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 الملخص 

تناول العديد من الكتاب والباحثين الحديث عن أهل الكتاب وأهل الذم�ة، م�ن حي�ث طبيع�ة 
وفي مختلف العصور، وقبل اإلس�الم . الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعادات والتقاليد

، وطبيع�ة العالق�ة ب�ين كم�ا تن�اول الب�احثون طبيع�ة العالق�ة ب�ين أه�ل الكت�اب أنفس�هم. وبعد اإلسالم
غير أن أح�د م�ن الب�احثين ل�م يتن�اول الجان�ب الترب�وي أله�ل الكت�اب زم�ن . المسلمين وأهل الكتاب

، معتم�داً عل�ى المعلوم�ات الت�ي وفره�ا، وعل�ى .ويطمح هذا البحث لس�د ذل�ك ال�نقص. العهد النبوي
 .البحث والتحري الدقيق في المراجع، وأمهات الكتب والمصادر

 :البحث إلى العديد من االستنتاجات منها وقد توصل

ذك��ر الق��رآن الك��ريم والس��نة النبوي��ة العدي��د م��ن األلف��اظ الت��ي تخ��تص بمص��ادر ومؤسس��ات   .1
مما يدل عل�ى .....) اإلنجيل، التوراة، قسيسين، الرهبان، األحبار(التربية لدى أهل الكتاب 

 اطالع المسلمين عليها، وعلى تواجدها في العصر النبوي

ك��ان أله��ل الكت��اب الس��بق عل��ى المس��لمين ف��ي ت��وفير المص��ادر والمؤسس��ات التربوي��ة ل��دى   .2
أتباعها، ولعل مرد هذا السبق يعود إلى السبق في النشأة والتكوين والتواج�د أله�ل الكت�اب 

 على المسلمين

تنوع��ت مص��ادر ومؤسس��ات التربي��ة ل��دى أه��ل الكت��اب زم��ن العه��د النب��وي، م��ا ب��ين الكت��ب   .3
 وما بين الكنس والصوامع والبيع وغيرها. حف والمجالتوالص

لم يتعرض المسلمون لمصادر ومؤسسات التربية أه�ل الكت�اب ل�دى أه�ل الكت�اب بس�وء، ال   .4
كعه�ود الص�لح . بل قاموا بوضع تشريعات لحماي�ة تل�ك المؤسس�ات والمص�ادر م�ن العب�ث

   .تاببين المسلمين وأهل الك) ص(والمواثيق التي كتبها الرسول 
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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 



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

): " 1966اب��ن عاب��دين، (وه��م أص��حاب ال��ديانات ال��ذين نّزل��ت عل��يهم كت��ب س��ماوية، ق��ال 
 " من يعتقد دينا سماويا أي منزالً بكتاب، كاليهود والنصارى: الكتابي

لماء على إطالق أهل الكتاب على اليهود والنص�ارى، ألن هللا تع�الى ذك�رهم ف�ي واتفق الع
يَ�ا أَْه�َل :" القرآن الكريم في آيات كثيرة بإسمهم، كما ذك�رهم بإس�م أه�ل الكت�اب أيض�ا، فق�ال تع�الى

وَن فِ��ي إِْب��َراِهيَم َوَم��ا أُنِزلَ��ِت التَّ��وَراةُ َواإلنِجي��ُل إِالَّ ِم�� آل "(. أَفَ��الَ تَْعقِلُ��ونَ   ن بَْع��ِدهِ اْلِكتَ��اِب لِ��َم تَُح��آجُّ
ْس�لًِما َوَم�ا : " ، ثم قال تعالى) 65عمران، َم�ا َك�اَن إِْب�َراِهيُم يَهُوِديًّ�ا َوالَ نَْص�َرانِيًّا َولَِك�ن َك�اَن َحنِيفً�ا مُّ

الكريم�ة خاطب�ت أه�ل الكت�اب، ث�م بين�ت كت�بهم،   ، فاآلي�ة)67آل عم�ران،". ( َكاَن ِم�َن اْلُمْش�ِرِكيَن 
قُ�ْل يَ�ا أَْه�َل اْلِكتَ�اِب :" وقال تعالى. وهي التوراة واإلنجيل، وحددت أسمائهم، وهم اليود والنصارى

بُِّك�ْم َولَيَِزي�َدنَّ َكثِ  �ن رَّ �ا لَْستُْم َعلَى َشْيٍء َحتََّى تُقِيُم�وْا التَّ�ْوَراةَ َواِإلنِجي�َل َوَم�ا أُن�ِزَل إِلَ�ْيُكم مِّ �ْنهُم مَّ ي�راً مِّ
بِّ��َك طُْغيَانً��ا َوُكْف��ًرا فَ��الَ تَ��أَْس َعلَ��ى اْلقَ��ْوِم اْلَك��افِِرينَ أُن��ِزَل إِلَْي�� فاآلي��ة ). 68س��ورة المائ��دة،(." َك ِم��ن رَّ

فأم�ا اليه�ود والنص�ارى : "قال اب�ن حج�ر. خاطبت أهل الكتاب الذين نزلت عليهم التوراة واإلنجيل
 )1961الشوكاني،". (فهم المراد بأهل الكتاب باإلتفاق

يه��ود فرق��ة الس��امرة، وك��ل فرق��ة دان��ت ب��التوراة، كم��ا ي��دخل ف��ي النص��ارى وي��دخل ف��ي ال
الصابئة في قول أبي حنيفة وروايته عن أحمد، وفي رواية عنه أنه�م م�ن اليه�ود، وق�ال الص�احبان 

كم��ا ي��دخل ف��ي النص��ارى ك��ل م��ن دان ) 1961اب��ن الق��يم، . (إنه��م م��ن عب��دة األوث��ان: م��ن الحنفي��ة
طورية والملكي��ة والف��رنج وال��روم واألرم��ن وغي��رهم مم��ن انتس��ب إل��ى باإلنجي��ل كاليعقوبي��ة والنس��

 ) 1969ابن قدامه، . (عيسى عليه الصالة والسالم

واختلف الفقه�اء ف�ي النظ�ر ف�ي أه�ل الكت�ب المنزل�ة األخ�رى، مث�ل ص�حف إب�راهيم وه�ي 
عش�ر ص��حائف، وص�حف ش��يت، وه�ي مائ��ة وخمس�ون ص��حيفة، وكت�اب الزب��ور ال�ذي ن��زل عل��ى 

هم أهل الكت�اب، ويش�ملهم أحك�ام أه�ل الكت�اب، ألنه�م أص�حاب كت�ب : ل الحنفية والشافعيةفقا. داود
إِنَّ : "منزلة من السماء على أنبياء هللا تعالى، وتسمى كتبا، ونص عليها القرآن الكريم، فق�ال تع�الى

ُحِف اْألُولَ�ى  ، وق�ال )18،19س�ورة األعل�ى"(}19{ُص�ُحِف إِْب�َراِهيَم َوُموَس�ى } 18{هََذا لَفِي الصُّ
لِيَن   َوإِنَّهُ : " تعالى يُنَبَّ�أْ بَِم�ا   أَْم لَ�مْ :" ، وق�ال تع�الى)196سورة الش�عراء،" (} 196{لَفِي ُزبُِر اْألَوَّ

 )37-36سورة النجم،". (} 37{َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى } 36{فِي ُصُحِف ُموَسى 

". ي��ر الت��وراة واإلنجي��ل والفرق��انوأحطن��ا ب��أن هللا ع��ز وج��ل أن��زل كتب��ا غ: "ق��ال الش��افعي
لكن ال تنكح نساء أهل الكتاب من غير اليه�ود والنص�ارى، ألن : وقال الشافعية) 1968الشافعي، (

. األع���راض تبن����ى عل����ى االحتي����اط والمن����ع، بينم����ا تؤخ���ذ م����نهم الجزي����ة ألنه����ا تحم����ي دم����اءهم
 ) 1959الشيرازي،(،)1958الشربيني،(



ينحص��رون ف��ي اليه��ود والنص��ارى، وإن أتب��اع الزب��ور إن أه��ل الكت��اب : وق��ال الحنابل��ة
أَن تَقُولُ�وْا إِنََّم�ا أُن�ِزَل  : "والصحف األخرى ليسوا من أهل الكتاب، واستدلوا على ذلك بقوله تع�الى

) 156، س�ورة األنع�ام". (} 156{قَْبلِنَ�ا َوإِن ُكنَّ�ا َع�ن ِدَراَس�تِِهْم لََغ�افِلِيَن   اْلِكتَاُب َعلَى طَ�آئِفَتَْيِن ِم�ن
فاآلي��ة حص��رت أه��ل الكت��اب ف��ي ط��ائفتين فق��ط، وألن ه��ذه الص��حف ل��م تك��ن ش��رائع، ول��يس فيه��ا 
. أحكام، وإنما هي مواعظ وأمثال وحكم، فليس لها حرمة األحك�ام، وه�ذا ق�ول عن�د الش�افعية أيض�ا

 ) هـ1394البهوتي،(

ين بص�حف وإذا نظرنا إلى واقع الحال واالص�طالح الش�رعي ف�ال نج�د فرق�ة أو طائف�ة ت�د
إب��راهيم وش��يت، أو زب��ور داود، ول��م يتعام��ل المس��لمون ف��ي زم��ن الرس��ول ص��لى هللا علي��ه وس��لم، 
والخلفاء الراشدين ومن بعدهم م�ع طائف�ة م�ن ه�ذا الن�وع، وإن االص�طالح الش�رعي أله�ل الكت�اب 

لُ�وْا أَن تَقُو : "ورد في القرآن الك�ريم مقص�ورا عل�ى اليه�ود والنص�ارى، دون غي�رهم، فق�ال تع�الى
س���ورة "(}156{قَْبلِنَ���ا َوإِن ُكنَّ���ا َع���ن ِدَراَس���تِِهْم لََغ���افِلِيَن   إِنََّم���ا أُن���ِزَل اْلِكتَ���اُب َعلَ���ى طَ���آئِفَتَْيِن ِم���ن

يَ�ا أَْه�َل : " ، مما يدل على حصر أهل الكتاب في طائفتين دون غيرهما، وق�ال تع�الى)156األنعام،
وَن فِ��ي إِْب��َراِهي } 65{أَفَ��الَ تَْعقِلُ��وَن   َم َوَم��ا أُنِزلَ��ِت التَّ��وَراةُ َواإلنِجي��ُل إِالَّ ِم��ن بَْع��ِدهِ اْلِكتَ��اِب لِ��َم تَُح��آجُّ

وس�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة أن أحب�ار اليه�ود، ونص�ارى نج�ران، اجتمع�وا ). 65سورة آل عم�ران،"(
. آلي�ةفتنازعوا في إبراهيم علي�ه الس�الم، فأبط�ل هللا دع�واهم به�ذه ا. عند النبي صلى هللا عليه وسلم

ونخلص من ذلك إلى أن أهل الكتاب اصطالح شرعي خاص، يطلق على اليهود والنصارى فق�ط، 
 ).1989آل البيت،. (وهو القول الراجح

) 8. (س�ور) 9(آي�ة، ف�ي ) 31(موضعاً، ف�ي)31(ذكر القرآن الكريم مصطلح أهل الكتاب 
) اب، الحدي�د، الحش�ر، البين�ةالبق�رة، آل عم�ران، المائ�دة، النس�اء، األح�ز( وهي س�ورة, منها مدنية

األم�ر ال�ذي ي�دل عل�ى أن العالق�ة م�ع أه�ل الكت�اب ). العنكب�وت(وسورة واح�دة مكي�ة وه�ي س�ورة 
كانت في الفترة المدنية أكث�ر من�ه ف�ي الفت�رة المكي�ة، إض�افة إل�ى الوج�ود الكبي�ر أله�ل الكت�اب ف�ي 

 .القة والمنهج في التعامل معهمالمدينة المنورة، إضافة إلى حرص اإلسالم على بيان وتبيين الع

تناول��ت العدي��د م��ن الدراس��ات الح��ديث ع��ن أه��ل الكت��اب وأه��ل الذم��ة م��ن حي��ث طب��ائعهم 
 :االجتماعية والسياسية واالقتصادية، والعالقة مع المسلمين ومن هذه الدراسات

دراسة بعنوان أهل الذمة في ب�الد الش�ام تن�اول فيه�ا العالق�ة ب�ين ) 1997(أجرى الشريف 
حيث تع�رض الباح�ث إل�ى العدي�د م�ن الموض�وعات؛ . لمسلمين وأهل الذمة خالل العصر األمويا

كموقف أهل الذمة من الفتوحات اإلسالمية لبالد الشام، وعهود الصلح بين المسلمين وأه�ل الذم�ة، 
كم�ا تن�اول الباح�ث اإلس�هامات العام�ة والخاص�ة األه�ل . والحياة االجتماعية والسياسية ألهل الذمة

الذمة ف�ي العص�ر األم�وي، كم�ا تط�رق إل�ى الحري�ة الديني�ة الت�ي تمت�ع به�ا أه�ل الذم�ة ف�ي العص�ر 
 .األموي، وإلى المكانة العالية التي حظوا بها عند بعض الخلفاء

دراس���ة بعن���وان مس���اهمة الع���رب المس���حيين ف���ي الحض���ارة ) 1997(وأج���رى الحمارن���ة 
عمد الباحث إلى بيان ال�دور ال�ذي لعب�ه أه�ل الذم�ة حيث . العربية اإلسالمية، نظرة على بالد الشام

في الحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية قي بالد الشام، فقد كان دورهم مميز وأساسي في تك�وين 
كم��ا تن��اول . الت��اريخ العرب��ي وحض��ارته، إض��افة إل��ى مش��اركتهم الفاعل��ة ف��ي تعزي��ز دور الخالف��ة

اإلس��الم، وكي��ف لع��ب المس��يحيون دور ف��ي الحض��ارة الباح��ث األس��س المش��تركة ب��ين المس��يحية و
 .العربية اإلسالمية

حي�ث . دراسة بعنوان دور النصارى في إقرار الخالفة األموية) 1983(وأجرى البستاني 
يتعرض المؤلف لنقطة هامة وهي نفي ما قيل عن المس�لمين الف�اتحين ف�ي أنه�م أعمل�وا الس�يف ف�ي 



ويؤك�د الباح�ث عل�ى دور . هم عل�ى اعتن�اق الديان�ة اإلس�الميةرقاب سكان بالد الشام، وأنهم أجبرو
 .النصارى في إقرار الخالفة األموية على بالدهم بفضل ما لقوه من روح التسامح الديني عندهم

دراسة بعنوان سياسة عمر بن عبد العزيز الخارجية وموقفه ) 1995(كما أجرى جسوس 
ات التي تمت في عهد الخليفة عمر بن عبد العزي�ز، حيث يشير الباحث إلى الفتوح. تجاه أهل الذمة

