهلل لن يهابك
"(1). 

. والوالةومحبة الراعي  ودرس آخر يف األخوة اإلسالمية الراقية،

فلما سار عمر لفتح بيت المقدس وانتهى إلى الجابية لقيه قائداه عمرو بن 

وضم "راكًبا، فقّبال ركبتيه،  العاص وشرحبيل بن حسنة؛ فوافقا عمر 

ل،   ، وتلقاه أبو عبيدة(2)"عمر كل واحد منهما محتضنهما فرتج 

الخليفة، فهم  عمر أن يقبل  ، فهم  أبو عبيدة أن يقبِّل يدوترجل عمر 

 .(3)ِرجل أبي عبيدة، فكف كل منهما ليكف اآلخر

 مصاحبة العلماء: -6

وهي من أفضل الطرق غير المباشرة لنقل العلم والقيم من العلماء 

إلى طالهبم. وال ي نكر تأثير الصاحب على صاحبه، وبخاصة إن طالت 

ابة على صحبته. وقويت شخصيته، وتمكنت محبته. وقد حرص الصح

طول مصاحبة أولي الفضل من السابقين إلى اإلسالم، واألخذ عنهم يف 

 مساجدهم، ويف بيوهتم، بل يف طرقهم وأوقات عبادهتم.

                                                 

 11/331، البالذري: المصدر السابق 3/282ابن سعد: المصدر السابق  (1)

 1/111، وانظر ابن كثير: البداية والنهاية 3/111الطربي: المصدر السابق  (2)

 ابن كثرب: المصدر السابق والصفحة (3)
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أتى عمر  روى أبو بكر بن أبي موسى األشعري أن أبا موسى 

: ما جاء بك؟ قال: جئت بعد العشاء فقال له عمر بن الخطاب ا

ة؟ قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدثا طويالً، أتحدث إليك قال: هذه الساع

 .(1)ثم إن أبا موسى قال: الصالَة يا أمير المؤمنين، قال: إنا يف صالة

على باب بيته ليدخلوا  ويطول انتظار تالميذ ابن مسعود 

مجلس علمه، فلما علم بانتظارهم خرج إليهم، فأعلمهم أنه تأخر عنهم 

 .(2) آمة والمللحتى يتكرر لقاؤهم معه فتصيبهم الس

بيدي الحارثي من أصحاب معاذ بن  وكان الحارث بن عميرة الز 

، وظل مالزًما له حتى حضرت معاًذا الوفاة يف طاعون عمواس جبل 

هـ، فبكى من حوله، ومنهم الحارث، لما سيفتقدونه من علمه، 18سنة 

 بن هـ( وعند عبد اهلل32عند أبي الدرداء )ت  فأوصاه معاذ أن يطلب العلم

هـ( رضي اهلل عنهم، 31هـ( وعند سلمان الفارسي )ت 32مسعود )ت 

فلما أن قضى نحبه انطلق الحارث حتى أتى أبا الدرداء بحمص، فمكث 

عنده ما شاء اهلل أن يمكث، ثم مضى إلى الكوفة، فلقي عبد اهلل بن مسعود، 

                                                 

 11/213المتقي الهندي: كنز العمال  (1)

 1/2122مسلم: صحيح مسلم  (2)
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فأخذ يحضر مجلسه بكرة وعشًيا، ومكث عنده ما شاء اهلل أن يمكث، ثم 

قدم على سلمان الفارسي يف المدائن، فمكث عنده ما شاء اهلل أن يمكث 

 .(1)ثم رجع إلى الشام

ومن أصحاب معاذ أيًضا عمرو بن ميمون األودي، وقد صحب 

إلى اليمن داعًيا إلى اإلسالم، ثم انتقل معه إلى  ملسو هيلع هللا ىلصمعاًذا منذ أرسله النبي 

يطلب العلم على  الشام، وظل معه حتى أدركه أجله، ثم مضى إلى الكوفة

 .(2)ابن مسعود

ال بن َسْبَرة من أصحاب ابن مسعود، كثير المالزمة  (3)وكان النز 

 .(4)"شهدهتاال ما خطب عبد اهلل خطبة بالكوفة إ"له، حتى قال: 

ومن أمثلة طول مالزمة التلميذ شيخه ما كان من مجاهد بن جرب، 

ه، فيقول له ابن حيث كان يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألوا ح 

                                                 

 11/111ابن عساكر: مصدر سابق  (1)

 11/118المصدر السابق  (2)

، وقيل إنه من الطبقة األولى من التابعين )ابن ملسو هيلع هللا ىلصقيل إنه رأى النبي مختلف يف صحبته، حيث  (3)

 (311-1/381حجر: اإلصابة 

هـ(: 211الدارمي، أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي السمرقندي )ت  (4)

مسند الدارمي، المعروف بسنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد الداراين، دار المغني للنشر 

 1/233م، 2111هـ/1121، سنة 1لتوزيع، المملكة العربية السعودية، طوا
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، حتى سأله عن التفسير كلِّه، وقال مجاهد: عرضت  "اكتب"عباس: 

المصحَف على ابن عباس ثالث َعْرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقِفه 

 .(1)عند كل آية منه، وأسأل ه عنها

من أخص تالميذ ابن مسعود به  (2)وكان علقمة بن قيس النخعي

 القرآن، فكان ابن مسعود يرسل إليه، ، وكان حسن الصوت يف قراءة

زدنا، فداك أبي "ويطلب منه أن يقرأ عليه، فإذا فرغ من قراءته قال له: 

 . (3)"وأمي

فإذا  "وبلغ من تأثر علقمة بشيخه ابن مسعود أن قالوا :

، أشبه الناس به سمًتا  عبد اهلل ، فال يضرك أن ال ترى علقمة رأيت

 (4)"وهدًيا

                                                 

 .1/211، السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن 1/11الطربي: جامع البيان يف تأويل القرآن (1)

-1/111هـ عن عمر يناهز التسعين عاما )راجع ابن حجر: اإلصابة 12أو  11تويف سنة  (2)

111). 

هـ(: 212، المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، )ت 1/18بالء الذهبي: سير أعالم الن (3)

هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .21/311م، 1181هـ/1111، سنة 1ط

 .1/11الذهبي: المصدر السابق  (4)
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تالميـذ لمشـايخهم، وحسـن تلقـي مشـايخهم وكانت طول صحبة ال 

 "لهم كفيلة بحفظ تراث هؤالء العلماء وفقههـم، حتـى قـال ابـن المـديني:

لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظـوا عنـه، وقـاموا بقولـه يف الفقـه 

 .(1)"إال ثالثة: زيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس

م، ومصاحبة وال ننسى هنا حرص النساء آنذاك على طلب العل

فقيهات الصحابة الكربيات، وتأيت السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف المرتبة 

األولى بينهن، والقائمة الطويلة لمن رووا العلم عنها تثير اإلعجاب 

، وقد (3)، ويبلغ مسند عائشة ألفين ومئتين وعشرة أحاديث(2)والدهشة

ا رأيت أحًدا قط لقد صحبت عائشة فم"قال ابن أختها عروة ابن الزبير: 

كان أعلم بآية أنزلت، وال بفريضة، وال بسن ة، وال بشعر، وال أروى له، وال 

بيوم من أيام العرب، وال بنسب، وال بكذا، وال بكذا، وال بقضاء، وال 

فقالت: كنت أمرض  ?طبٍّ منها، فقلت لها: يا خالة، الطب من أين علمتِه

                                                 

 1/11الذهبي: المصدر نفسه  (1)

  128-3/121الذهبي: المصدر نفسه  (2)

هـ(: 111، وراجع ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد )ت 2/131 -الذهبي: المصدر نفسه (3)

جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى، تحقيق إحسان عباس وناصر الدين أسد، دار المعارف، 

 221القاهرة، )د.ت(، ص 
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، وأسمع الناس ينعت فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له

 .(1)"بعضهم لبعض، فأحفظه

ومن فقيهات النساء آنذاك أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء، 

ا، وعن  رت بعد وفاته، فروت عنه علًما جمًّ وقد تزوجها صغيرة، وعم 

، وكانت النساء يصحبنها، ويتعبدن معها، فإذا ضعفن عن القيام، (2)غيره

ة من التابعين يأتون إليها، فيذكرون اهلل تعلقن بالحبال، وكان جماع

أم الدرداء  لقد أتينا"، وحكى عون بن عبد اهلل بن عتبة قال: (3)عندها

ما أمللتموين لقد ": أمللناك يا أم الدرداء، فقالت: فتحدثنا عندها فقلنا

طلبت العبادة يف كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة 

 . (4)"العلم

*** 

 

                                                 

 2/183الذهبي: المصدر السابق  (1)

 1/222الذهبي: المصدر السابق  (2)

 1/228السابق  المصدر (3)

 2/181، ابن األزرق: روضة اإلعالم 128/ 1ابن عبد الرب : المصدر السابق  (4)
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تتداخل بعض المصطلحات الرتبوية يف دالالهتا واستعماالهتا، 

فيطلق بعضهم على طريقة اإللقاء مثالً أسلوب اإللقاء، ويطلق على 

 .(1)طريقة المناقشة مثالً أسلوب المناقشة، وهكذا

 وأساليب التعليم هي األساليب التي يتناول هبا المعلم طريقة

ورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون نفس التعليم بص

، غير (2)الطريقة، وترتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم

أن الراصد للحركة العلمية آنذاك يلحظ أساليب مشرتكة اتبعها كثير من 

 الشيوخ، وأهمها:

 التدرج يف التعليم ومراعاة حال المتعلم: -1

تمدها المعلمون يف ذلك العصر من األساليب المهمة التي اع

مراعاة حال طالب العلم ومستواه العقلي وقدراته النفسية، وذلك منهج 

                                                 

 . 313د. مهدي محمود سالم، عبد اللطيف حمد الحليبي: الرتبية الميدانية وأساسيات التدريس ص  (1)

ان د. فهد خليل زايد: فن اإلشراف والتوجيه الحديث، دار يافا العلمية للنشر والتوز (2)  –يع، عم 

 .23-22 م،2113 ،1ط األردن،
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 .(1)نبوي تربوا هم عليه، فاعتنوا به مع تالميذهم

