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ملخص البحث :
ة فكریـة تهدف الدراسة إلى معرفة المبادئ التربویة لعمر بن الخطاب ، فقـام الباحـث برحلـ

ومـــا اتصـــف الفـــاروق بأســـمى الصـــور النبیلـــة التـــي عرفتهـــا البشـــریة متنـــاوًال حیـــاة الفـــاروق 

فضًال عنى شـجاعته ونظرتـه للـدین اإلسـالمي ، فكـان لـه األثـر الكبیـر علـى الفكـر اإلسـالمي مـن 

خالل شخصیته وصفاته التي اعجب بها حتى المستشرفین ومن خالل التعرف على حیاتـه وعلـى 

قفــه مــن عــدة مفــاهیم فلســفیة وتربویــة كاإلنســان والعلــم والتعلــیم والمــنهج الدراســي والتربیــة البدنیــة مو 

والعقلیة والخلقیة واالجتماعیة ، توصل الباحث إلى أهم المبادئ التربویة التي أرادها الفاروق لبناء 

اإلنسان المسلم .

عي ومبــدأ العمــل والعلــم والمبــدأ ومــن هــذه المبــادئ المبــدأ (االیمــاني ، واالخالقــي واالجتمــا

البدني فضًال عن المبدأ العقلي والفكري) .

Educational Principles in the Biography of prince of
Muslims Omar Bin Al-Khatab (May Allah bless Him)

Dr. Ali Duraid Khalid
Mosul University\College of Education

Abstract:
The research aims at knowing the educational principles for Omar

bin Al-Khatab. The researchers initiated conceptual journey about the
biography of Al-farook (May Allah bless Him) in addition to his features,
Courage and his view of Islamic religion. His characters influenced
Islamic literature that the westerns liked. Through revealing his life,
situations regarding human. Knowledge, learning, curriculum,
physiological, mental moral and social education, the researcher cleared
the important educational principles that Al-farook cherished to build
Muslim individual .

The principles to considered in this research were (religious, moral,
social, work and learning, physiological, mental principles)
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الفصل األول
أھمیة البحث والحاجة إلیھ

لفكر على وجه العموم كائن حي ، متصل الوجود ال الفكر التربوي العربي ، شانه شان ا

یبدأ من نقطة الصفر ، وٕانما هو ولید مراحل أخرى سابقة وهو قیاسًا على ذلك والد مراحل أخرى 

تالیة مما یجعل من المهم على الباحث في أي فترة من فتراته أن یقف وقفة طویلة ومتفحصة 

العامة ، ولیس من السهل التحدث عن التراث الفكري أمام المیراث السابق سعیًا وراء تتبع خیوطه 

العربي اإلسالمي في صورة سمات عامة ذلك الن هذا التراث امتد عبر ثالثة عشر قرنًا من 

الزمان وشمل كمًا كبیرًا من البلدان مما یجعله متنوعًا ومختلفًا إلى درجة یصعب معها الحصر 

والتصنیف.

ل في تفاصیل هذا البحث أن نشیر إلى اهمیة التربیة وربما كان من المفید قبل أن ندخ

التي لها أثرًا بارزًا وهامًا في حیاة الشعوب  جمیعها المتقدمة والنامیة على حد سواء فهي ضرورة 

فردیة من جهة وضرورة اجتماعیة من جهة أخرى فال الفرد یستطیع أن یستغني عنها وال المجتمع 

م الحضارة ازدادت حاجته إلى التربیة وخرجت هذه الحاجة عن أیضًا وكلما ارتقى اإلنسان في سل

  ) ٢١: ٥حد الكمالیات إلى حد الضروریات. (

فالتربیة "تهدف إلى بناء اإلنسان وتطویر شخصیته في كافة نواحیها الفعلیة والمعرفیة 

إلى العلم والجسمیة واالنفعالیة والوجدانیة والذوقیة والجمالیة وصوًال إلى اإلنسان الذي یمیل 

  ) ٣٧: ٦والمعرفة ویرغب في تحسین بیئته واستقاللها". (

فتكوین "الشخصیة ونضوجها نضجًا كامًال یقع ضمن أهداف التربیة حتى تؤثر مقومات 

هذه الشخصیة وذلك من اجل العمل على زیادة الطاقات التي یتمتع بها الفرد ال لیستخدمها 

  ) ٩١: ١٧عالقات إیجابیة حسنة. (ألغراض انانیة ولكن لینشيء مع أقرانه 

"فتربیة النشيء هي العمل االسمى في وظائفنا االنسانیة ولن تكون تربیة النشيء 

صحیحة وكاملة اذا جهلنا ماضي ساللة من نربي وحیاة أبوة وجدودة ، وحالة البیئة التي ینتمي 

تربوي مهما بلغ منهاجه من الیها ، والتقلید العائلي اساس متین ال یغني عنه التادیب في اسلوب 

  )٤٠: ١٣الكمال ، ودراسة النسب ال یزال الثابت لكل نشاط تاریخي".  ( 

فالتربیة االسالمیة مجموعة متناسقة مترابطة من المفاهیم والقیم الفاعلة في نفس المؤمن 

وروحه حتى وان كان على غیر وعي كامل بها ، أو على غیر قدرة على صیاغتها وتربیتها 

فها ،فالمسلم المؤمن الذي یمارس شعائر دینه ویعیش بفكره وسلوكه على مستوى من الخلق وعر 

یكاد أن یكون فطرة له فهو یؤمن أن اهللا الرحمن الرحیم یراه ویسمعه في كل لحظة وفي كل 

حركاته وسكناته ، ویؤمن أن اهللا اقرب إلیه من حبل الورید وان مسؤولیته عن نوایاه وأفعاله 

خلقیة كاملة ، وانه وحده یحمل طائرة في عنقه وبهذا یصل المسلم المؤمن إلى درجة مسؤولیة 

من التربیة التي نسمیها التربیة االسالمیة النه یعیش وقد استقر في داخله ضمیره الدیني الذي 
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یمیز بیسر وبداهة بین الخیر والشر ، ویعرف بالحس المباشر الحالل والحرام والحق والواجب 

یمانه بوجود اهللا معنى التوكل على اهللا في كل ما یقدم علیه والتضامن مع اخیه المسلم ویدرك با

، وتلجأ روحه إلى خالقه للتوبة وطلب العفو إن أخطأ كما یلمس بشعوره نعمة اهللا علیه وفضله 

في صحته وماله وعیاله وینظر الجزاء والثواب من اهللا وحده في دنیاه وآخرته .

