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الملخص
تناول العديد من الكتاب والباحثين الحديث عن أهل الكتاب وأهل الذمةة مةن حيةث عبيعةة
الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعادات والتقاليد .وفي مختلف العصور وقبل اإلسالم
وبعد اإلسالم .كمةا تنةاول البةاحثوب عبيعةة العالقةة بةين أهةل الكتةاب أ سة م وعبيعةة العالقةة بةين
المسلمين وأهل الكتاب .غير أب أحةد مةن البةاحثين لةم يتنةاول الجا ةب التربةول ألهةل الكتةاب زمةن
الع د النبول .ويطمح هذا البحث لسد ذلة الةنق .،معتمةدا ل علةى المعلومةات التةي وفرهةا وعلةى
البحث والتحرل الدقيق في المراجع وأم ات الكتب والمصادر.
وقد توصل البحث إلى العديد من االستنتاجات من ا:
 .1ذكةةر القةةرلب الكةةريم والسةةنة النبويةةة العديةةد مةةن األل ةةاظ التةةي تخةةت ،بمصةةادر وم سسةةات
التربية لدى أهل الكتاب (اإل جيل التوراة قسيسين الرهباب األحبار ).....مما يدل على
اعالع المسلمين علي ا وعلى تواجدها في العصر النبول
 .2كةةاب ألهةةل الكتةةاب السةةبق علةةى المسةةلمين فةةي تةةوفير المصةةادر والم سسةةات التربويةةة لةةدى
أتباع ا ولعل مرد هذا السبق يعود إلى السبق في النشأة والتكوين والتواجةد ألهةل الكتةاب
على المسلمين
 .3تنوعة مصةةادر وم سسةةات التربيةةة لةدى أهةةل الكتةةاب زمةةن الع ةد النبةةول مةةا بةةين الكتةةب
والصحف والمجالت .وما بين الكنس والصوامع والبيع وغيرها
 .4لم يتعرض المسلموب لمصادر وم سسات التربية أهةل الكتةاب لةدى أهةل الكتةاب بسةوء ال
بل قاموا بوضع تشريعات لحمايةة تلة الم سسةات والمصةادر مةن العبةث .كع ةود الصةلح
والمواثيق التي كتب ا الرسول (ص) بين المسلمين وأهل الكتاب.
الكلمات الم تاحية :مصادر التربية م سسات التربية أهل الكتاب العصر النبول
during the Prophet Educational and Resources of the People of the Book
Era
Dr. Isam Hamad Ababneh

Dr.Ahmad Hassan Lababneh

This file was downloaded from QuranicThought.com

Abstract
Several researchers have written about the people of the Book in
terms of the nature of social, political, and economic life in
addition to norms as well as traditions. Researchers also studied
the relations among the divine religions and their relation to
Muslims. However, no researcher had analyzed the educational
dimension of these people during the era of the prophet.
Therefore, this study intends at over passing this gap, relying on
the data gathered, relevant research studies and research paper,
and relevant primary resources.
The study findings revealed the following:
1.

The Holy Quran and the Prophetic Traditions pointed out
several terms concerning the resources and institutions of
Education of the people of the Book (The Bible, Old Testament,
Priests, and Saints) which confirmed that Muslims were aware
of throughout the prophet era.

2.

The people of the Book had preceded Muslims in providing
educational resources and institution due to the fact that dates of
origins and formations among them.

3.

the educational resources and institutions vary in the era of the
prophet, including books, magazines, churches and helmets.

4.

Muslims did not cause any harm to the educational resources
and institutions belonging to the people of the Book. They,
rather, provided legislations to protect such resources and
institutions. For example, treaties' documents and charters
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written by the prophet (peace be upon him) to organize relations
between Muslims and the people of the Book.
Key Words: Educational Resources, Educational Institutions, the
People of the Book, Prophetic Era.
مقدمة:
أهل الكتاب:
وهةم أصةةحاب الةةديا ات الةةذين هيلة علةي م كتةةب سةةماوية قةةال (ابةةن عابةةدين " :)1966
الكتابي :من يعتقد دينا سماويا أل منيالل بكتاب كالي ود والنصارى"
وات ق الع لماء على إعالق أهل الكتاب على الي ود والنصارى ألب هللا تعةالى ذكةرهم فةي
القرلب الكريم في ليات كثيرة بإسم م كمةا ذكةرهم بإسةم أهةل الكتةاب أيقةا فقةال تعةالى ":يَةا أ َ لهة َل
ةوراة ج َواإل ِجي ة جل إِالِ ِم ةن بَ لع ة ِد ِ أَفَ ةالَ ت َ لع ِقلجةةوبَ (" .لل
لال ِكتَةةا ِ
يم َو َمةةا أ ج ِيلَ ة ِ التِة َ
ب ِلة َةم ت ج َح ة جِوبَ فِةةي إِ لبة َةرا ِه َ
ص َةرا ِيوا َولَ ِكةن َكةابَ َحنِي لةا ِمسلة ِل لما َو َمةا
عمراب  )65ثم قال تعالىَ " :مةا َكةابَ إِب َلةرا ِهي جم يَ ج و ِديوةا َوالَ َ ل
َكابَ ِمنَ لال جم لش ِةركِينَ " ( .لل عمةراب  )67فاآليةة الكريمةة ااعبة أهةل الكتةاب ثةم بينة كتةب م
وهي التوراة واإل جيل وحددت أسمائ م وهم اليود والنصارى .وقال تعالى ":قج ل
ب
ةل يَةا أ َ لهة َل لال ِكتَةا ِ
اإل ِجية َل َو َمةا أ ج ِةي َل إِلَة ليكجم ِهمةن ِربهِكجة لم َولَيَ ِييةدَ ِب َكثِيةرا ل ِهمة لن ج م ِمةا
علَى َ
لَ لست ج لم َ
ى ت ج ِقي جمةوال الت ِ لةو َراة َ َو ِ
ش ل
يءٍ َحت ِ َ
علَةةى لالقَة لةو ِم لال َكةةافِ ِرينَ ( ".سةةورة المائةةدة  .)68فاآليةةة
ق َ
أ ج ة ِةي َل إِلَ لي ة َ ِمةةن ِربهِ ة َ عج لايَا لةةا َوكج لة لةرا فَ ةالَ تَةةأ ل َ
ااعب أهل الكتاب الذين يل علي م التوراة واإل جيل .قال ابةن حجةر" :فأمةا الي ةود والنصةارى
ف م المراد بأهل الكتاب باإلت اق"( .الشوكا ي )1961
ويةةدال فةةي الي ةةود فرقةةة السةةامرة وكةةل فرقةةة دا ة بةةالتوراة كمةةا يةةدال فةةي النصةةارى
الصابئة في قول أبي حني ة وروايته عن أحمد وفي رواية عنه أ ةم مةن الي ةود وقةال الصةاحباب
مةةن الحن يةةة :إ ةةم مةةن عبةةدة األوثةةاب( .ابةةن القةةيم  )1961كمةةا يةةدال فةةي النصةةارى كةةل مةةن داب
باإل جيةةل كاليعقوبيةةة والنسة طورية والملكيةةة وال ةةر ل والةةروم واألرمةةن وغيةةرهم ممةةن ا تسةةب إلةةى
عيسى عليه الصالة والسالم( .ابن قدامه )1969
وااتلةف ال ق ةاء فةي النفةر فةي أهةل الكتةب المنيلةة األاةرى مثةل صةحف إبةراهيم وهةةي
عشةر صةحائف وصةحف شةةي وهةي مائةة وامسةةوب صةحي ة وكتةاب اليبةةور الةذل ةيل علةةى
داود .فقال الحن ية والشافعية :هم أهل الكتةاب ويشةمل م أحكةام أهةل الكتةاب أل ةم أصةحاب كتةب
منيلة من السماء على أ بياء هللا تعالى وتسمى كتبا و  ،علي ا القرلب الكريم فقال تعةالىِ " :إ ِب
سةى ("}19سةورة األعلةى )18 19وقةال
صة جح ِ
صة جح ِ
َهذَا لَ ِي ال ِ
ف لاألجولَةى  }18ج
يم َو جمو َ
ف ِإب َلةرا ِه َ
ل
َ
َ
ل
تعالىَ " :و ِإ ِهج لَ ِي جزب ِجر األ ِولِينَ ( " }196سةورة الشةعراء  )196وقةال تعةالى ":أ لم لَة لم يجنَبِةأ ِب َمةا
يم الِذِل َوفِى ( ." }37سورة النجم )37-36
ص جح ِ
فِي ج
ف جمو َ
سى َ }36و ِإب َلرا ِه َ
قةةال الشةةافعي" :وأحطنةةا بةةأب هللا عةةي وجةةل أ ةةيل كتبةةا غيةةر التةةوراة واإل جيةةل وال رقةةاب".
(الشافعي  ) 1968وقال الشافعية :لكن ال تنكح ساء أهل الكتاب من غير الي ةود والنصةارى ألب
األعةةةراض تبنةةةةى علةةةةى االحتيةةةاع والمنةةةةع بينمةةةةا ت اةةةذ مةةةةن م الجييةةةةة أل ةةةا تحمةةةةي دمةةةةاءهم.
(الشربيني ( )1958الشيرازل )1959
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وقةةال الحنابلةةة :إب أهةةل الكتةةاب ينحصةةروب فةةي الي ةةود والنصةةارى وإب أتبةةاع اليبةةور
والصحف األارى ليسوا من أهل الكتاب واستدلوا على ذل بقوله تعةالى " :أَب تَقجولجةوال إِ ِ َمةا أ ج ِةي َل
علَى َ
سةتِ ِ لم لَاَةافِلِينَ ( ." }156سةورة األ عةام )156
لال ِكت ج
عة ئِ َتَي ِلن ِمةن قَ لب ِلنَةا َوإِب كجنِةا َ
َاب َ
عةن د َِرا َ
فاآليةةة حصةةرت أهةةل الكتةةاب فةةي عةةائ تين فقةةح وألب هةةذ الصةةحف لةةم تكةةن شةةرائع ولةةيس في ةةا
أحكام وإ ما هي مواعظ وأمثال وحكم فليس ل ا حرمة األحكام وهةذا قةول عنةد الشةافعية أيقةا.
(الب وتي 1394هـ)
وإذا فر ا إلى واقع الحال واالصةطال الشةرعي فةال جةد فرقةة أو عائ ةة تةدين بصةحف
إبةةراهيم وشةةي أو زبةةور داود ولةةم يتعامةةل المسةةلموب فةةي زمةةن الرسةةول صةةلى هللا عليةةه وسةةلم
والخل اء الراشدين ومن بعدهم مع عائ ةة مةن هةذا النةوع وإب االصةطال الشةرعي ألهةل الكتةاب
ورد في القرلب الكةريم مقصةورا علةى الي ةود والنصةارى دوب غيةرهم فقةال تعةالى " :أَب تَقجولجةوال
علَةةةى َ
سةةة ِت ِ لم لَاَةةةا ِفلِينَ ("}156سةةةورة
ةةي َل لال ِكتَة ج
عةةة ِئ َتَي ِلن ِمةةةن قَ لب ِلنَةةةا َو ِإب كجنِةةةا َ
ةةاب َ
عةةةن د َِرا َ
ِإ ِ َمةةةا أ ج ة ِ
األ عام  )156مما يدل على حصر أهل الكتاب في عائ تين دوب غيرهما وقةال تعةالى " :يَةا أ َ لهة َل
ةوراة ج َواإل ِجي ة جل إِالِ ِمةةن بَ لع ة ِد ِ أَفَ ةالَ ت َ لع ِقلجةةوبَ }65
لال ِكتَةةا ِ
ب ِلة َةم ت ج َح ة جِوبَ فِةةي إِ لبة َةرا ِهي َم َو َمةةا أ ج ِيلَ ة ِ التِة َ
"(سورة لل عمةراب  .)65وسةبب ةيول هةذ اآليةة أب أحبةار الي ةود و صةارى جةراب اجتمعةوا
عند النبي صلى هللا عليه وسلم .فتنازعوا في إبراهيم عليه السةالم فأبطةل هللا دعةواهم ب ةذ اآليةة.
و خل ،من ذل إلى أب أهل الكتاب اصطال شرعي ااص يطلق على الي ود والنصارى فقح
وهو القول الراجح( .لل البي .)1989
ذكر القرلب الكريم مصطلح أهل الكتاب ()31موضعا ل فةي( )31ليةة فةي ( )9سةور)8( .
من ا مد ية ,وهي سةورة( البقةرة لل عمةراب المائةدة النسةاء األحةياب الحديةد الحشةر البينةة)
وسورة واحةدة مكيةة وهةي سةورة (العنكبةوت) .األمةر الةذل يةدل علةى أب العالقةة مةع أهةل الكتةاب
كا في ال ترة المد يةة أكثةر منةه فةي ال تةرة المكيةة إضةافة إلةى الوجةود الكبيةر ألهةل الكتةاب فةي
المدينة المنورة إضافة إلى حرص اإلسالم على بياب وتبيين العالقة والمن ل في التعامل مع م.
تناولة العديةةد مةةن الدراسةةات الحةةديث عةةن أهةةل الكتةةاب وأهةةل الذمةةة مةةن حيةةث عبةةائع م
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعالقة مع المسلمين ومن هذ الدراسات:
أجرى الشريف ( )1997دراسة بعنواب أهل الذمة في بةالد الشةام تنةاول في ةا العالقةة بةين
ا لمسلمين وأهل الذمة االل العصر األمول .حيث تعةرض الباحةث إلةى العديةد مةن الموضةوعات
كموقف أهل الذمة من ال توحات اإلسالمية لبالد الشام وع ود الصلح بين المسلمين وأهةل الذمةة
والحياة االجتماعية والسياسية ألهل الذمة .كمةا تنةاول الباحةث اإلسة امات العامةة والخاصةة األهةل
الذمة فةي العصةر األمةول كمةا تطةرق إلةى الحريةة الدينيةة التةي تمتةع ب ةا أهةل الذمةة فةي العصةر
األمول وإلى المكا ة العالية التي حفوا ب ا عند بعض الخل اء.
وأجةةةرى الحمار ةةةة ( )1997دراسةةةة بعنةةةواب مسةةةاهمة العةةةرب المسةةةحيين فةةةي الحقةةةارة
العربية اإلسالمية فرة على بالد الشام .حيث عمد الباحث إلى بياب الدور الةذل لعبةه أهةل الذمةة
في الحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية قي بالد الشام فقد كاب دورهم مميي وأساسي في تكةوين
التةةاريا العربةةي وحقةةارته إضةةافة إلةةى مشةةاركت م ال اعلةةة فةةي تعييةةي دور الخالفةةة .كمةةا تنةةاول
الباحةةث األسةةس المشةةتركة بةةين المسةةيحية واإلسةةالم وكيةةف لعةةب المسةةيحيوب دور فةةي الحقةةارة
العربية اإلسالمية.
وأجرى البستا ي ( )1983دراسة بعنواب دور النصارى في إقرار الخالفة األموية .حيةث
يتعرض الم لف لنقطة هامة وهي ي ما قيل عن المسلمين ال ةاتحين فةي أ ةم أعملةوا السةيف فةي
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رقاب سكاب بالد الشام وأ م أجبروهم على اعتنةاق الديا ةة اإلسةالمية .وي كةد الباحةث علةى دور
النصارى في إقرار الخالفة األموية على بالدهم ب قل ما لقو من رو التسامح الديني عندهم.
كما أجرى جسوق ( )1995دراسة بعنواب سياسة عمر بن عبد العييي الخارجية وموق ه
تجا أهل الذمة .حيث يشير الباحث إلى ال توحات التي تم في ع د الخلي ة عمر بن عبد العييةي
والسياسةةة الخارجيةةة التةةي أتبع ةةا أثنةةاء عمليةةة ال توحةةات والسةة ارات التةةي أرسةةل ا الخلي ةةة إلةةى
اإلمبراعورية البيي طينية والمتمثلة بدعوة قادة اإلمبراعوريةة للةداول فةي الةدين اإلسةالمي .كمةا
يشير الباحث إلى المعاملة التي حفي ب ا أهل الذمة زمن االقة عمر بن عبد العييي عند توزيعيه
للعطاء فقد حاول مساوات م مع مواعني المجتمع اإلسالمي.
وأجةةرت (الاةةياول )2001دراسةةة بعنةةواب أهةةل الذمةةة فةةي العصةةر البةةوي ي تناول ة في ةةا
التنفيمات الدينية ألهل الذمة والعالقة ما بين أهل الذمة والمسلمين والرعاية واالهتمام والوظائف
التي شالوها .ومشاركت م في الحياة السياسية واإلداريةة وعالقةت م المباشةرة بالخل ةاء .كمةا تناولة
الدراسة الحياة االجتماعيةة والثقافيةة ألهةل الذمةة مةن حيةث عةادات م وتقاليةدهم ومالبسة م وعةرق
تياوج م كما تناول أحد ال صول الحديث عن الحياة االقتصادية ألهل الذمة.
كما تناول الناعور ( )1982دراسة بعنواب دور الموالي في المجتمع األمةول مةن الناحيةة
االجتماعية واالقتصةادية والثقافيةة حيةث اسةتعرض الباحةث فةي هةذ الدراسةة م ةوم المةوالي عنةد
العةرب قبةةل وبعةةد اإلسةةالم إضةةافة إلةى تطرقةةه إلةةى اإلسة امات التةةي قةام ب ةةا المةةوالي زمةةن الدولةة
األموية .كما تناول الباحث دور الموالي في بناء المساجد والقصور .إضافة إلةى تناولةه إلسة امات
الموالي في شأة علم الحديث والرواية والت سير.
نتحدث عن أهل الكتاب ( اليهود والنصارى) كلل عللح حلدن ملن حيلا التلارفك وا كلار
وسبب وزمن الدخل للجزفرن العربية وأماكن اإلقامة.

