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مدارس عصر الرسالة والتنزيل
م .ورقاء أكرم عباس

الملخص

كلية اآلداب ـ قسم التاريخ

ان المدارس التعليمية من المؤسسات المهمة في بناء أية أمة على وجه البسيطة ،السيما األمم التي تبنى على
دستور حياتيا بما يفرضه اهلل عز وجل،
ا
أساس المنهج الديني ،إذ ان االديان هي مجموعة من الكلمات التي تكون
ومن هنا فان االسالم بوصفه أحد االديان التي انزلها اهلل تعالى على سيد الخلق محمد (صلى اهلل عليه وسلم) جاء
في كلمات ضمن آيات محكمات ضمها القرآن الكريم ،ولتبليغ الدعوة االسالمية ونشرها في ربوع االرض فان التعلم

والتعليم يكون فرضا توجبه ضرورات التبليغ ،وعليه كان النبي محمد (صلى اهلل عليه وسلم) يحث المسلمين على
التعلم ومحو االمية ،فضال عن ضرورات بناء األمة المحمدية ،بوصفها دولة دينيية أقامت صرح قاعدتها في ربوع
الجزيرة العربية لتمتد في أصقاع االرض مترامية االطراف بما ييسره اهلل تعالى لمن يحمل راية التبليغ من المسلمين،
على رأسهم نبيهم االكرم محمد (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهكذا نشأت المدارس التعليمية منذ بداية الدعوة االسالمية،
في مراكز عنيت بالتبشير بالدعوة وتعليم أصول الدين ،في بيته (صلى اهلل عليه وسلم) وبيوتات المسلمين االوائل
في مكة المكرمة ،وفي بيته (صلى اهلل عليه وسلم) والمسجد النبوي والشريف وأماكن تعددت واختلفت في معمارها

وطبيعتها ،من منازل وزوايا السوق والصحاري والطرقات ،في المدينة المنورة بعد الهجرة ،متخذا البحث العناصر
الثالث الذي اتخذها التربويون بوصفها مفردات لتكون المدرسة ،أال وهي المعلم والموضوع والتلميذ ،لتكون مفردات
التكوين المؤسساتي للمدرسة بعيدا عن المكان والزمان ،وبهذا تنوعت وأختلفت المدارس في شكل معمارها ،تبعا

للمكان الذي يخصص أو تفرضه الضروف التي تجمع هذه العناصر الثالث لتكون مدرسة دائمية تضم تعليما
منتظما يشكل مراحل تع لمية متعددة ،منها االولية والثانوية والجامعية ،بما تحدده غايات تلك المدرسة ،فكانت
المدارس في عصر النبوة في اشكال متعددة منها الدائمية ومنها المؤقتة ،تبعا لطبيعة الهدف الذي يحدده المعلم أو
المتعلم في بعض االحيان ،وعليه حاول هذا البحث تغطية هذه الموضوع في مسح تاريخي يركز على التعريف
بالمدارس في عصر النبوة وأهم ما تميزت به من خصائص ،وأبرز من تصدى للتعليم فيها.

مقدمة

ان الكتب السـماوية اـاءف ـو صـورم كلمـافه ومنقـا القـرين الكـريم الـى نـزل علـ الرسـول

محمد ابن عبد اهلل (صل اهلل عليه وسلم) و يياف محكمافه إى ااء من اهلل تعال مقروءا عبر
الوحو ليثبف و ـااد (صـل اهلل عليـه وسـلم) الـى نقلـه الـ المسـلمينه ينـىايه لي خـىو عنـه

(صل اهلل عليه وسلم) و صـدورمم حظاـا .لقلـة مـن يايـد القـراءم والكتابـة ـو ىلـي الوقـف بـين
صظوف العربه السيما المسلمين()1ه ولكن ما يحظا و الصدور م له ال زواله من الممكـن ان
ي كله النسيانه ضـ عـن ان االنسـان ىاتـه كـائن زائـله بمـا كتبـه اهلل سـبحانه علـ بنـو الب ـره

ومى الرسالة البد لقا من التبليغ واالنت ـار ـو االصـقا متراميـة االرـراف مـن ارهلل اهلل تعـال ه
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وعل مر الزمنه وعليه اقرف ضرورم تلح عل اتخاى التدوينه إى مـن ضـروراف حضـورما الـدائم

ان تثبف و قراريسه وانبرى لقى المقمة بعهلل المسلمين الىين يايدون القراءم والكتابة لتثبيف
ك م اهلل تعال عل مـا تـوا ر لـديقم مـن أدواف التـدوين .مثـل عسـب النخيـل وعلـ عاـام اكتـاف

الحيواناف والودما()2ه ض عن ضروراف التبليغ التو أوابف تدوين الرسائل لتبليغ أمم األرهلله
اتخــى (صــل اهلل عليــه وســلم) عــدد مــن الكتبــةه إى "اســتكتب عبــداهلل بــن األرقــم كــان يكتــب إلـ

الملوي بلغ من أمانته عند أنه كـان يكتـب إلـ بعـهلل الملـوي يكتـب ثـم يـ مر بـه أن يرينـه ثـم

يختم ال يق أر ألمانته عند واستكتب أيضا زيد بن ثابف كان يكتب ويكتب إل الملـوي أيضـا كـان

إىا غاب عبداهلل بن األرقم وزيد بن ثابف واحتاج أن يكتب إلنسان كتابا يقرعه أمر من حضر أن

يكتــب وقــد كتــب لــه عمــر بــن الخرــاب وعثمــان بــن عظــان وعلــو بــن أبــو رالــب وزيــد بــن ثابــف
والمغيرم بن عبة ومعاوية بن أبو سظيان وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص وغيـرمم"()5ه وبمـا ان مـن

الوااباف الملقاف عل عاتق المسلم مو التعرف عل دين اهلل تعـال و ـريعته ـو أرضـهه ضـ

عن العمل و تبليغ رسالة اهلل تعال ال بنو الب ره والتو سع المسلمين ال التكظل بقا نيابـة

عنه (صل اهلل عليه وسلم) و ربو الازيرمه يبان اقور الدعوم اإلسـ مية .إى بعـ (صـل اهلل

عليه وسلم) عدد من الصحابة ال القبائل العربية المنت رم و الازيرم العربية لدعوتقم لدين اهلل
تعال ومنقا "بع ارير بن عبد اهلل البالـو الـ ى الكـ

الحميـر وى عمـر سـلما"()4ه مـى

الرح ف التب يرية أوادف ضرورم أخى العلم ممن يعلمه ويمتلي القدرم عل تعليمهه إى قال رسول

اهلل (صل اهلل عليه وسلم) "انما العلم بـالتعلم"()3ه أ انـه (صـل اهلل عليـه وسـلم) يريـد بـىلي ان
العلم ياخى بالتعليم والتعلمه وليس بالم ا قةه قناي رق بين التعليم والتلقينه " إن التلقـين مـو

م ــا قتي الغيــر بــالتعليم اوالقــاء القــول إليــه لي خــى عنــي ووض ـ الحــروف مواضــعقا والتعلــيم ال
يقتضو ىلـي ولقـىا ال يقـال إن اهلل يلقـن العبـد كمـا يقـال إن اهلل يعلمـه"()3ه وبمـا ان مـن موابـاف

ص ح العلم والتعلم القراءم والكتابةه لما يقا من ضل عل أخى العلم سماعاه لقا عليقا التثبف

والصـحة واإلعـادم والمرااعـةه "لكونقـا تعينـان الداعيـة علـ الضـبر والدقـة"()7ه سـع كثيـر ممـن

دخل و االس م و صدر الدعوم االس مية ال التعلمه وأخى علوم الـدين وال ـريعةه منـه (صـل

اهلل عليه وسلم) أو من الصحابة الىين أخىوا عنه (صل اهلل عليـه وسـلم) .والسـيما بعـد ان "عـد
التعليم و اإلس م ضربا من العبادمه بـل عـد أ ضـل العبـاداف"()8ه قـد ورد يمـا نقـل عنـه (صـل

اهلل عليه وسلم) عل لسان "كثير بـن قـيس قـال كنـف االسـا مـ أدبـو الـدرداء ـو مسـاد دم ـق

دتـا راــل قــال يــا أدبــا الــدرداء إمنــو أدتيتــي مـن مدينــة الرســول ــو حــدي بلغنــو أدنــي تحدثــه عــن

رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم قال أدبو الدرداء أدمـا ائـف لحااـة أدمـا ائـف لتاـارم أدمـا ائـف إمال
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لقىا الحدي قال نعم قال مإنو سمعف رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم يقـول مـن سـلي رريقـا
يرلب يه علما سلي اهلل به رريقـا مـن رـرق الانـة والم ئكـة تضـ أدانحتقـا رضـا لرالـب العلـم

اومان العالم يستغظر له من و السماواف ومـن ـو األدرهلل والحيتـان ـو المـاء و ضـل العـالم علـ
العابد كظضل القمر ليلة البدر عل سائر الكواكب إمن العلماء ورثة األدنبياء إمن األدنبيـاء لـم يورثـوا
دينا ار وال درمما وأورثوا العلم من أخى أخى بحا وا ر"()9ه ض عما أكد علماء األمة األس مية

من مكانة العلم والتعلم و الدين الحنيفه وعل الرغم مما يحمله المساد و االس م من قدسية

سـمح للمعلمــين والمتعلمــين ان يتخــىو مكانـا لرلــب العلــم والتــداول يـه .إى أ ــار أبــو عوانــة ــو

مسند بكرامة ر الصوف داخل المساد()11ه وياكد ىلي ما روا البخـار عـن "السـائب بـن يزيـد
الصحابو رضو اهلل عنه قال كنف و المساد حصبنو رال نارف إىا عمر بن الخراب رضو
اهلل عنه قال اىمب تنو بقىين ائته بقما قال من أين أنتما قاال مـن أمـل الرـائف قـال لـو

كنتما من أمل البلد ألواعتكما تر عان أصواتكما و مساد رسول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم"()11ه
ويرى امقرم من علماء االمـة االسـ مية تحـريم ر ـ الصـوف ـو المسـاد ـو أ أمـر حتـ وان

كان و ىكر أو علم أو قهه إى ورد " و نوادر ابن الصير و ال ياوز التعليم و المسااد  ....ال
ينبغو ان تتخى المسااد حوانيـف وال مقـي وال مبيتـا إنمـا بنيـف للصـ م"()12ه ولكـن أاـاز بعضـقم

اآلخر ر الصوف داخل المساد و العلم والخصومة ومما يحتاج إليه الناس ألنـه المكـان الـى

ياتمعون يه()15ه ومناي أر يخر وا ق عل اـزء ممـا اـاء وخـالظقم ـو بعـهلل مـا اـااا بـهه إى
أاازوا المناارم و مسائل الظقه واالاتقاد داخل المسااد ان كانف الغاية معر ة الحقه وال تسع

لمغالبة ومنا رم واداله إى ورد و حدي "أبو أسـامة عـن سـظيان عـن بـرد عـن مكحـول قـال مـن
رلب الحدي ليمار به السظقاء أو ليبامو به العلماء أو ليصرف به واو النـاس إليـه قـو ـو

النار"()14ه وعليه ال ياوز ر الصوف ـو المسـااد بغيـر العلـومه لمـا ورد عنـه (صـل اهلل عليـه
وســلم) "أن رســول اهلل خــرج يخبــر بليلــة القــدر ت ح ـ را ـ ن مــن المســلمين قــال إنــو خراــف

ـ ن و ـ ن ر عــف وعسـ أن يكــون خيـ ار لكــم التمســوما ــو

ألخبــركم بليلــة القــدر اوانــه ت حـ
الســب والتس ـ والخمــس"()13ه و ــو مــىا ت كيــد عل ـ عــدم اللغــو ــو المســاد وياــوز يــه تــداول

العلــومه ومن ـه نتبــين أمميــة العلــم والــتعلم ــو ال ــريعة االس ـ مية الســمحاءه إى كــان الــتعلم مــن
الضروراف التو ح عليقا (صل اهلل عليه وسلم) المسلمون لمـا تقدمـه لقـم مـن السـعو باتاـا
تعلم ك م اهلل تعال و ريعته و ارضه وما تحمله من خير للعباد و ارااء الب د.

