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 الحمد لله ، والصالة والسالم على رسول الله ، وعلى اله وصحبه ومن وااله ..
م قد نتناول جوانب مهمة من حياتهفليس من السهل التحدث عن أئمتنا العظام ، ف :أما بعد

 كبير.فذ   ويغيب عنا جوانب قد تكون أهم ، كيف ال وأنا أكتب عن إمام 
رحمه الله - شيخ اإلسالم ، حجة األمة ، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنسهو 

فادة ، بدأ طلبه للعلم وهو غض طري، فحصل من العلم الكثير، وتأهل للفتيا، وجلس لإل -تعالى
 .وهو ابن إحدى وعشرين سنة، كما قصده طالب العلم من كل حدب وصوب

رأيت مالًكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة كانت بينه وبين : )) قال ابن المبارك
من أحبَّ أن يفتح له فرجة في قلبه، وينجو من "وذلك أني كثيرًا ما كنت أسمعه يقول: الله، 

 وقال (.(أهوال يوم القيامة، فليكن في عمله في السر أكثر منه في العالنيةغمرات الموت، و 
إذا وقال: ))  ((.  أنس حين نظرت إليه ما هبت أحًدا َقطُّ هيبتي مالك بن))  :الشافعي اإلمام

اد من أر وقال أيًضا:  .إذا جاءك األثر عن مالك فشد به يدك. وقال: فمالك النجم جاء الحديث
 .)) الحديث فهو ِعياٌل على مالك

قام مؤتمر علمي حول شخصية هذا اإلمام الكبير ، ومنهجه نه لمن الفخر واإلعتزاز أن يوإ   
حث ة بفي كتاب جامحةرغبة  وجدت في نفسيعلى محاور المؤتمر ،  طلعتفحالما أثاره ، ، وآ

ي حياة ف مهم، فوقع اختياري على عنوان أرى أنه  -رحمه الله-مامنا يتناول جزئية من حياة إ
أن أوفق  آملو منهج اإلمام مالك في التعليم والتربية ((. )) االمام مالك ، فكان عنوان بحثي هو: 

                                                           
 - رئيس قسم أصول الدين المدرس بكلية اإلمام األعظم / فرع سامراء. 

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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 -رحمه الله– مام مالكم والتربية في حياة اإلانب التعليالذي يتناول جو محور ، في اإليفاء بهذا ال
 في حياتنا العملية. منهفادة ، ومدى اال

 وستكون خطة البحث على النحو اآلتي:
 مباحث ، وخاتمةمقدمة ، وثالثة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .الشخصية والعلميةاإلمام مالك .. حياة المبحث األول: 
  المبحث الثاني: منهج االمام مالك في التعليم والتربية.

  .المبادئ واألساليب التي سار عليها االمام مالك في التعليمالمبحث الثالث: 
 لتوصيات.خاتمة في بيان أهم النتائج واال
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 :حياة اإلمام مالك الشخصيةالمطلب األول: 

 وكنيته، ولقبه: ،ونسبهأسمه، : أولا 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو     
 .(1)أبو عبدالله المدنيبن الحارث، بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، 

 :أمهأما  .(2)عداً مقكان ، و  ن مالك، كان يعيش من صنعة النبالأنس ب أبوه: ثانياا: أسرته:
مالك بن أبي عامر،   فهو :وأما جده. (3)يك بن عبدالرحمن بن شريك األزديةفهي العالية بنُت شر 

نافع بن مالك أبو  :األول فهو: ولإلمام مالك ثالثة أعمام، .(4)كان من كبار التابعين وعلمائهم
اإلمام ال فقد ق :ما إخوتهوأ، الثالث: الربيع بن مالكسهيل المدني، الثاني: أُويس بن مالك، 

 مسألة، فأصاب أخي وأخطأت، كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوماً علينا)) مالك: 
 . (5)(( فقال لي أبي: أْلهتك الحمام

( في خالفة سليمان بن  ه 39)  :سنة -رحمه الله-ولد اإلمام مالك  مولده ووفاته:ثالثاا: 
 .باالتفاق المنورة المدينة في ومكان مولده:عبدالملك بن مروان؛ 

لم بعدهم من الحفاظ وأهل ع فالصحيح منه ما عليه الجمهور من أصحابه، ومن :وأما وفاته
  .(6)(، ودفن بالبقيع بالمدينةه973) :أنه توفي سنة األثر