اليهودفة -:تارفخها وأ كارها
يربح كثير من العلماء بداية منشأ الي وديةة وظ ورهةا بةيمن ظ ةور إبةراهيم عليةه السةالم
بينما يربطه البعض اآلار بموسى عليه السالم ويحددوب زمن ظ ةورهم فةي القةرب الثالةث عشةر
قبل الميالد ( سوسه  )1988ويجعله الةبعض مةردودا ل إلةى زمةن عةودة االسةرائيلين مةن بابةل بعةد
األسر( ,وجدل  )1997بيد أب القرلب يجةيم بتبرئةة سةيد ا إبةراهيم عليةه السةالم مةن اال تمةاء إلةى
الي ودية وإب كاب هو جد يعقوب عليةه السةالم الةذل ينسةب إليةه بنةو إسةرائيل وي كةد القةرلب بةأب
إبراهيم عليه السالم كاب سليما ل من ا كل السالمة وأ ه كاب حني ةا ل مسةلما ل ومةا كةاب مةن المشةركين
وراة ج َواإل ِجي جل ِإالِ ِمةن َب لعة ِد ِ أَفَةالَ
قال تعالىَ " :يا أ َ له َل لال ِكت َا ِ
يم َو َما أ ج ِيلَ ِ الت ِ َ
ب ِل َم ت ج َح جِوبَ ِفي ِإب َلرا ِه َ
َج َي لعلَة جم
لس لَكجةم ِبة ِه ِع للة ٌم َو ه
ت َ لع ِقلجوبَ  }65هَاأ َ ت ج لم َه جالء َحا َججل ت ج لم ِفي َما لَكجم ِب ِه ِعل ٌم فَ ِل َم ت ج َح جِوبَ ِفي َمةا لَةي َ
ص َرا ِيوا َولَ ِكن َكةابَ َح ِني لةا ِمسلة ِل لما َو َمةا َكةابَ مِةنَ
َوأ َ ت ج لم الَ ت َ لعلَ جموبَ َ }66ما َكابَ ِإب َلرا ِهي جم َي ج و ِديوا َوالَ َ ل
لال جم لش ِركِينَ  ( " }67سورة لل عمراب .)67 – 65
ل
والنسليهة يرجعوب إلى إسرائيل بن إسحاق
مما سبق يتجلى لنا أب الي ود من الناحية العرقية
بن إبراهيم وأ م من احيةة وصة م بالي وديةة ال يمتةوب إلةى إبةراهيم عليةه السةالم بصةلة وأ ةم
على الحق يعودوب بذل إلى ع د موسى عليه السالم بعد أب أ قذهم هللا من أيةدل فرعةوب وتةابوا
إلى هللا تعالى ورجعوا إليه وإلى االلتيام بالحدود التي حددها ل م أو إلى ع د عةودت م مةن األسةر
من بابل تائبين منيبين إلى هللا تعالى ( االد .)1986
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أ كارها-:
معتقةةدات الي ةةود كثيةةرة فمةةن م موحةةدوب ولكةةن إل ةةم إلةةه غريةةب أل ةةه كمةةا هةةو وارد فةةي
التوراة التي بين أيدي م جاهل حينةا ل وعةالم حينةا ل أاةر وضةعيف تةارة وقةوى تةارة أاةرى كمةا أ ةه
جشع متعطش لس الدماء .ول م إله ااص ب م .هو ي و وهو سريع الاقب ينتقم من شعبه كما
ينتقم من أعدائه .وهو يحب م وقد اصط اهم من بين شعوب األرض وجعل م شةعبه المختار(.االةد
.)1986
ومن أفكارهم أب الحااامةات معصةوموب ومنيهةوب .ومةن احتقةر أقةوال م اسةتحق المةوت.
وهم يعتقدوب بأ ةه ال اةالص لمةن تةرا تعةاليم التلمةود واشةتال بةالتوراة فقةح ألب أقةوال التلمةود
أفقل مما جاء فةي شةريعة موسةى ( .وافةي  )1999أمةا فةرت م إلةى األروا فتختلةف بةااتال
صاحب ا فإب كاب ي وديا ل فروحه متميية عن أروا الناق وذل أل ا جةيء مةن هللا تعةالى .وأب
لم يكن ي وديا ل فروحه شيطا ية وتشةب ه بةأروا الحيوا ةات .وال يعتبةر فةي أفكةارهم قتةل الي ةودل
لايةر الي ةودل جنايةة أل ةه فةي شةريعة التلمةود فعةل مةرض ألب لحةم األميةين هةو لحةم حميةةر
و ط ت م ط ة حيوا ات( ال ةاروقي  )2002والسةرقة عنةدهم محرمةة مةن الي ةودل ولكن ةا جةائية
من غيةر أل مةن الخةارجين عةن ديةن الي ةود وذلة ألب الةد يا كل ةا القة ألجل ةم ف ةي تخصة م
وحدهم ول م علي ا حق التسلح كما أب شريعة الي ود تحرم الي ا على الي ودل إذ كاب مع ي وديةة
ولكن ا ت بيحه له مع غير الي وديات وتجعل يمين الي ودل مع غيةر غيةر مليمةة لةه بشةيء وعلةى
هذا فإ ةه يجةوز لةه أب يحلةف زورا ل ( حسةين  .)2001أمةا عقيةدت م فةي السةيدة مةريم علي ةا السةالم
فرموها بالي ا و سةبوا إلي ةا ارتكةاب ال احشةة ووصة وا عيسةى عليةه السةالم بأ ةه أبةن ز ةى كمةا
أ كروا بع ثته وجحدوا اإل جيل وحكموا على عيسى بأب وثني وساحر ومجنةوب وي ةودل مرتةد(.
الطبرل ) 1988

اليهود ي الجزفرن العربية ( زمن الدخول وسببه):
ليس من اليسير التحقق بدقةة مةن الةيمن الةذل بةدأ فيةه داةول الي ةود جييةرة العةرب ولكةن
يبةةدو أب ذلة قةةد وقةةع قبةةل ظ ةةور اإلسةةالم بقةةروب (العييةةي  .)2002وهنةةاا مةةن يةةرى أب الي ةةود
عةةةةةةةةرب ت ةةةةةةةةودوا (الحمةةةةةةةةةول  .)1957ويةةةةةةةةرى لاةةةةةةةةر أ ةةةةةةةةةم جةةةةةةةةاءوا مةةةةةةةةن فلسةةةةةةةةةطين
م اجرين(.األص ا ي  )1980ولار يرى أ م من الم اجرين والمت ودين(.أمين  .)1979ويقول
(علةةي  1970ص " )513ولمةةا كا ة فلسةةطين امتةةدادا ل عبيعي ةا ل للحجةةاز كةةاب الطبيعةةي اتصةةال
سكا ا بالحجاز واتصال سكاب الحجةاز ب لسةطين وذهةاب جاليةات ي وديةة إلةى الجييةرة العربيةة
الاربية لالتجار ولإلقامة هناا ااصة بعد فتو الدول الكبرى ل لسطين واستيالئ ا علي ا وهجرة
الي ود إلى الخارج فكا الجييرة العربية الاربية من األماكن المالئمةة والمناسةبة ل جةرة الي ةود
إلي ا وإقامت م في ا وال سيما عند مواقع الميا وفي األرض الخصبة العامرة".
ومع ذل فإب أكثر األابار تكاد تلتقي على أب سةبب ةيو بعةض الجاليةات الي وديةة إلةى
شبه الجييرة العربية هو الايوات المتوالية التةي تعرضة ل ةا فلسةطين والشةام بكامل ةا فةي القةرب
الميالدل األول ثم الق ر واإلذالل المتواصالب اللذاب كاب يالقي ما الي ود سكاب تلة المنطقةة مةن
الذين كا وا يشنوب تل الايوات فرسا ل كا وا أو روما ال( .االد .)1986
أماكن سكناهم-:
بحث الي ود عن أماكن اصبة لإلقامة في ةا فنةيل قسةما ل مةن م فةي جةراب بينمةا اسةت وت
قسما ل أار من م بعض الواحات المنتشرة في مناعق الحجاز فنيلوا في ا واستعمروا بعقة ا مثةل
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تيماء وفةدا وايبةر ووادل القةرى ويثةرب التةي سةكن ا مةن م ثةالو قبائةل وهةم بنةو النقةير وبنةو
قينقاع وبنو قريقة (أمين .)1979
وقد ا تشر الي ود جماعات جماعات استقرت في مواضع العيوب والميا مةن وادل القةرى
وتيمةةاء وايبةةر إلةةى يثةةرب فبنةةوا في ةةا الحصةةوب لحمايةةة أ س ة م وأرض ة م وزرع ةةم مةةن اعتةةداء
األعراب علي م وقد أمنوا على أ س م باالت اق مع رؤساء القبائل الساكنة فةي جةوارهم علةى دفةع
إتاوة ل م وعلى تقديم ال دايا إلي م السترضائ م(.علي .)1970
النصرانية :تارفخها وأ كارها:
تعتبةر النصةةرا ية الةدين الثةةا ي بعةد الي وديةةة مةةن حيةث النشةةأة جةاء ب ةةا سةيد ا عيسةةى عليةةه
السالم منذ إل ي سنة تقريبا ل حامالل معه اإل جيل .والنصرا ية دين قةام علةى أسةس ومبةادي الي وديةة
وأحكام ا وتشريعات ا فقد كاب عيسى عليه السةالم وهةو حامةل مشةعل ا وبةا ي ركائيهةا مةن بنةي
إسةةرائيل .ولمةةا اصةةط ا هللا للرسةةالة كةةاب يتوجةةه فةةي دعوتةةه إلةةى بنةةي إسةةرائيل وحةةدهم( .االةةد
.)1986
ا تشرت النصرا ية في البالد العربية قبةل اإلسةالم ا تشةارا ل كبيةرال .وكةاب تواجةد النصةارى
داال تل البالد على شكل أفراد أو مجموعةات .و ةادرا ل مةا كا ة القبيلةة بكامل ةا علةى النصةرا ية.
كما ت اوت تنصر العرب من منطقة إلى أارى .فقد كاب تنصرهم كثي ةا ل سةبيا ل فةي جةراب والحيةرة
وغساب وباديةة الشةام وشةمال سةوريه .بينمةا كةاب فرديةا ل فةي الحجةاز .كمةا أب تنصةر بعةض القبائةل
العربيةة لةم يكةةن تلقائيةا ل فةةي العةادة أل االقتنةاع بالديا ةةة المسةيحية بةةل فةي أغلبةه يرجةةع إلةى تنصةةر
ملوك م أو أمراؤهم .كما أب تنصر الملوا واألمراء فةي الاالةب لةم يكةن ألسةباب إيما يةة فقةح فقةد
يكةةةةةةةةةوب السةةةةةةةةةبب الطمةةةةةةةةةع بالجةةةةةةةةةا والمنصةةةةةةةةةب والمةةةةةةةةةادة أو الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةدعم
والمسا دة(.كوثرا ي )1986
أ كار النصرانية:
من أوائل أفكار النصرا ية وأبرزها هو االعتقاد بنبةوة عيسةى واالعتقةاد بإلوهيتةه .كمةا
أ ه مةن أهةم أفكةارهم هةو اإليمةاب المطلةق بصةلب عيسةى عليةه السةالم وأ ةه قةد مةات علةى اشةبه
الصليب ثم دفن وأ ه قام من قبر بعد ثالثة أيام وارت ع إلى السماء .ويعتبر موضةوع التثليةث مةن
أهم األفكار عند النصارى أل اعتقادهم بألوهية األب واالبن والرو القدق ( .صر هللا .)1999

