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Abstract: 
The first educational steps were taken in Medina by Hzrat 

Muhammad Peace be upon him about Children, Men and 

Women. We know that the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) established the first Islamic State in 

Madinah, and made every effort to establish it day and night. 

And focused on the educational foundations of this blessed 

country. And Islam came in a clear scientific approach and 

made science and scientists a great place. Scientists preferred 

their knowledge and urged people to learn and teach. The 

Prophet took practical measures to teach adults and women 

too. 

In this article I mentioned the measures that the Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him) focused on. I 

note three things in this article: 

1. Education for children 

2 - Education for adults 

3. Education for women 

Keywords: first educational steps, Medina, Islamic State, 

educational foundations, knowledge. 

 
إن اإلسالم جاء بمنهج ْلمي واضح و جعل للعلم والعلماء مكانة 

 عظيمـة، وفـضل العلمـاء بعلمهم وحث الناس ْیل التعلم والتعليم.
فمن سمات المنهج النبوي ِف التعليم ھي استمرارية العملية التعليمية ، 

ٔانشأ ٔاوُ دولة و كذلك نعلم ٔان النب صیل اہلل ْليه وسلم و إحيائُها بالمواظبة .
إسالمية بالمدينة المنورۃ ، وبذُ کل جهد إلنشائها ليال ونهارا. و ركز ْیل أالسس 
التعليمية لهذه الدولة  المباركة، و ھذا التكيز لم يكن ْیل تعليم أالطفاُ  فقط 

التدابْي العملية لتعليم الكبار والنساء ٔايضا. ِف ھذا المقاُ  ملسو هيلع هللا ىلصبل إتخذ النب 

                                                           

 صل ٓابادٔاستاذمساْد،بقسم اللغةالعربيةجامعةالكلية الحكومية،في  *



ِ ہبعش ،۵۱ امشرہ قیقحت، ےئایض 
 
 ۱۴7  دٓااب لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

بْي الِت ركز ْليها النب صیل اہلل ْليه وسلم فنالحظ  ثالثة ٔاشياء ذكرت عن التدا
 ِف ھذا المقاُ منها:

 التعليم لألطفاُ-1
 التعليم للكبار-2
 التعليم للنساء-3

بدٔا الرسوُ صیل اہلل ْليه وسلم  سياسة تعليمية بعد الهجرۃ إَل المدينة 
المدينة و بذُ قصارى المنورۃ و ْاش النب صیل اہلل ْليه وسلم عشر سنوات ِف 

جهده إلكماُ ھذه الدولة الجديدۃ من کل ناحية  ِف ھذه الفتۃ القصْيۃ. کان 
يعمل ليال ونهارا من ٔاجل تعزيزھا. مع ٔان الرسوُ الكريم کان يعلم ٔان لديه 
وقتا قليال جدا ثم بعد ذلك ٔانه سيلتقي مع ربه . وکان ِف ْلمه ٔاننا لن نستطيع 

يم بدون اَلستقرار السياسي ِف المجتمع ؤامن الدولة تحقيق التقدم ِف التعل
من الهجمات الخارجية. ومن ضمن ھذه المدۃ بدٔات ثالثة مشاريع : التعليم 

 اإلبتدايئ واإلجباري ، و تعليم الكبار، وتعليم النساء.
 التعليم اَلبتدايئ لألطفاُ

لم يختص التعليم بسن خاص دون غْيه بل کان الجميع يجتمعون ِف 
الساحة الثقافية من الطفل والشاب والشيوخ وكبار السن ويقومون  ھذه

بعد اَلنتصار ِف غزوۃ بدر قرر النب صیل اہلل ْليه وسلم  و بالتعليم والتبية.
بان يطلق سراح أالسرى مقابل دفع الفدية فكان ْدد ممھن ليس لديه المبلغ 

وا بتعليم ٔابناء كي يدفع كفدية فٔامر الرسوُ صیل اہلل ْليه وسلم بان يقوم
ولم يتم ھذا التعليم إَل ِف  (۱)أالنصار القراءۃ والكتابة ومن ثم يطلق سراحهم.