ثوا الناس بما  وروى البخاري عن علي بن أبي طالب  قال: حدِّ

َب اهلل ورسوله هلل بن ، ويؤكده قول عبد ا(2)"يعرفون، أتحبون أن ي كذ 

: ما أنت بمحّدث قوًما حديًثا ال تبلغه عقولهم إال كان مسعود 

 . (3)لبعضهم فتنة

على كثرة روايته لألحاديث، فأخرب بأنه أنه  وعوتب أبو هريرة 

لم يرِو كل ما سمعه من حديث مخافة أن ي فتن أقوام بما يرويه، وقال: 

: وأما اآلخر فلو وعاءين: فأما أحدهما فبثثت ه ملسو هيلع هللا ىلصحفظت عن رسول اهلل "

 .(4)"بثثته ق طع هذا البلعوم

                                                 

، ثم يأيت قومه، فيصلي هبم ملسو هيلع هللا ىلص كان يصلي مع النبي  معاذ بن جبل أن جابر بن عبد اهلل عن (1)

فقال: إنه منافق، ا، معاذً  الصالة، فقرأ هبم البقرة، فتجّوز رجل، فصلى صالة خفيفة، فبلغ ذلك

هلل، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، فقال: يا رسول ا ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي 

: يا معاذ ملسو هيلع هللا ىلصصّلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجّوزت، فزعم أين منافق، فقال النبي  معاذاً  وإن

 إذا والليل وضحاها، والشمس ربك، اسم بسبح صليت فلوال –قالها ثالثًا  -أفّتان أنت؟ 

، مسلم: 1/112جة )البخاري: الصحيح والضعيف وذو الحا الكبير وراءك يصلي فإنه يغشى،

 .(1/331الصحيح 

 .1/32صحيح البخاري  (2)

 .1/11مسلم: المصدر السابق  (3)

 1/31البخاري: المصدر السابق  (1)
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وجاء رجل إلى عمر يف آخر حجة حجها، فقال: يا أمير المؤمنين، 

لو قد مات عمر لقد بايعت فالًنا، فواهلل ما "هل لك يف فالن؟ يقول: 

، فغضب عمر، ثم قال: إين إن شاء اهلل "كانت بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت

، فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم لقائم العشية يف الناس

أمورهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ال تفعل، فإن 

الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإهنم هم الذين يغلبون على 

وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيِّرها عنك قربك حين تقوم يف الناس، 

فأمِهل حتى ، ال يضعوها على مواضعها كل مطيِّر، وأن ال يعوها، وأن

تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف 

، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوهنا على الناس

مواضعها. فأخذ عمر بنصيحته، فلما قدم المدينة خطب أهلها، فأوضح 

تهم يف اختيار أبي بكر للخالفة، مالبسات اجتماع السقيفة، وسبب عجل

وأن األصل يف تولية الخلفاء أنه حق لألمة، وال يحق ألحد القيام به 

 .(1)دوهنم

                                                 

 8/118المصدر السابق  (1)
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 التلطف مع طالب العلم: -2

ومن أساليب الشيوخ يف تعليم طالهبم آنذاك التلطف معهم، 

والحنوُّ عليهم، ويبدأ ذلك منذ الصغر مع صبيان المكاتب، فقد كان عبد 

، وفيه اقتداء بالنبي (1)يمر بصبيان الكت اب فيسلم عليهم ر اهلل بن عم

أنس بن مالك على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي  ، فقد مر ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)يفعله هبم ملسو هيلع هللا ىلص

  ويستمر مع الكبـار، فقـد روى الزهـري قـال: كـان مجلـس عمـر 

      :ممتلًئا بـالقراء؛ شـباًبا وكهـواًل، فيتلطـف هبـم، وربمـا استشـارهم، ويقـول

ال يمنع أحدكم حداثة سنّه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن 

 .(3)وقدمه، ولكن اهلل يضعه حيث يشاء

إذنه على بـاب بيتـه، فطـال انتظـارهم،  وانتظر تالميذ ابن مسعود 

فلما علـم حـالهم خـرج إلـيهم، فقـال: إين أخـرب بمكـانكم، فمـا يمنعنـي أن 

                                                 

 ."صحيح "، قال األلباين:  311البخاري: األدب المفرد ص  (1)

 . "صحيح"المصدر السابق والصفحة، وقال األلباين:  (2)

 11/213، المتقي الهندي: المصدر السابق 111/ 1ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وفضله  (3)
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ـــة ـــيكم إال كراهي ـــا  ملسو هيلع هللا ىلصإن رســـول اهلل »أن أمل كـــم،  أخـــرج إل ن ل  كـــان يتخو 

 .(1)«بالموعظة يف األيام، مخافة السآمة علينا

أنــتم دواء "وكــان ابــن مســعود إذا أتــاه أصــحابه يقــرهبم، ويقــول: 

 .(2)"قلبي

مـولى امـرأة مـن بنـى تمـيم،  - (3)وكان أبو العالية الرياحي البصـري

ي علـى السـرير، و قـريش فيرفعنـ يقول: كنت آتى ابـن عبـاس  -أعتقته 

ــالوا ــريش، وق ــي ق ــامز ب ــن الســرير، فتغ ــى  أســفل م ــد عل ــع هــذا العب : يرف

إن هذا العلم يزيد الشـريف شـرًفا، "السرير؟! ففطن هبم ابن عباس، فقال: 

ة  .(4)"وي جلس المملوك على األَسر 

                                                 

السآمة: الملل، وقوله ، ومعنى 131/ 2، ابن حنبل: المسند 1/2122مسلم: صحيح مسلم (1)

اج )راجع النووي: المنهأ مِلُّكم: أوقعكم يف الملل، وهو الضجر، ومعنى يتخولنا: يتعاهدنا...

هـ، 1312، سنة 2ربي، بيروت، طشرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء الرتاث الع

12/113-111). 

 1/311البغدادي: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  (2)

هـ وقيل بعد ذلك )المزي: هتذيب 13، أو 11، وتويف سنة ملسو هيلع هللا ىلصولد بعد عامين من وفاة النبي  (3)

 (218-1/211الكمال 

 1/131، البغدادي: الفقيه والمتفقه 1/212هتذيب الكمال المزي:  (1)



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  211

ــ  " ن عبــاس عــن رعايتــه أصــحابه بقولــه:ويعــرب اب
ّ
أكــرم  النــاِس علــي

، لـو اسـتطعت أن ال يقـع جليسي، الذي يتخّطـ
 
ى النـاس حتـى يجلـس إلـي

 .(1)الذباب على جبهته لفعلت

بينما كان مجاهد يقول: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه، فكـان 

كنـت أصـحب ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا يف  "، وقـال: (2)"يخدمني أكثـر

السفر فإن أردت أن أركب يأتيني فيمسك ركابي، وإذا ركبت سوى ثيـابي، 

قال مجاهد: فجاءين مرة فكأين كرهت ذلـك، فقـال: يـا مجاهـد إنـك ضـيق 

لق  كـاب، وربمـا أدخـل ابـن "!!، وقال: (3)"الخ  ربما أخذ لي ابن عمر بالرِّ

 !!(4)"عباس أصابعه يف إبطي

ويف داخل البيوت كان طالب العلم يلقون مـع العلـم الكـرم وحسـن 

ا يف الـدرس فطـال هبـم: الضيافة، فكان ابن عباس يقول ألصـحابه إذا دامـو

وهاتوا مـن أشـعاركم، فـإن الـنفس " –أي ميلوا إلى الفاكهة  - "أحِمضوا"

 .  (5)"تملُّ كما تمل األبدان
                                                 

 2/111ابن األزرق: روضة اإلعالم  (1)

 3/281، أبو نغيم: حلية األولياء 118ابن حنبل: الزهد ص  (2)

 أبو نعيم: المصدر السابق والصفحة (3)

 المصدر نفسه والصفحة (1)

، سنة 1ة التجارية الكربى، القاهرة، طالمناوي: فيض القدير يف شرح الجامع الصغير، المكتب (1)

= 
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 رعاية النجباء وتحفيزهم: -3

وكان بعض العلماء يبذل مزيًدا من رعايته لمن يلمس فيه التميز 

 والنجابة من طالبه، فيدنيه منه، وينبه على شرفه وفضله.

أنكروا  ك أن جماعة من أصحاب عمر بن الخطاب ومن ذل

عليه إيثاره عبد اهلل ابن عباس، وإدخاله مجالسهم مع صغر سنِّه، فأحضره 

معهم، ثم سألهم عن تفسير سورة النصر، فقالوا، ولم يصيبوا ما فهمه عمر 

  ملسو هيلع هللا ىلصمنها، ثم سأل ابن عباس، فأجاب بأهنا عالمة دنوِّ أجل النبي ،

لم منها إال ما تعلمما أع"فقال عمر: 
"(1). 

، إذ لم يصّدْ أصحابه عن رأيهم وهو خرب يبِين فيه فضل  عمر

ألول وهلة، بل أراد أن يظهر فضله أمامهم، فيجيب  يف ابن عباس 

 على صغر سنه على ما غمض عليهم يف جاللة أقدارهم وأعمارهم.