وٕاسالمیة بأشد الحاجة إلى التربیة اإلسالمیة فنحن وأبناءنا نعیش حیاًة فنحن كأمة عربیة

تكالبت علیها المدنیة والمادیة فیقول في ذلك د. علي بن محمد التویجري ، "ولكننا نعلم ماذا 

فعلت بنا المدنیة والحضارة الحدیثة وكیف باعدت بیننا وبین صفاء فطرتنا اإلسالمیة، وكیف 

ا وشبابنا ورجالنا بل وكهولنا مدارس التعلیم الحدیث بنظمه ومناهجه شكلت نفوس أطفالن

المستعارة ، ففصلت بیننا وبین ثقافتنا اإلسالمیة األولى ، بل وبین تراثنا اإلسالمي وحضارتنا 

  ) ٨: ٧بأبعادها المختلفة". (

بناء ویقول محمد هادي العفیفي "نحن نحتاج إلى فلسلفة تربویة عربیة هادفة تساعد على

  ) ٢٩١: ١٥البرامج التربویة العربیة" . (

وقد أشار الكثیر من المفكرین والتربویین المسلمین إلى أهمیة بناء فلسفة تربویة إسالمیة 

من خالل التراث الكبیر الذي تملكه هذه األمة ، وخاصًة وٕاننا نملك میراث عظیم لتربیة إسالمیة 

م في الحیاة الدنیا واآلخرة فضًال عما اجتمع في تشكلت وفقًا الحتیاجات الناس ومتطلباته

من صفات أهلته كي یقود عملیة إعادة صیاغة شخصیة اإلنسان شخصیة النبي محمد 

المسلم مما جعله وبحق المربي األول ، إّال إنه اعتمد كذلك في سبیل هذا على مجموعة من 

زمت في ذلك الوقت ألحداث األصحاب كان البد من أن یتسلحوا بمختلف المهارات التي ل

التغییر الجذري في المجتمع بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة ومجمل هذه المهارات هي أن 

عالمًا . وقد ارتأى الباحث دراسة شخصیة عمر بن الخطاب -عابداً –یكون محاربًا  

تصر الباحث والتي ال یختلف اثنان على عظمته وفضله على اإلسالم والمجتمع اإلسالمي وقد اق

محاولة منه لسبر غور الفكر التربوي ببحثه هذا المنهج التربوي عند عمر بن الخطاب 

ومحاولة إبرازه لیكون هادیًا ومنارًا لیس لالمة العربیة واإلسالمیة ، بل لعمر بن الخطاب 

اإلنسانیة جمعاء .

ان إجابة لدعوة "إنه لما أسلم عز اإلسالم وٕان إسالمه كفعمر بن الخطاب 

الرسول (علیه الصالة والسالم) ، وأنه هاجر جهرًا وكان الناس یهاجرون سرًا وأنه اول خلیفة 

دعي "امیر المؤمنین" وانه اول من كتب التاریخ للمسلمین ، وله أولیات كثیرة في تاریخ اإلسالم 

یهرب منه، وأنه اخذ بأنه المحّدث أي الملهم ، وأن الشیطان وخّصه الرسول الكریم محمد 

  ) ٢٩: ٧". (من علم رسول اهللا محمد 

"أن للصفات الخلقیة الكبیرة التي یقول العقاد في شخصیة عمر بن الخطاب 

كانت غالبة على نفس عمر بن الخطاب وهي العدل والرحمة والغیرة والفطنة واإلیمان وأول ما 



علي درید خالد

٤

وصفة واحدة منها قد تغلب على النفس . یالحظ علیها تعدد الصفات الغالبة في نفس واحدة

ولیست  بصغیرة فتنعتها بنعتها وتستاثر بتمییزها والداللة علیها ، ثم یالحظ علیه أن الصفة منها 

تتصل بعمر بن الخطاب فتأخذ منه وتصطبغ بصبغته ، حتى كأنها لم ُتْعَهْد في غیره على 

ذاك لیس بأعجب المالحظات وال أندرها في شیوعها وكثرة الموسومین بسماتها ، إّال أن هذا أو 

هذا السیاق ، وٕانما العجب العجاب حقًا هذا التركیب الذي ندر مثیله جدًا بین خصائص النفوس 

كائنًا ما كان نصیب صاحبها من العظمة واالمتیاز وأحرى بنا أن نقول هذه التركیبة وال نقول هذا 

أجزاء الدواء الذي یصنع لغرض واحد مفهوم التركیب الن صفاته الكبیرة تتركب كما تتركب 

والذي ینقص جزءًا منه فینقص نفعه كله ویدخله التناقض واالختالط.. فالصفات التي اتصف بها 

عمر بن الخطاب إذا نظرت إلیها مركبة ومتناسقة فیبدو ذلك من جانب الدهشة واإلعجاز أو 

  ) ٦٩- ٦٨: ١٣جانب الندرة التي یعز تكرارها في طبائع النفوس" . (

فقد حثنا الرسول الكریم محمد وخیُر من شهد لعمر بن الخطاب هو رسول اهللا 

 وامرنا باتباع سّنة خلفاءه الراشدین المهدیین من بعدي (رواه الترمذي) ، فعمر

وقد قال فیهما رسول اهللا خیر الصالحین بعد األنبیاء والمرسلین وأبي بكر الصدیق 

ا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر] (رواه الترمذي) ، وقد وردت األحادیث الكثیرة في [اقتدو 

[لقد كان فیمن قبلكم من األمم محدثون فإن یك فقال رسول اهللا فضائل الفاروق 

في أمتي أحد فإنه عمر] (رواه البخاري ومسلم) .