 المسجد، إذ يصبح قاْدۃ إلنتاج جيل فعاُ ِف مستقبل اإلسالم.
وقرر النب صیل اہلل ْليه وسلم التعليم اإلبتدايئ اإلجباري مجانا و ھي 

دمية ٔان تزين ٔاطفالها بالتعليم وھذا فريضة ٔاولية لكل وَلية الديموقراطية والتق
التعليم يعم بدون ٔاية عصبية ٔاو طائفية. وأالطفاُ ھم ٔافراد اإلبداع و اإلنتاج 
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لكل وَلية. وبهذا التكافؤ ينعدم التمييز العنصري والحضري والبدوي، وکل 
 (۲)واحد من أالطفاُ يتعلم باللغة الوطنية 

 (۳) ا لهم ما استطعتم.وقاُ اہلل تعاَل ِف سورۃ اَلنفاُ: ؤاْدو
نقل اإلمام جالُ الدين السيوطي حديثا ِف تفسْيھذه اآلية :حق 

 (۴)الوالد ْیل الولد ٔان يعلمه الكتابة والسباحة والرمي 
يا ٔايها الذين ٔامنوا قوا ٔانفسكم :وقاُ اإلمام جصاص ِف تفسْي

نوع ِف الدين و ٔان اآلية تدُ ْیل ٔان نعلم أالوَلد وأالسرۃ ِف کل  (۵) ؤاھليكم نارا.
وِف مقام  (7) و قاُ اہلل تعاَل : ؤامر ٔاھلك بالصلوۃ واصطِب ْليها. (۶) حسن النية .

تدُ ھاتان اآليتان ْیل ٔان تتحیل العائالت  (۸) ٓاخر :ؤانذر عشْيتك أالقربْي.
وأالقرباء بحلية التعليم ومع ذلك ٔامر النب صیل اہلل ْليه وسلم : کلكم راع و 

 (9) ْيته.کلكم مسئوُ عن ر
لذا يجب ْیل صاحب المناصب ٔان يحفظوا حقوق العماُ و ئامرھم 
بالمعروف وكذالك يجب ْیل الوالدين ٔان يزينوا أالوَلد بالتعليم ويجعلهم 
إنسانا مهذبا و ملتزما. وقد ِْبه سيدنا ٔابو ھريرۃ رضي اہلل عنه بإسم الزواج. 

ضر مثال تصويب الهدف ھناك ٔاشكاُ متبادلة و ْديدۃ للرماية ِف الوق َ الحا
 (۰۱) بالبندقية والهجوم بالدبابة و بالصاروخ و غْي ذلك.

و يقوُ ابو بكر الطرطوشي ِف كتابه المشهور سراج الملوك :کان ٔاصحاب 
النب صیل اہلل ْليه وسلم يسلم ْیل الشباب والشيوخ والكهوُ ويتعلم ممھن 

جباُ الفقه والحكمة فمن تعليم القرٓان والسنة ولذلك إنهم ثبتوا بحار العلم و
المؤكد ٔان التعليم ِف صغرالسن يرسخ ِف الذھن إَل مدۃ طويلة   ففي ھذا السن 

 (۱۱)يستوعب العقل فروْات العلم سريعا. 
إن حياۃ اإلنسان مختصرۃ، والواجبات مختلفة ِف جميع مراحل 
الحياۃ. الوق َ المثاَل لتحصيل العلم ھو قبل الزواج والتوظيف،ٔالنه خالُ 
الوظيفة وبسبب مهام المنصب َل ينتهز الفرصة لتحصيل العلم. بعد اإلرتباط 
ِف الزواج َل يمكن قراءۃ الكتب حِت َل يتوفر عنده الوق َ لكتابة الرسالة إَل 
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أالحباب. إذا ننظر إَل ھذا العجز الطبيعي، فما قاُ العقالء المسلمون فالبد ٔان 
البخاي قوُ سيدنا عمر الفاروق نشجع الطالب ْیل دقة نظرھم. ونقل اإلمام 