                                                 
= 

، وراجع رواية الزهري عند الخطيب البغدادي: الجامع ألخالق الراوي 1/111هـ، 1311

 ، ولم ي سمِّ ابن عباس.2/121

، الحاكم، أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل 1/121، 1/111البخاري: الصحيح  (1)

مصطفى عبد القادر عطا، دار  تحقيقصحيحين، هـ(: المستدرك على ال111النيسابوري )ت 

 1/312، م1111هـ/ 1111، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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حتى وقد امتدت رعاية العلماء لتشمل كثيًرا من الموالي الناهبين، 

غدوا أعالًما ي شار إليهم، وي قصدون لطلب العلم وتوريثه لمن يأيت 

بعدهم، منهم كيسان من أبناء الفرس، وعكرمة الرببري مولى ابن عباس، 

 . (1)وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير ومجاهد بن جرب

أميًرا على البصرة يف خالفة  ولما قدم أبو موسى األشعري 

ها على حفظ القرآن الكريم، فلم يمِض شهران أخذ يحفز أهل عمر 

، فلما حتى ختم سبعة منهم القرآن، فأوفدهم األشعري إلى عمر 

 .(2)قدموا عليه فرض لهم ألفين ألفين

ويقدم ابن عباس أحد تالميذه للفتيا وهو عطاء بن أبي رباح، ولما 

 يا أهل"ازدحم الناس على ابن عباس يوًما قال لهم: 
 
مكة  تجتمعون إلي

 .(3)وعندكم عطاء؟

أميًرا على  على أن يظل أسامة بن زيد  وأصر أبو بكر 

                                                 

راجع تراجمهم عند ابن حجر: هتذيب التهذيب، وراجع طالب بن صالح العطاس: الرتبية ( 1)

والتعليم يف مكة المكرمة يف عهد الخلفاء الراشدين، مقال بحولية مركز البحوث والدراسات 

 .111م، ص 2113، ديسمرب 11سالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، عدد اإل

 2/123المصدر السابق  (2)

 2/211ابن حجر: هتذيب التهذيب  (3)
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ره عليه رسول اهلل  ، (1)قبل موته، ووجهه إلى البلقاء ملسو هيلع هللا ىلصالجيش الذي أم 

عه مع جيشه وهو ماش  ورفض أن يعزله ويولي من هو أكرب منه سنًّا، وود 

، أو ألنزلن،  ملسو هيلع هللا ىلصوأسامة راكب، فقال له أسامة: يا خليفة رسول اهلل  لرتكبن 

 أن أغرب قدمي ساعة يف سبيل 
ّ
فقال: واهلل ال نزلت، وال أركب، وما علي

 .؟(2)اهلل

،  (3)وقريب من ذلك تقديم الصحابة زيد بن ثابت على صغر سنه

مهمة جمع القرآن، وقال: إنك رجل شاب عاقل،  وأسند إليه أبو بكر 

 .(5)ينة إذا سافريستخلفه على المد ، وكان عمر (4)وال نتهمك

 اإلثارة الذهنية: -4

ويعتمد أسلوب اإلثارة الذهنية على هتيئة عقل السامع ووجدانه 

 ي المعلومة المراد توصيلها إليه.لتلق

                                                 

 .(1/118كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى )ياقوت: معجم البلدان  (1)

 222-3/221الطربي: تاريخ الرسل والملوك  (2)

للغزو لصغر سنه يوم بدر، وال يوم أحد، وأجازه يوم الخندق )ابن حجر:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لم ي جزه  (3)

 (2/111اإلصابة 

 1/21البخاري: الصحيح  (1)

 2/112ابن حجر: المصدر السابق  (1)
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مع الحاضرين بسوق  ولعل أبرز أمثلتها هو ما فعله أبو هريرة 

هم يف أمر دنياهم، فأراد لفت انتباههم  المدينة، لما رأى انشغالهم وجد 

ى أهمية العبادة وطلب العلم... فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ إل

يقسم وأنتم ها  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي 

هنا؛ أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال يف 

المسجد، فخرجوا سرًاعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: 

فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد، فدخلنا فيه فلم نر شيًئا ما لكم؟ 

يقسم، فقال لهم أبو هريرة. أو ما رأيتم يف المسجد أحًدا؟ قالوا: بلى رأينا 

أقواًما يصلون، وقوًما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحالل والحرام، 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصفقال لهم أبو هريرة: ويحكم!! فذاك ميراث محمد 

 المثل: ضرب -5

وهو من األساليب التعليمية الشائعة، وتأثيره أنه يقرب المعنى 

، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب 
ّ
البعيد بتشبيهه بمعنى قريب جلي

للمسلمين الذين راحوا يرمقونه يف أول استخالفه، متسائلين عما سيفعله 

اتبع قائده،  (2)إنما مثل العرب مثل جمل أنف "يف مدة خالفته فقال:

                                                 

 111-111/ 2الطرباين: المعجم األوسط  (1)

يق طاهر أحمد الجمل األنف: الذلول )ابن األثير: النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحق( 2)

= 
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ينظر قائده حيث يقود، فأما أنا فورب الكعبة ألحملنهم على فل

.. فهو يشبه العرب بالجمل الذلول المطواع، يسير حيث سار (1)الطريق

 به صاحبه، ويتعهد أن ينهج هبم طريقا ال عوج فيه.

سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له:  ومن ذلك أن عمر 

رت أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى قال: فم ا عملت؟ قال: شم 

 .(2)واجتهدت، قال: فذلك التقوى

 - وهو أمير الكوفة زمن عمر  - وقال عمار بن ياسر 
ألصحابه: أما إين سوف أحدثكم أن أًخا لكم ممن كان قبلكم؛ وهو 

موسى عليه السالم قال: يا رب، حدثني بأحب الناس إليك قال: ولم؟ 

صى األرض سمع به عبد آخر يف قال: ألحبه بحبك إياه، قال: عبد يف أق

أقصى األرض ال يعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته، وإن شاكته 

، وقال 
 
شوكة فكأنما شاكته، ال يحبه إال لي، فذلك أحب خلقي إلي

موسى: يا رب، خلقت خلًقا تدخلهم النار، وتعذهبم؟ فأوحى اهلل عز 

عه، فقال: اسقه، فسقاه، وجل إليه: كلهم خلقي، ثم قال: ازرع زرًعا، فزر

                                                 
= 

 .(1/21م، 1121هـ/1311الزاوي ومحمود محمد طناحي، المكتبة العلمية، بيروت، سنة 

 3/133، الطربي: تاريخ الرسل والملوك 1/111ابن أبي شيبة: المصنف  (1)

 1/111ابن كثير: تفسير القرآن العظيم  (2)
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ْم عليه، فقام عليه، فحصده، ورفعه، فقال: ما فعل زرعك،      ثم قال له: ق 

          يا موسى؟ قال: فرغت منه، ورفعته؟ قال: ما تركت منه شيئا؟ قال: 

ما ال خير فيه، أو: ما ال حاجة لي فيه، قال: كذلك أنا؛ ال أعذب إال من ال 

 .(1)ة لي فيهخير فيه، أو: ما ال حاج

 العقاب البدين: -6

وأصحابه رضوان اهلل عليهم مبدأ العقاب البدين  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقر النبي 

بغرض الزجر حين ال يجدي غيره، وقد مر بنا الحديث النبوي الشريف 

، على أن ذلك (2)يف األمر بتعليم الصبي الصالة لسبع، وضربه عليها لعشر

ث الصبي خصال السوء من العقاب للصغار ينبغي أال يجاوز الحد، فيور

 .(3)الشعور بالقهر والجبن والخور والكسل

                                                 

 21ابن حنبل: الزهد ص  (1)

يبلغ  -واجب هو عمود اإلسالم، ويسير لمن أراد تعلمهلتعليم أمر  -إذ إن المدى الزمني " (2)

ثالث سنوات، فإن لم يتعلم الصبي يف ثالث سنوات كيفية الصالة، وهو يرى كل من حوله 

يؤدوهنا يف المسجد والبيت، فال بد أن أمًرا آخر شغله عنها، يستحق العقوبة ألجله، ال ألنه 

حين ال تفلح "ه أداؤه.. وهكذا يحل العقاب يتعثر يف تعلم أمر يشق عليه تعلمه، ويصعب علي

)محمد قطب: منهج الرتبية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة،  "القدوة، وال تفلح الموعظة

 (1/181م، 1113هـ/1111، سنة 11ط

وذلك أّن إرهاف الحّد بالّتعليم مضّر بالمتعّلم، سّيما يف أصاغر  "قال ابن خلدون يف ذلك : (3)

= 
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، ونقابل العقوبة البدنية يف موضع آخر عند عمر بن الخطاب 
حيث وقف موقًفا حازًما ضد محاوالت جر المسلمين إلى دائرة البحث 

يف متشابه القرآن، والغوص يف الجدال حوله، وهو ما تسبب فيما بعد يف 

 (1)اين منها المسلمون أيما معاناة، وكان رجل يدعى َصبِيغظواهر سلبية ع

عن قد قدم المدينة من العراق، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، 

،  وقيل إنه ضربه ضرًبا المرسالت والذاريات والنازعات، فعن فه عمر 

 . (3) ثم كتب إلى أهل البصرة أن ال يجالسوه .(2) بليًغا

                                                 
= 

ن سوء الَمَلكة. ومن كان َمْرَباه بالعسف والقهر من المتعّلمين أو المماليك أو الولد، ألّنه م

الخدم سطا به القهر، وضّيق عن النّفس يف انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، 

والخبث، وهو التّظاهر بغير ما يف ضميره خوًفا من انبساط األيدي بالقهر وحمل على الكذب 

وفسدت معاين اإلنسانّية والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلًقا، ر عليه، وعّلمه المك

)مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد السالم الشدادي، بيت الفنون واآلداب والعلوم،  "اّلتي له..

 .(1/282م، 2111، سنة 1الدار البيضاء، ط

وله وسكون ثانيه بكسر أ -عسلَصبِيغ التميمي، مختلف يف اسمه، قيل ابن سهل، وقيل ابن ( 1)

َسْيل مصغًرا  ، وقيل ابن شريك، أورد ابن حجر ترجمته يف اإلصابةوالمهملتين، وقيل: ع 

3/321-322. 

، ابن حجر: 211، 1/212، وراجع الدارمي: سنن الدارمي 1-3/8السيوطي: اإلتقان  (2)

 .3/321المصدر السابق 

 .2/331المتقي الهندي: كنز العمال  (3)
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كان يجيب من يسأله عن متشابه  وقد مر بنا أن ابن عباس 

 فيما –القرآن سؤال رغبة يف التعلم وإماطة أذى الجهل، لكن صبيغا كان 

 والمماحكة الجدال يف رغبة عن بل جهل، عن يسأل ال –  عمر رأى

 .وجل عز اهلل كتاب حول

موقًفا حازًما ضد محاوالت األخذ  وقد وقف عمر بن الخطاب 

وكتبهم.. فقد أتاه برجل من عبد القيس قد غير الحصيف من أهل الكتاب 

ه  نسخ شيئًا من كتب أهل الكتاب، فضربه عمر بقناة معه، وقال: انطلْق فامح 

بالحميم والصوف األبيض، ثم ال تقرأه، وال ت قرئه أحًدا من الناس، فلئن 

بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحًدا من الناس ألهنكن ك عقوبة، ثم حكى له 

رآه مرة يقرأ يف نسخة من كتب أهل الكتاب، فغضب حتى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسول

يا أيها الناس، إين قد "احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصالة جامعة، فقال: 

أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واخت ِصر لي اختصاًرا، ولقد أتيتكم هبا 

كون كوا، وال يغرن كم المتهوِّ فقمت، : قال عمر . (1)"بيضاء نقية فال تتهو 

                                                 

اك: يقع يف األشياء بحمق، والتهوك: السقوط يف هوة الردى الهوك: الحم (1) ق، ورجل متهوك، هو 

