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 العهد ُمنذ الناشئة اإلسالمية العربية الدولة يف التعليم حركة بدأت

 بطلب – اجلديد اجليل ًوخصوصا − الناس وأخذ ,العلم نرش وكان .َّالنبوي
 ًمطلبا ذلك يف متدرجة درجات إىل واالرتقاء ,والكتابة القراءة وإتقان العلم
 ّمتعلم ٍجيل تكوين :األوىل األغراض يف كان .اجلديدة ّالدولة سياسة يف ياأساس
 لكلمة املناسبة الكثرية باملعاين »عرصية« جديدة ٍدولة صناعة عىل قادر ,ّمثقف

  .يالتارخي ُاألفق ذلك يف )عرصية(
 املرشكني أرسى من يؤخذ أن الرأي كان فقد .بدر غزوة خرب ٌومشهور

 ًةََرشَع منهم الواحد مِّيعل أن منهم والكتابة القراءة يتقن من فداء وكان .الفداء
 وشأن املختلفة بوجوهه العلم شأن واتسع .والكتابة القراءة املسلمني أبناء من

 .راشديال فالعرص النبوي العرص أيام منذ ّالتعلم
 ّبكتاب ُعرفوا ,الوحي لكتابة ^ ّالنبي اختارهم ّممن جمموعة ظهرت وقد

                                                            
 .باحث يف األدب والرتاث من سورية  )∗(
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 الكتابة يف العاملني من آنذاك ّالدولة إليه حتتاج ما املتعلمون أولئك ومأل .الوحي

 والعامل الوالة وإىل ,العرص ملوك إىل الكتابة من ;هبا ّيتعلق وما ,ّالديوانية
ّواملصدقني َ  .إلخ ....ُوعهود ,مكتوبة وثائق إىل معهم لتعاملا حيتاج من وإىل ,ُ

 اهللا بكتاب −  انشغلوا ما أكثر – ّوالراشدي ّالنبوي العرص يف الناس وانشغل
 ًعلام عنه اهللا ريض عباس ابن عن ومحلوا .ًوتفسريا ًوفهام ًوحفظا ًنسخا :العظيم
 ّاللغة توشغل .النبوي احلديث من رووا ثم )١(الكريم القرآن تفسري يف ًكثريا

 ّالربط عباس ابن ّوسهل :ّعامة والدارسني والقراء ّاحلفاظ وغريه الشعر وشواهد
 ,ًتوضيحا :وأقواهلم العرب أشعار من الشواهد وإيراد اهللا كتاب آيات تفسري بني

 اجلديدة اإلسالمية البالد إىل ^ النبي مبعوثو وكان .للمقاصد ًوتقريبا ًوتصديقا
 ,الناس بني والقضاء اإلسالم تعليم من ّاملهمة هذه ونيؤد ّالعربية اجلزيرة يف

 .تعاىل اهللا كتاب يف توضيح إىل فيه الناس حيتاج ما وتوضيح
 أيام منذ ناشطة العلمية احلركة وجدنا الشام بالد أحوال عند وقفنا وإذا

 إىل وتقريبها نرشها من ّبد ال صار ,جديدة طارئة علوم وهناك .األوىل الفتح
 ودخول ,الفتوح حركة انسياح ّبأن ذلك .ومفرداهتا ّبموادها يتهموتغذ الناس
 »اخلدمات«  تقدم أن يقتيض كان اإلسالم يف الشام بالد أهل من الناس من كثري

                                                            
 التفسري يف املنثور الدر :انظر( ًكبريا ًعددا الكريم القرآن تفسري أحاديث من السيوطي مجع  )١(

 بن وأيب الراشدون, اخللفاء :هم عرشة الصحابة من بالتفسري اشتهر إنه وقال ,)باملأثور
 .» وابن مسعود,عباس وابن الزبري, بن اهللا وعبد األشعري, موسى وأبو ,ثابت بن وزيد كعب,

 احلقيقي املؤسس يعد وهو ....ًتفسريا الصحابة أكثر عنه اهللا ريض عباس ابن وكان
 يعتمد كان وأنه األنبياء, قصص يف الكتاب أهل إىل يرجع كان بأنه واشتهر التفسري لعلم
 شوقي.د – اإلسالمي العرص انظر ...األلفاظ بعض تفسري يف )العريب( القديم الشعر عىل

 .٢٩ − ٢٨ :ضيف



<ð]…‚Ö]<çe_<Üé×ÃjÖ]æ<íée×Ö<‚ãÃÚ<Ùæ_<I<Jíè]‚Ö]<á]ç•…<‚Û¦ ٤٤٣
 .اجلديد هذا خيص فيام ,هلم العلمية

ِفتحت التي الشام بالد كانت  نالسكا وكان العربية اللغة ُتعرف ًحديثا ُ
 ,العربية يعرفون وكانوا ,كثرية مناطق يف كثرة يبالعر األصل إىل املنتمون
 املناطق يف( ًجيدا يعرفها ال أو ,يتقنها ال من البالد يف كان ّأنه عىل ;ُويتقنوهنا
 اجلنوبية املناطق يف الغساسنة ننسى وال )ًمثال ,اجلبال قاصية ويف ًشامال البعيدة
 ...اوغريه )البرتاء( وسلع ,تدمر يف العرب وديار ,دمشق نحو

 :العربية اجلزيرة من ّالدانية الشام بالد يف ّالفتية ّالدولة مهمة يف وصار
 ,للعربية ّمتكن أن )بعدها وما ومحص دمشق( :والقاصية ,)واألردن فلسطني(

 كثرية مواضع يف ّالشائعة ّالرسيانية العربية اللغة عن البديل وتكون ,ّوترسخها
  ).والعراق الشام يف(

)٢( 
 ُاملشبعني ُاملسلمني الفاحتني َّأن إىل يؤدي الذي العام التقدير ىلإ هنا ونشري

 لرسول ّالسامعني ,منه ٍبقسم أو الكريم القرآن بحفظ واملزودين ,الدعوة بفكر
 من يلزمهم ما اجلدد املؤمنني تعليم طالئع بأنفسهم كانوا وألصحابه ^ اهللا

 العربية يعرف ملن ّويقدمون ,ذلك وغري ,القرآن نصوص ومن ,الدين فرائض
 كالصالة اجلديدة املفردات إيضاح من إليه حيتاجون ما ,األكثرية وهم منهم

 من العربية ويلقنون إلخ ..والقيامة والتقوى واجلهاد والنفاق ّواحلج والصوم
  .واملتابعة والتحفيظ باملامرسة يعرفها ال

 إىل منه الةبرس الوايل من املطلوب( القاصد التعليم أخبار تبدأ :نقول ثم
 أيب بن يزيد َاألمري وهو :دمشق حكم ّتوىل ٍوال ّأول مع )املدينة يف اخلليفة
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 قال .عنها اهللا ريض حبيبة ُأم املؤمنني ّأم أخو ,عنهام اهللا ريض )صخر( ُسفيان
 :)٢(ترمجته يلخص وهو الذهبي

ُوحس ,الفتح يوم أسلم .املذكورين والشجعان )٣(ّاأللباء العقالء من كان«  َنَ
ًحنينا وشهد ,ُإسالمه  ,اإلبل من ًمئة ُحنني غنائم من أعطاه ^ النبي إن :فقيل ,ُ
 لغزو بكر أبو ندهبم الذين األربعة األمراء أحد وهو .فضة ّأوقية وأربعني
َعقد .ّالروم  )٥(ويوصيه ,ّويودعه يسايره ركابه حتت معه ومشى )٤(بكر أبو له َ
  »عليها ُعمر ّأمره دمشق فتحت اّومل .دينه ِوكامل لرشفه إال ذاك وما

 .بالشام التي قيسارية ُفتح كان يده وعىل ,اخلري يزيد :له ويقال :الذهبي قال
 طاعون يف اهلجرة من َةْعرش َالثامنة السنة يف عنه وريض اهللا رمحه وتويف
 .الشام يف فشا الذي عمواس
 من خالد أبو :)٦(كثرية مراجع من ًخمترصا ترمجته يف الزركيل أعالم ويف
 بني صدقات عىل ^ النبي استعمله ....ًوحزما شجاعة أمية بني رجاالت
 وملا .....جيش عىل بكر أبو ّوأمره ..أخواله وكانوا )الزكاة َمُّلَسَت يعني( فراس