أحب إلیك ؟ قال : : قلت یا رسول اهللا أي الناسوقد قال عمرو بن العاص 

عائشة ، قلت ، یا رسول اهللا من الرجال ؟ قال : ابوها قلت : ثّم من ؟ قال : عمر بن الخطاب 

  ) ١٥: ١٢ثم عد رجاًال. (

"إن حیاة الفاروق صفحة مشرقة في التاریخ اإلسالمي الذي  بهر كل تاریخ وفاقه ، 

ف والمجد واإلخالص والجهاد والذي لم تحوي تواریخ األمم مجتمعة بعض ما حوى من الشر 

والدعوة في سبیل اهللا .. فكان عظیمًا بإیمانه ، عظیمًا بعلمه ، عظیمًا بفكره ، عظیمًا ببیانه ، 

عظیمًا بخلقه ، عظیمًا بآثاره ، وكانت عظمته مستمدة من فهمه وتطبیقه لإلسالم وصلته 

  ) ١١: ٨". ( العظیمة باهللا واتباعه لهدى الرسول الكریم محمد 

فكان من األئمة الذین رسموا للناس خط سیرهم ، ویتأسى بهم الناس بأقوالهم وأفعالهم في 

هذه الحیاة ، فسیرته من أقوى مصادر اإلیمان والعاطفة اإلسالمیة الصحیحة والفهم السلیم لهذا 

دون الدین فما أحوج الشباب المسلم إلى الرجال األكفاء الذین یقتدون بالصحابة الكرام ویجس

المعاني السامیة فیحیونها بتضحیات یراها الناس ویحسون بها ، ودعوة إلى شبابنا بان لدیهم 

تراث عظیم ینیر لهم دروب الدنیا ویصلح لهم حیاة اآلخرة ودعوة لشبابنا المثقف ومن خالل 

ت قراءتهم واطالعهم على المصادر والكتب فقبل التأثر بأفكار الیونان أو الرومان أو الحضارا

األوربیة الحدیثة بمفكریها واإلعجاب بفكرهم وفلسفتهم ومنهجهم بالحیاة ، فإن لهؤالء الشباب 
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میراث عظیم برجال عظماء لم تأتي أمم األرض بأعظم منهم ابتداًء بسید األولین واآلخرین محمد 

نصار وصحابته الكرام [فیقول اهللا عّز وجل فیهم] [والسابقون األولون من المهاجرین واأل

والذین اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعّد لهم جنات تجري تحتها األنهار خالدین 

  ). ١٠٠فیها أبدًا ذلك الفوز العظیم . (التوبة آیة 

تراثًا فكریًا وتربویًا ومبادئ إنسانیة عظیمة لها وقعها وتأثیرها لقد ترك الفاروق 

واإلسالمي بصورة خاصة فكان همه األكبر بناء اإلنسان على الفكر اإلنساني بصورة عامة 

المسلم وبناء هذه المبادئ في النفوس فكان االنسان المسلم صورة مشرقة لجهد عمر 

وكانت الفتوحات اإلسالمیة وٕانشاء األمصار ، فضًال عما كتبه عنه المفكرون والكتاب وعقد 

لین شخصیة الفاروق وأهمیته في الحضارة العدید من الندوات والمؤتمرات اإلسالمیة متناو 

اإلسالمیة ، لذلك ارتأى الباحث دراسة الفلسفة التربویة للفاروق هدفًا منه للوصول إلى مجموعة 

مبادئ تربویة نتمنى أن تكون منارًا لمؤسساتنا التربویة المختلفة وطالبنا وشباب مجتمعنا . 

:ھدف البحث
وذلك  على المبادئ التربویة لعمر بن الخطاب یهدف البحث الحالي إلى التعرف 

من خالل مجموعة مواقف فلسفیة وتربویة یتم تحدیدها في حدود البحث . 

:منھجیة البحث 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التاریخي التحلیلي ، منهجًا یسیر علیه في تحقیق هدف 

البحث . 

:حدود البحث
باحث مجموعة مواقف فلسفیة وتربویة تعبّر عن فلسفة لتحقیق هدف البحث سیتناول ال

لتكون السبیل لمعرفة أهم مبادئه التربویة .الفاروق  

وهذه المواقف هي: 

. المنهج الدراسي.٣  . العلم والتعلیم.٢    اإلنسان ..١

. التربیة الخلقیة.٦  . التربیة العقلیة .٥  التربیة البدنیة..٤

. التربیة االجتماعیة.٧ 
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لفصل الثانيا
حیاتھ:المبحث األول

  )١١: ٩هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى من فرع قریشي العدوي . (

في الجاهلیة شطرًا من حیاته ونشا كأمثاله من أبناء قریش وامتاز أمضى عمر 

شدیدة لم علیهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة وهؤالء كانوا قلیلین جدًا ، وقد نشأ نشأة غلیظة

: ١٤یعرف فیها ألوان الترف وال مظاهر الثروة ودفعه أبوه الخطاب إلى المراعي لرعي األبل. (

٩٠ (  

بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنیاء مكة وكسب معارف متعددة واشتغل عمر 

وسبر في الجاهلیةمن البالد التي زارها للتجارة فرحل إلى الشام والیمن ، لقد عاش عمر 

أغوارها وعرف حقیقتها وتقالیدها وأعرافها ودافع عنها بكل ما یملك من قوة ولذلك لما دخل في 

اإلسالم عرف جماله وحقیقته وتیقن الفرق الهائل بین الهدى والضالل والكفر واإلیمان والحق 

والباطل . 