النصارى ي الجزفرن العربية ( زمن الدخول وسببه):
يكةةاد يكةةوب مةةن المتعةةذر تقريبةا ل تتبةةع الةةيمن الةةذل دالة فيةةه النصةةرا ية الجييةةرة العربيةةة
وتحديدها با لتعيين وإب كةاب بعةض رجةال التةأريا الكنسةي يميلةوب إلةى أب يةردوا ذلة إلةى األيةام
األولةةى مةةن التةةاريا النصةةرا ي (شةةيخو  .)1989بي ةدَ أب الكثيةةرين مةةن الم ة ارين ينسةةبوب داةةول
النصرا ية إلى الجييرة العربية إلى سبب التبشير الذل كاب يقةوم بةه بعةض الرهبةاب كمةا ينسةبو ه
إلةةى تسةةرب بعةةض النسةةاا مةةن النصةةارى الةةذين هربةةوا بةةدين م مةةن ضةةاح الي ةةود ومكةةره م ومةةن
ضاوع الحكام الروما يين إلى عمق الصحراء ليعيشوا بعيدين عن ذل (االد  .)1986فإذا كا
الي ودية قد دال جييرة العرب بال جرة والتجارة فةإب داةول النصةرا ية إلي ةا بالتبشةير وبةداول
بعةةض النسةةاا والرهبةةاب إلي ةةا للعةةيش بعيةةدين عةةن ملةةذات الةةد يا  .وبالتجةةارة وبةةالرقيق( .علةةي
.)1970
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أماكن سكناهم ي الجزفرن العربية-:
ساك م قد ا تشرت في أماكن مت رقة من الجييرة في جد
ثب أب أديرة رهباب النصارى و َ
والحجاز وجنوب الجييةرة وشةرق ا كمةا ا تشةرت النصةرا ية فةي بعةض القبائةل العربيةة العريقةة
فكا في ربيعة وغساب وقسم من ققاعة وعة ومةذحل وب ةراء وتنةوخ ولخةم كمةا داةل فةي
النصةةرا ية كثيةةر مةةن ملةةوا الاساسةةنة فقةةد أشةةار أهةةل األابةةار إلةةى تنصةةر بعةةض ملةةوا الحيةةرة
و سبوا إلي م بناء األديرة (االد .)1986
مشكلة الدراسة:
تناولةةة المصةةةادر واألعروحةةةات والرسةةةائل الجا ةةةب الةةةديني والتةةةاريخي واالجتمةةةاعي
والسياسي واالقتصادل ألهل الكتاب ولكن ةا لةم تعةالل الجا ةب التربةول .وعليةه فةإب الاةرض مةن
الدراسة هو استقصاء م سسات التربية ومصادرها عند أهل الكتاب في العصر النبول.
أسئلة الدراسة:
 .1ما هي مصادر التربية التي كا
 . 2ما هي م سسات التربية التي كا

سائدة لدى أهل الكتاب في العصر النبول؟
سائدة لدى أهل الكتاب في العصر النبول؟

التعرففات اإلجرائية:
المؤسسات التربوفة -:هي األماكن المتخصصة بتعليم أبناء أهل الكتاب ومن العصر النبول.
مصادر التربية -:المراجع والكتب التي كاب أهل الكتاب يعتمدو ا لتدريس أبنةائ م زمةن العصةر
النبول.
أهل الكتاب -:الي ود والنصارى الذين عاشوا في العصر النبول.
محددات الدراسة:
.1

سيقتصةةر هةةذا البحةةث علةةى م سسةةات التربيةةة ومصةةادرها لةةدى أهةةل الكتةةاب فةةي العصةةر
النبول

الفصل الثالا :منهج الدراسة:
مجتمع الدراسة :يتكوب مجتمع الدراسة من الم ل ةات التةي تناولة أحكةام أهةل الكتةاب فةي
اإلسةالم وأحكةام الةذميين والمسةتأمنين .ومةن مجموعةةة مةن الوثةائق والرسةائل التةي بعث ةا الرسةةول
صلى هللا عليه وسلم إلةى أهةل الكتةاب ومةن دراسةة الحيةاة االجتماعيةة زمةن رسةول هللا صةلى هللا
عليه وسلم.
المنهجية :استخدم الدراسة المن ل الوص ي التاريخي التحليلي والذل يتقمن وصةف وتحليةل
أهم األفكار الواردة في تل الم ل ات السابقة بايةة بيةاب أهةم األفكةار الةواردة فب ةا .لةذا فةإب البحةث
سو يعتمد على وعين من المراجع:
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أ)

المراجع الرئيسية :وهي مجموعةة المصةادر األوليةة التةي عرضة المعلومةات األساسةية
المباشرة عن الع د النبول

ب)

المراجع الثا وية :وهي تل المراجع التي استق معلومات ا من المراجةع األوليةة متناولةة
كل المراجع بالتحليل والمقار ة.

ج)

مصادر البحا:

المصادر ا ولية :وهي رسائل وع ود ومواثيق الصةلح التةي بعث ةا الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم
إلى أهل الكتاب.
المصادر الثانوفة :وهي التعليقات والشروحات الحديثة على تل الرسائل وتتمثل في:
أ .الكتب.

ب.الدوريات.

ج .الرسائل الجامعية.

إجراءات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسةة سةيتبع الباحثةاب من جيةة التحليةل مةن اةالل السةير فةي الطةرق
واإلجراءات التالية:
أ)

الرجةةوع إلةةى الرسةةائل والوثةةائق السياسةةية زمةةن رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم والتةةي
وج إلى أهل الكتاب.

ب)

الرجةةوع إلةةى األدب النفةةةرل والدراسةةات السةةةابقة التةةي تناولةة تلةةة الرسةةائل بةةةالتعليق
والتوضيح.

الفصل الرابع
الحيان االجتماعية واالقتصادفة هل الكتاب خالل العصر النبوي والراشدي وا موي.
مارق أهل الكتاب حيات م االجتماعية واالقتصادية داال المجتمع اإلسةالمي بكةل سالسةة
ويسر .فكا ل م عادات وتقاليد وأعرا وأعياد ومناسبات تمييهم عن المسلمين.
اتبع المسلموب سياسة التعايش الديني مع أهل الكتةاب ممةا أدى إلةى السةالم واألمةن وقةد
ص ال جخل ةاء علةى هةذ الةرو
 ،القرلب الكةريم علةى وجةوب الحةرص علةى هةذا التعةايش
وحةر َ
ِ
الطيبة .وقد حدثنا تاريا عمر بن الخطاب بأ ه أوصى رجالة بأب يعيشوا وأبنةاء الةديا ات األاةرى
في وئام وسالم وأب ينفروا إلى اإل سا ية فرة مشتركة وأ ا ميراو لكل فرد يعةيش علةى هةذ
األرض صةةيب منةةه .كمةةا أعطةةةى عمةةر بةةن الخطةةاب أهةةةل بيةة المقةةدق األمةةاب علةةةى األروا
واألموال والكنائس(.الخربوعلي )1969
أقام اإلسالم مع أهل الكتاب عالقات اجتماعية قائمة على المودة والتعايش .فأبا اإلسةالم
للمسلم اليواج باير المسلمة من أهل الكتاب وجعل ل ا من الحقوق ما لليوجة المسةلمة فةرا،
ل ا البقاء على دين ا ومعتقدات ا.
الحيان االجتماعية لليهود
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كاب مجتمع الي ود ينيلوب مجتمع السيول :سةيل بطحةاب والعقيةق وسةيل قنةاة وارجة
قريفة وإاوا م بنو هذل وعمرو فنيلوا بالعالية على وادل ميينيب وم يوز فنةيل بنةو النقةير
على ميينيب و يل بنو قريفة وهذل على م يوز .وكا وا أول من احت ةر في ةا اآلبةار واغتةرق
األشجار وابتنوا اآلعام والمنازل .ومن أوالد هذل أو هدل ثعلبة وأسد ابنا سةتيه وأسةد بةن عبيةد
ورفاعة بن سموأل وكني وفيه ابنا هذل .وكاب بنو قينقاع يسكنوب عنةد منت ةى جسةر بطحةاب ممةا
يلةي العاليةةة و ةيل بنةةو حجةةر عنةد المشةةربة التةي عنةةد الجسةةر و ةيل بنةةو زعةورا عنةةد مشةةربة أم
إبراهيم و يل بنو وزيد الالت قريبا من بني غقينة(.سالم )2000
وقد ا تشر الي ود جماعات اسةتقرت فةي مواضةع الميةا والعيةوب مةن وادل القةرى وتيمةاء
وايبر إلى يثرب فبنوا في ا اآلعام لحماية أ س م وأرض م وزرع م من اعتداء األعراب علةي م.
وكةةاب يقةةيم فةةي (ت نةةا) عنةةد ظ ةةور اإلسةةالم قةةوم مةةن الي ةةود اسةةم م (بنةةو جنبةةة) وقةةد كتةةب إلةةي م
الرسول صلى هللا عليه وسلم وإلى أهل (ت نا) يدعوهم إلى اإلسالم أو إلى دفع الجييةة .وكتةب إلةى
قوم ي ود اسم م (بنو عادياة) وإلى قوم لارين اسم م (بنو عريض)( .ابن سعد )1960
وسكن الي ود يثةرب سةكن ا بنةو عكرمةة وبنةو ثعلبةة وبنةو محمةر وبنةو زعةورا وبنةو
قينقاع وبنةو زيةد وبنةو النقةير وبنةو قريفةة وبنةو ب ةدل وبنةو عةو وبنةو القصةي ،وبنةو
ماسلة سكن ه الء المدينة وأعراف ا وكاب يسكن مع م من غير بني إسرائيل بطوب العةرب مةن م
 :بنةو الحرمةةاب حةي مةةن الةيمن وبنةةو مرثةةد حةي مةةن بلةى وبنةةو يةةف وهةم مةةن بلةى أيقةةا وبنةةو
معاويةةة حةةي مةةن بنةةي سةةليم ثةةم مةةن بنةةي الحةةرو بةةن ب تةةه وبن ةو الشةةطية حةةي مةةن غسةةاب(.علي
)1970
وكا يثرب تقم مةع الي ةود قبةل أب يسةكن ا األوق والخةيرج قبائةل بنةو عكرمةة وبنةو
ثعلبة وبنو محر وبنو زعورا وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النقةير وبنةو قريفةة وبنةو ب ةدل
وبنو عو وبنو القصي ،وفةي يثةرب أقةام هة الء الي ةود الحصةوب( اآلعةام) علةى قمةم الجبةال
ليتحصنوا ب ا في أوقات الحروب ويلجأ إلي ةا النسةاء والشةيوخ واألع ةال وكثيةرا مةا كةاب الي ةود
يتعرضوب لاةيو الطةامعين فةي أمةوال م وحاصةالت م اليراعيةة مةن األعةراب والبطةوب الي وديةة
األاةرى .ومةن أشة ر تلة الحصةوب حصةن األبلةق للسةموأل وحصةن القمةومي لبنةي أبةي الحقيةق
وحصوب الساللم والوعح لقوم سعد بن معاذ (.لر ولد )1978
ا دمل الي ود في حياة العرب الوثنيين وتعلموا لاات م وتكلموا العربية وأاةذوا بةالكثير مةن
العةةادات العربيةةة ااصةةة وقةةد تةةأثر هة الء الي ةةود بجيةةرا م العةةرب فا قسةةموا إلةةى قبائةةل وبطةةوب
واتخذوا اسماء عربية وكا لات م العربية لكن ا غير االصة مشةوبة بالرعا ةة العبريةة أل ةم لةم
يتركوا استعمال اللاة العبرية تركا تاما بل كةا وا يسةتعملو ا فةي صةلوات م ودراسةت م فكةاب مةن
القرورل أب يدال في عربيت م بعض كلمات ا( .أر ولد )1978
وأكبةةر هةةذ القبائةةل الي وديةةة ثةةالو :بنةةو قريفةةة وبنةةو النقةةير وبنةةو قينقةةاع .عاشة فةةي
معازل ةةا مةةن يثةةرب وبجةةوارهم أقام ة بطةةوب ي وديةةة صةةايرة وتةةأثر الي ةةود بجيةةرا م العةةرب
فا قسةةموا إلةةى قبائةةل وبطةةوب واتخةةذوا أسةةماء عربيةةة وكةةا وا يتخةةاعبوب بالعربيةةة ولكن ةةا كا ة
عربية تتداال في ا رعا ة عبرية ولكن م ظلوا مع ذل ي ل وب عبقة متحاجية عةن العةرب فكةا وا
يحةةاففوب علةةى ا تسةةاب م إلةةى المةةدب واألقةةاليم التةةي قةةدموا من ةةا كمةةا أ ةةم وضةةعوا لمعةةالم يثةةرب
ومواضع ا أسماء عبرية فوادل بطحاب يعنى بالعبرية ( االعتماد) ووادل م يوز معنا مجةرى
المةةاء وبئةةر أريةةس ال ينسةةب إلةةى شةةخ ،ب ةةذا االسةةم ولكةةن أريةةس تعنةةي باللاةةة العبريةةة ال ةةال
الحارو(.الشريف )1993
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وكاب الي ود يخشوب على أ س م من جيرا م العرب ولعل م أدركةوا أب قةراهم الخصةبة
وميارع م الانيةة باألشةجار وبالثمةار ووديةا م التةي ت ةيض بالميةا ولبةارهم وعيةو م العديةدة
سو توجه إلي م أ فار عرب الصحراء ولذل عمدوا إلةى اإلكثةار مةن بنةاء اآلعةام والحصةوب
وازدادت هةةذ الحصةةوب كثةةرة بعةةد ةةيول األوق والخةةيرج وتطلع ةةم إلةةى السةةيادة ال عليةةة علةةى
المدينة(.سالم )2000
إب الي ود قد مارسوا أعماال كاب يأ ف من ةا العةرب وهةي الصةناعة وبعةض التجةارة فةي
أسةةواق ثابتةةة فةةي الوق ة الةةذل لةةم يكةةن للعةةرب هةةذ األسةةواق حيةةث أب أسةةواق العةةرب موسةةمية
ومتنقلة فمن سوق عكاظ إلى ذل الحلي ة إلى منةى إلةى رحلتةي الشةام والةيمن (الصةيف والشةتاء).
أما الي ود على العموم فقد استقروا في أسواق م ااصة في يثرب .فسوق بني قينقاع كاب من جملةة
األسةواق الكبيةرة التةةي يتةاجروب بةه بمختلةةف البقةائع وااصةةة الةذهب أمةا الصةةناعات فقةد كا ة
السال على رأس ا ولقد أفةادت م هةذ الم نةة بتحديةد األسةلحة إلةى المتحةاربين العةرب فةي أيةام م
التي أعجيت الم راين عدها وحصةرها وال ينت ةي يةوم إال ويتلةو يةوم لاةر أشةد وأقسةى .وهةذ
الصةةناعة جعلة ل ةةم قةةوة ذاتيةةة ربمةةا حمةةت م فةةي بعةةض األحيةةاب مةةن جيةةرا م لةةم يتيوجةةوا مةةن
الوثنيين ولم ييوجوهم وما كاب من فسةق ملك ةم -إب صةح الروايةة وهةي بعيةدة عةن الصةواب-
فةةإب هةةذا شةةةأب اةةاص أمةةا هةةةم فقةةد لثةةةروا االعتةةيال ضةةمن حةةةدودهم ولعةةام م وحصةةةو م( .لل
الشيا )1983