                                                           

 . 8/88الدين الذهبي ،  ينظر: سير أعالم النبالء: شمس )1)
 . 19صاإلمام مالك بن أنس  إمام دار الهجرة: عبد الغني الدقر ، ينظر:  )2)
 . 18المصدر نفسه: ص )3)
 . 12المصدر نفسه: ص )4)
 .1/19ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ،  )5)
 .909، ص المصدر نفسهينظر:  )6)
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 :الخلقية والخلقيةالمطلب الثاني: صفاته 

، ولم يكن من أولئك الذين إن منحوا واعتدال القامةبجمال الخلقة  موصوفاً كان اإلمام مالك 
الوسامة حرموا أشياء أخرى، وإنما أعطى الله مالكاً وسامة الخلقة وجمال القسمات ورزانة العقل 

شقرة،  معشديد البياض  اً أبيض، وكان  د وصَف بأنه من أحسن الناس وجهاً وكمال الصفات، لق
ك كله لع، أزرق العينين؛ مضافًا إلى ذلأبيض الرأس واللحية، أصوكان قوام فيه بسطة وتناسق، و 

أن المظهر الجميل إذا رافقه علم نافع وعقل راجح،   ومما ال شك فيه. اعتناؤه بمظهره الخارجي
 .(1)لصاحبه وأحرىكان أكثر تأثيراً في نفوس الناس، وأدعى لالحترام، 

وصاً نعمته عليه، وخصما أحب ألحد أنعم الله عليه إال أن يرى أثر )) يقول:  مالك كان اإلمامو 
 .(2)(( أهل العلم، ينبغي لهم أن يظهروا مروءتهم في ثيابهم إجالالً للعلم

ب أو ح نهمبمأكله، ولم يكن ذلك صادرًا عن  كان يولي اهتمامًا كبيراً وإضافة الى ذلك  
ه ذوقه العام وعنايته بكل شؤون كل ذلك منطلقًا من له نظام غذائي ملتزم بهكان   بلللطعام 

ويفسح  ،يدعوهم إلى الطعام واألخر، فكان من بره بين الحين  نصيبتالمذته لكان و . خاصةال
  .(3)األئمة مع تالمذتهممن مرافق بيته في حرية وراحة، وكانت هذه عادة  ويمكنهم، لهم 

اء شعبارة "ما  أننظر لايلفت مما باألثاث الناعم ، و  اً، مليئاً أنيق بالنسبة لبيته فكان نظيفاً،أما 
وكان يرى أنه ال يجمل بالعالم أن يذهب إلى السوق لشراء . بيتهمكتوبة على باب كانت الله"  

 ،نفسهب ينبغي للعالم أال يتولى شراء حوائجه من السوقوحاجات بيته، ويقول في ذلك: ))  حاجاته
 .(4)قدره (( وإن كان يقع عليه في ذلك نقص في ماله، فإن العامة ال يعرفون

وحياته  صفات المام مالكجانب  ،هذا الجانبد في مجال التعليم والتربية من ومما يستفا
 الخاصة هي:

                                                           

 . 8/23سير أعالم النبالء: شمس الدين الذهبي ،  ينظر: )1)
والفكر التربوي عند االمام مالك:  .911ينظر: مناقب االمام مالك بن أنس: عيسى بن مسعود الزواوي ، ص )2)

 . 99محمد بن مغرم الشهري ص
 . 92ينظر: األئمة األربعة: مصطفى الشكعة ، ص )3)
 . 80المصدر نفسه: ص )4)
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، فالتقى والدين هو الهدف واألساس وليس اللباس، وأن اللباس مادام األهمالتركيز على  -١
في إطار المباح فهو مما دعا إليه الدين، فهو مظهر من مظاهر احترام الذات وما تحمله من علم 

 .ودين

ر في بيئته المحيطة به في بيته، والنظر إليها على أنها جنته له أثر كبياهتمام المرء بجمال  -٢
 ارتياحه النفسي وسكونه في بيته وانعكاس ذلك على تعلمه وتحصيله.