:رجلین الیكم اعز االسالم باحب ال(اللهربه عزوجل بقولهفعندما دعا رسول اهللا 

بابي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب (رواه الترمذي) ، فلما سمع عمر اسالم اخته وزوجها 

صحیفة قد أسلما احتمله الغضب وذهب الیها وبعد قصة طویلة وحدیث طویل قرأ عمر 

ًا عند أخته فیها (سورة طه) "اهتز عمر لهذا الكالم الموقع وقد سمع ابن الخطاب كالمًا مسجوع

من الخطب وٕاسجاع الكهان قبل ذلك كما سمع الشعر فأین كل ذلك من روعة هذه اآلیات 

  )٢٩- ٢٨: ٩وأعلن إسالمه" (الجلیلة فأصابه القشعریرة والخشوع فذهب إلى رسول اهللا 

عالنیة وكان معه من لحق به وفي هجرته إلى المدینة هاجر عمر بن الخطاب 

ومعینًا لمن أراد الهجرة من مسلمي مكة ، وتستمر حیاة ابن الخطاب من أهله وقومه فكان سنداً 

المفعمة بالجهاد واإلیمان والطاعة والتي ال یسعنا الحدیث عنها في هذا البحث المتواضع حتى 

قام على المنبر یاتي یوم استشهاده فعن معد بن أبي طلحة العمري أن عمر بن الخطاب 

ثم قال : رأیت رؤیا وذكر ابن بكر علیه ثم ذكر النبي یوم الجمعة فحمد اهللا وأثنى

ال أراها إال بحضور اجلي ، رأیت كأن دیكًا نقرني نقرتین فقصصتها على أسماء بنت عمیس ، 

فقالت : یقتلك رجل من العجم .. وأصیبت یوم األربعاء ألربع لیال بقین من ذي الحجة ، طعنه 

: الحمد هللا الذي لم یجعل قاتلي رة بن شعبة ، فقال عمر عدو اهللا ابو لؤلؤة غالم المغی

فبكى علیه القوم حین سمعوا …یحاجني عند اهللا بسجده سجدها له قط ، ما كانت العرب لتقتلني

؟ قال : "یعذب فقال ال یبكي علینا من كان باكیًا فلیخرج ألم تسمعوا ما قال رسول اهللا 

  )٢١٦- ٢١٥: ١المیت ببكاء أهله علیه" . (

الفلسفة التربویة لعمر بن الخطاب :المبحث الثاني
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غزیر العلم ، واسع المعرفة ، فهو اول من اشار على ابي بكر الصدیق كان   

 بجمع القرآن الكریم ، فقد تربى في مدرسة النبوة وكانت آثارها في نفسه قویة انطبقت

أعلى وقدوة فكان قویًا في اهللا عادًال تربویًا من مثالً على كل سلوكه واتخذ من رسول اهللا 

طراز رفیع وكانت له اهتمامات تربویة كثیرة وكانت هذه تنبع من إحساسه بعبء المسؤولیة فیقول 

یوم تولیه الخالفة أن اهللا ابتالكم بي ، وابتالني بكم.. فو اهللا ال یحضرني شيء من امركم فیلیه 

وا فیه عن الجزء واالمانة ، اني ال اقاتل الناس عن نفسي قتاًال ، احد دوني ، وال یتغیب عني فآل

: ٢ولو علمت أن احدًا من الناس اقوى علیه مني لكنت اقّدم فتضرب عنقي احب الي من الیه .(

٢٧٥(  

على هذا االساس احتلت التربیة مكانتها في اهتماماتها باعتباره باني الدولة ، وسنحاول 

المالمح التربویة لتكون منارًا لجمیع العاملین في میدان التربیة في هذا المبحث عرض أهم

والتعلیم وكمال یلي: 

اإلنسان.١
لقد جاء اإلسالم لإلنسان (الفرد) ومن أجل اإلنسان وعلى قدر تمثل الفكرة اإلسالمیة 

بالفرد في عدة أمور منها رحمته تكون إنسانیة اإلنسان وقد تجلت مظاهر اهتمام عمر 

" ال یرحم من ال یرحم ، وال یغفر لمن ال یغفر ، وال یتاب على من ال یتوب فرد فقوله بال

  )٢٠٤: ١، وال یوقي على من ال ُیوقى". (

وما روي عنه انه نزع من ید أحد الرجال عهدًا كتبه له ، ألنه قال "ما أخذت ولدًا لي 

قط" ، وقال له "وٕانما یرحم اهللا من عباده الرحماء" .

" فأنت واهللا له لرجل واله قال له "واهللا ما قبلت ولدًا لي قط " فقال له عمر وقو 

  ) ١٢٠: ١بأوالد الناس اقل رحمة ، ال تعمل لي عمًال أبدًا". (

إذا بلغه أن عامًال من عماله ال یعود المریض وال یدخل علیه الضعیف وكان 

ال ولیدًا وال شیخًا وان ال یشقّوا على المسلمین وال نزعه وأقاله ویوصي الُقواد أن ال یقتلوا امرأة و 

یكلفونهم ما ال یطیقون ، فضًال عن ذلك فقد اهتم الفاروق بتفقد أحوال الناس ودراستها وتحقیق 

مطالبهم یقول "لئن عشت أن شاء اهللا ال سیرن في الرعیة حوًال ، فإني اعلم أن للناس حوائج 

  )١٢١: ١وأما عمالهم فال یرفعونها إلّي" . (تقطع عني ، أما هم فال یصلون إّلي

وأمر بالمساواة بین الناس فقد نصح أبو موسى االشعري "آسي بین الناس في مجلسك 

ووجهك ، حتى ال یطمع شریف في حیفك وال ییأس ضعیف في عدلك ، وٕایاك والضجر والتأذي 

  ) ٤٩: ٣ویحسن الذخر". (بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي یوجب اهللا بها األجر 
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ولعظمة قیمة الفرد عند الفاروق أعطى اإلنسان حریة حتى في اختیار دینه ، وهذا ما 

وكان یقول لي أقره اإلسالم فیروي وسق الرومي یقول "كنت مملوكًا" لعمر بن الخطاب 

"اسلم فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمین ، فانه ال ینبغي لي أن استعین على أمانتهم 