مكانة العلم والتعليم و القرين الكريم والسنة النبوية الم ر ة:
ان ابلغ ما يتلمس الباح

يه مكانة قضـية ت ـغل حيـ از يظـرهلل لقـا أمميـة لـدى المسـلمين
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يتحدد و موضعينه مما ما يرد من ىكرما و القرين الكريم والسنة النبوية الم ـر ةه وقـد تنـاول

مــىين الموضــعين قضــية العلــم والتعلــيم ــو كثيــر مـن ي الــىكر الحكــيم واحاديـ الرســول الكــريم

(صل اهلل عليه وسلم) لتاقر امتمام البار عز وال و ح المسلمين عل اتخاى العلم وسـيلة
للوصــول ال ـ الماتم ـ االس ـ مو الــى اراد ســبحانه وتعــال لقــى االمــة وســعو رســوله الكــريم

(صل اهلل عليه وسلم) صناعته يقمه والسيما وانه سـبحانه وتعـال أول مـا بتـدأ بالتنزيـل بكلمـة

اقرأه إى "قال اهلل لنبيه (اق أر وربي األكرم الى علم بالقلم) وصف نظسه ب ن علم القلم كما وصف

نظســه بــالكرم وعــد ىلــي مــن نعمــه العاــام ومــن يياتــه الاســام حتـ أقســم بــه ــو كتابــه قــال (ن

والقلم) قسم بالقلم وما يخـر بـالقلم  ....ورو عـن ماامـد ـو قولـه تعـال (يـاتو الحكمـة مـن
ي اء) يعنو الخر (ومن يوف الحكمة قد أوتو خي ار كثي ار) يعنـو الخـر بتقـديم وتـ خير"()13ه ومـن

ي الىكر الحكيم التو تاكد عل أممية العلم والتعلم قوله تعال :

 سورم (البقرم)ه اآلية ( (( :)143اوان ريقا منقم ليكتمون الحق ومم يعلمـون))ه والمقصـدمنا مو تحريم لكتمان العلم.

 سورم (يل عمران)ه اآلية ( (( :)187اواى أخى اهلل ميثاق الىين أوتوا الكتاب لتبيننه للنـاسوال تكتمونه))ه والمقصد منا مو إيااب للتعليم.

 -سورم (التوبة)ه اآلية ((( :)122ما كـان المامنـون لينظـروا كا ـة لـوال نظـر مـن كـل رقـة

مـــنقم رائظـــة ليتظققـــوا ـــو الـــدين ولينـــىروا قـــومقم إىا راعـــوا إلـــيقم لعلقـــم يحـــىرون))ه
والمقصد منا مو التعليم واإلر اد.

 ســورم ( ــارر)ه اآليــة ((( :)28انمــا يخ ـ اهلل مــن عبــاد العلمــاء))ه والمقصــد منــا انالعالم أكثر مخا ة من اهلل تعال لما يملكه من العلم والمعر ة به سبحانه .

ض عن الكثير من اآلياف األخر التـو "تاكـد اميعقـا المكانـة العايمـة التـو أوالمـا اهلل عـز

واـل ألمــل العلـم والــتعلمه اعلقـا ــو محكـم التنزيــل تتلـ الـ يـوم الــدينه تحـ المســلمين علـ

التعلم واالستزادم و المعر ة من كل من يملي علما من خ ل ما وض ألمل العلم مـن منزلـة ـو

الـدنياه إى ان علـ المســلمين الراـو الـ أصــحاب المعر ـة والعلــم ـو الـ أر والم ــورم ـو أمــور
الدين والدنياه وكىلي وض ألمل العلم والمعر ة منزلة متميزم و اآلخرم من خ ل عـدم مسـاواتقم

بمن اليملي من العلم يئا"()17ه قد ورد و القرين الكريم من سورم (الزمر) و اآلية ((( )9مـل

يستو الىين يعلمون والىين ال يعلمون)).

أما و حديثه (صل اهلل عليه وسلم) بما يخص العلـم والتعلـيم والـتعلم ورد كثيـر منقـا علـ

لسان من تناقل االحادي ال ريظة ومنقا:

548

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 2216هـ

 رواية عنه صل اهلل عليه وسلم انه قال "من دخل مسادنا مىا ليتعلم خي ار أو يعلمه كانكالماامد و سبيل اهلل ومن دخل لغير ىلي كان كالناار ال ما ليس له"(.)18

 رواية عن "عقبة بن عامر الاقنو يقول خرج رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم ونحن والصظة قال ايكم يحب ان يغدو ال برحـان أو العقيـق يـاتو كـل يـوم بنـاقتين كومـاوتين

ب خـىمما ـو غيـر إثـم وال قريعــة رحـم قـالوا كلنـا يارســول اهلل يحـب ىلـي قـال رســول اهلل
صل اهلل عليه وسلم ألن يغدو أحدكم ال المساد يـتعلم ييتـين مـن كتـاب اهلل خيـر لـه

من ناقتين وث

وأرب خير عدادمن من اإلبل"(.)19

 رواية عن "أبو ر اعة العدو قال انتقيف إل النبو صل اهلل عليه وسـلم ومـو يخرـبقلف يـا رسـول اهلل راـل غريـب اـاء يسـ ل عـن دينـه ال يـدر مـا دينـه قبـل الـو وتـري

خربتــه ـ تو بكرســو خلــف قوائمــه حديــدا قــال حميــد أ ار رأى خ ــبا أســود حســبه حديــدا
-

اعل يعلمنو مما علمه اهلل ثم أت خربته وأتم يخرما"(.)21

رواية عن "سقل بن سعد الساعد أن امـرأم أتـف النبـو صـل اهلل عليـه وسـلم قالـف

يا رسول اهلل إنو قد ومبـف نظسـو لـي قامـف قيامـا رـوي

قـام راـل قـال يـا رسـول اهلل

زوانيقا إن لم تكن لي بقا حااـة قـال رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم مـل عنـدي مـن
ــوء تصــدققا إيــا قــال مــا عنــد إال إزار مــىا قــال النبــو صــل اهلل عليــه وســلم إن

أعريتقا إيا السف ال إزار لي ـالتمس ـيئا قـال مـا أاـد ـيئا قـال الـتمس ولـو خاتمـا
من حديد التمس لم ياد يئا قـال لـه رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم مـل معـي مـن

القرين وء قال نعم سورم كىا وسورم كىا لسور سماما قـال رسـول اهلل صـل اهلل عليـه

وسلم قد زواتكقا بما معي من القرين"(.)21

 رواية عن "عمرو بن قيس الم ئو قال قال رسول اهلل صل اهلل عليـه وسـلم ضـل العلـمخير من ضل العبادم وم ي دينكم الور "(.)22

ض ـ عــن الكثيــر مــن االحادي ـ ال ــريظة األخــرى التــو تتضــح منقــا االمميــة التــو أوالمــا

الرسول الكريم (صل اهلل عليه وسلم) للعلم والتعليم والمعلمين ورلبة العلمه واب تعايم المعلـم
والمتعلم قال النبو "وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه"()25ه وقد "تاسـدف امميـة التعلـيم
والــتعلم مــن خ ـ ل حــرص الرســول محمــد (صــل اهلل عليــه وســلم) علـ محــو األميــةه وىلــي عــن

رريق اعل رلب العلم من الوااباف المظروضة عل كل المسلمين"(.)24
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الدراســة والق ـراءم"( )23ه وبحســب أر

المتخصصين و العلوم التربويةه ان المكان الى يمكن ان يرلق عليه كلمة مدرسةه مو المكـان
الى تتوا ر يه ث ثة عناصر مو(:)23

 .1المعلمون (األ راد الىين يقدمون المنقاج التعليمو للت ميى).
 .2المنقج أو الموضو (المادم المقدمة و المنقاج).
 .5الت ميى (األ راد الىين يقدم لقم المنقاج التعليمو).

مــو مــن تكـ عـون المدرســةه بعيــدا عــن المكــان أو
وعليــه ــان ااتمــا مــى العناصــر الــث
الزمــانه وان لــم يرلــق عليقــا مــى التســمية وقتقــاه أ ان المدرســة ليســف مــو المكــان (المبنـ )
الى يخصص للتعليم حسبه بل ان تـوا ر العناصـر الـث

ـو أ بقعـة مـن االرهلل (أ مكـان

منقا) ياعل منقا مدرسةه و و أ وقف من ليل أو نقاره وتلي العناصـر اتخـىتقا ـو بحثـو مـىا
تكون المدرسة و عصر الرسالة المحمدية و مكة المكرمة والمدينة المنورم.
بوصظقا مظرداف ع

مدارس عصر النبوم

مر بمرحلتين و بداية الدعوم االس مية و مكـة المكرمـةه ومـو مرحلـة
ان االس م كان قد ع
الدعوم السرية ومرحلة الدعوم العلنيةه وقـد اتخـى الرسـول االعاـم محمـد (صـل اهلل عليـه وسـلم)
من بيته مكانا لن ر الدعوم االس ميةه وبعد اعـ ن الـدعوم االسـ مية ـو مكـة المكرمـة ومراقبـة

الم ركين لبيف النبو (صل اهلل عليه وسلم) اتخى مكانا يخر لن ر الدعو المحمديةه كانـف تلـي
االماكن مدارس لتعليم الـدين الاديـده ضـ عـن االمـاكن التـو اسـتادف بعـد القاـرم الـ المدينـة

المنورمه وعليه يمكن ان نقسم مدارس عصر النبوم عل :
أوال /مراكز الدعوم والتب ير ـ المنازل:

عل الـرغم مـن ان الرعيـل االول مـن المسـلمين ـو بـداياف ن ـر الـدعوم االسـ مية ـو مكـة

المكرمة والمدينة المنـورمه قبـل ان ـاء المسـاد النبـو ال ـريفه اسـتخدم بعـهلل البيـوف بوصـظقا

اماكن للتعليمه ومنقا بيف النبو (صل اهلل عليه وسلم) ودار األرقم ابن أبو االرقمه ليسـتقبل مـن
يعتنـق الــدين الاديــد يتعلمــون يــه أمــور ديـنقم()27ه ولكنقــا عــدف مراكــز تب ــيرية للــدين الاديــده

غايتقــا إر ــاد المســلمين الاــدد وتــوايققم ــو ضــوء تعــاليم الــدين اإلس ـ مو الحنيــف ومبادئــهه
ولكنقا ض عما تقدم يمكن عدما مدارس تعليمية إى انقا كانف تعمل عل إيصـال العلـم الربـانو
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ال ـ المتعلمــين عل ـ د عــاف بمــا رضــه اهلل تعــال مــن إن ـزال الق ـرين الكــريم عل ـ مراحــل ود عــاف
متظرقةه ض عن انه (صل اهلل عليه وسلم) كان يسـع الـ تعلـيم المسـلم الاديـد أصـول دينـه

ب ـــكل تـــدرياوه وعليـــه يمكـــن ان نعـــدما مـــدارس إلتخـــىما مراحـــل تعليميـــة أو حلقـــاف دراســـية

(صظوف)ه ض عن ااتما عناصر المدرسة الث

 .1المعلم (رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم).

:

 .2المنقج أو الموضو (يياف القرين الكريم وتظسيرما).
 .5الت ميى (المسلمون الادد).

وكانف بيوف المسلمين و مكة المكرمة يبان الدعوم السرية والعلنية مدارس للتعليمه إى من

الدالئل التو يستند عليقا و ان المسلمين األوائل اتخىوا من بيوتقم مدارس للتعليم مـا اـاء ـو

قصة اس م عمـر بـن الخرـاب (رضـو اهلل عنـه)ه إى ان سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو ابـن عمـه زوج

أخته ارمة بنف الخراب كان يقدم عليقما خبـاب بـن األرف ـو بيتقمـا يقـر

ارمـة القـرين()28ه

وأستمر المسلمون يقدمون لبيف النبو (صل اهلل عليه وسلم) ي خىون منه العلم الربـانو وتنزيـل
الوحو و المدينة المنـورمه كـان منـارم علميـة ومركـ از للتعلـيم حتـ نزلـف اآليـة ( )35مـن سـورم

(األحزاب) التو ااء و نصقا ((يا أيقـا الـىين أمنـوا ال تـدخلوا بيـوف النبـو إال ان يـاىن لكـم إلـ

رعام غير ناارين إنا ه ولكن إىا دعيتم ادخلواه إىا رعمتم إنت رواه وال مست نسين لحدي ه إن
ىلكم كان ياى النبو يستحو منكمه واهلل ال يستحو من الحق)) ه كان أمر من اهلل تعال لمن

التعلــيم ــو بيتـــه (صــل اهلل عليـــه وســلم)ه الســـيما بعــد تـــو ر البــديل أال ومـــو المســاد النبـــو

ال ريف.