والسياس��ة الخارجي��ة الت��ي أتبعه��ا أثن��اء عملي��ة الفتوح��ات، والس��فارات الت��ي أرس��لها الخليف��ة إل��ى 
كم�ا . اإلمبراطورية البيزنطينية، والمتمثلة بدعوة قادة اإلمبراطوري�ة لل�دخول ف�ي ال�دين اإلس�المي

بها أهل الذمة زمن خالقة عمر بن عبد العزيز عند توزيعي�ه يشير الباحث إلى المعاملة التي حظي 
 .للعطاء، فقد حاول مساواتهم مع مواطني المجتمع اإلسالمي

دراس��ة بعن��وان أه��ل الذم��ة ف��ي العص��ر الب��ويهي تناول��ت فيه��ا ) 2001الغ��زاوي(وأج��رت 
الهتمام والوظ�ائف التنظيمات الدينية ألهل الذمة والعالقة ما بين أهل الذمة والمسلمين والرعاية وا

كم�ا تناول�ت . ومشاركتهم في الحياة السياسية واإلداري�ة وعالق�تهم المباش�رة بالخلف�اء. التي شغلوها
الدراسة الحي�اة االجتماعي�ة والثقافي�ة أله�ل الذم�ة، م�ن حي�ث ع�اداتهم وتقالي�دهم ومالبس�هم وط�رق 

 . ل الذمةتزاوجهم، كما تناول أحد الفصول الحديث عن الحياة االقتصادية أله

دراسة بعنوان دور الموالي في المجتمع األم�وي م�ن الناحي�ة ) 1982(كما تناول الناطور 
االجتماعية واالقتص�ادية والثقافي�ة حي�ث اس�تعرض الباح�ث ف�ي ه�ذه الدراس�ة مفه�وم الم�والي عن�د 

ة الع��رب قب��ل وبع��د اإلس��الم إض��افة إل��ى تطرق��ه إل��ى اإلس��هامات الت��ي ق��ام به��ا الم��والي زم��ن الدول��
إض�افة إل�ى تناول�ه إلس�هامات . كما تناول الباحث دور الموالي في بناء المساجد والقصور. األموية

 . الموالي في نشأة علم الحديث والرواية والتفسير

ك�ل عل�ى ح�دة م�ن حي�ث الت�اريخ واألفك�ار ) اليهود والنص�ارى( نتحدث عن أهل الكتاب  
 .امةوسبب وزمن الدخل للجزيرة العربية وأماكن اإلق

 تاريخها وأفكارها -:اليهودية 

يربط كثير من العلماء بداية منش�أ اليهودي�ة وظهوره�ا ب�زمن ظه�ور إب�راهيم علي�ه الس�الم،          
بينما يربطه البعض اآلخر بموسى عليه السالم، ويحددون زمن ظه�ورهم ف�ي الق�رن الثال�ث عش�ر 

زم�ن ع�ودة االس�رائيلين م�ن باب�ل بع�د ويجعل�ه ال�بعض م�ردوداً إل�ى ) 1988سوسه، ( قبل الميالد 
بيد أن القرآن يج�زم بتبرئ�ة س�يدنا إب�راهيم علي�ه الس�الم م�ن االنتم�اء إل�ى ) 1997وجدي، (, األسر

اليهودية، وإن كان هو جد يعقوب علي�ه الس�الم ال�ذي ينس�ب إلي�ه بن�و إس�رائيل، ويؤك�د الق�رآن ب�أن 
وأنه ك�ان حنيف�اً مس�لماً وم�ا ك�ان م�ن المش�ركين، إبراهيم عليه السالم كان سليماً منها كل السالمة، 

وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُنِزلَِت التَّوَراةُ َواإلنِجيُل إِالَّ ِم�ن بَْع�ِدهِ : " قال تعالى أَفَ�الَ   يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُحآجُّ
وَن فِيَم�ا لَ�ْيَس لَُك�م بِ�ِه ِعْل�ٌم َوّهللاُ يَْعلَ�ُم هَاأَنتُْم هَُؤالء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكم بِِه ِعلٌم فَ } 65{تَْعقِلُوَن  لَِم تَُح�آجُّ
ْس�لًِما َوَم�ا َك�اَن ِم�َن } 66{تَْعلَُموَن   َوأَنتُْم الَ  َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَهُوِديًّا َوالَ نَْصَرانِيًّا َولَِك�ن َك�اَن َحنِيفً�ا مُّ

 ).67 – 65سورة آل عمران (  "} 67{اْلُمْشِرِكيَن 

مما سبق يتجلى لنا أن اليهود من الناحية العرقية والنسْليّة يرجعون إلى إسرائيل بن إسحاق          
بن إبراهيم، وأنهم م�ن ناحي�ة وص�فهم باليهودي�ة ال يمت�ون إل�ى إب�راهيم علي�ه الس�الم بص�لة، وأنه�م 

ون، وت�ابوا على الحق يعودون بذلك إلى عهد موسى عليه السالم بعد أن أنقذهم هللا م�ن أي�دي فرع�
إلى هللا تعالى ورجعوا إليه وإلى االلتزام بالحدود التي حددها لهم، أو إلى عه�د ع�ودتهم م�ن األس�ر 

 ).1986خالد، ( من بابل تائبين منيبين إلى هللا تعالى 



 -:أفكارها

معتق��دات اليه��ود كثي��رة؛ فم��نهم موح��دون، ولك��ن إلهه��م إل��ه غري��ب ألن��ه كم��ا ه��و وارد ف��ي          
ة التي بين أيديهم جاهل حين�اً وع�الم حين�اً أخ�ر، وض�عيف ت�ارة وق�وى ت�ارة أخ�رى، كم�ا أن�ه التورا

هو يهوه وهو سريع الغضب، ينتقم من شعبه كم�ا . ولهم إله خاص بهم. جشع متعطش لسفك الدماء
خال�د، .(وهو يحبهم وقد اصطفاهم من بين شعوب األرض وجعلهم شعبه المخت�ار. ينتقم من أعدائه

1986.( 

. وم�ن احتق�ر أق�والهم اس�تحق الم�وت. ومن أفك�ارهم أن الحاخام�ات معص�ومون ومنزه�ون         
وهم يعتقدون بأن�ه ال خ�الص لم�ن ت�رك تع�اليم التلم�ود، واش�تغل ب�التوراة فق�ط، ألن أق�وال التلم�ود 

أم�ا نظ�رتهم إل�ى األرواح فتختل�ف ب�اختالف ) 1999واف�ي، . ( أفضل مما جاء ف�ي ش�ريعة موس�ى
وأن . فإن كان يهودياً، فروحه متميزة عن أرواح الناس، وذلك ألنها ج�زء م�ن هللا تع�الى صاحبها،

وال يعتب�ر ف�ي أفك�ارهم قت�ل اليه�ودي . لم يكن يهودياً، فروحه شيطانية وتش�بهه ب�أرواح الحيوان�ات
لغي��ر اليه��ودي جناي��ة، ألن��ه ف��ي ش��ريعة التلم��ود فع��ل م��رض ل، ألن لح��م األمي��ين ه��و لح��م حمي��ر، 

والس�رقة عن�دهم محرم�ة م�ن اليه�ودي، ولكنه�ا ج�ائزة ) 2002الف�اروقي،( فتهم نطفة حيواناتونط
م��ن غي��ره أي م��ن الخ��ارجين ع��ن دي��ن اليه��ود، وذل��ك ألن ال��دنيا كله��ا خلق��ت ألجله��م فه��ي تخص��هم 
وحدهم ولهم عليها حق التسلط كما أن شريعة اليهود تحرم الزنا على اليهودي إذ كان م�ع يهودي�ة، 

بيحه له مع غير اليهوديات، وتجعل يمين اليهودي مع غي�ره غي�ر ملزم�ة ل�ه بش�يء وعل�ى ولكنها ت
أم�ا عقي�دتهم ف�ي الس�يدة م�ريم عليه�ا الس�الم ). 2001حس�ين،( هذا فإن�ه يج�وز ل�ه أن يحل�ف زوراً 

فرموها بالزنا، ونسبوا إليه�ا ارتك�اب الفاحش�ة، ووص�فوا عيس�ى علي�ه الس�الم بأن�ه أب�ن زن�ى، كم�ا 
.( ثته، وجحدوا اإلنجيل، وحكموا على عيسى بأن وثني وساحر ومجن�ون ويه�ودي مرت�دأنكروا بع
 ) 1988الطبري، 

 ):زمن الدخول وسببه( اليهود في الجزيرة العربية 

ليس من اليسير التحق�ق بدق�ة م�ن ال�زمن ال�ذي ب�دأ في�ه دخ�ول اليه�ود جزي�رة الع�رب ولك�ن          
وهن��اك م��ن ي��رى أن اليه��ود ). 2002العزي��ز، (بق��رون  يب��دو أن ذل��ك ق��د وق��ع قب��ل ظه��ور اإلس��الم

وي��������رى آخ��������ر أنه��������م ج��������اءوا م��������ن فلس��������طين ). 1957الحم��������وي، (ع��������رب ته��������ودوا 
ويقول ). 1979أمين،.(وآخر يرى أنهم من المهاجرين والمتهودين) 1980األصفهاني،.(مهاجرين

ع��ي اتص��ال ولم��ا كان��ت فلس��طين امت��داداً طبيعي��اً للحج��از، ك��ان الطبي) "513، ص 1970عل��ي، (
سكانها بالحجاز، واتصال سكان الحجاز بفلس�طين، وذه�اب جالي�ات يهودي�ة إل�ى الجزي�رة العربي�ة 
الغربية لالتجار ولإلقامة هناك خاصة بعد فتوح الدول الكبرى لفلسطين واستيالئها عليها، وهجرة 

اس�بة لهج�رة اليه�ود اليهود إلى الخارج، فكانت الجزيرة العربية الغربية من األماكن المالئم�ة والمن
 ".إليها وإقامتهم فيها، وال سيما عند مواقع المياه وفي األرض الخصبة العامرة

ومع ذلك؛ فإن أكثر األخبار تكاد تلتقي عل�ى أن س�بب ن�زوح بع�ض الجالي�ات اليهودي�ة إل�ى          
ا ف�ي الق�رن شبه الجزيرة العربية هو الغزوات المتوالية التي تعرض�ت له�ا فلس�طين والش�ام بكامله�

الميالدي األول، ثم القهر واإلذالل المتواصالن اللذان كان يالقيهما اليهود سكان تل�ك المنطق�ة م�ن 
 ).1986خالد، . (الذين كانوا يشنون تلك الغزوات فرساً كانوا أو روماناً 

 -:أماكن سكناهم

ان، بينم�ا اس�تهوت بحث اليهود عن أماكن خص�بة لإلقام�ة فيه�ا، فن�زل قس�ماً م�نهم ف�ي نج�ر         
قسماً أخر منهم بعض الواحات المنتشرة في مناطق الحجاز، فنزلوا فيها واستعمروا بعض�ها، مث�ل 



تيماء وف�دك وخيب�ر ووادي الق�رى ويث�رب الت�ي س�كنها م�نهم ث�الث قبائ�ل وه�م بن�و النض�ير، وبن�و 
 ).1979أمين، (قينقاع وبنو قريضة 

ات استقرت في مواضع العيون والمياه م�ن وادي الق�رى وقد انتشر اليهود جماعات، جماع         
وتيم��اء وخيب��ر إل��ى يث��رب، فبن��وا فيه��ا الحص��ون لحماي��ة أنفس��هم وأرض��هم وزرعه��م م��ن اعت��داء 
األعراب عليهم، وقد أمنوا على أنفسهم باالتفاق مع رؤساء القبائل الس�اكنة ف�ي ج�وارهم عل�ى دف�ع 

 ).1970علي، .(ضائهمإتاوة لهم، وعلى تقديم الهدايا إليهم الستر

 :تاريخها وأفكارها: النصرانية

تعتب��ر النص��رانية ال��دين الث��اني بع��د اليهودي��ة م��ن حي��ث النش��أة ج��اء به��ا س��يدنا عيس��ى علي��ه          
والنصرانية دي�ن ق�ام عل�ى أس�س ومب�ادئ اليهودي�ة . السالم منذ إلفي سنة تقريباً حامالً معه اإلنجيل

عيسى عليه الس�الم وه�و حام�ل مش�علها، وب�اني ركائزه�ا م�ن بن�ي  وأحكامها وتشريعاتها، فقد كان
خال��د، . (ولم��ا اص��طفاه هللا للرس��الة ك��ان يتوج��ه ف��ي دعوت��ه إل��ى بن��ي إس��رائيل وح��دهم. إس��رائيل

1986.( 

وك�ان تواج�د النص�ارى . انتشرت النصرانية في البالد العربية قب�ل اإلس�الم انتش�اراً كبي�راً           
. ون�ادراً م�ا كان�ت القبيل�ة بكامله�ا عل�ى النص�رانية. لى شكل أفراد أو مجموع�اتداخل تلك البالد ع

فقد كان تنصرهم كثيفاً نس�بياً ف�ي نج�ران والحي�رة . كما تفاوت تنصر العرب من منطقة إلى أخرى
كم�ا أن تنص�ر بع�ض القبائ�ل . بينم�ا ك�ان فردي�اً ف�ي الحج�از. وغسان وبادية الش�ام وش�مال س�وريه

تلقائي��اً ف��ي الع��ادة أي االقتن��اع بالديان��ة المس��يحية؛ ب��ل ف��ي أغلب��ه يرج��ع إل��ى تنص��ر  العربي��ة ل��م يك��ن
كما أن تنصر الملوك واألمراء ف�ي الغال�ب ل�م يك�ن ألس�باب إيماني�ة فق�ط، فق�د . ملوكهم أو أمراؤهم

يك��������ون الس��������بب الطم���������ع بالج��������اه والمنص��������ب والم���������ادة أو الحص��������ول عل��������ى ال���������دعم 
 )1986كوثراني،.(والمساندة

 :النصرانيةأفكار 

كم�ا . من أوائل أفكار النصرانية وأبرزها هو االعتق�اد بنب�وة عيس�ى ل، واالعتق�اد بإلوهيت�ه         
أن�ه م�ن أه�م أفك�ارهم ه�و اإليم��ان المطل�ق بص�لب عيس�ى علي�ه الس��الم، وأن�ه ق�د م�ات عل�ى خش��به 

ب�ر موض�وع التثلي�ث م�ن ويعت. الصليب ثم دفن، وأنه قام من قبره بعد ثالثة أيام وارتفع إلى السماء
 ).1999نصر هللا، . (أهم األفكار عند النصارى أي اعتقادهم بألوهية األب واالبن والروح القدس

