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ملخص الدراسة
اىتمت اٟتضارة االسالمية ابلعلم كالعلماء، فحققت بذلك الرايدة اٟتضارية، كتنوعت مؤسسات الًتبية كأساليبها لتليب حاجة 

لتعليمة، اجملتمع كتطلعاتو العلمية كاالجتماعية، فكانت التجارب الًتبوية الثرية ٘تد الفكر الًتبوم االسالمي ابلعديد من النماذج الًتبوية كا
عليم ا٠تاص )ا١تؤدب( الذم يليب حاجة الطبقة العليا من اجملتمع كاليت تريد نوعا من الًتبية كالتعليم كا١تعرفة تتناسب كالتطلعات كمنها الت

يف ٣تاؿ الًتبية كالتعليم على مر العصور االسالمية حىت يومنا  ان كبَت   ان كاف لو حضور ا١تستقبلية ٢تذه الفئة، ٢تذا ظهر مصطلح ا١تؤدب كالذم  
 .ىذا

تعرؼ مفهـو التأديب كنوع من التعليم ا٠تاص، كتطوره كخصائصو، كأساليبو الًتبوية كالتعليمية، كقد  إذلهتدؼ كىذه الدراسة 
من ا١تنهج الوصفي كا١تنهج االستنباطي لسرب مضموف ىذه العملية الًتبوية ا١تتكاملة، كقد خلص الباحث اذل بعض  استخدـ الباحث كالن 

ىذه العلمية الًتبوية كٖتقيقها ألىدافها، كإمكانية االستفادة منها يف كاقعنا ا١تعاصر، يف ٣تاؿ تعليم ا١توىوبُت كأبناء  النتائج كمنها رايدة
كصت الدراسة بضركرة االستفادة من ٕتربة ا١تؤدب يف الفكر الًتبوم على مستول إعداد ا١تعلم أاليات االسالمية ا١تغًتبة، كذلك اٞت

 التعليم.كاحملتول، ككذلك بيئة 

Abstract
The special education of the Islamic education thought: Al-mo’adib ‘ 

the special instructor’ as a model
By

Dr. Abdullah bin Halfan bin Abdullah Al-Asmari
         The Islamic civilization pays attention to science as well as scientists. Thus, it has the 
leadership of civilization. Also, the different Islamic institutions of education and their 
approaches meet the ultimate social and scientific objectives of the culture. Therefore, the rich 
educational experiences provide Islamic educational thought by many educational models 
including the special education i.e. Al-mo’adib ‘the special instructor’ who meets the need of 
the upper class of society; such class want specific kind of education and knowledge that suit 
their future. Consequently, a new term has become in use that is Al-mo’adib who has received 
a lot of attention across Islamic periods and now .

         This study aims at identifying the concept of teaching manners, its development, its 
characteristics and its methods as a special kind of education. The author has applied the 
descriptive and the deductive approaches to explore the content of this comprehensive 
educational process. The researcher has come up with some results including that such approach 
of education is universal and it achieves the intended objectives. Contemporary, it can be used 
in the area of teaching gifted students and the students of Islamic minorities. Also, the study 
recommended that there is a need to benefit from the Al-mo’adib experiences in educational 
thought at the level of teacher preparation and curriculum as well as learning environment .
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 املقدمة :
اعتٌت اإلسالـ ابلعلم كالعلماء كتربية الناس كفق منهج تربوم علمي يستمد أصولو من شرائع اإلسالـ كتطبيقاتو منذ عصر النبوة،     

امها كما سامهت األجياؿ ا١تسلمة يف زايدة العناية ّتانب العلم كالًتبية، كأصبح العلم كالعناية بو ىي كظيفة رئيسة للمجتمع ا١تسلم ٛتل زم
اء كا٠تلفاء كالقادركف من اجملتمع، ككذلك حرص اآلابء على تعليم أبنائهم كحصو٢تم على التعليم الذم يضمن ٢تم معرفتهم الدينية العلم

 ككذلك يساعدىم يف اٟتياة.
ية منها كلقد جاء الدين اإلسالمي "أبركع نظاـ تربوم عرفتو البشرية؛ نظاـ يتناكؿ حياة اإلنساف من ٚتيع نواحيها، كيهيئ لكل انح

(.  كما حفلت اٟتضارة ُِٖ: ُِٗٗمنهجان تربواين متكامالن، يصعد هبا إذل أعلى درجة كمالية ديكن أف يصل إليها اإلنساف")٤تمود، 
ذج اإلسالمية بكثَت من النماذج التعليمية ا١تختلفة يف مراحلها التارخيية إذ دل تقف إذل جانب نظاـ تربوم جامد، بل أخذت تطور ىذه النما

 تبدع أخرل مع ما يتناسب كاحتياجات اجملتمعات اإلسالمية.ك 
ىواء الناس ألمسألة مستقلة بذاهتا؛ ال ٗتضع  كالناظر إذل اتريخ الفكر الًتبوم جيد أف مسألة التعليم يف البالد اإلسالمية   

مبدأ كعقيدة كرسالة كدعوة، فيجب أف يكوف  كتقلباهتم ا١تزاجية كذلك أف األمة اإلسالمية أمة قيادية يف طبيعتها ككصفها، كىي أمة ذات
 تعليمها خاضعا ٢تذه العقيدة ك٢تذا ا١تبدأ ، ككل تعليم ال يؤدم ىذا الواجب كىذه الرايدة فليس ىو التعليم اإلسالمي ا١تنشود. 

١تقاكمة ، كصالحية "إف إمهاؿ ىذا اٞتانب قد جٌت على نظامنا التعليمي جناية كبَتة ، كأفقده العمق كالدقة كالسمو ، كقوة ا
ال حياة فيو كال حركة ، كال منو فيو كال ازدىار ،  جامدان  خشبيان  التعليمي نظامان  اإلبداع ، كإشعاؿ القرائح كتدفقها ، فأصبح نظامنان 

فيها القوانُت  كأصبحت مراكزان الثقافية كجامعاتنا اإلسالمية مراكز حياة رتيبة جامدة يسودىا الركود ، كيهيمن عليها اٞتمود ، كتتحكم
( .ّٔ: َُِْكالالئحات )الندكم، 

ككذلك كانت العناية اب١تعلم ا١تسلم كإعداده ٢تذه الوظيفة االجتماعية الكبَتة، فلم يكن يتصدل لعملية الًتبية كالتعليم إال العلماء  
ما أبحدث النظرايت الًتبوية ، ٤تبا للعمل ، بل جيب من مادتو ، مل ا١تشهود ٢تم ابلعلم كا٠تربة الًتبوية، " فال يكفي أف يكوف ا١تريب متمكنان 

ٔتحبتو لطالبو كقدرتو على اكتساب ٤تبتهم كتقديرىم ،  ٞتسامة مسئوليتو ، متميزان  ، مدركان  صاٟتان  كرعان  مؤمنان  أف يكوف قبل كل شيء إنساانن 
(.ُْٔ: ََُْكابلتارل سهولة الوصوؿ إذل قلوهبم كعقو٢تم )النجار، 

يف أم ٣تتمع يعد من أىم كظائف اٞتامعات كخاصة يف ٗتصصاهتا الًتبوية، حيث " جيب توجيو ريخ الفكر الًتبوم اتك٢تذا فدراسة 
الرسائل العلمية اليت تسجل يف اٞتامعات اإلسالمية لدراسة الفكر الًتبوم اإلسالمي كاإلسالـ كٖتدايت العصر ، كإذا ٧تحت الدكؿ 

عرفوف كيف يتناكلوف تراثنا الًتبوم ، ككيف يعاٞتونو ، ككيف يتعاملوف معو ، ككيف يستفيدكف منو ، اإلسالمية يف إعداد الباحثُت الذين ي
قد فتحنا الباب على مصراعيو ٨تو مستقبل نستطيع أف نتعامل فيو مع األفكار الًتبوية األجنبية دكف ما خوؼ من  -كال شك  -فسنكوف 

فلسفة  -كفق  -اإلسالمية ؛ ألهنا يف ىذه اٟتالة ستعرؼ طريقها إذل التأقلم كالتكيف  إذل نظم التعليم -كما نفعل اليـو   -أف ننقلها 
( .ّْٔ: ُٕٔٗ، عرؼ قدر نفسو فعرؼ اآلخركف قدره". )عبود، انىضان  مسلمان  إسالمية ٗتدـ ٣تتمعان 

ة اجملتمع اإلسالمي على مدل كلعل من التجارب الرائدة يف الفكر الًتبوم اإلسالمي كظيفة ) ا١تؤدب( حيث حضي التأديب بعناي
هج القركف اإلسالمية حىت يومنا ىذا، ككاف للمؤدب كظيفتو اٟتضارية يف اجملتمع ا١تسلم، كقدـ مناذج رائدة يف ٣تاؿ ا١تعلم كا١تتعلم كا١تن

طة بو.و الًتبوية للعملية التعليمة ا١تن كأساليب التعليم، إذل جانب اإلدارة
ان للًتبية اإلسالمية تعليم ا٠تاص يف الفكر الًتبوم اإلسالمي ا١تتمثل يف كظيفة ا١تؤدب، يعد رافدان كبَت ك٢تذا يرل الباحث أف دراسة ال 
، يس هم يف تطوير ٚتيع عناصر العملية الًتبوية، كخاصة أف ىذه التجربة أصيلة يف الفكر اإلسالمي كليست دخيلة عليو، كما أهنا اليـو

من ثقافة أخرل، بل ىو نتاج اٟتضارة اإلسالمية، كىذه األصالة ٕتعل االستفادة كاالنتقاء منها عملية  ليست بران٣تان تربواين ديكن استعارتو
انجحة كقابلة للتطبيق يف األنظمة الًتبوية ا١تعاصرة. 

 أمهية الدراسة:
تزخر اٟتضارة اإلسالمية بتجارهبا الرائدة يف ٣تاؿ الفكر الًتبوم، كذلك استطاع اجملتمع اإلسالمي أف يسخر كل إمكاانتو من  

، كحققوا أجل ٖتقيق تربية منوذجية ألبنائو مهما كانت تكلفتها ا١تادية، كما أبدع ا١تؤدبوف يف الرقي برسالتهم الًتبوية كاإلرشادية كالتعليمية
جعلتو ك ا١تتكامل لرسالتهم من كل الفئات ا١تستفيدة كا١تستهدفة، ٦تا جعل مهنة التأديب ٖتظى ٔتنزلة رائدة تليق اب١تعلم ) ا١تؤدب(، الرضا 
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ىت يتميز عن ا١تعلم يف التعليم العاـ أك التعليم اٞتماىَتم، ٦تا جعل كظيفة ا١تؤدب تتميز يف نتائجها على مستول التنشئة أك التأليف، كح
 ة العامة.   اٟتيا

ك٦تا يعزز أمهية ىذا البحث الًتبوية كيؤيدىا، تلك ا١تواقف الًتبوية كالتعليمية اليت حققها ا١تؤدبوف كجعلتهم منوذجا انجحا على 
وجز مدل القركف اإلسالمية كحىت كقتنا اٟتاضر، حيث مازاؿ ا١تؤدب ا٠تاص حيظى اب١تكانة العالية لدل كجهاء اجملتمع ا١تعاصر. كديكن أف ن

أمهية ىذه الدراسة فيما يلي:
 مكانة ا١تؤدب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي، كإسهاماتو الكبَت يف ٣تاؿ الًتبية ك٣تاؿ التعليم كأتليف ا١تناىج الدراسية.

كالتعليمية للمعلم الكفء، القادر على ٦تارسة العملية الًتبوية  متكامالن ف شخصية ا١تؤدب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي تعد منوذجا ن إ
يستفاد منو يف تطوير  رائدان  يف أفضل صورىا، كدراسة ىذا النموذج للمعلم كإعداده كدكره الرايدم يف العملية الًتبوية كالتعليمية يعد عمالن 

 كاقع إعداد ا١تعلم.
األخرل يف الفقو كالتفسَت ف مدرسة التأديب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي يف جانبها الًتبوم كالتعليمي ال تقل أمهية عن اٞتوانب إ

 كاٟتديث كاألدب كغَتىا من العلـو اليت اشتهرت هبا ىذه اٟتضارة اإلسالمية، كاليت حظيت ابىتماـ الباحثُت يف تلك اجملاالت.
وده أف كشف األفكار كاآلراء الًتبوية عند ٚتهرة من ا١تؤدبُت ىو إبراز ٞتانب من اتريخ الًتبية اإلسالمية الذم مازاؿ يفرض كج 

 على الواقع الًتبوم للمسلمُت يف كل زماف كمكاف.
ضركرة أتصيل الفكر الًتبوم اإلسالمي ا١تعاصر، كذلك من خالؿ إعادتو إذل أصولو األساسية يف الفكر الًتبوم.

ديدان ابٟتلوؿ لكثَت من ا١تشكالت اليت  حيواين  ف دراسة اتريخ الًتبية اإلسالمية كدراسة شخصياهتا التارخيية تعد مصدران إ -ٔ
تصادؼ مشركعنا الًتبوم ا١تعاصر، كذلك يف ٚتيع جوانبو النظرية أك التطبيقية كإعداد ا١تعلم كبناء ا١تناىج كطرائق التدريس..إخل.) 

(َُ: ََِٕالعايش،
يزة يف الفكر الًتبوم، ٖتتم علينا كجوب ف أعالـ ا١تؤدبُت حققوا منزلة خاصة كمتميزة يف عصرىم، حيث أصبحوا ديثلوف ظاىرة ٦تإ

دراسة ىذه ا١تدرسة الًتبوية الفذة.
مشكلة الدراسة:

كشف بوضوح مالمح تلك ي تعد دراسة الفكر الًتبوم اإلسالمي من خالؿ التجارب الًتبوية السائدة يف التاريخ اإلسالمي عمالن 
ربة كآاثرىا، ال إلحالؿ ا١تاضي ٤تل اٟتاضر، بل إلعادة بنية الوعي جيابيتها كسلبيتها مع الكشف عن أبعاد تلك التجإ التجربة يف

(ٓكاستمراريتو عرب ا١تاضي كربطو ابٟتاضر كإعادة أتسيسو يف الوعي الًتبوم اإلسالمي ا١تعاصر.)ابن ٚتاعة،
 تساؤالت الدراسة:

 يف الفكر الرتبوي اإلسالمي؟ (املؤدبني)نهةة العللي  ااخا  مب املقصودما هتدؼ الدراسة إذل اإلجابة عن التساؤؿ الرئيس كىو:   
كمنو تنبثق التساؤالت التالية:

 ما مفهـو التأديب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي؟.=
 مكوانت العملية التعليمية الًتبوية للتأديب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي؟.ما =
ي كدكرىا يف ٖتقيق أىداؼ التأديب، يف الفكر الًتبوم اإلسالمي؟.السمات العامة للمؤدب يف الفكر الًتبوم اإلسالمما =

 مةنهجية الدراسة: 
ا١تنهج الذم استخدمو الباحث يف ىذه الدراسة ىو ا١تنهج الوصفي التحليلي التصنيفي، الذم يعتمد على التسلسل ا١تنطقي 

ـو على دراسة الواقع أك الظاىرة كما توجد يف الواقع، كيهتم لؤلفكار للوصوؿ إذل أفكار كآراء تفيد يف تطوير الواقع الًتبوم. كالذم يق
(. كقد اعتمد الباحث على أحد فركعو، كىو ا١تنهج الواثئقي الذم يهتم بدراسة ُٕٖ: َُْٕبوصفها كتوضيح خصائصها )ذكيقات، 

( َِّ: َُْٗا١تطلوبة ) العساؼ، من أجل استنباط األدلة كالرباىُت  هاكٖتليلا١تصادر األساسية كالثانوية ذات العالقة ٔتوضوع الدراسة 
وم تعرؼ صورة التعليم ا٠تاص يف الفكر الًتبوم ا١تتمثلة يف مهنة ا١تؤدبُت،  ٦تا يساعد على استجالء ىذه التجربة كعرضها يف سياقها الًتبل

 الرائد.
عند دراسة النصوص  –اٞتهد العقلي كالنفسي ا١تمكن  –كما يستخدـ الباحث ا١تنهج االستنباطي الذم يبذؿ فيو الباحث 

(. كذلك لبلورة منوذج من التعليم ا٠تاص الرائد يف الفكر الًتبوم اإلسالمي.ِْ: َُُْالستخراج الفكر الًتبوم منها. )فودة، 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



عبد اهلل حمفان عبد اهلل آه عايشد.   ا( منوذًجُأالتعميي اخلاص يف الفكر الرتبوي اإلسالوي )املؤدب 
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 مصطلحات الدراسة: 
وية بقصد تنمية ملكات ا١تتعلمُت كتنشئتهم كتكوين ىو ٣تموعة ا١تبادئ كالقواعد اليت توجو سائر النشاطات الًتب" الفكر الرتبوي :

(ُُْ:  َُٗٗشخصياهتم كتقومي سلوكهم يف ضوء ا١تبادئ اليت تشكل الفكر" ) القاضي،
القرآف الكرمي كسنة  –ىو النظاـ ا١تتكامل الذم يشمل فلسفة الًتبية اإلسالمية ا١تستمدة من الوحي  الفكر الرتبوي اإلسالمي:

كا١تبادئ كالنظرايت اليت انتهى إليها ا١تفكركف، ٍب األىداؼ كمناىج التعليم، كطرؽ التدريس، كالقيم ، كالعمل اليت كانت  - (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسوؿ
(.َِ: ُْٗٗاستجابة عملية لتك األصوؿ العامة كاألفكار النظرية. ) فهد، 

 ؤدب خاص، كيهدؼ إذل التكوين األخالقي يف ا١تقاـ األكؿ.ىي اليت تتم يف ظل األسرة أك البيت، عن طريق م الرتبية ااخاصة : 
ىي تلك اليت تقدـ خارج البيت من قبل ا١تدرسة أك الكتاب أك غَتىا، كهتدؼ إذل التعليم كالتحصيل يف الغالب  الرتبية اللامة :  

(.ُِّ، َُٖٗإذل جانب البعد األخالقي . )بدكم، 
، تشمل حفظ ما جيب أك حيسن حفظو، عمل تربوم شامله يؤخذ فيو الطفل العأديب: إذل تربيةو معرفيةو كسلوكيةو يف شىت العلـو

ييًز بُت كمعرفة أصوؿ العلم، كٖتٌفظ ا١تسائل اليت حيتاج إليها ك٘ترين اللساف على الكالـ كاإلنشاء، كتنمية ملكتو األدبية، ك٘ترينها على التم
(َُ: َُِْليمو كيف يعامل الناس،) العايد، أنواع الكالـ كمقاماتو، كتقومي سلوكو كأخالقو، كتع

 .مهكتعليم لقب يطلق على أحد العلماء القائمُت بعملية تنشئة أبناء ا٠تاصة كانقطاعو لو خاصة املؤدب: 
 فقط ك٦تارس ١تهنة التعليم بل قاـ بذلك إذل جانب اإلرشاد كالتوجيو ادلكمن ىنا نرل أف ا١تؤدب يف الفكر الًتبوم دل يكن ٣ترد ع 

الًتبوم كاألخالقي كتكوين اإلنساف ا١تتكامل يف اٞتانب الركحي كا١تادم.
 السابقة: تالدارسا

تعرؼ مناىج التعليم عند العرب يف العصر لعصر األموم، ىدفت الدراسة إذل ىػ( بعنواف: مؤدبو ا٠تلفاء يف اَُُْدراسة صاٟتية )
الىتماـ بدراسة التاريخ األموم الًتبوم ابتعرؼ مؤديب ا٠تلفاء من بٍت أمية، كقد أكصى الباحث موم، كأساليب الًتبية من خالؿ األ

للكشف عن مزيد من مال٤تو الًتبوية. كقد استفاد الباحث من بعض جوانب الدراسة فيما خيتص ابلشخصيات الًتبوية كاب١تناىج 
 لتأديبية.كاألساليب الًتبوية اليت انتهجوىا من أجل ٖتقيق  رسالتهم ا

ىػ( بعنواف: مؤدبو ا٠تلفاء يف العصر العباسي األكؿ، كىدفت الدراسة إذل التطرؽ للتأديب كأساليبو الًتبوية َُِْ)دراسة صاٟتية 
ينية لدمن خالؿ ا١تؤدبُت الذين قاموا بتأديب أبناء ا٠تلفاء العباسيُت، كقد أشار الباحث إذل أثر ىؤالء ا١تؤدبُت على تالميذىم يف اٞتوانب ا

اسة كالفكرية كاالجتماعية كالعلمية، كأكصى الباحث بزايدة العناية بتاريخ التأديب يف ا٠تالفة العباسية، كسوؼ يستفيد الباحث من ىذه الدر 
 يف الوقوؼ على بعض الشخصيات اليت اىتمت بتأديب أبناء ا٠تلفاء ككذلك يف جوانب ا١تنهج كاألساليب الًتبوية.