قبائل اليهود :
ذهةةب اإلابةةاريوب إلةةى أ ةةا بلاة أكثةةر مةةن عشةةرين بطن ةا وربمةةا بلةةد عةةدد رجةةال هةةذ
القبائل البالاين أكثر من أل ين( .م راب )1977
وعر في التاريا اإلسالمي من هذ القبائل ثةالو كا ة ذات بةأق وقةوة وعةدد كبيةر
وصاحبة أمالا وهم  :بنو قينقاع وبنو النقير وبنو قريفة ويأتي هذا الترتيب حسب زمةن
اصطدام م بالمسلمين .ولقد ارتأينا الوقو علي م دوب غيرهم فرا الحتكاك م باأل صار قبةل
اإلسةةالم وبعةةد ومةةوق م مةةن المسةةلمين بعةةد ذل ة وبأ ةةه كةةاب لتةةأثيرهم فةةي حيةةاة العةةرب فةةي
المدينةة أكثةةر مةةن غيةةرهم ويقةةا إلةةى هةذ القبائةةل الةةثالو العةةرب المت ةةودوب باعتبةةار أ ةةم
لعبوا دورا كبيرا في حياة المدينة أيقا.
مواقع اليهود ي الحجاز -عدا المدفنة:
 .1ايبر :وقد اشت ر ي ود ايبر من بين سائر ي ود الحجاز بشجاعت م وايبةر موضةع غييةر
الميا كثيرة وقد عر واشت ر بيراعته وبكثرة ما به من خيل وعند إجالء الي ود عن
ايبر ت رقوا فذهب بعق م إلى العراق وبعض لار إلى الشام وبعةض مةن م إلةى مة.،
وقةد بقةةوا فةةي هةةذ المنةةاعق متعصةةبين لةةوعن م القةةديم ايبةةر ينةةادوب بشةةعارهم الةةذل كةةا وا
ينادوب به قبل اإلسالم وهو (يا لل يثرب)(.لل الشيا )1983
 -2تيماء :من المواضع القديمة وقد سبق القول بأب المل (بنو يد) قد أقام زما ا في ا حيةث
اتخذها عاصمة له وهي في موقع حسن وملتقى عةرق هامةة يسةلك ا التجةار وقةد اسةتبد ب ةا
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الي ةةود فأقةةاموا ب ةةا وجعلوهةةا مةةن أهةةم مسةةتوعنات م فةةي الحجةةاز .اسةةتالوا أرض ة ا فيرعوهةةا
واستنبطوا الماء من اآلبار باإلضافة إلةى واحت ةا ذات الميةا العذبةة الاييةرة التةي كا ة ذات
فقةةل فةةي تكةةوين هةةذا الموقةةع وإعمةةار وقةةد ذكةةرت فةةي شةةعر (امةةري القةةيس) وفي ةةا حصةةن
السموأل بن عاديا المذكور في قص ،امري القيس الشاعر( .البالذرل )1956
وبعد أب فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايبر وبلد أهل تيماء ما حدو إلاوا م فةي
ايبر ووادل القرى وفدا قبلوا الجييةة وصةالحوا الرسةول فةي سةنة تسةع لل جةرة فقةمن ل ةم
بذل حرية بقائ م فةي ديةن م .وعلةى تيمةاء كةاب يشةر حصةن السةموأل (األبلةق) وقةد عتة
تيماء في بعض األشعار بتيماء الي ود( .الحمول )1957
وتوجد اليوم بقية لألبلق ال رد الذل افتخر السموأل به وكذل ي ود تيماء وليس بمستبعد
أب يكوب ذل الحصن من بقايا قصةر (بنو يةد) أو مةن بقايةا قصةور رجالةه أو مةن بقايةا أبنيةة
غير ممن يل هذا المكاب وقد يكوب بناء أقامه السموأل وبنا بحجر تل األبنية القديمة وقد
أكسب قصر السموأل هذا الموضع ش رة وأكسبه ابر وفاء السموأل ش رة كذل على النحةو
المذكور في كتب األدب واألابار( .علي )1970
 -3فدا :موضع لار من المواضع التي غلب عليه الي ةود وسةكا ه مثةل أغلةب ي ةود الحجةاز
ميارعوب عاشةوا علةى اليراعةة كمةا اشةتالوا بالتجةارة وبةبعض الحةر التةي تخصة ،ب ةا
الي ود مثل الصباغة والحدادة والنجارة والموضع من المواضع القديمة التي يعود ع دها إلى
ما قبل اإل سالم وقد ذكر المل بنو يد في جملة المواضةع التةي زارهةا والتةي اقةع لحكمةه
فةةي الحجةةاز وكةةاب رئةةيس فةةدا عنةةد ظ ةةور اإلسةةالم وهجةةرة الرسةةول إلةةى يثةةرب( يوشةةع بةةن
وب)(.غقباب )1993
 -4وادل القرى :وهو من المواضع التةي غصة بةالي ود فكةاب أمكثةر أهل ةا مةن م وقةد كةاب
ي ود من الميارعين وقد ح روا ب ا اآلبار وتحةال وا مةع األعةراب عاشةوا مع ةم متحةال ين
يعملوب باليرع وقد غياهم الرسول صلى هللا عليه وسلم سةنة سةبع لل جةرة علةى أجثةر إصةابة
(مدعم األسود) مولى الرسةول بسة م غةارب قتلةه .وهةو مةولى مولةد مةن (حسةمى) كةاب أهةدا
(رفاعة بن زيد الجذامي) أو (فروة بن عمرو الجذامي)(.لل الشيا )1983
 -5وكاب من بين أهل مقنا وأيلة في أيام الرسول صةلى هللا عليةه وسةلم قةوم مةن الي ةود كةذل .
وكذل أهل بقية القرى الواقعة في أعةالي الحجةاز وعلةى سةاحل البحةر األحمةر وقةد صةالحوا
الرسول على الجيية وبذل ضمنوا ل م البقاء في هذ األ حاء .ومن ه الء الي ود (بنو جنبه)
وهم ي ود من (مقنا) و (بنو غاديا) و (بنو عريض)(.أبو ال قل ) 1980
 -6وكاب بالطائف قوم من الي ود عردوا من اليمن ويثرب فجاؤوا إلي ةا ولةم تكةن قةد أسةلم
بعد فأقاموا ب ا للتجارة فلما صالح أهل الطائف الرسول صلى هللا عليةه وسةلم علةى أب يكةوب
يسلموا ويقرهم على ما هم في أيدي م من أموال م وركةائيهم واشةترع علةي م أب ال يرابةوا
وال يشةةربوا الخمةةر وكةةا وا أصةةحاب(ربا) وضةةع الجييةةة علةةى ي ودهةةا وبقةةوا في ةةا ومةةن
بعق م ابتاعوا أمواله بالطائف( .أبو ال قل )1980
 -7ويف ر أ ه لةم تكةن للي ةود جاليةات كبيةرة فةي جنةوب المدينةة حتةى الةيمن لعةدم إشةارة أهةل
األابار ل م وإب كن ال أستبعد وجود أفراد وأسر من م في مكة وفي عةدب وفةي المةدب التةي
اشت رت بالتجارة كبعض مةوا البحةر األحمةر ومةوا سةواحل العربيةة الجنوبيةة غيةر أب
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وجودهم في هذ المواضع لم يكن لةه أثةر واضةح م ةم فلةم يتجةاوز محةيح التجةارة واالتجةار.
(أبو ال قل )1980
الحيان االقتصادفة عند اليهود :
ا تشر الي ود في واحي البلد كل ةا إلةى العاليةة وابتنةوا في ةا اآلعةام واألمةوال والمةيارع
وكاب لآلعام أهمية كبيرة إذ يلجأوب إلي ا عندما ي اجم م األعداء .وكا ة مةأوى للنسةاء واألع ةال
والع جةةية حةةين يخةةرج الرجةةال للقتةةال كمةةا كا ة تسةةتعمل كمخةةيب للاةةالل والثمةةار والحاصةةالت
اليراعية والسال واألموال .وكاب يوجد في كل لعم بئرا أو أكثر يسةتقى منةه أهلةه .وإذا هةاجم م
عدو لجأوا إلى اآلعام كمةا كا ة هةذ اآلعةام تشةتمل علةى المعابةد ألداء الطقةوق الدينيةة .وربمةا
يرجع السبب في كثرة ما بنى الي ود مةن لعةام إلةى إحساسة م بعةدم االسةتقرار واةوف م مةن هجةوم
القبائل علي م(.الشريف )1993
كةةاب الي ةةود ييرعةةوب األراضةةي التةةي يعيشةةوب ب ةةا وينتجةةوب مةةا يحتاجةةه األهةةالي وكةةا وا
ييرعةةوب تح ة النخةةل ومةةيارع م غنيةةة باألشةةجار والثمةةار .ألب أرض المدينةةة بركا يةةة اصةةبة
وتتوفر في ا الميا بايارة .وكا النخيةل هةي أهةم الميروعةات ويةأتي بعةدها الشةعير كمةا كةاب
يةيرع القمةةح والكةةروم وال واكةةه مثةةل الرمةةاب .وأثةةرى الي ةةود كثيةةرا مةةن اليراعةةة ومةةن م مخيريةةق
الي ودل الذل كثرت أمواله من النخل (.ابةن هشةام ) وكا ة المدينةة موعنةا مةن مةواعن صةناعة
األسلحة من دروع اشت ر الي ود بصناعت ا وروجةوا ل ةا واشةت روا بصةناعة السةيو والسة ام
فقد غنم المسةلموب مةن بنةي قريفةة  1500سةيف  2000رمةح  1500فةرق  300درع .وكةاب
الي ود يصرفوب صناعات م من حلى وسال ألهل مكة المكرمة والطائف وايبةر وكةا وا يتبةادلوب
المنةةافع مع ةةم وفةةي ةةس الوق ة يمتةةار أهةةل مكةةة المكرمةةة مةةا يحتةةاجوب إليةةه مةةن تمةةر المدينةةة.
(الشريف  )1993ومن الصناعات التي اشت روا ب ا الصياغة وبالذات بنو قينقاع فكاب بالمدينة
مةةن م ثالثمائةةة صةةائد(.الطبرل  )1988كمةةا ازدهةةرت الصةةناعة مةةن سةةيل و قةةش وحةةدادة وبنةةاء
ودباغة وما إلى ذل ( .علس )1979