 ):زمن الدخول وسببه( النصارى في الجزيرة العربية 

يك��اد يك��ون م��ن المتع��ذر تقريب��اً تتب��ع ال��زمن ال��ذي دخل��ت في��ه النص��رانية الجزي��رة العربي��ة          
لتعيين، وإن ك�ان بع�ض رج�ال الت�أريخ الكنس�ي يميل�ون إل�ى أن ي�ردوا ذل�ك إل�ى األي�ام وتحديدها با

بي��َد أن الكثي��رين م��ن الم��ؤخرين ينس��بون دخ��ول ). 1989ش��يخو،(األول��ى م��ن الت��اريخ النص��راني 
النصرانية إلى الجزيرة العربية إلى سبب التبشير الذي كان يقوم ب�ه بع�ض الرهب�ان، كم�ا ينس�بونه 

النس��اك م��ن النص��ارى ال��ذين هرب��وا ب��دينهم م��ن ض��غط اليه��ود ومك��رههم وم��ن  إل��ى تس��رب بع��ض
فإذا كانت ). 1986خالد، (ضغوط الحكام الرومانيين إلى عمق الصحراء ليعيشوا بعيدين عن ذلك 

اليهودية قد دخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة ف�إن دخ�ول النص�رانية إليه�ا بالتبش�ير وب�دخول 
عل��ي، . (وبالتج��ارة، وب��الرقيق. إليه��ا للع��يش بعي��دين ع��ن مل��ذات ال��دنيا،بع��ض النس��اك والرهب��ان 

1970.( 



 -:أماكن سكناهم في الجزيرة العربية

ثبت أن أديرة رهبان النصارى ونَساكهم قد انتشرت في أماكن متفرقة من الجزيرة في نجد          
ائ�ل العربي�ة العريق�ة، والحجاز، وجنوب الجزيرة وش�رقها كم�ا انتش�رت النص�رانية ف�ي بع�ض القب

فكانت في ربيعة، وغسان، وقسم من قض�اعة وط�ئ وم�ذحج وبه�راء وتن�وخ ولخ�م، كم�ا دخ�ل ف�ي 
النص��رانية كثي��ر م��ن مل��وك الغساس��نة، فق��د أش��ار أه��ل األخب��ار إل��ى تنص��ر بع��ض مل��وك الحي��رة، 

 ).1986خالد،(ونسبوا إليهم بناء األديرة، 

 :مشكلة الدراسة

ات والرس���ائل الجان���ب ال���ديني والت���اريخي واالجتم���اعي تناول���ت المص���ادر واألطروح���
وعلي�ه ف�إن الغ�رض م�ن . والسياسي واالقتصادي ألهل الكتاب، ولكنه�ا ل�م تع�الج الجان�ب الترب�وي

 . الدراسة هو استقصاء مؤسسات التربية ومصادرها عند أهل الكتاب في العصر النبوي

 :أسئلة الدراسة

 ائدة لدى أهل الكتاب في العصر النبوي؟ما هي مصادر التربية التي كانت س. 1

 ما هي مؤسسات التربية التي كانت سائدة لدى أهل الكتاب في العصر النبوي؟. 2

 :التعريفات اإلجرائية

 .هي األماكن المتخصصة بتعليم أبناء أهل الكتاب ومن العصر النبوي -:المؤسسات التربوية

الكتاب يعتمدونها لتدريس أبن�ائهم، زم�ن العص�ر المراجع والكتب التي كان أهل  -:مصادر التربية
 .النبوي

 . اليهود والنصارى الذين عاشوا في العصر النبوي -:أهل الكتاب

 :محددات الدراسة

سيقتص��ر ه��ذا البح��ث عل��ى مؤسس��ات التربي��ة ومص��ادرها ل��دى أه��ل الكت��اب ف��ي العص��ر                  .1
 النبوي

 :منهج الدراسة: الفصل الثالث

يتكون مجتمع الدراسة م�ن المؤلف�ات الت�ي تناول�ت أحك�ام أه�ل الكت�اب ف�ي : مجتمع الدراسة         
وم�ن مجموع�ة م�ن الوث��ائق والرس�ائل الت�ي بعثه�ا الرس��ول . اإلس�الم وأحك�ام ال�ذميين والمس��تأمنين

صلى هللا عليه وسلم إل�ى أه�ل الكت�اب، وم�ن دراس�ة الحي�اة االجتماعي�ة زم�ن رس�ول هللا ص�لى هللا 
 .وسلم عليه

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التاريخي التحليلي، والذي يتضمن وص�ف وتحلي�ل   :المنهجية
ل�ذا ف�إن البح�ث . أهم األفكار الواردة في تلك المؤلفات السابقة بغي�ة بي�ان أه�م األفك�ار ال�واردة فبه�ا

 :سوف يعتمد على نوعين من المراجع



هي مجموعة المص�ادر األولي�ة الت�ي عرض�ت المعلوم�ات األساس�ية و: المراجع الرئيسية                  )أ 
 المباشرة عن العهد النبوي 

وهي تلك المراجع التي استقت معلوماتها من المراجع األولي�ة، متناول�ة : المراجع الثانوية             )ب 
 .كل المراجع بالتحليل والمقارنة

 :مصادر البحث               )ج 

وهي رسائل وعهود ومواثيق الص�لح الت�ي بعثه�ا الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم : ةالمصادر األولي
 .إلى أهل الكتاب

 :وهي التعليقات والشروحات الحديثة على تلك الرسائل وتتمثل في: المصادر الثانوية

 .الرسائل الجامعية. ج         .الدوريات.ب          .الكتب. أ

 :إجراءات الدراسة

الدراس�ة س�يتبع الباحث�ان منهجي�ة التحلي�ل م�ن خ�الل الس�ير ف�ي الط�رق  لإلجابة عن أس�ئلة
 :واإلجراءات التالية

الرج��وع إل��ى الرس��ائل والوث��ائق السياس��ية زم��ن رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم، والت��ي                   )أ 
 .وجهت إلى أهل الكتاب

قة الت��ي تناول��ت تل��ك الرس��ائل ب��التعليق الرج��وع إل��ى األدب النظ��ري والدراس��ات الس��اب             )ب 
 .والتوضيح

 الفصل الرابع

 .الحياة االجتماعية واالقتصادية ألهل الكتاب خالل العصر النبوي والراشدي واألموي 

مارس أهل الكتاب حياتهم االجتماعية واالقتصادية داخل المجتم�ع اإلس�المي بك�ل سالس�ة 
 .ياد ومناسبات تميزهم عن المسلمينفكانت لهم عادات وتقاليد وأعراف وأع. ويسر

اتبع المسلمون سياسة التعايش الديني مع أه�ل الكت�اب، مم�ا أدى إل�ى الس�الم واألم�ن، وق�د 
نص القرآن الك�ريم عل�ى وج�وب الح�رص عل�ى ه�ذا التع�ايش، وح�ِرَص الُخلف�اء عل�ى ه�ذه ال�روح 

ا وأبن�اء ال�ديانات األخ�رى وقد حدثنا تاريخ عمر بن الخطاب بأنه أوصى رجالة بأن يعيشو. الطيبة
في وئام وسالم، وأن ينظروا إلى اإلنسانية نظرة مشتركة، وأنها ميراث لكل فرد يع�يش عل�ى ه�ذه 

كم���ا أعط��ى عم��ر ب���ن الخط��اب أه��ل بي���ت المق��دس األم��ان عل���ى األرواح . األرض نص��يب من��ه
 )1969الخربوطلي،.(واألموال والكنائس

فأب�اح اإلس�الم . ماعية قائمة على المودة والتعايشأقام اإلسالم مع أهل الكتاب عالقات اجت
للمسلم الزواج بغير المسلمة من أهل الكتاب، وجعل لها من الحقوق ما للزوج�ة المس�لمة، ف�رخص 

 . لها البقاء على دينها ومعتقداتها

 الحياة االجتماعية لليهود



اة، وخرج�ت سيل بطح�ان، والعقي�ق، وس�يل قن�: كان مجتمع اليهود ينزلون مجتمع السيول
قريظة وإخوانهم بنو هذل وعمرو فنزلوا بالعالية على وادي مزينيب ومهزوز، فن�زل بن�و النض�ير 

وكانوا أول من احتف�ر فيه�ا اآلب�ار، واغت�رس . على مزينيب، ونزل بنو قريظة وهذل على مهزوز
أس�د ب�ن عبي�د، ومن أوالد هذل أو هدل ثعلبة، وأسد ابنا س�تيه، و. األشجار وابتنوا اآلطام والمنازل

وكان بنو قينقاع يسكنون عن�د منته�ى جس�ر بطح�ان مم�ا . ورفاعة بن سموأل وكنيت وفيه ابنا هذل
يل��ي العالي��ة، ون��زل بن��و حج��ر عن��د المش��ربة الت��ي عن��د الجس��ر، ون��زل بن��و زع��ورا عن��د مش��ربة أم 

 ) 2000سالم،.(إبراهيم، ونزل بنو وزيد الالت قريبا من بني غضينة

جماعات اس�تقرت ف�ي مواض�ع المي�اه والعي�ون م�ن وادي الق�رى وتيم�اء  وقد انتشر اليهود
. وخيبر إلى يثرب، فبنوا فيها اآلطام لحماية أنفسهم وأرضهم وزرعهم من اعتداء األع�راب عل�يهم

، وق��د كت��ب إل��يهم ) بن��و جنب��ة(عن��د ظه��ور اإلس��الم ق��وم م��ن اليه��ود اس��مهم ) تفن��ا(وك��ان يق��يم ف��ي 
وكت�ب إل�ى . يدعوهم إلى اإلسالم أو إلى دفع الجزي�ة) تفنا(وإلى أهل  الرسول صلى هللا عليه وسلم

 )1960ابن سعد،). (بنو عريض(وإلى قوم آخرين اسمهم ) بنو عادياة(قوم يهود اسمهم 

وسكن اليهود يث�رب، س�كنها بن�و عكرم�ة، وبن�و ثعلب�ة، وبن�و محم�ر، وبن�و زع�ورا، وبن�و 
، وبن�و به�دل، وبن�و ع�وف، وبن�و القص�يص، وبن�و قينقاع، وبنو زي�د، وبن�و النض�ير، وبن�و قريظ�ة

ماسلة سكن هؤالء المدينة وأطرافها، وكان يسكن معهم من غير بني إسرائيل بط�ون الع�رب م�نهم 
بن��و الحرم��ان ح��ي م��ن ال��يمن، وبن��و مرث��د ح��ي م��ن بل��ى، وبن��و ني��ف وه��م م��ن بل��ى أيض��ا ، وبن��و : 

عل��ي، .(و الش��طية ح��ي م��ن غس��انمعاوي��ة ح��ي م��ن بن��ي س��ليم، ث��م م��ن بن��ي الح��رث ب��ن بهت��ه، وبن��
1970 ( 

وكانت يثرب تضم مع اليه�ود قب�ل أن يس�كنها األوس والخ�زرج قبائ�ل بن�و عكرم�ة، وبن�و 
ثعلبة، وبنو محر، وبنو زعورا، وبنو قينقاع، وبنو زيد، وبنو النض�ير، وبن�و قريظ�ة، وبن�و به�دل، 

عل�ى قم�م الجب�ال ) ط�اماآل( وبنو عوف، وبنو القصيص، وف�ي يث�رب أق�ام ه�ؤالء اليه�ود الحص�ون
ليتحصنوا بها في أوقات الحروب، ويلجأ إليه�ا النس�اء والش�يوخ واألطف�ال، وكثي�را م�ا ك�ان اليه�ود 
يتعرضون لغ�زو الط�امعين ف�ي أم�والهم وحاص�التهم الزراعي�ة م�ن األع�راب، والبط�ون اليهودي�ة 

أب�ي الحقي��ق وم�ن أش�هر تل��ك الحص�ون حص�ن األبل��ق للس�موأل، وحص�ن القم��ومي لبن�ي . األخ�رى
 )1978آرنولد،.(وحصون الساللم والوطح لقوم سعد بن معاذ 

اندمج اليهود في حياة العرب الوثنيين وتعلموا لغاتهم وتكلموا العربية وأخ�ذوا ب�الكثير م�ن 
الع��ادات العربي��ة خاص��ة وق��د ت��أثر ه��ؤالء اليه��ود بجي��رانهم الع��رب فانقس��موا إل��ى قبائ��ل وبط��ون، 

نت لغتهم العربية لكنها غير خالصة، مش�وبة بالرطان�ة العبري�ة ألنه�م ل�م واتخذوا اسماء عربية وكا
يتركوا استعمال اللغة العبرية تركا تاما، بل ك�انوا يس�تعملونها ف�ي ص�لواتهم ودراس�تهم، فك�ان م�ن 

 )1978أرنولد، . (الضروري أن يدخل في عربيتهم بعض كلماتها

عاش��ت ف��ي . ن��و النض��ير، وبن��و قينق��اعبن��و قريظ��ة، وب: وأكب��ر ه��ذه القبائ��ل اليهودي��ة ث��الث
معازله��ا م��ن يث��رب وبج��وارهم أقام��ت بط��ون يهودي��ة ص��غيرة، وت��أثر اليه��ود بجي��رانهم الع��رب 
فانقس��موا إل��ى قبائ��ل وبط��ون، واتخ��ذوا أس��ماء عربي��ة، وك��انوا يتخ��اطبون بالعربي��ة، ولكنه��ا كان��ت 

متح�اجزة ع�ن الع�رب فك�انوا  عربية تتداخل فيها رطانة عبرية، ولكنهم ظلوا مع ذلك يؤلفون طبقة
يح��افظون عل��ى انتس��ابهم إل��ى الم��دن واألق��اليم الت��ي ق��دموا منه��ا، كم��ا أنه��م وض��عوا لمع��الم يث��رب 

، ووادي مهزوز معناه مج�رى )االعتماد( ومواضعها أسماء عبرية، فوادي بطحان يعنى بالعبرية 
للغ��ة العبري��ة الف��الح الم��اء، وبئ��ر أري��س ال ينس��ب إل��ى ش��خص به��ذا االس��م، ولك��ن أري��س تعن��ي با

 ) 1993الشريف،.(الحارث



وكان اليهود يخشون على أنفسهم من جيرانهم العرب، ولعله�م أدرك�وا أن ق�راهم الخص�بة 
ومزارعهم الغنية باألش�جار وبالثم�ار، وودي�انهم الت�ي تف�يض بالمي�اه ، وآب�ارهم وعي�ونهم العدي�دة، 

ى اإلكث�ار م�ن بن�اء اآلط�ام والحص�ون، سوف توجه إليهم أنظار عرب الصحراء، ولذلك عمدوا إل�
وازدادت ه��ذه الحص��ون كث��رة بع��د ن��زول األوس والخ��زرج وتطلعه��م إل��ى الس��يادة الفعلي��ة عل��ى 