بعنواف: ا١تؤدبوف كٕتربتهم يف تعليم العربية، كىدفت الدراسة إذل بياف دكر ا١تؤدبُت يف تعليم العربية  ىػ(َُِْدراسة العايد،)
كتلقينها، كذلك يف عصر بدأت اللغة العربية تفقد بريقها لدخوؿ ٢تجات كثقافات أثرت على التكوين اللغوم للمجتمع، كقد حاكؿ 

لك عالقتهم مع التالميذ من مناظرات كمسائل يف ٣تاؿ اللغة كتعليمها، كأكدت الدراسة الباحث سرب ما يدكر بُت ا١تؤدبُت أنفسهم، ككذ
يف أف ٣تاؿ التأديب ىو األصوب يف تعزيز اللغة كتقوية ملكتها كالتدريب عليها لتكوف ىي اللغة ا١تباشرة للتلميذ، كسوؼ تفيد ىذه الدراسة 

، لتحقيق ا١تمارسة اللغوية كتنمية ا١تلكات كا١تعارؼ لدل التلميذ.التعرؼ على األساليب الًتبوية اليت ديارسها ا١تؤدب 
:املبحث الثاين

 املؤدب يف الفكر الرتبوي اإلسالمي
اىتم اإلسالـ بًتبية األبناء كالعناية هبم، كجعل من مسؤكليات األب القياـ على رعايتهم كتنشئتهم، كعد االهعمام بعللي  األبةاء: 

" كلكم راع ككلكم مسئوؿ، فاإلماـ راع (: صلي هللا عليو كسلم)عن عبد هللا بن عمر: قاؿ النيب  يسأؿ عنها .ذلك من ا١تسؤكليات اليت 
كىو مسئوؿ، كالرجل راع على أىلو كىو مسئوؿ، كا١ترأة راعية على بيت زكجها كىي مسئولة، كالعبد راع على ماؿ سيده كىو مسئوؿ، أال 

.(ُٖٖٓقم اٟتديث، فكلكم راع ككلكم مسئوؿ" )البخارم ، ر 
على حد سواء، فعن أيب موسى  كإاناثن  كالعناية بتأديب األبناء كتعليمهم يدخل يف ىذه ا١تسؤكلية كيستوم فيها األبناء ذكوران  
: " أديا رجل كانت عنده كليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، كأدهبا فأحسن أتديبها، ٍب أعتقها  )ملسو هيلع هللا ىلص(قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ( هنع هللا يضر )األشعرم 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



عبد اهلل حمفان عبد اهلل آه عايشد.   ا( منوذًجُأالتعميي اخلاص يف الفكر الرتبوي اإلسالوي )املؤدب 
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" كتزكجها، فلو أجراف، كأديا رجل من أىل الكتاب، آمن بنبيو كآمن يب، فلو أجراف، كأديا ٦تلوؾ أدل حق مواليو كحق ربو، فلو أجراف.
 نيت ابلبنات يف التأديب كالًتبية كالتعليم كاألبناء على حد سواء.كالًتبية اإلسالمية ع. (َّٖٓ)البخارم ، رقم اٟتديث، 

كلقد بُت الفقهاء لزـك تعليم اآلابء ألبنائهم، كيؤكد ذلك اإلماـ القابسي أبف األب القادر على دفع التكاليف لتعليم كلده يلـز  
(.حيث يرل اإلماـ القابسي ُِٗٗالتكاليف. )الذىيب، ف أف يفعلوا ذلك إذا كاف األب غَت قادر على دفعك بذلك، ككذلك األقارب القادر 

، كإمنا الًتبية ملقاة على عاتق الوالدين، ك٢تم األجر العظيم إذا علموا أكالدىم أك حرصوا على كال ضران  أبف الطفل ال ديلك لنفسو نفعان 
كليائهم، "كأما إف كاف للولد ماؿ فال يدعو ( كأف اإلنفاؽ على تعليم األبناء  كتربيتهم حق على أِٓٓ: َُٖٗتعليمهم. )مشس الدين، 

 (ْٗكليٍدخل الكٌتاب، كيؤاجر ا١تعٌلم على تعليمو القرآف من مالو حسب ما جيب" ) القابسي، -إف كاف قد مات أبوه –أبوه أك كصيو 
مية اليت رفعت من مكانة ك٢تذا األمر العظيم استعاف اآلابء اب١تؤدبُت )ا١تعلمُت( منذ كقت مبكر لظهور اإلسالـ كاٟتضارة اإلسال 

من  العلم كالعلماء كاىتمت ابآلداب كاألخالؽ العامة، كدعت إذل ٖتلي األبناء هبذه األخالؽ، كأماـ ىذه ا١تسؤكلية أدرؾ اآلابء حاجتهم إذل
لجيوش أك للعلم أك التجارة يساعدىم يف إعداد أبنائهم للحياة أك الوظائف االجتماعية اليت يعدكهنا ٢تم كاإلمارة أك ا٠تالفة أك القيادة ل

 كغَتىا من ا١تهن اليت ٖتتاج إذل معرفة كمهارة كقدرة على ا٠تطابة كالقيادة كمعرفة أحواؿ الناس.
كقد أدرؾ ا٠تلفاء يف الدكلة اإلسالمية مكانة العلم كأثره على اإلنساف، فحرصوا على إعداد أبنائهم كٖتضَتىم ١تناصب ا٠تالفة   

تمعية، كاىتموا بتزكيدىم ابلعلم كا١تعارؼ الشرعية كأتديبهم، كاجتهدكا يف ذلك لعلمهم أف منصب ا٠تالفة ال يصلح إال كاإلمارة كالقيادة اجمل
( ِٕٓ/ُ: ١ُٕٗٔتن اتصف ابلعلم. ) ابن اٞتوزم،

،، كأف الوالد بل يذىب القابسي إذل أف تعليم األب البنو القرآف كاجب ديٍت، كمكسب للفضائل كٖتقيق للمراتب العالية عند هللا
، كال رغبة لو يف ا٠تَت كال خَت فيو، "كيف حاؿ ٗتلف اآلابء عن ىذا العمل كركنو  ا إذل الذم حيـر كلده من التعليم أك يهمل تعليمو كالد جاؼو

القرآف من  كقد تؤدم إذل فقداف -تعليم القرآف –غَتىم بو كىو عمل ليس ابألمر اليسَت لضاع كثَت من الصبياف، فتكوف ىذه الضركرة 
(َٖ-ٖٕ: ُٖٓٗالصدر" ) مشس الدين، 

كالبلوغ  مهتكمالزمك٢تذه الغاية استدعوا خَتة العلماء ليستعاف ٔتن يستطيع أف حيقق ٢تم ىذه الغاايت من خالؿ أتديب أبنائهم    
ذلك إذل العلماء ا١تتميزين ابلصدؽ  هبم غاية اآلابء. كخاصة عندما تكوف ا١تسؤكليات االجتماعية تشغل اآلابء عن تربية أبنائهم فيوكلوف

كالشجاعة كمكاـر األخالؽ، كديثل ىذه الغاية لدل اآلابء مذكرة اإلماـ أبو بكر بن العريب عن كالده فيقوؿ : " كنت يوما مع بعض 
(، فذكر ُِٗو")النجار، ا١تعلمُت فجلس إلينا أيب رٛتة هللا عليو، يطالع ما انتهى إليو علمي، يف ٟتظة سرقها من زمانو، مع عظم اشتغال

 نقطاعو عن أتديبو لسبب مشاغلو ا١ترتبطة بعمـو الناس.احاؿ أبيو ك 
 كلقد فطن أمَت ا١تؤمنُت معاكية بن أيب سفياف هنع هللا يضر إذل أمهية ا١تؤدب كضركرة إيكاؿ أتديب ابنو يزيد النشغالو عنو، كلكي يعده 

ذل عبيد بن شرية اٞترمهي، من صنعاء، كقد استقدمو معاكية بن سفياف، ليدكف لو التاريخ للحياة ا١تستقبلية كللمهاـ العظمى، فأككل ذلك إ
( فأككل إليو أتديب يزيد، ككذلك فعل مع دىغفىل ٕ/  ُ)الدينورم،  -يف كتاب، فكتب لو كتاب ا١تلوؾ كأخبار ا١تاضي. األخبار الطواؿ 

فان آبداب اللغة العربية ، ككانت قريش كالعرب تعظم علم األنساب كتتفاخر هبا، بن حنظلة الٌسدكسي الشيباين ككاف عا١تان ابألىنساب كعار 
، كعٌلمو العر  بية". كقد ظهرت فأراد معاكية هنع هللا يضر البنو يزيد ىذه ا١تعرفة، إذ قاؿ لو : " انطلق إذل يزيد فعٌلمو أنساب الناس، كعٌلمو النجـو

(، كذلك كاف أبو األسود ُِٕ/ُمن خطباء العرب ، كعلماء الناس".) ابن عبد الرب ،  آاثر ثقافة ىذين الرجلُت على يزيد حىت عيد  
(ّٓ/ِالدؤرل مؤداب كمعلما ألكالد زايد ابن أبيو.) ايقوت، 

 ملىن العأديب :
ىو التعليم ا٠تاص الذم يقصد بو ذلك النوع من التعليم الذم يستهدؼ أبناء ا٠تلفاء كالوزراء كاألمراء ككبار األعياف كاألغنياء،    

ألبنائهم يقدـ ٢تم العلم كاألدب، كىو خيتلف عن التعليم العاـ ) الكتاتيب ،  مؤدابن آلابء الذين يستأجركف معلما أك كديتد ليشمل أكلئك ا
 اجد، كا١تدارس(، كالذم يقدـ تعليما ٚتاعيا ألبناء األمة.كا١تس

سم معلم من العلم، القائم هبا يسمى ا١تؤدب كما اشتق كاشتقت كلمة  مؤدب من كلمة األدب كاألدب خلق أك ركاية، كا   
ب ىو الفرع.) النجار، األدب، كأف العلم ىو األصل كاألدكيذىب اٞتاحظ إذل أف اشتقاؽ اسم معلم من العلم ، كاسم ا١تؤدب من 

ُٖٗٓ :ُِٕ )
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ضىةى النػ ٍفًس ك٤تىىاًسن األىخالؽ ، كأىد بٍػتيو أٍتًديبان ميبىالىغى  ةه كتىٍكًثَته ، كمنو قيل : أىد بٍػتيو أتىًٍديبان ، كالتأديب يف اللغة : كأىدىبٍػتيو، أىٍدابن : عىل ٍمتيو رايى
ًقيقىًة األدب. )الزبيدم، إذا عىاقػىبػٍتىو على ًإسىاءىتو ، ألىنو سبىبه يدعو ( .ُِ/  ِإذل حى

ه كيتىأىد ب بغَته . َُْٕكيف القاموس احمليط: أد بىوي: عىل مىوي فػىتىأىد بى كاٍستىٍأدىبى .) الفَتكز اابدم،  ( كرجله أىديبه ميؤىد به يػيؤىدًٌبي غَتى
(ٖٓ/  ٖ)الفراىيدم، 

د أطلق بعض ا١تفكرين الًتبويُت مصطلح ا١تعلم على من يقـو ابلتعليم يف كمن أجل التفريق بُت الوظيفتُت )معلم، كمؤدب( فق 
الكتاب كالذم يقدـ جهوده األكثر من طالب كبشكل عاـ، أما ا١تؤدب فيطلق على من يقـو بتعليم ا٠تواص كتربيتهم. كإف كاف ىناؾ من 

يف بالد ا١تغرب كاألندلس اب٠تصوص )انظر:  خيلط بُت ا١تصطلحُت كال يفرؽ يف استخدامهما على كظيفة ا١تؤدب ا٠تاص كخاصة
(.ِٕٕ/ُ:ََِٖكابن الفرضي،  ٕٕ:ُِٗٗكابن حياف، ّٖٗ/ُ:ُّٕٗا٠تطيب،
كقد أطلق على ىذا النوع من التعليم: التأديب، ك٢تذا أطلق على من يتوذل  ىذه العملية التعليمية كالًتبوية  للناشئة اب١تؤدب "  

ب ( ىي ا١تستعملة كا١تتداكلة أكثر من كلمة تربية ، ككاف ا١تدلوؿ األكؿ لكلمة ) أدب ( يف تلك كعند قدماء العرب كانت كلمة ) أتدي
كىكذا كاف مدلوؿ كلمة ) أتديب ( منصرفان …البيئة العربية ييطلق على الكـر كالضيافة ، فكاف ييقاؿ :فالفه أىدىبى القوـى إذا دعاىم إذل طعاـ

( ُّ:  َُْٓن حيث عالقة اإلنساف مع غَته ".) إدريس ، ابلدرجة األكذل إذل اٞتانب السلوكي م
( أف التعليم الذم كاف يقدـ يف القصور يسمى أتديبان ؛ كاستدؿ بقوؿ اٞتاحظ يف  )رسالة ا١تعلمُت( ٖٓ: ُٖٕٗكيرل )شليب،   

ب" كقد اشتق اسم ا١تؤدب من األدب ، "كا١تعلم ىنا )أم: يف القصور( ال ييسمى معلم صبياف أك معلم كيتاب، كإمنا ييطلق عليو لفظ "مؤدًٌ 
 كاألدب إما خيلقه كإما ركاية ، كقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمي أكالد ا١تلوؾ إذ كانوا يتولوف الناحيتُت ٚتيعنا ".كىناؾ من يفرؽ بُت

ة يف الكتاب. )الرفاعي، مهمة ا١تعلم كا١تؤدب، حيث ميز ا١تؤدب بلقب التأديب عن ا١تعلم الذم ٗتصص بتعليم كإقراء أبناء العام
(ّٗ: َُٗٗ( ككاف حصوؿ ىذا اللقب كقبولو لتأديب أكالد ا٠تلفاء كسيلة لرفع مستواه ا١تعاشي كا١تعنوم.) العمرم، ِٖ/ُ:ُّٓٗ
كهبذا نرل أف ىناؾ مصطلحُت ألقيا على ٦تارسي عملية الًتبية كالتعليم، مها معلم الكتاب كالذم كاف يهتم بتعليم أبناء العامة  

كالطبقة ا١تتوسطة كسواد الشعب، كالذين يصعب عليهم التعليم يف كتاتيب خاصة، كا١تمارس اآلخر ىو ا١تؤدب، كيطلق على معلمي أبناء 
(، كتتجلى ىذه التفرقة بُت  ِٔ-ِٓ: ُٕٗٗالطبقة العليا كاألمراء كالنبالء كاألثرايء، كىؤالء ا١تعلموف الذين أطلق عليهم ا١تؤدبُت.)اٞتندم،

( ٗتتلف عن مفردة precepteurلحُت ا١تعلم كا١تريب لدل الفيلسوؼ اال١تاين)إمانويل كنت( فقد ميز بينهما بقولو: مفردة ا١تعلم)ا١تصط
(، إذ إف األكؿ ىو ٣ترد مدرس، أما الثاين فهو مرشد، األكؿ ال يريب إال من أجل ا١تدرسة، كالثاين من أجل pedagogueمريب)

(ُِّ: ُٕٓٗاٟتياة.)عبد الدامي، 
كلقد استخدمت السنة النبوية مصطلح التأديب على الداللة ١تصطلح الًتبية ا١تعاصر، فعن أيوب بن موسى عن أبيو عن جده أف 

ؿ هللا ( .كعن جابر بن ٝترة هنع هللا يضر أف رسو ُِٓٗقاؿ : "ما ٨تل كالده كلده أفضل من أدبو حسن" ) الًتمذم، اٟتديث رقم )ملسو هيلع هللا ىلص( رسوؿ هللا 
( . كما ركم عن أنس هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ُُٓٗقاؿ :" ألف يؤدب الرجل كلده خَته من أف يتصدؽ بصاع" ) الًتمذم ،رقم اٟتديث )ملسو هيلع هللا ىلص( 

،( .ُّٕٔقاؿ : " أكرموا أكالدكم ، كأحسنوا أدهبم" ) ابن ماجو، اٟتديث رقم صلي هللا عليو كسلم 
ٛتلت عنواف األدب كمنها،)آداب ا١تعلمُت كا١تتعلمُت اليت فكر الًتبوم اإلسالمي جيد العديد من ا١تؤلفات كالكتب كالناظر يف ال  

إليو (، كخيتص التعليم ا٠تاص بعديد من ا١تزااي يف نوع ا١تعرفة اليت يؤديها، كا١تكاف الذم يقدـ فيها، كاألىداؼ اليت يسعى ا١تؤدب أف يصل 
 كيرفع من مكانتو لديو كلدل اجملتمع بقدر ما حيقق تلميذه من تفوؽ كبركز يف اٟتياة االجتماعية.لَتضي كرل الصيب، 

من التنافس بُت العلماء كا١تؤدبُت أنفسهم كبُت ما يتحقق من نبوغ كتشرؼ لتالميذىم، حىت  كىذا النوع من التعليم خلق نوعان     
يًتقى بو يف مناصب ككالايت الدكلة، انىيك عن  يتفاخر بو، كسلمان  لسادة كسامان صار لقب مؤدب ا٠تلفاء أك مؤدب فالف من النجباء كا

ُت راغباٞتوائز كا٢تبات اليت حيصل عليها ىؤالء ا١تربُت نتيجة ١تا حققوه يف ميداف التأديب. حىت إف اآلابء على ٥تتلف درجاهتم االجتماعية ال
ين كمن ٢تم ابعه يف ذلك حىت ٕتد أف ا١تؤدب الواحد قد يتوذل أتديب أكثر من جيلُت ختيار ا١تؤدبُت البارز ايف التعليم ا٠تاص حيرصوف على 

(.َُْ/  ُِ:  ُُْٕيف العائلة الواحدة. كالكسائي فهو مؤدب ىاركف الرشيد العباسي، كابنو األمُت. )البغدادم، 
صر األموم ) ا١تؤدب( ا٠تاص ابلبيوت كقد ٕتلت كظيفة ا١تؤدب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي من عهد مبكر، فقد" ظهر يف الع

فكانت األسر الغنية تكلف أحد األساتذة بتأديب أكالدىا يف غرفة من البيت مقابل أجر، ككاف على األستاذ أف يعلم األكالد القرآف 
(ّٗٓ:  ُٕٗٗكالقراءة كالشعر كاألدب" )الرفاعي،
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من  مُت يذىبوف إذل القصور كجيلس األكالد إليهم يتلقوف منهم قدران ك٢تذا كاف ا٠تلفاء كاألمراء كاألغنياء يتخذكف ألكالدىم معل 
(، بل إف ىؤالء ا١تؤدبُت ٦تن ٝتت هبم منزلتهم ُِٕالثقافة كا١تعرفة، ككاف الوالد يشًتؾ كخيطط ما يتعلمو كلده من ا١تعلم ا٠تاص.)مرسي، 

(َٖ: ُٓٔٗاالجتماعية إذل ذركة اجملتمع، إذل جانب مكانتهم العلمية.)٧تم، 
كظاىرة ا١تؤدب ا٠تاص كانت مشتهرة يف اٟتياة العامة للطبقات القادرة عليها، كقد أتت ىذه اٟتركة العلمية الًتبوية ٙتارىا، ككاف  

ا١تؤدبوف الذين يقوموف هبا يتحلوف بدرجة من العظمة على ا١تعلمُت ،" فكانت ىناؾ دالئل كثَتة تشهد ٔتكانتهم، كتفيد أبف أتديب أكالد 
(ُٕٔ: ُّٕٗة صبياان أك كبارا، كاف عمال عظيما، يكسب من يقـو بو جالال كحيوطو إبىاب من العظمة".) عبد الدامي، ا٠تاص

كدل يكن ذلك خاصا اب١تشرؽ العريب، بل ٧تد ذلك حىت يف بالد ا١تغرب، ففي األندلس كاف يطلق على ا١تؤدب األمراء كلمة 
ابن حياف أف األمَت اٟتاكم قد عهد بعقد استئثار الفقيو أٛتد بن يوسف" معلم األمَت أيب  )معلم( كقد شاعت يف األلقاب األندلسية كذكر

(ٕٕ: ُِٗٗالوليد ىشاـ".) ابن حياف،
كنرل يف األندلس" حرص اآلابء على أف يتحلى معلمو أكالدىم بطبقة عالية من التدين كاألخالؽ القودية، ألف عكس ذلك كاف  

كتب الًتاجم دائما بُت يف  قرف يي  ة، كمن ىنا ديكن أف نتبُت ١تاذاستقبل ىؤالء األبناء، سواء العلمية أك ا٠تلقييًتتب عليو نتائج سيئة يف م
(، ككانت مهنة التأديب يف اجملتمع األندلسي تعد درجة عالية ال ُّْ: ُِٖٗالعلم كاألخالؽ عند حديثها عن ىؤالء ا١تؤدبُت )عيسى،

 مإبراىيلكبار، الذين ًب اختيارىم لتأديب أبناء ا٠تلفاء كاألمراء، يقوؿ ابن ا٠تطيب عن دمحم بن دمحم بن حيظى هبا إال القليل من العلماء ا
كترقى إذل ىذا العهد إبشارٌب إذل اليت ال فوقها من تعليم كلد السلطاف، كالرايسة القرآنية بباب اإلمارة كاإلمامة اب١تسجد اٞتامع ا٠توالين: "

(ُٖٔ/ ِ: ُّٕٗابلقلعة )ابن ا٠تطيب،
يف تكرمي أيب بكر دمحم بن اٟتسن الزبيدم، مؤدب كلده األمَت ىشاـ الثاين، فبذلك انؿ  أما اٟتاكم ا١تستنصر فلقد ضرب مثالن    

ا١تؤدب دنيا عريضة، فقد كرل قضاء أشبيلية كخطة الشرطة، كحصل لو نعمة ضخمة لبسها بنوه من بعده زمنا طويال.) ابن 
(ٖ -ٕ/ْ: ُْٗٗخلكاف،

مكانة املؤدبني: 
كاف اآلابء يبذلوف كسعهم يف اختيار ا١تؤدبُت ألبنائهم، كحيرصوف على ٖتقق العديد من الصفات كاألخالؽ كالرفعة العلمية،     

كإتقاف العلم كاألدب، كحسن السمة كغَتىا من الصفات اليت جيب أف يتحلى هبا العادل ) ا١تؤدب(، ككاف معظم ىؤالء ا١تؤدبُت على مكانة 
كلقد حاز  ا١تعرفة كخاصة مؤديب أبناء ا٠تلفاء، حيث كاف يؤتى ٢تم ٔتن اشتهر علمو كأدبو كرجاحة عقلو كقبولو عند الناس،عظيمة يف العلم ك 

( ك٢تذا حرص اآلابء على اختيار ا١تؤدبُت ِٕٓ: ُٕٗٗبعض ا١تؤدبُت مكانة علمية، فجمع بُت اٟتديث كالفقو كاللغة كاالخبار)عويس، 
(،ِْْ: ُُٗٗٗطالع. )مصلح، ا١تشهورين بسعة العلم كاال

قاؿ اٞتاحظ: ا١تعلموف على ضربُت: منهم من ارتفعوا عن أكالد العامة إذل تعليم أكالد ا١تلوؾ كا١ترشحُت للخالفة كالكسائي    
(ُّٕ/ُ: ُِّْكقطرب كٛتاد كعبد الصمد. )اٞتاحظ، 

من بعضهم، كالبعض يص كقتو خاصٌو هبم فيجدكف قبوالن كقد يبالغ اآلابء يف حرصهم على إقناع العلماء يف أتديب أبنائهم كٗتص
من العلماء يقابل ابلرفض ٢تذا الطلب لقناعتهم أف العلم للجميع كأنو يلزمهم ا١تساكاة بُت الناس كعدـ قصر علمهم على ا٠تاصة، كمن 

ض ىذا الطلب " قاؿ مالك بن أنس للمهدم ىؤالء العلماء الرافضُت ١تبدأ التعليم ا٠تاص اإلماـ الكبَت مالك بن أنس رٛتو هللا حيث رف
علم يؤتوف كقد استدعاه لولديو يعلمهما: العلم أكذل أف يوقر كيؤتى ، كيف ركاية: العلم يزار كال يزكر كيؤتى كال أيٌب. كيف ركاية: أدركت أىل ال

غي أف ٗتتلف إلينا حىت يسمع صبياننا منك كال أيتوف، كيركل عنو أيضان أنو قاؿ: دخلت على ىاركف الرشيد فقاؿ :اي أاب عبد هللا، ينب
، كالعلم يؤتى كال أيٌب، فقاؿ: صدقت  ا١توطأ، قاؿ: فقلت: أعزؾ هللا إف ىذا العلم منكم خرج، فإف أنتم أعزز٘توه عز، كإف أذللتموه ذؿ 

(َْٔ/ِ: ُّٔٗاخرجوا إذل ا١تسجد حىت تسمعوا من ٝتع الناس. )السيوطي، 
قحطبة الكويف من اإلماـ داكد الطائي أف يؤدب كلده فأرسل إليو يعرض ذلك عليو كيسٌت لو األرزاؽ ككذلك حُت أراد دمحم بن   

كالفائدة، فأىب داكد ذلك، فأرسل إليو بدرة عشرة آالؼ درىم كقاؿ لو: استعن هبا على دىرؾ، فردىا، فوجو إليو بدرتُت مع غالمُت لو 
اف، فمضيا هبما إليو فأىب أف يقبلهما فقاال لو: إف يف قبو٢تما عتق رقابنا، فقاؿ ٢تما: إين ٦تلوكُت كقاؿ ٢تما: إف قبل البدرتُت فأنتما حر 

: ُُْٕأخاؼ أف يكوف يف قبو٢تما كىق رقبيت يف النار، رداىا إليو كقوال لو: يرده على من أخذمها منو أكذل من أف يعطيٍت.) البغدادم، 
ٖ/ّْٗ )
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سا يف ٗتصيص بعض الناس ابلتعليم إذا دعت اٟتاجة إليو ككاف آابؤىم قادرين على ٖتمل ككاف ىناؾ العديد من العلماء ال يرل أب
يد من نفقة ذلك، بل عده بعضهم ٙترة كعرفاان ٔتنزلتو كمكانتو العلمية كرفعة لو من اٟتاجة كتقديرا ١تكانتو يف اجملتمع، خاصة كأف ىناؾ العد

. حيث عد تعليم العامة فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين. " أك احتسابوف بتعليم العامة أبجر العلماء كطلبة العلم يقوم
(ِّٗ/  ُٖككذلك تعليم الناس بعضهم بعضا ليس بفرض متعُت عليهم، كإمنا ىو على الكفاية" ) العيٍت، 

اء ا٠تليفة فأغدقوا عليهم العطااي كقد عمل ا٠تلفاء على إكراـ ىؤالء ا١تؤدبُت كتوفَت كل كسائل الراحة ٢تم حىت يتفرغوا ألبن   
كاألجور، كقاموا بتسديد الديوف عنهم، كخصصوا ٢تم أماكن يسكنوف فيها يف قصورىم حىت يتفرغوا للتعليم كالتأديب كال يشغلهم شيء عن 

ذلك.
 تليني املؤدب:

ٞتيوش، كذلك يستلـز زايدة عناية هبم،  ٢تذا ائهم كإعدادىم للخالفة كاإلمارة كقيادة ابكنالحظ عناية ا٠تلفاء األمويُت بتأديب أن   
( ُِٓ: ُّٕٗأككلت مسؤكلية التأديب إذل ثلة من العلماء ا١تتميزين، فقد كاف أبو مسلم النحوم مؤدابن لعبد ا١تلك بن مركاف، )الزبيدم،

لحظ يف رسالة ا٠تليفة األموم ىشاـ بن كلقد ازداد حرص ا٠تلفاء على انتقاء ا١تؤدبُت ليأمنوا أبف فلذات أكبادىم يف أيدم أمينة، كىذا ي
 عبد ا١تلك عندما كقع اختياره على مؤدب ألكالده سليماف الكليب الذم خصو هبذه ا١تنزلة الرفيعة عند ا٠تليفة ألف يفوضو يف أتديب أبناء