 »....قيسارية وافتتح وخراجها دمشق ويل ثم ,فلسطني هّوال عمر استخلف
  ).ًياالو( ًأمريا جعله )امليم بتشديد( ّأمره ومعنى

                                                            
 .٣٢٩ :١ النبالء أعالم سري  )٢(
 .الفهم الرسيع الفطن :لبيب مجع  )٣(
 .قيادته توليه عىل داللة )جيشه راية( رايته له عقد  )٤(
 انظرها . األمم حضارات يف هلا نظري وال . الرشعية احلرب آداب يف اإلسالم وصايا أشهر من  )٥(

 جتبن,ال و تغدر وال« :وفيها . ١٩٧ – ١٩٦ :١ −   صفوة زكي أمحد – بالعر خطب مجهرة :يف
 .»....مثمرة شجرة تقطعوا والً نخال حترقوا وال ًامرأة وال ًكبريا ًشيخا وال ًوليدا, تقتلوا وال

 .١٨٤ :٨ األعالم  )٦(
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 تاريخ من )األول اهلجري القرن من األول النصف( ّاملدة هذه يف ونلقى
 ُأمري كان ,ًجليال ياصحاب وغريمها ,ومحص دمشق ويف ,بعدها وما الشام بالد

ّاملنورة املدينة من انتقاله يف السبب سفيان أيب بن يزيد دمشق َ  .الشامية ّالديار إىل ُ
 ّتعليمي ٍلغرض استقدامه وكان .البحث من عهموض يف سيجيء ٌخرب ولذلك
 ,املتفانية وجهوده وأهلها البالد مع وائتالفه ,ملجيئه وكان .بحت تثقيفي

 إلخ ...الذوق وتدريب والتفهيم والتعليم والتلقني التدريس يف الرائع وأسلوبه
  .ّسأبني كام الشام بالد يف الكبري ّالثقايف ,العلمي احلضور هذا يف األمهية بالغ ٌأثر

 ,فيه ويقال( ُعويمر هو – اسمه عىل غلبت التي كنيته وهي – ّالدرداء أبو
  .اخلزرجي األنصاري قيس بن يزيد بن )عامرب ًأيضا ينادى وكان

 .ّاألمة حكيم بلقب ^ اهللا رسول من وحظي بدمشق ّالقراء ّسيد وهو
 ,بدر ومي أسلم .تالميذه يف معدود وهو ^ اهللا رسول عن َأحاديث روى وقد
ًحسنا بالء ُأحد يوم وأبىل َنعم :اليوم ذلك يف الكريم النبي فيه وقال ,َ ْ  ُالفارس ِ
 .)٧(عويمر أمتي حكيم :وقال ,عويمر

ْفيمن ٌمعدود هو :ترمجته يف ّالذهبي وقال  أنه يبلغنا ومل ,^ ّالنبي عىل تال َ
 لإلقراء ّصدروت .^ النبي حياة يف القرآن َمجع ْنَفيم معدود وهو .غريه عىل قرأ

 تصدر أنه والصواب .»ذلك وقبل ,عنه اهللا ريض عثامن خالفة يف بدمشق
 .ّسنبني كام عنه اهللا ريض عمر أيام من لإلقراء

 العبادة َجيمع ّأن حاول أسلم فلام ,ًتاجرا اإلسالم قبل ّالدرداء أبو وكان
 ,العبادة رفآث ,)بينهام وخاطره وقته يقسم أن استصعب( ,له جيتمعا فلم والتجارة

                                                            
 .٣٣٥ :٢ النبالء أعالم سري  )٧(
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ٌسبق ذلك يف له فكان ,واإلرشاد ّوالتثقيف واإلقراء التعليم إىل والتفت ْ َ 
 تال فيام وأثره لعلمه ًتقديرا :باسمه البحث هذا يف َذلك ّنسجل ونحن .وفضل

 ,ّالرتبية بتاريخ املشتغلني يدي بني البحث ونضع .والعصور السنني من
 .الرتبوي الفكر يف الشام دبال وأثر ,ّاإلسالمية العربية ّوبالرتبية
ًترددا )العقل(و )للعلم( فيها ُجتد كثرية عبارات َّالدرداء أيب حتلية ويف  ًوإعادة ّ

ُأرمحنا :يقولون الصحابة كانو .أخرى بعد مرة َ  ,عمر ّباحلق وأنطقنا بكر أبو بنا ْ
ُوأعلمنا ,عبيدة أبو ُوأميننا َ َمعاذ واحلالل باحلرام ْ ّأيب ُوأقرؤنا ,ُ  :علم عنده ٌجلور ,ُ
 صاحب إسحاق ابن وقال .)٨(بالعقل )الدرداء أبو( عويمر وتبعهم .مسعود ابن

ُتبعناَأ :يقولون الصحابة كان« :املشهورة السرية َ  .)٩(»الدرداء أبو .والعمل للعلم ْ
 ُالوفاة )١٠(ًمعاذا َحرضت ملا :ذكره بإسناد عساكر البن دمشق تاريخ ويف

ْأوصنا :قالوا  )ًثالثا قاهلا( ,وجدمها ابتغامها َمن ,مكاهنام ُواإليامن مالعل :فقال ,َ
 :أربعة عند العلم )اطلبوا( سواِفالتم

 ,سالم بن اهللا وعبد ,مسعود وابن ,وسلامن ,الدرداء أيب عويمر عند − 
 .فأسلم ياهيود كان الذي

 :ثالثة )زمانه يف يعني( الناس علامء :عنه اهللا ريض مسعود ابن وعن − 
 الذي إىل حيتاج وهو ,الدرداء أبا يعني بالشام وآخر ,بالعراق ٌواحد

 ريض ياعل يعني ;باملدينة الذي إىل حيتاجان ومها ;نفسه يعني ,بالعراق
 .)١١(عنه اهللا

                                                            
 .٣٤١ :٢ النبالء أعالم سري  )٨(
 .السابق املصدر  )٩(
 .٣٤٢ :٢ النبالء أعالم سري يف واخلرب ١٣/٣٧٢/٢ عساكر ابن تاريخ خمترص  )١٠(
 .٣٤٣ :٢ النبالء أعالم سري  )١١(
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ْالعاقلني عن حدثونا :يقول عنه اهللا ريض عمر ابن وكان −  َ  من :فيقال ,ِ

 .)١٢(الدرداء وأبو ,معاذ :فيقول ? العاقالن
 ّوالتثقيف التعليم يف ٌأثر اجلليلني ّلصحابينيا هلذين سيكون :قلت

 وعن .عنه اهللا ريض الصامت نب بادةُع :الثالث مع الشام بالد يف
ُشاممت :قال )٦٣تويف ثقة ّتابعي وهو( َاألجدع ِبن ِمرسوق ْ  َأصحاب َ
 ,اهللا وعبد ,ٍّوعيل ,عمر :إىل انتهى هممْلِع ُفوجدت ^ اهللا رسول
 .ثابت بن دوزي ,الدرداء وأيب ,ومعاذ

ُشاممت ومعنى −  ْ   .والكشف باالختبار عنده ما ُوعرفت ُقاربته :ًفالنا َ
 ,^ اهللا رسول حلديث وحفظه الدرداء أيب شهرة شيوع من ًمثال ونرضب

  :املوضوع هذا يف ُنسوقه مشهور ٍخرب من بالعلم وعنايته
 ....الكايف الناصح اجلليس :كتاب من ّوالستني السابع املجلس يف
 لصلته جاء كام نسوقه ,الدرداء أبو رواه ,نبوي حديث فيه خرب )١٣(رواينّللنه

 .البحث بموضوع
 املدينة من رجل قدم :قال ذكره ٍبإسناد ّالنهرواين الفرج أبو القايض روى

 بلغني حديث :قال ? أخي يا أقدمك ما :فقال ,بدمشق وهو الدرداء أيب إىل
  :)لدرداءا أبو( قال .^ اهللا رسول عن به ُثّحتد أنك