) فلما حضرته الوفاة ٢٥٦من لیس منهم" قال : فأبیت ، فقال (ال إكراه في الدین) (البقرة: 

  ) ٢١٠: ٩اعتقني وقال "اذهب حیث شئت" . (

العلم والتعلیم .٢
لة ، المثقف ، المعلم صاحب السفارات والرحالت ، المفتي في رجل الدو عمر 

، فقد أكد على أهمیة العلم فیقول القضایا وراوي األحادیث عن الرسول الكریم محمد 

"تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكینة والحلم" ، وتواضعوا لمن تعلمون ، وتواضعوا لمن تعلمون 

  )١٨٦: ١اء ، فال یقوم علمكم بجهلكم". (منه ، وال تكذبوا جبابرة العلم

ویقول أیضًا وكونوا أوعیة للكتاب ، ینابیع للعلم ، وسلوا اهللا رزق یوم بیوم وعّدوا أنفسكم 

  )١٨٢: ١في الموتى ، وال یضركم أن ال یكثر مالكم". (

أن الرجل لیخرج من منزله وعلیه من الذنوب مثل جبال تهامه ، فاذا سمع وقال 

: ٨خاف ورجع وتاب، فانصرف إلى منزله ولیس علیه ذنب فال تفارقوا مجالس العلماء" . (العلم 

١٩٣ (  

  ) .١٩٣: ٨(وت عالم بصیر بحالل اهللا وحرامه".ویقول أیضًا "موت الف عابد أهون من م

جعل من عاصمة الدولة مدرسة تخرج فیها العلماء فضًال عن ذلك فان الفاروق 

ضاة ، وٕاذا نظرنا في المدارس العلمیة االولى في العالم اإلسالمي رأینا األثر والدعاة والوالة والق

وكان تأسیس هذه المدارس العمري علیها ألن كل المؤسسین تقریبًا تأثروا بفقه الفاروق 

في المدینة لیدرس مثل المدرسة المكیة متمثلة بابن عباس بأمر من الفاروق 

وكان  درسة البصریة في مصر البصرة ، أسست بأمر من الفاروق الصحابة الكرام ، والم

وكان ذلك  یدرس فیها ، والمدرسة الكوفیة وكان فیها ابن مسعود عتبة بن غزوان 

معاذ بن جبل وعبادة بن والمدرسة الشامیة فدعا الفاروق أیضًا امر من الفاروق 

ذه المهنة لتعلیم أهالي الشام والمدرسة المصریة فبعث ، فأرسلهم لهالصامت وآبا الدرداء 

.إلیها الفاروق عقبة بن عامر 
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المنھج الدراسي.٣
لقد أكد الفاروق على أهمیة المنهج الذي یدرسه اإلنسان المسلم فدعا إلى تعلم القرآن 

  ) ٢٧٤: ٣الكریم أوًال فیقول أقرأوا القرآنُ تْعَرفوا به ، واعلموا به تكونوا من أهله". (

وأكد على تعلم الدین واللغة العربیة فیقول "علیكم التفقه في الدین ، وحسن العبادة والتفهم 

) ویقول ٢٠١: ١١في العربیة،ویقول "تعلموا العربیة فإنها تثبت القلوب وتزید من المروءة".(

ترك حق وهو أیضًا تفقهوا في الدین فانه ال یعذر أحدًا باتباع باطل وهو یرى انه حق ، وال ب

  ) .٢٥٢: ١یرى انه باطل" . (

تعلموا ألنسابكم لتصلوا أرحامكم" . وأیضًا على المسلم أن یتعلم األنساب یقول 

)٨٠: ١١ (  

بتعلم علم النجوم لیكون هادیًا لسبر غور الصحراء فیقول "تعلموا وأهتم الخطاب 

  ) ١٩٩: ١من النجوم ما تهتدون بها" . (

لم الجغرافیا والطب والهندسة والعلوم العسكریة والصناعات ومن هذه على تعوأكد 

الروح استحدث أمورًا لم تكن موجودة عند العرب قبله كاتخاذه بیت المال والدواوین والكتبة 

  ) ٩٣- ٩٢: ١٠وتأریخ التاریخ" . (

التربیة البدنیة  .٤
رف عنه من بطولة أهمیة كبیرة للتربیة البدنیة وخاصة ما علقد أعطى الفاروق 

فائقة وقوة جعلته من أقوى الفرسان ، فهو الذي أعز اهللا به اإلسم بعلمه وقوته ، فعمر الریاضي 

المشغول بالریاضة البدنیة ظاهر لنا بعمله وقوله ، وبسیرته في الجاهلیة وسیرته بعد اإلسالم ، 

ویسابق في الخیل ، وكان وسیرته بعد الخالفة إلى أن فارق الحیاة ، فكان یصارع في المواسم 

ینوط مجد العرب بالریاضة والفروسیة ویكتب إلى االمصار أن "علّموا أوالدكم السباحة والفروسیة 

  ) ٢٦٠: ١٣ورووهم ما سار من المثل وُحسن من الشعر" . (

ویقول أیضًا لن تخور قوى مادام صاحبها ینزع وینزو" أي یرمي بالقوس ویركب ظهور 

  )٨٥: ١٤. (وهذه كانت من صفات الفاروق الخیل بغیر ركاب ،

التربیة العقلیة  .٥
لقد أعطى الفاروق أهمیة كبیرة لعقل اإلنسان ، وٕانه كان یتمتع برجاحة العقل فكان رجًال 

وافر الحظ من ثقافة زمانه أنه كان أدیبًا مؤرخًا فقیهًا مشاركًا في سائر الفنون ، خطیبًا مطبوعًا 

، فلیس ارجح من نصیبه في ثقافة زمانه حادیث الرسول محمد على الكالم حافظًا أل

نصیب ، من هذه الصفات التي اتصف بها جعل عقل الرجل أهم صفاته فاهتم الفاروق 
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على تلك العنایة واالهتمام بتربیته ، ففي رسالته ألبي موسى بالتربیة العقلیة وتدل آثاره 