 )2000سالم، .(المدينة

إن اليهود قد مارسوا أعماال كان يأنف منه�ا الع�رب وه�ي الص�ناعة، وبع�ض التج�ارة ف�ي 
س��واق حي��ث أن أس��واق الع��رب موس��مية أس��واق ثابت��ة، ف��ي الوق��ت ال��ذي ل��م يك��ن للع��رب ه��ذه األ

). الص�يف والش�تاء(ومتنقلة، فمن سوق عكاظ إلى ذي الحليفة إل�ى من�ى إل�ى رحلت�ي الش�ام وال�يمن 
فسوق بني قينقاع كان م�ن جمل�ة . أما اليهود على العموم فقد استقروا في أسواقهم خاصة في يثرب
ال�ذهب، أم��ا الص�ناعات فق��د كان��ت  األس�واق الكبي��رة الت�ي يت��اجرون ب�ه بمختل��ف البض�ائع وخاص��ة

السالح على رأسها، ولق�د أف�ادتهم ه�ذه المهن�ة بتحدي�د األس�لحة إل�ى المتح�اربين الع�رب ف�ي أي�امهم 
وه�ذه . التي أعجزت المؤرخين عدها وحص�رها، وال ينته�ي ي�وم إال ويتل�وه ي�وم آخ�ر أش�د وأقس�ى

جي��رانهم، ل��م يتزوج��وا م��ن  الص��ناعة جعل��ت له��م ق��وة ذاتي��ة، ربم��ا حم��تهم ف��ي بع��ض األحي��ان م��ن
 -إن ص�حت الرواي�ة وه�ي بعي�دة ع�ن الص�واب -الوثنيين ولم يزوجوهم ،وما كان م�ن فس�ق ملكه�م

آل . (ف���إن ه���ذا ش���أن خ���اص، أم���ا ه���م فق���د آث���روا االعت���زال ض���من ح���دودهم وآط���امهم وحص���ونم
 )1983الشيخ،

  

  

 : قبائل اليهود 

ه��ذه   ا، وربم��ا بل��غ ع��دد رج��الذه��ب اإلخب��اريون إل��ى أنه��ا بلغ��ت أكث��ر م��ن عش��رين بطن��
 ) 1977مهران،. (القبائل البالغين أكثر من ألفين

وعرف في التاريخ اإلسالمي من هذه القبائل ث�الث، كان�ت ذات ب�أس وق�وة، وع�دد كبي�ر، 
بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، ويأتي هذا الترتيب حسب زم�ن : وصاحبة أمالك وهم 
ارتأينا الوقوف عليهم دون غيرهم نظرا الحتكاكهم باألنصار قب�ل ولقد . اصطدامهم بالمسلمين

اإلس��الم وبع��ده، وم��وقفهم م��ن المس��لمين بع��د ذل��ك، وبأن��ه ك��ان لت��أثيرهم ف��ي حي��اة الع��رب ف��ي 
المدين��ة أكث��ر م��ن غي��رهم، ويض��اف إل��ى ه��ذه القبائ��ل ال��ثالث الع��رب المته��ودون باعتب��ار أنه��م 

 . العبوا دورا كبيرا في حياة المدينة أيض

 : عدا المدينة -مواقع اليهود في الحجاز

وقد اشتهر يهود خيبر من بين سائر يهود الحجاز بشجاعتهم، وخيبر موض�ع غزي�ر : خيبر  .1
المياه كثيرة، وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من نخيل، وعند إجالء اليهود عن 

. وبع�ض م�نهم إل�ى م�ص خيبر تفرقوا فذهب بعضهم إلى العراق، وبعض آخر إلى الشام،
وق��د بق��وا ف��ي ه��ذه المن��اطق متعص��بين ل��وطنهم الق��ديم خيب��ر ين��ادون بش��عارهم ال��ذي ك��انوا 

 ) 1983آل الشيخ، ).(يا آل يثرب(ينادون به قبل اإلسالم وهو 

قد أقام زمانا فيها حي�ث ) بنونيد(من المواضع القديمة وقد سبق القول بأن الملك : تيماء -2     
له، وهي في موقع حسن، وملتقى ط�رق هام�ة يس�لكها التج�ار، وق�د اس�تبد به�ا اتخذها عاصمة 



اس��تغلوا أرض��ها فزرعوه��ا، . اليه��ود فأق��اموا به��ا وجعلوه��ا م��ن أه��م مس��توطناتهم ف��ي الحج��از
واستنبطوا الماء من اآلبار، باإلضافة إل�ى واحته�ا ذات المي�اه العذب�ة الغزي�رة الت�ي كان�ت ذات 

وفيه��ا حص��ن ) ام��رئ الق��يس(وإعم��اره، وق��د ذك��رت ف��ي ش��عر فض��ل ف��ي تك��وين ه��ذا الموق��ع 
 )1956البالذري،. (السموأل بن عاديا المذكور في قصص امرئ القيس الشاعر

وبعد أن فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيبر، وبلغ أهل تيماء ما حدث إلخ�وانهم ف�ي 
للهج�رة فض�من له�م  خيبر ووادي القرى وفدك قبلوا الجزي�ة وص�الحوا الرس�ول ف�ي س�نة تس�ع

، وق�د نعت�ت )األبل�ق(وعل�ى تيم�اء ك�ان يش�رف حص�ن الس�موأل . بذلك حرية بق�ائهم ف�ي دي�نهم
 )1957الحموي، . (تيماء في بعض األشعار بتيماء اليهود

وتوجد اليوم بقية لألبلق الفرد الذي افتخر السموأل به، وكذلك يهود تيماء، وليس بمس�تبعد 
، أو م�ن بقاي�ا قص�ور رجال�ه، أو م�ن بقاي�ا أبني�ة )بنوني�د(قص�ر  أن يكون ذلك الحصن من بقايا

غيره ممن نزل هذا المكان، وقد يكون بناء أقامه السموأل وبناه بحجر تلك األبنية القديمة، وقد 
أكسب قصر السموأل هذا الموضع شهرة، وأكسبه خبر وفاء السموأل شهرة كذلك عل�ى النح�و 

 )1970علي،. (المذكور في كتب األدب واألخبار

موضع آخر من المواضع التي غلب عليه اليه�ود، وس�كانه مث�ل أغل�ب يه�ود الحج�از : فدك -3
مزارعون، عاش�وا عل�ى الزراع�ة كم�ا اش�تغلوا بالتج�ارة وب�بعض الح�رف الت�ي تخص�ص به�ا 
اليهود مثل الصباغة والحدادة والنجارة، والموضع من المواضع القديمة التي يعود عهدها إلى 

سالم وقد ذكره الملك بنونيد في جمل�ة المواض�ع الت�ي زاره�ا والت�ي خض�عت لحكم�ه ما قبل اإل
يوش��ع ب��ن ( ف��ي الحج��از، وك��ان رئ��يس ف��دك عن��د ظه��ور اإلس��الم وهج��رة الرس��ول إل��ى يث��رب

 ) 1993غضبان، ).(نون

وهو من المواضع الت�ي غص�ت ب�اليهود، فك�ان أمكث�ر أهله�ا م�نهم، وق�د ك�ان : وادي القرى -4
زارعين، وقد حفروا بها اآلب�ار، وتح�الفوا م�ع األع�راب، عاش�وا معه�م متح�الفين يهوده من الم

يعملون بالزرع، وقد غزاهم الرسول صلى هللا عليه وسلم س�نة س�بع للهج�رة عل�ى أُث�ر إص�ابة 
ك�ان أه�داه ) حس�مى(وه�و م�ولى مول�د م�ن . مولى الرس�ول بس�هم غ�ارب قتل�ه) مدعم األسود(
 )1983آل الشيخ،).(روة بن عمرو الجذاميف(أو ) رفاعة بن زيد الجذامي(

. وكان من بين أهل مقنا وأيلة في أيام الرسول ص�لى هللا علي�ه وس�لم ق�وم م�ن اليه�ود ك�ذلك -5
وكذلك أهل بقية القرى الواقعة في أع�الي الحج�از وعل�ى س�احل البح�ر األحم�ر، وق�د ص�الحوا 

) بنو جنبه(ومن هؤالء اليهود . ءالرسول على الجزية، وبذلك ضمنوا لهم البقاء في هذه األنحا
 )  1980أبو الفضل،).(بنو عريض(، و )بنو غاديا(، و ) مقنا(وهم يهود من 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويثرب فج�اؤوا إليه�ا، ول�م تك�ن ق�د أس�لمت  -6
أن يك�ون  بعد فأقاموا بها للتجارة، فلما صالح أهل الطائف الرسول ص�لى هللا علي�ه وس�لم عل�ى

ما هم في أيديهم من أم�والهم، ورك�ائزهم، واش�ترط عل�يهم أن ال يراب�وا،   يسلموا ويقرهم على
يهوده��ا وبق��وا فيه��ا وم��ن   ، وض��عت الجزي��ة عل��ى)رب��ا(وال يش��ربوا الخم��ر، وك��انوا أص��حاب

 )1980أبو الفضل، . (بعضهم ابتاعوا أمواله بالطائف

ف�ي جن�وب المدين�ة حت�ى ال�يمن لع�دم إش�ارة أه�ل  ويظهر أنه ل�م تك�ن لليه�ود جالي�ات كبي�رة -7
األخبار لهم، وإن كنت ال أستبعد وجود أفراد وأسر منهم في مكة وف�ي ع�دن وف�ي الم�دن الت�ي 
اشتهرت بالتجارة كبعض م�وانئ البح�ر األحم�ر، وم�وانئ س�واحل العربي�ة الجنوبي�ة، غي�ر أن 



. اوز مح�يط التج�ارة واالتج�اروجودهم في هذه المواضع لم يكن ل�ه أث�ر واض�ح مه�م، فل�م يتج�
 )1980أبو الفضل، (

 : الحياة االقتصادية عند اليهود 

انتشر اليهود في نواحي البلد كله�ا إل�ى العالي�ة، وابتن�وا فيه�ا اآلط�ام واألم�وال والم�زارع، 
وكان�ت م�أوى للنس�اء واألطف�ال . وكان لآلطام أهمية كبيرة إذ يلجأون إليها عندما يهاجمهم األعداء

ج��زة ح��ين يخ��رج الرج��ال للقت��ال، كم��ا كان��ت تس��تعمل كمخ��زن للغ��الل والثم��ار والحاص��الت والع
وإذا ه�اجمهم . وكان يوجد في كل آطم بئرا أو أكث�ر يس�تقى من�ه أهل�ه. الزراعية والسالح واألموال

وربم�ا . عدو لجأوا إلى اآلط�ام، كم�ا كان�ت ه�ذه اآلط�ام تش�تمل عل�ى المعاب�د ألداء الطق�وس الديني�ة
السبب في كثرة ما بنى اليهود م�ن آط�ام إل�ى إحساس�هم بع�دم االس�تقرار وخ�وفهم م�ن هج�وم يرجع 

 ) 1993الشريف، .(القبائل عليهم

ك��ان اليه��ود يزرع��ون األراض��ي الت��ي يعيش��ون به��ا وينتج��ون م��ا يحتاج��ه األه��الي وك��انوا 
خص��بة  ألن أرض المدين��ة بركاني��ة. يزرع��ون تح��ت النخ��ل، وم��زارعهم غني��ة باألش��جار والثم��ار

وكانت النخيل ه�ي أه�م المزروع�ات، وي�أتي بع�دها الش�عير، كم�ا ك�ان . بغزارة  وتتوفر فيها المياه
وأث��رى اليه��ود كثي��را م��ن الزراع��ة وم��نهم مخيري��ق . ي��زرع القم��ح والك��روم والفواك��ه مث��ل الرم��ان

عة وكان�ت المدين�ة موطن�ا م�ن م�واطن ص�نا) اب�ن هش�ام، .( اليهودي الذي كثرت أمواله من النخ�ل
األسلحة من دروع اشتهر اليهود بصناعتها وروج�وا له�ا، واش�تهروا بص�ناعة الس�يوف والس�هام ، 

وك�ان . درع 300ف�رس،  1500رم�ح،  2000س�يف،  1500فقد غ�نم المس�لمون م�ن بن�ي قريظ�ة 
اليهود يصرفون صناعاتهم من حلى وسالح ألهل مكة المكرمة والط�ائف وخيب�ر وك�انوا يتب�ادلون 

. وف��ي نف��س الوق��ت يمت��ار أه��ل مك��ة المكرم��ة م��ا يحت��اجون إلي��ه م��ن تم��ر المدين��ةالمن��افع معه��م 
ومن الصناعات التي اشتهروا بها الصياغة وبالذات بنو قينقاع ، فكان بالمدينة ) 1993الشريف، (

كم��ا ازده��رت الص��ناعة م��ن نس��يج ونق��ش وح��دادة وبن��اء ) 1988الطب��ري، .(م��نهم ثالثمائ��ة ص��ائغ
 )1979طلس، . (ودباغة وما إلى ذلك

وأكثر الصناعات التي قامت في المدين�ة تعتم�د اعتم�ادا كلي�ا عل�ى اإلنت�اج الزراع�ي، مث�ل 
ص��ناعة الخم��ور م��ن التم��ر، وص��ناعة المكات��ل، والقف��ف م��ن س��عف النخ��ل، والنج��ارة م��ن ش��جر 

   )2000سالم، .(الطرفاء واألثل، وهو شجر كبير يكثر في غابة المدينة

جرون مع الشام، ويحضرون ألهل المدين�ة م�ا يحتاجون�ه إلي�ه م�ن وكان اليهود بالمدينة يتا
تجارات، واشتهر منهم أناس أمثال أبي رافع سالم بن أب�ي الحقي�ق اليه�ودي، وك�ان ت�اجرا ب�أرض 

وك�انوا . الحجاز، وعبد هللا بن أبي بن سلول كان له ثروة كبيرة جمعها من عدة طرق منها التجارة
ة؛ مم��ا جع��ل تج��ارة المدين��ة وثروته��ا ف��ي أي��ديهم، وت��اجروا أيض��ا أذكي��اء ف��ي مع��امالتهم التجاري��

ولق��د لع��ب يه��ود الحج��از دورا هام��ا ف��ي الحي��اة االقتص��ادية فكان��ت له��م قص��ور وث��روات . ب��الخرز
ومت��اجر ومص��ارف وحواني��ت ومص��انع، وك��ان م��نهم الص��ناع والص��ياغ والح��دادون والنج��ارون 

والربا والحيل التجارية األخرى التي اتخذها عنهم  وعوفوا كثيرا من أنواع المتاجرة من الصيارفة
وبه��ذه الوس��ائل تكدس��ت األم��وال الطائل��ة عن��د اليه��ود وأص��بح تج��ارهم . الع��رب المقيم��ون معه��م