  ,)احلديث طلب غري ُأخرى حلاجة يعني( ? ٍحلاجة جئت َأما -
  ! ال :قال -
َقدمت أما :قال - ْ   ? لتجارة ِ

                                                            
 .عنه اهللا ريض جبل بن معاذ :واملقصود .السابق  )١٢(
 .١٤٩ :٣ الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس  )١٣(



‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥ÐÚ<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( ٤٤٨
  ! احلديث هذا طلب يف إال ُجئت ما قال -

ْمن« :يقول ^ اهللا رسول سمعت ّفإين :قال  −  َسلك َ َ  يبتغي ًطريقا َ
ّاجلنة, إىل ًطريقا به اهللا سلك ًعلام به  أجنحتها ُتضعل َاملالئكة وإن َ

ْمن له ليستغفر العامل وإن ,العلم لطالب ًإرضاء  ومن سامواتال يف َ
 كفضل العابد عىل العامل َفضل ّوإن ,املاء يف احليتان حتى األرض يف

 األنبياء وإن ,األنبياء ورثة العلامء ّوإن )١٤(الكواكب سائر عىل القمر
 أخذ فقد أخذه َفمن ;مالعل ورثواَأ وإنام ًدرمها, وال ًدينارا ّيورثوا مل

 .انتهى »)١٥(وافر ٍبحظ

 من عدد عن ُكتبناه قد ٌخرب هذا :الفرج أبو القايض قال
 َّالسلف من العلامء وأئمة ,^ النبي عن معناه يف وروينا ,الشيوخ
  ....َواخللف

)٤( 
א :א

َّأيام ًايوال عنه اهللا ريض سفيان أيب بن يزيد صار حني  طاباخل بن عمر َ
 ,املدائن وملؤوا ,كثروا قد الشام أهل َّإن :إليه يزيد كتب عنه اهللا ريض

ْمن إىل واحتاجوا ّفأعني ,ّويفقههم القرآن ّيعلمهم َ  عمر فدعا .ّيعلموهنم برجال ِ
 وأبو الصامت بن ُوعبادة ُمعاذ :وهم القرآن َمجعوا الذين اخلمسة عنه اهللا ريض

ّوأيب ,ّالدرداء َ ْمن استعانوين قد إخوانكم ّإن :قالف ,أيوب وأبو ,ُ  القرآن يعلمهم َ
                                                            

 .١٩٦ :٥ أمحد اإلمام مسند يف واحلديث  )١٤(
 ال الذي نوره يف ًوخصوصا ,األرض ألهل فائدته يف أي »القمر كفضل« :^ وقوله

  . مثله واألقامر والنجوم الكواكب سائر من األرض إىل يصل
 .١٤٩ :٣ الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس  )١٥(
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 ..أحببتم إن منكم بثالثة اهللا يرمحكم فأعينوين ,الدين يف ويفقههم

 ,معاذ :واالغرتاب للسفرً احتامال األكثر الثالثة يذهب أن عىل رأهيم فاجتمع
 عىل ّالناس ستجدون فإنكم بحمص ابدؤوا :عمر قال .ّالدرداء وأبو ,)١٦( وعبادة
ْمن منهم :خمتلفة وجوه ُيلقن َ ََ  فإذا الناس من ًطائفة إليهم هواِّجَوَف ,ذلك رأيتم فإذا ,ْ
 .فلسطني إىل واآلخر ,دمشق إىل واحد وليخرج ,واحد هبا فليقم ,منهم رضيتم
  .والتعليم والرتبية العلم يف عنه اهللا ريض عمر عبقرية وهذه

ُخطة فهذه ّ ٍعمل ُ َرسمها َ  يف األساتذة وحلركة ,العمل ّيفيةلك املؤمنني أمري َ
ُفهم .الشام بالد  الثالثة من واحد انتقل انضبط فإذا الشامل, من سيبدؤون ًمجيعا َ
 احلركة ظل يف صارت قد الشام بالد فتكون ,فلسطني إىل واآلخر ,دمشق إىل

  .ًمجيعا املطلوبة التعليمية
ّاخلطة الثالثة ّنفذ  ّالتعليمية لعمليةا يف ُاألمور وسارت .بحمص وبدؤوا ُ
ِرسم ما عىل الرتبوية  انتقل ,محص يف ًياكاف الصامت بن بادةُع وجود صار فلام .ُ

 إىل ذلك بعد عبادة انتقل ثم( )١٧(فلسطني إىل ُومعاذ ,دمشق إىل ّالدرداء أبو
  ).وفاته كانت وهبا فلسطني
 ربيدال وباب .الربيد باب ّحملة يف منها وسكن ,دمشق إذن ّالدرداء أبو نزل

ّسميت وبه ,اجلامع األموي املسجد أبواب ألحد ٌاسم ٌحملة ُ  ًقديام وكانت .هناك ّ
ِأنزه من َ ْ َوويل .َاملواضع َ ِ   .غاب إذا الوايل نائب هو القايض وكان ;القضاء هبا َ

 منه وأخذت الدرداء أبا شغلت التي ّالقضية هي التعليمية العملية وكانت
ًفرغامت كان ألنه ;والوقت اجلهد معظم  جزء عن أو ذلك عن ّيعطله وال ,لذلك ّ

                                                            
 .عنهام اهللا ريض الصامت بن وعبادة ,جبل بن معاذ  )١٦(
 .٣٤٤ :٢ ّالنبالء أعالم سري  )١٧(
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 .ّالنهار من جانب يف قضائية بمهام ُالقيام منه

ّرتب وقد  الثالثة بني فيه ّالتداول تم الذي الوجه عىل التعليم خطوات َ
 خليفة وبني الكريم الرسول مدينة يف ّاملهمة هلذه انتدبوا الذين ,الفضالء
 وطريقة ,التنظيم عليها وزاد .نهع اهللا ريض اخلطاب بن عمر املسلمني
 عامة بصفة ّالتعليمية العملية منهجية :لنقل أو .الدارسني وقسمة ,التدريس
 .منها ُذكر ما عىل نمر بتفاصيل

)٥( 
:א
 ُيقرئ ثم −  اجلامع املسجد يف وهو – ّيصيل كان ّأنه الدرداء أيب أخبار يف
 ٍوليمة من هل :ألصحابه قال )َّالدرس اءانته بعد( القيام أراد إذا حتى ;ويقرأ
 .صائم ّأين شهدكُأ إين ّاللهم :قال ّوإال ;نعم :قالوا فإن ?)١٨(نشهدها ٍعقيقة أو

َّسن الذي وهو َاحللق هذه َ  .للقراءة ِ
 .ّاإلمجايل اخلرب هذا ّتوضح ترمجته من آخر مكان يف نجدها تتمة اخلرب وهلذا

َأزيد كانوا اءالدرد أيب حلقة يف الذين ّأن :وفيه  ٍةََرشَع ولكل .رجل ألف من ْ
 ,منهم الرجل أحكم فإذا ;ًقائام عليهم يطوف الدرداء أبو وكان .ّملقن منهم
 عىل الدارسني مرور بالعرض واملراد .عليه يعرض يعني ,الدرداء أيب إىل ّحتول
  .ًواحدا ًواحدا الدرداء أيب

 يزيد بدمشق األموي اجلامع يف ّالدرداء َأيب َجملس يرتاد كان الذي فالعدد
                                                            

 ,هبم لنفسه ًوخلطا ,هلم ًإسعافا ُتصنع حني وتالميذه مريديه دعوات حيرض كان يعني  )١٨(
 ).ولغريه( ٍلعرس صنع طعام كل :والوليمة .األحوال هذه مثل يف املأثورة لآلثار ًوتقليدا
 .شعره حلق عند سبوعه يوم املولود عن تذبح التي الذبيحة :والعقيقة
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 وما ,اإلسالمي والفقه الكريم القرآن يف وخاصة ,التعليم وطبيعة .األلف عىل

 أو( املبتدئني من الشيخ عىل املتلقني عدد يكون أن تقتيض ذلك يشاكل
  .الفائدة لضامن ًحمددا )املتوسطني
 الذين ّاملتفوقني الطلبة من ٍكاف عدد بتخريج اعتنى فإنه وهلذا )١

 ّويعلمهم ,ّفيدرهبم ;واحلفظ ,االستجابة ُورسعة ,بالذكاء ّتمتعوني
ِّيدر كيف َ   .ُاملبتدئني ونبُ

 عرشة ّلكل ٌواحد نْوَّمَسُي كانوا كام ّامللقنني هؤالء من ُينتدب وهكذا )٢
ّنسميهم كام )املعيدين( حال حاهلم تشبه ّاملتدربون وهؤالء ,ُجدد ُ 
ْيدعى نكا كام احللقة ُمعيد :حال أو ,اليوم  ّأيام الرتبية ازدهار ّعز يف ُ
 .اإلسالمية ّالدولة يف واآلداب العلوم تقدم

 اثنان َعمالن الدرداء أيب ُاألستاذ – املحارض – ّللمعلم يكون ثم )٣
  :واضحان

 املبتدئني ّيعلمون وهم )ُاملعيدين( ُأولئك عىل ّالطواف :أحدمها − 
ًوموضحا ًومتابعا ,ًمراقبا ّ. 