ثانيا /التعليم األولو ـ الكتعاب:

ان المرحلة االولية و التعليم التو تتصـدى لتعلـيم الصـبية القـراءم والكتابـة وأسـس المعر ـة

تنوعف أماكانقا و بداية الدعوم االس ميةه إى ان ازيرم العرب عر ـف امـاكن متعـددم تقـوم بقـى

المقمة اختلف اليقا بعهلل الناس للتعلم والتثقيف قبل اقور االسـ م .منقـا الكنـائس المسـيحيةه

ومعابد اليقـود (المـد ار )ه وورد ـو أحـد المصـادر التاريخيـة تـردد بعـهلل المسـلمين الـ مـد ار

اليقود و بداية القارم النبوية ال ريظة ال المدينة لتعلم أصول القراءم والكتابة()29ه ولـيس مـىا

بالغريب اىا ما نارنا ال التـاريخ االسـ مو ومـا كـان للمسـااد مـن دور ـو ن ـر التعلـيم االولـو

والثانو والعالو عل مر العصور يما بعد اقور االس م وانت ار و االصقا مترامية االرراف
و ال رق والغرب من ازيرم العرب.
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ورد عل ـ انق ـا أحــد امــاكن التعلــيم االولــو ــو بدايــة الــدعوم

االس مية و المدينة المنورم ولكن ال يمكن ان نعدما مدرسة للتعليم و ىلي الوقفه إى ان حاـم
ما انتاه من المتعلمين من المسلمين ال يىكره ويبدو انه لقلة من تردد عليه لم تتررق المصادر

أدا الكتعــابه ضـ عــن المســاده كــان
التاريخيــة بتظصــيل ىلــيه ويعــود مــىا الـ ان الــدور الــى ع
االقدر واالادر و تخريج د عاف المتعلمين من المسلمين ينىاي.

ترلــق كلمــة الكتعــاب علـ المكــان الــى يــتم يــه تعلــيم الكتابــة()51ه"وقيــل الكتعــاب الصــبيان ال
المكان"()51ه أ يرلق عل من يرتاد مىا المكان من رالبو التعليم .واالصح للموض الى يـتعلم
يه الصبية الكتابة مو المكتبه بوزن المخـرجه ويامـ بالكتاتيـب والمكاتـب()52ه ومنـاي مـن يـرى

"المكتب مو موض تعلم الكتابة والام المكاتب ما الكتعـاب امـ كاتـب وقـال الاـومر الكتعـاب
والمكتـــب واحـــد علـــ مـــىا إىا أرلـــق الكتعـــاب علـــ الموضـــ علـــ حـــىف المضـــاف أ مكـــان

الكتعاب"(.)55

لم تكن مى الماسسة التعليمية وليدم عصر النبومه قد عر قا عرب الحاازه وكانف منت رم

و البواد والحضر من أرضقمه يرتادما الصبية لتعلم القراءم والكتابـةه أ يمكـن عـدما المرحلـة

االبتدائية من مراحل التعليمه ويكون موضعقا خيمة أو غر ة و بيف المعلمه ينبر لقى المقمـة

معلم واحد يايد القراءم والكتابة()54ه لكن كتعاب عصر النبـوم بـالرغم مـن انـه متخصـص ـو تعلـيم
الصبية القراءم والكتابة كان عل نوعينه بحسب معتقد المعلمه الـى تحـددف نوعيـة التعلـيم تبعـا

لقاه االول ينبر

يه معلمون من الم ركينه ومنقم أسرى معركة بدر الكبرىه والىميونه ومنقم

النصارى واليقوده وكليقما ياد مى المقمة لقاء أاره وتكون مادم التعليم يقا ال عر واألخبـار

والمثله أما الصنف الثانو معلمو من المسلمينه وأمم ما يميز ان من ينبر لقـى المقمـة يـه

ال ي خى عليقا أاره وتكون مادم التعليم يه مو القرين الكريمه أ يضاف لتعلـيم الصـبية القـراءم
والكتابة أصول الدين وتحظيا القرينه وغالبا ما يكون موقعه المساده ض عـن بيـوف المعلمـين

أو دكة و ناحية من السوق(.)53

لقد حدد االس م المراحل العمرية للتعليمه وىلي اتباعا لقول الرسـول محمـد (صـل اهلل عليـه

وســلم) "العــب ولــدي ســبعاه وأدبــه ســبعاه وأصــحبه ســبعا ثــم أتركــه بعــد ىلــي"()53ه يــدخل الصــبية

الكتعاب و عمر السب سنواف ويمضون يقـا سـب سـنين يتقيئـون يقـا لـدخول المرحلـة التاليـة
من التعليم أال ومو مرحلة المساد.
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ثالثا /التعليم الثانو ـ حلقاف المساد:

ان المســاد يمثــل المكــان الــى يتاــه اليــه المســلمون للعبــادم والتعبــد وللتعــرف عل ـ أمــور

دينقمه وقد "دأب المسلمون منى بداية الدعوم االس مية و مكة المكرمة ان يالسون عل

ـكل

حلقــة حــول الرســول محمــد (صــل اهلل عليــه وســلم) ــو بيتــه أو ــو دار االرقــم ابــن ابــو االرقــم
ليتعلموا ريعة اهلل تعال ه واستمروا عل ىلي حت بعد القارم النبوية للمدينة المنـورمه ـو بيتـه

(صل اهلل عليه وسلم) أو و المساد ال ريف بعد بنائهه وقد قلـد (صـل اهلل عليـه وسـلم) مـن
تصــدى للتعلــيم ــو المســاد النبــو ال ــريف ــو بدايــة الــدعوم االس ـ ميةه ومنقــا أخــىف مــى

الالساف تسميتقا بالحلقافه "منرلقين و وسمقا من ال كل القندسو الى تكونه السـة المعلـم

ويكـون حولـه الت ميـى ـكل حلقـةه وبقـىا يسـال
ال ت ميـى ه حيـ يالـس الـ حـائر أو عمـود ع
اقور حلقاف الدرس و بداية الدعوم اإلسـ ميةه وبقـىا يكـون (صـل اهلل عليـه وسـلم) أول مـن
عقد و مىا المساد النبو ال ريف حلقاف للدرس"(.)57

ان المساد يعد البـارم التـو تمثـل مركـز الـدعوم االسـ ميةه وعليـه كـان المسـلمون يتاقـون

اليـه ـو امـورمم الدينيـة والدنيويـةه تعـددف اغـراهلل المسـاد ـو عصـر الرسـالة والتنزيـله كــان

المساد النبو ال ريفه ض عن تخصيصه للعبادم وقراءم القـرين الكـريمه قـو مركـز للحكومـة

االسـ مية ودار للقضــاء ومدرســة للتعلــيم .إى "يلتقــو يــه الت ميــى بمعلمــيقم ليتلقـوا علـ أيــديقم
علــوم اللغـــة العربيــة والمعـــارف الدينيـــةه وأيضــا كـــان مكانــا للقـــاء العلمـــاء مــ بعضـــقم الـــبعهلل

ليتدارسوا أصول وأركان الدين ويتدبروا يياف القرين الكريم وأحكامه ويتـىاكرون سـنة النبـو محمـد

(صــل اهلل عليــه وســلم)" ()58ه ومــن الواضــح ــو مــىا التقــديم ان المســاد يضــم أكثــر مــن مرحلــة
للتعليمه من يتعلم عل يد معلم من العلوم الدينية والدنيوية غيـر مـن يتـداولقا ويتـىاكرما ويبحـ
يقاه وعليه يتضح ان مراحل التعليم و المساد تنقسم عل مرحلتين تعليميتين:

 .1مرحلة التعليم الثانو  :ومو المرحلة التو تلو مرحلـة الكتعـابه ي خـى يقـا الت ميـى تعليمـا
متقدما و العلوم الدينيـة والدنيويـةه ـو ال ـريعة واللغـةه إى يتوسـ المعلمـون ـو مـادم
الدرسه "ويعزى لمنقج التدريسه والـى تخصـص ـو الدراسـاف الدينيـةه السـبب الـرئيس
و اعل المساد مرك از مقما للتربية والتعليم منـى ان واـد ـو المدينـة المنـورم ـو صـدر

اإلس مه إى كانف مقمة التعليم تنحسره ينىايه و رح تعاليم الدين الاديده عقدف ـو
مســاد قبــاءه المســـاد األ ول ــو اإلســ مه حلقـــاف العلــمه وتبعــه معاـــم المســااد التـــو

انت رف و العالم اإلس مو بعد ىاي(.)59
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 .2مرحلــة التعلــيم الاــامعو :منــى عقــد الرســالة المحمديــة ــو بدايــة الــدعوم االسـ مية كــان
المســلمون االوائــل يتدارســون ييــاف اهلل تعــال

ــو المســاد النبــو ال ــريفه ويتحــاورن

يقا ليغوصوا و تظاصيلقا وت ـريعاتقا المتظرعـةه اتباعـا لقولـه (صـل اهلل عليـه وسـلم)

ـو روايـة "عـن ابـو مريـرم قـال قـال رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم مـا الـس قـوم ــو

مســـاد مـــن مســـااد اهلل يتلـــون كتـــاب اهلل ويتدارســـونه بيـــنقم إال نزلـــف علـــيقم الســـكينة
وغ يتقم الرحمة وحظتقم الم ئكة وىكرمم اهلل يمن عند ومـن أبرـ بـه علمـه لـم يسـر
به نسبه"()41ه ولكن لم ياقر التعليم العالو ـو تلـي المرحلـةه الـى مـن مترلبتـه البحـ

والخروج بنتياة مستنبرة اديدم وىلي لعدم حااة المسلمين ل اتقاد م واـود الرسـول

االعام محمد (صل اهلل عليه وسلم) بينقم ونزول الوحو (عليـه السـ م) بـالقول الظصـل
من اهلل تعال عل الرسول محمد (صل اهلل عليه وسلم) و أ خـ ف ققـوه وبالتـالو
يمكن عد تلي المرحلة اقرف يقا عناصـر التعلـيم الاـامعو للمرحلـة االوليـة حسـب لمـا
ـــو التـــدارس بـــين الصـــحابة (رضـــوان اهلل علـــيقم أامعـــين) مـــن التـــدقيق والتمحـــيص

والتظصيل و األمور التـو حـددتقا ال ـريعة ومـا يـرتبر بقـا مـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة

تاعلقــا دراســة تخصصــية دقيقــة ــو مظصــل مــن مظاصــل العلــم والتعلــيمه يتصــدى لقــا أو
يتصدر تلي الماالس أحد الصحابة الىين يمتلكـون ـيئا مـن العلـم يحـاور مـن يريـد ان

يستزيد من علم اهلل تعال بما يرتبر بالدين أو الدنيا.
رابعا /المدارس الماقتة:

تنوعــف االســاليب التــو اتبعقــا المســلمون االوائ ـل ــو عصــر الرســالة والتنزيــل ــو تحصــيل

العلوم الدينية والدنيويةه إى لـم يكتظـوا بااللتحـاق ب ـيخ معـين ينقلـون منـه المعر ـة ضـمن اروقـة

الكتعاب أو المساده و دوام منتامه واتخىوا اساليب اخرى رضتقا الحااة لنوعية تعليم معين أو
لتوا ر وسيلة أخرى للتحصيله ومن تلي االساليب التو اتخىوما:
 .1التعلم الحر (االختيار ) :لم يكن التعليم المنتام و الكتعاب والمساد مو الرريقة الوحيدم
و أخى العلوم و بداية الدعوم االسـ ميةه المسـلمون االوائـل سـلكوا سـب متنوعـة ـو
نقل العلومه والسيما الدينية منقاه وكان من بينقا ان يعلم السيد ااريته ويحسن ت ديبقـا
ممــا علمــه اهلل ســبحانه مــن العلــمه امتثــاال ألمــر رســول اهلل (صــل اهلل عليــه وســلم)ه إى

حد "أبو بردم عن أبيه قال قال رسول اهلل أيمـا راـل كانـف عنـد وليـدم علمقـا حسـن
ع
()41
تعليمقــا وأدبقــا حســن ت ديبقــا ثــم أعتققــا وتزواقـا لــه أاـران" ه يحــدد بــىلي الســيد
534

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 2216هـ

المكان والزمان وموضوعة التعليم بحسب الغاية التعليمية التو يسع ال ايصـالقا أو ان

تحصلقا من تتعلم عل يد ه وكىلي من كان يعلعم مـن ي تيـه رالبـا للمعر ـة والـتعلم ب ـكل
منظرده قـد ورد "عـن ابـن عسـاكر بـن ثعلبـة قـال لقيـف رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم
قلف يا رسول اهلل اد عنو إل رال حسن التعليم ـد عنو إلـ أبـو عبيـدم بـن الاـراح ثـم

قال د عتي إل رال يحسن تعليمي وأدبي"()42ه كما كان المسلمون ال يـدخرون وسـعا ـو

رلب العلم حت انقم ما يقابلون را يحمل علماه والسيما من علم الدينه حت يرلبـون

منــه ان يحــدثقم منــه ــيئاه ومنقــا "عــن أنــس قــال أتانــا معــاى بــن ابــل قلــف حــدثنا مــن
ررائف حدي رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم قال كنـف رديظـه قـال يـا معـاى مـا حـق اهلل