   )1960ابن سعد،.( يكونون طبقة عظيمة الثراء

وكانت يثرب عند هجرة الرسول إليها في أيدي أص�حابها األوس والخ�زرج له�م الس�يطرة 
ولليه��ود آط��امهم وقالعه��م ف��ي خيب��ر وف��ي تيم��اء وف��ي بع��ض ق��رى وادي الق��رى، وف��ي والس��لطان 

أعالي الحجاز عدا عن يثرب، يتاجرون ويزرعون ويقرضون األم�وال بالرب�ا الف�احش لألع�راب، 
ويحترفون بعض الحرف مثل الصياغة، وهي حرف�ة اش�تهروا به�ا من�ذ الق�ديم، ويعق�دون األس�واق 



وك�ان ج�ل اعتم�اد اليه�ود ف�ي ه�ذه المنطق�ة عن�د ظه�ور اإلس�الم عل�ى . ليقصدها األعراب لالتج�ار
التجارة ومعاطاة الربا والزرع وبع�ض أن�واع الص�ناعة، وم�ن الص�ناعات الت�ي اش�تغل به�ا اليه�ود 
النسيج، وهو من اختصاص نسائهم على األكثر والصياغة وقد اخ�تص به�ا بن�و قينق�اع، والح�دادة، 

 )1970علي،.(رونها ويرونها من الحرف الممقوتة الحقيرةوهي صناعة يأنف منها العرب ويزد

 الحياة االجتماعية واالقتصادية عند النصارى

كان تواجد النصارى في مكة أكثر م�ن تواج�دهم ف�ي المدين�ة المن�ورة، حي�ث ك�ان ق�دومهم 
وك�ان قس�م كبي�ر م�نهم ). الم�والي(إلى المدينة وتواجدهم فيها بس�بب التبش�ير وبس�بب العم�ل كخ�دم 

وكانوا يمارسون حياتهم الديني�ة واالجتماعي�ة بك�ل . لى اطالع ببعض العلوم والصناعات والمهنع
وكان��ت له��م أس��واق خاص��ة لممارس��ة أعم��ال التج��ارة فك��ان له��م س��وق ي��دعى س��وق . س��هولة ويس��ر

فف�ي زم�ن الرس�ول ك�ان هن�اك . النبط، وكانت لهم مج�الس يح�دثون به�ا اآلخ�رين ع�ن أم�ور دي�نهم
وكان هناك ورقة بن نوفل، وجب�ر أو بلع�ام ال�ذي نس�ب إلي�ه تعل�يم الرس�ول الق�رآن  الراهب بحيرا،

 َولَقَْد نَْعلَُم أَنَّهُْم يَقُولُوَن إِنََّما يَُعلُِّمهُ بََشٌر لَِّس�اُن الَّ�ِذي يُْلِح�ُدوَن إِلَْي�ِه أَْعَجِم�يٌّ َوهَ�ـَذا" قال تعالى . الكريم
بِيٌن     ) .103(لالنح} 103{لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ

وكان��ت النص��رانية تمت��از بتنظيمه��ا ال��ديني والسياس��ي واإلداري واالجتم��اعي فك��ان ل��ديهم 
ال��ذي يق��وم ب��أمر الق��وم ث��م " الس��يد"ث��م . وه��و أمي��ر الق��وم وص��احب ال��رأي والمش��ورة" العاق��ب"
 . وهو الحبر واإلمام األعظم وصاحب مدراسهم، وبتعبير آخر هو الرئيس الديني" األسقف"

ى الق�رآن الك�ريم عل�ى ذك�ر النص�ارى ف�ي العدي�د م�ن الس�ور القرآني�ة ف�ي أكث�ر م�ن وقد أت
َوقَالَ�ِت " ومنه�ا ق�ول هللا تع�الى. موضع متحدثا عن عقائدهم وعن نبيهم، كما تناول بعض خصالهم

ْيٍء َوهُ�ْم يَْتلُ�وَن اْلِكتَ�اَب َشْيٍء َوقَالَِت النََّص�اَرى لَْيَس�ِت اْليَهُ�وُد َعلَ�ى َش�  اْليَهُوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَىَ 
} 113{ي�ِه يَْختَلِفُ�وَن َكَذلَِك قَاَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن ِمْثَل قَْولِِهْم فَاّلُ يَْحُكُم بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَم�ِة فِيَم�ا َك�انُوْا فِ 

تَتَّبَِع ِملَّ�تَهُْم قُ�ْل   الَ النََّصاَرى َحتَّىَولَن تَْرَضى َعنَك اْليَهُوُد وَ " وقول هللا تعالى) 113سورة البقرة،(
ن َولِ�يٍّ َوالَ إِنَّ هَُدى ّهللاِ هَُو اْلهَُدى َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواءهُم بَْعَد الَِّذي َجاءَك ِم�َن اْلِعْل�ِم َم�ا لَ�َك ِم�َن ّهللاِ ِم�

وُد َوالنََّص��اَرى نَْح��ُن أَْبنَ��اء ّهللاِ َوقَالَ��ِت اْليَهُ�� "وقول��ه تع��الى  )120س��ورة البق��رة،(} 120{نَِص��يٍر 
ُب َم�ن ْن َخلَ�َق يَْغفِ�ُر لَِم�ن يََش�اء َويَُع�ذِّ مَّ بُُكم بُِذنُوبُِكم بَْل أَنتُم بََشٌر مِّ ِ ُمْل�ُك  َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَلَِم يَُعذِّ يََش�اء َوِلّ

َماَواِت َواألَْرِض َوَما وغيره�ا م�ن اآلي�ات، إال ) 18سورة المائ�دة(} 18{بَْينَهَُما َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر   السَّ
أن وضع النصارى في مك�ة المكرم�ة والمدين�ة ل�م يش�كل خط�را عل�ى ال�دعوة اإلس�المية يس�توجب 

:" ق��ال تع��الى. ال ب��ل أن الق��رآن الك��ريم ق��د أش��ار إل��ى ق��ربهم م��ن المس��لمين. قي��ام الع��داء والكراهي��ة
ةً لِّلَّ�ِذيَن آَمنُ�وْا الَّ�ِذيَن لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِّلَّ  �َودَّ ِذيَن آَمنُوْا اْليَهُوَد َوالَِّذيَن أَْشَرُكوْا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَهُْم مَّ

يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَنَّهُْم الَ يَْس�تَْكبُِروَن    ن�ِزلَ َوإَِذا َس�ِمُعوْا َم�ا أُ } 82{قَالَُوْا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك بِأَنَّ ِمْنهُْم قِسِّ
��ا َعَرفُ��وْا ِم��َن اْلَح��قِّ يَقُولُ��وَن َربَّنَ��ا آَمنَّ��ا فَاْكتُ  ْمِع ِممَّ ُس��وِل تَ��َرى أَْعيُ��نَهُْم تَفِ��يُض ِم��َن ال��دَّ ْبنَ��ا َم��َع إِلَ��ى الرَّ

اِهِديَن   )82،83سورة،المائدة (} 83{الشَّ

غي�رهم كما كان للنصارى أعيادهم وعاداتهم وتقاليدهم ولباسهم الخاص الذي يميزهم ع�ن 
فك��ان م��ن أعي��ادهم الفص��ح ال��ذي يخرج��ون في��ه األع��الم والراي��ات والص��لبان . م��ن أه��ل الكت��اب

أم���ا اللغ���ة الت���ي اس���تخدمها . فك���انوا يمارس���ون تل���ك االحتف���االت بك���ل حري���ة وأم���ان. واألج���راس
النصارى، فكانت العربية الثقيلة، لذا كانوا يرطنون بها رطنا، ألن معظمه�م ك�انوا رومان�ا وكان�ت 

 . لغة الرومانية ما زالت عالقة في ألسنتهمال



ومارس النصارى العديد من األعمال التي ك�ان الع�رب ف�ي الجاهلي�ة وف�ي ص�در اإلس�الم 
يأنفون عن ممارستها، أو ليس له�م به�ا دراي�ة ومنه�ا ص�ناعة النس�يج والحياك�ة والنج�ارة والح�دادة 

 ) 1989شيخو، (والتجارة والمالحة وسك النقود 

لنص��ارى ع��اداتهم الديني��ة كالص�الة والص��وم والح��ج واس��تالم الحج��ر األس��ود كم�ا م��ارس ا
 )1989شيخو،. (والنذور والخطابة وإلقاء المواعظ وإشعال المجامر في الصوامع والجنازات

كما كانت هناك عادات اجتماعية سائدة لدى النصارى ومنها الَحلَف حيث كث�ر ف�ي الش�عر 
 : ها قول بعض الشعراءالنصراني الجاهلي هذا األسلوب ومن

 وما صلَّ ناقوس النصارى ابيلها     وإني ورب الساجدين عشية

كم��ا ش��اع عن��دهم الرداف��ة وه��ي . كم��ا م��ارس النص��ارى الخت��ان، وكان��ت نس��اءهم يتحج��بن
وم�ن العل�وم الت�ي ب�رع به�ا . كالوزارة، وكانت موجودة عند ملوك الحيرة وملوك غسان النص�ارى

طب وعلم النبات وعلم النجوم والفقه، ومن أشهر علومهم على اإلط�الق النصارى علم الهندسة وال
علم التصوير والنحت ال�ذي تزين�ت ب�ه الكن�ائس، وبس�بب ه�ذا العل�م اكتس�بت ش�هرة واس�عة بمج�ال 

كما مارس النصارى الع�رب العدي�د م�ن الفن�ون منه�ا ف�ن الموس�يقى والغن�اء . تصاميمها وزخرفتها
) الب��ريط(و) األرغ��ن(، وم��ن اآلالت الت��ي ش��اعت ف��ي ذل��ك الوق��ت وخاص�ة ف��ي االحتف��االت الديني��ة

 )1989شيخو ). (القيثار(و) القانون(و) السنطور(و

 الفصل الخامس

 مصادر الفكر التربوي عند اليهود في زمن العصر النبوي 

وق��د كان��ت الت��وراة . وه��ي كلم��ة عبري��ة معناه��ا الش��ريعة أو التع��اليم الديني��ة :الت��وراة   .1
ع اليهود زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم فحينما استولى المسلمون على حصن خيبر موجودة م

ف�أمر الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم . وأخذوا منه ما أخذوا، كان من جملة ما أخذوه كت�ب الت�وراة
وه��ذا ي��دل عل��ى أن اليه��ود ك��انوا يتلق��ون تعل��يمهم م��ن كت��اب )  1975زي��دان،.(برده��ا إل��ى اليه��ود

قاً ( قال تع�الى . ذكر هللا تعالى ذلك في القرآن الكريم وقد. التوراة َل َعلَْي�َك اْلِكتَ�اَب بِ�اْلَحقِّ ُمَص�دِّ نَ�زَّ
قًا لَِّم�ا بَ�ْيَن  (ف�ال تع�الى). 3س�ورة آل عم�ران، ( }3{لَِّما بَْيَن يََدْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواِإلنِجيَل  َوُمَص�دِّ

بُِّك�ْم فَ�اتَّقُوْا ّهللاَ َوأَِطيُع�ونِ  يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِألُِحلَّ  �ن رَّ َم َعلَ�ْيُكْم َوِجْئ�تُُكم بِآيَ�ٍة مِّ   لَُكم بَْعَض الَّ�ِذي ُح�رِّ
  )50سورة آل عمران،( }50{

أن الرس��ول ص��لى هللا علي��ه وس��لم دخ��ل بي��ت الم��دراس عل��ى ) 2005اب��ن هش��ام،(وذك��ر 
عل�ى أي دي�ن : عمرو، والح�ارث ب�ن زي�د فقال له النعمان بن. جماعة من يهود فدعاهم إلى هللا

فإن إبراهيم كان يهوديا، فقال له�م رس�ول هللا : على ملة إبراهيم ودينه، قاال: أنت يا محمد؟ قال
صلى هللا عليه وسلم فهلُّما إلى التوراة فهي بيني وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل هللا تعالى فيهما ق�ال 

َن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب ّهللاِ لِيَْحُكَم بَْينَهُْم ثُ�مَّ يَتَ�َولَّى أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي: هللا تعالى َن أُْوتُوْا نَِصيبًا مِّ
ْنهُْم َوهُم ْعِرُضوَن   فَِريٌق مِّ  )23سورة آل عمران، (  }23{مُّ

وفي قصة رجوع اليه�ود إل�ى الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم ف�ي ش�أن الم�رأة الت�ي زن�ت، 
أن ) رجوعهم إلى انبي صلى هللا عليه وسلم في حكم ال�رجم ( رها ابن هشام في باب والتي ذك

وهو أعلم رجل ب�التوراة ف�ي ذل�ك الزم�ان  –الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أنشد ابن صوريا 



بال، وذكره بأيام هللا عند بني إسرائيل، وقال له ص�لى هللا علي�ه وس�لم ه�ل تعل�م أن هللا حك�م  –
 ) 1997السهيلي،. (اللهم نعم -ابن صوريا–بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ فقال فيمن زنى 

وذكر ابن هشام أن سيدنا أبي بكر الصديق قد دخل عل�ى بي�ت الم�دراس، عل�ى رج�ل يق�ال      
أش�يع، فق�ال أب�و : له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حب�ر م�ن أحب�ارهم، يق�ال ل�ه

ف�و هللا إن�ك ل�تعلم أن محم�دا لرس�ول هللا، ق�د . ات�ق هللا وأس�لم! فنحاص ويحك يا : بكر لفنحاص
 ) 1997السهيلي،. (جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة

مما سبق نستنتج أن الت�وراة كان�ت م�ن أه�م المص�ادر التربوي�ة والديني�ة ل�دى اليه�ود زم�ن 
ار الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم بوجوده�ا كم�ا تش�ير إل�ى إق�ر. الرسول ص�لى هللا علي�ه وس�لم

والتعامل بها من أجل الحك�م به�ا فيم�ا يخ�ص اليه�ود، كم�ا تش�ير إل�ى الحري�ة الديني�ة الت�ي ك�ان 
اليهود يتمتعون بها، إذ أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم ينكر عليهم تعاملهم بالتوراة وإقام�ة 

ك�ره عل�يهم الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم ه�و ب�ل ال�ذي أن. شعائرهم وتعليمهم التوراة ألبن�ائهم
 . تعطيل العمل في التوراة، كما في قصة الرجم

وه�ذه . موضعاً ما بين سوٍر مكية ومدنيةٍ ) 15(وقد ورد لفظ التوراة في القرآن الكريم في 
، 44، 43: سورة المائدة، اآلي�ات(و) 93، 65، 50، 3: سورة آل عمران، اآليات(السور هي 

س�ورة الف�تح، آي�ة ( و) 111سورة التوب�ة، آي�ة(و) 157سورة األعراف، أية (و )68، 66، 46
 )5سورة الجمعة، آية (و) 6سورة الصف، آية(و) 29