 (۲۱) رضي اہلل عنه: تعلموا قبل ٔان تسودوا.
وقد شاع التعليم اَلبتدايئ لتعلم الصبيان العاملة وِف رواية ٔاخرى ٔان 
جان بستالوجي ھو ٔاوُ حامل للواء التعليم اَلبتدايئ اإللزامي والتعليم المجاِن 

حدث َ ثورات ِف ٔامريكة و ِف فرنسا ِف بداية ء . 1827ء إَل 1746و التعليم للجميع خالُ فتۃ 
القرن التاسع عشر والشعب حصل ْیل حق المساواۃ والحرية بعد ثالثة قرون 

 (۳۱)من استمرار الجهود 
 (۴۱) ء.1870ونفذ القانون للتعليم اَلبتدايئ واإلجباري ِف بريطانية ِف سنة 
كن ٔادرك ويعتِب غاندھي مؤسس ھذه النظرية التعليمية ِف الهند. ول 

النب صیل اہلل ْليه وسلم ٔاھمية ھذه النظرية قبل حواَل خمس عشرۃ مائة ْام . 
و يمكن ٔان ندعي ٔانه صیل اہلل ْليه وسلم بدٔا التعليم اَلبتدايئ عند المسلمْي ِف 
السنة الثانية  من الهجرۃ نتيجة تلك أالسارى ِف الحرب الذين لم يكونوا قادرين 

سوُ بٔانهم ٔان يعلموا عشرۃ من ٔاطفاُ المسلمْي وکان ْیل دفع الفدية. فقرر الر
من ھؤآلء أالطفاُ زيد بن ثاب َ رضي اہلل عنه  وبعدما ٔاصبح کاتبا عظيما و قام 
بعمل مجيد بتدوين القرٓان ْیل لهجة قريش و اكتسب المهارات اللغوية  بٔامر 

وکان  رسوُ اہلل صیل اہلل ْليه وسلم ِف اللغة العِبانية خالُ سبعة عشر يوما
 (۵۱) عبد اہلل بن سعيد بن العاص ھو الذي ْلمه الكتابة و القراءۃ.

وِف النهاية ٔاقدم مثاَل ْیل التعليم اَلبتدايئ ِف مدينة الرسوُ صیل اہلل 
ْليه وسلم: وھي جاء ولد صغْي إَل ٔابيه باكيا. سأُ والده ماذا حدث بك؟ قاُ 

الرجل شقي ينتقم البدر منا،  اإلبن لوالده ضربِن ٔاستاذي. قاُ والده واہلل ھذا
 (۶۱) فال تذھب إليه بعده.
 التعليم للكبار

بدٔا النب صیل اہلل ْليه وسلم ْیل ھذا المشروع الثاِن ْیل الفور بمجيئه 
إَل المدينة، وضبط اإلمام البخاري بابا ِف كتاب العلم عن تعليم الكبار ِف عهد 
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علم ٔاصحاب رسوُ اہلل صیل اہلل الرسالة: "باب اإلغتباط بالعلم والحكمة و قد ت
ْليه وسلم وھم كبار" ويقوُ عبدالحئ الكتاِن" کان ٔاصحاب الرسوُ اہلل صیل اہلل 
ْليه وسلم يتعلم ْیل ٔاساس ھذا الحديث المشهور:التعليم ِف الصغر کالنقش 