 يد حتت ُاألوىل املرحلة يف نجحوا الذين استقبال :والثاين − 
 قد ما ّويسدد ,وإتقاهنم معلوماهتم ّالدرداء أبو لرياجع ,املعيدين
  .....التقصري ويستدرك ,خطأ من فيه وقعوا يكونون

 وأنه ًياكاف صار ّاملستجد حتصيل ّأن إىل الدرداء أبو ّاطمأن ما فإذا )٤
 وما .غريه دور جيءلي ,بذلك أشعره ,املنهج عىل يتابع أن يستطيع

 من أخرى وجوه وطلب ,للمذاكرة عودته من يمنع هذا ُهُجُّرََخت كان
  .والثقافة التعليم



‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥ÐÚ<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( ٤٥٢
 أن دون )ُاملعيد تعليم بعد( إليه وصل لو الدارس ّأن يف شك وال )٥

 ُهُجُّرََخت ليكون ُأخرى فرصة يُألعط ومهاراته ومعارفه أدواته تكتمل
 .ًصحيحا ذلك بعد

 واستيعاب ,الدارسني الطلبة ّلتلقي املبتكرة الطريقة هذه ّإن
ْجور دون الكبري عددهم  نظام وترتيب ,العلمي املستوى عىل َ

 هي ,)ُاملعيدين( ُاملساعدين ّاملتدربني وترتيب ,للتدريس )احللقة(
ِجمدية طريقة ْ  طالهبا ونجاح ,التعليمية العملية سالمة إىل ّتؤدي ,ُ
  .اجلودة ضامن مع ّاملهام نجازإ ورسعة ,ياعمل

َتنسب أن ٌجدير طريقة وهي  وأن ,القدماء قال كام ,ّالدرداء َأيب إىل ُ
 تزال ما كانت التي والتعليم ّالرتبية حركة يف ًبارزة ًعالمة له ّتسجل
 كانت دمشق ولعل ,اإلسالمية البالد سائر ويف ;الشام بالد يف وليدة
 .الرتبوي ,فيالتثقي ,التعليمي ,العلمي اجلانب هذا يف األسبق

)٦( 
מ :א)א(א

 هلا خيضع التي املقابالت يف احلارض العرص يف ّاملدرسني انتقاء جلان دأبت
 مرشح ّكل من ًالفَس ّتقدم التي البيانات من ًاجاواستنت ,ّللتدريس املرشحون

 يف ,ّمتعددة جهات من املرشح أمور يف تنظر أن عىل ,)ّخاصة استبانات(
 ,ّيدرسها التي )ّاملواد(  ّاملادة تناول عىل وقدرته ,العلمي استعداده :مقدمتها
 عىل وقدرته ,ُاملستمرة متابعته ذلك يف ويدخل .لذلك املكملة ّالعامة وصفاته
 .واإلبانة اإليضاح

ُأقوال تواترت وقد  )أ   وثاقب علمه غزارة :عىل ّالدرداء أيب معارصي َ
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 يف الكامنة الطاقات وتفجري ,والتفهيم عليمالت ّمهمة عىل وصربه ,فهمه
 .منه واملستفيدين طالبه

 .)١٩(»العلم ُأوتوا ّممن الدرداء أبو كان« :فيه قيل ومما − 
 .)٢٠(»الداء من يشفون الذين الفقهاء العلامء من الدرداء َأبا ّإن« :و − 
 ّأظلت وال ورقاء َمحلت ما« :ّالدرداء أليب عنه اهللا ريض ذر أبو وقال − 

  »! الدرداء َأبا يا منك أعلم خرضاء
  .ُّالسمرة وهي ُالورقة من ,َاألرض :الورقاء

 ).وخرضاء ,زرقاء فيها يقال :َّالسامء هي :واخلرضاء
 فهو ّالدرداء أبا يا منك أعلم – وزمانه وقته يف – الدنيا يف ما :واملعنى
ّوحب ,واملتابعة ّوالدأب واخلربة بالعلم لصنعته املهيأ األستاذ  )٢١(ّهمةامل ُ
 .عليها حياته وقف التي

ّترغب التي وأقواله أخباره كثرت  )ب   أقواله ومن ;عليه ّوحتث العلم يف ُ
 !? يتعلمون ال ّوجهالكم ,يذهبون علامءكم أرى مايل« :عنه املأثورة

 .)٢٢(»األجر يف رشيكان واملتعلم العامل ّفإن مواَّتعل
ْويلقى ,دروسه يلقي َّالدرداء أبو وكان  )ج   يف :للقائهم مستعد هوو ,ّطالبه َ

 والدارسني طلبته لقاء ويف ,التعليم مهنة تعب عىل صربه ويف ,علمه
 .وإقبال ٍببشاشة عنده

                                                            
 .٣٤٦ :٢ النبالء أعالم سري  )١٩(
 والسائل والدارس الطالب يزيد أو ,اجلهل من يشفي ,معنوي هنا والشفاء . السابق صدرامل  )٢٠(

 .علمه يف
 .كثرية ألسباب :مهنة نقول اآلن . ًمعا ًعاُّوتطو ًتكليفا كانت فقد ,ّاملهمة أقول  )٢١(
 .٣٤٧ :٢ السري  )٢٢(
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ُحيدث ال ّالدرداء أبو كان :قالت ّالدرداء ُأم عن خرب يف −  ّ َ  إال ٍبحديث ُ

ّتبسم  ^ اهللا رسول كان :فقال ! الناس ّحيمقك أن ُأخاف إين :ُفقلت ,َ
ُحيدث ال ّتبسم الإ ٍبحديث ّ َ َ)٢٣(. 

ْهديه واتباع ,̂ الكريم بالنبي ,ُبالقدوة االستئناس ,فهنا  واالستفادة ,َ
  .واملسؤول العلم يف السائل بني أو ,والدارس ّاملعلم بني للتقريب ذلك من

ّيقدم أن عىل حيرص وكان  )د   وقد .ًشيئا ذلك من ُخيفي ال ,للناس يعرف ما ُ
 وقد .التالية ُاألعرص يف ّإلسالميةا العربية ّالثقافة تقاليد من هذا صار
ُسلوين« :)٢٤(قال أنه عنه ُروي ّلتفقدن ُفقدمتوين لئن فواهللا ,َ  ًعظيام ًرجال ُ
ّأمة من   »^ حممد ُ

 فيه وليس ,الناس وعند ,تعاىل اهللا َأمام ّللذمة ٌتربئة الكالم وهذا
 العلم بذل يف املتفاين َواضعاملت َالرجل حياته يف كان فقد .كربياء أو ٌفخر

  .له والدارسني العلم يف ّالسائلني وإسعاف ,ّوالرواية
 يف سَالنف وطول ,ّاملتعلم عىل ّالصرب بعده للمعلمني الدرداء أبو ّسن  )

 :التعليم ّعملية يف أقواله ويف .هبم ليلحق زمالئه عن ّاملقرص إيصال
 لكذ عىل النفس َْمحل تفيد وهي )٢٥(»ّبالتحلم واحللم ,ّبالتعلم العلم«