وه��م رج��ال ال��دين اليه��ود وعلم��ائهم ومم��ن ل��ديهم اط��الع واس��ع ف��ي العقي��دة  :األحب��ار  .2
ن خم�س وق�د وردت لفظ�ة األحب�ار ف�ي ع�دد م�ن الس�ور القرآني�ة ف�ي أكث�ر م�. اليهودية

وس��ورة المائ��دة ) 34،31(س��ورة التوب��ة اآليت��ان: مواض��ع منه��ا وم��ن ه��ذه المواض��ع
ن ُدوِن ّهللاِ : ومنها قول هللا تعالى). 63، 44(اآليتان   اتََّخُذوْا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَهُْم أَْربَابًا مِّ

��ا َواْلَمِس��يَح اْب��َن َم��ْريََم َوَم��ا أُِم��ُروْا إِالَّ لِيَْعبُ��ُدوْا إِلَ��ـ هًا َواِح��ًدا الَّ إِلَ��ـهَ إِالَّ هُ��َو ُس��ْبَحانَهُ َعمَّ
إِنَّ�ا أَنَزْلنَ�ا التَّ�ْوَراةَ فِيهَ�ا هُ�ًدى َونُ�وٌر  :وقول�ه تع�الى )31سورة التوب�ة،( }31{يُْشِرُكوَن 

بَّ�انِيُّوَن َواألَْحبَ� اْس�تُْحفِظُوْا ِم�ن   اُر بَِم�ايَْحُكُم بِهَا النَّبِيُّوَن الَّ�ِذيَن أَْس�لَُموْا لِلَّ�ِذيَن هَ�اُدوْا َوالرَّ
 ِكتَاِب ّهللاِ َوَكانُوْا َعلَْيِه ُشهََداء فَالَ تَْخَشُوْا النَّ�اَس َواْخَش�ْوِن َوالَ تَْش�تَُروْا بِآيَ�اتِي ثََمنً�ا قَلِ�يالً 

 )44سورة المائدة،( }44{َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل ّهللاُ فَأُْولَـئَِك هُُم اْلَكافُِروَن 

 –كما ورد ف�ي اب�ن هش�ام  –يكلم رؤساء األحبار  –ما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ك
ومنهم عبد هللا بن صوريا األعور وكعب بن أسد، فقال لهم يا معشر اليهود اتقوا هللا وأس�لموا، 

م�ا تع�رف ذل�ك ي�ا محم�د، فجح�دوا م�ا عرف�وا : فو هللا إنكم لتعلمون الذي جئتكم به الحق، قالوا
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب آِمنُ�وْا ( فأنزل هللا تعالى فيهم ) 1997السهيلي،.(ا على الكفروأصرو

ن قَْبِل أَن نَّْطِمَس ُوُجوهًا فَنَُردَّهَ�ا َعلَ�ى أَْدبَاِرهَ�ا أَْو نَْلَع�نَهُ  قًا لَِّما َمَعُكم مِّ ْلنَا ُمَصدِّ ْم َكَم�ا لََعنَّ�ا بَِما نَزَّ
ْبِت َوَكاَن أَْمُر ّهللاِ َمْفُعوالً أَْصَحاَب   )47سورة النساء،( }47{السَّ

مما تقدم تتبين ل�دينا أن ال�ذين ك�انوا يقوم�ون بمهم�ة تعل�يم اليه�ود أم�ور دي�نهم ودني�اهم ه�م 
بَّ�انِيُّوَن َواألَْحبَ�اُر َع�ن قَ�ْولِِهُم ا: علماؤهم وأحبارهم وربانيتهم، قال تع�الى   ِإلْث�مَ لَ�ْوالَ يَْنهَ�اهُُم الرَّ
�ْحَت لَبِ�ْئَس َم�ا َك�انُوْا يَْص�نَُعوَن  وم�ن ه�ؤالء الرب�انيون  )63س�ورة المائ�دة ( }63{َوأَْكلِِه�ُم السُّ

: وعب�د هللا ب�ن ص�وريا األع�ور ال�ذي قي�ل عن�ه –رضي هللا عن�ه  –واألحبار عبد هللا بن سالم 
 )1997طنطاوي،.(إنه لم يكن بالحجاز في زمانه من هو أعلم بالتوراة منه



يعتب��ر التلم��ود مرجع��ا مقدس��ا، عن��د أكثري��ة اليه��ود، وه��و الق��انون أو الش��ريعة  :التلم��ود  .3
) 1979أم�ين، . (الشفهية التي كان يتناقلها الحاخامات م�ن اليه�ود س�را ج�يال بع�د جي�ل

الكت��اب ال��ذي يح��وي مجم��وع التع��اليم اليهودي��ة، الت��ي : ويعن��ي التلم��ود ف��ي االص��طالح
، واستنباطا من أصوله، بحيث يغطي ك�ل )العهد القديم( تفسيراً لـ نقلها األحبار اليهود،

 )  1988سوسه،.(جوانب األنشطة الدينية والدنيوية في الحياة اليهودية

غير أن كلمة التلمود لم ت�رد ف�ي الق�رآن وكت�ب الح�ديث أو الس�يرة، وق�د يك�ون الس�بب ف�ي 
عل���ى الكثي���ر م���ن الخراف���ات ذل���ك ع���دم اكتماله���ا، غي���ر أن المع���روف ع���ن التلم���ود احتوائ���ه 

فََوْيٌل لِّلَِّذيَن يَْكتُبُ�وَن اْلِكتَ�اَب  : وقد أشار القرآن إلى مثل ذلك قال تعالى. والتحريفات واألكاذيب
�ا َكتَبَ�ْت  مَّ ْي�ِديِهْم َوَوْي�ٌل لَّهُ�ْم أَ بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن هَـَذا ِمْن ِعنِد ّهللاِ لِيَْشتَُروْا بِِه ثََمناً قَلِيالً فََوْيٌل لَّهُم مِّ

ا يَْكِسبُوَن  مَّ  ) 79سورة البقرة، (  }79{مِّ

 : والتلمود يتألف من قسمين

وه��ي ) 2004طويل��ة، .( أي المثن��ى أو المك��رر وه��و األص��ل أو الم��تن – المش��نا أو المش��نة. أ
مجموع�����ة األحك�����ام الت�����ي ي�����زعم اليه�����ود أنه�����ا نزل�����ت مش�����افهة عل�����ى موس�����ى علي�����ه 

ويعتب��ر المش��نا أول الئح��ة قانوني��ة وض��عها اليه��ود ألنفس��هم تفس��يرا ) 1998،الزغيب��ي.(الس��الم
للشريعة، وتقع في ثالثة وستين سفرا، وهي عندهم مصدر من مصادر التش�ريع ي�أتي مباش�رة 

يس��مونها   ول��ذلك ك��انوا –علي��ه الس��الم  –بع��د الت��وراة، ب��ل يزعم��ون أنه��ا ترتف��ع إل��ى موس��ى 
   )2004طويلة، . (التوراة الشفوية

وه�ي عب�ارة ع�ن حواش�ي  -وهو ش�رح للمش�نا –أي الشروح والتعليق أو التكملة  :الجمارا. ب
وش����روحها ) المش����نا (وم����ن نص����وص ) 1997طنط����اوي،.( وتعليق����ات وتفس����يرات للمش����ناة

وعليه يمكن القول أن التحري�ف ال�ذي ك�ان اليه�ود يقوم�ون . ظهر ما يعرف بالتلمود) الجمارا(
 . ، قد يكون المقصود بها فيما عرف بعد بالتلمودبه ويدعون أنه من عند هللا

 : مؤسسات التربية عند اليهود في العهد النبوي

ك��ان لليه��ود ال��ذين س��كنوا الجزي��رة العربي��ة، م��دارس يتدارس��ون فيه��ا أم��ور دي��نهم : الِم��دراس  .1
 وأحك��ام ش��ريعتهم، وأي��امهم الماض��ية، وأخب��ارهم الخاص��ة برس��لهم وأنبي��ائهم، كم��ا كان��ت له��م

أي ) الم�دراس(وكان�ت ه�ذه األم�اكن تس�مى. أماكن خاصة يقيمون فيها عبادتهم وشعائر دي�نهم
وم�ا ج�اء ف�ي ) 1997طنط�اوي،.(المكان الذي ت�درس في�ه نص�وص الت�وراة، وأم�ور الش�ريعة

). الم��دراش(و) بي��ت الم��دراس(و) الم��دراس(عرف��ت ه��ذه األم��اكن ب��ين الج��اهلين ب��ـ. المش��نا
ش، درس نص���وص الت���وراة وش���رحها وتفس���يرها وإيض���اح ويقص���د بالم���درا) 1978عل���ي،(

ولك�ل طريقت�ه وأس�لوبه،   ،)درش�ن(الغامض منها وأسرارها، وينهض ب�ذلك المفس�ر الش�ارح 
ول�م يك�ن ) 1993غض�بان،.(وقد نجمت عن هذه الدراسة ث�روة أدبي�ة وديني�ة طائل�ة للعب�رانيين

دار ن��دوة لليه��ود  موض��ع عب��ادة وص��لوات فحس��ب، ب��ل ك��ان إل��ى ذل��ك) الم��دراش(الم��دراس 
يجتمع��ون في��ه أوق��ات ف��راغهم الس��تئناس بعض��هم ب��بعض، وللبح��ث ف��ي ش��ؤونهم، وللب��ت ف��ي 

فه�و إذن مجم�ع األحب�ار، ومجم�ع الرؤس�اء . القضايا الجسيمة الخطيرة على اختالف درجاته�ا
والسادات وأصحاب الشرف فيهم، وإليه ك�ان يقص�د الج�اهليون ح�ين يري�دون االستفس�ار ع�ن 

إذا تش�وقت الع�رب "وف�ي ذل�ك يق�ول اب�ن خل�دون ) 1978عل�ي،.(ن الوق�وف علي�هشيء يريدو
إلى معرفة شيء بما تتشوق إليه النفس البشرية في أس�باب المكون�ات، وب�دء الخليق�ة، وأس�رار 
الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكت�اب ق�بلهم ويس�تفيدون م�نهم، وه�م أه�ل الت�وراة م�ن اليه�ود 

 ) 2005ابن خلدون، ".( ومن تبع دينهم من النصارى



كنيس��ة (و) الكن��يس(أطل��ق الج��اهليون عل��ى الموض��ع ال��ذي يتعب��د اليه��ود في��ه  :دور العب��ادة. 2
وهي لليهود، والبيع�ة ) كنشت(وقد ذكر بعض علماء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ) اليهود

يص��لون وعرف��ت مس��اجد اليه�ود، أي المواض��ع الت�ي ك��انوا )  1993اب��ن منظ�ور،.( للنص�ارى
فيه��ا، بالمحاري��ب جم��ع مح��راب، وق��د ك��ان يق��وم عل��ى ه��ذا ال��دور مجموع��ة م��ن األش��خاص 

 ) 1993غضبان،.(كاألحبار والربانيين والرئيس والحّزان والشيلحصبور

ك��ذلك ك��ان لليه��ود تش��ريعاتهم ونظمه��م الخاص���ة به��م، فيم��ا يتعل��ق بال��ذبائح، والق���رابين 
غيرها من التش�ريعات الت�ي أخ�ذها ع�ن كت�بهم والقصاص، والميراث واالعتراف والتطهير، و

 ) 1997طنطاوي،.(وبعضها وضعه لهم كهانهم وأحبارهم من عند أنفسهم

 مصادر الفكر التربوي عند النصارى زمن العهد النبوي 

يعتب��ر اإلنجي��ل الكت��اب الس��ماوي ال��ذي أنزل��ه هللا تع��الى عل��ى س��يدنا عيس��ى علي��ه  :اإلنجي��ل. 1
فم�ن الن�اس م�ن آم�ن ب�ه وم�نهم م�ن كف�ر ب�ه . دهم إل�ى طري�ق الح�قالسالم ليهدي الناس ويرش�

وتعتبر رسالة سيدنا عيسى عليه السالم رسالة عالمي�ة لجمي�ع البش�ر، عل�ى . وضل عن السبيل
خالف رسالة اليهودية التي حبست نفسها في بن�ي إس�رائيل، ل�ذلك نلح�ظ انتش�ار المس�يحية ف�ي 

ليهودي�ة، فكان�ت النص�رانية ه�ي الديان�ة الرس�مية زمن الرسول عليه السالم أكث�ر م�ن انتش�ار ا
 . لمعظم الحضارات في ذلك الوقت

إن وجود النصرانية داخل الجزيرة العربية يعني وجود مجتمع مسيحي، له ديانته وتربيته 
وثقافته الخاصة به، وله طقوسه الدينية وشعائره الت�ي تتمي�ز ع�ن غي�ره، وق�د ذك�رت لن�ا كت�ب 

فذكرت لنا تلك المصادر ع�ن ورق�ة ب�ن نوف�ل، . التاريخ عن هذا المجتمعالسيرة النبوية وكتب 
وكان هناك . وكان هؤالء الرهبان موجودون زمن النبي عليه السالم. والراهب بحيرا وعّداس

يشير ال�بعض ) 1970علي، .(رقيق من النصارى يقرأون ويفسرون للناس ما جاء في اإلنجيل
لي ل�م ي�رد إال ف�ي الش�عر المنس�وب إل�ى ع�دي ب�ن زي�د إلى أن ذكر اإلنجي�ل ف�ي العص�ر الج�اه

 نشفي بحكمته أحالفنا علال    وأوتينا الملك واإلنجيل نقرؤه  :العادي وفيه يقول

غير أن هذا ال يشير إلى عدم معرف�ة الج�اهليين ب�ه، وال�دليل عل�ى ذل�ك ذك�ر الق�رآن الك�ريم ل�ه،     
ونانية، وقد وق�ف الع�رب عليه�ا م�ن الس�ريانية من الي -كما يقول جواد علي –وأصل كلمة اإلنجيل 

 ) 1970علي،.(أومن الحبشة

وتشير بعض الروايات المستش�رقة إل�ى إمكاني�ة ترجم�ة الكت�اب المق�دس إل�ى العربي�ة قب�ل 
 –البط�رك  –مف�اده أن البطري�ق ) اب�ن العب�ري( وقد استندوا ف�ي ذل�ك إل�ى خب�ر ذك�ر . اإلسالم

وذل�ك ب�ين ) عم�ر وب�ن س�عد ( س إل�ى أمي�ر عرب�ي اس�مه كان ق�د ت�رجم الكت�اب المق�د) يوحنا(
 ). 1970علي، (للميالد ) 640 -631( سنتي 

ويذكر بعض الم�ؤرخين أن�ه ف�ي زم�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم ك�ان هن�اك إنجي�ل 
ويق�ول ) 2003الحم�د،.(شائعا بين الناس يعرف بإنجيل الس�بعين، عل�ى لس�ان الرس�ول بالم�س