هـ(: كتاب العين، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم 121)الخليل بن أحمد )ت 

، ومعنى أمتهوكون: أمتحيرون أنتم يف 1/11السامرائي، دار ومكتبة الهالل، القاهرة، )د.ت(، 

بيد القاسم بن )ابن سالم:  ى تأخذوه من اليهود والنصارى؟اإلسالم ال تعرفون دينكم حت أبو ع 

= 
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 . (1)فقلت: رضيت باهلل رًبا، وباإلسالم دينًا، وبك رسوالً 

هنا كان مبعثه القلق الشديد من تشعب  وال ريب أن غضب عمر 

المسلمين بعيًدا عن أولويات األمة، مما يوهن وحدهتا، وهي يف حال جهاد، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصويف مسيس الحاجة الجتماع الكلمة حول كتاب رهبا، وسنة نبيها 

أيًضا يف أمر الحفاظ على اللغة العربية من اللحن، فقد  وتشدد عمر

حدث أن كاتًبا ألبي موسى  األشعري كتب رسالة إلى عمر بن الخطاب 

، فرفع ما يلزمه الجر بحرف الجر، فكتب "من أبو موسى"بدأها بقوله: 

إذا أتاك كتابي هذا فاضرب كاتبك سوًطا واحًدا، وأعزله عن "إليه عمر: 

ان إذا سمع رجالً يخطئ فتح عليه، وإذا أصابه يلحن .. وك(2)"عملك

 .(3)ضربه بالدرة
                                                 

= 

مطبعة دائرة المعارف ، محمد عبد المعيد خان تحقيقغريب الحديث، : هـ(221سالّم )ت 

 .3/21 هـ1381، سنة 1، طالدكن -العثمانية، حيدر آباد

بن كثير: تفسير ا، 12-12/11، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1/182الهيثمي: مجمع الزوائد  (1)

القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد : تفسير ، ابن أبي حاتم318-1/312القرآن العظيم 

 2/2111هـ،1111، سنة 3الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط

يروت، السيوطي: المزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ب (2)

 .11/321، وراجع البالذري: جمل من أنساب األشراف 2/311م، 1118هـ/1118، سنة 1ط

هـ(: إيضاح الوقف واالبتداء، 328محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )ت ابن األنباري،  (3)

تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سنة 

 . 1/11م، 1121هـ/1311



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  251

وكذلك كان جماعة من الصحابة يفعلون، فها هو ذا علي بن أبي 

، وكان عبد اهلل بن عمر  (1)طالب يضرب الحسن والحسين على اللحن

 .(3)، وكذا كان يفعل ابن عباس(2)يضرب ولده على اللحن

 ة:اإلفادة من المواقف الطارئ -7

والمقصود هبا أن يفيد الشيخ من الموقف والحدث الطارئ يف 

التأثير القوي على من معه ممن رأوه وعاشوه، وهو أبلغ من التعليم 

 اللفظي، ومن الوعظ المجرد.

، فانتهز الفرصة ليعظ من معه، فقال فقد مر طائر بأبي بكر 

ترجع إلى يخاطبه: طوباك يا طائر تأكل من الثمرات، وتستظل بالشجر، و

 .(4)"غير حساب

                                                 

 2/28الخطيب البغدادي: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  (1)

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم )ت ، الحليمي، 311البخاري: األدب المفرد ص  (2)

 ، سنة1، طحلمي محمد فودة، دار الفكر، تحقيق المنهاج يف شعب اإليمان: هـ( 113

 2/232م، 1121هـ/1311

 2/21صدر السابق الخطيب البغدادي: الم (3)

 111ابن حنبل: المصدر السابق ص  (1)
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بقميص له جديد، فلبسه، وقال: الحمد هلل الذي  ودعا عمر 

كساين ما أواري به عوريت، وأتجمل به يف حيايت، ثم قال لمن معه: 

دعا بثياب جدد فلبسها، فما أحسبها بلغت تراقيه   ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل»

 .(1)حتى قال مثل ما قلت

ا، فَشق ذلك على على مزبلة؛ فوقف عنده عمر  ومرّ 

 !!(2)"هذه دنياكم التي تحرصون عليها»أصحابه، وتأذوا منها، فقال لهم: 

إذ مر على خربة، فخاطبها  وكذلك فعل ولده عبد اهلل بن عمر 

أمام صحبه قائالً: يا خربة ما فعل أهلك؟ فلما تعجب أصحابه من فعله 

 !!(3)"قال: ذهبوا وبقيت أعمالهم

جال يف جنازة وهو يقول: من هذا؟ فقال ر أبو الدرداء  وأبصر

 جن مم خم ّٰٱ: أبو الدرداء: هذا أنت، هذا أنت، يقول اهلل عز وجل

 .(4) ِّ  حن

                                                 

، والَترقوة: عظم وصل بين ثغرة النحر 11/218البالذري: جمل من أنساب األشراف  (1)

 .(11/32والعاتق من الجانبين، وجمعها الرتاقي )ابن منظور: لسان العرب 

 . 12ابن حنبل: الزهد  (2)

 .111المصدر السابق ص  (3)

 .31، واآلية من سورة الزمر 111فسه ص المصدر ن (1)
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ولما فتحت قربص مر السبي أمام جمع من المسلمين، فبكى أبو 

الدرداء، فقال له أحد أصحابه: تبكي يف مثل هذا اليوم الذي أعز اهلل فيه 

ه األمة قاهرة ظاهرة، إذ عَصوا اهلل، فلقوا ما اإلسالم وأهله؟ فقال: بينا هذ

 .(1)قد ترى، ثم قال: ما أهون العباد على اهلل إذا هم عصوه

فمرور السبي يف هذا الوقت أمام هذا الجمع لم يكن أمًرا مرتًبا له، 

يعلمه أبو الدرداء، لكنه وظ فه علمًيا وتربوًيا، وكذا سائر األمثلة التي مرت 

 قريًبا.

 بالقيم:العناية  -8

ومن هذه القيم التي مزجها الشيوخ بمعلوماهتم يف حلقات 

 التعليم؛ ويف مصاحبتهم لطالهبم؛ فأخرجت منظومة تربوية متميزة: 

 إكبار العلماء: (أ 

تعلموا العلم، "يقول ألصحابه:  كان عمر بن الخطاب 

وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن ت علِّمون، وتواضعوا لمن 

مون منه، وال تكونوا من جبابرة العلماء، وال يقم علمكم مع َتعل  

 .(2)"جهلكم

                                                 

 12/181ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق  (1)

 .1/13، الخطيب البغدادي: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 11ابن حنبل: الزهد ص  (2)
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فسـأله عمـر:  على عمر بن الخطاب  وقدم عمرو بن العاص 

من استخلفت على مصر؟ قال مجاهد بن جـرب. فقـال لـه عمـر: مـولى ابنـة 

إن القلـــم ليرفـــع ": ، فقـــال عمـــر "نعـــم. إنـــه كاتـــب"غـــزوان؟ قـــال: 

 .(1)"بصاحبه

إلى الكوفة ليعلم  عبد اهلل بن مسعود  أرسل عمر ولما 

إين واهلل الذي ال إله إال هو آثرتكم به على نفسي، "أهلها كتب إليهم: 

 .(2)"فخذوا منه

ــاب  ــن الخط ــر ب ــاء  وأعطــى عم ــار العلم ــة يف إكب ــدوة العملي الق

ألصحابه، إذ أخذ بغـرز زيـد بـن ثابـت، حتـى رفعـه، وقـال: هكـذا فـافعلوا 

 .(3)اب زيدبزيد وأصح

                                                 

هـ، ص 1111ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سنة ( 1)

سن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ، السيوطي: ح211

، 1/218، ابن حجر: اإلصابة 1/111هـ 1382، سنة 1القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ط

وابنة غزوان هي أخت عتبة بن غزوان الصحابي حليف بن نوفل بن عبد مناف )ابن حجر: 

هد بن جرب التابعي المشهور، مولى قيس بن السائب المصدر السابق والصفحة(، وهو غير مجا

 هـ يف خالفة عمر21المخزومي، فقد ولد هذا سنة 

 3/112الطبقات الكربى  (2)

 2/211الغزالي: إحياء علوم الدين (3)
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من حق العالم عليك "أنه قال:  ورووا عن علي بن أبي طالب 

أن تسلم على القوم عامة، وتخصه دوهنم بالتحية، وأن تجلس أمامه، وال 

تشيرن عنده بيدك، وال تغمزن بعينيك، وال تقولن: قال فالن، خالًفا 

وبه، وال لقوله، وال تغتابن عنده أحًدا، وال تساّرْ يف مجلسه، وال تأخذ بث

تلح عليه إذا كسل، وال تعرض من طول صحبته؛ فإنما هو بمنزلة النخلة، 

 .(1)"تنتظر متى يسقط عليك منها شيء

إذا سئل عن الشيء يشكل عليه قال:  وكان عبد اهلل بن عمر 

 .(2)"سلوا سعيد بن المسيب، فإنه قد جالس الصالحين"

فيها، ثم عن مسألة فأجابه  وسأل رجل أبا موسى األشعري 

فسأله عنها، فخالف أبا موسى، فأتى الرجل أبا  أتى عبَد اهلل بن مسعود 

موسى فأخربه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: ال تسألوين عن شيء 

 .(3)وهذا الحرب بين أظهركم

                                                 

 .1/111الخطيب البغدادي: المصدر السابق  (1)

قيق مصطفى بن أحمد العلوي ، ابن عبد الرب: التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، تح (2)

محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، سنة 

 .1/131، الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه 1/313هـ،  1382

، القرطبي: الجامع 11/221، البالذري: المصدر السابق 1/118البيهقي: السنن الكربى  (3)

 .1/111ألحكام القرآن 
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جانًبا من إكباره مشايخ عصره  ويحكي عبد اهلل بن عباس 

األنصار: هلم فلنسأل  قلت لرجل من ملسو هيلع هللا ىلصلما قبض رسول اهلل "فيقول: 

، فإهنم اليوم كثير، قال : واعجبا لك يا ابن عباس، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

من  ملسو هيلع هللا ىلصأترى الناس يفتقرون إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهلل 

عن  ملسو هيلع هللا ىلص، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول اهلل فيهم ؟ قال: فرتك ذاك

هو قائل، ، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآيت بابه، والحديث

 من الرتاب؛ فيخرج فيقول: يا 
 
د ردائي على بابه تسفي الريح علي فأتوس 

 فآتيك، فأقول: أنا أحق أن 
 
ابن عم رسول اهلل، ما جاء بك، أال أرسلت إلي

آتيك، فأسأله عن الحديث، قال: فعاش ذلك الرجل األنصاري حتى رآين 

 . (1)"كان أعقل منيوقد اجتمع الناس حولي يسألوين، فيقول: هذا الفتى 

وجدت عامة علم رسول "يف موضع آخر:  ويقول ابن عباس 

عند هذا الحي من األنصار، إن كنت ألقيل بباب أحدهم ولو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)"شئت أن يؤذن لي عليه ألذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه

يريد أن  ملسو هيلع هللا ىلصيأيت الرجَل من أصحاب النبي  وكان ابن عباس 

    لحديث، فيقال له: إنه نائم، فيضطجع على الباب فيقال له:يسأله عن ا

                                                 

 .112/ 1، الدارمي: المصدر السابق 118/  1الخطيب البغدادي: المصدر نفسه ( 1)

 .118/ 1، ابن عبد الرب: المصدر السابق 111/ 1الخطيب البغدادي: المصدر السابق  (2)
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بركاب زيد بن ثابت،  .. وأمسك ابن عباس (1)أال نوقظه؟ فيقول: ال

  :إنا هكذا "؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأتمسك لي وأنت ابن عم رسول اهلل »فقال

نصنع بالعلماء
"(2). 