 وقاس .املراد إىل الوصول يف الطالب وينجح ,ثمراته التعليم يؤيت حتى
 ومثابرة للنفس جماهدة إىل حيتاج هألن ,ّوالتحلم احللم عىل والتعلم العلم

  .وقتيف ال ومطاولة
                                                            

 .٣٥١ :٢ نفسه  )٢٣(
 .٣٤٢ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٤(
 .٣٦ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٢٥(
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)٧( 

מ :א
 نرصدها التي األوىل مراحله منذ اإلسالمية احلضارة يف العلم سامت من

 :مزدوجة غاية له ّأن عنهم اهللا ريض الصحابة عرص يف عليمالت ممثيل أكرب مع
  .دنيوية وغاية ّأخروية غاية

 َطلب اإلنسان ّكلف الذي تعاىل اهللا مرضاة ُاكتساب فهي :خرويةاأل أما 
ًحتام ّلرضه َوليس ,ًطبعا( اإلنسان خلدمة نتائجه وحشد العلم ْ  ثبت وقد )َ
 مسعود ابن حديث نم الرتمذي رواه فيام ^ اهللا رسول حديث من

 ُيسأل حتى ربه عند من القيامة يوم آدم ابن قدما تزول ال« :عنه اهللا ريض
 أين من ماله وعن ,أباله فيم شبابه وعن ,أفناه فيم ُعمره عن :مخس عن

 يف برزة أيب عن رواية ويف .»علم فيام عمل وماذا ,أنفقه وفيم اكتسبه
 رسول أمر ُامتثال هذا يف خلويد )٢٦(»فيه َفعل ما مهْلِع وعن« ّالرتمذي

  ».....العلم ااطلبو« :^ اهللا
 جلب من ,املعاش أسباب ُوحتسني ,بالعلم ُفاالنتفاع :الدنيوية وأما 

 اهللا ّسخرها التي الدنيا يف ما واكتشاف ,ّاملضار ودفع ,املرشوعة املنافع
  .الناس وينفع الزمن مع يرتاكم مما ,لإلنسان تعاىل

 العاملية حضارتنا معامل من ُّوالدنيوي ُاألخروي واملقصدان
 اهللا إىل ّفأحبهم اهللا عيال كلهم اخللق« :^ قوله وانظر .واإلنسانية

 ,واإلنساين ,العاملي :العلم هبذا األمم نفاضل ونحن .)٢٧(»لعياله أنفعهم
                                                            

 .٣٢٢ :٣ الكبري اجلامع  )٢٦(
 :عنه اهللا ريض مسعود ابن عن والطرباين ,عنه اهللا ريض أنس عن والبزار يعىل أبو رواه  )٢٧(

 .١٠٥ :١ الكبري اجلامع
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 الكبريتني احلربني بعد البرش حال وانظر( يفتقدونه الذي ;واألخالقي

 وحتطيم ,الناس قتل يف علمهم من استفادوا وكيف املايض القرن يف
 .)!... ّاملدنيات

 له يتيح بام الدنيا يف للمتعلم الفائدة جيلب ّالتعلم بأسباب فاألخذ
 وما ,الناس مع التواصل أبواب من له يفتح وما ,العمل فرص من
  .....منها ّوحيسن هشخصيت يصقل وما ,االجتامعية درجته من يرفع

 للمتعلم يفتح ,يناسبه بام ُّالسلوك تغري إىل املؤدية فتهبمعر ً,أيضا والعلم
ُأخوف« :الدرداء أبو قال وقد ,األخروية ّالسعادة أبواب َ  إذا ُأخاف ما ْ
ُوقفت ْ ِ  بالعلم فالعمل )٢٨(»? علمت بام عملت ما :يل يقال أن للحساب ُ
َاملساءلة حتت صاحبه يضع وعكسه ,الثواب إىل يؤدي ُ..... 

)٨( 
מ :א)א(א

 ,ُالقدوة املعلم عىل الكالم عند عنه اهللا ريض الدرداء َأيب من املثال ونتخذ
 ّاملعلم ُاألستاذ سرية املختلفة أحواله يف ,ّالناس بني حياته والَط يسري الذي
 :شخصيته وكامل ,املعلم صفة متام هذا ويف .النظرية آراءه سلوكه يطابق الذي
  .ثانية جهة من إليه الناس نظرة ويف ,جهة من ذاته يف

ُيعلم ال للذي ويل :ّالدرداء أبو قال −  َ ْ ًمرة َ  وال يعلم للذي وويل ,ّ
 .)٢٩(»ّمرات سبع يعمل

                                                            
 .٣٤٧ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٨(
 .٣٤٧ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٩(
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 ّإين« – للكامل ًطلبا – الذايت ّوالتلوم ,ّالتورع من نوع يف وقال − 

 .)٣٠(»فيه يأجرين اهللا لعل ولكن َأفعله وما باألمر آلمركم
)٩( 

מ אאא(אא אא)א :א
 ,مغلقاته وكشف ,العلم من ّالدائمة ُاالستزادة :الدرداء أيب منهج
 وهو ,النافع اجلديد تقديم عىل ولالستعانة جهة من لإلتقان املتواصل ّوالتدرب
 ولو  ..« :قال أنه الدرداء أيب عن وروي .»العلم اطلبوا« :املأثور من يرشب
ًشباعا تكونوا أن ُخشيت لقد .علمه إىل ًعلام الزداد نكمم العامل يشاء  من ِ

 اهللا ُذكرت إن ٍقوم يف أبقى أن من بك ُأعوذ إين اللهم .العلم من ًجياعا ,الطعام
 .)٣١(»أحزنوين تركتهم وإن ,ّذكرويني مل نسيت وإن ,يعينوين مل

 زادةواالست – العلم فإن ,احلياة الستمرار بدنية رضورة الطعام كان فإذا
  .احلياة حقيقة الستمرار ّفكرية رضورة – منه ّاملستمرة

 بطء قضية نعالج حني االعتبار يف نضعها األمهية بالغة مالحظة وهذه
 ولقد .ّالتخلف إىل باألمة ّأدى الذي التدرجيي والثقافة والفكر العلم حركة
  ! التخلف ذلك طال

 أكرب شخصية يف ًممثلة التعليمو الرتبية ّرواد عند ّمتقدمة عبقرية منهجية إهنا
  .عنه اهللا ريض الدرداء أيب :ّاملدة تلك معلمي
َامللمح هذا عىل أقواله ويف ْ  ُتكون وال ,ًمتعلام َتكون حتى ًعاملا ُتكون ال« :َ

                                                            
 .٣٤٥ :٢ :نفسه  )٣٠(
 .٣٧ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣١(
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 .)٣٢(»ًعامال به َتكون حتى ًعاملا بالعلم

ًمتعلام تكون حتى ًعاملا تكون ال« :عبارة من املراد ّأن وواضح  اراستمر »ّ
  ....متداخلتان فالعمليتان ....تفكره وعمق ومتابعاته وقراءاته بحثه يف العامل

)١٠( 
:)٣٣(אא

 يف اإلبداع عىل قادر هو من ُالعلامء بني يربز ّالدقيق ّالتخصص عرص يف حتى
 ُويكون ,النخبة من هؤالء ويكون .املعرفة جوانب من جانب أو ٍّفن أو  علم من َأكثر
 .وانسجام وتداخل ,تناسق يف والفنون العلوم تلك الختالط آخر طعم عهمإلبدا

 ّالصحابيني ورفيقيه عنه اهللا ريض ّالدرداء أيب تعليم بداية كانت وإذا
 الرشعية العلوم يف عنهام اهللا ريض الصامت بن وعبادة جبل بن معاذ :اجلليلني

 أليب وكان .احلال بطبيعة ّتوسعت الدائرة فإن ,واحلديث والفقه القرآن من
 .ًأيضا ,يقال كام »التطور«و ,ّالتوسع ذلك يف مهم ٌنصيب ّالدرداء

ّعمن ترامجه روت فقد ,كبرية أمهية ذا ًخربا الدرداء أيب سرية يف ونلتقط َ 
 :السلطان مثل األتباع من ومعه ^ النبي مسجد دخل الدرداء أبا رأيت« :قال