وأكثر الصناعات التي قام في المدينةة تعتمةد اعتمةادا كليةا علةى اإل تةاج اليراعةي مثةل
صةةناعة الخمةةور مةةن التمةةر وصةةناعة المكاتةةل والق ةةف مةةن سةةعف النخةةل والنجةةارة مةةن شةةجر
الطرفاء واألثل وهو شجر كبير يكثر في غابة المدينة(.سالم )2000
وكاب الي ود بالمدينة يتا جروب مع الشام ويحقروب ألهل المدينةة مةا يحتاجو ةه إليةه مةن
تجارات واشت ر من م أ اق أمثال أبي رافع سالم بن أبةي الحقيةق الي ةودل وكةاب تةاجرا بةأرض
الحجاز وعبد هللا بن أبي بن سلول كاب له ثروة كبيرة جمع ا من عدة عرق من ا التجارة .وكةا وا
أذكيةةاء فةةي معةةامالت م التجاري ةة ممةةا جعةةل تجةةارة المدينةةة وثروت ةةا فةةي أيةةدي م وتةةاجروا أيقةةا
بةةالخرز .ولقةةد لعةةب ي ةةود الحجةةاز دورا هامةةا فةةي الحيةةاة االقتصةةادية فكا ة ل ةةم قصةةور وثةةروات
ومتةةاجر ومصةةار وحوا ي ة ومصةةا ع وكةةاب مةةن م الصةةناع والصةةياج والحةةدادوب والنجةةاروب
وعوفوا كثيرا من أ واع المتاجرة من الصيارفة والربا والحيل التجارية األارى التي اتخذها عن م
العةةرب المقيمةةوب مع ةةم .وب ةةذ الوسةةائل تكدس ة األمةةوال الطائلةةة عنةةد الي ةةود وأصةةبح تجةةارهم
يكو وب عبقة عفيمة الثراء (.ابن سعد )1960
وكا يثرب عند هجرة الرسول إلي ا في أيدل أصةحاب ا األوق والخةيرج ل ةم السةيطرة
والسةةلطاب وللي ةةود لعةةام م وقالع ةةم فةةي ايبةةر وفةةي تيمةةاء وفةةي بعةةض قةةرى وادل القةةرى وفةةي
أعالي الحجاز عدا عن يثرب يتاجروب وييرعوب ويقرضوب األمةوال بالربةا ال ةاحش لألعةراب
ويحترفوب بعض الحر مثل الصياغة وهي حرفةة اشةت روا ب ةا منةذ القةديم ويعقةدوب األسةواق
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ليقصدها األعراب لالتجةار .وكةاب جةل اعتمةاد الي ةود فةي هةذ المنطقةة عنةد ظ ةور اإلسةالم علةى
التجارة ومعاعاة الربا واليرع وبعةض أ ةواع الصةناعة ومةن الصةناعات التةي اشةتال ب ةا الي ةود
النسيل وهو من ااتصاص سائ م على األكثر والصياغة وقد اات ،ب ةا بنةو قينقةاع والحةدادة
وهي صناعة يأ ف من ا العرب وييدرو ا ويرو ا من الحر الممقوتة الحقيرة(.علي )1970
الحيان االجتماعية واالقتصادفة عند النصارى
كاب تواجد النصارى في مكة أكثر مةن تواجةدهم فةي المدينةة المنةورة حيةث كةاب قةدوم م
إلى المدينة وتواجدهم في ا بسةبب التبشةير وبسةبب العمةل كخةدم (المةوالي) .وكةاب قسةم كبيةر مةن م
ع لى اعالع ببعض العلوم والصناعات والم ن .وكا وا يمارسوب حيات م الدينيةة واالجتماعيةة بكةل
سة ولة ويسةةر .وكا ة ل ةةم أسةواق ااصةةة لممارسةةة أعمةال التجةةارة فكةاب ل ةةم سةوق يةةدعى سةةوق
النبح وكا ل م مجةالس يحةدثوب ب ةا اآلاةرين عةن أمةور ديةن م .ف ةي زمةن الرسةول كةاب هنةاا
الراهب بحيرا وكاب هناا ورقة بن وفل وجبةر أو بلعةام الةذل سةب إليةه تعلةيم الرسةول القةرلب
ي َوهَةـذَا
الكريم .قال تعالى " َولَقَدل َ لعلَ جم أ َ ِ ج لم يَقجولجوبَ ِإ ِ َما يج َع ِله جمهج بَش ٌَر ِله َ
سابج الِةذِل ي لجل ِحةد جوبَ ِإلَيلة ِه أ َ لع َج ِمة ه
ي ِم ِب ٌ
س ٌ
ين  }103النحل(. )103
اب َ
ِل َ
ع َر ِب ه
وكا ة النصةةرا ية تمتةةاز بتنفيم ةةا الةةديني والسياسةةي واإلدارل واالجتمةةاعي فكةةاب لةةدي م
"العاقةةب" وهةةو أميةةر القةةوم وصةةاحب الةةرأل والمشةةورة .ثةةم "السةةيد" الةةذل يقةةوم بةةأمر القةةوم ثةةم
"األسقف" وهو الحبر واإلمام األعفم وصاحب مدراس م وبتعبير لار هو الرئيس الديني.
وقد أت ى القةرلب الكةريم علةى ذكةر النصةارى فةي العديةد مةن السةور القرل يةة فةي أكثةر مةن
موضع متحدثا عن عقائدهم وعن بي م كما تناول بعض اصال م .ومن ةا قةول هللا تعةالى" َوقَالَة ِ
ةاب
ى َ
يءٍ َوهجة لم َيتللجةوبَ لال ِكت َ َ
سة ِ لال َي ج ةود ج َ
ارى َ
ةارى لَ لي َ
لال َي ج ود ج لَ لي َ
ص َ
يءٍ َوقَالَ ِ النِ َ
ص َ
س ِ النِ َ
علَةى شَة ل
ش ل
علَ َ
اّللج َيحل كج جم َب لينَ ج لم َي لو َم لال ِق َيا َم ِة فِي َمةا َكةا جوال فِية ِه َي لخت َ ِل جةوبَ }113
َكذَ ِل َ قَا َل الِذِينَ الَ َي لعلَ جموبَ ِمثل َل قَ لو ِل ِ لم فَ ه
ارى َحتِى تَت ِ ِب َع ِملِةت َ ج لم قج ل
ةل
ضى َ
(سورة البقرة  )113وقول هللا تعالى" َولَن ت لَر َ
ص َ
عن َ لال َي ج ود ج َوالَ النِ َ
ي ٍ َوالَ
َ ه َجو لال ج دَى َولَئِ ِن ات ِ َب لع َ أ َ له َواءهجم َب لعدَ الِذِل َجاءاَ ِمنَ لال ِع لل ِةم َمةا لَة َ مِةنَ ه ِ
ِإ ِب هجدَى ه ِ
َ ِمةن َو ِلة ه
َ
ةةارى َحل ةةنج أ َ لبنَةةاء ه ِ
َص ٍ
ِ
ص َ
ةةير ( }120سةةورة البقةةرة  )120وقولةةه تعةةالى " َوقَالَةة ِ لال َي ج ةةود ج َوالنِ َ
َ
ه
ه
ج
ج
َ
ج
ج
ل
ج
ل
َ
ل
ج
ل
ّلل جم للة ج
ِب َمةن َيشَةاء َو ِ ِه
ذ
ة
ع
ي
و
َةاء
ش
ي
ةن
م
ل
ةر
ا
ي
قَ
ل
ا
َ
ن
م
م
َر
ش
ب
م
ت
أ
ل
ب
م
ك
ب
و
ذ
ب
م
ك
ب
ذ
ع
ي
م
ل
ف
ل
ق
ؤ
ِا
ب
ح
ِ
ج
ج
ج
ج
َ َ ج
َ ِ ج َِ َ
َ ٌ ِه ِ
ِ ِ َ
َوأ َ ِ ج
َِ َ
ير ( }18سورة المائةدة )18وغيرهةا مةن اآليةات إال
س َم َاوا ِ
ال ِ
ص ج
ت َواأل َ لر ِ
ض َو َما َب لينَ ج َما َو ِإلَ لي ِه لال َم ِ
أب وضع النصارى في مكةة المكرمةة والمدينةة لةم يشةكل اطةرا علةى الةدعوة اإلسةالمية يسةتوجب
قيةةام العةةداء والكراهيةةة .ال بةةل أب القةةرلب الكةةريم قةةد أشةةار إلةةى قةةرب م مةةن المسةةلمين .قةةال تعةةالى":
لَت َِجدَ ِب أ َ َ
عدَ َاوة ل ِلهلِذِينَ ل َمنجوال لال َي ج ودَ َوالِذِينَ أ َ لش َركجوال َولَت َِجدَ ِب أ َ لق َر َب ج لم ِم َودِة ل ِلهلِةذِينَ ل َمنجةوال الِةذِينَ
شدِ النِ ِ
اق َ
س ِةمعجوال َمةا أ ج ِةي َل
ارى ذَ ِل َ بِأ َ ِب ِم لن ج لم قِ ه
سِيسِينَ َو جر لهبَا لا َوأ َ ِ ج لم الَ يَسلةت َ لكبِ جروبَ َ }82وإِذَا َ
ص َ
قَالج َوال إِ ِا َ َ
ةق يَقجولجةةوبَ َربِنَةةا ل َمنِةةا فَا لكت ج لبنَةةا َم ة َع
الرسجةةو ِل تَة َةرى أ َ لعيجةنَ ج لم ت َ ِة ج
إِلَةةى ِ
ةيض ِمةةنَ ال ةد لِم ِع ِم ِمةةا َ
ع َرفجةةوال ِمةةنَ لال َحة ه ِ
ال ِ
شا ِهدِينَ ( }83سورة المائدة )82 83
كما كاب للنصارى أعيادهم وعادات م وتقاليدهم ولباس م الخاص الذل يمييهم عن غيةرهم
مةةن أهةةل الكتةةاب .فكةةاب مةةن أعيةةادهم ال صةةح الةةذل يخرجةةوب فيةةه األعةةالم والرايةةات والصةةلباب
واألجةةةراق .فكةةةا وا يمارسةةةوب تلةةة االحت ةةةاالت بكةةةل حريةةةة وأمةةةاب .أمةةةا اللاةةةة التةةةي اسةةةتخدم ا
النصارى فكا العربية الثقيلة لذا كا وا يرعنوب ب ا رعنةا ألب معفم ةم كةا وا روما ةا وكا ة
اللاة الروما ية ما زال عالقة في ألسنت م.
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ومارق النصارى العديد من األعمال التي كةاب العةرب فةي الجاهليةة وفةي صةدر اإلسةالم
يأ وب عن ممارست ا أو ليس ل ةم ب ةا درايةة ومن ةا صةناعة النسةيل والحياكةة والنجةارة والحةدادة
والتجارة والمالحة وس النقود (شيخو )1989
كمةا مةارق ا لنصةارى عةةادات م الدينيةة كالصةالة والصةوم والحةةل واسةتالم الحجةر األسةةود
والنذور والخطابة وإلقاء المواعظ وإشعال المجامر في الصوامع والجنازات( .شيخو )1989
كما كا هناا عادات اجتماعية سائدة لدى النصارى ومن ا ال َحلَف حيث كثةر فةي الشةعر
النصرا ي الجاهلي هذا األسلوب ومن ا قول بعض الشعراء:
وإ ي ورب الساجدين عشية