قلف اهلل ورسوله أعلم قال حقه عليقم أن يعبدو وال ي ركوا به يئا قلف ما حـق العبـاد

إىا علوا ىلي قال حققم عليه أن ال يعىبقم"()45ه ض عـن البعثـاف التب ـيرية التـو كـان
يرسلقا (صل اهلل عليه وسلم) ال القبائل التو يدعوما لإلس مه أو التـو دخلـف االسـ م
حديثاه و و قصة غزوم الرايـ دليـل علـ تلـي البعثـافه إى "قـدم علـ رسـول اهلل صـل

اهلل عليه وسلم بعد أحد رمر من عضل والقارم قالوا يا رسول اهلل إن ينا إس ما ابع

معنا نظ ار من أصـحابي يظققوننـا بعـ معقـم سـتة مـن أصـحابه ومـم مرثـد بـن أبـو مرثـد

الغنو حليف حمزم بن عبد المرلـب ومـو أميـر القـوم وخالـد بـن بكيـر الليثـو حليـف بنـو

عد أخو بنو احابو وثابف بن أبو األ لح وخبيب بن عد وزيـد بـن الدثنـة وعبـد اهلل

بن رارق"()44ه وقد اتخى بعهلل الصحابة من تول تعليم ابنـائقمه قـد ورد ـو األثـره ان

ســعد بـــن ابـــو وقـــاص (رضــو اهلل عنـــه) تعلـــم الصـــيغة التــو تقـــو االنســـان ـــر العـــين

(الحسد)ه مـن عمـر بـن ميمـونه ثـم عمـد تعليمقـا ألوالد قـراءم وكتابـة ومـو يقـول (إنـو
أ عــل ىلــي كمــا يظعــل المـدرس مـ ت ميــى )"()43ه وتعلمــف زوج الرســول (صــل اهلل عليــه
وســلم) عائ ــة بنــف ابــو بكــر (رضــو اهلل عنقمـا) الظقــه وال ــريعة منــه (صــل اهلل عليــه
وسلم) وتعلمف ال عر وأيام الناس من ابيقا وتعلمف الرب ممن كان يعود الرسول الكريم

(صل اهلل عليه وسلم) عند سقمه و اويخر عمر من و ود العرب وتحظا ما ينعتون له
مــن الع اــاف()43ه كمــا ان بعــهلل النســوم دئــبن عل ـ حضــور الماــالس التعليميــة التــو

اضــرلعف بقــا ارمــة الزمــراء (عليقــا الســ م) وامقــاف المــامنين (رضــوان اهلل علــيقن

أامعــين) مــن زوااتــه (صــل اهلل عليــه وســلم) وبعــهلل الصــحابياف(رض ـوان اهلل علــيقن

أامعــين) .قــد ورد ــو المصــادر التاريخيــة ان بعــهلل الصــحابياف عمــدن الــ روايــاف
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الحدي ومنقن الربي بنف معوى بن عظراء التو أخـىف عنقـا ابنتقـا عائ ـة وبعـهلل روام

الحدي (.)47

 .2تعلم اللغاف االانبية (لغاف االمم األخـرى) :ان تبليـغ الـدعوم االسـ مية الـ العـالم مقمـة

ثبـف القـرين الكـريم ىلــي ــو
ربانيـة كلــف بقـا النبــو محمـد (صــل اهلل عليــه وسـلم)ه وقــد ع
اآليـة ( )28مـن سـورم الظـتح قولــه تعـال ((مـو الـى أرســل رسـوله بالقـدى وديـن الحــق
لياقر عل الـدين كلـه))ه واتخـى الرسـول االكـرم (صـل اهلل عليـه وسـلم) أغلـب الوسـائل
واالساليبه منقا توايه السظاراف والكتب ال الملوي واالمراءه من العرب وغير العرب ـو

داخل وخارج الازيرم العربيةه يدعومم ال االس مه ض عـن ىلـي مـا رضـتقا ضـروراف
الدولة التو تحتم التعامل م االمم التو ااورف المسلمين ـو ازيـرم العـربه مـن اليقـود
والنصارىه أو االمم التو تحير ب رهلل العرب من روم و رس واقباره وعليه كان البـد مـن

التعامل معقمه ومم بربيعة الحال يتحدثون بلسان غير عربوه ومـن أاـل التواصـل معقـم
عبر الرسائل والمخارباف كان البد مـن االسـتعانة بـالمترامين ممـن يايـدون تلـي اللغـاف
ض عن اللغة العربية ـ ولم يكن من بين المسلمين من يايـد بعـهلل تلـي اللغـافه سـوى

سلمان الظارسـو رضـو اهلل عنـه ـ وبربيعـة الحـال سـتكون صـحة الترامـة علـ ىمـة مـن
يقوم بىليه أ بحسب أمانته و الترامة والنقله وماالء كلقم مـن غيـر المسـلمينه ممـا

يثير ال ي و الدقة بالترامةه وقد أعلن عن مىا ب كل صريح مما رو عنه (صل اهلل

عليه وسلم) انه قال "إنو واهلل مـا يمـن اليقـود علـ كتـابو"()48ه وقـد بـين المظسـرون ان

الرســـول (صـــل اهلل عليـــه وســـلم) كـــان يخ ـــ ان يقـــوم المتـــرام بالت عـــب بمضـــمون

المراس ف عبر التحريف و الترامة من العربية واليقاه "أ أخاف إن أمرف يقوديا بـ ن
يكتــب منــو كتابــا إل ـ اليقــود أن يزيــد يــه أو يــنقص وأخــاف إن اــاء كتــاب مــن اليقــود
يق أر يقود

يزيد وينقص"()49ه مـىا ضـ عـن السـرية التـو مـو مـن موابـاف الـدوله

وياكد ىلي مما ااء و حدي زيد بـن ثابـف رضـو اهلل عنـه انـه قـال "قـال لـه رسـول اهلل

صل اهلل عليه وسلم إنقا ت تينو كتب ال أحب أن يقرأما كل أحـد"()31ه أ انـه (صـل اهلل

عليه وسلم) يسع ال ان ال يرل عل المرس ف من غير من يثق بهه اقرف الحااة
تلح عل تعلم بعهلل المسلمين تلي اللغافه وبدعوم مـن الرسـول االعاـم محمـد ابـن عبـد

اهلل (صــل اهلل عليــه وســلم) .ومــىا يعــد اســتباق للرســول االعاــم محمــد (صــل اهلل عليــه
وســلم) لموابــاف ســماف الكاتــبه إى اعــل كتــاب (صــبح االع ـ ) مــن ــرور الكاتــب ان
يايد اللغاف التو يحتااقا من يخدمه و التعامل معقم عبر المراس ف نصـح علـ انـه
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"ينبغو للكاتب أن يتعلم لغة من يحتاج إل مخاربته أو مكاتبته مـن اللغـاف غيـر العربيـة
كىلي ينبغو أن يتعلم من الخرور غير العربية ما يحتاج إليـه"()31ه وورد ـو األ ثـر عـن

"زيد بن ثابف قال امرنو رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يقود قال انو
واهلل مــا يمــن يقــود علـ كتــاب قــال مــا مــر بــو نصــف ــقر حتـ تعلمتــه لــه قــال لمــا

تعلمته كان إىا كتـب الـ يقـود كتبـف إلـيقم اواىا كتبـو قـرأف لـه كتـابقم"()32ه وقـد اختلظـف
الروياف و تعلم زيد بن ثابف (رضو اهلل عنه) بين اللغة السريانية والعبرانية والمعـروف
من يريـد تعلـم لغـة قـوم ان يـتعلم لسـانقم "ولسـانقم السـريانية لكـن المعـروف أن لسـانقم

العبرانيـة يحتمــل أن زيــدا تعلــم اللســانين الحتيااـه إلـ ىلــي"()35ه وقــد ورد ــو المصــادر
التاريخية ما يثبف تعلم زيدا السريانية ب مر منه (صل اهلل عليه وسـلم)()34ه إى ورد عـن
زيد بن ثابف قال "قال لو رسول اهلل صل اهلل عليـه وسـلم :انـو اكتـب الـ قـومه خـاف
أن يزيدوا علـو أو ينقصـواه ـتعلم السـريانيةه تعلمتقـا ـو سـبعة ع ـر يومـا"()33ه وورد
ـو المصـادر التاريخيــة ان زيـد بــن ثابـف األنصـار كــان يكتـب للملــوي ويايـبقم بحضــرم

الرسول (صل اهلل عليه وسلم)ه ض عن دور و الترامة لـه (صـل اهلل عليـه وسـلم)
و ماموعة لغاف مثل الظارسية والرومية والقبرية والحب يةه إى تعلمقا و المدينـة مـن

أمل تلكم األلسن()33ه "وأخرج ابن عساكر عن عبد اهلل بن أبو بكر بـن محمـد بـن عمـرو
بن حزم قال كان زيد بن ثابف يتعلم و مدراس ماسكة تعلم كتبقم و خمس ع رم ليلة

حت كان يعلـم مـا حر ـوا وبـدلوا"()37ه و ـو روايـة أخـرى انـه (رضـو اهلل عنـه) تعلـم اللغـة

الظارسية من رسـول كسـرى ـ ثمانيـة ع ـر يومـاه واللغـة الحب ـية الروميـة مـن حااـب

النبـو (صـل اهلل عليــه وسـلم) ومـن خدمــه (صـل اهلل عليـه وســلم) اللغـة الحب ـية ومــن
خادمته (صل اهلل عليه وسلم) القبرية(.)38

ويــرى المظســرون ان ــو حادثــة زيــد بــن ثابــف االنصــار ومــا اــاء يقــا مــن تعلــم

اللسان غير العربو قراءم وخرا يه اـواز لـتعلم اللغـاف غيـر العربيـةه وىكـر "الريبـو ـو

ىيــل كـ م الماقــر ومــو غيــر اــامر إى ال يعــرف ــو ال ــر تحــريم تعلــم لغــة مــن اللغــاف
ســريانية أو عبرانيــة أو منديــة أو تركيــة أو ارســية وقــد قــال تعــال ((ومــن يياتــه خلــق

السماواف واألرهلل واخت ف ألسنتكم)) أ لغاتكم بل مـو مـن املـة المباحـاف"()39ه ويـرى
االمــام أحمــد ان ــو مــى الحادثــة ااــازم ــو حكــم تعلــم اللغــاف األانبيــة()31ه لكــن بعــهلل
علماء االمة االس مية عدوا تعلم اللغـاف االانبيـة مـن اللغـو إال إىا كـان م ـرورا بظائـدم

عندما يكون من المستحباف()31ه واتخىوا دليلقم و ىلـي الـ ان عمـر (رضـو اهلل عنـه)
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نق عنه وكر تعلم اللغة االانبيةه وأيد تظسير االمـام مالـي (رحمـه اهلل تعـال ) لقولـه ان
ما تعلم لسان غير عربو دون ان تكون غايته منظعة مثل الترامة ألولو األمر أو اإلمـام

مثــل مــا كــان مــن أمــر النبــو محمــد ابــن عبــداهلل (صــل اهلل عليــه وســلم) لزيــد ابــن ثابــف

(رضو اهلل عنه) و القصة التو وردف ينظا و مىا البح ه اازما للقاضو لما يحتااه
من صل ـو خصـومة غيـر العـرب أو مـن يقـوم باسـتيظاء أمـل الىمـة لبيـف المـال أو مـا

يترلبه كاي أسير أو ما ابقهه أما ابن يونس يرى و قول عمر (رضـو اهلل عنـه) ان

النقــو مخصــوص بالمســاده أ عــدم الســماح التحــد باللغــاف االانبيــة داخــل المســاده
يعد من اللغوه "مىا م اعت ار نا اليوم ب ن لغاف العام صارف اليوم مظتاح العلوم الكونية

التو أصبحف ضرورية لمااراف العام والترقو بـين األمـم وصـارف أيضـا مظتاحـا للتعـارف

الى أصبح ضروريا للعي

وأمن اإلنسان عل حقوقه حين االخت ر"(.)32

تعلم العلوم الدنيوية

ان ريعة المسلمين تتاه الـ اهلل تعـال

ـو كـل أمـره قـم يسـعون الـ مرضـام اهلل تعـال

و كل خرواتقمه ولكن مىا لم يمن من تـداول العلـوم الدنيويـة التـو تحقـق لقـم ـرائهلل أوابتقـا

ال ريعة السمحاء وت خى بايديقم ال تحقيققا و أرهلل اهلل تعـال ه ومـا ينتظعـون بـه ـو حيـاتقم

وتحســين أمــور معا ــقمه أ انــه ــو النتياــة النقائيــة لــتعلم العلــوم الدنيويــة تصــب ــو صــالح
تحقيق ال ـريعة والعلـوم الدينيـة والحيـام التـو ارتضـاما اهلل تعـال لعبـاد ه إى "لـم تكـن تلـي العلـوم

بعيــدم عــن اال تاــا الــدينوه قــد صــبف بالنتياــة ــو صــالح الــدينه لقــد كــان منــاي أســاس دينــو