عنك أسرعت إليو ٔتا حيب،  كإذا بلغٍت عن أحد من رعييت مثل الذم بلغٍت ا٠تليفة  فقاؿ فيها: )اي سليماف، قد بلغٍت عنك ما أحب،
 ( فعد تربية كأتديب كلده من مهم أمره.ُِٓ: َُٗٗكاستعنت بو على مهم أمرم(.)ابن أيب الدنيا، 

 كلقد أكضح أمَت ا١تؤمنُت ىشاـ ١تؤدب كلده الغاية اليت ينشدىا كثمرة ٢تذا التأديب، ك٢تذا االختيار الذم عُت ٔتوجبو مؤدابن   
وؿ: "كإف دمحمان ابن أمَت ا١تؤمنُت اب١تكاف الذم بلغك، كىو جلدة ما بُت عيٍت، كإين أرجو أف يبلغ هللا بو أفضل ما البن ا٠تليفة فيق كمعلمان 

مانة فيو، بلغ أبحد من أىل بيتو، كقد كالؾ أمَت ا١تؤمنُت أتديبو كتعليمو كمآلو، كالنظر فيما يصلح هللا بو آخره. فعليك بتقول هللا، كأداء األ
ا أال تضيعها، فكيف إذا اجتمعت؟، أما أك٢تا فانك مؤ٘تن عليو، كحق لك أداء اؿ لو دل تكن إال كاحدة، كنت قمنو ٓتصفإنك تقصد في

رغبك فيما األمانة فيو، كأما الثانية: فأان إماـ ترجوين كٗتافٍت، كأما الثالثة: فكلما ارتقى الغالـ يف األمور درجة ارتفعت معو، ففي ىذا ما ي
 (َْ/ ُسجستاين ، أكصيك بو". )ال

كبلغ من حرص ا١تأموف اببن أخيو الواثق بن ا١تعتصم أف توذل ىو أتديبو، بل طلب من أبيو أبف يدفعو إليو فكاف يعلمو القرآف   
(، كهبذا اٟترص على اختيار ا١تؤدب كتعيينو يقدـ عمر بن عبد العزيز رسالتو إذل مؤدب ُُُ: ُّٕٗبنفسو كيدارسو معو . )العمراين، 

ده : من عبد هللا عمر أمَت ا١تؤمنُت إذل سهل مواله، أما بعد: " فإين اخًتتك على علم مٍت لتأديب كلدم، كصرفتهم إليك عن غَتؾ من كل
(َٔٓ/ ٔ: ُّٗٗموارل كذكم ا٠تاصة يب ." )السيوطي، 

ا١تقفع يتوذل أتديب آؿ األىتم، يف العهد األموم بعملية التأديب ألبنائهم، فكاف عبدهللا بن  كذلك اىتم األمراء كالقادة    
(، كحظي التأديب كالرعاية الًتبوية لؤلبناء يف العهد العباسي ابٞتهد الكبَت من قبل اآلابء القادرين على ذلك، ْْ/ّ)اٞتاحظ، الرسائل، 

، ٔتا يتناسب كمقاـ ا٠تالفة بل كصل اب٠تلفاء إذل ٗتصيص مؤدبُت كبار يقوموف على تربية أبنائهم كالعناية هبم تربواي كتعليميا كسلوكيا
اية كاالعتناء كاإلمارة اليت ستؤكؿ إليهم، فذا ا٠تليفة ا١تنصور يوكل اببنو ا١تهدم إذل حجر اٟتجاج بن أرطاة العادل اٞتليل كاحملدث، لًتبيتو كالعن

بيتو كرعايتو.)ابن أيب أصيبعة، ( ككذلك فعل ا٠تليفة ا١تهدم إذ أككل اببنو موسى ا٢تادم إذل أيب قريش لًت ُُٖ/ُ: ََِّبو، )فوزم، 
ُِٗ)

كيف األندلس كانت العناية ابختيار ا١تؤدب ملحة عليهم للتنوع الثقايف الذم عاشتو األندلس ، خاصة ٥تالطتهم لثقافات غَت 
أف ىؤالء يًتكوف  إسالمية ، ك٢تذا " حرص اآلابء على اختيار مؤديب أكالدىم ٦تن يتمتعوف ابلعلم العارل كابألخالؽ اٟتميدة، كتكمن يف

أك أتثَتان قواين على أبنائهم سواء من النواحي ا٠تلقية أك العلمية، فا١تؤدب ىنا ليس مسئوال عن تلقُت األكالد علمو، أك ٖتفيظهم األدب 
ل يف كلماتو الشعر، أك تعليمهم قواعد اللغة كغريبها فحسب، لكنو قبل ذلك كبعده مثاؿ يتطلع إليو األكالد يف تصرفاهتم، كمنوذج حيتذ

(ِّْ: ُِٖٗكألفاظو،")عيسى ،
كيف عهد الدكلة العثمانية كانت العناية اب١تؤدبُت كاستقطاهبم من ٚتيع أ٨تاء ا٠تالفة اإلسالمية لتعليم أبناء السالطُت كا٠تلفاء  

عثمانية ا١توذل خَت الدين، مؤدب (، كمن أشهر ا١تؤدبُت يف الدكلة الِّْ-ِِْ/ ُكالوزراء كقادة اٞتند كأتديبهم يف مناز٢تم. )احمليب، 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



عبد اهلل حمفان عبد اهلل آه عايشد.   ا( منوذًجُأالتعميي اخلاص يف الفكر الرتبوي اإلسالوي )املؤدب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

( ككذلك اعتٌت بتعليم كأتديب السلطاف دمحم خاف الفاتح. ُْٗ/ٖ: ُٖٔٗالسلطاف سليماف بن السلطاف سليم خاف. )ابن العماد، 
( ُِّٗ/ِ)خليفة:

ككذلك ٧تد العناية بتأديب األبناء كانت شائعة يف ٚتيع البالد اإلسالمية كلدل أغلب األسر القادرة على دفع كلفة ىذا النوع    
هم، من التعليم ا١تكلف، كدل يكتفوا إبرساؿ أبنائهم إذل الكتاب العاـ أك ا١تدارس العامة، بل فضلوا التعليم ا٠تاص لتحقيق غاايهتم كأىداف

الصادؽ أككل تعليم أكالده ١تؤدب، ككاف أبو داكد سهل بن ٤تٌمد الشاعر مؤدب سيف الدكلة ابن ٛتداف، ككاف ٤تٌمد بن اٟتسُت فاإلماـ 
الذم عرؼ فيما بعد ابلشريف الرضي قد أحضر إذل ابن السَتايف النحوم كىو طفل دل يبلغ عمره عشر سنُت، فلقنو النحو، كقعد يومان معو 

(. ّٔ: ُِٕٗيء من االعراب على )عادة التعليم..( )فياض، يف اٟتلقة فذاكره بش
ك٦تن كاف للتأديب عليو فضل يف نبوغو ك٘تيزه اإلماـ اٟتاكمي أبو عىٍبد هللا النيسابورم، صاحب ا١تستدرؾ على الصحيحُت، الذم

الباىلي ا١تؤدب دمحم بن عبدهللا أتديب كلده، جراي على(. كقد أككل األمَت سعيد بن قتيبة ُْٗ/  َّأد بىو أبو بىٍكًر بًن ديرىٍيدو )الزبيدم،
 (َِٕ/ُٖعادة الوجهاء يف عصره )ايقوت، 

ك٢تذا نلحظ يف الفكر الًتبوم اإلسالمي االىتماـ ابختيار ا١تؤدب الكفء ١تهمة التأديب، كلذلك ٧تد التشديد على صفات    
ـ القرف اٟتادم عشر ا٢تجرم يقوؿ: كليخًت اإلنساف لولده معلما دينيان عفيفان ا١تؤدب اليت جيب مراعاهتا من قبل األب، فهذا الغزم من أعال

من أقوالو.) صاٟتان مالزمان للصالة يف أكؿ كقتها، كقوران ال ديازح الصبياف كال جياد٢تم بغَت التعليم، فإهنم يقتدكف أبفعالو أكثر ٦تا يستفيدكف 
(ُُِ: َُِِمبيضُت، 
ىناؾ ٘تيزان بُت من يقرئ الطلبة فقط كمن يوصف أبنو مؤدب، أبف  شخصية ا١تؤدب كانت أكثر كيتضح من سَت ا١تؤدبُت أف  

ثقافة من الذين تولوا كظيفة تعليم الصبياف، كما أف صفة ا١تؤدب اقًتنت بصفات بدت ككأهنا مؤىالت الزمة كا١تعرفة العلمية كالصالح 
(ُّّ: َُِِكظائف دينية أك تعليمية أخرل) مبيضُت، كالتقول، كمنهم من كاف ديارس كظيفة التأديب إذل جانب 

كفيهم الفقهاء كالشعراء كا٠تطباء مثل الكميت بن  -ا١تؤدبوف  –كقد أعلى اٞتاحظ من منزلة ا١تؤدبُت كامتدحهم كقاؿ : ىؤالء   
علم كأيب سعيد ا١تعلم كمن ا١تعلمُت زيد كعبد اٟتميد الكاتب كقيس بن سعد كعطاء بن أيب رابح ، كمثل عبد الكرمي بن أيب أمية كحسُت ا١ت

-كىو غَت أيب سعيد ا١تعلم  -الضحاؾ بن مزاحم اٞتهٍت كعامر الشعيب فكاان يعلماف أكالد عبد ا١تلك بن مركاف، كمنهم أبو سعيد ا١تؤدب 
/ ُ: ُٖٔٗ. )اٞتاحظ، عبد الصمد بن عبد األعلى ككاف معلم كلد عتبة بن أيب سفياف :كمنهم ككاف حيدث عن ىشاـ بن عركة كغَتىم،

ُّٖ)
ابألمر البسيط، بل كاف دير ابلعديد من ا١تراحل كاالختبارات، ليصل ىؤالء اآلابء إذل قناعة ٔتناسبة  وكتعيينكدل يكن اختيار ا١تؤدب  

إذل ٣تالس ىؤالء اآلابء، تسبقهم  تهمكمكانىذا ا١تؤدب للعملية الًتبوية كالتعليمية اليت ينشدكهنا، كيف الغالب كانت شهرة ىؤالء ا١تؤدبُت 
(ُِْ: َُٕٗكثناء الناس عليهم، كرٔتا خضع االختيار إذل عدة مقابالت كمواقف ليتحقق فيهم حسن التعيُت ٢تذه الوظيفة.)٧تم، 

كمن ىؤالء ا١تؤدبُت الذين سبقتهم ٝتعتهم العلمية كاألصمعي الذم استدعاه ا٠تليفة الرشيد لتأديب أبنائو، كذلك أف األصمعي  
(ُٓٗ:  ُٖٓٗشتهر بسعة علمو كفصاحتو كمعرفتو ابألنساب كأايـ العرب.)الزجاجي،ا

كرٔتا كاف بعض ا١تؤدبُت قد مارس عملية التعليم ك٧تح فيها، كشاع ذكره بُت الناس يف حسن التعليم كالتدبَت يف الكتاب أك   
: ُٗٔٗاٞتزيرم كسفياف بن حسُت لتأديب ا١تهدم .)ابن قتيبة،ا١تساجد، أك دكر التعليم، كما ىي اٟتالة مع ا٠تليفة ا١تنصور كأيب سعيد 

ْٓٗ)
ك٢تذا كانت مهنة التأديب كالتعليم ا٠تاص تسمى: صناعة األشراؼ ٔتعٌت أف أشراؼ القـو كالشخصيات ا١ترموقة يف اجملتمع كانت   

(ِِٔ/ِ٘تتهنها ألمهيتها يف بناء اجملتمع. ) القفطي، 
 الكفاية الللمية للمؤدبني : 

كما أسلفنا أف ىؤالء ا١تؤدبُت ىم فئة من العلماء ا١تتميزين يف العديد من فنوف العلم كا١تعرفة إذل جانب الصالح كالتقول، ك٢تذا ًب    
 اصطفاؤىم ٢تذه ا١تهمة، ك٦تن اشتهر منهم بوظيفة التأديب كل من: 

 عن ثلة من الصحابة، كالـز علي بن أيب طالب هنع هللا يضر، كأيب األسود الدؤرل مؤدب كلد زايد كارل العراؽ ، من أعياف التابعُت، ركل
(ُِّ/  ٖ:  ُٔٔٗككاف عا١تا ابلقرآف كالسنة كلساف العرب كلو ابع طويل يف العلـو كالفنوف كالعناية ابللغة العربية. )ابن كثَت، 
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خ يف كتاب، فكتب لو كتاب ا١تلوؾ كأخبار عبيد بن شرية اٞترمهي، من صنعاء، كقد استقدمو معاكية بن أيب سفياف ليدكف لو التاري
(ٕ/  ُ)الدينورم،  -ا١تاضي. األخبار الطواؿ 

، ركل عن أنس كطائفة .) عابدان  إٝتاعيل بن عبيد هللا بن أيب ا١تهاجر الدمشقي، مؤدب أكالد عبد ا١تلك بن مركاف، ككاف زاىدان 
(ُِٕ/  ُ: ُِٗٗالذىيب، 

اما حجة، ككاف مؤدب ا٠تليفة األموم عمر بن عبد العزيز، كلو ركاايت كثَتة عن ٚتاعات من عبد الو بن عبد هللا بن عتبة، كاف إم
(ُٕٕ/  ٗ:  ُٔٔٗالصحابة . )ابن كثَت، 

صاحل بن كيساف ا١تدين، مؤدب كلد عمر بن عبد العزيز، رأل ابن عمر كابن الزبَت، كقاؿ ابن معُت: ٝتع منهما، كركل عن عركة 
بن عمر كالزىرم كغَتىم، كعنو مالك كابن إسحاؽ كابن جريج كإبراىيم بن سعد كغَتىم، ثقة، ثبت فقيو.)ابن حجر، بن الزبَت كانفع موذل ا

ُْٖٗ :ْ/َّٓ)
نيا : عبدهللا بن دمحم بن عيبيد بن سفياف بن قيس، األموم، أبوبكر بن أيب الدنيا، البغدادم. اٟتافظ، احملدث، صاحب  ابن أيب الدُّ

١تفيدة، كاف مؤدب أكالد ا٠تلفاء. ككاف من الوعاظ العارفُت أبساليب الكالـ كما يالئم طبائع الناس، إف شاء أضحك التصانيف ا١تشهورة ا
( ُِْ/ُ: َُّْجليسو، كإف شاء أبكاه. كثقو أبو حاًب كغَته. )السيوطي، 

/  ِٔالبخارم كٝتع منو. )العيٍت ، كشجاع بن الوليد أيب الليث البخارم ، مؤدب اٟتسن بن العالء السعدم األمَت كىو من أقراف
ِّ)

: ُُْٕاٟتسن بن عرفة، أيب علي العبدم، بغدادم، مؤدب، من رجاؿ اٟتديث، كاف مسند زمانو، تويف بسامراء  )البغدادم، 
ٕ/ّْٗ-ّٗٔ) 

علي بن ٛتزة بن عبد هللا األسدم، أيب اٟتسن، الكويف، ا١تعركؼ ابلكسائي مقرئ، ٣تود، لغوم، ٨توم، شاعر . كىو مؤدب    
(َُْ/  ُِ:  ُُْٕالرشيد العباسي، كابنو األمُت . كىو أحد من اشتهر ابلتقدـ يف النحو كاتساع اٟتفظ )البغدادم، 

قاؿ عنو أٛتد بن حيِت : كاف األٛتر علي بن ا١تبارؾ مؤدب األمُت حيفظ أربعُت ألف  يد،األٛتر علي بن ا١تبارؾ  مؤدب أبناء الرش 
(ُٕ/  ُْ: ُُْٕبيت شاىد يف النحو سول ما كاف حيفظ من القصائد كأبيات الغريب )  بغدادم ،

سوار بن طارؽ، رحل إذل  كيف األندلس حرص خلفاؤىا كالسادة فيها على انتقاء ا١تؤدبُت، فمؤدب ا٠تليفة اٟتكم بن ىشاـ، كاف
(ِّٓ/ِا١تشرؽ كلقي الكسائي كاألصمعي، ككذلك قرينو ا١تؤدب جودم بن عثماف العبسي )ا١تقرم ، 

عبدهللا بن بكر الكالعي، كاف عا١تا ابللساف مربزا يف الشعر، أديبا بليغا، أدب أكالد األمَت عبد الرٛتن بن اٟتكم. ")الفرضي، 
ََِٖ ، :ُ/ْٖ) 

بن عبدالسالـ األزدم، " كاف الغالب عليو العربية، ككاف فقيها إماما موثوقا، أخذ كتاب سيبويو ركاية عن النحاس،   ِت٣تمد بن حي
: ، ََِٖكاف جيد النظر، دقيق االستنباط حاذقا ابلقياس، أدب أكالد ا١تلوؾ، كاستأدبو أمَت ا١تؤمنُت الناصر البنو ا١تغَتة")الفرضي، 

ِ/ٕٔ)
 آداب املؤدب وصفاته :

الناظر يف الفكر الًتبوم اإلسالمي يرل أف عمـو الفقهاء ا١تهتمُت ابلًتبية كالتعليم قد أٚتلوا آداب ا١تعلم كصفاتو كشركطو،  
 كجعلوىا التزامات أخالقية كشركطان كصفات شرعية، كاليت كانت ىي السائدة يف ٣تتمعاهتم، إذ كاف من يقـو بعملية التعليم كالتأديب جلهم

كيعدكف ذلك عبادة كطاعة يتقربوف هبا إذل هللا كليست ٣ترد مهنة يتوسلوف هبا طلب  كاألخيار، كمن حيملوف ىم اإلسالـ،من العلماء 
 األجرة، بل ىي أشرؼ من ذلك كأنبل غاية. 

ل من فرىا يف كامتقصي لعمـو أدبيات التعليم يف الفكر الًتبوم اإلسالمي يستنتج أف ىناؾ صفات كأخالقان رئيسة جيب تو ػكال
كمنو: يتصدل لعملية التأديب كالتعليم،

العقوى والعحلي مبكارم األخالق:-1
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إف الناظر يف تراجم ىؤالء ا١تؤدبُت يرل أهنم على درجة عالية من التقول كاألخالؽ الفاضلة، كأف سبب اختيارىم ٢تذه ا١تهمة ىي   
ا١تؤدبُت دل يكونوا يف األصل يسعوف إذل ىذه الوظيفة، بل ىم ديعيوا إليها، تلك السمعة كالصالح الذم اشتهركا بو بُت الناس، كغالب ىؤالء 

كيرل اإلماـ الزىرم أف إىانة العلم أف حيملو العادل  كرٔتا رضي هبا بعضهم على مضض ، كىناؾ من رفضها، بل يرل أف ذلك يزرم ابلعادل،
علمهما: العلم أكذل أف يوقر كيؤتى، كيف ركاية: العلم يزار كال يزكر إذل بيت ا١تتعلم. كقاؿ مالك بن أنس للمهدم كقد استدعاه لولديو ي

( َْٔ/ِ: ُّٗٗكيؤتى كال أيٌب. كيف ركاية: أدركت أىل العلم يؤتوف كال أيتوف.) السيوطي، 
(. ِٔرنوجي : كقاؿ الزرنوجي رٛتو هللا :" فكلما  كاف طالب العلم أكرع كاف علمو أنفع، كالتعلم لو أيسر، كفوائده أكثر ") الز   

قاـ كمن كصااي اإلماـ ا١تغراكم، الذم خص ا١تعلمُت برسالة قيمة ٖتتوم على العديد من الوصااي كمنها قولو : "ينبغي ١تن أقامو هللا ىذا ا١ت
من الرايء كالسمعة،  متوكالن بو، سا١تان  لو هبا، كبنوافل ا٠تَتات، معتصمان  شاكران  أف يستحي منو يف السر كالعالنية إبخالص األعماؿ لوجهو،

( ١َُٔتعانيو، مستيقظ القلب ألكامره كنواىيو، إذ ما آمن ابلقرآف من أحل ٤تارمو .)ا١تغراكم ،  من الليل، متدبران  ٔتا تيسر منو جزءان  قائمان 
:" إف دمحم ابن أمَت ا١تؤمنُت كمن الصفات ا١تتعلقة ابلتقول األمانة : كقد أكد عليها ا٠تليفة ىشاـ بن عبد ا١تلك يف كصيتو ١تؤدب ابنو فقاؿ

ليمو اب١تكاف الذم بلغك، كىو جلدة ما بُت عيٍت، كأان أرجو أف يبلغ هللا بو أفضل ما بلغ من أىل بيتو، كقد كالؾ أمَت ا١تؤمنُت أتديبو كتع
(ُّّ/  ِِ: ُٖٗٗكالنظر فيما يصلح هللا بو أمره، فعليك بتقول هللا كأداء األمانة فيو ." )ابن عساكر، 

 كيؤكد الغزارل على ىذه األخالؽ ككجوب اجتماعها يف ا١تؤدب فيقوؿ: " ينبغي أف يكوف مؤدب الصيب عاقال، ذا دين، بصَتان  
(ٓٓ/ٔ: ُٖٔٗالصبياف، كقورا، رزينا، بعيدا عن ا٠تفة كالسفو". )الغزارل، يتخرجبرايضة األخالؽ، حاذقا 

األمانة وتةزيه اللل  عن أغراض الدنيا :     -2
كيؤكد ذلك العالمة ابن اٟتاج يف كصيتو للمعلمُت فيقوؿ: "كال يوجد يف األعماؿ كلها على ما تقدـ يف أكؿ الكتاب أفضل من   

(، كلقد عدت ّٔ/  ُ: َُُْالعلم، كذلك بشرط أف تكوف النية فيو حسنة فإذا كانت النية حسنة كاف أفضل األعماؿ"  )ابن اٟتاج ،
عاتق ا١تؤدب، فيتقي هللا فيها، كىذا ما قدـ بو ا٠تليفة ىشاـ بن عبد ا١تلك ١تؤدب كلده:" فعليك بتقول هللا،  مهنة التأديب أمانة تلقى على

كأداء األمانة فيو، فإنك تقصد فيو ٓتصاؿ لو دل تكن إال كاحدة، كنت قمئان أال تضيعها، فكيف إذا اجتمعت؟! أما أك٢تا، فإنك مؤ٘تن 
(َّّ/  ِِ: ُٖٗٗ)ابن عساكر،  فيو." األمانةعليو، كحق لك أداء 

إذ يقوؿ :" فكنت كثَتان ما أشدد عليو يف التأديب كأمنعو الساعات اليت  -األٛتر النحوم-كقد أدرؾ ىذه ا١تسؤكلية مؤدب األمُت 
و فيو لتوديع يتفرغ فيها للهو كاللعب. فشكا ذلك إذل خالصة فأتتٍت برسالة من أـ جعفر تعـز علٌي ابلكف عنو، كأف أجعل لو كقتان أٚتٌ 

، أمالف التقصَت، كال يقبل منو ا٠تطبدنو. فقلت: األمَت قد عظم قدره كبعد صوتو، كموقعو من أمَت ا١تؤمنُت كمكانو من كالية العهد ال حيت
: ُُٗٗقي،كال يرضى منو ابلزلل. يف ا١تنطق كاٞتهل بشرائع الدين كالعمى عن األمور اليت فيها قواـ السلطاف كإحكاـ السياسة. )البيه

ُ/ِْْ)
كجيب على ا١تعلم ا١تسلم أف يراعي نيتو، كأف يعاٞتها بُت اٟتُت كاآلخر، كأف حيذر الشيطاف كالنفس اللوامة ، فعن سفياف الثورم   

(  (، كما أكد ) ابن ٚتاعةُّٕ/ُ: ُُْٕ"ما عاٞتت شيئان أشد علي من نييت؛ إهنا تتقلب علي ".) البغدادم،  رٛتو هللا أنو كاف يقوؿ:
على صفة اإلخالص كالتحلي هبا حيث يرل أف من أىم الصفات اليت جيب أف يتحلى هبا ا١تعلم "تنزيو علمو عن جعلو سلما يتوصل بو إذل 

أك األغراض الدنيوية من جاه أك ماؿ أك ٝتعة أك شهرة أك تقدـ على أقرانو " كما أكد على تنزيو ا١تعلم عن " الطمع يف رفق من طلبتو ٔتاؿ 
( . ِٖ:  ََِِأك غَتىا بسبب اشتغا٢تم عليو كترددىم إليو " ) ابن ٚتاعة : خدمة 