یته باألمس ، فراجعت فیه نفسك وهدیت لرشدك، أن ترجع األشعري یقول "وال یمنعك قضاًء قض

إلى الحق ، فان الحق قدیم ال یبطله شيء ، ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل ، الفهم 

فیما تلجلج في صدرك مما لیس في كتاب وال في سنة ، وأعرف األشباه واألمثال ، ثم ِقْس 

  ) ٤٩: ٣ وأشبهها بالحق فیما ترى" . (األمور عند ذلك ، وأعمد إلى احبها إلى اهللا

اهتم بتربیة العقل وتنمیته واالستفادة من فمن خالل هذا النص نجد أن الفاروق 

التجارب في نمو العقل ونضجه من اثر فعال في حیاة اإلنسان والمجتمع. 

اب .  فإن لم یكن في كت…ویقول أیضًا لشریح " إذا أتاك أمر في كتاب اهللا فأقضى به 

اهللا وال في سنة رسوله وال فیما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخیار أن تجتهد رأیك ، وٕان شئت 

  ) ٥٦٣: ١٦أن تؤامرني" (

فكان "یشترط فیمن یتولى أمرًا من أمور المسلمین العقل والحنكة والفطانة"

)٥٦٣: ١٦(  

  )٢٠٦: ١فیقول "حسب المرء دینه ، وأصله عقله ، ومروءته خلقه" . (

قول أیضًا لیس العاقل من عرف الخیر من الشر ، بل العاقل من عرف خیر الشرین" وی

) .٢٥٣: ١٣ (  

ویقول أیضًا " إن كان لك دین فإن لك حسبًا ، وٕان كان لك عقل فإن لك أصًال ، وٕان 

  ) ١٦٣: ٨كان لك خلق كان لك مروءة ، وٕاّال فأنت شر من حماًر. (

في الشورى وأهمیته في مجال القضاء ، فالرأي وأعطى أهمیة تربیة العقل للمشاركة 

مهم فیما لم یكن فیه حكم من كتاب أو سنة أو لم یرد في قضاء األئمة ، فضًال عن تدریب 

العقل على التفكیر والتأمل والمراجعة ومعرفة الحق والفهم الجید والقیاس العقلي ، وقد استخدم 

لجدال الحسن والسؤال واالجابة والتلقین طرق ووسائل في تدریب العقل مثل االفاروق 

واالستنتاج والحفظ والروایة ، وهذه األسالیب تؤكد علیها اآلن طرق التدریس الحدیثة في أهمیة 

تنمیة عقل اإلنسان وخاصة الجوانب اإلبداعیة .
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التربیة الخلقیة  .٦
رفیعة متمثلة تربى الفاروق في مدرسة النبوة التي كانت أنموذجًا حیًا على األخالق ال

فضًال عن نسبه وأخالقه الحمیدة بالجاهلیة فكان له نظرة خاصة بسیرة المصطفى 

  ) . ١٩٨: ١لألخالق فكان یراها هي المروءة فیقول "أحبكم إلینا أحسنكم أخالقًا" . (

ویرى أن األخالق تكتسب بناًء على استعداد فطري ، فیقول "أن الجبت السحر ، 

، والشجاعة والجبن تكون غرائز في الرجال ویقاتل الشجاع عن من ال والطاغوت الشیطان 

یعرف ویفر الجبان عن أمه وان كرم الرجل دینه ، وحسبه خلقه ، وٕان كان فارسیًا أو 

  ) ٢٠١: ١نبطیًا" . (

وفي هذا الموقف تأكید على أهمیة اختیار الزوجة الصالحة ذات المنبت الجید ، حتى 

وذات خلق جید . وأكد على أن اإلنسان یجب أن یغّلب الخیر في ینشأ منها ذریة صالحة

أخالقه وصفاته فیقول " أن یكون في الرجل عشر خصالت تسعة منها أخالق حسنة ، وخلق 

  )٢٠٥: ١سیئ ، فیغلب الخلق السیئ التسعة الحسنة ، فاتقوا عثرات اللسان" . (

وأهمیة تربیة األبناء على األلفاظ فاقترن عند الفاروق كالم اإلنسان وألفاظه باألخالق 

الحسنة والكالم الحسن واإلسالم یقر أن الكلمة الطیبة صدقة ، فأهمیة تعوید لسان اإلنسان على 

أن مصدر األخالق هو الكالم الطیب البعید عن خبائث الكالم ، وكان یرى الخطاب 

لصغار والكبار على حد الدین الذي یحدد الخصال الحسنة والخصال السیئة ، وشمل بذلك ا

سواء . 

التربیة االجتماعیة .٧
ُتعّد التربیة االجتماعیة جانب مهم في بناء اإلنسان السوي ، ألن اإلنسان ال یستطیع أن 

یعیش بمعزل عن أخیه اإلنسان والمجتمع بصورة عامة ، وقد اهتم الفاروق بترسیخ تلك الروابط 

الكثیر من القضایا االجتماعیة كاحترام حریات التي أرساها اإلسالم ، وقد عالج عمر 

الناس التي حددها الشرع واحترامه لحریة الرأي حتى ولو تعرض هو للنقد والعمل والتراحم بین 

الناس وعالقة الفرد بابیه وابنه وزوجته وجیرانه.. الخ من القضایا االجتماعیة ، ولكن ال یسعنا 

لك ارتأى الباحث التطرق إلى بعض هذه القضایا مثل في هذا البحث أن نعالجها جمیعًا ، لذ

العمل الذي یعتبر من أبرز متطلبات الحیاة الفردیة واالجتماعیة على حد سواء ، وأن التربیة في 

كل العصور والحضارات أعطته أهمیة كبیرة وخاصة في تربیة أبنائها ، وقد أولى عمر 

والجهاد أساس التكریم واألفضلیة قاصدًا من ذلك العمل االهتمام الالئق به بل جعل من العمل
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١٢

إلى عدم االتكال على اآلخرین أو الدولة ، فكان یتاجر ویسهر على حراسة البضائع ویرعى أبل 

) وعنده أقوال ٢٢: ٩الصدقة ویعالجها وهو القائل لعامة المسلمین "ولست معلمكم إال بالعمل" . (

  ) ١٩٤: ١ما رزقكم اهللا فإن في األمر تنفس" . (كثیرة في العمل والترزق كقوله "أصلحوا

وكان یسأل عن حرفة الفتى إذا أعجبه حاله ، فان لم یجد له حرفة سقط من عینه" . 