لحااة المسلمين للرياضياف والظليه بالوسـائل القندسـية يمكـن تحديـد اتاـا القبلـة التـو يولـون
واومقم ررما و صلواتقم اليوميةه ض عن المسـلمين كـانوا ـو حااـة إلـ علمـو الحسـاب
والابر لحساب المواري والظرائهلله وليعلموا عدد األيام والسنين .وبالظلي يمكن للمسـلمين تحديـد

غــرم ال ــقر رمضــان المعاــم و ــقر الصــيام وكــىلي تحديــد األيــام المقمــة األخــرى ىاف الصــظاف

الدينيـة"()35ه وقـد ورد ـو األثـر عـن "اريـر عــن منصـور عـن إبـراميم قـال ال بـ س أن يـتعلم مــن
الناــوم والقمــر مــا يقتــد بــه  ....وعــن أبــو نضــرم قــال :قــال عمــر تعلم ـوا مــن مــى الناــوم مــا
تقتدون به و المة البر والبحر ثم أمسكوا"(.)34

االقسام الداخلية و عصر الرسالة والتنزيل

عمـد الرسـول محمـد (صـل اهلل عليـه وسـلم) الـ تخصـيص مكـان إلقامـة رلبـة العلـم الـىين
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تظرغ ـوا للدراســة والتحصــيل العلمــو ــو المســاد النبــو ال ــريفه إى خصــص موقع ـا مال ـ

ــو

ــمالو المســاد يقرنــه م ـاالءه والــىين كــانوا مــن ق ـراء المســلمينه يتكظــل بيــف مــال المســلمين

باالنظاق عليقم لمدم التحصيل العلموه حت يتموا تعليمقمه أو يكتظوا بقدر منهه وارلق عل مىا

المكــان بالصــظة()33ه و"الصــظة دكــة ــو اقــر المســاد النبــو كــان ي ـ و إليقــا المســاكين اواليقــا
ينسب أمل الصظة"(.)33

المرأم والتعليم و عصر النبوم

ان ما ورد و بعهلل المصادر من حدي

و باب تحريم رلـب العلـم للمـرأمه والـى اـاء ـو

نصه عن عائ ة أن النبو (صـل اهلل عليـه وسـلم) قـال (ال تعلمـوا نسـاءكم الكتابـة وال تسـكنومن

الع لو وخير لقو المـامن السـباحة وخيـر لقـو المـرأم المغـزل) لكنـه عـد مـن االحاديـ الضـعيظة
والبعهلل عـدما ـو االحاديـ الموضـوعة()37ه ومـىا مـا تاكـد سـيرته (صـل اهلل عليـه وسـلم)ه إى
ورد "عن أبو سعيد ااءف ام أردم إل رسول اهلل قالف يـا رسـول اهلل ىمـب الراـال بحـديثي ااعـل
لنا من نظسي يوما ن تيي يه تعلمنا مما علمي اهلل قال ااتمعن و يوم كـىا وكـىا ـو مكـان كـىا

وكىا اات معن تامن رسول اهلل علمقن مما علمه اهلل ثم قال ما منكن امرأم تقدم بين يديقا من
ولــدما ث ثــة إال كــان لقــا حاابــا مــن النــار قالــف امـرأم مــنقن يــا رســول اهلل اثنــين قــال عادتقــا

مــرتين ثــم قــال واثنــين واثنــين واثنــين"()38ه ان االس ـ م لــم يظــرق بــين الراــل والمــرأم ــو العلــم

ورلبه()39ه ومـىا مـا ياكـد الحـدي ال ـريف "رلـب العلـم ريضـة علـ كـل مسـلم"()71ه واـاء ـو
مصدر يخر بلظاه "رلب العلم ريضة عل كـل مسـلم ومسـلمة"()71ه وبقـىا لـم يسـتثن (صـل اهلل

عليه وسلم) أ انس أو ئة أو عمر من السعو واالاتقاد لتحصيل العلمه وحت لو أخـىنا بلظـا

الحـدي اال وله الـى اــاء بلظـا العمــومه أ (علـ كـل مســلم)ه ال ناـد يــه اسـتثناء لمســلم دون
يخر ىكر أم انث ه ويعد "قوله باب تعليم النبو صل اهلل عليه وسلم أمته من الراال والنساء مما
علمه اهلل ليس ب أر وال تمثيل قال المقلب مراد ان العالم إىا كان يمكنه ان يحد بالنصـوص ال

يحد بنار وال قياسه"()72ه وياكد ىلي ما ورد و األثر "عن ابن عباس قـال  ....ان رسـول اهلل
صــل اهلل عليــه وســلم خــرج ومعــه ب ـ ل اــن انــه لــم يســم النســاء ــوعاقن وأمــرمن بالصــدقة
اعلـف المـرأم تلقـو القــرر والخـاتم وبـ ل ي خــى ـو رــرف ثوبـه  ....وكانــف الموعاـة بقولــه إنــو

رأيتكن أكثر أمل النار ألنكن تكثرن اللعن وتكظرن الع ير إن قلف أين مرابقته لقولـه وتعلـيمقن
قلف و قوله وأمرمن بالصدقة وال ي أن و األمر بالصدقة التعليم بقا أنقا تكظر الخرايا وتد

الب يا"()75ه كما انه (صل اهلل عليه وسلم) اليمكن ان يقوم بمن النساء من التعلم والتعلـيم ومـو
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مــن كــان يحــرهلل النســاء علـ رلــب العلــم والمعر ــةه كمــا يحرضــقن عل ـ التصــد للتعلــيمه ولــم

يسـتثنو مـن ىلـي حتـ زوااتــه (صـل اهلل عليـه وسـلم) إى ورد "عــن ال ـظاء بنـف عبـد اهلل قالــف

ـو النبــو صــل اهلل عليــه وســلم وأنــا عنــد حظصــة قــال أال تعلمــين مــى رقيــة النملــة كمــا
دخــل علـ ع
علمتقا الكتابة  ....بقىا حد أو حـدثف بـه أحمـد بـن حنبـل قـال مـىا رخصـة ـو تعلـيم النسـاء

الكتابة  ....ومو دليل عل اواز تعلم النساء الكتابة"(.)74
معلموا عصر النبوم

ان امـام المعلمـين ـو عصــر النبـوم مـو محمــد ابـن عبـد اهلل (صــل اهلل عليـه وسـلم) إى كــان

يالس للمسلمين و بيته و مكة المكرمـة والمدينـة المنـورم و ـو المسـاد النبـو ال ـريف يعلـم
المسلمين أمور دينقمه وبما انه (صل اهلل عليه وسـلم) القـدوم التـو يتمثلقـا المسـلمونه السـيما
مسلموا عصر النبومه ض عن الحدي ال ريف الى ورد و األثـر واـاء يـه "بلغـوا عنـو ولـو

ييـة"()73ه لقــىا انبــرى عــدد مـن أمــل البيــف (سـ م اهلل علــيقم أامعـين) وثلــة مــن الصــحابة الكـرام

(رض ـوان اهلل علــيقم أامعــين) لتعلــيم المســلمين أمــور ديــنقمه الســيما ــو المدينــة المنــورم بعــد
استقرار دولة االس م ووضوح معالمقا بعد القارمه ومن أمم الصظاف التو كان من الوااـب علـ

المعلم المسلم اإللتزام بقا ان يكون رحيما بالت ميـى ي خـىمم بالتـدرج ـو العلـم حنونـا ابويـاه ومـىا
اتباعا ألوامر (صل اهلل عليه وسـلم) الـى ورد عنـه انـه قـال "علمـوا وال تعنظـوا ـان المعلـم خيـر
مــن المعنــف"()73ه ولكــن أمــر التعلــيم لــم يقتصــر عل ـ المســلمين لقلــة عــددمم والن ــغال بعضــقم

بــامور الكتابــة لــوحو التنزيــل وأمــور الاقــاد وادارم الدولــة االس ـ مية الظتيــةه ينــىايه قــام بعــهلل

اصحاب الدياناف االسماوية االخـرى بقـىا الـدور ضـ عـن الم ـركينه ضـ عـن تحـريم اخـت ر

دور للمعلمـــاف مـــن النســـاء لتعلـــيم نســـوم المســـلمينه ضـــ عـــن حيـــاء
النســـاء بالراـــال أاقـــر ا
المسلماف الراغباف و تعلـم امـور ديـنقن مـن سـاال الرسـول (صـل اهلل عليـه وسـلم) ـو بعـهلل
أمورمن أو من يملي من العلم يئا مما يخصقنه انبرف بقـىا الـدور عـدد مـن نسـاء المسـلماف

عل رأسقن عدد من أمل بيف النبوم (عليقم الس م أامعين)ه وعليه يكون معلمو عصـر النبـومه
ض عنه (صل اهلل علييه وسلم)ه عل صنوف متنوعة بحسب المعتقد والانس وكما ي تو:
 .1المعلمون من الراال ـ ومم ث ثة أصناف:

أ .الىميون :ومم االحبار الى كانوا يقومون بعملية تدريس اليقودية والتب ير بقا و
مد ار ــقم بيثــرب (المدينــة المنــورم قبــل القاــرم)ه إى ان مــىا المكــان اســتخدم عنــد

اليقــود للعبــادم ض ـ عــن مدرســة للــتعلم والتثقيــفه وقــد تــردد عليــه بعــهلل عــرب
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الازيرم و العصر الااملو ليسمعوا ديـن اليقـوده كمـا تـردد عليـه بعـهلل المسـلمين
ــو بدايــة الــدعوم اإلس ـ مية لــتعلم القــراءم والكتابــة()77ه ضــ عمــن كــان يقصــد

المدينــة للعمــل ــو التعلــيمه إى ورد ــو األثــر "ان اظينــةه ومــو مــن نصــارى الحيــرمه

ااء المدينة يعلم الكتابة بقا"(.)78

ب .الم ركون :ان الدور الى أدا زيد بن ثابف االنصار رضو اهلل عنـه ـو الترامـة
والكتابـة كــان ثمــرم االاتقــاد الحثيـ للرسـول محمــد (صــل اهلل عليــه وســلم) لــدعوم

المســلمين ال ـ الســعو لــتعلم الق ـراءم والكتابــةه ومحاولــة القضــاء عل ـ االميــة بــين
صظوف المسلمينه إى وصل أمتمامه (صل اهلل عليه وسلم) و ىلي ان اعـل ـداء

اســرى معركــة بــدر الكبــرىه لمــن عاــز عــن د ـ المــال ــداء نظسـهه تعلــيم نظــر مــن
صــبية المســلمينه علـ الــرغم مــن ان مبلــغ الظــداء لــم يكــن بالقليــل وقتقــاه إى "ىكــر
الماورد

و كتابه أدب الدنيا والدين نق عن ابن قتيبة أن العرب كانف تعاـم قـدر

الخر وتقدر من أال نا

حت قال عكرمة بلغ داء أمل بـدر أربعـة يالف حتـ إن

الراــل ليظــادى عل ـ أنــه يعلــم الخــر لمــا مــو مســتقر ــو نظوســقم مــن عاــم خرــر

واقور نظعه وأثر "()79ه وروية عـن السـقيلو "كـان ـو األسـرى يـوم بـدر مـن يكتـب

ولم يكن و األنصار أحـد يحسـن الكتابـة كـان مـنقم مـن ال مـال لـه يقبـل منـه أن
يعلم ع رم من الغلمان الكتابة ويخل سبيله يومئى تعلـم الكتابـة زيـد بـن ثابـف ـو

اماعة من غلمان األنصار"()81ه وكانف مى مو نقرة االنر ق النت ار المتعلمين
ـــو المدينـــةه إى يـــىكر أبـــو الو ـــاء نصـــر القـــورينو المصـــر

ـــو كتابـــه المرـــال

النصرية و األصول الخرية ان الكتابـة العربيـة كثـرف ـو المدينـة بعـد مـرور عـام

عل مارته (صل اهلل عليه وسلم) ()81ه ضـ عـن لظاـة المعلـم مـن األلظـاا التـو
استخدمف و وقف مبكر من العصور االسـ مية االولـ ه إى وردف مـى اللظاـة ـو

أحد القصص التو أكدف عل اتخاى المعلمين من الم ركينه وااء يقـا "ان غ مـا
ااء يبكو إل أبيهه قال له أبو  :مـا ـ نيف ااـاب الغـ م :ضـربنو معلمـوه قـال

له أبو  :الخبي !! يرلب بىحل بدر واهلل ال ت تيه أبدا ـ أ يريد المعلم من ىلي الثـ ر
ليوم مزيمة الم ركين و معركة بدر"(.)82

ف .المسلمون :ان مقمة التعليم لما يقـا مـن عاـم ـو ن ـر الـدعوم االسـ مية ااتقـد
ماموعـة مـن الصــحابة (رضـوان اهلل علـيقم أامعــين) ـو العمـل بقــاه اتباعـا لقولــه