احملافظة على حسن املظنهر: -3
كىو مطلب ديٍت قبل  حسن ا١تظهر كنظافة اٟتاؿ ىي السمة الظاىرة للعلماء كا١تؤدبُت الذين يراتدكف بالط ا٠تلفاء كاألمراء،   

ـى خيذيكا زًينػىتىكيٍم ًعندى كيلًٌ مىٍسًجدو كىكيليوا كىاٍشرىبيوا كىالى تيٍسرًفيوا  حسن ا١تظهر، قاؿ تعاذل :ذلك، فا١تسلم مطالب ابلنظافة كالطهارة ك  ايى بىًٍت آدى

( .ِّ-ُّ)األعراؼ 
ٟتدث كا٠تبث ، كمن التوجيهات اليت يقدمها الفكر الًتبوم اإلسالمي للمعلم " إذا عـز على ٣تلس التدريس تطهر من ا   
(.  كلقد كاف ّٗ: ََِِ، كلبس من أحسن ثيابو الالئقة بُت أىل زمانو قاصدا بذلك تعظيم العلم " ) ابن ٚتاعة : كتطيبكتنظف ، 

دخل كاغتسل،  اإلماـ مالك إماـ دار ا٢تجرة من عادتو إذا قاـ إذل ٣تلس العلم أف يتطهر كيلبس أٚتل الثياب " ككاف إذا أتى الناس مالكان..
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جددان، كلبس ساجو، كتعمم، ككضع على رأسو رداءه، كتلقى لو منصة، فيخرج كجيلس عليها، كعليو خشوع، كال يزاؿ كتطيب، كلبس ثياابن 
(ُّ: ََِِيتبخر ابلعود حىت يفرغ ".) كابن ٚتاعة ،

يغفل (، كما دل ٕٕ: ُّّٗكلذلك كاف  حسن ا١تظهر من الصفات اٞتيدة اليت جيب أف يتحلى هبا ا١تؤدب اٞتيدة ) ابن ٚتاعة،  
 اآلابء أمهية صحة ا١تؤدب ككماؿ خلقو كخلقو، ١تا ٢تذه من آاثر على تربية التلميذ، فهذا الرشيد رغم مكانة الكسائي كحظوتو ٧تده ١تا :
، ك٨تن ٨تب  أصابو الوضح يف كجهو كبدنو كره الرشيد مالزمتو أكالده، فأمر أف يراتد ٢تم من ينوب عنو ٦تن يرتضي بو، كقاؿ لو: إنك كربتى

(ٕ/ّ: ُٓٗٗأف نوًدعك، كلسنا نقطع عنك جاريك". )ايقوت ، 
لعزام ابلصدق :اال -4

فرىا يف ا١تؤدب كأف يتصف هبا كحيرص على ٖتقيقها يف الناشئة خلق ا(. كمن الصفات اليت حيرص اآلابء على تو ُُٗ)التوبة 
كأرابب األبصار أكثر، فإذا  ئر، كالعمل يدرؾ ابألبصار،الصدؽ، ك٢تذا جيب على ا١تؤدب " أال يكذب قولو فعلو ألف العلم يدرؾ ابلبصا

(ِٕ/ ُ: ُٖٔٗخالف العلم العمل منع الرشد "  )الغزارل،
كقاؿ عبد ا١تلك بن مركاف ينصح مؤدب كلده: )علمهم الصدؽ كما تعلمهم القرآف، كاٛتلهم على األخالؽ اٞتميلة، كركىم الشعر  

كأىل العلم منهم، كجنبهم السفلة كا٠تدـ فإهنم أسوأ الناس أداب، ككقرىم يف العالنية كأنبهم يف  يشجعوا كينجدكا، كجالس هبم أشراؼ الرجاؿ
(ُْٖ/ّٕ: ُٖٗٗالسر، كاضرهبم على الكذب، فإف الكذب يدعو إذل الفجور، كإف الفجور يدعو إذل النار(.) ابن عساكر، 

العحلي ابلعواضع واللني: -5
(، كىذه كصية ّْٗٔلنفسو الزكية :"إمنا أان لكم مثل الوالد لولده.)البيهقي : رقم اٟتديث قاؿ عليو الصالة كالسالـ كاصفان   

مسلمة بن عبد ا١تلك إذل مؤدب كلده ؛ حيث قاؿ: ) كأٍسًهٍل هبم يف التأديب عن مذاىب العنف ، كعٌلمهم معركؼ الكالـ، كجٌنبهم 
ن ٢تم سائسان شفيقان ،كمؤدابن رفيقان تكسبك الشفقة منهم احملبة، كالرفق حسن القبوؿ ك٤تمودمثاقبة اللئاـ ، كاهنهم أف ييعرىفوا ٔتا دل يػىٍعرًفوا، كك

: َُُْا١تغبة ،كدينحك ما أرل من أثرؾ عليهم ، كحسن أتديبك ٢تم ًمٍت ٚتيل الرأم ، كفاضال إلحساف كلطيف العناية( )ابن أيب الدنيا، 
ُ /ُٖٓ. ) 

التحلي ابلرفق مع األبناء حىت ال ينفركا من التعليم، كما قاؿ ا١تاكردم": أال يعنفوا متعلمان كال  ك٢تذا كاف اآلابء يطلبوف من ا١تؤدبُت
: ُُْٕحيتقركا انشئان كال يستصغركا مبتدائن ، فإف ذلك أدعى إليهم ، كأعطف عليهم كأحس على الرغبة فيما لديهم".) القرضاكم ، 

 كتعلموا للعلم السكينة كاٟتلم، : "تعلموا العلم، ا١تعلمُت كا١تربُت على ا١تنرب أبف يتواضعوا فيقوؿ يدعو)هنع هللا يضر( (، كىذا عمر بن ا٠تطاب ُُٗ
ق ُُْٓكتواضعوا ١تن تتعلموف منو،  كال تكونوا جبابرة العلماء فال يقـو علمكم ّتهلكم ") ابن عبد الرب،  كتواضعوا ١تن تعلموف،

،ُ/ُّٓ)
( " أف ٔٓ: ََِِتعرؼ حالو، كىذا ما دعا إليو ابن ٚتاعة )ا١تؤدب إذل مستول فهم التلميذ ك كمقتضى التواضع ىو أف يتنزؿ    

كأف يعاملهم ٔتا يعامل بو أعز أكالده من اٟتنو كالشفقة  كيكره لو ما يكره لنفسو، كأف يعتٍت ٔتصاحل الطالب، حيب لطالبو ما حيب لنفسو،
 عليو كاإلحساف إليو" .

يف الًتبية، ألف إرىاؽ اٟتد يف التعليم مضرٌّ اب١تتعلم سيما يف الصغر، حيث إنو من كاف مرابه ابلعسف كيتحاشى الغلظة كالشدة  
ل على  كالقهر من ا١تتعلمُت أك ا١تماليك أك ا٠تدـ، سطا بو القهر كضٌيق على النفس يف انبساطها كذىب بنشاطها كدعاه إذل الكسل كٛتي

لضمَت خوفان من انبساط األيدم إليو ابلقهر، كعٌلمو ا١تكر كا٠تديعة، كصارت لو ىذه عادة الكذب كا٠تبث، كىو التظاىر بغَت ما يف ا
(ٖٓٓ: َُْٗكخلقان، كفسدت معاين اإلنسانية اليت لو من حيث االجتماع كالتمدف. )ابن خلدكف، 

القــــــدوة: -6
، فهو منذ أف  ةكاالستفادة من ٕتارهبم اٟتياتي نكيكتسب جل سلوكياتو كمهاراتو ٔتالحظة اآلخري اإلنساف بطبعو اجتماعي،    

القدكة  يعي اٟتياة من حولو يبدأ بتقليد أبويو كاجملتمع من حولو، كيكتسب معارفو عن طريق االقتداء كالتشبو ٔتن حولو، ك٢تذا كاف مبدأ
ا كاف كجود الرمز أك القدكة من أىم أساليب الًتبية كعن طريق احملاكاة يتعلم اإلنساف كيكتسب ا١تهارات، ك٢تذ كاحملاكاة من أىم أساليب

فهي اليت ٕتعل الناشئة يعيشوف حقيقة ا١تبادئ كا١تثل متجسدة يف حياة ىؤالء القدكات، كقد أرشد القرآف الكرمي إذل ذلك  الًتبية اإلسالمية،
كىافى لىكيٍم يف رىسيوؿ اَّلل  أيٍسوىة حىسىنىة ًلمىٍن كىافىلىقىٍد  هتدل بو إذل كل خَت قاؿ تعاذل:قدكة يي  )صلى هللا عليو كسٌلم(حينما جعل الرسوؿ 

ًثَتنا  ُِ)األحزاب، يػىٍرجيو اَّلل ى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخر كىذىكىرى اَّلل ى كى
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ك٢تذا حرص اآلابء على اختيار ا١تؤدب ا١تتحلي بسمات القدكة، قاؿ علي الثقفي : لو أف رجالن ٚتع العلـو كلها، كصحب   
لناس ال يبلغ مبلغ الرجاؿ إال ابلرايضة: من شيخ، أك إماـ، أك مؤدًٌب انصح. كمن دل أيخذ أدبو من أستاذ يريو عيوب أعمالو، طوائف ا

(ِٔ/  ُكرعوانت نفسو، ال جيوز االقتداء بو يف تصحيح ا١تعامالت. )القشَتم،
 كالقدكة الصاٟتة:" مثاؿ من الكماؿ النسيب ا١تنشود، يثَت يف النفس اإلعجاب، فتنجذب إليو ا٧تذاابن شديدان، كتتأثر بو أتثران عميقان،

( . ُٗٗ:ُُْٖيرسخ فيها القناعة التامة بو ، كاٟتب الكامل لو " . ) اٟتدرم ، 
كمن مقتضى مبدأ القدكة عند اإلماـ العزارل: " أف يكوف ا١تعلم عامالن بعلمو فال يكذب قولو فعلو ؛ ألف العلم يدرؾ ابلبصائر ،  

، فإنو سم  كالعمل يدرؾ ابألبصار، كأرابب األبصار أكثر، فإف خالف العمل العلم منع الرشد، ككل من تناكؿ شيئا كقاؿ للناس: ال تتناكلوه
(.  ٖٓ - ٓٓ/ ُ: ُٖٔٗالناس بو كاهتموه كزاد حرصهم على ما هنوا عنو. " )الغزارل،مهلك سخر 

ختيار ا١تؤدب كاصطفائو كاإلحساف إليو كإكرامو كل ذلك ليخلق يف كجداف اف كاضحا لدل اآلابء، فالعناية ابكمبدأ القدكة ك 
صفة، كيف كصية عتبة لعبد الصمد مؤدب كلده فقاؿ: ليكن أكؿ االبن االقتداء بو، ك٢تذا حرص ا٠تلفاء على إرشاد ا١تؤدبُت إذل ىذه ال

(، كيف كصية اإلماـ الشافعي أاب عبد الصمد مؤدب أكالد الرشيد كقاؿ لو موصيان: ُِٕ/  ّٖإصالحك بٍت إصالح نفسك)ابن عساكر 
فاٟتسن عندىم ما استحسنتو، كالقبيح ليكن أكؿ ما تبدأ بو من إصالح أكالد أمَت ا١تؤمنُت إصالح نفسك، فإف أعينهم معقودة بعينك، 

(ُٕٖ/ّ: ُُْٕعندىم ما كرىتو. )البغدادم ،
ماؿ، تعد القدكة من أىم العوامل ا١تؤثرة يف تربية الناشئُت، ككػذلك يف توجيو الراشدين، فالفػرد يتأثػر ٔتن يراه قدكة لو، كمنوذجػان للك 

(.َِّ: ُّٕٗاء".) الزنتاين، أك النجاح، أك الشهرة، كذلك عن طريق: احملاكاة، كاإلحي
يعفَقد  العلميذ وإظنهار االهعمام به: -7

كالقياـ  لعل من أىداؼ اٗتاذ ا١تؤدب لدل اآلابء االىتماـ ابألبناء كتفقد أحوا٢تم كا١تتابعة، بل ا١تراقبة الدائمة لكل تصرفاهتم،   
"أف أاب يوسف قاؿ: كنت أطلب اٟتديث كالفقو عند أيب  ابن خلكاف: . كركلأهاكف يف معاٞتة السلوكيات ا٠تطابلتوجيو كالتقومي، كعدـ الت

حنيفة، ٍب انقطعت عنو مدة، ٍب أتيتو بعد أتخرم عنو، قاؿ رل: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل اب١تعاش كطاعة كالدامى فلما انصرؼ الناس
 ِمدة يسَتة دفع إرل مائة أخرل)ابن خلكاف،   دفع إرل صرة  كقاؿ: استمتع هبا، فنظرت فيها فإذا فيها مائة درىم ... فلما مضت

/َُْ.)
كيف كصية الرشيد ١تؤدب األمُت األٛتر النحوم أبمهية ا١تراقبة كتفقد أحوالو إذ يقوؿ: اي أٛتر، إف أمَت ا١تؤمنُت قد دفع إليك مهجة  

ؽ بو فتميت ذىنو، كال ٘تعن يف مسا٤تتو فػىيىٍستىٍحًليى الفراغكال ٘ترف  بك ساعة إال كأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إايىا، من غَت أف ٗتىٍري  نفسو..
(ِْٖ/ ِ: َُْٗكأيلفو، كقوًٌٍموي ما استطعت ابلقرب كا١تالينة، فإف أابمهيىا فعليك ابلشدة كالغلظة.)ابن خلدكف، 

دد عليو يف التأديب كأمنعو كقد امتثل األٛتر كصية الرشيد، كأظهر اٟترص كالعناية ابألمُت، قاؿ األٛتر: فكنت كثَتان ما أش  
الساعات اليت يتفرغ فيها للهو كاللعب. فشكا ذلك إذل خالصة فأتتٍت برسالة من أـ جعفر تعـز علٌي ابلكف عنو كأف أجعل لو كقتان أٚتٌو 

،كال يقبل  مالف التقصَتتالعهد ال حي ةمن أمَت ا١تؤمنُت كمكانو من كاليفيو لتوديع بدنو. فقلت: األمَت قد عظم قدره كبعد صوتو، كموقعو 
،كال يرضى منو ابلزلل يف ا١تنطق كاٞتهل بشرائع الدين كالعمى عن األمور اليت فيها قواـ السلطاف كإحكاـ السياسة. طأ منو ا٠ت

(ِْْ/ ُ: ُُٗٗ)البيهقي،
 أماكن العأديب :

اف ا١تناسب ليكوف بيئة مناسبة للتعليم، كىذه كاف إعداد مكاف التعليم كالتأديب يقع على عاتق كرل الصيب، فهو الذم خيتار ا١تك   
األماكن ٗتتلف ابختالؼ مكانة اآلابء كقدرهتم االقتصادية، كرٔتا تعددت أماكن التأديب فأضيف إليها ا٠تركج إذل ا١تساجد كالرحالت 

نزؿ ليكوف الصيب قريبا من أسرتو كخيصص ٢تا مكاف داخل ا١ت ك٣تالس العلم)السماع(، كلكن األشهر أهنا كانت تعقد يف ا١تنازؿ كالقصور،
كمن يهتم ٓتدمتو، كقد ذكر األصمعي مؤدب األمُت بن ىاركف الرشيد مكاف التأديب الذم خصص لو فقاؿ:" دار قد أخليت لتأديب 

دار السيدة ( ، ك كاف ىاركف الرشيد نفسو تلقى التعليم يف ْٔ: ُّٕٗاألمُت فيها، ككانت ٣تهزة أبصناؼ من ا٠تدـ كالفرش". )الرفاعي، 
(ُّٕ/ُ: ََِْشغب كالدة ا٠تليفة ا١تقتدر، ككاف مؤدبو دمحم بن حيِت الصورل. ) التنوخي، 

ككذلك كاف للمهدم بن جعفر ا١تنصور جناحه يف قصر ا٠تالفة، شهد كثَتا من ٣تالس العلم كاألدب كالسماع حيث كاف ا١تهدم  
(ُٕٔ: ََِٖكالسيوطي، ْٗ/ُُ: ََِٕللعلم كالعلماء كاسع الثقافة) انظر، الطربم، ٤تبان 
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(، جوانب من عناية ا٠تلفاء العباسيُت أبماكن التعليم ٖٖ/ِ: ُّٕٗكقد ذكر التنوخي يف كتابو الفرج بعد الشدة) الرفاعي،  
لغالب منهم ا٠تاصة اليت أعدت لتأديب أبناء ا٠تلفاء كما جلب ٢تا من أاثث كخدـ لتكوف الئقة بتعليم كأتديب أبناء ا٠تلفاء الذين يعد ا

للخالفة، فكانت مهيأة الستقباؿ العلماء كأىل الفكر جملالسة أبنائهم، كىذا ما حرص عليو ا٠تليفة ىاركف الرشيد من أجل كليي العهد 
 األمُت كا١تأموف.

أبناء  كمع اىتماـ ىؤالء ا٠تاصة بتحديد مكاف خاص لتأديب أبنائهم فإف ىناؾ بعض اآلابء من ا٠تلفاء ٝتح ألبنائو ٔتخالطة 
(  ككاف ُْٓ: ََِْالعامة يف التعليم يف الكتاب، كمنهم ا١تأموف الذم تلقى التعليم يف كتاب مؤدبو اليزيدم مع عامة الناس. )التنوخي، 

(كا١تقتدر أجلس أبناءه يف الكتاب طيلة ِِٓ: ُٖٗٗمن أبناء ا٠تلفاء من تلقى تعليما يف الكتاب كا١تعتصم بن ىاركف الرشيد) الغرانطي، 
( ككانت تقاـ احتفاالت عند جلوس أبناء ا٠تلفاء يف الكتاب يسمى اليـو ا١تشهود) ابن  ُِٕ/ٔ: ُّٖٓالعاـ) ابن اٞتوزم، 

(ُّٕ/ٓ: ُٔٔٗكثَت،
كامتدت أماكن التعليم إذل الرحلة يف طلب العلم كما فعل ا٠تليفة ىاركف الرشيد عندما رحل بولديو األمُت كا١تأموف إذل اإلماـ مالك 

ليسمعا منو ا١توطأ بعدما رفض أف خيصص ٢تما ٣تلسا خاصان بل دعامها إذل ٣تلس العلم اب١تسجد، كقاؿ لو كلمتو ا١تشهورة: العلم  بن أنس
(ُٖٗ-ُٖٖ: ََِٕيؤتى كال أيٌب) السيوطي، 

يصطحبهم إذل تلك ككانت ٣تالس السماع من تلك األماكن اليت تردد عليها أبناء ا٠تلفاء ككاف بعضها ْتضور ا١تؤدب الذم 
 اجملالس ليحضوا بشرؼ السماع كالسند.

ككذلك كاف اٟتاؿ يف األندلس فكاف ا١تؤدب يذىب إذل دار ا١تتعلم كيًتدد عليو كرٔتا بٍت لو بيت مستقل يسمى دار األكالد. )ابن  
نصر، فقد" أمر بتطرية الدار (. كقد خيصص للتعليم جناح خاص يف قصر ا٠تالفة كما ىو اٟتاؿ مع اٟتاكم ا١تستُِٔ: ُْٗٗحياف،

لفتياف ا١تعركفة بدار ا١تلك بقصر الزىراء، كتنجيدىا، كإقامة كل ما حيتاج إذل إقامتو كإعداده هبا، كيف الطريق إليها، كفتح ابب غريب فصيل ا
لس الشرقي") ابن حياف، فيكوف قعوده مع مؤدبو ا١تذكور يف اجمل -يقصد انصراؼ ا١تعلم -هبا ليقًتب عليو ا٠تركج منها إذل ىذا الدار

ُْٗٗ :ٕٔ.) 
حىت حفظت القرآف يف  -رٛتو هللا –كيصف أبو بكر ابن العريب مرحلة أتديبو كتعليمو فيقوؿ: " عند ريعاف النشأة رتب رل أيب 

لراحة إذل الصبح اليـو العاـ التاسع، ٍب قرف بثالثة من ا١تعلمُت يتعاقبوف علي من صالة الصبح إذل صالة العصر ٍب ينصرفوف عٍت، كآخذ يف ا
(.ُُ: َُْٕالثاين فال تًتكٍت نفسي فارغا من مطالعة أك مذاكرة أك تعليق فائدة، كأان بغرارة الشباب")ابن العريب، 

كابإلضافة إذل ذلك، فإف بعض أبناء األمراء كا٠تلفاء كانوا خيرجوف إذل حلقات ا١تعلمُت الكبار، حيث نرل ابٍت عبد الرٛتن بن 
(، كتذكر مصادر الفكر الًتبوم يف ّْْ: ُِٖٗابف كعثماف، حيضراف احملاضرات مع رجاؿ العلم يف ذلك الوقت. )عيسى، معاكية، أ

(ِّْ-ِِْ/ ُاٟتقبة العثمانية اختصاص بعض الشيوخ بتعليم أبناء السالطُت كا٠تلفاء كالوزراء كقادة اٞتند كأتديبهم يف مناز٢تم.)احمليب، 
 وقت العللي :

ب يشغل ٚتيع أكقات الصيب ابلتعليم كالًتبية كالتهذيب، ككاف يقضي معو جل يومو، فكاف اليزيدم مؤدب ا١تأموف يبدأ كاف ا١تؤد  
معو صالة الفجر فيصلي بو ٍب يقرأ عليو القرآف كالسنة يف أكؿ النهار لصفاء الذىن كبركة البدء ابلقرآف كالسنة، ككاف ذلك منهج عامة 

(ِٕ/ِ: ُِٖٗا١تؤدبُت) الز٥تشرم،
كاستفتاح النهار ابلقرآف الكرمي كاف ذلك ىدم الصحابة رضواف هللا عليهم، فهذا أبو الدرداء ا١تريب الكبَت ّتامع دمشق كاف لو  

٣تلس علمي مشهور، فعن أيب عبد هللا بن سلم بن مشكم قاؿ:" كاف أبو الدرداء يبتدئ يف كل غداة إذا انفتل من الصالة فيقرأ جزءنا من
(.ِّّ/ُ: ُٖٗٗأصحابو ٤تدقوف بو كيسمعوف ألفاظو، فإذا فرغ من قراءتو جلس كل رجل منهم يف موضعو") ابن عساكر، القرآف، ك 
ككانت للعناية ابلقرآف كحفظو أكلوية لدل ا١تؤدبُت، كاآلابء على حد سواء، ك٢تذا خصص ٢تا حيزان كبَت من التعليم كا١تراجعة" ككاف  

( كعلى ىذا النهج تبع الكسائي منهج من سبقو يف أتديب ُْٖ/ِ: ُْٗٗم القرآف يوميا" ) ابن خلكاف،ا١تأموف يقرأ على مؤدبو اليزيد
فكاف يراجع القرآف مع ا١تأموف مطرقا الرأس، فإذا غلط ا١تأموف رفع الكسائي رأسو فيدرؾ غلطو كيرجع إذل  -اليزيدم -ا١تأموف

قرآف استطاع ا١تؤ٘تن بن الرشيد حفظ القرآف ابلقراءات على يد معلمو أيب ا١تبارؾ ( كهبذه العناية اٞتليلة ابلّٓ: ُٖٔٗالصواب.)ا١تقرم، 
ككذلك كاف ا١تعتز ابهلل ٦تن حفظ القرآف كقد أقاـ لو أبوه ا١تتوكل حفال بذلك  .(ِِْ/َُ: ُٔٔٗ)ابن كثَت، بن حسن الشهرزكرم.

(ُٕ/ُُكصفو ابن كثَت ابلبذخ كاإلسراؼ) ا١ترجع السابق، 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



عبد اهلل حمفان عبد اهلل آه عايشد.   ا( منوذًجُأالتعميي اخلاص يف الفكر الرتبوي اإلسالوي )املؤدب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 

االىتماـ ابلقرآف الكرمي كانت العناية ابلسنة النبوية، فحرص اآلابء على حصوؿ أبنائهم على القدر الوافر من علم كإذل جانب  
السنة كحضور ٣تالس اٟتديث، فهذا ا٠تليفة أبو جعفر ا١تنصور يستحضر لتأديب ابنو ا١تهدم اإلماـ ابن إسحاؽ صاحب السَتة النبوية. 