، فقيل له: يأخذ بركاب أبي بن كعب   ورئي ابن عباس

إنه "؟ فقال: "تأخذ بركاب رجل من األنصار ملسو هيلع هللا ىلصعم رسول اهلل أنت ابن "

ف  .(3)"ينبغي للَحْبر أن يعظ م ويشر 

وكانوا ينبهون إلى أهمية المتميزين من الرجال، وعظمة أدوارهم، 

يجالس  وضرورة رعاية أقدارهم.. فها هو ذا عمر بن الخطاب 

 هذه الدارن ، فقال بعضهم: أتمنى لو أ«تمنوا»أصحابه، فيقول لهم: 

مملوءة ذهبا أنفقه يف سبيل اهلل، وقال رجل: أتمنى لو أهنا مملوءة زبرجًدا 

فقالوا: ما ندري يا أمير « تمنوا»وجوهًرا فأنفقه يف سبيل اهلل، ثم قال عمر: 

أتمنى لو أهنا مملوءة رجااًل مثل أبي عبيدة بن »المؤمنين، فقال عمر: 

 .(4)«بي حذيفة، وحذيفة بن اليمانالجراح، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أ

                                                 

 الخطيب البغدادي: المصدر نفسه والصفحة نفسها (1)

 1/188المصدر نفسه  (2)

 1/188المصدر نفسه  (3)

بخاري: التاريخ األوسط، )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ال( 1)

= 



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 221

وهو ذات المعنى الذي قصده ابن مسعود حين قال لتالميذه: 

، فنبهه أحد جلسائه، ظنًا منه أنه "إن معاذ بن جبل كان أمة قانًتا هلل حنيًفا"

نسي، وأنه يقصد إبراهيم عليه السالم، قال: وهل سمعتني ذكرت 

أو كان يشبه به، قال: وقال له رجل: إبراهيم؟ إنا كنا نشبه معاًذا بإبراهيم، 

ما األمة؟ فقال: الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع اهلل 

 .(1)"ورسوله 

 الحرص على الوقو وشال الفراغ:  (ب 

تربى الصحابة على الحرص على أوقاهتم، والضنِّ بشيء من 

ه  إنِّي َأْكرَ "يقول:  ، فها هو ذا عمر (2) أعمارهم أن يذهب دون فائدة

َل َأْن أرى أحدكم َسَبْهَلالً فارًغا، ال فِي عمل دنيا وال آِخَرةٍ  ج    ، (3)"الر 

                                                 
= 

 .3/212، الحاكم: المستدرك 1/11م، 1122هـ/1312، سنة 1مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط

 2/311ابن سعد: الطبقات الكربى  (1)

)البخاري:  "الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: ":ملسو هيلع هللا ىلصوقد علموا قول النبي  (2)

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي سأل عن أربع خصال: عن "(، وقوله: 8/88الصحيح 

عمره فيَم أفناه، وعن شبابه فيَم أباله، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيَم أنفقه، وعن علمه ماذا 

عن "، وفيه 1/113الدارمي: سنن الدارمي  ،3/228)البيهقي: شعب اإليمان  "عمل فيه

 ("وعن شبابه"، بدل "جسده فيما أباله

هـ(: اآلداب الشرعية والمنح 213محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي )ت ابن مفلح،  (3)

= 
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إين ألمقت الرجل أن أراه فارًغا، ليس يف شيء من ": وقال ابن مسعود 

 .(1)عمل الدنيا، وال عمل اآلخرة

َدْيج رسواًل من عمرو بن العاص إلى عمر  (2)وقِدَم معاوية بن ح 

 سكندرية، فقدم المدينة يف الظهيرة، فدخل المسجد، يبشره بفتح اإل

فعلم به عمر، فدعاه إلى بيته، فلما طعم سأله عمر: ماذا قلت يا معاوية 

حين أتيت المسجد؟ قال قلت: إن أمير المؤمنين قائل،  قال: بئس ما 

قلت، أو بئس ما ظننت، لئن نمت النهار ألضيعن الرعية، ولئن نمت الليل 

 .(3)"كيف بالنوم مع هذين يا معاويةألضيعن نفسي، ف

                                                 
= 

(، والسبهلل: المختال يف غير اكرتاث، )الزمخشري: 2/188المرعية، عالم الكتب، )د.ت(، 

 .(3/113هـ، 1112، سنة 1يروت، طمؤسسة األعلمي، ب ربيع األبرار ونصوص األخبار،

هـ(: الزهد، تحقيق 112وكيع، أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي )ت (1)

 1111، سنة 1عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

 .112م، ص 1181هـ/

مشهود يف فتوح مصر وإفريقية، ولما  معاوية ين حديج السكوين الكندي، صحابي، كان له دور (2)

هـ )ابن عبد الرب: 12نشبت الفتنة زمن عثمان كان عثمانًيا، ومناصًرا لمعاوية، تويف سنة 

، سنة 1االستيعاب يف معرفة األصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 .(21-11/11، ابن عساكر: مصدر سابق 1111-3/1113م، 1112هـ/1112

، ومعنى قائل: 8/21/311، الدينوري: المجالسة وجواهر العلم 111ابن حنبل: الزهد ص  (3)

 نائم وقت الظهيرة.
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أما : »إلى أبي موسى األشعري  وكتب عمر بن الخطاب 

بعد، فإن القوة يف العمل أن ال تؤخروا عمل اليوم لغد، فإنكم إذا فعلتم 

"ذلك تداركت عليكم األعمال، فلم تدروا أيها تأخذون فأضعتم
 (1). 

أيام، فكلما ذهب ابن آدم إنما أنت "يقول:  وكان أبو الدرداء 

ابن آدم إنك لم تزل يف هدم عمرك منذ يوم ولدتك  بعضك، يوم ذهب

  .(2)أمك

ما ندمت على شيء، ندمى على يوم " : وقال ابن مسعود

 .(3)"غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي

وقد أثمر هذا األسلوب يف التعليم، فأخرج جماعات من العلماء 

م يف طلب العلم وتعليمه، منهم سعيد بن المسيب الذين أنفقوا أعماره

 .(4)"إن كنت ألغيب األيام والليالي يف طلب الحديث الواحد"الذي قال: 

                                                 

 .2/112، ابن أبي شيبة: المصنف 11/111المتقي الهندي: كنز العمال  (1)

دار ابن كثير، دمشق، : الزهد هـ(281ابن أبي الدنيا، عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان )ت  (2)

 .1/211، ابن الجوزي: صفة الصفوة، 182م، ص 1111هـ/1121، سنة 1ط

، 11عبد الفتاح أبو غدة: قيمة الزمن عند العلماء، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط (3)

 .32)د.ت(، ص 

 2/221الخطيب البغدادي: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  (1)
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 التثبو من مصادر العلم: (ج 

أعطى العلماء آنذاك أمثلة واضحة على التثبت من صحة ما ي روى 

: الواحد األمر عن ألسأل كنت إن”: لهم من العلم، قال ابن عباس 

  .(1)‟ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من ثالثين

، ملسو هيلع هللا ىلصوكان التثبت أعظم ما يكون يف ما ي روى من حديث رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقد توقف أبو بكر عن قبول حديث المغيرة بن شعبة أن رسول اهلل 

؟ فقام محمد بن س يف الميراث، وقال: هل معك غيركأعطى الجدة السد

 .  (2)لها أبو بكر  مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه

الشيء نفسه، فتوقف عن قبول  وفعل عمر بن الخطاب 

إذا استأذن أحدكم  ":ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  حديث أبي موسى األشعري 

، حتى شهد له بصحته أبو سعيد "ثالًثا فلم يؤذن له فليرجع

 .(4).. بل كان عمر ال يقبل الحديث إال بشاهدين(3)الخدري

                                                 

، وقال: 3/311، الذهبي: سير أعالم النبالء 2/128الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه  (1)

 "إسناده صحيح"

 1/1الذهبي: تذكرة الحفاظ،  (2)

 2/181، أبو داود: سنن أبي داود 1/118البخاري: الصحيح  (3)

 13/111البيهقي: معرفة السنن واآلثار  (1)
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، وافرتق المسلمون، ظهر ن فلما كانت الفتنة زمن عثما

به بعض أتباع كل فريق  ، ليتخذ سالًحا ينتصرملسو هيلع هللا ىلصالكذب على رسول اهلل 

 لفريقهم.

بعض الحديث المكذوب على رسول اهلل  وقد سمع علي 

قاتلهم اهلل، أي عصابة بيضاء سودوا، وأي "، وهو يف صفين، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

 أبي طالب، وكان علي بن (1)"أفسدوا ملسو هيلع هللا ىلصحديث من حديث رسول اهلل 

 وقد كان ذلك دافًعا فيما (2)ال يقبل الحديث حتى يستحلف راويه .