إال أن النص�ارى ل�م تعت�رف ب�ه، وك�ذلك اإلس�الم، واالنتح�ال في�ه " يرون�يعنه أبو الريح�ان الب
 ) 1923البيروني،".(واضح

س��ورة آل : موض��عاً وم��ن ه��ذه المواض��ع) 12(لق��د ذك��ر الق��رآن الك��ريم مص��طلح اإلنجي��ل ف��ي 
، وس��ورة )110، 68، 66، 47، 46(، وس��ورة المائ��دة اآلي��ات )65، 48، 3(عم��ران اآلي��ات

، وس�ورة الحدي�د آي�ة )29(، وس�ورة الف�تح آي�ة)111(وس�ورة التوب�ة آي�ة، )157(األعراف آي�ة



قاً لَِّم�ا بَ�ْيَن يََدْي�ِه َوأَن�َزَل التَّ�ْوَراةَ : (ومنها قول هللا تع�الى). 27( َل َعلَْي�َك اْلِكتَ�اَب بِ�اْلَحقِّ ُمَص�دِّ نَ�زَّ
 }48{َم��ةَ َوالتَّ��ْوَراةَ َواِإلنِجي��َل َويَُعلُِّم��هُ اْلِكتَ��اَب َواْلِحكْ  )3س��ورة آل عم��ران،( }3{  َواِإلنِجي��لَ 

قُ��ْل يَ��ا أَْه��َل اْلِكتَ��اِب لَْس��تُْم َعلَ��ى َش��ْيٍء َحتَّ��َى تُقِيُم��وْا : (ق��ال هللا تع��الى   )48س��ورة آل عم��ران،(
ا أُنِزلَ   التَّْوَراةَ َواِإلنِجيَل َوَما أُنِزلَ  ْنهُم مَّ بُِّكْم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً مِّ ن رَّ بِّ�َك طُْغيَانً�ا  إِلَْيُكم مِّ إِلَْيَك ِم�ن رَّ

وف�ي ص�حيح مس�لم إش�ارة إل�ى  )68سورة المائدة،( }68{َوُكْفًرا فَالَ تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن 
ك�����ان يكت�����ب م�����ن اإلنجي�����ل بالعبراني�����ة م�����ا ش�����اء أن " اإلنجي�����ل ع�����ن ورق�����ة ب�����ن نوف�����ل 

 ) 2001النيسابوري،"(يكتب

ص�احب القص�ة المش�هورة م�ع خديج�ة  –ورق�ة ب�ن نوف�ل إن وجود الرهبان زم�ن رس�ول هللا ك
والراهب بحيرا وعّداس، ورجوع العرب إل�ى الرهب�ان لس�ؤالهم ع�ن الكثي�ر م�ن  –بنت خويلد 

األخبار دليل على وجود اإلنجيل كمصدر تربوي وديني لتعليم أبنائهم وتدريسهم، وخاص�ة أن 
ا ك�ان ت��دريس اإلنجي�ل ألتباعه�ا أم��را الديان�ة النص�رانية ه�ي ديان��ة تبش�يرية ت�ؤمن بالتبش��ير ل�ذ

 . الزم وضروري

ف�ي ش�عر ام�رؤ الق�يس وه�ي تش�ير إل�ى أس�فار النص�ارى وفي�ه   وردت هذه الكلم�ة :المصاحف  .2
   )1970علي،(كخط زبور في مصاحف رهبان      أتت حجج بعدي عليه فأصبحت:يقول

ي، ومفرده��ا والكلم��ة عل��ى رأي بع��ض علم��اء الس��اميات والنص��رانيات م��ن أص��ل حبش��
لق��يط ( ينس��ب إل��ى   ف��ي بي��ت) ص��حيفة ( وق��د وردت لفظ��ة. مص��حف وص��حف بمعن��ى كت��ب

ش��يخو، (إل��ى م��ن ب��الجزيرة م��ن إي��اد    كت��اب ف��ي الص��حيفة م��ن لق��يط: وفي��ه يق��ول) اإلي��ادي 
1989( 

كم��ا وردت لفظ��ة المص��احف ف��ي س��يرة اب��ن هش��ام عن��د ذك��ر بك��اء النجاش��ي حينم��ا س��مع 
فبك��ى وهللا النجاش��ي، حت��ى اخض��لت لحيت��ه وبك��ت أس��اقفته، حت��ى " الق��رآن فق��ال اب��ن هش��ام 

 ) 1997السهيلي،. (إخضلت مصاحفهم

وكان�ت ب�اليمن ن�ار تحك�م بي�نهم "كما تعني المصاحف كتب اليهود، ومنها ق�ول اب�ن هش�ام 
فخ��رج قوم��ه بأوث��انهم وم��ا يتض��ربون ب��ه ف��ي دي��نهم، وخ��رج الحب��ران .... فيم��ا يختلف��ون في��ه

 ) 2005ابن هشام، "(اقهما متقلديها بمصاحفهما في أعن

) نعم�ان(من األلفاظ المعروفة بين الجاهليين، وقد اشتهرت في العربية باقترانه�ا باس�م  :المجلة  .3
وأطلقت عند العبرانيين عل�ى أس�فار الكت�ب المقدس�ة، وف�ي ش�عر للنابغ�ة " مجلة نعمان " فقيل 

 مما يرون غير العواقب  قويم       مجلتهم ذات اإلله ودينهم    :يقول فيه

 ).  1970علي،(فقد مدح به الغساسنة، وهم على دين المسيح . وقصد بها كتاب النصارى

يتطل��ب الح��ديث ع��ن رج��ال ال��دين المس��يحيين بي��ان وتوض��يح الكثي��ر م��ن مع��اني : رج��ال ال��دين. 4
م��ن ودالالت األلق��اب الت��ي ك��انوا يتحل��ون به��ا، وم��ن ه��ذه المص��طلحات الت��ي كان��ت مس��تخدمة ز

 . الرسول صلى هللا عليه وسلم

المرتض�ى "(العالم العاب�د م�ن رؤوس النص�ارى" وذكر علماء اللغة أن القس أو القسيس . القس .أ
لَتَِج�َدنَّ أََش�دَّ النَّ�اِس َع�َداَوةً : (ق�ال تع�الىوقد وردت كلمة قسيسين في القرآن الكريم ) 2007زبيدي،

ةً لِّلَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن قَالَُوْا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك بِأَنَّ لِّلَِّذيَن آَمنُوْا اْليَهُوَد َوالَّذِ  َودَّ  يَن أَْشَرُكوْا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَهُْم مَّ
يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَنَّهُْم الَ يَْستَْكبُِروَن  وهناك حديث عن الرسول )  82سورة، المائدة،( }82{ِمْنهُْم قِسِّ



وعليه ثياب حري�ر، ألن�ه  -يعني ورقة –رأيت القس "  -ورقة بن نوفل -فيه عن عليه السالم يقول 
 )1997السهيلي،". (أول من آمن بي وصدقني

م�ن ك�ل : وقد وردت ف�ي ش�عر منس�وب ألمي�ة ب�ن أب�ي الص�لت يق�ول في�ه .البطرك أو البطريق. ب
 )2007المرتضى زبيدي،. (بطريق لبطريق نقي الوجه واضح

ألن�ه األب ) أب�و األب�اء(  ، وه�و مق�دم النص�ارى، ومعن�اه)البط�رك(إل�ى أن  وقد ذه�ب علم�اء اللغ�ة
 ) 1989شيخو،.(ورئيس رجال الدين) أب األباء(األول واألعلى للرعية، فهو 

وق��د وردت ف��ي كت��ب . وه��ي م��ن األلف��اظ الت��ي ت��دل عل��ى منزل��ة ديني��ة عن��د النص��ارى .األس��قف. ج
ذك�ره لق�دوم وف�د نص�ارى نج�ران إل�ى النب�ي ص�لى  فقد ذكر ابن هشام لفظ األسقف عندما. الحديث

كما وردت لفظة األسقف في شروط الصلح التي عق�دها الرس�ول ) 1997السهيلي،(هللا عليه وسلم،
وق�ال ) 1971ص�فوت، (،"ال يغير أسقف ع�ن أس�قفيته"صلى هللا عليه وسلم مع أهل نجران ومنها 

 ". هموهو حبرهم، وإمامهم، وصاحب مدراس) "2005ابن هشام، (

وه�و ال�ذي يك�ون مس�ؤوال ع�ن الكنيس�ة، ويك�ون مس�اعدا للقس�يس ف�ي أداء  ).الواق�ف(الشماس . د
وورد ف�ي كت�اب )  1981القلقش�ندي،.(واجباته الديني�ة، ويعم�ل ك�ل ذل�ك للتعب�د، ول�يس ألخ�ذ الم�ال

ال يغي�ر أس�قف " الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى أهل نجران لفظ يدل عل�ى مهن�ة الش�ماس وه�ي 
والواق�ف ه�و م�ن ن�ذر نفس�ه لخدم�ة )  1960اب�ن س�عد،"(وال واقف ع�ن وقفانيت�ه........ن أسقفيتهم

 )  1989شيخو،.(ويطلق عليه خادم الكنيسة. الكنيسة

وقد ذكر بعض علماء اللغة أن . وعمله هو الرهبانية. وهو المتبتل المنقطع إلى العبادة .الراهب. هـ
وق�د ذك�رت الرهباني�ة ف�ي ) 1993اب�ن منظ�ور، .(رط الرهب�ةغلو في تحمل التعبد من ف�: الرهبانية

نِجي�َل   ثُمَّ قَفَّْينَ�ا َعلَ�ى آثَ�اِرِهم بُِرُس�لِنَا َوقَفَّْينَ�ا بِِعيَس�ى اْب�ِن َم�ْريَمَ : (قال تعالىالقرآن الكريم،  َوآتَْينَ�اهُ اْإلِ
بَانِيَّةً اْبتََدُعوهَا َما َكتَْبنَاهَا َعلَْيِهْم إِالَّ اْبتَِغاء ِرْضَواِن َوَجَعْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَُعوهُ َرْأفَةً َوَرْحَمةً َوَرهْ 
ِ فََما َرَعْوهَا َح�قَّ ِرَعايَتِهَ�ا فَآتَْينَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا �ْنهُْم فَاِس�قُوَن   هللاَّ س�ورة ( }27{ِم�ْنهُْم أَْج�َرهُْم َوَكثِي�ٌر مِّ

الكريم في أكثر من موضع ومن�ه عل�ى س�بيل المث�ال، كما ورد لفظ الراهب في القرآن ) 27الحديد،
� (قال هللا تعالى ةً لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّ�اِس َع�َداَوةً لِّلَّ�ِذيَن آَمنُ�وْا اْليَهُ�وَد َوالَّ�ِذيَن أَْش�َرُكوْا َولَتَِج�َدنَّ أَْق�َربَهُْم مَّ َودَّ

يِس��يَن َوُرْهبَانً��ا َوأَنَّهُ��ْم الَ يَْس��تَْكبُِروَن  لِّلَّ��ِذيَن آَمنُ��وْا الَّ��ِذيَن قَ��الَُوْا إِنَّ��ا نََص��اَرى َذلِ��كَ   }82{بِ��أَنَّ ِم��ْنهُْم قِسِّ
ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل :(وقوله تعالى )82سورة المائدة،( َن األَْحبَاِر َوالرُّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنَّ َكثِيراً مِّ

وَن َعن سَ  �ةَ َوالَ يُنفِقُونَهَ�ا فِ�ي َس�بِيِل ّهللاِ   بِيِل ّهللاِ َوالَِّذينَ النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّ يَْكنِ�ُزوَن ال�ذَّهََب َواْلفِضَّ
ْرهُم بَِعَذاٍب أَلِيٍم  " كما ذكرت في الحديث، قال صلى هللا علي�ه وس�لم ) 34سورة التوبة،( }34{فَبَشِّ

 )1989شيخو، (مرؤ القيسومنها قول ا. ، وذكرت في الشعر أيضا"ال رهبانية في اإلسالم 

 يتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا       كأنه راهب في رأس صومعة                 

أمي��ر الق��وم، وذو رأيه��م، وص��احب مش��ورتهم، وال��ذي ال "وه��و كم��ا يق��ول أه��ل الس��ير : العاق��ب. و
ص�لى  ، وكان العاقب مع وفد نجران ال�ذي ج�اء الرس�ول)1997السهيلي،"(يصدرون إال عن رأيه

 . هللا عليه وسلم لعقد معاهدة الصلح

، والعاق�ب والس�يد توك�ل )1997الس�هيلي،"(ثم�الهم، وص�احب رحله�م وتجم�يعهم" وه�و: السيد. ز
إليهما إدارة الجماعة، واإلشراف على الشؤون السياسية والمالي�ة، وت�دبير م�ا يحت�اج المجتم�ع إلي�ه 

 )1970علي،.(من بقية الشؤون



وهي أشبه ما تكون بالمؤتمرات وفيه�ا تن�اقش أم�ور النص�رانية، حي�ث يجتم�ع  المجامع الدينية  .4
للنق�اش ) النس�طورية، اآلريوس�ية، الملكاني�ة، اليعاقب�ه(فيها معظم أصحاب المذاهب المس�يحية 

مجم�ع (والحوار، ومن هذه المجامع التي سادت في فترة وجود الرسول صلى هللا علي�ه وس�لم 
 ) 1970علي،).(أفاق(ومجمع ) االمجمع يهب(و) إسحاق الجاثليق

وم��ن أه��م الف��رق المس��يحية الت��ي كان��ت موج��ودة زم��ن ظه��ور اإلس��الم ه��ي اآلريوس��ية 
أم�ا اإلنجي�ل ال�ذي ك�ان مت�داول ب�ين نص�ارى ) 2004رس�تم،.(والنس�اطرة واليعاقب�ة والملكاني�ة

ه�ا معظ�م والفرقة الت�ي ينته�ي إلي) 1997السهيلي،(مكة، وعند ورقة بن نوفل، هو إنجيل متّى،
 ) 2003الحمد، .(نصارى مكة هي فرقة المانوية، والتي كان سلمان الفارسي ينتمي إليها

 . مؤسسات التربية عند النصارى في العهد النبوي

كان لنصارى العرب تنظيمهم الخاص بدور العب�ادة وب�التعليم واإلرش�اد، وه�و تنظ�يم أخ�ذ 
عليه�ا أب�اء الكنيس�ة من�ذ أوائ�ل أي�ام النص�رانية من تنظيم الكنيسة العام، ومن التقاليد الت�ي س�ار 

حت�ى . حتى صارت قوانين عامة، فللكنيسة درجات ورت�ب، وللمش�رفين عليه�ا من�ازل وس�اللم
صارت الكنيسة وكأنها حكومة م�ن الحكوم�ات الزمني�ة، له�ا رئ�يس أعل�ى، وتحت�ه جماع�ة م�ن 