بنو ا١تهدم إذل ٣تالس اٟتديث  كأيمره قائل: " ال ٕتلس ٣تلسا إال كعندؾ من أىل اٟتديث" )ابن ( ككاف يوجو إُٖ/ٓ: ُٗٔٗ)ثعلب،
( كزادت عناية ا٠تلفاء العباسيُت ابٟتديث كٖتصيلو كركايتو، فقد ذكر الذىيب أبف ا٠تليفة ا١تهدم درس اٟتديث على يدم ُْٖالندمي، : 

يم ركل اٟتديث عن شيوخ لو يف علم اٟتديث منهم ٛتاد االبح، كىاركف الرشيد ٝتع مؤدبو ابن أيب كثَت األنصارم، ككذلك ابنو إبراى
(ِِٖ/ٖ: ُِٗٗعلى تلقينو اٟتديث.) الذىيب،  -عبيدة بن ٛتيدة –اٟتديث من مالك بن أنس، ككاف حيث مؤدب كلده األمُت 

( ككذلك كاف الصورل  ُِٗ: َََِن اٞتوزم، ككاف سائر اليـو خيصص للتعليم كالتهذيب، كيتخللو أكقات للراحة كالقيلولة)اب  
(، كرٔتا تنوع ا١تؤدبوف ِٓ: ُٕٗٗمؤدب أكالد ا٠تليفة ا١تقتدر جيعل ٢تم يومُت من كل أسبوع يدرسهم فيو الفقو كالشعر كاألخبار. )الصورل،

ا١تؤدب كٗتصيص إجازة لو، كما كاف  كا١تعلموف يف اليـو أك األسبوع، ٦تا يقتضيو التخصص العلمي، كلرفع ا١تلل عن الصيب، ككذلك لراحة
الذم كاف يتوذل أتديبو يف سائر العلـو كيًتكو يوما يف االسبوع ال يدخل عليو.  -علي بن مبارؾ األٛتر النحوم –حيصل مع مؤدب األمُت 

جعل اٞتمعة عطلة ١تتعلمُت : (، ككاف مؤدب ا١تقتدر جيعل يـو اٞتمعة عطلة للصيب ، كعندما توذل ا١تقتدر ا٠تالفة ََُِ)ابن األنبارم، 
(ِٕ/ُ: ُٗٔٗمقتداي ٔتؤدبو كىبة هللا بن عبد هللا. ) أمُت، 

كاىتم ا١تؤدبوف بتنوع ا١تنهج ا١تقدـ للتعليم كالذم حيقق للمتعلم النبوغ كالتوسع الثقايف كاإل١تاـ ابآلداب كالرفيع من األخالؽ،  
فكثرت عنايتهم ابألدب حىت إف الصورل مؤدب الراضي يفاخر بو فيقوؿ عنو:" إنو كاف ) أم: الراضي( أعلم الناس ابلشعر.. ككنت أنتحل 

( كذكر الز٥تشرم أف ا١تعتز كاف ِٓ: ُٕٗٗكاختار علوم الكالـ لذلك، فقد كانت أشعارم يف الراضي ابلغة اٞتودة".) لو األلفاظ، 
(ْٖٔ/ُ: ُِٖٗيطلب من مؤدبو أف يتحدث لو عن أخبار العرب يف اٟتجاز.)

 احملعوى الللمي:
لكرمي الذم ىو دستور ا١تسلمُت، كمرجعهم التشريعي احملتول العلمي الذم جيب أف يقدـ للمتعلم ) الصيب( يشتمل على القرآف ا   

ة، لسائر األعماؿ، كىو كتاب ىداية كنور، كإذل جانب ىذا ا١تقرر اإلجبارم يكوف ىناؾ العديد من ا١تناىج" الفقو، كا٢تجاء، كا٠تط، كالقراء
(ِّٖ: ُٕٓٗىواين،كاٟتساب كالشعر كأخبار العرب كعلم النحو" ) األ كمبادئ العربية، كالعلـو االختيارية،

ككاف كرل الصيب يف الغالب ىو الذم حيدد ا١تنهج الذم يريد لصبيو، كذلك كفقا لرؤية األب كتطلعاتو ا١تستقبلية كالبيئة الثقافية   
( كحفظ القرآف اليت يبدأ هبا ا١تؤدب كىي تعزيز اإلدياف) التوحيد ا١تبادئكا١تذىبية اليت يعيش فيها، كإف كاف ىناؾ اتفاؽ على األكلوايت أك 

(، كشيء من السنة النبوية كالفقو كاللغة ُِٓ: ََِّالكرمي أك بعضو ، كالنظر يف تفسَته نظرا ال خيفى عليو منو شيء)ابن اٞتوزم،
(،  ك٧تد ىناؾ من اشًتط بعض ا١تعارؼ، أك حدد ما ديكن أف يتعلمو ُّٕ/ّ: ُٖٓٗالفصحى، كشيء من اٟتساب كالشعر، )اٞتاحظ،

 عر ) األدب(، كا٠تط، كغَتىا.الصيب من الش
، كىذا مرتبط بشرفية ىذه العلـو   كنالحظ أف الركيزة األساسية للعملية الًتبوية ىي تقدمي ا١تعارؼ كالعلـو الدينية على سائر العلـو

الدركس قدـ األشرؼ  الدينية كحاجة الفرد كاجملتمع إليها أكال، كىذا ما ذىب إليو ا١تفكر الًتبوم ابن ٚتاعة إذ يقوؿ : " إذا تعددت
فاألشرؼ كاألىم فاألىم، فيقدـ تفسَت القرآف، ٍب اٟتديث، ٍب أصوؿ الدين، ٍب أصوؿ الفقو، ٍب ا١تذىب، ٍب ا٠تالؼ، أك النحو أك 

(ُِ/ّ: ُٖٔٗ( كإذل ىذا التقسيم ذىب اإلماـ الغزارل.) الغزارل،َّٗ:ُٕٕٗاٞتدؿ".)انصر،
أبمور الدين كإعداد أبنائهم ٟتمل رسالتو، ك٧تد ذلك ظاىرا يف حرص اآلابء على التفقو يف كمن ىنا نالحظ اىتماـ اآلابء ابلعناية  

الدين، كاٟترص على حفظ القرآف كاستظهاره، فكانوا يعدكف مناسبة إكماؿ اٟتفظ مناسبة يغدؽ فيها ابألمواؿ على ا١تؤدبُت كالقائمُت على 
 (ِِٖ: ََِٓخدمة الصيب أثناء الطلب.)نورم، 

من حرص ا٠تليفة ا١تهدم على تعليم القرآف البنو إبراىيم أنو ١تا بلغ يف القراءة إذل سورة البلد) ال أقسم هبذا البلد( تصدؽ  بل بلغ 
( ُُٗ: ُٗٓٗعنو ٔتائة ألف درىم كأعتق عنو ٜتسمائة عبد. )الزبَت، 

فهذا أبو مركاف بن حبيب السلمي يكتب إذل كيف األندلس كانت ىناؾ مسامهة من اآلابء يف اختيار ا١تنهج التعليمي ألبنائهم  
معلم كلده رسالة فيقوؿ فيها: " بسم هللا ،  أما بعد، فلتكن أكؿ ما تؤدب نفسك، فإف عيٍت متعلقة هبم، كأعينهم متعلقة بك، فاٟتسن 

م من فن إذل فن حىت حيكموه، عندىم ما استحسنتو، كالقبيح عندىم ما استقبحتو، كعلمهم كتاب هللا كال تكرىم عليو فيملوه، كال ٗترجه
فإف ازدحاـ العلـو مقللة للفهم كعلمهم من الشعر أعفو كمن اٟتديث أشرفو، ككن ٢تم كالطبيب الذم ال يضع الدكاء إال يف موضع الداء، 
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بعها معظم اآلابء ( كىذه الرسالة تعد دستورا للسياسة التعليمية اليت اتِٗكىددىم دكين يزدادكا بذلك صالحا، كالسالـ". )ا١تغراكم، 
كا١تؤدبُت يف األندلس كا١تغرب العريب. ككذلك فعل اٟتاكم ا١تستنصر، فأحسن كصاة معلم كلده، كرسم لو يف تعليمو كتدريسو رسوما أفاده 

(.ّّْ-ِّْ: ُْٗٗعليها كدل يعد عنها)ابن حباف،
ء: " أما الولد فأحسن آداهبم، كاجعل ا٠تَت دأهبم، كخف أما ابن ا٠تطيب فإنو أرشد اآلابء أف يركزكا على ما جيب إتاه تربية األبنا

عليهم من إشفاقك كحنانك، أكثر من غلظة جنانك، كاكتم عنهم ميلك، كأفض فيهم جودؾ كنيلك، كال تستغرؽ ابلكلف هبم يومك كال 
، كا١تهلة عند استخفاؼ اٞترائر، ليلك، كأثبهم على حسن اٞتواب، كسبق ٢تم خوؼ اٞتزاء على رجاء الثواب، كعلمهم الصرب على الضرائر

 ، كخذىم ْتسن السرائر، كحبب إليهم مراس األمور الصعبة ا١تراس، كحسن االصطناع كاالحًتاس، كاالستكثار من أكذل ا١تراتب كالعلـو
، ككره إليهم ٣تالسة ا١تلهُت، كمصاحبة الساىُت، كجاىد أىواءىم عن عقو٢تم، ك  ، كا١تقاـ ا١تعلـو حذر الكذب على كالسياسات كاٟتلـو

زرة كا١تشاكرة ثداين، لتمرهنم على االعتياد، كٖتملهم على االزدايد، آاشدان أك ىداين، كأرضعهم من ا١تو مقو٢تم، كرشحهم إذا آنست منهم ر 
قعدىا كرضهم رايضة اٞتياد، كاحذر عليهم الشهوات، فهي داؤىم، كأعداؤؾ يف اٟتقيقة كأعداؤىم، كتدارؾ ا٠تلق الذميمة كلما ٧تمت، كأ

(ّْٕ/  ٔ: ُّٕٗإذا ىجمت، قبل أف يظهر تضعيفها، كيقول ضعيفها". )
كيصف ا١تستعرب اإلسباين كوندم ما يتلقاه عبد الرٛتن بن دمحم من تعليم فيقوؿ: كضع لو أشهر ا١تؤدبُت، الذين علموه أحسن 

لثانية عشرة، تعليم اٟتديث كالسنة كأايـ العرب كالنحو تعليم، فحينما بدأ مرحلة الطفولة علموه قراءة القرآف، كحفظو بكل طرائقو، كيف ا
كالشعر، كاألمثاؿ العربية، كحياة األمراء ككذلك علـو اإلدارة كاٟتكم، كعلوما إنسانية أخرل، كبعد ذلك تدرب على الفركسية، كالتصويب 

(.ْْٗ: ُِٖٗى،نقال عن عيس ّٔٓ-ّٓٓ/ُ: َُِٖابلسهم كقذؼ الرماح كالدراية ابٟتيل العسكرية) كوندم، 
ك٦تا اتفق عليو اآلابء يف كصيتهم للمؤدبُت من منهاج كمعارؼ يتم تقدديها للصيب ما ٧تد معظمو يف تلك الوصااي اليت اشتهرت يف 

كخاصة على ألسن ا٠تلفاء، فقد كضحوا فيها مفردات ا١تنهج الذم يبتغونو يف أتديب  العصرين األموم كالعباسي، ككذلك األندلسي،
أبنائهم:

من غاايت كل مسلم، كمسؤكلية ذلك تلقى  -ملسو هيلع هللا ىلصالقرآف الكرمي كالسنة النبوية: من ا١تعلـو أبف تعليم القرآف الكرمي كسنة الرسوؿ -أ
:  على عاتق اآلابء أبف يعلم ابنو شيئان من القرآف كالسنة، كقد كاف من ىدم الصحابة اٟترص على ذلك حىت مع مواليهم فعن عكرمة قىاؿ

(ِٕٓ/ ُ: ُُٖٗ" كاف ابن عباس جيعل الكبل يف رجلي على تعليم القرآف كالسنة. )الفسوم ،
، كأف حيفظو حزبو اليومي   كيف كصية عمر بن عبد العزيز إذل سهل بن صدقة مؤدب كلده أبف جيعل القرآف الكرمي دكما فاٖتة اليـو

(، كمن تتبع ىذه الوصااي ُِّْ/  ُ: ُٖٗٗ قراءتو. " )ابن عساكر، كثبت حفظو " كليفتتح كل غالـ منهم ّتزء من القرآف يثبت يف
الء اليت أفضى هبا اآلابء إذل ا١تؤدبُت يف الفكر الًتبوم اإلسالمي يستخلص أف تعليم القرآف الكرمي كالسنة النبوية أىم األكلوايت عند ىؤ 

ج إذل مؤدب يؤدب األكالد حافظ لكتاب هللا عادل بسنة رسوؿ هللا ا١تربُت، فعن دمحم بن حساف قاؿ: "رل عمي دمحم بن قحطبة الكويف، احتا 
(ّْٗ/ ٖ:  ُُْٕ"  )البغدادم،  -ملسو هيلع هللا ىلص

( كعن ُُِ/  ْ:  ُُْٔالفقو : تعلم الفقو من مفردات التعليم يف الفكر اإلسالمي، كىو عنواف الفالح كالتوفيق ) الزيد، -ب
( . كعن أيب َُّٕقاؿ: "مىٍن يرد هللا بو خَتا يػيفىقًٌٍهوي يف الدين" )مسلم، اٟتديث  رقم ، (صلي هللا عليو كسلم)اكية هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا مع

: "ٕتدكف الناس معادف كمعادف الذىب كالفضة، فخيارىم يف اٞتاىلية خيارىم يف اإلسالـ إذا فقهوا" (ملسو هيلع هللا ىلص)ة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ىرير 
(ِِٔٓرقم   )مسلم، اٟتديث

ككذلك كل عبادة أكجبها الشرع على كل كاحد، جيب عليو معرفة علمها، مثل: علم الزكاة إف كاف لو ماؿ، كعلم اٟتج إف كجب 
(ُُّ/ ُ:  ُُْٔعليو. ) الزيد، 

. ككذلك كاف الصورل مؤدب أكالد ا٠تليفة ا١تقتدر جيعل ٢تم يومُت من كل أسبوع يدرسهم فيو الفقو كالشعر كاألخبار
(، كقاؿ أبو دمحم األندلسي: "يًتتب على ىذا من الفقو أف من من  عليو أبحد ىذين الوجهُت فليستبشر اب٠تَت العظيم ِٓ: ُٕٗٗ)الصورل،

رسل كالفضل العميم، إذ إف الشارع عليو السالـ قد جعل ذلك عالمة على من أراده هللا للخَت كيٌسره إليو، ككيف ال ٖتٌق ٢تم البشارة كهبم ي
  الغيث، كيرحم البالد كالعباد".هللا

الشعر: لقد كاف الشعر يف قاموس التعليم اإلسالمي خيص ابلعناية كاالىتماـ كالعرب عالقتها ابلشعر كطيدة، كتذكقها لو -ج
خالقية الفاضلة، ظاىر، كعالقتو بلغة القرآف كفهمو كتفسَته ككذلك أثره يف حياهتم كاقع، كخاصة تلك األشعار اليت تقـو على ا١تبادئ األ
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من ابعاد كالداعية إذل الشرؼ كالشجاعة كاإليثار ك٨توىا، ك٢تذا ال غرابة يف العناية بو كالدعوة إذل إنشاده كاالستماع إليو كحفظو، ١تا حيملو 
اكية بن أيب سفياف، اخالقية تؤثر يف النفوس، كيظهر ذلك يف كصية ا٠تليفة معاكية بن أيب سفياف لزايد بن أبيو عندما بعث بولده إذل مع

: ) فكاشفو عن فنوف من العلم، فوجده عا١تان بكل ما سألو عنو ، ٍب استنشده الشعر فقاؿ : دل أرك منو شيئان ، فكتب معاكية إذل زايد يقوؿ 
باف لَتكيو فيقاتل "  )الشوكاين،هللا إف كاف العاؽ لَتكيو فػىيػىبػىٌر ، كإف كاف البخيل لَتكيو فيسخو ، كإف كاف اٞت ما منعك أف تػيرىكًٌيو الشعر، فو

(  كىذا يدلنا على أثر الشعر يف ٖتقيق العديد من ا١تهارات اللغوية كالفصاحة كسالسة العبارات، إذ يقوؿ : رٌكه فصيح ُُِ/ْ: ُْٔٗ
فع اٟتماسة (  إذل جوانب أخرل مثل ر ُّ/ٔ: ُّٓٗالشعر ، فإنو يفصح العقل ، كيفٌصح ا١تنطق ، كيطلق اللساف ) ابن عبد ربو، 

 كالشجاعة كالبعد ىن مواطن الذؿ كالعجز. 
كأما عبد ا١تلك بن مركاف فقد يرل أف للشعر مقامان يف بناء شخصية ا١تتعلم ، إذ يقوؿ ١تؤدب كلده : ) ركىم الشعر ديجدكا  

 التعليم كإعطاءه جانبان من األمهية (. ك٧تد أف اىتماـ اآلابء يف الفكر الًتبوم اإلسالمي ابٞتانب اللغوم يفُُْ/ُكينجدكا ( ) العسكرم،
الًتكيز يف ا١تراحل ا١تبكرة من الطفولة على اٞتانب اللغوم لدل الطفل ألف ذلك  ةالًتبوية ا١تعاصرة اليت ترل ضركر يتفق مع التوجهات 

عضهما: فاألفكار تعتمد على اللغة، يساعده على القدرة على التفكَت اإلجيايب كا١تبدع، " إف تطور القدرات اللغوية كالعقلية يعتمداف على ب
شخصيان متكامالن."  -كاللغة تعتمد على التفكَت، ككالمها حيداثف يف سياؽ اٟتياة االجتماعية. من ىنا يعترب تعلم اللغة إ٧تازان اجتماعيا

(Goodman,  1975; 1986; Whitmore, 1992) 
لعريب يف التعليم اب١تغرب العريب الذم يعتمد أكال على تعليم اللغة كىذا كاضح يف دعوات ابن خلدكف ابتباع طريقة أيب بكر ابن ا 

(ِْٖ: َُْٗالعربية، ٍب االنتقاؿ إذل تعليم القرآف ليكوف الطفل قادر على فهم القرآف. )ابن خلدكف، 
وم عبد ا١تلك بن ا١تهارات اٟتياتية: كىناؾ من توسع يف منهج التأديب إذل بعض مكاـر األخالؽ كما يف كصية ا٠تليفة األم -د

مركاف ، فعن ا٢تيثم بن عدم قاؿ: قاؿ ركماف مؤدب كلد عبد ا١تلك: كتب إرل عبد ا١تلك بكلمات أيمرين أف آخذ هبن كلده، فقاؿ: مرىم 
انتقاض ، ككتماف ما يف األنفس دكف ا٠تلصاف، كمؤازرة الثقة من اإلخواف، كتوقع  إبحراز ما أقبل إدابره، كالتعزم عن ا١تدبر بعد تعذيره

(ِٓٓ/  ُٖ: ُٖٗٗاإلخواف كقلة التعجب من غدر ا٠تالف. )ابن عساكر، 
كيف موقف آخر يؤكد على ا١تؤدب أف خيص خلق الصدؽ بزايدة عناية، فرٔتا أنو ٟتظ عبدا١تلك من كلده عدـ الصدؽ، فوجو 

: ُُْٗاعًتؼ بو على نفسو. )الدينورم،  ا١تؤدب إذل ذلك فقاؿ: إلٝتاعيل مؤدب بنيو:" علم بٍت الصدؽ حىت إف قتل أحدىم قتيالن 
(،  كما زادت عناية عبد ا١تلك بتوجيو مؤدب كلده إذل ٕتنيبو رفقاء السوء كالغوغائية فيقوؿ: علًٌٍمهم الصدؽ كما تػيعىلىمهم القرآف، ُٓٓ/ْ

نػىبػٍهيم اٟتىشىم فإهٌنم ٢ت ًنبػٍهيم السنًفلىةى فإهٌنم أسوأ الناس رًعىةن كأقليهم أدابن، كىجى م، كأٍطًعٍمهم اللحمى يػىٍقوىٍكا؛كجى م مىٍفسىدة؛ كأحًف شيعيورىىم تػىٍغليٍظ رًقاهبي
عر ديىٍجيديكا كيػىٍنجيديكا، كميٍرىم أف يىستاكوا عىٍرضان كديىيصوا ا١تاء مصان كال يىعبيوه عىبًّا؛ كإذا احتجتى إذل أف تتناك٢تىم أبدب فليكن ذلك  عًلمهم الشًٌ

(ُٔٓ/ْن الغاشية فػىيػىهيونيوا عليو. )ا١ترجع السابق، يف ًسًٍت ال يعلىمي بو أحده م
فهنا ٧تد أف عبد ا١تلك بن مركاف يوجو إذل بعض ا١تهارات اٟتياتية ا١تهمة اليت جيب أف يتضمنها منهج ا١تؤدب، كمنها العالقات 

األكذل، كذلك االىتماـ ٔتهارات  االجتماعية كما جيب منها كاٟتذر من بعض العالقات اليت تضر ابلناشئة، كخاصة يف مراحل تكوينهم
التواصل االجتماعي، كتعويدىم على بعض العبارات كاأللفاظ اليت تكسبهم االحًتاـ كالتقدير من اآلخرين، كذلك اىتم ٔتهارات الصحة 

مفرط إذا دعتو العامة كمنها التغذية اٞتيدة، ككيفية تناكؿ األكل كالشرب، كذلك كجهو إذل ٦تارسة أسلوب العقاب كبشكل خاص كغَت 
 تمع.اٟتاجة إليو، كىذه الوصية تنم عن عناية ا٠تلفاء بًتبية أبنائهم كقصرىم على الفضيلة كمكاـر األخالؽ ليكونوا قدكة ك٤تل تقدير من اجمل

لو ا٠تليفةكاىتمى بعض اآلابء ابلتوسع يف تعليم أبنائهم بعض العلـو ا٠تاصة اليت يركف أف تعلمها فيو زايدة فائدة، كمن ذلك ما فع
رىًٛتىوي اَّلل ي لًيىٍسمىعيوا ًمٍنوي ىىذىا  -صاحب كتاب السَت الكبَت -العباسي ىاركف الرشيد: بػىعىثى أكالدهي إذل ٣تىًٍلًس ٤تيىم د بن اٟتسن الشيباين 

، كىكىافى إٍٝتىاًعيلي ٍبني تػىٍوبىةى اٍلقىٍزًكيًٍتُّ ميؤىدًٌبى أكالد ا٠تٍىًليفىًة ، فىكىافى  الر ًقيًب ، فىسىًمعى اٍلًكتىابى . ٍبي  اتػ فىقى أىٍف دلٍى يػىٍبقى اٍلًكتىابى حيىٍضيري مىعىهيٍم لًيىٍحفىظىهيٍم كى
ا اٍلًكتىابى  (ّ/  ُ: ُٕٗٗ . )السرخسي، ًمٍن الرُّكىاًة إال  إٍٝتىاًعيلي ٍبني تػىٍوبىةى كىأىبيو سيلىٍيمىافى اٞتٍيوزىجىاينُّ ، فػىهيمىا رىكىايى عىٍنوي ىىذى

كىناؾ من توسع يف ا١تنهج فزاد إذل ذلك بعض ا١تهارات اليت حيب أف يكتسبها األبناء، فهذا عمر بن عبدالعزيز يضيف إذل 
: ُٗٗٗا١تعارؼ كالعلـو اليت حددىا إتقاف الرماية" ، فإذا فرغ تناكؿ قوسو كنبلو كخرج إذل الغرض حافيان ، فرمى سبعة أرشاؽ"  ) الطائي 

د أكصى ١تعلم كلده: علم كلدم السباحة قبل الكتابة، فإهنم يصيبوف من يكتب عنهم كال يصيبوف من يسبح عنهم. (، كإما اٟتجاج فقّٖ
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 تقومي املؤدبني: 
كاف ىناؾ العديد من صور التقومي اليت يقـو هبا اآلابء الختيار ا١تؤدبُت أك مدل فاعليتهم يف العملية التأديبية كالتعليمية كمدل 
استمرارية العطاء كالتفاعل كالتقدـ يف عملية التأديب، كلذلك تعددت مراحل عمليات التقومي كاالمتحاف للمؤدب، فمنها ما ىو قبل أك 