وما ص ِل اقوق النصارى ابيل ا

كمةةا مةةارق النصةةارى الختةةاب وكا ة سةةاءهم يتحجةةبن .كمةةا شةةاع عنةةدهم الردافةةة وهةةي
كالوزارة وكا موجودة عند ملوا الحيرة وملوا غساب النصةارى .ومةن العلةوم التةي بةرع ب ةا
النصارى علم ال ندسة وال طب وعلم النبات وعلم النجوم وال قه ومن أش ر علوم م على اإلعالق
علم التصوير والنح الةذل تيينة بةه الكنةائس وبسةبب هةذا العلةم اكتسةب شة رة واسةعة بمجةال
تصاميم ا وزارفت ا .كما مارق النصارى العةرب العديةد مةن ال نةوب من ةا فةن الموسةيقى والانةاء
وااصةة فةي االحت ةاالت الدينيةةة ومةن اآلالت التةي شةاع فةةي ذلة الوقة (األرغةن) و(البةةريح)
و(السنطور) و(القا وب) و(القيثار)( .شيخو )1989
الفصل الخامس
مصادر الفكر التربوي عند اليهود ي زمن العصر النبوي
 .1التللوران :وهةةي كلمةةة عبريةةة معناهةةا الشةةريعة أو التعةةاليم الدينيةةة .وقةةد كا ةة التةةوراة
موجودة م ع الي ود زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم فحينما استولى المسلموب على حصن ايبر
وأاذوا منه ما أاذوا كاب من جملة ما أاذو كتةب التةوراة .فةأمر الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم
بردهةةا إلةةى الي ود(.زيةةداب  ) 1975وهةةذا يةةدل علةةى أب الي ةةود كةةا وا يتلقةةوب تعلةةيم م مةةن كتةةاب
ةاب بِ ل
صةدهِقا ل
علَيلة َ لال ِكت َ َ
التوراة .وقد ذكر هللا تعالى ذل في القرلب الكريم .قال تعالى ( َِةي َل َ
ق جم َ
ةال َح ه ِ
ه
ل
صة ِدهقا ِل َمةا بَةيلنَ
اإل ِجي َل ( }3سةورة لل عمةراب  .)3فةال تعةالى( َو جم َ
ِله َما بَيلنَ يَدَ لي ِه َوأ َ يَ َل الت ِ لو َراة َ َو ِ
ةوب
ض الِةذِل جح ِ هةر َم َ
علَة ليكج لم َو ِجئلةتجكجم بِ يَة ٍة ِهمةن ِربهِكجة لم فَةاتِقجوال ه َ
ل ِمنَ الت ِ لو َراةِ َو ِأل ج ِح ِل لَكجم بَ لع َ
يَدَ ِ
َ َوأ َ ِعيعج ِ
( }50سورة لل عمراب )50
وذكةةر (ابةةن هشةةام  )2005أب الرسةةول صةةلى هللا عليةةه وسةةلم داةةل بي ة المةةدراق علةةى
جماعة من ي ود فدعاهم إلى هللا .فقال له النعماب بن عمرو والحارو بةن زيةد :علةى أل ديةن
أ يا محمد؟ قال :على ملة إبراهيم ودينه قاال :فإب إبراهيم كاب ي وديا فقال ل م رسةول هللا
صلى هللا عليه وسلم ف لج هما إلى التوراة ف ي بيني وبينكم فأبيا عليه فأ يل هللا تعالى في ما قةال
َ ِليَحل كج َم بَ لينَ ج لم ثجة ِم يَت َ َةولِى
ب هِ
ع لوبَ إِلَى ِكت َا ِ
ب يجدل َ
َصيبلا ِهمنَ لال ِكت َا ِ
هللا تعالى :أَلَ لم ت ََر إِلَى الِذِينَ أ ج لوتجوال ِ
فَ ِر ٌ
يق ِهم لن ج لم َوهجم ِم لع ِرضجوبَ  ( }23سورة لل عمراب )23
وفي قصة رجوع الي ةود إلةى الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم فةي شةأب المةرأة التةي ز ة
والتي ذك رها ابن هشام في باب ( رجوع م إلى ا بي صلى هللا عليه وسلم في حكم الرجم ) أب
الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أ شد ابن صوريا – وهو أعلم رجل بةالتوراة فةي ذلة اليمةاب
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– با وذكر بأيام هللا عند بني إسرائيل وقال له صةلى هللا عليةه وسةلم هةل تعلةم أب هللا حكةم
فيمن ز ى بعد إحصا ه بالرجم في التوراة ؟ فقال –ابن صوريا -الل م عم( .الس يلي )1997
وذكر ابن هشام أب سيد ا أبي بكر الصديق قد دال على بية المةدراق علةى رجةل يقةال
له فنحاص وكاب من علمائ م وأحبارهم ومعه حبر مةن أحبةارهم يقةال لةه :أشةيع فقةال أبةو
بكر ل نحاص :ويح يا فنحاص ! اتق هللا وأسةلم .فةو هللا إ ة لةتعلم أب محمةدا لرسةول هللا قةد
جاءكم بالحق من عند تجدو ه مكتوبا عندكم في التوراة( .الس يلي )1997
مما سبق ستنتل أب التةوراة كا ة مةن أهةم المصةادر التربويةة والدينيةة لةدى الي ةود زمةن
الرسول صةلى هللا عليةه وسةلم .كمةا تشةير إلةى إقةرار الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم بوجودهةا
والتعامل ب ا من أجل الحكةم ب ةا فيمةا يخة ،الي ةود كمةا تشةير إلةى الحريةة الدينيةة التةي كةاب
الي ود يتمتعوب ب ا إذ أب الرسول صلى هللا عليه وسلم لم ينكر علي م تعامل م بالتوراة وإقامة
شعائرهم وتعليم م التوراة ألبنةائ م .بةل الةذل أ كةر علةي م الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم هةو
تعطيل العمل في التوراة كما في قصة الرجم.
سور مكية ومد يةٍ .وهةذ
وقد ورد ل ظ التوراة في القرلب الكريم في ( )15موضعا ل ما بين ٍ
السور هي (سورة لل عمراب اآليات )93 65 50 3 :و(سورة المائدة اآليةات44 43 :
 )68 66 46و(سورة األعرا أية  )157و(سورة التوبةة ليةة )111و( سةورة ال ةتح ليةة
 )29و(سورة الصف لية )6و(سورة الجمعة لية )5
 .2ا حبللار :وهةةم رجةةال الةةدين الي ةةود وعلمةةائ م وممةةن لةةدي م اعةةالع واسةةع فةةي العقيةةدة
الي ودية .وقةد وردت ل فةة األحبةار فةي عةدد مةن السةور القرل يةة فةي أكثةر مةن امةس
مواضةةع من ةةا ومةةن هةةذ المواضةةع :سةةورة التوبةةة اآليتةةاب( )34 31وسةةورة المائةةدة
َ
جوب ه ِ
اآليتاب( .)63 44ومن ا قول هللا تعالى :ات ِ َخذجوال أَحل َب َ
ارهج لم َو جر له َبا َ ج لم أ َ لر َبابلا ِهمن د ِ
ع ِمةةا
َو لال َم ِسةةي َح ا لبةةنَ َمة لةر َي َم َو َمةةا أ ج ِمة جةروال ِإالِ ِل َي لعبجةةد جوال ِإلَةةـ ل ا َو ِ
اح ةدلا الِ ِإلَةةـهَ ِإالِ هجة َةو ج
س ة لب َحا َهج َ
ةور
يج لش ِركجوبَ ( }31سةورة التوبةة  )31وقولةه تعةالىِ :إ ِةا أ َ يَ للنَةا الت ِ لةو َراة َ فِي َ ةا هجةدلى َو ج ٌ
ار ِب َمةا اسلةتجحل ِفجوال ِمةن
َيحل كج جم ِب َ ا النِ ِبيِوبَ الِةذِينَ أَسلةلَ جموال ِللِةذِينَ هَةاد جوال َو ِ
الربِةا ِيِوبَ َواألَحل َبة ج
ااش لَةو ِب َوالَ ت َ لشةت جَروال ِب َيةا ِتي ث َ َمنلةا قَ ِلةيالل
ةاق َو ل
َ َو َكا جوال َ
ب هِ
ِكت َا ِ
علَ لي ِه شج َ دَاء فَالَ ت لَخش جَوال النِ َ
ج
َج فَأ لولَـ ِئ َ هج جم لال َكا ِف جروبَ ( }44سورة المائدة )44
َو َمن لِ لم َيحل كجم ِب َما أ َ يَ َل ه
كما كاب الرسول صلى هللا عليه وسلم – يكلم رؤساء األحبار – كما ورد في ابةن هشةام –
ومن م عبد هللا بن صوريا األعور وكعب بن أسد فقال ل م يا معشر الي ود اتقوا هللا وأسلموا
فو هللا إ كم لتعلموب الذل جئتكم به الحق قالوا :ما تعةر ذلة يةا محمةد فجحةدوا مةا عرفةوا
لمنجةوال
َاب ِ
وأصروا على الك ر(.الس يلي  )1997فأ يل هللا تعالى في م ( يَا أَيِ َ ا الِذِينَ أجوتجوال لال ِكت َ
ص ِدهقلا ِله َما َم َعكجم ِهمن قَ لب ِل أَب ِ ل
ارهَةا أ َ لو لَل َعةنَ ج لم َك َمةا لَ َعنِةا
س جو ججوهلا فَن جَردِهَا َ
ِب َما َِي للنَا جم َ
علَةى أَدلبَ ِ
ط ِم َ
َ َم لعجوالل ( }47سورة النساء )47
اب ال ِ
أَ ل
س لب ِ َو َكابَ أ َ لم جر ه ِ
ص َح َ
مما تقدم تتبين لةدينا أب الةذين كةا وا يقومةوب بم مةة تعلةيم الي ةود أمةور ديةن م ود يةاهم هةم
عةن قَ لةو ِل ِ جم ا ِإلثل َةم
علماؤهم وأحبارهم وربا يت م قةال تعةالى :لَ لةوالَ يَ لن َ ةاهج جم ِ
الربِةا ِيِوبَ َواألَحل بَ ج
ةار َ
صةنَعجوبَ ( }63سةورة المائةدة  )63ومةن هة الء الربةا يوب
س َمةا َكةا جوال يَ ل
َوأ َ لك ِل ِ ة جم السِةحل َ لَبِةئل َ
واألحبار عبد هللا بن سالم – رضي هللا عنه – وعبةد هللا بةن صةوريا األعةور الةذل قيةل عنةه:
إ ه لم يكن بالحجاز في زما ه من هو أعلم بالتوراة منه(.عنطاول )1997
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 .3التلمللود :يعتبةةر التلمةةود مرجعةةا مقدسةةا عنةةد أكثريةةة الي ةةود وهةةو القةةا وب أو الشةةريعة
الش ية التي كاب يتناقل ا الحااامات مةن الي ةود سةرا جةيال بعةد جيةل( .أمةين )1979
ويعنةةي التلمةةود فةةي االصةةطال  :الكتةةاب الةةذل يحةةول مجمةةوع التعةةاليم الي وديةةة التةةي
قل ا األحبار الي ود ت سيرا ل لـ( الع د القديم) واستنباعا من أصوله بحيث ياطي كةل
جوا ب األ شطة الدينية والد يوية في الحياة الي ودية(.سوسه ) 1988
غير أب كلمة التلمود لم تةرد فةي القةرلب وكتةب الحةديث أو السةيرة وقةد يكةوب السةبب فةي
ذلةةة عةةةدم اكتمال ةةةا غيةةةر أب المعةةةرو عةةةن التلمةةةود احتوائةةةه علةةةى الكثيةةةر مةةةن الخرافةةةات
ةاب
والتحري ات واألكاذيب .وقد أشار القرلب إلى مثل ذل قال تعالى :فَ َو لي ٌل ِلهلِذِينَ َي لكتجبجةوبَ لال ِكت َ َ
َ ِل َي لشت جَروال ِب ِه ث َ َمنا ل قَ ِليالل فَ َو لي ٌل لِ ج م ِهم ِمةا َكت َ َبة ل أ َيلةدِي ِ لم َو َويلة ٌل لِ ج ة لم
ِبأ َ ليدِي ِ لم ث ج ِم َيقجولجوبَ هَـذَا ِم لن ِعن ِد ه ِ
ِهم ِما َي لك ِسبجوبَ  ( }79سورة البقرة )79
والتلمود يتألف من قسمين:
أ .المشلنا أو المشلنة – أل المثنةى أو المكةرر وهةةو األصةل أو المةتن (.عويلةة  )2004وهةةي
مجموعةةةةةة األحكةةةةةةام التةةةةةةي يةةةةةةيعم الي ةةةةةةود أ ةةةةةا يلةةةةةة مشةةةةةةاف ة علةةةةةةى موسةةةةةةى عليةةةةةةه
السةةالم(.اليغيبي  )1998ويعتبةةر المشةةنا أول الئحةةة قا و يةةة وضةةع ا الي ةةود أل س ة م ت سةةيرا
للشريعة وتقع في ثالثة وستين س را وهي عندهم مصدر من مصادر التشةريع يةأتي مباشةرة
بعةةد التةةوراة بةةل ييعمةةوب أ ةةا ترت ةةع إلةةى موسةةى – عليةةه السةةالم – ولةةذل كةةا وا يسةةمو ا
التوراة الش وية( .عويلة )2004
ب .الجمارا :أل الشرو والتعليق أو التكملة – وهو شةر للمشةنا -وهةي عبةارة عةن حواشةي
وتعليقةةةةات وت سةةةةيرات للمشةةةةناة (.عنطةةةةاول  )1997ومةةةةن صةةةةوص (المشةةةةنا ) وشةةةةروح ا
(الجمارا) ظ ر ما يعر بالتلمود .وعليه يمكن القول أب التحريةف الةذل كةاب الي ةود يقومةوب
به ويدعوب أ ه من عند هللا قد يكوب المقصود ب ا فيما عر بعد بالتلمود.
مؤسسات التربية عند اليهود ي العهد النبوي:
المللدرا  :كةةاب للي ةةود الةةذين سةةكنوا الجييةةرة العربيةةة مةةدارق يتدارسةةوب في ةةا أمةةور ديةةن م
ِ .1
وأحكةةام شةةريعت م وأيةةام م الماضةةية وأابةةارهم الخاصةةة برسةةل م وأ بيةةائ م كمةةا كا ة ل ةةم
أماكن ااصة يقيموب في ا عبادت م وشةعائر ديةن م .وكا ة هةذ األمةاكن تسةمى(المدراق) أل
المكاب الةذل تةدرق فيةه صةوص التةوراة وأمةور الشةريعة(.عنطاول  )1997ومةا جةاء فةي
المشةةنا .عرفةة هةةذ األمةةاكن بةةين الجةةاهلين بةةـ(المدراق) و(بيةة المةةدراق) و(المةةدرا ).
(علةةةي  )1978ويقصةةةد بالمةةةدرا درق صةةةوص التةةةوراة وشةةةرح ا وت سةةةيرها وإيقةةةا
الاامض من ا وأسرارها ويةن ض بةذل الم سةر الشةار (درشةن) ولكةل عريقتةه وأسةلوبه
وقد جم عن هذ الدراسةة ثةروة أدبيةة ودينيةة عائلةة للعبرا يين(.غقةباب  )1993ولةم يكةن
المةةدراق (المةةدرا ) موضةةع عبةةادة وصةةلوات فحسةةب بةةل كةةاب إلةةى ذل ة دار ةةدوة للي ةةود
يجتمعةةوب فيةةه أوقةةات فةةراغ م السةةتئناق بعق ة م بةةبعض وللبحةةث فةةي شة و م وللبة فةةي
الققايا الجسيمة الخطيرة على ااتال درجات ا .ف ةو إذب مجمةع األحبةار ومجمةع الرؤسةاء
والسادات وأصحاب الشر في م وإليه كةاب يقصةد الجةاهليوب حةين يريةدوب االست سةار عةن
شيء يريةدوب الوقةو عليةه(.علي  )1978وفةي ذلة يقةول ابةن الةدوب "إذا تشةوق العةرب
إلى معرفة شيء بما تتشوق إليه الن س البشرية في أسباب المكو ةات وبةدء الخليقةة وأسةرار