 (7۱)ْیل الحجر
معظم الصحابة تلقوا تعليمهم ِف شيخوخهِت و ٔاصبحوا بحر العلم 

عندما يسمع الصحايب  عشر ٓايات قرٓانية عن  (۸۱) نهاية عمرھم.والمعرفة عند 
النب صیل اہلل ْليه وسلم والنب صیل اہلل ْليه وسلم َل يعلمه الدرس القادم إَل 

 (9۱) إذا تعلم  الصحايب وعمل بٔاحكام تلك اآليات.
کان  (۲۰)روي عن زيد بن ثاب َ رضي اہلل عنه: استودعوا العلم أالحداث 

عمر رضي اہلل عنه مليئا بالقراء  وکان فيه الشباب والكبار  مجلس سيدنا
والشيوخ من الصحابة کلما کان يريد التشاور معهم ِف ٔاي مسألة يقوُ " َل ٔاحد 
يستحي ِف إظهار رٔايه بسبب صغر سنه ٔالن العلم َل يقاس بسبب صغر السن وَل 

 (۲۱) كِب السن ھذه نعمة من النعم يرزق اہلل ما يشاء.
 للنساء التعليم

ٔاكد النب صیل اہلل ْليه وسلم ْیل تعليم أالطفاُ والكبار مع ذلك حث 
ْیل تعليم النساء ٔايضا.نحن نرى بٔان اإلمام البخاري وضع بابا مستقال ْیل ھذا 
الموضوع وھو: تعليم الرجل ٔامته ؤاھله ٔاي تعليم ٔالمته ؤاھله يبدوا منه بٔان 

اہلل ْليه وسلم و قاُ ْليه الصلوۃ التعليم للنساء له ٔاھمية عند الرسوُ صیل 
والسالم: ثالثة لهم ٔاجران )ٔاحد ممھن( رجل کان َ عنده ٔامة فٔادبها فٔاحسن 

 (۲۲)تٔاديبها و ْلمها فٔاحسن تعليمها ثم ٔاعتقها فتزوجها
مرۃ رجع النب صیل اہلل ْليه وسلم بعد إلقاء خطبته وکان معه سيدنا 

يه وسلم ٔانه لم يلق  خطبة للنساء فعاد بالُ رضي اہلل عنه ، ظن النب صیل اہلل ْل
النب صیل اہلل ْليه وسلم إليهن فٔالَق خطبته ؤامرھن بإعطاء الصدقة. يقوُ 
حافظ ابن حجر: ليس ھناك للرجل فقط ٔان يعلم ٔاھله بل يمكن للحاكم و نائبه 

 (۲۳) ٔان يعلم النساء.
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 يروي إمام تاج الدين سبكي عن ٔابيه ٔان سر كثرۃ ٔازواج الرسوُ صیل
اہلل ْليه وسلم ھي ٔانه صیل اہلل ْليه وسلم کان يريد إبالغ جميع ٔاحكام الشريعة 
إَل أالمة اإلسالمية سواء کان تلك أالحكام تتعلق بالسر ٔاو الجهر وکان النب صیل 
اہلل ْليه وسلم ٔاكثر حياء من الناس، لذلك ٔازواج الرسوُ صیل اہلل ْليه وسلم 

الِت ما کان النب صیل اہلل ْليه وسلم يروي إَل كن ينقنل تلك أالفعاُ وأالقواُ 
الناس بنفسه استحياء. ھكذا ٔانجزت الشريعة بسبب كثرۃ ٔازواج . مجموعة 
ھذه أالحكام تشتمل ْیل الغسل،الحير، العدۃ والعالقات الجنسية بْي الرجل 
و زوجته. ٔالن ٔازواج النب كن ينظرنه من کل ناحية ِف النوم اليقظة وِف الخلوۃ 

 (۲۴) لجلوۃ.وا
ھكذا انتقل كَ عظيم إَل أالمة اإلسالمية و َل يعتض اإلسالم ِف 

 تعليم الجنسية ولكن ھنا تعلم النساء للنساء و الرجل للرجل فقط.
وْْي رسوُ صیل اہلل ْليه وسلم الشفاء رضي اہلل عنها كواِل السوق 

یل اہلل ْليه وھي ْلم َ الكتابة حفصة رضي اہلل تعاَل عنها. وقاُ رسوُ اہلل ص 
وکان َ النساء تعمنل  (۲۵) وسلم " ْلّم حفصة رقيه النملة كما ْلمتها الكتابة.