 ب أك عند االنتهاء كمن مناذج ذلك التقومي : أثناء التأدي
كاف يعمد بعض اآلابء إذل امتحاف ا١تؤدب قبل أف يدفع إليو بولده، كخاصة عندما جيهل مكانة ا١تؤدب ليطمئن   أوال قبل البدء:

اركف الرشيد قاؿ: اي علي بن إليو، كمن ذلك ما حصل للكسائي مع أمَت ا١تؤمنُت ا١تهدم العباسي، عندما أراد أف يوكل إليو أتديب كلده ى
ٛتزة، قاؿ لبيك اي أمَت ا١تؤمنُت، قاؿ: كيف أتمر من السواؾ؟ قاؿ: سك اي أمَت ا١تؤمنُت، قاؿ: أحسنت كأصبت، كأمر لو بعشرة آالؼ. ) 

أككل مهمة  (، كرٔتا أككل ىذا االختيار إذل من يثق يف حسن تدبَته كما حصل مع ا٠تليفة ا١تتوكل إذَْٔ/  ُُ: ُُْٕالبغدادم، 
اختيار كتقومي ا١تريب إذل أحد قواده كيدعى ايتاخ، فقاـ إبحضار العلماء كفاضل بينهم، كاختار أفضلهم لتأديب أكالد ا٠تليفة.)ابن  

(ُّٕ/ ٓ: ُٔٔٗكثَت،
حسب ما حرص اآلابء على متابعة ا١تؤدب كاالطالع على ما يقدمو ألبنائهم كالقياـ بشكره أك توجيهو  اثنيا أثةاء العأديب:

يقتضى اٟتاؿ، كرٔتا طلب منو زايدة عناية ّتانب من جوانب الًتبية أك التحصيل كما حصل مع ركماف مؤدب كلد عبد ا١تلك،  قاؿ: كتب 
فس إرل عبد ا١تلك بكلمات أيمرين أف آخذ هبن كلده، فقاؿ: مرىم إبحراز ما أقبل إدابره كالتعزم عن ا١تدبر بعد تعذيره، ككتماف ما يف األن

( كمن كصااي ِٓٓ/  ُٖكف ا٠تلصاف، كمؤازرة الثقة من اإلخواف، كتوقع انتقاض اإلخواف كقلة التعجب من غدر ا٠تالف. )ابن عساكر، د
(ْْٖ/  ِ) -عبد ا١تلك إلٝتاعيل مؤدب بنيو: علم بٍت الصدؽ حىت إف قتل أحدىم قتيالن اعًتؼ بو على نفسو،) أنساب األشراؼ 

يف بعض العلماء بعملية تقومي ا١تؤدب، فهذا ا٠تليفة الواثق يوكل عملية التقومي ١تؤديب أبنائو إذل ا١تازين كرٔتا عمد اآلابء إذل تكل
 فيقوؿ:" إف ىا ىنا قوما خيتلفوف إذل أكالدان، فامتحنهم فمن كاف منهم عا١تا ينتفع بو ألزمناىم إايه، كمن كاف غَت ىذه الصورة قطعناه

(ِٗ:ُّٕٗعنهم" )الزبيدم، 
يتكرر التوجيو من ا٠تليفة العباسي ا١تنصور  ١تؤدب ا١تهدم عبد الصمد بن علي، فوجو مؤدبو أبف حيدثو أبحاديث الرب كالصلة ك    

(  كذلك من مواقف التوجيو ما قاـ بو ا٠تليفة ا١تنصور عندما ّٕ/ُ: ١ُُْٕتا ٢تذه األحاديث من أمهية يف تربية ا١تهدم. )البغدادم، 
بعض أبيات الغزؿ استدعى ا١تؤدب عبد الصمد ككجهو إذل أف يسمعو األبيات ا٢تادفة اليت تتضمن القيم ا١تثلى اليت  ٝتع ابنو ا١تهدم ينشد

لكل شاعر أجود ما قاؿ،  -ا١تهدم -تليق أبف يتحلى هبا أبناء ا٠تلفاء فقاؿ لو:" لو عمدت إذل أشعار الشعراء ا١تقلُت كاخًتت لفتاؾ
(َُّ" )القارل، -أم: ٚتع كتابو ا١تفضل –لكاف ذلك صوااب، ففعل ا١تفضل 

أثناء ا١تمارسة لوظيفة التأديب ما حصل بُت ا١تهدم  كمؤدب يؤدب ابنو  الرشيد، فدعاه يوما ا١تهدم كىو يف كمن كقائع التقومي   
ٍب قاؿ: التمسوا لنا من ىو يستاؾ فقاؿ: كيف أتمر من السواؾ؟ فقاؿ: أستك اي أمَت، ا١تؤمنُت فقاؿ ا١تهدم: إان هلل كإان إليو راجعوف، 

أفهم من ذا فقالوا: رجل يقاؿ لو علي بن ٛتزة الكسائي، من أىل الكوفة، قدـ من البادية قريبا، فكتب إبزعاجو من الكوفة، فساعة دخل 
اؿ: أحسنت كأصبت، عليو، قاؿ: اي علي بن ٛتزة، قاؿ: لبيك اي أمَت ا١تؤمنُت، قاؿ: كيف أتمر من السواؾ؟ قاؿ: سك اي أمَت ا١تؤمنُت، ق

(َْٔ/  ُُ: ُْٕكأمر لو بعشرة آالؼ. )البغدادم،
كذكر ا١تفضل الضيب أبف ىاركف الرشيد كاف يقـو ابمتحاف كلديو األمُت كا١تأموف أماـ مؤدهبم الكسائي، كذلك يف معاين القرآف 

ل ٖتقيقو لغاايت العملية التعليمية اليت يهدؼ (، بل بلغ هباركف الرشيد اٟترص على تقومي ا١تؤدب كمدُٓ/ِ: ُٕٗٗالكرمي  )اٟتا٘تي، 
) األبلي،  : ُْٔٗإليها ا٠تليفة، أف يطلب من أيب معاكية الضرير امتحاف كلديو يف حضرة مؤدهبم، كذلك ٔتناظرة ا١تأموف يف ٥تتلف العلـو

ُٖٕ)
ما مع بعض ا١تعلمُت فجلس إلينا أيب رٛتة كديثل ىذه الغاية لدل اآلابء مذكرة اإلماـ أبو بكر ابن العريب عن كالده فيقوؿ" كنت يو 

(ُِٗهللا عليو، يطالع ما انتهى إليو علمي، يف ٟتظة سرقها من زمانو، مع عظم اشتغالو" )النجار، 
كيف األندلس كانت ا١تتابعة كالتقومي مسؤكلية اآلابء، " ك٢تذا ما إف يكتشف اآلابء ثغرة يف أخالؽ معلمي أكالدىم حىت يعملوا على 

((ّّْ: ُِٖٗها، كمنعهم من الدراسة عليهم،)عيسى، تالفي
كقد يتم استبعاد ا١تؤدب من عملو إذا ٕتاكز ما رسم لو، أك بدر منو ما يناقض توجيهات اآلابء، كىذا ما حصل من خليفة 

قرطيب من مواصلة تعليم أبنائو )أبناء ، حىت إنو منع أديبان كبَتان من األندلس ىو دمحم بن عبد هللا العبدرم ال -عبد ا١تؤمن -ا١توحدين اب١تغرب 
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عبد ا١تؤمن( جملرد أبيات نسبت إليو يف الغزؿ، مع أف ىذا ا١تؤدب كاف عفيفا. ككانت ٣تالسو غاصة ٔتثقفي األندلس كحيرص على أف ديدحو 
( ُِّ: ََِٔشعراؤىم  اجمليدكف، ألف الشعر كاف عمال إعالميان ابلنسبة للسلوؾ. ) ا١تراكشي، ،

أثناء العملية التعليمية ليقفوا  يف ك٧تد أف االابء دل يكتفوا ابلتقومي ا١تبكر بل حرصوا على استمرارية عملية التقومي د العأديب:اثلثا بل
على مدل التقدـ الذم حققو كل أطراؼ العملية التعليمية، فهذا عمر بن عبد العزيز الذم حرص على تعليم أكالده كأتديبهم كعلى اختيار 

فء عند التعاقد على القياـ ابلعملية التأديبية، بل ٧تده بعد فًتة زمنية من سَت العلمية التعليمية كالًتبوية خيتار أحد كبار علماء ا١تؤدب الك
ٍت عصره ليخترب عقل أكالده كأدهبم، فقد كلف ميموف بن مهراف أف أيٌب ابنو عبد ا١تلك فيستشَته كينظر إذل عقلو. قاؿ ميموف: فأتيناه ػ يع

(ِِٗ/  ّا١تلك بن عمر، فاستأذنت عليو فقعدت عنده ساعة، فأعجبت بو. )الصاليب،  عبد
 األساليب الرتبوية:

مارس ا١تؤدبوف العديد من األساليب الًتبوية اليت هتدؼ إذل الًتقي اب١تتعلم كالبلوغ بو غاية التأديب، ك٢تذا ٧تدىم ديارسوف   
 األقرب إذل ٖتقيق أىداؼ العملية الًتبوية اليت يهدؼ إليها كل من األب كا١تؤدب. العديد من األساليب الًتبوية اليت يركف أهنا

كطريقة التدريس تعرؼ أبهنا" ىي األداة أك الوسيلة الناقلة للعلم كا١تعرفة كا١تهارة للمتعلم فكلما كانت مالئمة للموقف التعليمي 
( ّٖ: ُُٗٗؼ ا١تتحققة غَتىا أكسع كأكثر عمقا كأكثر فائدة" ) دمحم، كمنسجمة مع عمر ا١تتعلم كذكائو كقابليتو كميولو كانت األىدا

ة اليت مارسوىا.بيدمها ا١تؤدبوف يف العملية التأديكىذا ما ٧تده منسجما مع تلك الطرائق اليت استخ
كمن األساليب الًتبوية اليت مارسها ا١تؤدبوف ما يلي: 

ٍقنان ككذلك الكالـى، كتػىلىق نو فىًهمو، كلىق نىو ًإايه فػىه مو، كتػىلىق نتو أىخذتو لىقانًيىةن، كقد لىق نىٍت فالفه كالمانمصدر لىًقنى الشيءى يػىٍلقىنيو لى  احلفظ والعلقني :
( َّٗ/  ُّتػىٍلًقينان أىم: فه مىٍت منو ما دل أىفٍػهىم، كالتػ ٍلًقُت كالتػ ٍفًهيم، كغالـه لىًقنه سريعي الفهم. )ابن منظور، 

حيث ىو اللبنة األساسية للبناء ا١تعريف القائم على حفظ النصوص   من أساسيات األساليب الًتبوية للًتبية اإلسالمية،كيعد التلقُت
من القرآف الكرمي كالسنة النبوية كاألدب العريب، ك٢تذا كاف من الضركرم أف يبدأ التلميذ ْتفظ القرآف كشيء من السنة كبعض األشعار 

كاتو ا١تعرفية كصقل موىبتو اللغوية، كبعد إ٘تاـ ىذه ا١تهارات يتم االنتقاؿ بو إذل مهارات تفكَتية عليا مستفيدا من لتقومي لسانو كتوسيع مدر 
٥تزكنو اللفظي كالثقايف كالدربة الفكرية على حفظ النصوص، لينتقل إذل مهارات الفهم كاالستيعاب، لينطلق منها إذل مهارات التحليل 

 يف ا١تواقف اٟتياتية ا١تختلفة.  كالتطبيق كاليت تظهر عليو
كالناظر إذل نتائج ىذه ا١تنهجية يف أساليب التدريس، يرل فاعليتها على ٥ترجات ىذا األسلوب، فتجد ىؤالء التالميذ تظهر عليهم 

اليت يتعرضوف فيها معادل التفوؽ كاالستظهار، ككذلك القوة على التحليل كالربط كالتمييز، ككذلك إصدار األحكاـ الصحيحة على ا١تواقف 
 أثناء حياهتم العامة.

كدل يكن أسلوب التلقُت لدل ا١تؤدب ىو الوحيد يف طرائق التدريس لديو، بل ىو أسلوب من األساليب ا١تتعددة اليت ينتهجها  
يف طرائق التدريس على " أنو ال ك٢تذا يؤكد ا١تختصوف  ا١تؤدب عندما يرل اٟتاجة إليو أك أنو األنفع ٢تذه ا١تعارؼ ا١تراد إيصا٢تا إذل التلميذ.

 ديكن فصل الطريقة عن ا١تادة فلكي تؤدم الطريقة كظيفتها بنجاح ترتبط اب١تادة ْتيث تصبح االثنتاف كال كاحدا، فالطريقة ال ديكن عز٢تا
: ُُٔٗ" ) عبدالعزيز ، عن ا١تادة ْتيث تصبح قائمة بنفسها.. كأف اختيار الطريقة أمر علمي قائم على أصوؿ معينة ال ديكن ٣تانبتها.

يب األخرل اليت ( ك٢تذا فطريقة تدريس القرآف الكرمي كالسنة النبوية تتطلب التلقُت كاٟتفظ كىي األنسب ٢تما، ٍب االنتقاؿ إذل األسالَِّ
 من طريقة اٟتفظ.  وتوظف ما ًب ٖتقيق

ك٢تذا ٧تد يف كصية اإلماـ الشافعي ١تؤدب أكالد الرشيد توجيهان بضركرة تلقينهم فيقوؿ:" علمهم كتاب هللا كال تكرىهم عليو فيملوه، 
: ُُْٕكال تًتكهم منو فيهجركه، ٍب ركىم من الشعر أعفو، كمن اٟتديث أشرفو كال ٗترجنهم من علم إذل غَته حىت حيكموه")البغدادم ،

نة ا٠تلفاء من بعده. الشافعي ىذه ٧تدىا قد تكررت مرارا منذ كصية عتبة بن أيب سفياف ١تؤدب ابنو، كتتكرر على ألس( ككصية ُٕٖ/ّ
 فظ القرآف كالسنة النبوية، كألثر ذلك على حياة الناشئة يف ا١تستقبل.حٟترصهم على 

، كعصمة الذىن عن ا٠تطأ يف ا١تباحث اٞتزئية؛  كىي " معرفة طرؽ البحث كا١تناقشة-ا١تناظرة -اىتم ا١تؤدبوف أبسلوب املةاظرة: مع ا٠تصـو
ىػ ُِٗٗكيًتتب على ذلك بياف اٟتق، كرد شبو ا١تبطلُت، كقمع الضاؿ: إبلزامو إف كاف سائالن، كإفحامو إف كاف معلالن" ) عبد اٟتميد،

،ّْٔ ) 
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 كقاؿ اإلماـ القرطيب: " دلت اآلايت على إثبات ا١تناظرة كاجملادلة كإقامة اٟتجة، كيف القرآف كالسنة من ىذا كثَت ١تن أتملو، فهو كلو
تعليم من هللا السؤاؿ كاٞتواب كاجملادلة يف الدين، ألنو ال يظهر الفرؽ بُت اٟتق كالباطل إال بظهور حجة اٟتق كدحض حجة الباطل، 

يـو السقيفة كتدافعوا كتناظركا حىت ظهر اٟتق كصدر كنفذ يف أىلو )ملسو هيلع هللا ىلص( أىل الكتاب كابىلهم، كٕتادؿ أصحاب النيب)ملسو هيلع هللا ىلص( يب كجادؿ الن
اٌجوف فيما ليس لكم بو ًعٍلم {"آؿ عمراف كغَت ذلك، فاالحتجاج ابلعلم كاألدلة مباح كشائع ( ".) ٔٔ، قاؿ تعاذل: } فىًلمى ٖتي

(. ِٖٔ/ّىػ  ،ُّٕٓالقرطيب،
إف حلقة النقاش ) ا١تناظرة( يف قاعة الدرس تساعد يف تغيَت االٕتاىات، حيث إف ا١تشاركُت فيها يعيدكف تقييم مواقفهم حوؿ 

 تغيَت ( أف ا١تشاركة يف اٟتوار األكادديي تؤدم إذل Lecount 1991القضية، كيد٣توف مناقشات خصومهم مع مواقفهم، كقد أكضح ) 
ية يف ا١تواقف أبعد ٦تا حيدث عندما يقرأ األفراد عن القضية فور انتهاء النقاش .ككذلك تبُت أيضا أف األقراف كالزمالء قد يكونوف أكثر فعال

 ( كلقد اىتم علماء اإلسالـ اب١تناظرة كتعليمها حىت Fisher,1969,Sarbinنقل ا١تعلومات كتعليمها ألقراهنم من ا١تدرب ا١تختص.) 
قاؿ الزرنوجي: إف قضاء ساعة كاحدة يف ا١تناقشة كا١تناظرة أجدل على ا١تتعلم من مكث شهر كامل يف اٟتفظ كالتكرار.) اإلبراشي، 

ُٖٗٓ ،َِٓ) 
كقد كاف للعناية اب١تناقشة كا١تناظرة كاٟتوار ابألسئلة كاألجوبة أثر حيوم كبَت يف طالب العلم، جعلو يشًتؾ يف أف يعلم نفسو   

، كيعتاد حسن التفكَت كجودة التعبَت كالقدرة على النقد كالقوة يف اإلقناع كاالعتماد على النفس كحرية الفكر، كاٟتق أف علماء بنفسو
(َِٔ، ُٖٓٗاإلسالـ كانوا كلعُت كل الولع اب١تناظرة حىت جعلوىا من أنواع التسلية كالًتكيح عن النفس..) اإلبراشي، 

طرؽ الًتبية اإلسالمية، كال ينكر أحد أثرىا يف شحن الذىن، كتقوية اٟتجة، كالتمرف على سرعة  " ككانت ا١تناظرة من ٦تيزات  
ة، كعدكىا التعبَت، كالتفوؽ على األقراف، كتعويد ا١تناظرين الثقة ابلنفس، كالقدرة على االرٕتاؿ، ك٢تذه األسباب عيٍت هبا ا١تسلموف عناية كبَت 

ها يف كتبهم األدبية...ككاف العلماء يشجعوف طلبتهم على ا١تناقشة كا١تناظرة، كيوجبوف عليهم التمرف طريقة من طرؽ التعليم، كأشاركا إلي
(ْ،ِ، ُٖٓٗعليها، ككاف الطالب خيالف أستاذه يف الرأم أحياان مع مراعاة التأدب كاالحًتاـ" ) اإلبراشي، 

ظهار كٖتفيز ىذه ا١تلكة ١تا ٢تا من أثر على تقوية قدراتو اللفظية تنوع طرائق التدريس: حرص ا١تؤدبوف على عملية اٟتفظ كاالست السماع:
كطالقتها كحفظ القرآف الكرمي كاستظهاره، كاليت كانت ىدفا من أىداؼ العملية الًتبوية، كما حرص االابء على التنوع يف علمية التلقي، 

لتلقي عنهم يرفع من مكانة التلميذ، كذلك التعرؼ على انواع ككذلك االستفادة من بعض العلماء الذين ٢تم مكانة عالية يف العلم كشرؼ ا
ة متعددة من القامات العلمية كا١تعرفية اليت ترخر هبم اٟتضارة اإلسالمية، ٕتعل التلميذ يتعرؼ على مناذج من القدكات كالشخصيات ا١تؤثر 

٦تن حرص على  تنوع مصادر التلقي ألبنائهم ، كالتوسع يف ،  ك ةهم يف تكوينو ا١تعريف كاالجتماعييف اجملتمع ٦تا يصقل شخصية ا١تتلقي كيس
دى  هي إذلى ٣تىًٍلًس تعليم أبنائهم بعض العلـو ا٠تاصة اليت يركف أف تعلمها فيو زايدة فائدة ما فعلو ا٠تليفة العباسي ىاركف الرشيد ْتيث بػىعىثى أىٍكالى

ًدرىًٛتى  -صاحب كتاب السَت الكبَت -٤تيىم دو بن اٟتسن الشيباين  ا اٍلًكتىابى كىكىافى إٍٝتىاًعيلي ٍبني تػىٍوبىةى اٍلقىٍزًكيًٍتُّ ميؤىدًٌبى أىٍكالى وي اَّلل ي لًيىٍسمىعيوا ًمٍنوي ىىذى
ٍ يػىٍبقى  الر ًقيًب ، فىسىًمعى اٍلًكتىابى . ٍبي  اتػ فىقى أىٍف دلى ًة إال  إٍٝتىاًعيلي ٍبني تػىٍوبىةى كىأىبيو سيلىٍيمىافى اٞتٍيوزىجىاينًُّمٍن الرُّكىاا٠تٍىًليفىًة ، فىكىافى حيىٍضيري مىعىهيٍم لًيىٍحفىظىهيٍم كى

ا اٍلًكتىابى .)السرخسي،  ( ّ/  ُ: ُٕٗٗ، فػىهيمىا رىكىايى عىٍنوي ىىذى
خاصة يف : مارس بعض ا١تؤدبُت أسلوب التنويع يف أماكن التلقي كا٠تركج ابلتلميذ إذل األقاليم كا١تناطق ذات ا١تناخ ا١تعتدؿ، الرحلة-4

فصل الصيف يف إقليم اٟتجاز، حيث كانت الطائف ىي ا١تصيف ٢تم، فلقد حاكؿ عمر بن عبدالعزيز أثناء إقامتو إبمارة ا١تدينة الًتكيح عن 
أبنائو، فقد ركل ابن أيب الدنيا عنو أنو أرسل أكالده مع مؤدب ٢تم إذل الطائف يعلمهم ىناؾ، فكتب إليو عمر: بئس ما علمت إذ قدمت 

(ُِٕ/  ٗماـ ا١تسلمُت صبيا دل يعرؼ النية. )ابن كثَت،إ
ليؤٌب  -العمرية كالعقلية -عاة مراحل النمو  االتدرج يف التعليم: حرص اآلابء يف كصاايىم كتوجيهاهتم الدائمة إذل ا١تربُت، مر  -ٓ

م يف السمع كازدحامىو يف الوىىم مىضىلىةه للفهم". )ابن قتيبة،التأديب ٙتاره: " ال ٗتيٍرجهم من ًعٍلم إذل ًعٍلم حىت حييًٍكميوه، فإف اصًطكىاؾى العل
ُُْٖ :ُ  /ََِ)

كفيما يتعلىق بسن التعلم كالفًتة اليت يدفع هبا الصيب إذل ا١تريب فكانت يف األغلب تبدأ من السن ا١تبكر يف حدكد ا٠تامسة من  
لقرآف كالفقو، كٝتاع اٟتديث، كليحصل لو احملفوظات أكثر من العمر، " جيب أف حيمل الصيب من حُت يبلغ ٜتس سنُت على التشاغل اب

ا١تسموعات، ألف زماف اٟتفظ إذل ٜتس عشرة، فإذا بلغ تشتت مهتو، فيضرب اترة كيرش اترة أخرل، ليبلغ كقد حصل ٤تفوظات سنية" 
(ُُٖ: ََِّ)ابن اٞتوزم، 
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ظركف إذل مدل قدرة األبناء كذكائهم كاستعدادىم للتعليم، فرٔتا كدل تكن ا٠تامسة من العمر ىي سن ملزمة للتعليم، فكاف اآلابء ين 
كعلى ضوء مقدرة الصبياف يتم إرسا٢تم إذل ا١تؤدبُت، فهذا ا٠تليفة العباسي ا١تنصور أرسلو  دفع بو ا١تؤدب قبل ىذه السن أك يتم أتخَته عنها،

دفع بو إذل ا١تؤدب كىو يف العاشرة من عمره.)الز٥تشرم، ( كىذا ا١تهدم ئُ: ُّٔٗأبوه إذل ا١تؤدب كعمره سبع سنُت،) اٞتومرد، 
ُِٖٗ :ّ/ُِٓ ) 

نا أربع سنُت )أنظر ابأموف جلسا للعلم كللتأديب كمها كإف كاف ا١تهدم جلس للتأديب كىو ابن عشر فإف األمُت كأخاه ا١ت 
: َََِإذل ا١تؤدب البالذرم. )البالذرم ،  ( ككذلك فعل ا١تعتز إذ دفع اببنو عبد هللا كىو ابن ٜتس سنُتِٔٔ/ٖ: ُّٔٗاألصبهاين، 

ِ/ٔ)
كيوصي ابن خلدكف بضركرة مراعاة الفركؽ الفردية كالقدرات العقلية للمتعلم، كضركرة التدرج بو على قدر تصوراتو الفكرية كقدراتو  