الوجود فإ ما يسألوب عنه أهل الكتةاب قةبل م ويسةت يدوب مةن م وهةم أهةل التةوراة مةن الي ةود
ومن تبع دين م من النصارى "(.ابن الدوب )2005
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 .2دور العبللادن :أعلةةق الجةةاهليوب علةةى الموضةةع الةةذل يتعبةةد الي ةةود فيةةه (الكنةةيس) و(كنيسةةة
الي ود) وقد ذكر بعض علماء اللاة أب الكنيسة كلمة معربة من (كنش ) وهي للي ود والبيعةة
للنصةارى (.ابةن منفةةور  ) 1993وعرفة مسةةاجد الي ةود أل المواضةع التةةي كةا وا يصةةلوب
في ةةا بالمحاريةةب جمةةع محةةراب وقةةد كةةاب يقةةوم علةةى هةةذا الةةدور مجموعةةة مةةن األشةةخاص
ه
والحياب والشيلحصبور(.غقباب )1993
كاألحبار والربا يين والرئيس
كةةذل كةةاب للي ةةود تشةةةريعات م و فم ةةم الخاصةةة ب ةةم فيمةةةا يتعلةةق بالةةذبائح والقةةةرابين
والقصاص والميراو واالعترا والتط ير وغيرها من التشةريعات التةي أاةذها عةن كتةب م
وبعق ا وضعه ل م ك ا م وأحبارهم من عند أ س م(.عنطاول )1997
مصادر الفكر التربوي عند النصارى زمن العهد النبوي
 .1اإلنجيللل :يعتبةةر اإل جيةةل الكتةةاب السةةماول الةةذل أ يلةةه هللا تعةةالى علةةى سةةيد ا عيسةةى عليةةه
السالم لي دل الناق ويرشة دهم إلةى عريةق الحةق .فمةن النةاق مةن لمةن بةه ومةن م مةن ك ةر بةه
وضل عن السبيل .وتعتبر رسالة سيد ا عيسى عليه السالم رسالة عالميةة لجميةع البشةر علةى
اال رسالة الي ودية التي حبس س ا في بنةي إسةرائيل لةذل لحةظ ا تشةار المسةيحية فةي
زمن الرسول عليه السالم أكثةر مةن ا تشةار الي وديةة فكا ة النصةرا ية هةي الديا ةة الرسةمية
لمعفم الحقارات في ذل الوق .
إب وجود النصرا ية داال الجييرة العربية يعني وجود مجتمع مسيحي له ديا ته وتربيته
وثقافته الخاصة به وله عقوسه الدينية وشعائر التةي تتميةي عةن غيةر وقةد ذكةرت لنةا كتةب
السيرة النبوية وكتب التاريا عن هذا المجتمع .فذكرت لنا تل المصادر عةن ورقةة بةن وفةل
والراهب بحيرا وعدهاق .وكاب ه الء الرهباب موجودوب زمن النبي عليه السالم .وكاب هناا
رقيق من النصارى يقرأوب وي سروب للناق ما جاء في اإل جيل(.علي  )1970يشير الةبعض
إلى أب ذكر اإل جيةل فةي العصةر الجةاهلي لةم يةرد إال فةي الشةعر المنسةوب إلةى عةدل بةن زيةد
العادل وفيه يقول :وأوتينا المل واإل جيل قرؤ ش ي بحكمته أحالفنا علال
غير أب هذا ال يشير إلى عدم معرفة الجةاهليين بةه والةدليل علةى ذلة ذكةر القةرلب الكةريم لةه
وأصل كلمة اإل جيل – كما يقول جواد علي -من اليو ا ية وقد وقةف العةرب علي ةا مةن السةريا ية
أومن الحبشة(.علي )1970
وتشير بعض الروايةات المستشةرقة إلةى إمكا يةة ترجمةة الكتةاب المقةدق إلةى العربيةة قبةل
اإلسالم .وقد استندوا في ذلة إلةى ابةر ذكةر ( ابةن العبةرل) م ةاد أب البطريةق – البطةرا –
(يوحنا) كاب قةد تةرجم الكتةاب المقةد ق إلةى أميةر عربةي اسةمه ( عمةر وبةن سةعد ) وذلة بةين
سنتي (  )640 -631للميالد (علي .)1970
ويذكر بعض المة راين أ ةه فةي زمةن رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم كةاب هنةاا إ جيةل
شائعا بين الناق يعر بإ جيةل السةبعين علةى لسةاب الرسةول بالمس(.الحمةد  )2003ويقةول
عنه أبو الريحةاب البيرو ةي" إال أب النصةارى لةم تعتةر بةه وكةذل اإلسةالم واال تحةال فيةه
واضح"(.البيرو ي )1923
لقةةد ذكةةر القةةرلب الكةةريم مصةةطلح اإل جيةةل فةةي ( )12موضةةعا ل ومةةن هةةذ المواضةةع :سةةورة لل
عمةةراب اآليةةات( )65 48 3وسةةورة المائةةدة اآليةةات ( )110 68 66 47 46وسةةورة
األعةرا ليةة( )157وسةةورة التوبةة ليةةة( )111وسةورة ال ةةتح ليةة( )29وسةةورة الحديةد ليةةة
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ةاب بِ ل
صةدهِقا ل ِله َمةا بَةيلنَ يَدَيلة ِه َوأ َ ةيَ َل الت ِ لةو َراة َ
علَيلة َ لال ِكت َ َ
( .)27ومن ا قول هللا تعةالىَِ ( :ةي َل َ
ق جم َ
ةال َح ه ِ
ل
ل
ه
َ
ل
ِ
اإل ِجي ة َل }48
اإل ِجي ة َل ( }3سةةورة لل عمةةراب َ )3ويجعَ ِل جم ةهج ال ِكتَة َ
ةاب َوال ِحك َم ةة َوالتة لةو َراة َ َو ِ
َو ِ
ل
َ
ةى ت ج ِقي جمةةوال
ج
َ
َ
ِ
ج
(سةورة لل عمةةراب  )48قةةال هللا تعةةالى( :قة ل
علةةى َ
ب ل لسةت لم َ
ةل يَةةا أ لهة َل ال ِكتَةةا ِ
شة ل
يءٍ َحتة َ
ج
ج
ل
َ
اإل ِجي َل َو َما أ ج ِي َل إِلَ ليكجم ِهمن ِربهِكج لم َولَيَ ِييدَ ِب َكثِيرا ِهم لن ج م ِما أ ِي َل إِل لي َ ِمةن ِربهِة َ ع لايَا لةا
الت ِ لو َراة َ َو ِ
علَى لالقَ لو ِم لال َكافِ ِرينَ ( }68سورة المائدة  )68وفةي صةحيح مسةلم إشةارة إلةى
ق َ
َوكج ل لرا فَالَ ت َأ ل َ
اإل جيةةةةةل عةةةةةن ورقةةةةةة بةةةةةن وفةةةةةل " كةةةةةاب يكتةةةةةب مةةةةةن اإل جيةةةةةل بالعبرا يةةةةةة مةةةةةا شةةةةةاء أب
يكتب"(النيسابورل )2001
إب وجود الرهباب زمةن رسةول هللا كورقةة بةن وفةل – صةاحب القصةة المشة ورة مةع اديجةة
بن اويلد – والراهب بحيرا وعدهاق ورجوع العرب إلةى الرهبةاب لسة ال م عةن الكثيةر مةن
األابار دليل على وجود اإل جيل كمصدر تربول وديني لتعليم أبنائ م وتدريس م وااصةة أب
الديا ةة النصةرا ية هةةي ديا ةة تبشةيرية تة من بالتبشةير لةةذا كةاب تةدريس اإل جيةةل ألتباع ةا أمةةرا
الزم وضرورل.
 .2المصاحف :وردت هذ الكلمةة فةي شةعر امةرؤ القةيس وهةي تشةير إلةى أسة ار النصةارى وفيةه
كخح زبور في مصاحف رهباب (علي )1970
يقول:أت حجل بعدل عليه فأصبح
والكلمةةة علةةى رأل بعةةض علمةةاء السةةاميات والنصةةرا يات مةةن أصةةل حبشةةي وم ردهةةا
مصةةحف وصةةحف بمعنةةى كتةةب .وقةةد وردت ل فةةة( صةةحي ة ) فةةي بي ة ينسةةب إلةةى ( لقةةيح
اإليةةادل ) وفيةةه يقةةول :كتةةاب فةةي الصةةحي ة مةةن لقةةيح إلةةى مةةن بةةالجييرة مةةن إيةةاد (شةةيخو
)1989
كمةةا وردت ل فةةة المصةةاحف فةةي سةةيرة ابةةن هشةةام عنةةد ذكةةر بكةةاء النجاشةةي حينمةةا سةةمع
القةةرلب فقةةال ابةةن هشةةام " فبكةةى وهللا النجاشةةي حتةةى ااقةةل لحيتةةه وبك ة أسةةاق ته حتةةى
إاقل مصاح م( .الس يلي )1997
كما تعني المصاحف كتب الي ود ومن ا قةول ابةن هشةام "وكا ة بةاليمن ةار تحكةم بيةن م
فيمةةا يختل ةةوب فيةةه ....فخةةرج قومةةه بأوثةةا م ومةةا يتقةةربوب بةةه فةةي ديةةن م واةةرج الحبةةراب
بمصاح ما في أعناق ما متقلدي ا "(ابن هشام )2005
 .3المجلة :من األل اظ المعروفة بين الجاهليين وقد اشت رت في العربية باقترا ا باسةم ( عمةاب)
فقيل " مجلة عماب " وأعلق عند العبرا يين علةى أسة ار الكتةب المقدسةة وفةي شةعر للناباةة
قويم مما يروب غير العواقب
يقول فيه :مجلت م ذات اإلله ودين م
وقصد ب ا كتاب النصارى .فقد مد به الاساسنة وهم على دين المسيح (علي .) 1970
 .4رجللال الللدفن :يتطلةةب الحةةديث عةةن رجةةال الةةدين المسةةيحيين بيةةاب وتوضةةيح الكثيةةر مةةن معةةا ي
ودالالت األلقةةاب التةةي كةةا وا يتحلةةوب ب ةةا ومةةن هةةذ المصةةطلحات التةةي كا ة مسةةتخدمة زمةةن
الرسول صلى هللا عليه وسلم.
أ .القس  .وذكر علماء اللاة أب القس أو القسيس " العةالم العابةد مةن رؤوق النصارى"(المرتقةى
عةدَ َاوة ل
زبيدل  )2007وقد وردت كلمة قسيسين في القرلب الكريم قةال تعةالى( :لَت َِجةدَ ِب أَشَةدِ النِ ِ
ةاق َ
ارى ذَ ِل َ ِبأ َ ِب
ص َ
ِلهلِذِينَ ل َمنجوال لاليَ ج ودَ َوالِ ِذينَ أ َ لش َركجوال َولَت َِجدَ ِب أ َ لق َربَ ج لم ِم َودِة ل ِلهلِذِينَ ل َمنجوال الِذِينَ قَالج َوال ِإ ِا َ َ
سِيسِينَ َو جر لهبَا لا َوأ َ ِ ج لم الَ يَ لست َ لك ِب جروبَ ( }82سورة المائدة  ) 82وهناا حديث عن الرسول
ِم لن ج لم قِ ه
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عليه السالم يقول فيه عن  -ورقة بن وفل " -رأي القس – يعني ورقة -وعليه ثياب حرير أل ةه
أول من لمن بي وصدقني"( .الس يلي )1997
ب .البطرك أو البطرفق .وقد وردت فةي شةعر منسةوب ألميةة بةن أبةي الصةل يقةول فيةه :مةن كةل
بطريق لبطريق قي الوجه واضح( .المرتقى زبيدل )2007
وقةد ذهةب علمةاء اللاةة إلةى أب (البطةرا) وهةو مقةدم النصةارى ومعنةا (أبةو األبةاء) أل ةه األب
األول واألعلى للرعية ف و (أب األباء) ورئيس رجال الدين(.شيخو ) 1989
ج .ا سلقف .وهةي مةةن األل ةاظ التةي تةةدل علةى منيلةة دينيةةة عنةد النصةارى .وقةةد وردت فةي كتةةب
الحديث .فقد ذكر ابن هشام ل ظ األسقف عندما ذكةر لقةدوم وفةد صةارى جةراب إلةى النبةي صةلى
هللا عليه وسلم (الس يلي  )1997كما وردت ل فة األسقف في شروع الصلح التي عقةدها الرسةول
صلى هللا عليه وسلم مع أهل جراب ومن ا "ال ياير أسةقف عةن أسق يته" (صة وت  )1971وقةال
(ابن هشام " )2005وهو حبرهم وإمام م وصاحب مدراس م".
د .الشما (الواقف) .وهةو الةذل يكةوب مسة وال عةن الكنيسةة ويكةوب مسةاعدا للقسةيس فةي أداء
واجباتةه الدينيةة ويعمةل كةل ذلة للتعبةةد ولةيس ألاةذ المال(.القلقشةندل  ) 1981وورد فةي كتةةاب
الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى أهل جراب ل ظ يدل علةى م نةة الشةماق وهةي " ال يايةر أسةقف
م ن أسق يته........وال واقف عةن وق ا يتةه"(ابن سةعد  ) 1960والواقةف هةو مةن ةذر سةه لخدمةة
الكنيسة .ويطلق عليه اادم الكنيسة(.شيخو ) 1989
هـ .الراهب .وهو المتبتل المنقطع إلى العبادة .وعمله هو الرهبا ية .وقد ذكر بعض علماء اللاة أب
الرهبا ية :غلو في تحمل التعبد مةن فةرع الرهبةة(.ابن منفةور  )1993وقةد ذكةرت الرهبا يةة فةي
اإل ِجية َل
القرلب الكريم قال تعالى( :ث ج ِم قَ ِ لينَةا َ
ةار ِهم بِ جرسجة ِلنَا َوقَ ِ لينَةا بِ ِعي َ
علَةى لث َ ِ
لةن َم لةريَ َم َولت َ لينَةا ج ل ِ
سةى اب ِ
اب
ب الِذِينَ اتِبَعجو ج َرألفَةل َو َرحل َمةل َو َر لهبَا ِيِةل ا لبتَدَعجوهَا َما َكت َ لبنَاهَا َ
َو َجعَ للنَا فِي قجلجو ِ
علَ لي ِ لم إِ ِال ا لبتِاَاء ِرض َلو ِ
ع لوهَا َح ِ
يةر ِهمة لن ج لم فَا ِسةقجوبَ ( }27سةورة
جلةرهج لم َو َكثِ ٌ
ةق ِر َ
َ فَ َما َر َ
ِِ
عايَتِ َ ةا فَ ت َ لينَةا الِةذِينَ ل َمنجةوا ِمة لن ج لم أ َ َ
الحديد  )27كما ورد ل ظ الراهب في القرلب الكريم في أكثر من موضع ومنةه علةى سةبيل المثةال
عةدَ َاوة ل ِلهلِةذِينَ ل َمنجةوال لاليَ ج ةودَ َوالِةذِينَ أ َ لش َةركجوال َولَت َِجةدَ ِب أ َ لق َةربَ ج لم ِمة َودِة ل
قال هللا تعالى) لَت َِجدَ ِب أ َ َ
شدِ النِ ِ
ةاق َ
سِي ِسةةينَ َو جر لهبَا لةةا َوأ َ ِ ج ة لم الَ يَ لسةت َ لكبِ جروبَ }82
ةارى ذَ ِلة َ بِةةأ َ ِب ِمة لن ج لم قِ ه
صة َ
ِلهلِةذِينَ ل َمنجةةوال الِةذِينَ قَةةالج َوال إِ ِةةا َ َ
اب لَيَألكجلجوبَ أ َ لم َوا َل
ار َو ِ
(سورة المائدة  )82وقوله تعالى(:يَا أَيِ َ ا الِذِينَ ل َمنجوال ِإ ِب َكثِيرا ل ِهمنَ األَحل بَ ِ
الر لهبَ ِ
َ
اق بِ لالبَ ِ
اع ِل َويَ ج
النِ ِ
سةبِي ِل ه ِ
َ َوالِذِينَ يَ لكنِ جةيوبَ الةذِه َ
سبِي ِل ه ِ
صدِوبَ َ
َب َو لال ِقِةةَ َوالَ يجن ِقجو َ َ ةا فِةي َ
عن َ
َ
فَبَ ه
ب أ ِل ٍيم ( }34سورة التوبة  )34كما ذكرت في الحديث قال صلى هللا عليةه وسةلم "
ش لِرهجم بِعَذَا ٍ
ال رهبا ية في اإلسالم " وذكرت في الشعر أيقا .ومن ا قول امرؤ القيس)شيخو )1989
كأ ه راهب في رأق صومعة