و يبدوا من ھذا بٔان النساء  (۲۶)كممرضات ِف عهد الرسوُ صیل اہلل ْليه وسلم 
کان َ مثقفة ؤاصبح َ كثْيا من النساء ماھرات ِف الفقه والتعليم ، منهن 

 ْیل رٔاس القائمة. السيدۃ ْائشة رضي اہلل تعاِل عنها
وقد ٔاخرج عبد الرزاق عن عمر ٔانه قاُ " َل تغالوا ِف مهر النساء فقال َ 
امرٔاۃ ليس ذلك لك يا عمر ان اہلل تعاَل يقوُ } وٓاتيتم احداھن قنطارا من ذھب 
{ كما ِف قراءۃ ابن مسعود فقاُ عمر امرٔاۃ خاصم َ عمر فقام َ إمرٔاۃ طويلة 

يمكن ٔان تعمل بهذا ، سأُ عمر رضي اہلل عنه  القامة ِف صفوف النساء وقال َ َل
عن المرٔاۃ لماذا؟ فٔاجاب َ المرٔاۃ  قاُ اہلل تعاَل ِف القرٓان الكريم،"وإن ٓاتيتم 

 (۲7)إحدھن قنطاراً فال تٔاخذوا منه شيئا"
إذا لم يحدد اہلل حد المهر فكيف تحدده ؟ قاُ عمر رضي اہلل عنه 

 (۲۸) ٔاصاب َ المرٔاۃ و ٔاخطٔا الرجل.



ِ ہبعش ،۵۱ امشرہ قیقحت، ےئایض 
 
 ۱۵۲  دٓااب لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

عظمة المرٔاۃ الِت ٔاعطاھا اإلسالم ومن ناحية ٔاخرى َلحظ   ھذه کان َ
قوُ المعلم العظيم" من کان َ له ثالث بنات ٔاو ٔاخوات ٔاو إبنتان ٔاو ٔاختان فٔاحسن 

 (۲9)صحبنت واتَق اہلل فيهن فله الجنة"
 الخالصة

بدٔا النب صیل اہلل ْليه وسلم تخطيط التعليم لمدۃ عشر سنوات حينما -
بدٔا ْیل الفور بتنفيذ ثالثة مشاريع، التعليم اَلبتدايئ فالمدينة. وصل إَل 

والتعليم اإللزامي لألطفاُ و التعليم للكبار، و التعليم للنساء و کان ھذا 
 .ِف المدينة المنورۃ التعليم مجانا للجميع

ٔاكد النب صیل اہلل ْليه وسلم ْیل تعليم أالطفاُ والكبار مع ذلك حث 
 عظمة المرٔاۃ الِت ٔاعطاھا اإلسالم ھذه کان َوْیل تعليم النساء 

حياۃ مختصرۃ ، والواجبات مختلفة ِف جميع  يعيش اإلنسان إن        
مراحل الحياۃ. الوق َ المثاَل لتحصيل العلم ھو قبل الزواج والتوظيف،ٔالنه 
خالُ الوظيفة وبسبب مهام المنصب َل ينتهز الفرصة لتحصيل العلم. بعد 

قراءۃ الكتب حِت َل يتوفر عنده الوق َ لكتابة الرسالة  اإلرتباط ِف الزواج َل يمكن
  إَل أالحباب
لن نستطيع تحقق التقدم ِف التعليم بدون اَلستقرار السياسي ِف  و

 المجتمع ؤامن الدولة من الهجمات الخارجية                                
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