(صل اهلل عليه وسلم) بما ورد "عن عبـد اهلل بـن عمـرو قـال قـال رسـول اهلل صـل
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اهلل عليه وسلم بلغوا عنو ولو يية وحدثوا عن بنـو إسـرائيل وال حـرج"()85ه متخـىين

ا كاال متعددم من انوا التعليمه أ ررق متعـددمه ـو منـازلقم أو ـو المسـاد أو
تعلــيم ابنــائقم وأملــيقم واي ـرانقمه وكــان مــن بــين ابــرز المعلمــين ــو زمــن الــوحو

والتنزيل "عبد اهلل بن سعيد بن العاصو قال أمـر رسـول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلم

أن يعلم الناس الكتابـة بالمدينـة وكـان كاتبـا محسـنا"()84ه وكـان اسـمه ـو الاامليـة
الحكــم بــدل اســمه (صــل اهلل عليــه وســلم) ال ـ عبــد اهلله أمــر (صــل اهلل عليــه
وسلم) أن يعلم المسلمين القراءم والكتابة و المدينة واست قد يوم بدر ومـنقم مـن
ىكر است قاد و يـوم ماتـة و ـو روايـاف أخـرى است ـقد يـوم اليمامـة (رحمـه اهلل

تعال )()83ه ومنقم عبادم بـن الصـامف (رضـ

اهلل عنـه) الـى حـين حضـر المـوف

ام امله ومعار ه ليستو وا منه حققم ان كان لقم عليه حق قالوا (بل كنـف والـدا

ومادبا)()83ه كما ورد و األثر يما رو "عن األسود بـن يزيـد قـال :أتانـا معـاى بـن
ابل باليمن معلما وأمي ار"()87ه كما ان ما روية ينظـا عـن ثعلبـة وقصـة تعليمـه تثبـف

ان ابــا عبيــدم ابــن الاـراح كــان مــن المعلمــين()88ه ض ـ عــن الكثيــر مــن الصــحابة
الىين كانوا يـرون الحـدي ويعلمـون النـاس أمـور ديـنقم ـو أمـاكن متعـددم وأوقـاف

مختلظة من الليل والنقار.

 .2المعلماف من النساء:

لم يكن الدور الى أدا الراال ـو التعلـيم ونقلـه للمسـلمين منحسـ ار بقـمه قـد كـان

للنساء المسلماف االوائل دور متميز و مىا ال نه مثلما حرهلل االس م المرأم للسـعو
و التعلم حثقا عل نقل العلم لآلخرينه خىف تتصدر بعهلل الماـالس التعليميـة للقيـام

بدور المعلم يقاه وكان البيف النبو ال ريف السباق و مىاه كمـا مـو السـباق ـو كـل

كن يملكن يئا من العلم والمعر ـةه ومـن منـا قسـمف
خيره ض عن الصحابياف ال تو ع
اصناف المعلماف من المسلماف اال وائل عل صنظين:
أ .أمــل بيـــف النبـــوم :ان الرســـول االعاـــم محمـــد (صـــل اهلل عليـــه وســـلم) كـــان قـــدوم
للمسلمينه وكان حريصا ان ياعـل أول أمـر ـو بيتـهه ابتـدأ بكـل أمـر ب مـل بيتـهه

حت كانوا قدوم للمسلمينه ومن تلي األمور التو حرهلل عليقا أمل بيتـه مـو الـتعلم

علو النبو صل اهلل عليـه وسـلم وأنـا
والتعليمه ومنقا ما ورد "عن ال ظا قالف دخل ع
عند حظصة قال أال تعلمين مى رقية النملة كمـا علمتقـا الكتابـة قـال الخرـابو ـو

معالم السـنن ـو مـىا الحـدي دليـل علـ أن تعلـم النسـاء الكتابـة غيـر مكـرو "()89ه
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وبقىا رعف نسوم البيف النبو ال ريف بالسعو للتعلم كما عمـدن الـ التعلـيمه إى

"كانف بضعة رسول اهلل (صل اهلل عليه وسلم) سيدم نساء العالمين ارمـة الزمـراء

س م اهلل عليقا تقوم بتعليم نساء المسـلمين بـاآلداب اإلسـ مية وأحكـام الـدين"()91ه
ضـ عــن أم المــامنين زوج النبــو (صــل اهلل عليــه وســلم) عائ ــة بنــف أبــو بكــر

(رضـو اهلل عنقمــا) عـدف مــن المعلمـينه لمــا كانـف تقــوم بـه مــن دور الوسـير بــين
نساء المسلمين والرسول محمد (صل اهلل عليه وسلم)()91ه حت ااء و األثـر ان

رسول اهلل (صل اهلل عليه وسلم) قال "خىوا نصف دينكم عن مى الحميراء"(.)92

ب .الصحابياف :من األدل التو أتخىف بانقا ت ـير الـ اقـور التعلـيم ب ـكل مبكـر ـو
صــدر االس ـ م مــو واــود أدواف التعلــيم مــن دواف وق ـراريس يســتخدمقا المعلمــون
والرلبة ـو عمليـة الـتعلمه ومنقـا "كـان اللـوح المخصـص للكتابـة مواـودا ـو وقـف

مبكــر اــداه لقــد روى عــن أم الــدرداء أنقــا كتبــف علـ لــوح مــن مــىا النــو عبــاراف
الحكمة ليقلدما تلميى كانـف تعلمـه الكتابـة والقـراءم"()95ه كمـا تبـرمن مـى القصـة ان

مى الصحابية كانف من المعلماف و بداية الرسـالة المحمديـةه ضـ عـن ال ـظاء

أم سليمان بن أبو حثمة التو ىكرف ـو قصـة تعلـيم حظصـة زوج النبـو (صـل اهلل

عليــه وســلم) وأمــر تعليمقــا()94ه كمــا رو الحــدي عــن بعــهلل الصــحابياف مــنقن

"الربي بنف معوى بن عظراء األنصارية المدنية سـمعف النبـو صـل اهلل عليـه وسـلم
روى عنقا خالد بن ىكوان و الصوم والاقاد و قود الم ئكـة بـد ار"()93ه ومـىا يـدل

علـــ ان منـــاي مـــن كـــان ياالســـقا وي خـــى منقـــا الحـــدي ه ضـــ عـــن كثيـــر مـــن

الصحابياف التو روين الحدي عنه (صل اهلل عليه وسلم).
أار التعليم و عصر النبوم

ان المسـلمين سـعوا للـتعلم ممـن يعـرف القـراءم والكتابـة مـن الم ـركين والمسـلمين علـ حــد

سواءه ولكن من األمور الاومرية التو تظرق بين مىين الصنظين من المعلمينه ضـ عـن مـادم

أاـر علـ التعلـيمه بال ـكل
التعليمه مو اتخاى األاـره قـد كـان المعلمـون مـن الم ـركين ي خـىون ا

المبا ــر أو ب ــكل غيــر ماب ــر مثــل ــداء أســرى بــدره ولكــن بعــهلل المعلمــين قــد تظرغ ـوا للعلــم
والتعليمه وعليه البد من التكظل بنظقاتقمه ومنا كان الخ ف بين علماء االمة االس مية و تحريم

أو إباحة أار من يقوم بالتعليم.
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 )1تحــريم االاــر علـ التعلــيم :ان المســلمين ــو بدايــة الــدعوم االسـ مية ســعوا للعلــم والتعلــيم
مرضام هلل تعال ه وعليه لم يسـعوا للتكسـب عـن رريـق العمـل ـو التعلـيمه " كـان المعلمـون

األوائل و اإلس م يكرمون أن ي خى المعلم أا ار مقابل التعليم لم يتقاضوا يئا عن ىليه إى

ان العلماء المسلمين كانوا يع عدون تعليم القرين وما يتعلق به ر ا وواابـا دينيـا لمـن يتـوال
ـ ي خــىون عليــه أاــر"()93ه وقــد اعــل بعــهلل علمــاء االمــة االس ـ مية األاــر عل ـ التعلــيم
محرما رعا استنادا عل ماورد من حدي نقـل عنـه (صـل اهلل عليـه وسـلم)ه إى ورد "عـن

عبادم بن الصـامف رضـو اهلل تعـال عنـه قـال علمـف ناسـا مـن أمـل الصـظة الكتـاب والقـرين
مدى إلو رال منقم قوسا قلف ليسف بمال وأرمو عليقا و سبيل اهلل قلف آلتين رسول

اهلل صل اهلل عليـه وسـلم ألسـ لنه تيتـه قلـف يـا رسـول اهلل راـل أمـدى إلـو قوسـا ممـن
كنف أعلمه الكتاب والقرين وليسف بمـال وأرمـو عليقـا ـو سـبيل اهلل قـال إن كنـف تحـب أن

تروق روقا من نار اقبلقا"()97ه إى ان ن ر التعليم يعد وااـب علـ المسـلم الـى حبـا اهلل
ب وء منهه وال ياوز له ان يكتمه عـن غيـر مـن المسـلمينه إى "قـال النبـو مـن علـم علمـا
كتمه ألامه اهلل تعال بلاام من نار يوم القيامة"()98ه كما ورد عن ابن الاوز

و تظسـير

اآلية ( )139من سورم (البقرم) و "قولـه تعـال ((إن الـىين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن البينـاف
والقدى من بعد ما بينا للناس و الكتـاب أولئـي يلعـنقم اهلل ويلعـنقم ال عنـون))  ....قـال

ومى اآلية تواب إاقار علوم الدين منصوصة كانف أو مسـتنبرة وتـدل علـ امتنـا اـواز

أخى األارم عل ىلي إى غير اائز استحقاق األار عل ما ياب"()99ه المسـلم يسـع لن ـر
علم اهلل تعال مرضام له سبحانه وال يسع ليظيد منه و أمور معا ـه ودنيـا ه وياكـد ىلـي

ما ورد "عن أبو مريرم قال قال رسول اهلل صل اهلل عليـه وسـلم مـن تعلـم علمـا ممـا يبتغـو

به واه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا لم ياد عرف الانة يوم القيامـة يعنـو

ريحقا"()111ه بل ان ما ااء و األثر من ان عل المتعلم من المسـلمين ان يسـع مـو الـ

من ال يملي من العلم يئاه قد ورد عن "األ عريين مـم قـوم ققـاء ولقـم ايـران اظـام مـن
أمل الميا من األعراب بلغ ىلي األ عريين توا رسول اهلل صل اهلل عليـه وسـلم قـالوا يـا

رســول اهلل ىكــرف قومــا بخيــر وىكرتنــا ب ــر مــا بالنــا قــال لــيعلمن قــوم اي ـرانقم وليظققــنقم
وليعانقم ولي مرنقم ولينقونقم وليتعلمن قوم من ايرانقم ويتعاون ويتظققون أو ألعاالنقم
العقوبة و الدنيا قالوا يا رسول اهلل أنظرن غيرنا عاد قولقم عليـه وأعـادوا قـولقم أنظرـن

غيرنا قال ىلي أيضا قالوا أمقلنا سنة ـ مقلقم سـنة ليظققـومم ويعلمـومم ويعاـومم ثـم قـ أر
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رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم مى األية (لعن الـىين كظـروا مـن بنـو إسـرائيل علـ لسـان

داود)" (.)111

 )2إباحة األار عل التعليم :من االحادي ال ريظة التو أسس عليقا علماء االمة ممن حرمـوا
التعليم باالار ما ورد عن الصحابو الاليل عبـادم بـن الصـامف رضـو اهلل تعـال عنـهه وقـد
روية ىاف الحدي عل ان القصة كانف للصحابو ابـو ابـن كعـب رضـو اهلل عنـه واـاء ـو

نصقا عن "ابو بن كعب قال علعمف راـ القـرين مـدى إلـو قوسـا ـىكرف ىلـي لرسـول اهلل

صـــل اهلل عليـــه وســـلم قـــال إن أخـــىتقا أخـــىف قوســـا مـــن نـــار رددتقـــا"()112ه وضـــعف
المتخصصون باع م الراال إسناد مىا الحدي ()115ه ومنقم ابن الاوز الى قـال بـان أبـو
عبيدم وعبدالرحمن بن ابو سليم الى نقل عنقما مىا الحدي ضعيظان ويرى ان مىا حـدي

ال يصح عن رسول اهلل (صل اهلل عليه وسلم)()114ه و"مما يـدل علـ الرخصـة ـو ىلـي مـا
روى أبــو ســعيد الخــدر رضــو اهلل عنــه أن نظ ـ ار مــن أصــحاب النبــو مــروا بحــو مــن أحيــاء

العـرب لـدر راـل مـنقم قـالوا مـل ـيكم مـن راق رقـا راـل بـ م الكتـاب ـ عرو قريعـا مـن