يتلو اليبور و جم الصبح ما علعا

و .العاقللب :وهةةو كمةةا يقةةول أهةةل السةةير "أميةةر القةةوم وذو رأي ةةم وصةةاحب مشةةورت م والةةذل ال
يصدروب إال عن رأيه"(الس يلي  )1997وكاب العاقب مع وفد جراب الةذل جةاء الرسةول صةلى
هللا عليه وسلم لعقد معاهدة الصلح.
ز .السليد :وهةةو" ثمةةال م وصةةاحب رحل ةم وتجميع م"(السة يلي  )1997والعاقةةب والسةةيد توكةةل
إلي ما إدارة الجماعة واإلشرا على الش وب السياسية والماليةة وتةدبير مةا يحتةاج المجتمةع إليةه
من بقية الش وب(.علي )1970
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 .4المجامع الدفنية وهي أشبه ما تكوب بةالم تمرات وفي ةا تنةاقش أمةور النصةرا ية حيةث يجتمةع
في ا معفم أصحاب المذاهب المسةيحية (النسةطورية اآلريوسةية الملكا يةة اليعاقبةه) للنقةا
والحوار ومن هذ المجامع التي سادت في فترة وجود الرسول صلى هللا عليةه وسةلم (مجمةع
إسحاق الجاثليق) و(مجمع ي باال) ومجمع (أفاق)(.علي )1970
ومةةن أهةةم ال ةةرق المسةةيحية التةةي كا ةة موجةةودة زمةةن ظ ةةور اإلسةةالم هةةي اآلريوسةةية
والنسةةاعرة واليعاقبةةة والملكا ية(.رسةةتم  )2004أمةةا اإل جيةةل الةةذل كةةاب متةةداول بةةين صةةارى
مكة وعند ورقة بن وفل هو إ جيل متهى (الس يلي  )1997وال رقة التةي ينت ةي إلي ةا معفةم
صارى مكة هي فرقة الما وية والتي كاب سلماب ال ارسي ينتمي إلي ا(.الحمد )2003
مؤسسات التربية عند النصارى ي العهد النبوي.
كاب لنصارى العرب تنفيم م الخاص بدور العبةادة وبةالتعليم واإلرشةاد وهةو تنفةيم أاةذ
من تنفيم الكنيسة العام ومن التقاليد التةي سةار علي ةا أبةاء الكنيسةة منةذ أوائةل أيةام النصةرا ية
حتى صارت قوا ين عامة فللكنيسة درجات ورتةب وللمشةرفين علي ةا منةازل وسةاللم .حتةى
صارت الكنيسة وكأ ا حكومة من الحكومةات اليمنيةة ل ةا رئةيس أعلةى وتحتةه جماعةة مةن
الموظ ين ل ا مالبس ااصة تتناسب مع درجات م ول م معابد وبيوت وأوقا وسيطرة علةى
أتباع م(.علي  )1970ومن هذ الم سسات:
 .1الكنيسة :موضع عبادة النصارى وهي مقابل ( المسجد والجامع ) عند المسةلمين والكلمةة
من األل اظ المعربة عن اآلرامية وتعني في السةريا ية اجتماع(.شةيخو  )1989ولةم تةرد
كلمة الكنيسة في القرلب الكريم وال في الحديث الشريف وال فةي الشةعر الجةاهلي وال فةي
ع ود الصلح التي أبرم ا الرسول صلى هللا عليه وسةلم وصةحابته مةع أهةل جةراب غيةر
أب هذا ال يدل على عدم وجود كنائس في ذل الوق  .فقد كاب لنصارى اليمن كنائس مثل
كنيسة جراب كما كا ل م كنيسة عفيمة في صنعاء هي (القلهيس) التةي اكتسةب شة رة
عفيمة في كتب األابار والتاريا وهي كنيسة أبرهة كما كا ل ةم كنةائس فةي (مةأرب)
و(ظ ار)(.علي  )1970غير أب ل فة الكنيسة بص ة الجمع وردت في ع د األمةاب الةذل
منحه أبي عبيدة ألهل بعلب علةى زمةن الخلي ةة عمةر بةن الخطةاب جةاء فيةه "هةذا الكتةاب
أماب.....على أ س م وأموال م وكنائس م(."....ص وت )1971
 .2البيع :يرى علماء اللاةة أب الكنيسةة هةي متعبةد الي ةود وأب البيعةة هةي متعبةد النصةارى(.
المرتقى زبيدل  )2007وهي الل فة التي وردت في ع ود الصلح التي أبرم ا الرسةول
صةةلى هللا عليةةه وسةةلم مةةع وفةةد جةةراب وجةةاء فةةي ع ةةد صةةلى هللا عليةةه وسةةلم لنجةةراب
"ولنجةةةةةراب وحاشةةةةةيت ا جةةةةةوار هللا وذمةةةةةة محمةةةةةد النبةةةةةي رسةةةةةول هللا علةةةةةى أمةةةةةوال م
وأ س م...........وعشيرت م وبيع م" كما وردت ل فة البيع فةي ع ةد أبةي بكةر رضةي هللا
عنه(.ص وت  )1971وقد ذهب علماء اللاةة إلةى أب البيعةة مةن األل ةاظ المعربةة أاةذت
من السريا ية وأصل الل ظ في السريا ية هو(بعتو) بمعنى بيعة وقبة أل ا كا قبة في
كثير من الكنائس القديمة(.شيخو  )1989كما وردت ل فة البيع في القةرلب الكةريم ومن ةا
ةق ِإ ِال أَب يَقجولجةوا َربِنَةا ِ
َ
َج َولَة لو َال دَ لفة جع ِ ِ
ةار ِه لم ِباَي ِلةر َح ه ٍ
قوله تعةالى( :الِةذِينَ أ ج لا ِر ججةوا ِمةن ِديَ ِ
َ َكثِيةرا ل
ص َةو ِ
ق ج م ِببَ لع ٍ
ةاجد ج يجةذل َك جر فِي َ ةا اسلة جم ِ ِ
اق بَ لع َ
صةلَ َواتٌ َو َم َ
س ِ
ام جع َو ِبيَة ٌع َو َ
ض لِ ج ة ِده َم ل َ
النِ َ
ع ِي ٌ
ص َر ِب ِ
يي ( }40سورة الحةل  )40وقةد وردت ل فةة
َج َمن يَن ج
َولَيَن ج
ل َ
ص جر ج ِإ ِب ِ َ
َ لَقَ ِو ه
البيعة في شطر ينسب إلى ورقة بن وفل حيث زعم أ ه قال:
أقول إذا صلي في كل بيعة

تبارك قد أكثرت باسم داعيا (علي )1970
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 .3الصوامع :وهي ل فة من أصةل حبشةي هةو( صةومع ) أل مسةكن الراهةب (ابةن منفةور
ةار ِه لم
 )1993وب ذا المعنى وردت فةي القةرلب الكةريم قةال تعةالى( :الِةذِينَ أ ج لا ِر ججةوا ِمةن ِديَ ِ
ق إِ ِال أَب يَقجولجوا َربِنَا ِ
ام جع َوبِيَة ٌع
ص َةو ِ
ق ج م بِبَ لع ٍ
اق بَ لع َ
َج َولَ لو َال دَ لف جع ِ ِ
ض لِ ج ة ِده َم ل َ
َ النِ َ
بِاَي ِلر َح ه ٍ
ل
ل
َ
َ
ع ِي ٌ
ص َةر ِب ِ
يةي
َج َمةن يَن ج
َ َكثِيرا َوليَن ج
ل َ
اجد ج يجذ َك جر فِي َ ا ا لس جم ِ ِ
ص جةر ج إِ ِب ِ َ
صلَ َواتٌ َو َم َ
س ِ
َو َ
َ لقَة ِو ه
( }40سورة الحل  )40ويقول علمةاء اللاةة سةمي صةومعة أل ةا دقيقةة الةرأق وهةي
صةةومعة النصةةارى (ابن منفةةور  ) 1993ويةةدل ورود هةةذ الل فةةة بصةةورة الجمةةع فةةي
القرلب الكريم على وقو الجاهليين على الصوامع ووجودها بين م وقد كاب الرهباب قد
ابتنوا الصوامع وأقاموا ب ا للعبادة(.علي )1970
 .4بيت المدرا  :وهو مكاب يجتمع فيه النصارى للتباحث في ش و م وققاياهم العامة وقةد
ورد ل ظ المدراق في سيرة ابن هشام عند ذكر لنصارى جراب الذين قدموا إلةى رسةول
هللا حيث أشار ابن هشام إلى أب "األسقف هو إمام م وصاحب مدراس م ".
 .5ا دفللرن :وهةةي مةةن األل ةةاظ النصةةرا ية الش ة يرة المعروفةةة عنةةد العةةرب وتعةةر بمواضةةع
العبةةادة أو السةةكن عنةةد النصةةارى وكا ة كثيةةرة اال تشةةار فةةي الجييةةرة العربيةةة والعةةراق
وبةةةةةةةةالد الشةةةةةةةةام .حيةةةةةةةةث كا ةةةةةةةة محةةةةةةةةال ممتةةةةةةةةازا للشةةةةةةةةعراء وأصةةةةةةةةحاب الةةةةةةةةذوق
والكيف(.األصب ا ي  )1991ويقول ياقوت الحمةول أب الةدير" :بية يتعبةد فيةه الرهبةاب
وال يكاد يكوب في المصر األعفم إ ما يكةوب فةي الصةحارى ورؤوق الجبةال فةإب كةاب
في المصر كا كنيسةة أو بيعةة"(.الحمول  .)1957ويشةير (المقريةيل " )1997الةدير
عند النصارى يخت ،بالنساا المقيمين به والكنيسة مجتمع عامت م للصالة"
الخالصة:
لقد كاب للديا تين الي ودية والنصرا ية فقل كبير على أهل ما في شةر الكتابةة والعلةوم بيةن م
إذ صارت معابدهم مدارق يةتعلم في ةا النةاق أصةول ديةا ت م ومبةادي المعرفةة والكتابةة والقةراءة
لمةةن يرغةةب مةةن األع ةةال كمةةا أدت حاجةةة الةةديا تين لوجةةود رجةةال ديةةن يقومةةوب بتثقيةةف النةةاق
وتعليم م أصول دين م و شر ديا ت م بين الوثنيين أو بين أصةحاب الةديا ات األاةرى إلةى تكةوين
معاهد ااصة لتخريل ه الء الرجال ألحق بالمعابد حيث درسوا في ا الكتب المقدسة وما وضع
علي ا من ت اسير وشرو ومما يتعلق بشرح ا من دراسة للاات وفلس ة وجدل وأمور أارى ل ةا
عالقة وصلة بالديا ات .وقد كاب من بين ه الء الرجال أ اق أذكياء ذوو فر واسع يكت وا بح ظ
مةةا ورد إلةةي م وبالتعصةةب لكةةل مةةا تلقنةةو بةةل تتبعةةوا ثقافةةات غيةةرهم وعلةةوم م ودرسةةوا اللاةةات
وال لس ات األارى وكو وا ل م لراء ااصة اعتمدت علةى اسةتعمال العقةل والمنطةق فف ةر النقةد
عندهم والنقد يخلق الرأل.
وقد قام المعابد بدور فعال اشح في شر القراءة والكتابة .وإذا كنا ج ل اليوم موقف معابد
الةوثنيين مةةن تعلةةيم القةةراءة والكتابةة ب ةةا فإ نةةا ال سةةتطيع أب نكةر موقةةف( الكنةةيس) و(المةةدرا )
(المدراق) عند الي ود و(الكنائس) عند النصارى من تنشيح التعليم وت يئة األع ةال لةتعلم القةراءة
والكتابةةة لخدمةةة الةةدين أو لألغةةراض التثقي يةةة والش ة وب الخاصةةة بالحيةةاة .وقةةد قةةام (المةةدرا )
وقام الكنيسة بدور فعال في تعليم الناق أمور دين م وشر ما ورد في التوراة وفي اإل جيل إلى
الم منين ب ما فقد كاب أحبار ي ود ( يثرب) وقرى ( وادل القةرى) يجلسةوب فةي المعابةد لي سةروا
للناق أحكام شريعة ي ود.
والمدراق ل فة أعلق على المكاب الذل تدرق فيه التوراة .فصار بمثابةة المدرسةة يقصةد
الي ود للت قه فيه والتعلم وقد قصد الجاهليوب أيقا ليسمعوا ما عند ي ود كمةا قصةد المسةلموب.
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وقد كا للي ود جملة بيوت عبادة يجلس في ا أحبةارهم لإلفتةاء ولشةر الكتةب المقدسةة لتالمةذت م
وللناق .فكا بيوت عبادة ومدارق للتعليم.
وقةةةد كةةةاب الجةةةاهليوب يسةةةألوب الي ةةةود عةةةن تةةةواريا الماضةةةين وقصةةة ،األولةةةين واأل بيةةةاء
والمرسلين .وعةن بعةض المشةكالت الدينيةة مثةل الحيةاة بعةد المةوت وأمثةال ذلة ممةا تعرضة لةه
الي ودية .وقد لجأ إلي م أهل مكة الوثنيوب يسألو م عن أشياء ليمتحنوا ب ا صةدق الرسةول صةلى
هللا عليه وسلم.
وفي ابر (وفد جراب) الذل قدم على الرسول إفادة بوجود مواضع لتعلةيم أوامةر الةدين
وتثقيةةف النةةاق بمةةا يلةةيم مةةن ثقافةةة فقةةد ورد أب أسةةقف جةةراب كةةاب حبةةرهم وإمامةةه وصةةاحب
مدراس م ( صاحب مدراس م) أل الموضع الذل يتدارسوب فيةه والاالةب أب يكةوب ذلة المكةاب
في الكنيسة على الطريقة المتبعة في ذل الع د كما صار المسجد موضعا للتعليم.
وقةةد كةةاب ي ةةود الحجةةاز والمواضةةع األاةةرى مةةن جييةةرة العةةرب يلحقةةوب بكنيس ة م كتابةةا
يعلموب أع ال م أصول القراءة والكتابة كما كاب أحبةارهم يتخةذوب بةه مجلسةا لتعلةيم الي ةود أمةور
دين م ولإلفتاء بين م في أمور الشرع وفض ما قد يقع بين م من اال  .وكذل كاب شأب صارى
العرب اتخذوا من كنائس م مواضةع للتةدريس ولتعلةيم القةراءة والكتابةة كالةذل رأينةا بةين صةارى
العراق .وال استبعد احتمال اتخةاذهم مةدراق فةي قةرى البحةرين التةي كا ة ب ةا جاليةات صةرا ية
كبيرة وكذل في اليمامة لتعليم األع ال القراءة والكتابة وأصول الدين.
ومةن الصةنائع الشةري ة التةي دالة بةين العةرب ب قةل النصةرا ية صةناعة التعلةيم .وكةاب
شيوع المدارق أوال بين األمم المجاورة للعرب كالكلةداب والسةرياب فةي العةراق ومةا بةين الن ةرين
وكةةالروم فةةي ج ةةات الشةةام وفلسةةطين فلمةةا تنصةةر العةةرب أاةةذ أحةةداث م يتةةرددوب علةةى المعلمةةين
المنصوبين للتعليم في الج ات المجاورة لمساكن قبائل م في مدارق كا وا يةدعو ا (باالسةكوالت)
وهي كلمة دايلة استعارها السرياب مةن اليو ا يةة اشةت ر من ةا مةدارق الرهةا و صةيبين والمةدائن
والحيرة ودمشق .ومع أب التعليم في هذ المدارق كاب فةي السةريا ية أو اليو ا يةة لةم يعةدم العةرب
في ا وسائل لدرق لات م.
هذا فقال عمن كةا وا يختل ةوب إلةى الرهبةاب والك نةة النصةارى فةي صةوامع م وأديةرت م ليتعلمةوا
القراءة والكتابة .كما ذكةر عةن أبةي صةر البةراق منةه تةالوة اإل جيةل .وكمةا قةال فةي األغةا ي عةن
ورقة بن وفل أ ه (كاب يكتب بالعبرا يةة) يريةد السةريا ية) مةن اإل جيةل مةا شةاء أب يكتةب" .ولعةل
الراهب الذل سب القرشيوب إليةه تعلةيم الرسةول( صةلى هللا عليةه وسةلم) القةرلب كةاب أحةد معلمةي
سةابج الِةذِل ي لجل ِحةد جوبَ ِإلَيلة ِه
النصةارى فةي مكةة .قةال تعةالى ( َولَقَةدل َ لعلَة جم أ َ ِ ج ة لم يَقجولجةوبَ ِإ ِ َمةا يج َع ِله جمةهج بَش ٌَةر ِله َ
ي ِم ِب ٌ
س ٌ
ين) (سورة النحل .)103
اب َ
ي َوهَـذَا ِل َ
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