  ;فريضة عن ٍسائل فمن
  ;حساب عن سائل ومن

 ;حديث عن وسائل
  ;معضلة عن وسائل
 .)٣٤(»شعر عن وسائل

                                                            
 .٢٢ :٢٠ لسابقا املصدر  )٣٢(
 .ةَمَلْعَم منً بدال )موسوعة(و ; املقصد هلذا )موسوعي( كلمة استعامل نقبل  )٣٣(
 .٣٤٧ :٢  النبالء أعالم سري  )٣٤(
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 والفقه القرآن ُعلوم من وانتقلت ,ّالتعليمية الدرداء َأيب ُخطة ّتوسعت لقد

 كاحلساب( ٍمالزمة وعلوم )واألدب ّكاللغة( جماورة ُأخرى ٍوفنون علوم إىل
  ).احلياة علوم من وغريه

 يفهم وهذا .ّالطب علم تقانإ إىل رداءّالد بأيب دفعت العلمية ّاملسؤولية ّوكأن
 :الدرداء أيب إىل عنه اهللا ريض سلامن هبا كتب رسالة يف )عساكر ابن( يف خرب من

َفنعم ُتربئ كنت فإن ;يداوي ًطبيبا ُجعلت أنك بلغني وقد« ْ ِ  كنت وإن ,ذلك َ
َتقتل أن فاحذر ًاّبمتطب  بني ريّالرضو ّالتناصح من فهذا .)٣٥(»النار َفتدخل ًإنسانا ُ

 .)٣٦(املسلمني
 .عنه اهللا ريض سلامن رسالة عن املنقول هذا ّيعزز آخر ًخربا أجد ومل

 ّمما ّتعلمه اإلنسان يلزم ما كل ّتعلم حماولة يف هي ُاملستخلصة العربة ّولكن
 .اإلتقان رشط عىل عمله, إطار يف يدخل

 الذي ائيالتلق ّالتوسع عىل اهللا رمحه ضيف شوقي الدكتور أستاذنا ّنبه وقد
 :)٣٧(وقال ُاألوىل ُالعصور منذ الكريم ُبالقرآن العناية عن َنتج

 كل إن :قلنا إذا نبالغ الو .ٌكثرية ٌعلوم حوله ّتتكون أخذت ّالزمن ّوبمر«
 ّحب من ُالقرآن فيهم غرس ما بفضلكان  إنام معارف من العرب كسبه ما

 وعلم ...القراءات مكعل كثرية ًعلوما مبارشة منه ّيشتقون وأخذوا ...العلم
                                                            

 أو ,ُيتقنه ال وهو ّالطب يتعاطى  يعني : ًباّمتطب :وقوله ,٢١ – ٢٠ :٢٠  عساكر ابن خمترص  )٣٥(
 .يعرفه ال

 قوانني من واستفادوا ,املختلفة بفروعها ّالطب نةمله قواعد واملسلمون العرب وضع وقد  )٣٦(
 وحلمل ياوأخالق ياعلم املهنة لضبط رشعية وجهة ذلك ّووجهوا ,واليونان بقراطأ

 :للشيزري احلسبة طلب يف ّالرتبة هناية( مثل ِاحلسبة وكتب ,الفقه كتب يف ينظر( املسؤولية
 ).٢٥٩ – ٢٥٣ :خوةاإل البن ِاحلسبة أحكام يف القربة ومعامل ١٠٢ – ٩٧

 .بعدها وما ٣٢ :اإلسالمي العرص   )٣٧(
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 علم لظهور هيأ ّمما ,ّوعامه ّخاصه وعلم ,وإعرابه نحوه وعلم ,النزول أسباب
 فهو ,خلدمته قامت إنام ّكلها اإلسالمية العلوم إن قلنا إذا نبالغ وال .البالغة
  .»ّالعلمية العرب لنهضة ّبقوة ّهيأ الذي

 عن نكشف تيال ّالدرداء أيب ّشخصية إن :ونقول .دقيق الكالم وهذا
 )مبكر( ّمتقدم مثال هي ,واضح منهجب ّوالرتبوية والتعليمية ّالعلمية إبداعاهتا

ًأوال واالنبثاق ,العلمي ّالتوسع هلذا  املنهج والستبانة ,وعلومه ُالقرآن من َ
 األمة ألبناء كله ذلك وتسخري ,والرتبية ,والتعلم ,العلم يف ّاإلسالمي ّالعريب
  .االدني أنحاء يف وللناس
 ,غريك ّالشعر قال قد أصحابك كل :الدرداء أليب قيل ,ٍطريف خرب ويف
  :قال ثم ًطويال فأطرق

ُالعبـــد ُيريـــد ْ ْيعطـــىَأنَ ُمنـــاهُ ـــــــــأبى ُ ـــــــــاَّإالاهللاوي  َأرادا م
 !اسـتفاداماأفضلِهـّٰاللوتقوى ومــــايلفائــــديتُالعبــــديقــــول
ْفزد أحسنت لقد :فقالوا ِ  قلتم حني )الشعر هذا يعني( ُقلت ّإنام !ال :قال ! َ

ُكرهت .قالوا قد َّكلهم أصحايب إن  من ُالشعر وليس .أعمله ال ًعمال يعملوا أن ْ
 .)٣٨(»...! شأين

 اهتاممه وجوه واستطراد ,قفاأل الواسع املعلم أدوات استكامل يتبع فهذا
  .شتى اجتاهات إىل

)١١( 
:א
 الذوق إىل بالدارس الوصول عنه اهللا ريض ّالدرداء أيب تعليم ُمجلة يف كان

                                                            
 !ّعيل يصعب ال االقتضاء حني النظم ّولكن ًشاعرا; لست :يقول ٣٩ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣٨(
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ّواألديب اللغوي   :جهتني من املرهف َ
 ,الكالم فضول وعن ,الثرثرة عن باالمتناع ,اللسان سلبيات عن البعد  ) أ

َكثر من :قيل كام ُ ُلغطه َ َكثر َ ُ  اإلنسان( الرجل يف يعيب وكان ;غلطه َ
 ال ما يف )مالكال( املنطق وكثرة ,)التكرب( ُالعجب :خصال ثالث )عامة
 .)٣٩(!مثله )بعمل( يأيت مما )يؤاخذهم( الناس عىل جيد وأن ,يعنيه

 أيب عن روي فقد .ياوتطبيق يانظر َّالذوق تنمية بموجبات األخذ   ) ب
 :)٤٠(قوله الدرداء

 ,الليل يف ّوالسجود ,اهلواجر ظمأ ساعة :البقاء ُأحببت ما ثالث ولوال«
 .»الثمر ُأطايب ُينتقى كام الكالم ّجيد ينتقون أقوام وجمالس

 ةَّيِاملز هذه توصيل عىل حرص فقد هنا ومن ,ًبليغا ًفصيحا الدرداء أبو وكان
 خيتار حديث من هو ّحيدثهم وبام ,نصوص من هلم خيتار بام :عنده الدارسني إىل

 ,)٤١(ّقرة بن معاوية عن الدرداء أيب ترمجة يف عساكر ابن أورد وقد .وعباراته َألفاظه
َمرض( الدرداء أبو تكىاش« :قال ِ  ما الدرداء أبا يا :له فقالوا أصحابه عليه فدخل )َ

ّاجلنة أشتهي :قال تشتهي? فام قالوا ! ذنويب أشتكي :قال ? تشتكي  أفال :قالوا ,َ
 .»)ِالفراش فالزمت أمرضني( أضجعني الذي هو :قال ? ًطبيبا لك ندعو

َيعرف صار ما ّالنص هذا ويف ْ  أو احلكيم سلوبُبأ البالغة علم يف ُ
 .)٤٢(احلكيم ُاألسلوب

                                                            
 .٣٦ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣٩(
 .٣٤٩ :٢ النبالء أعالم سري  )٤٠(
 .٤٢ :٢٠  عساكر ابن خمترص  )٤١(
 األوىل أنه عىل ًتنبيها مراده خالف عىل كالمه بحمل ,ّقبيرت ما بغري املخاطب تلقي وهو  )٤٢(

 =  قل األهلة عن يسألونك( الكريم القرآن من الفن هلذا ًمثال البالغيون ورضب . بالقصد



‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥ÐÚ<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( ٤٦٢
ٌّشح :الناس ُأمر لصلح ِخالل ُثالث لوال :وقال −  ّمتبع وهوى ,مطاع ُ ُ, 