وت وأوقاف وسيطرة عل�ى الموظفين، لها مالبس خاصة تتناسب مع درجاتهم، ولهم معابد وبي
 : ومن هذه المؤسسات) 1970علي،.(أتباعهم

عند المس�لمين والكلم�ة ) المسجد والجامع ( موضع عبادة النصارى، وهي مقابل  :الكنيسة  .1
ول�م ت�رد ) 1989ش�يخو، .(من األلفاظ المعربة عن اآلرامية، وتعني في السريانية اجتم�اع

ي الحديث الش�ريف وال ف�ي الش�عر الج�اهلي، وال ف�ي كلمة الكنيسة في القرآن الكريم وال ف
عهود الصلح التي أبرمها الرسول صلى هللا عليه وس�لم وص�حابته م�ع أه�ل نج�ران، غي�ر 

فقد كان لنصارى اليمن كنائس مث�ل . أن هذا ال يدل على عدم وجود كنائس في ذلك الوقت
الت�ي اكتس�بت ش�هرة ) القلّيس(كنيسة نجران، كما كانت لهم كنيسة عظيمة في صنعاء هي 

) م�أرب(عظيمة في كتب األخبار والتاريخ وهي كنيسة أبرهة، كما كانت له�م كن�ائس ف�ي 
غير أن لفظة الكنيسة بصفة الجمع، وردت في عهد األم�ان ال�ذي ) 1970علي،).(ظفار(و

ه�ذا الكت�اب "منحه أبي عبيدة ألهل بعلب�ك عل�ى زم�ن الخليف�ة عم�ر ب�ن الخط�اب ج�اء في�ه 
 ) 1971صفوت،....".(لى أنفسهم وأموالهم وكنائسهمع.....أمان

.( يرى علماء اللغ�ة أن الكنيس�ة ه�ي متعب�د اليه�ود، وأن البيع�ة ه�ي متعب�د النص�ارى :البيع  .2
وهي اللفظة التي وردت في عهود الصلح التي أبرمها الرس�ول ) 2007المرتضى زبيدي،

 علي��ه وس��لم لنج��ران ص��لى هللا علي��ه وس��لم م��ع وف��د نج��ران وج��اء ف��ي عه��ده ص��لى هللا
ولنج�����ران وحاش�����يتها ج�����وار هللا وذم�����ة محم�����د النب�����ي رس�����ول هللا، عل�����ى أم�����والهم "

كما وردت لفظة البي�ع ف�ي عه�د أب�ي بك�ر رض�ي هللا " وعشيرتهم وبيعهم...........وأنفسهم
وقد ذهب علم�اء اللغ�ة إل�ى أن البيع�ة م�ن األلف�اظ المعرب�ة، أخ�ذت ) 1971صفوت، .(عنه

بمعنى بيعة وقبة، ألنها كانت قبة ف�ي ) بعتو(وأصل اللفظ في السريانية، هومن السريانية، 
كما وردت لفظة البيع في الق�رآن الك�ريم ومنه�ا ) 1989شيخو، .(كثير من الكنائس القديمة

ُ َولَ�  الَّ�ِذينَ : (قوله تع�الى ِ أُْخِرُج�وا ِم�ن ِديَ�اِرِهْم بَِغْي�ِر َح�قٍّ إِالَّ أَن يَقُولُ�وا َربُّنَ�ا هللاَّ ْوَال َدْف�ُع هللاَّ
ِ َكثِي�راً  َمْت َص�َواِمُع َوبِيَ�ٌع َوَص�لََواٌت َوَمَس�اِجُد يُ�ْذَكُر فِيهَ�ا اْس�ُم هللاَّ النَّاَس بَْعَضهُم بِبَْعٍض لَّهُ�دِّ

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز  ُ َمن يَنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ وق�د وردت لفظ�ة ) 40سورة الح�ج،( }40{ َولَيَنُصَرنَّ هللاَّ
       :في شطر ينسب إلى ورقة بن نوفل حيث زعم أنه قالالبيعة 

 )1970علي،(تباركت قد أكثرت باسمك داعيا      أقول إذا صليت في كل بيعة            



اب�ن منظ�ور، (أي مس�كن الراه�ب ) ص�ومعت( وهي لفظة من أص�ل حبش�ي ه�و: الصوامع  .3
أُْخِرُج�وا ِم�ن ِديَ�اِرِهْم   الَّ�ِذينَ ( :وبهذا المعنى وردت في الق�رآن الك�ريم ق�ال تع�الى) 1993

َمْت َص�َوامِ  ِ النَّاَس بَْعَضهُم بِ�بَْعٍض لَّهُ�دِّ ُ َولَْوَال َدْفُع هللاَّ ُع َوبِيَ�ٌع بَِغْيِر َحقٍّ إِالَّ أَن يَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ
 ُ ِ َكثِيراً َولَيَنُص�َرنَّ هللاَّ َ لَقَ�ِويٌّ َعِزي�ٌز َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيهَا اْسُم هللاَّ  َم�ن يَنُص�ُرهُ إِنَّ هللاَّ

ويقول علم�اء اللغ�ة س�ميت ص�ومعة ألنه�ا دقيق�ة ال�رأس وه�ي ) 40سورة الحج، ( }40{ 
وي��دل ورود ه��ذه اللفظ��ة بص��ورة الجم��ع ف��ي )  1993اب��ن منظ��ور،(ص��ومعة النص��ارى،

قد كان الرهبان قد القرآن الكريم، على وقوف الجاهليين على الصوامع ووجودها بينهم، و
 )1970علي،.(ابتنوا الصوامع وأقاموا بها للعبادة

وهو مكان يجتمع فيه النصارى للتباحث في شؤونهم وقضاياهم العام�ة وق�د : بيت المدراس  .4
ورد لفظ المدراس في سيرة ابن هشام عند ذكره لنصارى نجران الذين قدموا إل�ى رس�ول 

 ". سقف هو إمامهم وصاحب مدراسهم األ"هللا، حيث أشار ابن هشام إلى أن 

وه��ي م��ن األلف��اظ النص��رانية الش��هيرة المعروف��ة عن��د الع��رب وتع��رف بمواض��ع : األدي��رة  .5
العب��ادة أو الس��كن عن��د النص��ارى، وكان��ت كثي��رة االنتش��ار ف��ي الجزي��رة العربي��ة والع��راق 

حي��������ث كان��������ت مح��������ال ممت��������ازا للش��������عراء وأص��������حاب ال��������ذوق . وب��������الد الش��������ام
بي�ت يتعب�د في�ه الرهب�ان، : "ويقول ياقوت الحم�وي أن ال�دير) 1991بهاني،األص.(والكيف

وال يكاد يكون في المصر األعظم، إنم�ا يك�ون ف�ي الص�حارى ورؤوس الجب�ال، ف�إن ك�ان 
ال�دير ) "1997المقري�زي، (ويش�ير ). 1957الحم�وي،".(في المصر كانت كنيسة أو بيعة

 "يسة مجتمع عامتهم للصالةعند النصارى يختص بالنساك المقيمين به، والكن

 :الخالصة

لقد كان للديانتين اليهودية والنصرانية فضل كبير على أهلهما في نش�ر الكتاب�ة والعل�وم بي�نهم، 
إذ صارت معابدهم مدارس ي�تعلم فيه�ا الن�اس أص�ول دي�انتهم، ومب�ادئ المعرف�ة والكتاب�ة والق�راءة 

د رج��ال دي��ن يقوم��ون بتثقي��ف الن��اس لم��ن يرغ��ب م��ن األطف��ال، كم��ا أدت حاج��ة ال��ديانتين لوج��و
وتعليمهم أصول دينهم ونشر ديانتهم بين الوثنيين، أو بين أص�حاب ال�ديانات األخ�رى، إل�ى تك�وين 
معاهد خاصة لتخريج هؤالء الرجال، ألحقت بالمعابد، حيث درسوا فيها الكتب المقدسة وما وض�ع 

ات وفلسفة وجدل وأمور أخ�رى له�ا عليها من تفاسير وشروح، ومما يتعلق بشرحها من دراسة للغ
وقد كان من بين هؤالء الرجال أناس أذكياء ذوو نظر واسع، يكتفوا بحفظ . عالقة وصلة بالديانات

م��ا ورد إل��يهم، وبالتعص��ب لك��ل م��ا تلقن��وه، ب��ل تتبع��وا ثقاف��ات غي��رهم وعل��ومهم، ودرس��وا اللغ��ات 
مال العق�ل والمنط�ق، فظه�ر النق�د والفلسفات األخرى، وكونوا لهم آراء خاصة اعتمدت عل�ى اس�تع

 . عندهم، والنقد يخلق الرأي

وإذا كن��ا نجه��ل الي��وم موق��ف . وق��د قام��ت المعاب��د ب��دور فع��ال ناش��ط ف��ي نش��ر الق��راءة والكتاب��ة
) الكن���يس( معاب���د ال���وثنيين م���ن تعل���يم الق���راءة والكتاب���ة به���ا، فإنن���ا ال نس���تطيع أن ننك���ر موق���ف

عند النصارى من تنشيط التعليم وتهيئ�ة األطف�ال ) الكنائس(وعند اليهود، ) المدراس) (المدراش(و
وق��د ق��ام . ل��تعلم الق��راءة والكتاب��ة، لخدم��ة ال��دين، أو لألغ��راض التثقيفي��ة والش��ؤون الخاص��ة بالحي��اة

وقامت الكنيسة بدور فعال في تعليم الناس أمور دينهم وشرح ما ورد في الت�وراة وف�ي ) المدراش(
يجلس��ون ف��ي ) وادي الق��رى( وق��رى ) يث��رب( ا، فق��د ك��ان أحب��ار يه��ود اإلنجي��ل إل��ى الم��ؤمنين بهم��

 . المعابد ليفسروا للناس أحكام شريعة يهود

فصار بمثاب�ة المدرس�ة، يقص�ده . والمدراس، لفظة أطلقت على المكان الذي تدرس فيه التوراة
. ا قص�ده المس�لموناليهود للتفقه فيه والتعلم، وقد قصده الجاهليون أيضا ليسمعوا ما عند يه�ود، كم�



وقد كانت لليهود جملة بيوت عبادة يجلس فيها أحب�ارهم لإلفت�اء ولش�رح الكت�ب المقدس�ة لتالم�ذتهم 
 . فكانت بيوت عبادة ومدارس للتعليم. وللناس

وق���د ك���ان الج���اهليون يس���ألون اليه���ود ع���ن ت���واريخ الماض���ين وقص���ص األول���ين واألنبي���اء 
مث�ل الحي�اة بع�د الم�وت وأمث�ال ذل�ك مم�ا تعرض�ت ل�ه وع�ن بع�ض المش�كالت الديني�ة . والمرسلين

وقد لجأ إليهم أهل مكة الوثنيون يسألونهم عن أشياء، ليمتحنوا به�ا ص�دق الرس�ول ص�لى . اليهودية
 . هللا عليه وسلم

الذي قدم على الرسول، إفادة بوجود مواضع لتعل�يم أوام�ر ال�دين، ) وفد نجران(وفي خبر 
اف��ة، فق��د ورد أن أس��قف نج��ران ك��ان حب��رهم، وإمام��ه، وص��احب وتثقي��ف الن��اس بم��ا يل��زم م��ن ثق

، أي الموضع الذي يتدارسون في�ه، والغال�ب أن يك�ون ذل�ك المك�ان ) صاحب مدراسهم( مدراسهم 
 . المسجد موضعا للتعليم  في الكنيسة على الطريقة المتبعة في ذلك العهد، كما صار

الع��رب يلحق��ون بكنيس��هم كتاب��ا وق��د ك��ان يه��ود الحج��از والمواض��ع األخ��رى م��ن جزي��رة 
يعلمون أطفالهم أصول القراءة والكتابة، كما كان أحب�ارهم يتخ�ذون ب�ه مجلس�ا لتعل�يم اليه�ود أم�ور 

وكذلك كان شأن نص�ارى . دينهم ولإلفتاء بينهم في أمور الشرع، وفض ما قد يقع بينهم من خالف
الكتاب�ة كال�ذي رأين�اه ب�ين نص�ارى العرب اتخذوا من كنائسهم مواض�ع للت�دريس ولتعل�يم الق�راءة و

وال استبعد احتمال اتخ�اذهم م�دراس ف�ي ق�رى البح�رين الت�ي كان�ت به�ا جالي�ات نص�رانية . العراق
 .كبيرة وكذلك في اليمامة لتعليم األطفال القراءة والكتابة وأصول الدين

ن وك�ا. ومن الص�نائع الش�ريفة الت�ي دخل�ت ب�ين الع�رب بفض�ل النص�رانية ص�ناعة التعل�يم
شيوع المدارس أوال بين األمم المجاورة للعرب كالكل�دان والس�ريان ف�ي الع�راق وم�ا ب�ين النه�رين 
وك��الروم ف��ي جه��ات الش��ام وفلس��طين، فلم��ا تنص��ر الع��رب أخ��ذ أح��داثهم يت��رددون عل��ى المعلم��ين 

 )باالس�كوالت(المنصوبين للتعليم في الجهات المجاورة لمساكن قبائلهم في مدارس كانوا ي�دعونها 
وهي كلمة دخيلة استعارها السريان م�ن اليوناني�ة، اش�تهر منه�ا م�دارس الره�ا ونص�يبين والم�دائن 

ومع أن التعليم في هذه المدارس ك�ان ف�ي الس�ريانية أو اليوناني�ة ل�م يع�دم الع�رب . والحيرة ودمشق
 . فيها وسائل لدرس لغتهم

ي ص�وامعهم وأدي�رتهم ليتعلم�وا هذا فضال عمن ك�انوا يختلف�ون إل�ى الرهب�ان والكهن�ة النص�ارى ف�
وكم�ا ق�ال ف�ي األغ�اني ع�ن . كما ذك�ر ع�ن أب�ي نص�ر الب�راق من�ه ت�الوة اإلنجي�ل. القراءة والكتابة

ولع�ل ". م�ن اإلنجي�ل م�ا ش�اء أن يكت�ب) يري�د الس�ريانية) كان يكتب بالعبراني�ة(ورقة بن نوفل أنه 
الق�رآن ك�ان أح�د معلم�ي ) لي�ه وس�لمص�لى هللا ع( الراهب الذي نسب القرشيون إلي�ه تعل�يم الرس�ول

َولَقَ�ْد نَْعلَ�ُم أَنَّهُ�ْم يَقُولُ�وَن إِنََّم�ا يَُعلُِّم�هُ بََش�ٌر لَِّس�اُن الَّ�ِذي يُْلِح�ُدوَن إِلَْي�ِه (ق�ال تع�الى . النص�ارى ف�ي مك�ة
بِينٌ   ). 103سورة النحل،() أَْعَجِميٌّ َوهَـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ
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