إمنا يكوف مفيدا إذا كاف على التدريج شيئا  العقلية، إذ يقوؿ: " كجو الصواب يف تعليم العلـو كطريق إفادتو اعلم أف تلقُت العلـو للمتعلمُت
فشيئا كقليال، قليال يلقى عليو أكال مسائل من كل ابب من الفن ىي أصوؿ ذلك الباب، كيقرب لو يف شرحها على سبيل اإلٚتاؿ، كيراعى 

ذلك العلم إال أهنا جزئية  يف ذلك قوة عقلو كاستعداده لقبوؿ ما يرد عليو، حىت ينتهي إذل آخر الفن، كعند ذلك حيصل لو ملكة يف
(ّّٓ/ُ: َُْٗكضعيفة، كغايتها أهنا ىيأهتا لفهم الفن كٖتصيل مسائلو." )ابن خلدكف، 

كقدرىا كمن -على التأديب أـ التعليم –لقد بسط فقهاء الفكر الًتبوم القوؿ يف مسألة العقاب كفيما تكوف الثواب اللقاب: -6
ؤدب ديارس يقـو بتنفيذه، كما ىو اٟتد ا١تسموح بو، كفصلوا يف أنواع العقوبة بُت ا١تادية كا١تعنوية منها، ككذلك البدائل ا١تناسبة ٢تا، ككاف ا١ت

و الظركؼ احمليطة بو بل كاف أحياان يقسو على الصيب عندما يتجاكز اٟتد ا١ترسـو لو، ككاف اآلابء يدركوف تلك دكره الًتبوم كما تقتضي
ا١تواقف اليت دير هبا ا١تؤدب مع الصيب، كخاصة تلك ا١تواقف اليت ٖتفظ للمؤدب ىيبتو ككقاره لدل الصيب، فكاف اآلابء يغضوف الطرؼ عن 

الصيب، كيدركوف اٟتالة النفسية للمؤدب كما يعًتيو من حاالت الغضب إزاء التصرفات السيئة كا١تتكررة تلك التجاكزات من ا١تؤدب يف حق 
من الصبياف، فكاف يضطر إذل استخداـ العقاب، كما كاف يستخدـ الثواب كالتحفيز مع كل سلوؾ إجيايب، فكذلك ال بد من استخداـ 

(ََُِ)أنظر يف ذلك دراسة مالك كالكندرم، العقاب كاٟترماف كنوع من التأديب كهتذيب السلوؾ. 
 م ) ا١تؤدب( ٔتا توجبو الشريعة كتبيحو من الثواب كالعقاب كجعلت ميزاف ذلكلعالفكر الًتبوم ا١ت كيف الثواب كالعقاب ألـز فقهاء

دب ابلرفق كاللُت امتثاال للتوجيو داهبا الًتبوية يف ىذا اٞتانب خاصة العقوبة، كاشًتطوا أف يتحلى ا١تؤ آالشريعة فليس للمؤدب ا٠تركج عن 
قاؿ:) ما كاف الرفق يف شيء قط إال زانو، كال عزؿ عن شيء إال شانو( ) ابن حنبل، رقم )ملسو هيلع هللا ىلص( النبوم ، فعن عائشة أف النيب 

ن إطار الرٛتة ا١تفركضة، (، ك٢تذا كجو القابسي يف رسالتو للمعًلم : أف يسوسهم بكل ما ينفعهم، بشرط عدـ ا٠تركج عَِٕٗٓاٟتديث
ذ مرة كا١تصلحة اليت تعود اب١تنفعة. كأف تكوف العقوبة تتناسب مع اٞتـر كليكوف ٢تا مردكد إجيايب على التأديب، كعلى ا١تريب أف ينبو التلمي

ضرب.. مستأذان كليو يف ذلك غَت بعد مرة، فإذا أكثر التلميذ التعامل يستعمل ا١تعلم الزجر كالتوبيخ دكف التجريح، فإف دل جيد نفعان يلجأ لل
(َُّغضباف كأف يتوذل ذلك بنفسو )القابسي، 

مع عدـ إقرار بعضهم لذلك يف ا٠تفاء . ضرب أبو مرمي  ككاف اآلابء يظهركف ا١توافقة على ذلك لردع الصيب كلتوقَت ا١تؤدب،   
تعمد أف حسر عن ذراعو، فرآه الرشيد، فسألو فقاؿ: ضربٍت مؤدب األمُت كا١تأموف األمُت بعود فخدش ذراعو. فدعاه الرشيد إذل الطعاـ ف

أبو مرمي، فبعث إليو كدعاه، قاؿ: فخفت، فلما حضرت قاؿ: اي غالـ كًضئو. فسكنت كجلست آكل فقاؿ: ما ابؿ دمحم يشكوؾ؟ فقلت: 
(ُٗ/  ُ:  ََِٔقد غلبٍت خبثان كعرامة! قاؿ: اقتلو فؤلف ديوت خَت من أف ديوؽ. )األصفهاين، 

كاف اآلابء ديارسوف التوجيو للمؤدب عندما حييف يف عقابو أك يتجاكز ا١تعركؼ، كمن ذلك التوجيو ما كاف من " إٝتاعيل بن أٛتد ك 
أمَت خرساف، حيكي عنو أنو كاف لولده أٛتد مؤدب يؤدبو ، فمر بو األمَت إٝتاعيل فسمع ا١تؤدب يسبو ، كيقوؿ : ال ابرؾ هللا فيك كال 

عليو كقاؿ : اي ىذا، ٨تن دل نذنب ذنبان فتسبنا ، فهل ترل أف تعفينا من سبك ، كٗتص ا١تذنب بذمك كشتمك ؟!  فيمن كلدؾ ، فدخل
(َِْ/  ِٓفاراتع ا١تؤدب كخرج إٝتاعيل عنو، كأمر لو بصلة جزاء ٠توفو منو" . )القلقشندم ،  

م" فيضرب اترة كيرش اترة أخرل، ليبلغ كقد حصل كيرل ابن اٞتوزم استخداـ الضرب كنفح ا١تاء يف كجو الصيب ٟتثو على التعل
(. كعن عكرمة قىاؿ: " كاف ابن عباس جيعل الكبل يف رجلي على تعليم القرآف كالسنة. ُُٖ: ٤ََِّتفوظات سنية" )ابن اٞتوزم، 

(ِٕٓ/ ُ: ُُٖٗ)الفسوم ،
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التهاكف، كيف كصية شريح الشعرية إذل مريب كلده كرٔتا كجو اآلابء ا١تؤدب إذل استخداـ العقاب عندما يركف التفريط من الصيب أك  
يف طلب معاقبتو على ٢توه ابلكالب، كأتخَته للصالة فيقوؿ: 

"  تىرؾى الصالةى ألٍكليبو يىسعى هبا ... طلب ا٢تًرىاش مع الغوىاًة الرُّجس
فإذا خىلىٍوتى فىًعٍضو ٔتىالىمىةو ... ًكعظىٍتوي كىٍعظىكى لؤلرًيب الكىيس

بضىػٍرًبو فبدرىةو ... كإذا بلغتى هبا ثالاثن فاٍحًبس كإذا مهىٍمتى 
(ََِ/  ُ: ُُْٖكاٍعلىٍم أبنك ما فعلتى فنفسيو ... مع ما جييىرعيٍت أعىز األنٍػفيس " )ابن قتيبة، 

يعلىمي بو أحدهككذلك ٝتح ا٠تليفة عبد ا١تلك بن مركاف  ١تؤدب كلده:" كإذا احتجتى إذل أف تتناك٢تىم أبدب فليكن ذلك يف ًسًٍت ال 
(ُٗٗ/  ُ: ُُْٖمن الغاشية فػىيػىهيونيوا عليو." )ابن قتيبة، 

كلعل كصية عتبة بن أيب سفياف لعبد الصمد مؤٌدب كلده يف جانب استخداـ العقاب كوسيلة تربوية للًتغيب كالًتىيب كما   
٢تم كالطبيب الذم ال يػىٍعجىل ابلدكاء حىت يػىٍعًرؼ الداء؛ كال تػىتىًكلىنىيتفق كا١تسؤكلية ا١تناطة اب١تؤدب اٟتاذؽ" كهتدىٍدىم يب كأًدهٍبم دكين؛ ككن 

(ُٗٗ/  ُ: ُُْٖعلى عذر مٍت، فإين قد اتكلتي على ًكفاية منك". )ابن قتيبة، 
 فاعلية العأديب يف العالميذ:

ة أعظم كىي البلوغ هبؤالء األبناء درجات من ا١تعلـو أبف غاية اآلابء من تعيُت ا١تؤدبُت ألبنائهم، ليس النشغاؿ اآلابء فقط، بل لغاي
 الكماؿ البشرم، كيبلغ من اجملتمع ٤تط التقدير كاإلعجاب لدل الناس غاية ما بلغو أسالفهم كأعلى ، كهتيئتهم ١تنصب ا٠تالفة أك القيادة

 طويلة حىت بعد تسلم سدة ا٠تالفة. اجملتمعية يف العديد من اٞتوانب اٟتياتية ا١تختلفة، بل ظل بعض ا١تؤدبُت متابعُت لتالميذىم مددان 
كالناظر إذل ما حققو التعليم ا٠تاص)التأديب( يف حياة التالميذ يلحظ ذلك الثناء الذم حصل عليو ىؤالء التالميذ من قبل  

، كىذا ا٠تليفة ا١تنصور العلماء كعامة اجملتمع، فهذا ا٠تليفة العباسي ا١تلقب ابلسفاح أثر فيو التأديب حىت ضرب بو ا١تثل يف الفصاحة كالعلم
يصفو إماـ ا١تؤرخُت الطربم فيقوؿ:" دل يكن أحد من بٍت العباس يتكلم فيبلغ حاجتو على البديهة غَت أيب جعفر ا١تنصور". ) ابن  

(ٖٗ/ُُ: ُٔٔٗكثَت،
دىا، كىو القائل ١تالك ك٦تا ذكره عنو ابن خلدكف يف اترخيو فقاؿ: " كقد كاف أبو جعفر ٔتكاف من العلم كالدين قبل ا٠تالفة كبع 

فضع أنت للناس   كإين قد شغلتٍت ا٠تالفة، حُت أشار عليو بتأليف ا١توطأ: اي أاب عبد هللا، إنو دل يبق على كجو األرض أعلم مٍت كمنك،
ُيومئذ". )) هللا لقد علمٍت التصنيف ٕتنب فيو رخص ابن عباس كشدائد ابن عمر، ككطئو للناس توطئة، قاؿ مالك: فو كتااب ينتفعوف بو،

 /ُٕ-ُٖ) 
كقد أٙترت عناية أيب جعفر ا١تنصور بتأديب ابنو ا١تهدم كمتابعتو ١تؤدبيو، فقد ذكره السيوطي أبنو كاف عا١تا بعلـو الدين، متدينا،  

(َُٖ: ََِٕمتمكنا من علـو العربية كآداهبا.) السيوطي،
كىذا ا٠تليفة ىاركف الرشيد اجملاىد اٟتاج)يغزك عاما كحيج عاما( فكاف من أفصح الناس كأبلغهم لساان كأكثرىم علما كفهما) ابن  

: ُِٗٗ( كقاؿ عنو الذىيب" إنو كاف ذا فصاحة كعلم كبصر أبعباء ا٠تالفة كلو نظر يف األدب كالفقو ") الذىيب، َِِ/ ِ: ََُِقتيبة، 
ٗ/ِٖٔ) 

( ككذلك كاف أخوه  ُِٗ:ََِٕيوطي األمُت كما بلغو من علم كأدب كفصاحة فقاؿ: " دكلة الفصاحة كالبالغة " )ككصف الس 
(، ك٦تن كاف ُٓ/ِ: ُٖٓٗا١تأموف يف العلم كاألدب قاؿ عنو سهل بن ىاركف" أبنو دل ير أنطق من ا١تأموف أمَت ا١تؤمنُت" )اٞتاحظ،

مي، كإدراؾ ذلك ٦تن ٖتدث عن سَتتو، ما قيل يف أيب القاسم علي بن دمحم اإلسكايف للتأديب أثر يف تكوين شخصيتو كبركزه العل
النيسابورم" لساف خراساف كغرهتا، كعينها ككاحدىا، كأكحدىا يف الكتابة كالبالغة، كمن دل خيرج مثلو يف الرباعة كالصناعة. ككاف أتدب 

ا١تؤدبُت أبسرار التأديب كالتدريس، كأعلمهم كأدراىم بطريق التدريج يف من أعرؼ  بنيسابور عند مؤدب هبا يعرؼ ابٟتسن بن ا١تهرجاف،
(ٔ/  ِالتخريج، ٍب حرر مديدة يف بعض الدكاكين، فخرج منقطع القرين، ككاسطة عقد الفضل، كاندرة الزماف، كبكر الفلك." )الثعاليب، 

 : يئاملؤدب الس
من ىذا التأثَت اإلجياب للمؤدب كىو الغالب يف ذلك، كمع ٧تاح مهنة  لقد كاف للمؤدب أثر كبَت على التالميذ كعرضنا جانبا   

رضية، كانت ىناؾ بعض التأثَتات السلبية اليت أحدثها بعض ا١تؤدبُت الذين ٛتلوا بعض األفكار 
ي
أك التأديب كٖتقيقها لغاايتو الصحيحة كا١ت

عن ٖتقيق الغاية اليت أعد من أجلها، ككذلك ٖتوالتو الفكرية ا٠تاطئة،االٕتاىات ا٠تاطئة، ٦تا كاف ٢تا سبب كبَت يف فشل التلميذ أك قصوره 
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ا١تؤدبُت الذين كاف ٢تم دكر يف سقوط التلميذ، كنكوصو عن أقرانو " مؤدب كمعلم مركاف : كىو اٞتعد بن درىم، ك٢تذا ال  ىؤالءكمن 
كلذلك يقاؿ ١تركاف : مركاف  بونو؛ دل تكن عاقبتو إال ا٠تسارة.نستغرب أف تسقط دكلة مركاف ؛ ألف من كىافى ا١تبتدعة أساتذتو كىم الذين ير 

انىوي كىتػىعىاذلى ال يتكلم ، كدل يكلم موسى اٞتعدم ، ألنو اشتهر بو لكثرة مالزمتو كتربيتو لو، كاٞتعد بن درىم ٦ٌتن أظهر بدعة القوؿ أبف هللا سيٍبحى
انىوي كىتػىعىاذلى، كال )ملسو هيلع هللا ىلص( عىلىٍيًو الس الـ كال دمحمان  ، كأنكر أف يكوف هللا سيٍبحى بي أك حييىبي يكلم أحدان مطلقان، كأنكر أيضان أف هللا سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى حيًي

(ّٓٓ: ُّْْخليلُت." )اٟتوارل، )ملسو هيلع هللا ىلص( اٗتذ إبراىيم، كدمحمان 
حمليط النسائي بو كما ىو مع  ا٠تليفة العباسي ىشاـ، فكاف ككذلك تكرر التأثَت السليب على تكوين التلميذ من خالؿ مؤدبو كا 

يف بدء أمره مكرمان للوليد، فمكث بذلك أعوامان، ككاف مؤدب الوليد عبد الصمد بن عبد األعلى الشاعر، ككاف فيما يزعموف زنديقان، 
ز٥تشرم سبب فساد الوليد أنو عائد إذل (، كيؤكد الَُٗ/  ّ:  ُٕٗٗفحملو على شرب ا٠تمر كاالستخفاؼ فاٗتذ ندماء. )البالذرم، 

ُ: ُِٖٗمؤدبو فيقوؿ: "عبد الصمد بن عبد األعلى مؤدب الوليد، كىو الذم أفسد الوليد كٛتلو على السخف كالشراب." )الز٥تشرم، 
 /َِٕ) 

أرماقهما، كإعداـ كيف األندلس فهذا إٝتاعيل بن نصر، سلطاف غرانطة " استدعى لو كألخيو ا١تعلم الذم كاف السبب يف لفاتة 
(ّٖٗ/ُحياهتما، الشيخ السفلة، دمحم البطركجي البائس" )ابن ا٠تطيب، اإلحاطة،

(، يف ْتثو ) اتريخ التعليم يف األندلس( مناذج للمؤدبُت السيئُت، فقد ّّْ: ُِٖٗكقد ذكر الباحث دمحم عبد اٟتميد عيسى، ) 
م التمرد على اآلابء كيتسبب يف مأساة عائلية، مثلما حدث مع معلم األمَت ترؾ بعض ا١تؤدبُت أتثَتا سيئا على طلبتهم، فقد يصل هب
(.ّٖٗ/ُ: ُّٕٗإٝتاعيل بن يوسف بن نصر، سلطاف غرانطة)ابن ا٠تطيب،

 مكانة املؤدب لدى العلميذ:
ية التأديب، فقد تطورتٔتا تصَتي عليو العالقة بينهما بعد ٘تاـ عمل -التلميذ -تتميز فاعلية التأديب كأثرىا يف شخصية ا١تتلقي

عد ىذه العالقة كاتسمت ابلتقدير كاالحًتاـ، كصار بعض ا١تؤدبُت ندماء كمالزمُت ١تن أٌدبوىم، بل ارتبطت ابآلابء أحياان، فهذا الكسائي ب
د يعظم ( "ككاف الرشيُِٕ:  ُّٕٗإعفائو من أتديب أكالد الرشيد ١تا أصابو الوضوح يف جلده، صار من خواص الرشيد،)الزبيدم،

( ّٕ:  ََُِالكسائي لتأديبو إايه" ) ابن األنبارم،
كمنهم" أٛتد بن عبدالوىاب بن ىبة هللا، أبو الربكات، فهو  كمنهم من حاز لقب مؤدب ا٠تلفاء ككاف ٤تط عنايتهم كتقديرىم لو، 

 (ُٖٔ/١ّتسًتشد". )ايقوت، مؤدب ا٠تلفاء، ككانت لو معرفة حسنةه ابآلداب، ككاف يعلم أكالد ا١تستظهر، ككاف لو أنس اب
كلقد كانت عالقة ا١تؤدب اب١تتأدبُت ٛتيمة قائمة على التقدير كمعرفة منزلتو العلمية، كٖتلي التالميذ ْتسن ا٠تلق إتاه مؤدهبم  

: " أشرؼ الرشيد يعكس تلك العالقة ا١تتميزة بينهم كفق موقف ابن الرشيد مع الكسائي كىو دليل على تبادؿ التقدير كاحملبة كالوفاء فقد 
 على الكسائي كىو ال يراه، فقاـ الكسائي ليلبس نعلو ٟتاجةو يريدىا، فابتدرىا األمُت كا١تأموف، ككاف مؤدهبما فوضعاىا بُت يديو، فقبل

 -عزه هللا أ -رؤكسهما كأيديهما ٍب أقسم عليهما أال يعاكدا، فلما جلس الرشيد ٣تلسو قاؿ: أم الناس أكـر خدمان؟ قاؿ: أمَت ا١تؤمنُت 
 ٕتمع ا١تؤدب ( كيف ىذا ا١توقف تظهر العالقة اٟتميمة اليتٗٔ/  ِقاؿ: بل الكسائي خيدمو األمُت كا١تأموف، كحدثهم اٟتديث." )ايقوت، 

أبوية عفوية من  ةلتفاتا يراه فيها أحد، إمنا ىي الكسائي مع كرب سنو لتقبيل رأسيهما تقديرا لصنيعهما، يف ٟتظة ال وكتلميذه يف ا٨تنائ
 ا١تؤدب الكبَت.

ككذلك اتسمت صورة ا١تؤدب لدل األندلسيُت  كا١تغاربة ْتسن العالقة كخا٘تتها الرفيعة يف منزلة ا١تؤدب لدل تالميذه، فهذا ابن  
ا من تعليم كلد السلطاف، ا٠تطيب يصف ما صار إليو حاؿ دمحم بن دمحم بن إبراىيم ا٠توالين: "كترقى إذل ىذا العهد إبشارٌب إذل اليت ال فوقه

(ُٖٔ/ِ: ُّٕٗكالرايسة القرآنية بباب اإلمارة كاإلمامة اب١تسجد اٞتامع ابلقلعة. )ابن ا٠تطيب،
أما اٟتاكم ا١تستنصر فلقد ضرب مثال يف تكرمي أيب بكر دمحم بن اٟتسن الزبيدم، مؤدب كلده األمَت ىشاـ الثاين، فبذلك انؿ 

اء إشبيلية كخطة الشرطة، كحصل لو نعمة ضخمة لبسها بنوه من بعده زمنا طويال.) ابن ا١تؤدب دنيا عريضة، فقد كرل قض
(ٖ -ٕ/ْ: ُْٗٗخلكاف،

كعبد ا١تلك ىذا ىو ابن صاحل بن علي ، ككاف بليغان جىهَتان فاضالن عاقالن . كقاؿ اٞتاحظ : قاؿ رل عبد الرٛتن مؤدب عبد ا١تلك 
(ُٓ/ُ: ُٖٓٗكصَتين كزيران . )اٞتاحظ، بن صاحل: قاؿ رل عبد ا١تلك، بعد أف خٌصٍت
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نعائج الدراسة:
بينت الدراسة أف الفكر الًتبوم اإلسالمي حيتوم على ٕتارب تربوية رائدة تساعد على ٗتطي كثَت من العقبات، كتساعد القائمُت 

 ٖتقيق األصالة يف الفكر الًتبوم اإلسالمي ا١تعاصر.على الًتبية يف إبداع برامج ككسائل ٗتدـ العملية الًتبوية، كٖتقق الرايدة العلمية يف 
كذلك بينت الدراسة أف التأديب عملية تربوية متكاملة العناصر، كٖتقق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية على حد سواء، كما أهنا تثرم 

اليت ٖتوؿ بينهم كبُت اٟتصوؿ  كالعوائقابت الساحة الًتبوية ابلعديد من الرؤل العلمية كالعملية اليت تساعد الناشئة على ٗتطي بعض الصعو 
على تعليم متكامل.

أكضحت الدراسة أف ىناؾ العديد من األىداؼ الًتبوية اليت ينشدىا اآلابء كاجملتمع أمكن ٖتقيقها من خالؿ عمليات التأديب ، 
 ككذلك إعداد الناشئة للحياة العملية كاالجتماعية.

تسلسل تلقيها أفاد ا١تتلقي كساعد يف بنائو ا١تعريف كالثقايف، كأثر يف تكوين شخصيتو الذاتية كما بينت الدراسة أف تنوع ا١تناىج ك 
 كاالجتماعية.

كما أكدت الدراسة على األثر األخالقي كالقيمي الذم غرسو ا١تؤدب يف نفسية التالميذ، ككذلك التوافق الكبَت بُت شخصية 
 ا ككذلك االلتزاـ الديٍت كاألخالقي.التلميذ كالوظائف االجتماعية اليت أعد من أجله

بينت الدراسة اٞتانب الرايدم للمؤدب يف اٟتياة الدينية كالعلمية كاالجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي، كأهنم كانوا بناة حضارة 
كإنساف.

و، كتقلده للمهاـ كالوظائف انعكس أثر التأديب على ا١تتعلم فتحٌقق ما كاف يهدؼ إليو اآلابء كا١تؤدبوف من نبوغ ا١تتعلم كاستقامت
اليت أنيطت بو، كأصبح منهم القادة كالعلماء.

 من خالؿ الدراسة كنتائجها فإف الباحث يوصي ٔتا يلي: العوصيات:
يف الفكر الًتبوم اإلسالمي، كاستخالص الدركس كالفوائد اليت تساعد على حل كثَت من ا١تشاكل  ثحبضركرة العناية ابل

كالصعوابت اليت تواجو العمل الًتبوم اإلسالمي ا١تعاصر، كذلك يف ٚتيع عناصر العملية الًتبوية كالتعليمية.
تعيق ظركفهم  الذينتساعد كثَتان األفراد ك بوم يوصي الباحث ابستحداث ٕتارب معاصرة توازم عمليات التأديب يف الفكر الًت 

الشخصية أك االجتماعية أك االغًتاب انضمامهم إذل ا١تدرسة.
 االستفادة من ٕتربة التأديب يف الفكر الًتبوم يف رعاية ا١توىوبُت كذكم االحتياجات ا٠تاصة.