يف رواية الحديث، ويف ذلك يقول محمد بن  (3)بعد إلى اتخاذ اإلسناد

وا "سيرين:  لم يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمُّ

إلى أهل البدع  لنا رجالكم، في نظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديث هم، وينظر

 .(4)"فال يؤخذ حديثهم

                                                 

 1/11الذهبي: تذكرة الحفاظ  (1)

 البيهقي: المصدر السابق والصفحة (2)

ناد: هو رفع الحديث إلى قائله والمحدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد )ابن اإلس (3)

هـ(: 233جماعة، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن جماعة الكناين )ت 

المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، 

، وراجع محمد عجاج الخطيب: السنة قبل 1/31هـ، 1111، سنة 2فكر، طدمشق، دار ال

 223-222م، ص 1181هـ/ 1111، سنة 3التدوين، ط

 1/11مسلم: صحيح مسلم  (1)



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  231

 مزج العلم بالعمل: (د 

تعلموا العلم؛ ت عرفوا به، واعملوا "يقول ألصحابه:  كان علي 

يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما "، وكان يقول: (1)"به؛ تكونوا من أهله

العالم من عمل بما علم، ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون 

تراقيهم، تخالف سريرهتم عالنيتهم، ويخالف عملهم العلم ال يجاوز 

علمهم، يجلسون حلًقا، فيباهي بعضهم بعًضا، حتى إن أحدهم ليغضب 

على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك ال تصعد أعمالهم يف 

 .(2)"مجالسهم تلك إلى اهلل عز وجل

لى وقال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي تبارك وتعا

ويل "، وكان يقول: (3)"أن يقول لي: قد علمت فماذا عملت فيما علمت 

. ويقول (4)"للذي ال يعلم مرة، وويل للذي يعلم ثم ال يعمل سبع مرات 

. بينما كان معاذ (5)"من عمل بعشر ما يعلم علمه اهلل ما يجهل "ألصحابه:

                                                 

 2/2/111 المجالسة وجواهر العلم، الدينوري: 112ابن حنبل: الزهد ص( 1)

 1/81الخطيب البغدادي: المصدر السابق  (2)

   112لسابق صابن حنبل: المصدر ا (3)

 1/211، ابن الجوزي: صفة الصفوة 112، وكيع: الزهد 11/221المتقي الهندي: كنز العمال  (1)

 1/11الخطيب البغدادي: مصدر سابق  (1)
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جركم اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يؤ"يقول لمن حوله:  بن جبل 

 .(1)"اهلل بعلم حتى تعملوا

وقد أثمر هذا األسلوب يف التعليم والرتبية، حتى قال الحسن 

كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن ي رى ذلك  "هـ(: 111-21البصري )

عه وهْديه ولسانه وبصره ويده  .(2)"يف تخشُّ

والعمل المطلوب هنا ليس العبادة فحسب، بل العمل الكسبي 

، به يعولون أنفسهم وأهليهم، فقد قال عبد اهلل بن عمرو بن النافع أيًضا

يت المقدس: هل بلمولى له أراد أن يعتكف شهر رمضان يف  العاص 

تركت ألهلك ما يقوهتم؟ قال: ال، قال: فارجع، فدع لهم ما يقوهتم، فإين 

 .(3)«كفى بالمرء إثًما أن يضيع من يقوت»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

*** 

 

 

                                                 

 1/231أبو نعيم: حلية األولياء  (1)

 1/112الخطيب البغدادي: مصدر سابق  (2)

 1/12مصدر السابق، الخطيب البغدادي: ال2/211البيهقي: السنن الكربى  (3)
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يف عصر الخلفاء الراشدين نوَع اقرتاب مع  مراحل التعليمتقرتب 

مراحله يف أزمنتنا المعاصرة، حيث تبتدئ بمرحلة التعليم االبتدائي أو 

لي أو التمهيدي، وميداهنا المكاين يف البيت والكت اب،  مرحلة ثم األو 

التعليم العام، وتجري يف حلقات المساجد بشكل رئيس، ويبدأ طلب 

علم فيها عادًة منذ أن يناهز الصبي االحتالم، وال حد لنهايتها، ثم مرحلة ال

التعليم المتخصص، ويضطلع هبا كبار العلماء يف حلقاهتم يف المساجد، أو 

يف بيوهتم،  كحلقات ابن عباس يف تعليم الفقه والتفسير والمغازي والشعر 

 ، وغيرها.وأيام العرب، وكحلقة عقيل بن أبي طالب لتعليم األنساب

طرق يف عصر الخلفاء الراشدين، فتنقسم إلى  طرق التعليمأما 

.. أما األولى فتعتمد على للتعليم المباشر، وأخرى للتعليم غير المباشر

اللقاء المباشر بين الشيخ وتالميذه، ويكون الشيخ هنا هو صاحب الدور 

لقي، األكرب يف التعليم، ويكاد ينحصر دور الطالب والحاضرين يف الت

ومنها السماع، والعرض، والخطابة، والتلقين، والسؤال، والوعظ 

 والقصص، والبيان العملي.
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فيقع الجهد األكرب فيها على الطالب  أما طرق التعليم غير المباشر 

ال الشيخ، أو تكون له فيها مشاركة قوية، وبذا تكون فائدهتا أوثق من 

شرود الذهن وانشغال الطرق المباشرة الذي قد يعرتي الطالب فيها 

الخاطر، أو يصيبه فيها السأم والماللة، ومنها المذاكرة والتعليم الذايت، 

سواء بالتأمل والتفكر، أو بالتفاعل بين اثنين أو جماعة من طالب العلم، 

ومنها المناقشة، ومراجعة الرأي بين طرفين بغية الوصول إلى الحق، وكان 

بعضها يصطبغ بصبغة سياسية، وكانت بعضها يغلب عليه الطابع العلمي، و

المواقف السياسية آنذاك تتأسس على مرتكزات وآراء علمية شرعية، 

ومنها المناظرة، وهي نوع من الجدل الحاد، وتتسم بالتناقض بين وجهتي 

نظر الطرفين المتناظرين، ولذا ال نكاد نجد أمثلة للمناظرات العلمية 

لم تسمح بتوليد التناقض بين اآلراء  الصرفة يف هذه الفرتة، فطبيعة العصر

العلمية، غير أن عديًدا من المناظرات السياسية التي تستند إلى أسس 

عقدية وفقهية تشغل تاريخ الراشدين، وأمثلتها متعددة وبخاصة يف فرتة 

الفتنة والصراع الداخلي. ومنها التعليم بالقدوة، واستغالل المواقف 

لم، أو غرس بعض القيم الرتبوية، ومنها العملية لتوضيح بعض مسائل الع

 مصاحبة العلماء، واإلفادة من علمهم وأدهبم.



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  237

األساليب التي تلك  بأساليب التعليم يف عصر الراشدينونقصد 

التعليم بصورة تميزه عن غيره من المعلمين  يتناول هبا المعلم طريقة

معلم الذين يستخدمون نفس الطريقة، وترتبط بصورة أساسية بشخصية ال

 وقدراته.

ومن هذه األساليب التدرج يف التعليم ومراعاة حال المتعلم، 

رعاية المتميزين وذوي المواهب منهم، التلطف مع طالب العلم، وومنها 

اإلثارة الذهنية لتهيئة العقل حتى يحسن التلقي واألخذ، ومنها ومنها 

اب البدين ضرب األمثال لتقريب المعاين المجردة أو الغامضة، ومنها العق

والزجر ليرعوي من ال يفيد معه التلطف والمالينة، ومنها اإلفادة من 

المواقف الحياتية الطارئة التي تشد العقول، أو ترقق القلوب، ومنها 

العناية بالقيم كإكبار العلماء والحرص على الوقت وترك البطالة، وشغل 

زج العلم بالعمل، أوقات الفراغ، ومنها التثبت مما ي روى له من العلم، وم

  ليكون نافًعا للفرد والجماعة يف األولى واآلخرة.

*** 

 

 



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 231

 هـ(: 131ابن األثير، عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت 

عادل أحمد  -أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تحقيق علي محمد معوض  -

، سنة 1عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م 1111هـ/1111

ابن األثير، مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 

 هـ(:111)ت 

النهاية يف غريب الحديث واألثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود  -

 م1121هـ/1311محمد طناحي، المكتبة العلمية، بيروت، سنة 

زرق الحميري الغرناطي )ت ابن األزرق، أبو عبد اهلل محمد بن علي بن األ

 هـ(: 811

روضة اإلعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم، تحقيق سعيدة العلمي،  -

 م 1111، سنة 1ليبيا، ط -منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس 

ابن األنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري )ت 

 هـ(: 328

ء، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، إيضاح الوقف واالبتدا -

 م، 1121هـ/1311مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سنة 
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البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )ت 

 هـ(: 211

األدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر، بيروت،  -

 81/ 1م، 1181هـ/1111، سنة 3ط

التاريخ األوسط، )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(، تحقيق محمود  -

 م 1122هـ/1312، سنة 1إبراهيم زايد، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط

التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان، دائرة  -

 )د.ت( الدكن، –المعارف العثمانية، حيدر آباد 

قيق محمد ناصر الدين األلباين، دار الصديق صحيح األدب المفرد، تح -

 م، 1112هـ/1118للنشر والطبع، سنة 

صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  -

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه(، تحقيق محمد زهير بن ناصر 

 هـ 1122، سنة 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

ي )ت البزار، بو بكر أحمد بن   هـ(: 212عمرو بن عبد الخالق العكِّ

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق عادل بن سعد، مكتبة  -

 م2111-1188، سنة 1العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
 

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

 هـ(: 111)ت 



                                     

 

 

 التعليم يف عصر اخللفاء الراشدين )مراحله، وطرقه، وأساليبه( 234

ؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب شرح السنة، تحقيق شعيب األرن -

 م 1183هـ/ 1113، سنة 2اإلسالمي، دمشق، بيروت، ط

 هـ(: 221البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَباَلذ ري )ت 

جمل من أنساب األشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، دار  -

 م 1111هـ/1112، سنة 1الفكر، بيروت، ط

 هـ(: 118ن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت البيهقي، أبو بكر أحمد ب

السنن الكربى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  -

 م 2113هـ/1122، سنة 2بيروت، ط
معرفة السنن واآلثار، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، القاهرة، دار  -

 م1111هـ1112، سنة 1الوفاء، ط

 هـ(: 221ن َسْورة الرتمذي، )ت الرتمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى ب