الغنم قـدموا علـ النبـو ـ خبرو قـال مـن أخـى برقيـة بارـل قـد أخـىف برقيـة حـق اضـربوا
معكم بسقم وقال تعلموا القرين وسلوا اهلل به من قبل أن يتعلمه قوم يسـ لون بـه الـدنيا ـإن
القرين يتعلمه ث ثة نظر رال يبامو به ورال يست كل به ورال يق أر هلل"()113ه ووردف قصة

أخرى تدعم ما ااء و نص القصـة األولـ إى رويـة "عـن ابـن عبـاس أن نظـ ار مـن أصـحاب

رسول اهلل صل اهلل عليه وسـلم مـروا بمـاء ـيقم لـديغ أو سـليم عـرهلل لقـم راـل مـن أمـل
الماء قال مل يكم مـن راق إن ـو المـاء راـ لـديغا أو سـليما ـانرلق راـل مـنقم قـ أر أم
الكتاب عل

ـاء بـ أر اـاء بال ـاء إلـ أصـحابه كرمـوا ىلـي وقـالوا أخـىف علـ كتـاب اهلل

أا ار ت رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم خبر بما كان قـال رسـول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلم إن أحق ما اخىتم عليه اا ار كتاب اهلل عز وال"()113ه وقد أختلف المظسرون ـو أخـى

األار من عدمه إى "قال أبو اللي

كتاب البستان التعليم عل ث ثة أواه أحدما للحسبة

وال ي خى به عوضا والثان أن يعلم باألارم والثال أن يعلـم بغيـر ـرر ـإىا أمـدى إليـه قبـل
ــاألول م ـ اور عليــه ومــو عمــل األنبيــاء علــيقم الص ـ م والس ـ م والثــان مختلــف يــه قــال

أصحابنا المتقدمون ال ياوز لقوله صل اهلل عليه وسـلم بلغـوا عنـ ولـو ييـة وقـال اماعـة
من المت خرين ياوز مثل عصام بن يوسف ونصـر بـن يحيـ وأبـ نصـر بـن سـ م وغيـرمم

قــالوا واأل ضــل للمعلــم أن ي ــارر األاــرم للحظــا"()117ه وعليــه يــرى بعــهلل علمــاء االسـ م ان
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"تعليم الصبيان الكتابة و المساد باالارم وتعليمقم تبرعا اائز كتلقين القـرين وتعلـيم العلـم
ومىا كله ب رر ان ال يحصل ضرر بحبر وما أ به ىلي"(.)118

الخاتمة

ان التعلم والتعليم من األمور األساسـية التـو عمـد االسـ م لتثبيـف اركانقـا النقـا عمـاد االمـة

الصالحةه وىلي عن رريق القـرين الكـريم والسـنة النبويـة الم ـر ةه لمـا تحملـه مـن المنـا

علـ

المســتويين الــدينو والــدنيو ه قــد ســع المســلمون كا ــة ال ـ تلبيــة التكليــف الربــانو ــو تبليــغ

الدعوم المحمدية لكل من لم تصلهه وعليه كان البد من أخـى العلـم ممـن يمتلكـهه ابتـداء بالرسـول
االعام محمد (صل اهلل عليه وسلم) ومـرو ار بمـن يحمـل العلـوم الربانيـة مـن أمـل البيـف (علـيقم

الس م أامعين) والصحابة الكرام (رضوان اهلل عليقم أامعين)ه وبمـا ان نقـل العلـم الـدينو يحتـاج
الـ التثبــف والدقـة ــو النقـل كــان للداعيـة المايــد للقـراءم والكتابــة أ ضـلية علـ مـن ي خــى علــم
الــدين بــالتلقين ال ــظامو والحظــاه مــن منــا كــان ن ــوء المــدارس التعليميــةه منــى بدايــة الــدعوم

االس ـ ميةه للنقــوهلل ب عبــاء ن ــر األس ـ مه ومــن ثــم ن ــوء المــدارس التخصصــية ــو المرحلــة

الثانيةه مرحلة ما بعد القارم و المدينة المنورمه ن الكتعاب الـى أمـتم بتعلـيم الصـبية القـراءم
والكتابة وأساسياف علوم الـدين االسـ مو الحنيـفه ضـ عـن تعلـيم اآلبـاء لمـن مـم بكـنظقم مـن

الاوار والصـبية مـن البنـين والبنـافه واقـر التعلـيم المنظـرده بـان يقـوم معلـم واحـد بـالتردد علـ

تلميى ه وكان غالبا يكون تعليم النساء بقى الرريقةه أو تردد الت ميى علـ معلمقـم ـو بيتـه أو
و أ مكان يالـس يـهه وغالبـا مـا يكـون ـو المسـاده أو ـو اـوار (الكتعـاب)ه ومـن ثـم كانـف

الحلقــاف األكثــر تخصصــا ــو التعلـــيمه التــو تعــادل المرحلــة الثانويـــة ــو يومنــا مــىاه وتســـم

بالحلقــافه ويكــون موقعقــا المســاده ض ـ عــن التعلــيم الــى ي ـواز التعلــيم الاــامعو اليــوم ــو
مرحلتــه االوليــةه والــى يكــون مكانــه ايضــا ــو المســاده ضــمن حلقــاف يقيمقــا بعــهلل الصــحابة

لتــدارس الق ـرين الكــريم والســنة النبويــة الم ــر ةه ولــم يكــن منــاي م مــح للتعلــيم العــالو ــو ىلــي

الوقــف النتظــاء الحااــة ل اتقــاد مـ واــود النبــو (صــل اهلل عليــه وســلم) ونــزول الــوحو (عليــه

الس م) بك م اهلل تعال الى يحمل كلمة الظصل و أية مسئلة تستاد.

تنو صنوف المعلمين و بداية الدعوم االس ميةه كان منقم الم ركون مثل أسـرى معركـة

بــدر الكبــرىه والمســلمين والمســلماف مــن أمــل البيــف (علــيقم الس ـ م أامعــين) والصــحابة الك ـرام

(رضوان اهلل عليقم أامعين)ه واختلظف نوعية التعليم تبعا لمعتقد المعلمه وتبعقـا أخـى األاـر علـ
التعليمه لم ي خى المسلمون األار عل التعليم كما عل غيرمم ىلي.
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ان االس م دين نزل للناس كا ة ولقىا لم يظرق بين رال اوامـرأم ـو تكاليظـهه ومنقـا التعلـيم
والتعلمه ولقىا اقر و بداية الدعوم االس مية عدد مـن المتعلمـاف والمعلمـاف مـن البيـف النبـو

الرامر وعموم المسلمينه روين الحدي ونقلن العلم و الماتم االس مو و ىلي الوقف.
ان العلوم ال رعية لم تمن تعلـم العلـوم الدنيويـةه والسـيما لمـن كـان منقـا يصـب بـالنظ

ـو

الحيام االس مية ويسقم و تحقيق رائهلل رعيةه تعلم المسلمون االوائل ما يخدمه و معر ة

غرم ال قر واللغاف االانبية التو تعينقم و صحة الترامة وسرية المراس ف.

ممـا تقــدم يتضــح ان االسـ م ديــن علــم ومعر ــة وتعلـمه ااتقــد لن ــر العلــم بــين صــظوف مــن

يدخله وسع لن ر و ربو من يحير به أو يرلبهه ضمن ماسساف منتامة أو بانتاـام ازئـوه
ــو عمــل منامــة لن ــر العلــم ال ــرعو الــى كلظقــم اهلل تعــال بــه وحــثقم عل ـ تبلييغــه الرســول

االعام محمد (صل اهلل عليه وسلم).
القوام
)1

حمـاد ه محمـد ه مختصـر النظــائس ـو تـاريخ المـدارس ه مكتبــة االميـر للرباعـة واالستنسـاد ه بغــداد ه

 2111ه ص.99

)2

القلق ند ه أحمد بـن عبـد اهلل ه مـثثر اإلنا ـة ـو معـالم الخ ـة ه ج 5ه تحقيـق  :عبـد السـتار أحمـد

)5

القيثمــو ه علــو بــن أبــو بكــر ه مام ـ الزوائــد ومنب ـ الظوائــد ه ج 1ه دار الريــان للت ـ ار  /دار الكتــاب

راج ه مربعة حكومة الكويف ه ر 2ه الكويف ه  1983ه ص.553

العربو ه القامرم  /بيروف ه  1417ه ص.135

)4

الارااو ه زياد علو ه التربية و صدر اإلس م خـ ل المـرحلتين المكيـة والمدنيـة (السـرية والاقريـة) ه

ر 4ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ه الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi

 )/educationInIslam.pdfه  2118ه ص.175

)3

البخـــار ه أبـــو عبـــداهلل محمـــد بـــن إســـماعيل الاعظـــو ه الاـــام الصـــحيح المختصـــر ه ج 1ه تحقيـــق:

مصرظ ديب البغا ه دار ابن كثير ه ر 5ه اليمامة ـ بيروف ه 1987ه ص.57

)3

البغداد ه أبو منصور عبد القامر بن رامر بن محمد ه الظرق بين الظرق وبيان الظرقـة الناايـة ه ج1

)7

حماد ه مصدر سابق ه ص.118

)8

حماد ه مصدر سابق ه ص.88

ه دار اآل اق الاديدم ه ر 2ه بيروف ه  1977ه ص.89

)9

ابن حبان ه محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمو البستو ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان ه

ج 1ه تحقيق :عيب األرناور ه ماسسة الرسالة ه ر 2ه بيروف ه  1995ه 289ـ.291
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أبو عوانة ه يعقوب بن إسحاق االسظرائنو ه مسند أبو عوانـة ه ج 1ه دار المعر ـة ه بيـروف ه د.ف .ه
النوو ه ابو زكريـا يحيـ بـن ـرف الدم ـقو ه ريـاهلل الصـالحين مـن كـ م سـيد المرسـلين ه ماسسـة

الريان للرباعة والن ر ه ر 2ه بيروف  /لبنان ه (د.ف) ه ص.511

)12

المقدســو ه أبــو عبــد اهلل محمــد بــن مظلــح ه اآلداب ال ــرعية والمــنح المرعيــة ه ج 5ه تحقيــق :ــعيب

)15

القر و ه أبو محمد عبد القادر بن ابو الو اء محمد بن ابو الو اء ابو الظـداء ه الاـوامر المضـيئة ـو

األرناور  /عمر القيام ه ماسسة الرسالة ه ر 2ه بيروف ه  1993ه ص.573

ربقاف الحنظية ه ج 1ه مير محمد كتب خانه ه كرات و ه د.ف .ه ص.315

)14

ابن أبو يبة ه أبو بكـر عبـد اهلل بـن محمـد ه الكتـاب المصـنف ـو األحاديـ واآلثـار ه ج 3ه تحقيـق:

)13

اإل ـبيلو ه أبــو محمــد عبــد الحــق ه األحكــام ال ــرعية الكبــرى ه ج 1ه تحقيــق :أبــو عبــد اهلل حســين بــن

كمال يوسف الحوف ه مكتبة الر د ه الرياهلل ه 1419مـ ه ص.284

عكا ة ه مكتبة الر د ه السعودية  /الرياهلل ه  2111ه ص.119

)13

الكتــانو ه عبــد الحــو ه ناــام الحكومــة النبويــة المســم التراتيــب اإلدرايــة ه ج 1ه دار الكتــاب العربــو ه

)17

حماد ه مصدر سابق ه ص.111

)18

ابن حبان ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.287

)21

ابن خزيمة ه محمد بن إسحاق بن خزيمـة أبـو بكـر السـلمو النيسـابور ه صـحيح ابـن خزيمـة ه ج 5ه

بيروف ه د.ف .ه ص.49

)19

اابن حبان ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.521

تحقيق :محمد مصرظ األعامو ه المكتب اإلس مو ه بيروف ه  1971ه ص.131

)21

البيققو ه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علو بن موس ه سنن البيققو الكبرى ه ج 7ه تحقيـق :محمـد

)22

ابن أبو يبة ه مصدر سابق ه ج 3ه ص.284

عبد القادر عرا ه مكتبة دار الباز ه مكة المكرمة ه  1994ه ص.242

)25

األصظقانو ه أبو القاسم الحسين بن محمد بن المظضل ه محاضراف األدبـاء ومحـاوراف ال ـعرء والبلغـاء

ه ج 1ه تحقيق :عمر الربا ه دار القلم ه بيروف ه  1999ه ص.33

)24
)23

حماد ه مصدر سابق ه ص.111

الزبيد ه أبو الظـيهلل محـب الـدين السـيد محمـد مرتضـ الحسـينو الواسـرو الحنظـو ه تـاج العـروس مـن

اوامر القاموس ه ج 1ه تحقيق :علو ير ه دار الظكر للرباعة والن ر والتوزي ه بيروف ه  1994ه ص.91