، التالميذ ألن ذلك أدعى للتأثير في نفوس، التعايش مع تالميذه وأتباعه يستحسن بالقدوة-٣
ش حين يكرم تالميذه ويضيفهم في بيته ويتعاي -رحمه الله– مالك مامحال اإلويتضح ذلك من 

 .معهم

ه بين الناس ومكانت شأنهمن  ينقصأن يبتعد عن أي مكان قد  يستحسن للعالم المقتدى به-٤
ولو ضحى بماله، فالمال أهون من ضياع مكانته بين الناس التي من شأنها أن تجعلهم يأخذون 

 بنصحه ويقتدون به.

 :، ومكانته العلميةطلبه للعلمب الثالث: بداية مطلال

 أولا: بداية طلبه للعلم: 

  جده وأبو جده من العلماء الجامعين لحديث رسول الله كذا كان أبو اإلمام مالك و 
المهتمين بالتفقُّه بدين الله، وهذا جعل االمام مالكاً يجد في العلم، ولم يعد يشغُله عنه شاغل، 

: هذا كير طلبه للعلم يتتبع ظالل الشجر ليتفرغ لما يريد، حتى قالت أخته ألبيهوكان يُرى في بوا 
–، وكان مالك  .(1)أخي ال يأوي مع النَّاس، فقال: يا بنية، إنَّه يحفظ حديث رسول الله 

، ذلك أن لهم تقليداً في إسماع  (2)يجلس لسماع الحديث من ربيعةفي حداثة سنه  -رحمه الله
ين الحديث من شيوخ الحديث والفقه قبل أن تكون فيهم صالحية لتلقي الرواية الصبيان المميز 

                                                           

 . 9/999، المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ترتيب ينظر:  )1)
هو ربيعة بن فروخ، التيمي أبو عثمان. إمام حافظ فقيه مجتهد، من أهل المدينة، من أهل الرأي؛ قيل له  )2)

ليه تفقه اإلمام مالك. ع))ربيعة الرأي(( لقوله بالرأي فيما ال يجد فيه حديثا أو أثراً. كان صاحب الفتيا بالمدينة، و 
 .9/118ه(. ينظر: تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقالني 992توفي بالهاشمية من أرض األنبار بالعراق سنة )
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منه،  سمعو مجلس ربيعة لدخل مالك أ لهم سند عال، ولذاليعرفوا أشياخاً من المتقدمين فيكون 
 .(1)وتهيأ للتكون العلمي

مالك ن كما كافيه؛   مإلقاء دروسه فقد كانوا يعتادون، النبوي: فهو المسجد درسهوأما مكان 
 . (2)لطلب العلم شيوخهيقصد بيوت 

ك المنزلة الجد في بداية طلبه للعلم، فوصل تلعلى نفسه وبهذا يتبين لنا أن اإلمام مالكاً أخذ 
  .الرفيعة

 : ثانياا: مكانته العلمية

 على ؛أثنى عليه غير واحد من علماء عصره ومن بعدهم فقدكان اإلمام مالك ذا فضل عظيم؛ 
قال  .دهره في مدينة رسول الله  وحيدفقد كان ده، وحديثه، وكثير من خصاله علمه، واجتها

ُد َلَها ِدينَ َها: »رسول الله  َعُث ِلَهِذِه اأْلُمَِّة َعَلى َرْأِس ُكلِ  ِمائَِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِ  . فمن (3)«ِإنَّ اللََّه يَ ب ْ
الدته إذ كانت و  ، -رحمه الله- هذا الحديث وأمعن فيه وجد أنه ينطبق على اإلمام مالك تدبر

( ، فمأل بعلمه وفضله قرناً كاماًل من الزمان، وأخذ عنه ه ١٧٣وتوفي سنة: )  ه( ٣٣سنة: ) 
 مناقب وقد اتفق لمالك)) يقول الذهبي:  (4)أهل المشرق والمغربمن العلماء والفقهاء من  الكثير

سعُة رواية، وثانيها الذهن الثاقب، والفهم و ما علمتها اجتمعْت لغيره: أحدها طوُل العمر، وعلُّو ال
العلم، وثالثها اتفاق األئمة على أنه حجٌة صحيح الرواية، ورابعها: تجمعهم على دينه وعدالته 

وقد أثنى عليه كثير من . .(5)(( واتباعه السنن، وخامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحُة قواعد
  .(6)وتالمذته نداده وأصحابهوأَ شيوخه 