دار ، الجامع الكبير )سنن الرتمذي(، تحقيق د. بشار عواد معروف -

 م1118الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة 

ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراين 

 هـ(:228الحنبلي )ت 

قاسم، نشر مجمع  مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن -

مدينة المنورة، سنة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ال

 .م1111هـ/1111
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 هـ(:121الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي )ت 

التمثيل والمحاضرة، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية  -

 م 1181هـ/1111، سنة 2للكتاب، ط

 هـ(:811لي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين )ت الجرجاين، ع

-هـ 1113، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى التعريفات -

 م 1183

ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين  محمد بن محمد بن يوسف )ت 

 هـ(: 833

 النهاية يف طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، )د.ت( غاية -

دين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت ابن الجوزي، جمال ال

 هـ(: 112

صفة الصفوة، تحقيق أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، سنة  -

 م 2111هـ/1121

كتاب القصاص والمذكرين، تحقيق د. محمد لطفي الصباغ، المكتب  -

 م 1188هـ/  1111، سنة 2اإلسالمي، بيروت، ط

حقيق أبو أنس المصري مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ت -

 م 1111هـ/ 1111السلفي، دار ابن خلدون، اإلسكندرية، سنة 

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
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 هـ(: 322الرازي )ت 

القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى  تفسير -

 هـ 1111، سنة 3طالباز، المملكة العربية السعودية، 
 (ت.د) الدكن، –الجرح والتعديل، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  -

 هـ(: 111الحاكم، أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري )ت 

على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار  المستدرك -

 م1111هـ/ 1111، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط

ن، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الب ستي )ت ابن حبا

 هـ(: 311

صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 م1113هـ/  1111، سنة 2ط

 هـ(: 812ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي )ت 

يف تمييز الصحابة، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد  اإلصابة -

 هـ 1111، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط معوض،

فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبعة محب الدين الخطيب، دار  -

 هـ 1321المعرفة، بيروت، سنة 

 هـ(: 111ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت 

يف أصول األحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق  اإلحكام -

 ت(الجديدة، بيروت،  )د. 
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جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى، تحقيق إحسان عباس وناصر  -

 الدين أسد، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(

ْصري، أبو إسحق إبراهيم بن علي بن تميم األنصاري، القيرواين )ت  الح 

 هـ(: 113

زهر اآلداب وثمر األلباب، ضبطه وشرحه د. زكي مبارك، حققه محمد  -

 ، )د. ت(1الجيل، بيروت، طمحيي الدين عبد الحميد، دار 

الحليمي، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاين )ت 

 هـ(: 113

، 1المنهاج يف شعب اإليمان، تحقيق حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط  -

 م 1121هـ/1311سنة 

الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي )ت 

 هـ(: 188

مع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق د. علي حسين البواب، الج -

 م 2112هـ/1123، سنة 2دار ابن حزم، بيروت، ط

 هـ(: 211ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباين )ت 

الزهد، تحقيق محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

 م1111هـ/  1121، سنة 1ط
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وصي اهلل بن محمد عباس، دار الخاين،  تحقيقالرجال  العلل ومعرفة -

 :2111هـ/1122، سنة 2الرياض، ط

، تحقيق د. وصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة، الصحابةفضائل  -

 م1183هـ/ 1113، سنة 1بيروت، ط

مد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة حاإلمام أ مسند -

 م،  2111/هـ1121، سنة 1الرسالة، بيروت، ط
ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري )ت 

 هـ(: 311
صحيح ابن خزيمة، َحققه  د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب  -

 م 2113هـ/1121، سنة 3اإلسالمي، بيروت، ط

 هـ(: 113الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت 

السامع، تحقيق د. محمود الطحان،  الجامع ألخالق الراوي وآداب -

 مكتبة المعارف، الرياض، )د.ت(

الفقيه والمتفقه، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار  -

 م 1111هـ/1112، سنة 2ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

ابن خلدون، أبو زيد، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد، الحضرمي 

 هـ(:818)ت 

مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد السالم الشدادي، بيت الفنون واآلداب  -

 م2111، سنة 1والعلوم، الدار البيضاء، ط
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 هـ(:121الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت 

كتاب العين، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار   -

 ومكتبة الهالل، القاهرة، )د.ت(

 هـ(: 381الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد )ت 

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل  -

 م،1181هـ/1111، سنة 1السلفي، دار طيبة، الرياض، ط

الدارمي، أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي السمرقندي 

 هـ(: 211)ت 

المعروف بسنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد مسند الدارمي  -

، 1الداراين، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

 م2111هـ/1121سنة 

ِجْستاين )ت  هـ(: 221أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ

د كامِل قره بللي، دار -  سنن أبي داود، تحقيق شَعيب األرنؤوط ومَحم 

 م 2111هـ/1131، سنة 1الرسالة العالمية، بيروت، ط

ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد البغدادي األموي القرشي 

 هـ(: 281)ت 

العيال، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، الدمام،  -

 م 1111هـ/1111، سنة 1السعودية، ط
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 هـ(: 333المالكي )ت الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان 

المجالسة وجواهر العلم، حققه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  -

 ـه1111جمعية الرتبية اإلسالمية، البحرين، دار ابن حزم، بيروت، سنة 

الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت 

 هـ(: 218

الم، تحقيق د. بشار عواد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألع -

هـ/ 1121، سنة النشر 1معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

 م 2113

تذكرة الحفاظ، وضع حواشيه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،  -

 م.1118هـ/1111، سنة 1بيروت، ط

سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 م 1181هـ/1111، سنة 3ط

القراء الكبار على الطبقات واألعصار، دار الكتب العلمية،  معرفة -

 م1112هـ /1112، سنة 1بيروت، ط

 هـ(112الراغب األصفهاين، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت 

المفردات يف غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم،  -

 هـ1112، سنة 1الدار الشامية ، دمشق، بيروت، ط



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  277

لرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي ا 

 هـ(: 311الفارسي )ت

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق د. محمد عجاج  -

 هـ1111، سنة 3الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي 

 هـ(: 211الحنبلي )ت 

، سنة 1االستخراج ألحكام الخراج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 م1181هـ/1111

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقق محمود بن شعبان بن عبد  -

، سنة 1المقصود وزمالئه، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، ط

 م1111هـ /1112

 هـ(: 111الزرنوجي، برهان الدين )ت 

، 1ريق التعلم، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، طتعليم المتعلم ط -

 م 2111هـ/ 1121سنة 

الزمخشري، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري )ت 

 هـ(: 138

، سنة 1ربيع األبرار ونصوص األخيار، مؤسسة األعلمي، بيروت، ط -

 هـ  1112
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 هـ(:211ابن سحنون، أبو عبد اهلل محمد بن سحنون )ت 

كتاب آداب المعلمين، تحقق محمد العروسي المطوي، دار الكتب  -

 م1122ه،1312، ستة 2الشرقية، تونس، ط

ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع ، البصري، البغدادي )ت 

 هـ(:231

، سنة 1الطبقات الكربى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط  -

 م 1118

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساين الجوزجاين سعيد بن منصور، أبو عثمان 

 هـ(: 222)ت 

سنن سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية،  -

 م 1182هـ/1113، سنة 1الهند، ط

بيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )ت  ابن سالم: أبو ع 

 هـ(: 221

د خان، مطبعة دائرة غريب الحديث، تحقيق د. محمد عبد المعي -

 م 1111هـ / 1381، سنة 1الدكن، ط -المعارف العثمانية، حيدر آباد

 هـ(: 111السمهودي، نور الدين علي بن عبد اهلل )ت 

، سنة 1وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 هـ 1111
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 هـ(: 181لي )ت السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد السهي

الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، المكتبة  -

 هـ1111، سنة 2الفيصلية، مكة المكرمة ط

 هـ(: 111السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت 

يف علوم القرآن، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة، الهيئة  اإلتقان -

 م 1121هـ/1311اب، القاهرة، سنة المصرية العامة للكت

الراوي يف شرح تقريب النواوي، تحقيق أبي قتيبة نظر محمد  تدريب -

 هـ1111، سنة 2الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط

حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل  -

هـ 1382، سنة 1إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ط

 م، 1112/
در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة، تحقيق د. حمزة النشريت  -

وعبد الحفيظ فرغلي وعبد الحميد مصطفى، المكتبة القيمة، القاهرة، 

 )د.ت(

 الدر المنثور يف التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، )د.ت( -

المزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب  -

 م1118هـ/1118، سنة 1علمية، بيروت، طال
 هـ(: 212ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري )ت 

تاريخ المدينة المنورة،  تحقيق فهيم محمد شلتوت، نشره السيد حبيب  -

 هـ 1311محمود أحمد، جدة، سنة 
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ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكويف العبسي )ت 

 : هـ(231

الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، تحقيق كمال يوسف الحوت،  -

 هـ1111، سنة 1مكتبة الرشد، الرياض، ط

 هـ(: 211الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت 

بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء  الوايف -

 م 2111هـ/1121الرتاث، بيروت، سنة 

 هـ(: 113ن الصالح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن )ت اب

معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصالح، تحقيق نور  -

الدين عرت، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، سنة 

 م 1181هـ/ 1111

الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي )ت 

 هـ(:311

المعجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض اهلل بن محمد وعبد المحسن  -

 م1111هـ /1111بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، سنة 

المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،  -

 .، )د.ت(2القاهرة، ط

 هـ(:311الطربي، أبو جعفر محمد بن جرير )ت 

 م 1121، سنة 2والملوك، دار المعارف، القاهرة، طتاريخ الرسل  -
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جامع البيان يف تأول القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة  -

 م 2111هـ /1121، سنة 1الرسالة، بيروت، ط
ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب النمري القرطبي 

 هـ(: 113)ت 

حقيق علي محمد البجاوي، دار االستيعاب يف معرفة األصحاب، ت -

م1112هـ/1112، سنة 1الجيل، بيروت، ط
 

التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد  -

العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم األوقاف والشؤون 

 هـ1382اإلسالمية، المغرب، سنة 
بال الزهيري، دار ابن جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي األش -

 م1111هـ/1111، سنة 1الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
 هـ(: 212ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد اهلل )ت 

 هـ 1111فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سنة  -

ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب األندلسي 

 هـ(: 328)ت

 ه1111، سنة 1العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماين الصنعاين 