  .بنفسه املرء ُوإعجاب
َبالقدر ّوالرضا ,ُاحلكم يف ّالصرب :خصال أربع اإليامن ذروة وقال −  َ, 

 .ثناؤه َّجل ّللرب واالستسالم بالتوكل, واإلخالص
ّرب يا :وقال −  ّرب ويا ,ُمهني هلا وهو نفسهل ٍمكرم ُ  قد ٍساعة ِشهوة ُ

َصاحبها ْأورثت   ! ًطويال ًحزنا ِ
ُأهل :وقال −   ويلبسون ,ونرشب ويرشبون ,ونأكل يأكلون األموال َ

 ُوننظر ,إليها َينظرون أموال فضول وهلم ,ونركب ويركبون ,ونلبس
  .ُبرآء منها ونحن ُحساهبا عليهم .معهم إليها

 وال ,املوت عند مثلنا أهنم ّيتمنون األغنياء جعل يالذ هللا احلمد :وقال − 
  ! املوت عند مثلهم أننا ّنتمنى

 ّتعلموا« :ّتربوي ٌجانب وفيها ّالعامة باآلداب ّاملتصلة أقواله ومن − 
ْالصمت ّيتعلم كام َّ ْوكن ,عظيم حكم ّالصمت ّفإن ,الكالم ُ  نَأ إىل ُ
َأحرص َتسمع  وال ,يعنيك ال يشء يف ّتتكلم وال .ّتتكلم ْأن إىل منك ْ
َعجب غري من ًمضحاكا تكن ًمشاء وال ,)ّالضحك إىل يدعو يشء( َ ّ 
 .)٤٣(»)حاجة غري إىل يعني( َأرب غري إىل

)١٢( 
מא...... ...א
ّالتعليمية مهمته يف ّالدرداء أيب مع ُيذكر ّالتثقيفية ّ ّأم زوجته ّ  ّالدرداء ُ

                                                            
 يف ّالربيع أنوار( يف ًمثال انظره تفصيل وللكالم ] ١٨٩ :البقرة [ )ّواحلج للناس مواقيت هي  =

 .٢١٣ :٢ )معصوم ابن( :للمدين البديع أنواع
 .عساكر ابن خمترص يف ترمجته من  )٤٣(
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 الكربى ّالدرداء أم ولزوجته ,)٤٤(ّالرواة ُالعلامء يف )بالل( ُابنه وكان ;ُّلصغرىا

ْدرداء( البنته ٌأخبار ّالرتاجم يف ُويذكر ,)٤٥(صحبة  ماتت الذي وزوجها )٤٦()َ
  .اجلمحي اهللا عبد بن صفوان :عنه

 )٤٧(ُّالصغرى الدرداء ّأم زوجته مع ّمستمرة ّالدرداء َأيب »مدرسة« كانت وقد
 من ّمتدرجة مراحل احلقيقة يف وهي )مدرسة( قلت .وفاته وبعد ,حياته يف

  .آنذاك املتاحة العالية العلمية املطالب إىل البدايات
ّتلقت قد ّالدرداء ُأم وكانت ّتعلم وكانت .َّالدرداء أيب عىل العلم َ  .مثله ُ

 :قال زيتون بن عمري بن سليامن بن ربه عبد فعن
 ًصغارا احلكمة ّتعلموا :ّتعلمني ما يف لوحتي يف الدرداء ُأم يل كتبت«
  .»رش أو ٍخري من زرع ما ,حاصد زارع ّكل وإن ,ًكبارا هبا تعملوا

 .ّالصغار لتعليم ,عليه ُيكتب ما :ّواللوح ,ّواللوحة − 
 بلغت وقد ,كانت ّولكنها ,فحسب ّالصغار بتعليم ُتعنى تكن ومل − 

 جمالس يف ;الكبار قاءبل ُتعنى ذلك هلا ُيتيح ما والعلم ّالسن من
 عبد بن عون عن )٤٨(ترمجتها يف ,آخر خرب ففي ,ُواملذاكرة ,للعلم
ِأمللناك :هلا فقلنا ّالدرداء أم إىل َجلسنا :اهللا ْ  للامل عليك أدخلنا( َ

                                                            
 الدرداء أم وعن ,أبيه عن احلديث روى :وقال ٢٨٥ :٤ النبالء أعالم سري يف له رجمَت  )٤٤(

 النعامن بعد القضاء توىل قد وكان .  الشام بأمري البخاري ولقبه . ّسامهم مجاعة عن وروى
 .٩٣ سنة وفاته وكانت ,عنه اهللا ريض بشري بنا

َحدرد َأيب بنت خريية اسمها  )٤٥( ْ  يف ّوتوفيت .^ اهللا رسول عن َوروت ,ُصحبة هلا ,َاألسلمية َ
  )١٠٧ :٨ عساكر ابن خمترص( ّالدرداء َأيب حياة

 .اجلحمي اهللا عبد بن صفوان زوجها وكان ,توفيت . أباها َسمعت الدرداء أيب بنت ْرداءد  )٤٦(
ّحيي بنت )جهيمة أو( هجيمة هي  )٤٧( َ  .الدرداء أيب عن روت فقيهة زاهدة كانت . ابيةَاألوص ُ
 .١٧٦ :٢٧ عساكر ابن خمترص  )٤٨(
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 ّكل يف العبادة ُطلبت لقد !? أمللتموين :فقالت )احلديث لطول
ُأصبت فام ,يشء  ثم .مذاكرهتمو ,العلامء جمالسة من أشفى ًشيئا ْ
َاحتب ْوأمرت ,)٤٩(ْتْ ًرجال َ ُ  B C D E F} يقرأ أن َ

Gz ]أنزلنا ْإذ :أي )٥٠(الوجيز كتاب ويف .]٥١: القصص 
 ًوسورا ,آيات بعد ٍآيات ببعض ُبعضه ًموصوال القرآن رسولنا عىل
 واخلطاب( أي F Gz} ِالعظات لتتصل ,ُسور بعد

 .اجلديد ّالدين فيعتنقون )للمرشكني
 ترمجتها ويف .ُفتجيب واإلرشاد للتعليم ُتدعى ّالدرداء ُأم وكانت

 فكانت دعاها – خليفة وهو – مروان بن امللك عبد أن فيه خرب
 أم سمعت الليايل إحدى ويف .سكنهم ّخاص يف بيته أهل مع عنده

 إنه :فقال ذلك عن سألته أصبح فلام .ًأحدا ُلعني امللك عبد الدرداء
 ال« :^ قال :يقول الدرداء أبا سمعت :له فقالت ,عني أبطأ اخلادم
 احلديث ورد وقد .»القيامة يوم شهداء وال شفعاء ّاللعانون يكون

 .)٥١(آخر سياق يف الدرداء أيب ترمجة يف
 .٣٣٦ :٢ النبالء أعالم سري يف ورد كام )العاملة(ـب الدرداء أم وصفت وقد − 
 كثرية ارأخب ,ُّالصغرى ّالدرداء أم وترمجة ,الدرداء أيب ترمجة ويف − 

 ّتكمل التي الرفيقة والتنبيهات ,واآلراء ,واإلرشادات ,املواعظ عن
                                                            

 .وراءه يشء إىل ويستند بيديه رجليه اجلالس يضم :اجللوس من ٌنوع وهو :ُاحلبوة جلس :احتبى  )٤٩(
 .٦٤٤ – ٦٤٣ :ضيف يشوق .د :الكريم القرآن تفسري يف الوجيز  )٥٠(
 الدرداء بأم )اخلامس األموي اخلليفة( مروان بن مللكا عبد عناية عن أخبار ترمجتها يف  )٥١(

 تتكئ وهي ,السن فيها رتّأث وقد ,منه برعاية حموطة املقدس بيت يف ونلقاها ,الصغرى
 .األقىص املسجد لتدخل عليه
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 ,والتثقيف ,ّالتعليم ّملهمة ّيتصدى ملن والبارعة ّالرائعة ُّالصورة
 القرآن, وعلوم العربية علوم ُيتقن جيل وتنشئة ,والتوجيه واإلرشاد
 َرعاية ُيكفل بام ,األخرى واآلداب العلوم إىل ذلك من وينتقل
 ,ّمطرد علمي ّتقدم إىل ّتؤدي ,ّمتطورة ناشطة جديدة ّعلمية حركة
 براجمها ُوتضع ,قيمها ُوتثبت ,نفسها ّتكون التي ّالفتية الدولة هلذه