)٧٣: ١ (  

وحتى القّراء وهم أهل مشورته كان یأمرهم بالعمل والتماس الرزق فیقول "یا معشر الّقراء 

) وهو الذي یقول "المتوكل الذي یلقي ١٩٣: ١" . (، التمسوا الرزق وال تكونوا عالة على الناس

حبه في األرض ثم یتوكل على اهللا" ویقول أیضًا رحم اهللا إمرًأ أمسك فضل القول ، وقدم فضل 

  ) ١٢٨: ١٦العمل" . (

أن یكون في تربیة المجتمع شخصیة القدوة التي وجدها في نفسه ویرى الخطاب 

الجتماعیة والدینیة واإلنسانیة األولى التي تأثر بها هو القدوة ا أوًال فقد كان محمد 

القدوة الثانیة التي تأثر بها الفاروق وصحابته الكرام (رضوان اهللا علیهم) . ثم أبو بكر 

 لذلك عندما ولّي الخالفة ظل على حاله في لباسه وزیه وأفعاله وتواضعه .. ولم تبطره

نه ن فكان قدوة صحیحة وفرض على ُعّماله أن یكونوا كذلك النعمة وال استطال على مؤمن بلسا

فیقول "إني لم استعمل علیكم ُعّمالي لیضربوا أبشاركم ، ولیشتموا أعراضكم ، ویأخذوا أموالكم ، 

  ) ٢٨١: ٢ولكني استعملتهم لیعلموكم كتاب ربكم وسّنة نبیكم" . (

ن یقول لغیره افعل ویترك هو فجعل من نفسه أوًال القدوة في المجتمع اإلسالمي وما كا

الفعل فیقول "إن الناس لم یزاولوا مستقیمین ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم ویقول الرعیة مؤدیة 

  ) ٢٩٣-٢٩٢: ٢إلى اإلمام ما أدى اإلمام إلى اهللا ، فإذا ركع ركعوًا. (

تؤكد أهمیة وهناك أفعال وأقوال كثیرة في أهمیة القدوة ال یسعنا ذكرها في هذا البحث ،

القدوة عند الفاروق في بناء المجتمع اإلسالمي. 
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١٣

الفصل الثالث
المبادئ التربویة لعمر بن الخطاب 

، وذلك من خالل ما سنحاول في هذا الفصل تحدید المبادئ التربویة للفاروق 

ي أرسى ذكرناه فیما سبق ، حیث كان یوحي للفكر ویوجهه إلى عموم األهداف التربویة الت

، استنباطًا واستنتاجًا ، وٕان هذه المبادئ التربویة للفاروق دعائمها عمر بن الخطاب 

 والتي توصل إلیها الباحث من خالل فكر الفاروق ، تعتبر مهمة في بناء شخصیة أبناء

ائدتها أمتنا اإلسالمیة ال سّیما وٕانهم یحیون في عصٍر تكالبت فیه المدنیة والتي على الرغم من ف

وأهمیتها ، إّال أن لها اآلثار السلبیة الكبیرة في تدمیر شخصیة اإلنسان بقیمه وبمبادئه وخلقه ، 

فوسائل اإلعالم المختلفة على الرغم من أهمیتها ، لكنها تحتوي الشيء الكثیر للدس على 

دراسي اإلسالم وعلى بناء شخصیة اإلنسان المسلم . فضًال عن ضآلة دور المعلم والمنهج ال

والمدرسة في التركیز على التراث العربي اإلسالمي وشخصیاته التربویة المختلفة التي تحمل في 

ثنایاها مبادئ تربویة فاضلة ، وكذلك تركیز مدارسنا على الجوانب العلمیة والتكنولوجیة والسباق 

الیوم یتكلم عن المعرفي وٕاهمال الجوانب الوجدانیة والقیمیة للطالب ، لذلك نجد أن بعض شبابنا

العالم الغربي بحضارته المادیة لكنه ال یتكلم عن مبادئ وقیم الحضارة اإلسالمیة ویحاول تطبیقها 

في مفردات حیاته الیومیة ، لذلك ارتأى الباحث عرض المبادئ التربویة لعمر بن الخطاب 

 یة التربویة ، وهذه عن العملالمسئولینلتكون منارًا وهادیًا لكل المعلمین والمربین وكل

المبادئ هي : 

االهتمام بتكوین المسلم تكوینًا إیمانیًا ودینیًا ، تتبلور فیه التوحید هللا والرحمة لآلخرین. .١

بناء مسلم ذات شخصیة خلقیة رفیعة بحیث تصبح لدیه القدرة على تمثل األخالق واختیار .٢

أفضلها .

سان حر حتى في اختیار دینه فضًال عن إعطاء قیمة علیا لإلنسان وذلك من خالل بناء إن.٣

التكوین العقلي بالتعلیم الحاوي أنواع الكالم كافة مما یفید المسلم في حیاته الدنیا واآلخرة. 

االهتمام بإنشاء المؤسسات التربویة والمدارس لتعلیم النشء ، القرآن الكریم والسّنة المطهرة .٤

فضًال عن العلوم األخرى. 

تماعیة لإلنسان الذي یقدر المجتمع والعالقات االجتماعیة واألسرة ، ویتمثل بناء الناحیة االج.٥

اآلداب االجتماعیة اإلسالمیة . 