 الفكر الًتبوم اإلسالمي. العناية إبعداد ا١تعلم كتنمية مهاراتو كٖتفيزه يف ضوء ٕتربة ا١تؤدبُت يف
إمكانية االستفادة من ىذه التجربة يف اجملتمعات اليت ال يوجد فيها ٤تاضن تربوية إسالمية، للمحافظة على ا٢توية الدينية ككذلك 

اللساف العريب.

املراجعاملصادر و 
. القرآف الكرمي
( ،الًتبية اإلسالمية ُٕٔٗاإلبراشي ، دمحم عطية ).كفالسفتها، دار الفكر العريب، القاىرة
(،خالصة الذىب ا١تسبوؾ يف سَت ا١تلوؾ، تصحيح: مكي جاسم، مكتبة ا١تثٌت، العراؽ.ُْٔٗاألبلي، عبد الرٛتن سنبط ،)
( ، كتاب العياؿ ، ٖتقيق : ٧تم عبدَُٗٗابن أيب الدنيا،  عبدهللا بن دمحم بن عبيد بن سفياف بن قيس أبو بكر القرشي ، ) 

، الدماـ.ُالرٛتن خلف ، دار ابن القيم ،  ط
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( ،الكتاب ا١تصٌنف يف األحاديث كاآلاثر ػ ػ ضبطو : دمحم عبد السالـ شاىُت ػ دار الكتب العلمية ، ُُْٔابن أيب شيبة  )ىػ
، بَتكت. ُط

( نزىة األلباء يف طبقات األدابء، ا١توسوعة الشاملة.ََُِابن األنبارم، دمحم بن القاسم ،)
بَتكت .ُ(، ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاألمم، دار صادر، طُّٖٓبن اٞتوزم عبد الرٛتن بن علي بن دمحم أبو الفرج،)ا ،
(  ،بَتكت .ََِّابن اٞتوزم، أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي ،  (، صيد ا٠تاطر، دار ابن حـز
( ،ا١تصباح ا١تضيء يفُٕٔٗابن اٞتوزم، أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي ،) خالفة ا١تستضيء، ٖتقيق : انجية عبد هللا، مطبعة 

 األكقاؼ بغداد.
( ،اإلحاطة يف أخبار غرانطة، ٖتقيق: دمحم عبد هللا ُّٕٗابن ا٠تطيب، لساف الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن سعيد )

 ، القاىرة.ِعناف، مكتبة ا٠تا٧تي، ط.
(، العواصم من القواصم يف ٖتقيق موقف الصحابة بعد كفاة النيب، َُْٕرم ا١تالكي)ابن العريب، دمحم بن عبد هللا بن دمحم ا١تعاف

 ، بَتكت ِٖتقيق : دمحم ٚتيل غازم ، دار اٞتيل ،ط
( ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ، ٖتقيق : عبد القادر ُٖٔٗابن العماد ، عبد اٟتي بن أٛتد بن دمحم اٟتنبلي ،)

 ، دمشق.  ُدار ابن كثَت، ط ٤تمود األرانؤكط  ، -األرانؤكط 
( اتريخ علماء األندلس ،ٖتقيق بشار معركؼ، دار الغرب اإلسالمي ، تونس .ََِٖابن الفرضي ، عبد هللا بن دمحم ،)
(،الفهرست، ضبطو: يوسف علىي الطويل، دار الكتب العلمية، بَتكت.ََِِابن الندمي، دمحم بن أيب يعقوب ) 
( : تذكرة السامع كا١تتكلم يف آداب العادل كا١تتعلم ، دار الكتب العلمية ، ُّّٗعة الكناين،  )ابن ٚتاعة ، بدر الدين بن ٚتا

 بَتكت .
( ،هتذيب التهذيب ، دار الفكر ، ط ُْٖٗابن حجر ، أٛتد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي ، )ُ . بَتكت ، 
دار ا١تعارؼ ، مصر. ُلشيخ أٛتد شاكر ،طابن حنبل : اإلماـ أٛتد بن حنبل ، )د، ت( ا١تسند ، ٖتقيق ا ، 
( ا١تقتبس من أنباء أىل األندلس ، ٖتقيق: د. ٤تمود علي ُْٗٗابن حياف ، حياف بن خلف بن حسُت األموم القرطيب ،)

 مكي ، ٞتنة إحياء الًتاث اإلسالمي ، القاىرة.
( ، مقٌدمة ابن خلدكف ػ دار القلم ، طَُْٗابن خلدكف ، )ٕ . بَتكت ،
( كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، احملقق : إحساف عباس، دار ُْٗٗن خلكاف ، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم )اب

 بَتكت . –صادر 
( ،آداب ا١تعلمُت ، ٖتقيق دمحم العركسي ا١تطوم، تونس . ُِٔٗابن سحنوف ، دمحم )
 جالس

ى
جالس ٖتقيق : دمحم مرسي ا٠تورل ػ دار الكتب العلمية ػ بَتكت ػ ابن عبد الرٌب ، القرطيب ، ) د، ت ( ، هبجة ا١ت

ي
كأنس ا١ت

. ِط
( جامع بياف العلم كفضلو ، دار الكتب العلمية ، بَتكت.ُُْٓابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا : )ىػ
( ،العقد الفريد ، ٖتقيق: دمحم سعيد العرايف ، دار االستقامة، بَتكت. ُّٓٗابن عبد ربو  ،)
دار الفكر ، بَتكت .ُ(، اتريخ دمشق، الطبعةُٖٗٗبن عساكر، : علي بن اٟتسن بن ىبة هللا الشافعي، )ا ،
( ، غريب اٟتديث ، ٖتقيق : عبد هللا اٞتبورم ػ مطبعة العاين ، طُّٕٗابن قتيبة عبد هللا بن مسلم الدينورم)ُ.بغداد ،
( ،ا١تعارؼ، ٖتقيق: ثركة عكاشة، دارُٗٔٗابن قتيبة ،) .الكتب العلمية، القاىرة
( اإلمامة كالسياسة، تعليق: خليل منصور،ََُِابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم الدينورم ) .دار الكتب العلمية ، بَتكت
( ، عيوف األخبار ، دار الكتب العلمية ، بَتكت. ُُْٖابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم الدينورم ،) ىػ
(،البداية كالنهاية، مكتبة ا١تعرفة ، بَتكت .ُٔٔٗابن كثَت، إٝتاعيل بن عمر )
(،األغاين تصحيح: أٛتد زكي العدكم، مؤسسة ٚتاؿ للطباعة، مصر.ُّٔٗاألصبهاين، علي بن اٟتسُت ،) 
(، ٤تاضرات األدابء ك٤تاكرات الشعراء كالبلغاء،  ٖتقيق: رايض عبد اٟتميد. ََِٔصفهاين، أبو القاسم اٟتسُت بن دمحم،)األ

بَتكت.  دار صادر،
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( ظهر اإلسالـ، دار الكتاب العريب، بَتكت .ُٗٔٗأمُت، أٛتد )
( ،الًتبية اإلسالمية كفالسفتها، دار الفكر، اٞتيزة، القاىرة.ُٕٓٗاألىواين ، أٛتد فؤاد ،)
 ( ، صحيح البخارم ، ٖتقيق مصطفى ديب البغا ، دار القلم َُُْالبخارم : دمحم بن إٝتاعيل أبو عبد هللا )دمشق ُ،طىػ ،

 . 
(،فلسفة الدين كالًتبية عن كنت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط َُٖٗبدكم، عبد الرٛتن )ُ .بَتكت ،
( اتريخ بغداد، دار الكتب العلمية، دراسة كٖتقيق:  ُُْٕالبغدادم، أٛتد بن علي ٍبن اثبت ٍبن أىٍٛتىد ٍبن مهدم ا٠تطيب ،)ىػ

، بَتكت .ُمصطفى عبد القادر عطا، الطبعة
( ، أنساب األشراؼ، ٖتقيق إحساف عباس ، ٚتعية ا١تستشرقُت األ١تانية، ُٕٗٗالبالذرم، أٛتد بن حيِت بن جابر بن داكد ،)

بَتكت .
،( فتوح البلداف، ٖتقيق: عبد القادر دمحم علي، دار الكتب العلمية ، بَتكت.َََِ،)ِتأٛتد بن حي البالذرم
 ( مصنف ابن أيب شيبة، مكتبة الرشد، ٖتقيق : كماؿ يوسف اٟتوت َُْٗهللا بن دمحم الكويف، )ابن أيب شيبة ، أبو بكر عبد

، الرايضُ، ط
( ، احملاسن كا١تساكئ ، ٖتقيق : دمحم أبو الفضل إبراىيم ، دار ا١تعارؼ .ُُٗٗالبيهقي، دمحم بن إبراىيم ،)
( نشر احملاضََِْالتنوخي، أبو علي احملسن بن علي بن دمحم ، )بَتكت - ُرة كأخبار ا١تذاكرة، دار الكتب العلمية ط
 ،الثعاليب، عبد ا١تلك بن دمحم بن إٝتاعيل أبو منصور : يتيمة الدىر ،  مصدر الكتاب : موقع الوراؽ

http://www.alwarraq.com
(،٣تالس ثعلب، ٖتقيق: عبد السالـ ىاركف، دار ا١تعارؼ، مصر.ُٗٔٗثعلب، أٛتد بن حيِت )
( البياف كالتبياف،  ٖتقيق: عبد السالـ ىاركف، مكتبة خا٧تي، مصر.ُٖٓٗرك بن ْتر، )اٞتاحظ عم 
 اٞتاحظ، )د ، ت( ، رسائل اٞتاحظ ، ٖتقيق: عبد السالـ ىاركف

http://www.4shared.com/file/54200380...ified=40 
شق، سوراي.اٞتندم، نزيو أٛتد ،اتريخ الًتبية كعلم النفس عند العرب، منشورات جامعة دم
 ( ،داىية العرب ابو جعفر ا١تنصور مؤسس دكلة بٍت العباس، دار الطليعة، بَتكت.ُّٔٗاٞتومرد، عبد اٞتبار ، )
(،حلية احملاصرة يف صناعة الشعر، ٖتقيق: جعفر الكتاين، دار الرشيد، العراؽ.ُٕٗٗاٟتا٘تي، دمحم بن اٟتسن ا١تظفر ،) 
( ، الًتبية الوقائية يف اإلسالـ كمدل استفادة ا١تدرسة الثانوية منها ، ُٕٗٗلرٛتن ، ) اٟتدرم ، خليل بن عبد هللا بن عبد ا

معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ، جامعة أـ القرل ، مكة ا١تكرمة .
( شرح العقيدة الطحاكية ، دار الصفوة ، طُّْْاٟتوارل، سفر بن عبد الرٛتن ،)القاىرة. ُىػ ،
ي، )د ، ت(، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،  ٖتقيق : دمحم شرؼ الدين ايلتقااي،  دار إحياء الًتاث خليفة، حاج

 العريب، بَتكت .
(اجملالسة كجواىر العلم، ٖتقيق : أبو عبيدة مشهور بن ُُْٗالدينورم ،أبو بكر أٛتد بن مركاف بن دمحم القاضي ا١تالكي  ،)ق

 بَتكت . حسن آؿ سلماف، دار ابن حـز ،
( ،العرب يف خرب من غرب، ٖتقيق د. صالح الدين ا١تنجد، مطبعة ُْٖٗالذىيب ، مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثماف ،)

حكومة الكويت ، الكويت .
(،سَت أعالـ النبالء، مؤسسة الرسالة، طُِٗٗالذىيب ، مشس الدين )ٖ.تونس ،
ق ( ، البحث العلمي، مفهومو كأدكاتو كأساليبو، دار الفكر ، عماف.َُْٕ، عبيدات ك آخركف ، ) ذكيقات
 (،اتريخ أدب العرب، ٖتقيق/ دمحم العرايف، دار االستقامة، القاىرة.ُّٓٗالرافعي، مصطفى صادؽ )
( اإلسالـ يف حضارتو كنظمو اإلدارية كالسياسية كاألدبية كالُٕٗٗالرفاعي ، أنور ،)دمشق.ّعلمية ، دار الفكر، ط ،
( اتريخ العلـو يف اإلسالـ دار الفكر، دمشق.ُّٕٗالرفاعي، أنور )
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 ، الز بيدم ،٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت ، )د، ت(، اتج العركس من جواىر القاموس، ٖتقيق ٣تموعة من احملققُت
 الناشر دار ا٢تداية.

( ،ُّٕٗالزبيدم، دمحم بن اٟتسن).طبقات النحويُت كاللغويُت، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعارؼ، القاىرة ،
( ،الذخائر كالتحف، ٖتقيق: دمحم ٛتيدهللا ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت. ُٗٓٗالزبَت، القاضي الرشيد )
(،٣تالس العلماء، ٖتقيق: عبدالسالـ ىاركف، مكتُّٖٗالزجاجي، عبدالرٛتن بن قاسم ،).بة ا٠تآتي، القاىرة
(،ربيع األبرار كنصوص األخبار ٖتقيق: سليم  النعيمي، مطبعة العاين، بغداد.ُِٖٗالز٥تشرم، ٤تمود بن عمر )
(، ٥تتصر تفسَت البغوم ، طُُْٔالزيد، عبد هللا بن أٛتد بن علي ،)الرايض . –، دار السالـ للنشر كالتوزيع  ُىػ
 كالوصااي ، مصدر الكتاب : موقع الوراؽ السجستاين ، )د ، ت(، ا١تعمركفhttp://www.alwarraq.com
( ، شرح كتاب السَت الكبَت، احملقق: دمحم حسن دمحم حسن الشافعي، دار ُٕٗٗالسرخسي ، دمحم بن اٟتسن الشيباين ،)

 الكتب العلمية، بَتكت.
(، اتريخ ا٠تلفاء، عناية: كائل ٤تمود الشرقي،ََِٕالسيوطي، جالؿ الدين ) . دار الكتب العلمية، بَتكت
( طبقات اٟتفاظ،  دار الكتب العلمية، طَُّْالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين )ُ .بَتكت ،
( الدر ا١تنثور ، دار الفكر، بَتكت .ُّٗٗالسيوطي، عبد الرٛتن بن الكماؿ جالؿ الدين ، )
( الفكر الًتبوم عنُٖٔٗمشس الدين ، عبد األمَت : ). د ابن ا١تقفع كاٞتاحظ كعبد اٟتميد الكاتب، دار اقرأ ، بَتكت
( ،الفكر الًتبوم عند ابن سحنوف كالقابسي، دار اقرأ، بَتكت. ُٖٓٗمشس الدين، عبد األمَت )
( ،فتح القدير ، مكتبة مصطفى البايب اٟتليب ، طُْٔٗالشوكاين ،)ِ. القاىرة ،
(،مؤدبو َُُْالصاٟتية، دمحم عيسى ، )ا٠تلفاء يف العصر االعباسي األكؿ، اجمللة العربية للعلـو اإلنسانية، جامعة الكويت، ىػ

ق .َُِْ،  ٕع
(،مؤدبو ا٠تلفاء يف العصر األموم، اجمللة العربية للعلـو اإلنسانية، جامعة الكويت، عَُُْالصاٟتية، دمحم عيسى ، )ّىػ ،

 ق .َُُْ
العزيز، معادل التجديد كاإلصالح الراشدم على منهاج النبوة، مصدر الكتاب :  الصاليب ، علي دمحم دمحم، )د، ت( عمر بن عبد

http://www.slaaby.comموقع الشيخ على اإلنًتنت 
( أخبار الراضي ابهلل، نشرة ج. ىيورث دف، دار ا١تسرة ، بَتكتُٕٗٗالصورل،دمحم بن حيِت ،)
( الًتبية البدنية كالرايضة يف ُٗٗٗطائي، عبد الرزاؽ ،) ،ھ ٔٓٔ-ُِّالًتاث العريب اإلسالمي خالؿ العصر العباسي 

. بَتكت  الفكر، دار ـ، ُِٖٓ-ْٕٗ/
(،اتريخ الطربم، ٖتقيق دمحم اٟتالؽ، كعماد الدين خليل، كضياء العمرم، دار بن كثَت، دمشق.ََِٖالطربم، دمحم بن جرير ،
( ، ا١تؤدًٌبوف كٕتربَُِْالعايد، سليماف بن إبراىيم بن دمحم) ( من ُع ) -تهم يف تعليم اللغة العربية، ٣تلة الدراسات اللغوية

ىػ تصدر عن قسم اللغة العربية كآداهبا ابٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزاي . َُِْاجملٌلد األٌكؿ احملـر 
(،الًتبية عرب التاريخ ، دار العلم للماليُت،طُٕٓٗعبد الدامي، عبد هللا )ِ.بَتكت ،
 ، ( ، فن التعليم عند بدر الدين ابن ٚتاعة ، مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج ، الرايض .ُٖٓٗحسن إبراىيم )عبد العاؿ
( ،الًتبية كطرؽ التدريس جُُٔٗعبدالعزيز ، صاحل عبداجمليد )ُ.القاىرة ،
( ،الًتبية اإلسالمية يف القرف ا٠تامس عشر ا٢تجرم ، دار ُٕٔٗعبود، عبد الغٍت عبود ، ). الفكر العريب، القاىرة 
( ،ا١تدخل إذل البحث يف العلـو السلوكية، الرايض، طَُْٗالعساؼ ، صاحل بن ٛتد العساؼ )العبيكاف للطباعة ُىػ ،

كالنشر . 
. العسكرم ، أبو ىالؿ ،) د . ت( ديواف ا١تعاين ،  مكتبة األندلس ، بغداد 
( ،اإلنباء بتاريخ ا٠تُّٕٗالعمراين، دمحم بن علي )كالبحوث  ة، ا١تعهد ا٢تولندم لآلاثر ا١تصريلفاءػ ٖتقيق: قاسم السمرائي

 العربية، مصر.
( ،اتريخ العلم عند العرب، دار ٣تدالكم، عماف.َُٗٗالعمرم، عبد هللا ، )
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( ،اجملتمع العباسي من خالؿ كتاب اٞتاحظ، دار الثقافة، القاىرة.ُٕٗٗعويس، دمحم) 
( ،إكماؿ ُٖٗٗعياض ، القاضي ،)ا١تعلم بفوائد مسلم ، ٖتقيق: حيِت إٝتاعيل؛ الناشر: دار الوفاء؛ سنة النشر، بَتكت
(،اتريخ التعليم يف األندلس، دار الفكر العريب،طُِٖٗعيسى، دمحم عبداٟتميد ،)ُ.القاىرة ،
 ، القاىرة.العيٍت،  ٤تمود بن أٛتد ، )د ف ت( ، عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،  إدارة الطباعة ا١تنَتية
(،إحياء علـو الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُٖٔٗالغزارل، دمحم بن دمحم )
 الفراىيدم،  أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم البصرم، )د، ت( كتاب العُت،  احملقق:  مهدم  إبراىيم

 السامرائي ، دار كمكتبة ا٢تالؿ. 
،( ، ا١تعرفة كالتاريخ ، ٖتقيق : أكـر العيمىرم ، مؤسسة الرسالة ،طُُٖٗ) الفسوم ، أبو يوسف يعقوب بن سفيافُ ،

 بَتكت.
(،ا٠تليفة ا١تغٍت إبراىيم ا١تهدم، دار اإلرشاد بغداد.ُّٔٗفهد، بدرم دمحم ) 
(،ا١ترشد يف كتابة األْتاث، دار الشركؽ  ،طُِٖٗٗفودة ،حلمي دمحم كعبد الرٛتن صاحل )ْ . جدة ، 
( ا٠تالفة العباسية،دار الشركؽ، عماف، األردف. ََِّر، )فوزم،  فاركؽ عم 
( ، اتريخ الًتبية عند اإلمامية كأسالفهم من الشيعة بُت عهدم الصادؽ كالطوسي ، مطبعة أسعد .ُِٕٗفياض، عبد هللا، )
( ، القاموس احمليط،ػ ٖتقيق : مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة ػ مؤسسة إَُْالفَتكزاابدم ،)ِلرسالة، ػ ط  ،

بَتكت.
. قارل، إٝتاعيل بن القاسم،) د ، ت(ذيل اتريخ األمارل كالنوادر، دار األفاؽ اٞتديدة، بَتكت 
.القرآف الكرمي 
(، اٞتامع ألحكاـ القرآف ، مكتبة كىبة ، الطبعة ا٠تامسة ، مصر.ُّٕٓالقرطيب : دمحم بن أٛتد األنصارم )ىػ 
(،إنباه الركاة على أنباه النحاة، ٖتقيق: عبد الستار فرج، دار الكتب العلمية، بَتكت .ُْٔٗالقفطي، ٚتاؿ الدين أبو اٟتسن )
 القلقشندم ، أبو العباس أٛتد بن علي ) د، ت(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،ٖتقيق : إبراىيم األبيارم ، دار

 الكتاب اللبنانُت، بَتكت ...
(،مالحظات حوؿ َُِِمبيضُت، مهند )ق،  اجمللة ُّّٕ -ِِٗ-تعليم الصبياف يف مدينة دمشق يف العهد العثماين

 ، عمادة البحث العلمي، اٞتامعة األردنية األردف. ِ، عٔاألردنية للتاريخ كاآلاثر، ـ
.احمليب، دمحم األمُت، )د ، ت(، خالصة األثر يف أعياف القرف اٟتادم عشر، دار صادر، بَتكت 
(، عا١تية الدعوة اإلسالمية، ط٤ُِٗٗتمود، علي عبد اٟتليم ، )ْ.دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ا١تنصورة ، مصر ،
( منهج الًتبية يف التصور اإلسالمي، النهضة العربية، بَتكت.َُٗٗمدكور، علي أٛتد :)
 ) كاعتٌت بو د. صالح الدين )،ا١تعجب يف تلخيص أخبار ا١تغرب، شرحو   ََِٔا١تراكشي ، عبد الواحد بن علي التميمي

، بَتكت .ُا٢توارم  ،ا١تكتبة العصرية ،ط
.مرسي، دمحم منَت،)د . ت( اتريخ الًتبية يف الشرؽ كالغرب، عادل الكتاب، القاىرة
( ، صحيح مسلم، ٖتقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ، بَتكت ، دار الفكر . َُّْمسلم : اإلماـ مسلم بن اٟتجاج القشَتم )ىػ
 ، (، بغداد يف التاريخ، دار اٟتكمة، بغدادُُٗٗفائق ٧تم،)مصلح
(،ا١تختار من نوادر األخبار ٖتقيق: أنور أبو سليم، دار عمار، بَتكت.ُٖٔٗا١تقرم، دمحم بن أٚتد )
 ( ، أتديب الطفل ابلضرب يف الفكر الًتبوم اإلسالمي،  دراسات ََُِملك، بدر دمحم ، كالكندرم، لطيفة حسُت ، )

.  ََُِ، يوليو ٖٔنفسية : ٣تلة كلية الًتبية ابلزقازيق : ع. تربوية ك 
(،الفكر الًتبوم العريب اإلسالمي،جُٕٕٗانصر، دمحم )ِ الكويت .ُمن قراءات يف الفكر الًتبوم، ككالة ا١تطبوعات، ط ،
( الفكر الًتبوم عند العرب، الدار التونسية للنشر، تو ُٖٓٗالنجار، إبراىيم الزييب، البشَت ،). نس
( ،أزمة التعليم ا١تعاصر ، ط ََُْالنجار، زغلوؿ راغب دمحم ، )مكتبة الفالح ، الكويت  . ُىػ
( ،اٞتاحظ كاٟتضارة العباسية، مطبعة الرشيدية ، بغداد.٧ُٗٔٓتم، كديعة طو )
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( ،العالقة بُت العلماء يف العصر العابسي، القرف الثاين كالثالث كالرابع، ٧َُٕٗتم، كديعة طو ،)ج٣ُتلة عادل الفكر، ـ ،ُ ،
 الكويت.

( ، ٨تو الًتبية اإلسالمية اٟترة يف اٟتكومات للبالد اإلسالمية ،  مؤسسة الرسالة ،  َُِْالندكم ، أبو اٟتسن الندكم ، )ىػ
بَتكت.

( العامة كالسلطة يف بغداد، دار الكتاب الثقايف، األردف.ََِٓالنورم، موفق سادل ،)
 (، اجملموع، دار الفكر، بَتكت .ُٕٗٗحيِت ، )النوكم، أبو زكراي
(  معجم البلداف ، دار صادر، طُٓٗٗايقوت ، شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا )ِ. بَتكت ،
ايقوت، شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا )د ، ت(، معجم األدابء، ٖتقيق: د. إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1279
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