                                                           

 . 73ينظر: مالك بن أنس: أمين الخولي ، ص )1)
 . 88ينظر: المصدر نفسه ، ص )2)
( ، والطبراني 8139) برقم: 8/903مائة، يذكر في قرن ال أخرجه أبو داود في السنن: كتاب المالحم، باب ما )3)

أخرجه الطبراني في األوسط عنه أيًضا بسند  (. قال العجلوني: ))2117) ، برقم:2/919في المعجم األوسط، 
 .9/171كشف الخفاء ومزيل اإللباس: اسماعيل العجلوني، ((  رجاله ثقات

 . 91يتوني ، صينظر: ذكرى اإلمام مالك بن أنس إمام األئمة: الشاعري الز  )4)
 . 191تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي ، ص )5)
 . 912: عبد الغني الدقر ، صاإلمام مالك بن أنس  إمام دار الهجرةينظر:  )6)
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ه ( وهو من كبارهم 918: ابن شهاب الزهري المتوفَّى سنة ) فمن شيوخه الذين أثنوا عليه
 (2). ومن شيوخه ابن هرمز(1)قال لمالك: )) أنت من أوعية العلم ، وإنك لنعم مستودع العلم ((

 ،ه ( حيث قال يوماً لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إال مالكاً، فذكرت له ذلك988المتوفَّى سنة )
. وقد أثنى على وكان ال يجاوز الخامسة والعشرين من عمره (3)(( فإنه عالم الناس ادعيه،)) فقال: 

م ه ( فإنَّه إذا ذََكر مالكاً قال: )) عال917المتوفَّى سنة )  مالك من أمثاله كثير، منهم: األوزاعي
 (4)العلماء وعالم أهل المدينة ((.

                                                           
 . 9/988ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض،   )1)
نية. أدرك أبا هريرة وأخذ عنه. وهو أول من برز في القرآن عبد الرحمن بن هرمز: حافظ، قارئ، من أهل المد )2)

(ه. ينظر: 997والسنن. وكان خبيرا بأنساب العرب، وافر العلم، ثقة. رابط بثغر اإلسكندرية مدة، ومات بها سنة )
 .9/980األعالم: للزركلي 

 . 889/  9ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )3)
 . 72/  9الصدر نفسه:  )4)
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 المطلب األول: المنهج التربوي وتطوره حتى عصر المام مالك:
 أولا: تطور الفكر التربوي في العصر النبوي:

تحث على  اهتم اإلسالم بتعليم اإلنسان منذ بداية الدعوة، فكان أول ما أنزل على الرسول

والكتابة [ ١العلق: ] ژ ڇ ڇ چ چ چ ژالقراءة، وهي وسيلة من وسائل التعلم، قال تعالى: 

العلق: ] ژ     ڑ ژ ژ ژ ال تقل أهمية عن القراءة، فقد ذكرها الله في نفس السورة فقال تعالى

 حت  جت يب ىب مب ژ وبينت اآليات القرآنية مكانة العلماء وفضلهم، فقال تعالى:[ ٤

وقد حثت األحاديث على [ ١١المجادلة: ] ژ حج يث    ىث مث جثيت   ىت مت خت
. (1)«ةِ َمْن َسَلَك طَرِيقاا يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلماا َسهََّل اللَُّه لَُه طَرِيقاا ِإَلى الَجنَّ »: فقال طلب العلم، 
َف ُُ اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعلْ »على العلم النافع، وتعوذ من غيره، فقال:  وركز الرسول  م ٍ َل يَ ن ْ

»(2( )3)  . 
 ي العهد المكي:تطور الفكر التربوي فثانياا: 

كانت أهداف التعليم في هذه المرحلة تتركز على تثبيت العقيدة اإلسالمية في النفوس، وهدف 
إلى نشر هذا الدين عن طريق البعثات التعليمية، فأرسل مصعب بن عمير معلماً إلى   الرسول 

 جديد.ر الدين القبل الهجرة بعامين، ليعلم أهلها القرآن الكريم، وشعائوذلك المدينة المنورة 
يعلم أصحابه مبادئ الدين  يكتبون الوحي، وكان الرسول  -رضي الله عنهم-وكان الصحابة 