إعطاء القیمة الكبیرة للعمل في حیاة المسلم ، وتعویده على العمل من نعومة أظافره لیكون .٦

نافع لنفسه ودینه ومجتمعه .

ین واللغة العربیة فضًال عن العلوم الدنیویة یجب أن یتعلم المسلم القرآن الكریم وعلوم الد.٧

اآلخرة . 
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١٤

االهتمام بالجانب البدني لإلنسان لتكوین المسلم اإلیجابي المتفتح على الحیاة والمقبل علیها .٨

إقبال الواثق المطمئن المتوكل على اهللا حق التوكل الذي تتسم أفعاله بالقوة ، والتي یجب أن 

ملك علیه أمره من ابسط األمور إلى أعظمها وتستلزم تلك القوة تمأل جنبات حیاة اإلنسان ، فت

العدل والتوسط في األمور والصدق مع النفس وٕاصالح الظاهر والسریرة والذكاء والفطنة 

والشجاعة . 

االهتمام برجاحة عقل اإلنسان ، ألن العقل أساس إنسانیة اإلنسان فیكون المسلم مسؤول عن .٩

اد وعوالم وأشیاء ألن عقله مركز الحكمة والثبات على دینه وقیمه نفسه وعما یحیط به من أفر 

ومبادئه. 

االهتمام بالجانب الوجداني لإلنسان وخاصة الرحمة ، وأهمیة هذه الكلمة ومدلولها عند .١٠

اإلنسان ، وكیف یتعامل اإلنسان مع أخیه اإلنسان ضمن مفهوم الرحمة . 

ع ، فال فرق بین غني وفقیر أو أبیض وأسود. أهمیة تكافؤ الفرص بین جمیع أبناء المجتم.١١

االهتمام بالعلم وٕاقرانه بالعبادة . .١٢

أهمیة الثقة بالنفس واالجتهاد باألمور ، حیث ال یقف اإلنسان عاجزًا أمام المواقف .١٣

المتعددة، بل متخذًا القرار ومتحمًال للمسؤولیة . 

اإلبداع والخلق بدل التقلید تعوید الطالب على طریقة حل المشكالت بتدریب العقل على.١٤

والجمود الفكري . 

التأكید على أهمیة الوراثة ودورها في رسم طبائع اإلنسان . .١٥

.، وخیر قدوة لإلنسان المسلم هو محمد قدوة في ترسیخ المبادئ األخالقیةأهمیة ال.١٦

عن تفوقه السیاسي ، وبینت مواهبه العدیدة التي ملكها لقد كشفت أعمال عمر 

وعن عبقریته الخالدة التي ال تزال تضيء أمامنا الطریق في العدید من مشكالت الحیاة المختلفة 

في معالجة القضایا والمشاكل التي واجهته أثناء خالفته . وكما قال عباس محمود العقاد "أن 

هذا الرجل العظیم اصعب من عرفت من عظماء الرجال نقدًا ومؤاخذة .. وكتابي عبقریة عمر 

س بسیرة لعمر وال بتاریخ لعصره على نمط التواریخ التي تقصد بها الحوادث واألنباء ، ولكنه لی

وصف له ودراسة ألطواره وداللة على خصائص عظمته واستفاد من هذه الخصائص لعلم 

  ) ٢٩٣: ٧النفس وعلم األخالق وحقائق الحیاة". (
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١٥

:المصادر
، تحقیق د. زینب ابراهیم الخطاب ابن الجوزي ، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن .١

  . ١٩٨٠القاروط ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، 

، دار صادر ، بیروت ، ب ت . ٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج.٢

، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  ٢الجاحظ ، البیان والتبیین ، تحقیق عبدالسالم هارون ، ج.٣

١٩٨٥ .  

  . ١٩٨١سالمي ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، احمد شلبي ، موسوعة التاریخ اإل.٤

جورج شهال ، وآخرون ، الوعي التربوي ومستقبل البالد العربیة ، دار العلم للمالیین ، .٥

  . ١٩٧٨،  ٤بیروت ، ط

داؤد ماهر ، ومحمد مجید مهدي ، أساسیات في طرائق التدریس العامة ، مطبعة جامعة .٦

  . ١٩٩١الموصل ، 

تویجري ، التربیة العربیة اإلسالمیة ، مكتبة التربیة العربیة لدول الخلیج علي بن محمد ال.٧

  .  ١٩٨٨العربي ، الریاض ، 

، علي محمد الصالبي ، فصل الخطاب في سیرة امیر المؤمنین عمر بن الخطاب .٨

  . ٢٠٠٢دار التوزیع والنشر اإلسالمیة ، القاهرة ، 

  . ١٩٧٩،  ١ار المسیرة ، بیروت ، ط، دعلي شلق ، الفاروق عمر بن الخطاب .٩

علي الطنطاوي ، اخبار عمر وأخبار عبداهللا بن عمر ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ، .١٠

١٩٨٣ .

، تحقیق بكري  ٥، ط ١عالء الدین المتقي ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، ج.١١

  . ١٩٨٥حیاتي وصفوة السقا ، بیروت ، 

رسي ، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان ، مؤسسة عالء الدین علي بن بلبان الفا.١٢

  . ١٩٩١،  ١الرسالة ، بیروت ، ط

  . ١٩٧٦عباس محمود العقاد ، عبقریة عمر ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، .١٣

  . ١٩٩٨فاروق مجدالوي ، اإلدارة العسكریة في عهد عمر بن الخطاب ، قطر ، .١٤

  . ١٩٩٤،  ٢في ، االنجلو المصریة ، القاهرة ، طمحمد الهادي العفیفي ، التربیة والتغیر الثقا.١٥

  . ١٩٨١محمد رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، مكتبة الفالح ، الكویت ، .١٦

  .١٩٧١هشام نشابة ، وآخرون ، التربیة والتعلیم ، مطبعة أدوار ، بیروت ، .١٧