)23

حماد ه مصدر سابق ه ص.3

)28

ابن م ـام ه أبـو محمـد عبـد الملـي بـن م ـام بـن أيـوب الحميـر ه السـيرم النبويـة البـن م ـام ه ج 2ه

)27

حماد ه مصدر سابق ه ص.113

تحقيق :ره عبد الرءوف سعد ه دار الايل ه بيروف ه 1411مـ ه ص187ـ.188

علو ه اواد ه المظصل و تاريخ العرب قبل اإلس م ه مكتبة النقضة ه بغداد ه د.ف ه ص.294
)29
ابن مناور ه ابو الظضل محمد بن مكرم األ ريقو المصر ه لسان العـرب ه ج 1ه دار صـادر ه بيـروف
)51
ه د.ف .ه ص.399
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الظيــروز يبــاد ه ماــد الــدين محمــد بــن يعقــوب ه تنــوير المقبــاس مــن تظســير ابــن عبــاس ه ج 1ه دار
)51
الكتب العلمية ه لبنان ه د.ف .ه ص.353
الـراز ه محمــد بــن أبــو بكــر بــن عبــدالقادر ه مختــار الصــحاح ه ج 1ه تحقيــق :محمــود خــارر ه مكتبــة
)52
لبنان نا رون ه بيروف ه  1993ه ص.254
الحنبلو ه أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أبـو الظـتح البعلـو ه المرلـ علـ أبـواب الظقـه  /المرلـ علـ أبـواب
)55
المقن ه ج 1ه تحقيق :محمد ب ير األدلبو ه المكتب اإلس مو ه بيروف ه  1981ه ص.237
حماد ه مصدر سابق ه ص.95
)54
حماد ه مصدر سابق ه ص.111
)53
ناصر ه إبراميم ه مقدمة و تاريخ التربية ه امعية عمال الرباعة التعاونية ه ر 2ه األردن ه  1979ه
)53
ص.41
حماد ه مصدر سابق ه ص.115
)57
حماد ه مصدر سابق ه ص.113
)58
حماد ه مصدر سابق ه ص.155
)59
ابن حبان ه مصدر سابق ه ج 5ه ص.43
)41
اإل بيلو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.295
)41
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.41
)42
األصبقانو ه أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل ه حلية األوليـاء وربقـاف األصـظياء ه ج 8ه دار الكتـاب العربـو
)45
ه ر 4ه بيروف ه 1413مـ ه ص.122
العينو ه مصدر سابق ه ج 17ه ص.133
)44
حماد ه مصدر سابق ه ص.119
)43
عبــاس ه ورقــاء أكــرم ه صــحة القلــوب واالبــدان ــو ســيرم المصــرظ العــدنان ه مكتبــة االميــر ه بغــداد ه
)43
 2115ه ص.45
ابن حار العسق نو ه قاب الدين أبو الظضل أحمد بن علو ال ا عو ه اإلصابة و تمييز الصحابة ه
)47
ج 7ه تحقيق  :علو محمد البااو ه دار الايل ه بيروف ه  1992ه ص.341
الخريــب البغــداد ه أبــو بكــر أحمــد بــن علــو بــن ثابــف ه مسـ لة االحتاــاج بال ــا عو ه ج 1ه تحقيــق:
)48
خليل إبراميم م خارر ه المكتبة األثرية ه باكستان ه د.ف .ه ص.515
المباركظور ه أبو الع محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ه تحظة األحوى ب رح اام الترمـى ه ج7
)49
ه دار الكتب العلمية ه بيروف ه د.ف .ه ص.415
ابن عساكر ه أبو القاسم علو بن الحسن بن مبة اهلل ه تاريخ مدينة دم ق وىكـر ضـلقا وتسـمية مـن
)31
حلقا من األماثل ه ج 19ه تحقيق :محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمر ه دار الظكر ه بيروف ه 1993ه
ص.515
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.213
)31
الترمى ه محمد بـن عيسـ بـن سـورم ه الاـام الصـحيح سـنن الترمـى ه ج 3ه تحقيـق :أحمـد محمـد
)32
اكر ويخرون ه دار إحياء الت ار العربو ه بيروف ه د.ف .ه ص.37
المباركظور ه مصدر سابق ه ج 7ه ص.414
)35
ابن االثير ه علـو ابـن ابـو الكـرم ال ـيبانو ه أسـد الغابـة ـو معر ـة الصـحابة ه ج 2ه تحقيـق  :محمـد
)34
ابراميم البنة ويخرون ه دار ال عب ه القامرم ه  1971ه ص.253
ابن حار العسق نو ه قاب الدين أبو الظضل أحمد بن علو ال ا عو ه اإلصابة و تمييز الصحابة ه
)33
ج 5ه مصدر سابق ه ص.42
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.212
)33
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.214
)37
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ابن كثير ه ابو الظداء اسماعيل بن عمر القر و ه البداية والنقاية ه ج 8ه مكتبـة المعـارف ه بيـروف ه
)38
د.ف .ه ص.29
المباركظور ه ج 7ه مصدر سابق ه ص.415
)39
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.213
)31
المباركظور مصدر سابق ه ج 7ه ص.415
)31
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص513ـ.213
)32
حماد ه مصدر سابق ه ص155ـ.154
)35
ابن أبو يبة ه مصدر سابق ه ج 3ه ص.259
)34
حماد ه مصدر سابق ه ص.112
)33
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.41
)33
المقدسو ه مصدر سابق ه ج 5ه ص289ـ.291
)37
العينو ه مصدر سابق ه ج 23ه ص.48
)38
حماد ه مصدر سابق ه ص.111
)39
ابن حنبل ه احمد بن احمد بن حنبل بن م ل بن اسد بن ادريس ه مسائل االمام احمـد ه ج 1ه تحقيـق
)71
 :ضل الرحمن دين محمد ه الدار العلمية ه دلقو ه  1988ه ص.415
الحنظو ه مصرظ بن عبداهلل القسرنرينو الرومو ه ك ف الانون عن اسامو الكتب والظنون ه ج 1ه
)71
دار الكتب العلمية ه بيروف ه  1992ه ص.33
ابــن حاــر العســق نو ه ــقاب الــدين أبــو الظضــل أحمــد بــن علــو ال ــا عو ه ــتح البــار ــرح صــحيح
)72
البخار ه ج 15ه دار المعر ة ه بيروف ه تحقيق :محب الدين الخريب ه ص.295
العينو ه مصدر سابق ه ج 2ه ص.122
)75
المقدسو ه مصدر سابق ه ج 5ه ص.289
)74
النوو ه مصدر سابق ه ص.539
)73
الحـار بــن أبـو أســامة  /الحــا ا نـور الــدين القيثمــوه بغيـة الباحـ عــن زوائـد مســند الحــار ه ج 1ه
)73
تحقيق :حسين أحمد صالح الباكر ه مركز خدمة السنة والسيرم النبوية ه المدينة المنورم ه  1992ه ص.188
علو ه اواد ه مصدر سابق ه ص294
)77
حماد ه مصدر سابق ه ص.119
)78
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.49
)79
الخزاعـو ه أبـو الحسـن علــو بـن محمـود بـن ســعود ه تخـريج الـدالالف السـمعية علـ مـا كـان ـو عقــد
)81
رسول اهلل من الحرف ه ج 1ه تحقيق :إحسان عباس ه دار الغرب اإلس مو ه بيروف ه 1413مـ ه ص84ـ.83
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.48
)81
حماد ه مصدر سابق ه ص.111
)82
القضاعو ه محمد بن س مة بن اعظر أبو عبد اهلل ه مسند ال قاب ه تحقيـق :حمـد بـن عبـد المايـد
)85
السلظو ه ج 1ه ماسسة الرسالة ه ر 2ه بيروف ه  1983ه ص.587
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.48
)84
الخزاعو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.84
)83
الربعو ه أبو سليمان محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن زبر ه وصايا العلماء عنـد حضـور المـوف ه ج 1ه
)83
تحقيق :ص ح محمد الخيمو وال يخ عبد القادر األرنااور ه دار ابن كثير ه دم ق  -بيروف ه 1983ه ص.48
ابن حاـر ه ـقاب الـدين أبـو الظضـل أحمـد بـن علـو ال ـا عو ه اإلصـابة ـو تمييـز الصـحابة ه ج 1ه
)87
مصدر سابق ه ص.199
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.41
)88
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص49ـ.33
)89
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القر و ه باقر ريف ه حيام المحـرر العاـيم محمـد ه ج 2ه مكتبـة اإلمـام الحسـن ه الناـف األ ـرف ه
)91
العراق ه  2114م ه ص89ـ.91
حماد ه مصدر سابق ه ص.115
)91
الدم قو ه عبد الحو بن أحمد العكر ه ىراف الىمب و اخبار من ىمـب ه ج 1ه دار الكتـب العلميـة
)92
ن بيروف ه د.ف .ه ص.32
حماد ه مصدر سابق ه ص.119
)95
الخزاعو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.83
)94
البخــار ه أبــو نصــر الك بــاى أحمــد بــن محمــد بــن الحســين ه القدايــة واإلر ــاد ــو معر ــة أمــل الثقــة
)93
والسداد ه ج 2ه تحقيق :عبد اهلل الليثو ه دار المعر ة ه بيروف ه 1417مـ ه ص.849
حماد ه مصدر سابق ه ص.111
)93
الخزاعو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.84
)97
األصظقانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص.33
)98
المقدسو ه مصدر سابق ه ج 2ه ص.143
)99
ابن أبو يبة ه مصدر سابق ه ج 3ه ص.284
)111
الكتانو ه مصدر سابق ه ج 1ه ص41ـ.42
)111
ابن مااه ه محمـد بـن يزيـد أبـو عبـداهلل القزوينـو ه سـنن ابـن مااـه ه ج 2ه تحقيـق :محمـد ـااد عبـد
)112
الباقو ه دار الظكر ه بيروف ه د.ف .ه ص.751
األعامو ه محمد ضياء الرحمن ه المنة الكبـرى ـرح وتخـريج السـنن الصـغرى ه ج 3ه مكتبـة الر ـد ه
)115
السعودية /الرياهلل ه  2111ه ص.255
ابن الاوز ه عبد الرحمن بن علو ه العلل المتنامية ـو األحاديـ الواميـة ه ج 1ه دار الكتـب العلميـة
)114
ه تحقيق :خليل الميس ه بيروف ه 1415مـ ه ص.84
األصظقانو ه مصدر سابق ه ج 2ه ص.431
)113
األعامو ه مصدر سابق ه ج 3ه ص.255
)113
الزرك و ه أبو عبد اهلل محمد بن بقـادر بـن عبـد اهلل ه البرمـان ـو علـوم القـرينه ج 1ه دار المعر ـة ه
)117
تحقيق :محمد أبو الظضل إبراميم ه بيروف ه 1591مـ ه ص.437
المقدسو ه مصدر سابق ه ج 5ه ص.573
)118
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Abstract
The schools educational institutions important in the construction of any nation on the
face of the earth, particularly nations that are built on the basis of religious curriculum,
since that religion is a set of words that are the Constitution of my life as imposed by
God Almighty, here it is, Islam as a religion which is revealed by God says the master
of creation Muhammad (peace be upon him) came in the words within verses umpires
annexation of the Koran, and Report of the Islamic Dawa and disseminated throughout
the land, the learning and teaching have presumably had been an necessities of
communication, and it was the Prophet Muhammad (peace be upon him) urged Muslims
to learning and literacy, as well as the imperatives of the nation-building
Muhammadiyah, as a State Rneh residence, said base throughout the Arabian Peninsula
to stretch the corners of the earth sprawling including facilitated by God to those who
carry the banner of the reporting of Muslims, led by their prophet congealed
Mohammed (peace be upon him), Thus arose the schools of education since the
beginning of the Islamic Dawa, in centers focused on proselytizing by calling and
teaching the fundamentals of Islam, in his (peace be upon him) and the houses of the
early Muslims in Mecca, and in his own house (peace be upon him) and the Prophet's
Mosque and Al-Sharif and places of colorful and varied in architecture and nature ,
from homes and Nook market and deserts and roads, in Medina after the migration,
taking Find three elements which taken educators as a vocabulary to be a school,
namely, the teacher and the subject and the student, to be vocabulary configuration
institutional school away from the place and time, and this varied and different schools
in the form of architecture, depending on where you allocate or imposed Aldharov that
combines these three elements to be the school permanently comprising educated
regularly constituted stages learning multiple, including primary, secondary and
university, as determined by the goals of the school, was the schools in the era of
prophecy in multiple forms including permanent, including temporary, depending on
the nature of the target determined by the teacher or the learner in some cases, and it
tried to cover this research this subject in the historical survey focuses on the definition
of school at the age of prophecy and what the most important characteristic of the
properties, and the most prominent of which blocked education.
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