 ٍجديدة ٍخلطوة ّويمهد ,األمام إىل خطوة خيطو ًجيال جّروخت ,الذاتية
  .بعده يأيت ملن

 ,مبتكرة ميةتعلي ووسائل ,متقنة منهجية عىل قائمة علمية حركة − 
  .ّمتنوعة وبرامج

ً وصوال ّفالراشدي ,النبوي العرص أيام من استمرت حركة وهي − 
ْومن ,عنه اهللا ريض ,ّالدرداء أبواعتمده  ما وكان ;ّاألموي إىل  كان َ
 احلركة يف األساسية اللبنات من ,ّالنسائي العنرص ًوخصوصا ,معه

 أعىل إىل صلي الذي التدريس بدايات ومن ,والعلمية ّالتعليمية
  .ّاجلامعية املستويات

 إىل تؤدي غاية وهلا ,َهدف هلا ,ّغائية تعليمية ّعلمية حركة وهي − 
 نسيج وصياغة ٍواع جيل ختريج وإىل ,ّمطرد ّوتقدم ,ّمتجدد نشاط
  .باآلخرة الدنيا ربط وإىل ,متامسك ّلألمة

 :واإلناث َالذكور ٌشاملة حركة وهي − 
َّأم يذكر وهو ,)٥٢(حنبل نب أمحد عن عساكر ابن تاريخ يف  ّالدرداء ُ

 :كالم سياق يف الصغرى
                                                            

 .١٧٤ :٢٧ عساكر ابن خمترص  )٥٢(
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ْحجر يف ًيتيمة الدرداء ُأم وكانت«  مع ختتلف ,الدرداء َأيب )٥٣(ِ
ٍبرنس يف )معه تذهب( ّالدرداء أيب ْ  ُوجتلس ,ّالرجال ُصفوف يف ّتصيل ُ
َحلق يف َحلقات( َ ّتعلم :القرآن )تدريس َ  َّالدرداء أبو قال ّحتى القرآن ُ
  .»النساء بصفوف احلقي :ًايوم
 نصف من اجد ّاملبكر الوقت هذا من ,ّيفرس وهو ,واضح ٌترصيح وهذا

 الدينية املختلفة العلوم يف ًمعا ّوالنساء ّالرجال اشتغال ,ّاألول اهلجري القرن
 والعلوم واآلداب التعليم جماالت يف ّالنساء أخبار إلينا وصلت ولو ,والدنيوية

 .غزير كثري علم جلاءنا
 :وبعد
 ّالرسمي باملعنى – والتعليم الرتبية تاريخ بدايات من مرشقة ٌصورة فهذه
 وتوضيح وقراءهتا مجعها استطعنا ;اإلسالمي ّالعريب الفكر تاريخ يف – للعبارة
 ,خمتلفة أخرى جوانب من اإلضافية واإلشارات بالقرائن منها املجمل املوجز
 والتعليم الرتبية حركة انبعاث من ليهإ ذهبنا ما عىل ّالداللة ُواضحة وهي

 العقد( الثاين العرش من ابتداء الفتية اإلسالمية العربية الدولة يف والتثقيف
 الفكرية احلركة ُعود يزال وما ,دمشق يف األول اهلجري القرن من )الثاين
ًطريا ًغضا اإلسالمية العربية ّ.  

ْودرسنا َ  وهي أخباره وكانت .ًالومث ًنموذجا عنه اهللا ريض الدرداء باأ َ
 لقد .واستيعاهبا وتلوينها واألخبار الرتاجم كتب بطاقات حال كل عىل ٌحمدودة
 ما لكنها .الكريم القرآن من منطلقة التثقيفية التعليمية الرتبوية احلركة بدأت
 واآلداب احلديث شملت أن إىل نفسه ّالدرداء أيب يد عىل ّتوسعت أن لبثت

                                                            
 .ورعايته كنفه يف  )٥٣(
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 باملعنى احلياة ومناشط ,آنذاك املتعلمني ِولفئات املدة لكلت ُاملتاحة( والعلوم
 ).العام احلضاري

  :من اإلسالمية العربية الرتبية خصوصية مالمح وظهرت
 ;)ُاألخرى األمم قبل من لالقتباس صاحلة شاملة جامعة كوهنا( ;ّعامليتها − 
 هل هُتوج الذي العناية ّحمط فهو ,ُاألوىل ّبالدرجة اإلنسان إىل وقصدها − 

  ;إنسانية تربية فهي الشاملة; والعناية األنظار
  ;منغلقة غري واسعة فهي ,ّوشموليتها − 
  ;ُّوالدنيا الدين يف :جانبني ذا ًواضحا ًهدفا هلا فإن ,ّوغائيتها − 
 خصوصية عن تغفل ال واضحة مناهج وفق برامج بصنع :ّوابتكاريتها − 

  ;ّاإلسالمية العربية الثقافة منطلقات
  ;مقاصدها ّواتساع العبارة هذه معاين بكل بالعمل العلم وربطها − 
ًمتاحا وكان ,ّباملجان لنا وضح كام ,التعليم كان لقد .هلا ّالدولة ورعاية −  ُ 

  ;استثناء دون ًمجيعا للناس
 :والتثقيف التعليم حلركة )املدارس إنشاء قبل( املساجد واحتضان − 

 إىل أنفسهم لمنياملع وانتقال ;والقصور ,ُّوالدور ,املجالس إىل إضافة
  .لذلك مناسبة مواقع

 ّالرجال :املجتمع طريف لكال والتدريب ّوالتثقيف التعليم خيمة واتساع − 
  .تفريق ّأي دون والنساء

 ذلك من ّالدقيق الواسع باملعنى واجلامعة ,واملعهد ,املدرسة نواة وظهور − 
 يالنبو العهد منذ :ّالصاعدة اإلسالمية ّالدولة يف ,ّاملبكر الزمان

  .فاألموي فالراشدي
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 .١٩٩٧ ,٩ ط للماليني العلم دار :بريوت ,الزركيل الدين خري ,األعالم − 
 ,ُسكر هادي شاكر حتقيق ,املدين معصوم ابن ,البديع أنواع يف الربيع أنوار − 

  .م ١٩٦٨ ١٣٨٨ ,النعامن مطبعة :النجف
  ت.د )وتبري يف مصورة طبعة( ,ّالسيوطي ,الكبري اجلامع − 
 حممد .د حتقيق ,ّالنهرواين ,الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس − 

  م ١٩٩٣ ١٤١٣ ,الكتب عامل :بريوت ,اخلويل موسى
 الباب مصطفى مطبعة :القاهرة ,صفوة زكي أمحد ,العرب خطيب مجهرة − 

  .احللبي
 ١٤٠١ ,١ط ,الرسالة مؤسسة :بريوت ,الذهبي ,النبالء أعالم سري − 

  .م ١٩٨١
 دار :القاهرة ,ضيف شوقي .د )العريب األدب تاريخ من( اإلسالمي العرص − 

  .١٩٧٢ ,املعارف
 .الفكر دار :دمشق ,عساكر ابن تاريخ خمترص − 
  ١٣١٣ امليمنية املطبعة مصورة ,أمحد اإلمام مسند − 
 شيبان حممود حممد حتقيق ,اإلخوة البن احلسبة أحكام يف القربة معامل − 

 للكتاب العامة املرصية اهليئة :القاهرة ,املطيعي عيسى أمحد وصديق
١٩٧٦ ١٣٩٦.  

 :القاهرة ,ُالعريني الباز ّالسيد حتقيق ,الشيزري ,احلسبة طلب يف الرتبة هناية − 
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 .م ١٩٤٦ ١٣٦٥ والنرش والرتمجة التأليف جلنة

 ,املعارف دار :القاهرة ,ضيف شوقي .د ,الكريم القرآن تفسري يف الوجيز − 
  .مرص

*    **   
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