 هـ(: 211)ت 

تفسير عبد الرزاق، تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية،  -

 هـ 1111، سنة 1بيروت، ط
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د بن عبد اهلل بن العربي المعافري االشبيلي المالكي ابن العربي، أبو بكر محم

 هـ(: 113)ت 

القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  أحكام -

 م 2113هـ/1121، سنة 3بيروت، ط

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر )ت 

 هـ(: 121

و بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة تاريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر -

 م 1111هـ /1111والنشر والتوزيع، دمشق، سنة 

عياض، القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي )ت 

 هـ(:111

اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق السيد أحمد  -

، سنة 1ونس، طصقر، دار الرتاث، القاهرة، المكتبة العتيقة، ت

 م 1121هـ/1321

 هـ(: 811العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفى العينى )ت 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت،  -

 )د.ت(

 هـ(:111الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت 

 )د.ت( إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت،  -
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 هـ(: 311ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت 

معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، سنة  -

 م،  1121هـ/1311

القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي 

 هـ(: 121)ت 

د الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار ألحكام القرآن، تحقيق: أحم الجامع -

 م1111هـ/1381، سنة 2الكتب المصرية، القاهرة، ط

 هـ(: 221ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت 

البداية والنهاية، تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، دار هجر  -

 1118، سنة 1للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، ط

 م1112هـ/

تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر  -

 م1111هـ/1121، سنة 2، طوالتوزيع

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأقواله  -

 -على أبواب العلم، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، المنصورة 

 م1111هـ/ 1111، سنة 1مصر، ط
 هـ(: 223ابن ماجة، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت 

سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية،  -

 م2111هـ /1131، سنة 1بيروت، ط
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 هـ(: 121مالك، اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي )

خليل، مؤسسة  موطأ اإلمام مالك، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود -

 هـ 1112الرسالة، بيروت، سنة 

 هـ(: 121المتقي الهندي، عالء الدين علي بن حسام الدين )ت 

كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، تحقيق بكري حياين وصفوة  -

 هـ1111، سنة 1السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الدين المحب الطربي، أبو العباس، أحمد بن عبد اهلل بن محمد، محب 

 هـ(:111الطربي )ت 

، 2النضرة يف مناقب العشرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الرياض  -

 )د.ت(، 

 هـ(: 213ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي )ت 

 الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، )د.ت( اآلداب -

ّي، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن ب ن يوسف )ت اْلِمزِّ

 هـ(: 212

هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة  -

 م 1181هـ/ 1111، سنة 1الرسالة، بيروت، ط

 هـ(:211 )ت النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم، مسلم

صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  -

عليه وسلم(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  رسول اهلل صلى اهلل

 إحياء الرتاث العربي، بيروت، )د.ت(
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المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي )ت 

 هـ(: 1131

، 1على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: ط التوقيف -

 م1111هـ/1111سنة 

جامع الصغير، المكتبة التجارية الكربى، القاهرة، فيض القدير يف شرح ال -

 هـ 1311، سنة 1ط

 : هـ(211محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي )ت ابن منظور، 

 هـ1111، سنة 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -

الميداين، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداين النيسابوري )ت 

 هـ(: 118

محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة  مجمع األمثال، تحقيق -

 م 1111هـ/1321المحمدية، القاهرة، سنة 

 هـ(: 313النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين، )ت 

السنن الكربى، حققه حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة،  -

 م 2111هـ/ 1121، سنة 1بيروت، ط

 هـ(: 131بن أحمد األصبهاين )ت  أبو نعيم، أحمد بن عبد اهلل

األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة  حلية -

 هـ1111
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 هـ(: 121النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء الرتاث العربي،  -

 هـ1312، سنة 2بيروت، ط

 هـ(: 213لك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، )ت ابن هشام: عبد الم

النبوية، تحقيق مصطفى السقا وصاحبيه، مكتبة ومطبعة مصطفى  السيرة -

 م1111هـ/1321، سنة 2البابي الحلبي، القاهرة، ط

 هـ(: 812الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )ت 

القدسي، مكتبة  الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حسام الدين مجمع -

 م 1111هـ/1111القدسي، القاهرة، سنة 

الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري 

 هـ(: 118)ت 

يف تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد  الوسيط -

، سنة 1عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م1111هـ/1111

وكيع، أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي 

 هـ(:112)ت

الزهد، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة  -

 م1181هـ/ 1111، سنة 1المنورة، ط
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 هـ(:121ياقوت، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي )ت 

 م 1111، سنة 2در، بيروت، طمعجم البلدان، دار صا -

يحيى بن آدم، أبو زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء، الكويف )ت 

 هـ( :213

 هـ1381، سنة 2الخراج، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط -

 هـ(: 182أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري )ت 

 م1121هـ/ 1311يروت، سنة الخراج، دار المعرفة للطبع والنشر، ب -

 ثانًيا: المراجع:

 أحمد أمين: 

  م1118ضحى اإلسالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة  -

 أحمد زكي صفوت: 

جمهرة خطب العرب يف العصور العربية الزاهرة، المكتبة العلمية،  -

 بيروت، )د.ت(

 أحمد فؤاد  األهواين: 

  م1118ارف، القاهرة، سنة الرتبية يف اإلسالم ، دار المع -

 أكرم ضياء العمري: 

الخالفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج  عصر -

 م 2111هـ/1131، سنة 1المحدثين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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 د. حسن حسين زيتون: 

، سنة 1التدريس رؤية منظومية، عالم الكتب، القاهرة، ط تصميم -

 م 1111

 بي يوسف: د. السيد العر

البيان العملي يف المحتوى الثقايف لمناهج تعليم اللغة  استارتيجية -

 م  2112هـ/1131العربية، نشر موقع األلوكة األلكرتوين، سنة 

 عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: 

التدريس المتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأنماط التعلم،  اسرتاتيجيات -

 م2111)د. ن(، سنة 

 النحالوي:  عبد الرحمن

اإلسالمية وأساليبها يف البيت والمدرسة والمجتمع، دار  الرتبيةأصول  -

 م2112هـ/1128، سنة 21الفكر، دمشق، ط

 عبد الفتاح أبو غدة: 

، 11الزمن عند العلماء، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط قيمة -

 )د.ت( 

 عبدالوهاب عوض كويران: 

 م، 2111تاب الجامعي، العين، سنة إلى طرائق التدريس، دار الك مدخل -
 د. علي أحمد مدكور: 

هـ 1121أسسها وتطبيقاهتا، دار الفكر العربي، القاهرة،  الرتبيةمناهج  -

 م 2111/
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 د. عمر بن عبد اهلل بن محمد المقبل: 

، مواعظ علمية منهجية وتربوية، مكتبة دار المنهاج، الصحابةمواعظ  -

 هـ 1131، سنة 1الرياض، ط

 ليل زايد: د. فهد خ

والتوجيه الحديث، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان  اإلشراففن  -

 م 2113، 1األردن، ط –

 د. كوثر حسين كوجك: 

حديثة يف المناهج وطرق التدريس، التطبيقات يف مجال الرتبية  اتجاهات -

 م 2111هـ/1122، سنة 2األسرية، عالم الكتب، القاهرة، ط

 ماهر إسماعيل يوسف: 

المملكة العربية  -مبادئه ومهاراته، مكتبة الرشد، الرياض  لتدريسا -

 م2118، سنة 2السعودية، ط

 مجدي عزيز ابراهيم: 

اسرتاتيجيات التعليم واساليب التعلم، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  -

 م2111،  سنة 1ط

 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي:

تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  محاسن التأويل، -

 هـ 1118، سنة 1بيروت، ط
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 د. محمد السيد علي: 

اتجاهات وتطبيقات حديثة يف المناهج وطرق التدريس، دار المسيرة  -

  م2111/هـ1132 سنة ،1ط األردن، –للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

 الكتاين: 
ّ
 محمد َعْبد الَحي

نبوية، المسمى الرتتيب اإلدارية، تحقيق عبد اهلل نظام الحكومة ال -

الخالدي، دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ، )د.ت( 2ط

 محمد قطب: 

، سنة 11منهج الرتبية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة، ط -

 م1113هـ/1111

اب:  ر   محمد محمد حسن ش 

رة، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، المعالم األثيرة يف السنة والسي -

 هـ 1111، سنة 1بيروت، ط

 د. ملكة أبيض: 

الرتبية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام والجزيرة خالل القرون الثالثة  -

األولى للهجرة، باالستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، 

 م1181، سنة 1دار العلم للماليين، بيروت، ط

 هدي محمود سالم، عبد اللطيف حمد الحليبي: د. م

، 2الرتبية الميدانية وأساسيات التدريس، مكتبة العبيكان، الرياض، ط -

 هـ.1111سنة
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 هاشم عواضة: 

طرائق التعليم والتعلم ودورها يف بناء شخصية اإلنسان، مكتبة لبنان  -

 )ناشرون(، بيروت، )د.ت(

 وليد جابر: 

 م 2113الفكر، عمان، األردن، سنة ، دار 1طرق التدريس العامة، ط -

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت:

 هـ1122 -1111الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة: من  -

 وزارة الرتبية الوطنية بالجزائر: 

المعجم الرتبوي، نشر المركز الوطني للوثائق الرتبوية بالوزارة، سنة  -

 م2111
 

 ثالًثا: كتب مترجمة: 

 )يوليوس(:فلهوزن 

تاريخ الدولة العربية، ترجمة د. محمد عبد الهادي أبي ريدة، لجنة  -

 .م1118التأليف والرتجمة والنشر، القاهرة، سنة 
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 رابًعا: الدوريات:

 هيم عبدالكريم السنيدي: اد. إبر

والمناظرة يف اإلسالم، أحمد ديدات نموذًجا يف العصر الحديث،  الحوار -

، 11الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد  مجلة جامعة أم القرى لعلوم

 .12-12هـ، ص 1131محرم 

 طالب بن صالح العطاس: 

الرتبية والتعليم يف مكة المكرمة يف عهد الخلفاء الراشدين، مقال بحولية  -

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

  211-181، ص م2113، ديسمرب سنة 11عدد 

 . فاروق عبد الحميد اللقاين: د

م، 1182، سنة 11التدريس يف اإلسالم، مجلة الرتبية، قطر، عدد  طرق -

 .12-11ص ص 

 
*** 

 

 

 

 



                  
 

 (74العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