الم، ، فكانت أول مدرسة في تاريخ اإلسمكاناً للتعليمدار األرقم بن أبي األرقم من الجديد، واتخذ 
يغ هذا الدين وسائل لحيث ربى فيها أصحابه تربية لم تُعَهد في تاريخ البشرية، واستعمل في تب

                                                           

: السنن، والترمذي في ( 8992) ، برقم:   ،98/22أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة )1)
. وقال الشيخ شعيب األرنؤوط في تحقيق (1282) ، برقم:8/911أبواب العلم ، باب فضل طلب العلم، 

 .98/22أحمد إسناده صحيح على شرط البخاري ((.مسند المسند: ))
. وقال الشيخ (99279)، برقم:    ،19  /110أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: مسند أنس بن مالك  )2)

 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين ((. شعيب: ))
 . 98ينظر: الفكر التربوي عند اإلمام أحمد بن حنبل: ختام محمود القرعان ، ص )3)
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التدرج في ان كالجماعية، و الدعوة دعوية تربوية عدة منها: الدعوة السرية ، ثم الجهرية، والفردية ثم 
 ، والصبر على البالء، وإشراك جميع األفراد في الدعوةعليهاالدعوة، واإلقناع بالحجة، واالستمرار 

 خديجة ففكانت كل بقدر استطاعته،  ،األحرار والعبيد والرجال والنساء والشباب والشيوخ 
 . (1)وآزرته بنفسها ومالها ورأيها السديد  ممن ثبتت رسول الله

 تطور الفكر التربوي في العهد المدني: ثالثاا: 
بتعليم الكتابة في حادثة أسرى بدر عندما أفتدى ُكل  أسير مقابل تعليم  ظهر اهتمام الرسول 

َكاَن نَاٌس ِمَن اأْلَْسَرى ، قَاَل: )) راءة، فقد ورد َعِن اْبِن َعبَّاسٍ عشرة من المسلمين الكتابة والق
 ، ِفَداَءُهْم َأْن يُ َعلِ ُموا َأْوَلَد اأْلَْنَصاِر اْلِكَتابَةَ يَ ْوَم َبْدر ٍ َلْم َيُكْن َلُهْم ِفَداٌء، َفَجَعَل َرُسوُل اللِه 

))(2). 
في المدينة المنورة ثم تاله المسجد النبوي   يعد بناء مسجد قباء أول عمٍل قام به الرسول 

، فكان هأروقتفي  موجودةما زالت الحلقات العلمية  إذالذي استمر دوره التعليمي إلى يومنا هذا 
جامعة المسلمين الكبرى، ومركز الدعوة إلى الله. وفي الجانب الشمالي من المسجد   مسجده 

 ان الرسول وكالذين يعرفون بأهل الصفة، والعبادة  كان هناك مكان الفقراء الذين ينشدون العلم
ْقَرأُ آيَ تَ ْيِن ِمْن  َأَفاَل يَ ْغُدو َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد فَ يَ ْعَلُم، َأْو ي َ »يشجعهم على العلم والعبادة بقوله: 

ٌر َلُه ِمْن ثَ  ٌر َلُه ِمْن نَاقَ تَ ْيِن، َوَثاَلٌث َخي ْ ، اَل ِكَتاِب اللِه َعزَّ َوَجلَّ، َخي ْ ٌر َلُه ِمْن َأْرب ُ ٍ ، َوَأْرب ٌَُ َخي ْ ث ٍ
ِبلِ  . ووجدت مكتبات خاصة مثل مكتبة أبي هريرة التي احتوت على (3)«َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اإْلِ

مجموعة كبيرة من أحاديث الرسول
(4) . 

م، فقد الكان يعلم أهمية العلم والتعليم في تغيير سلوك القبائل المعتنقة لإلس  وألن الرسول 
إلى المدن واألمصار،  بإيفاد بعض الصحابة فكان يرسل من يعلمهم، حيث قام الرسول 
 إلى اليمن ليعلما أهلها القرآن -رضي الله عنهما-فبعث معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري

                                                           

 . 991التربوي عند االمام مالك: محمد بن مغرم الشهري ، ص ينظر: الفكر )1)
(. وقال الشيخ شعيب 1192) ، برقم:   ،8/31أخرجه االمام أحمد في مسنده: مسند عبد بن العباس  )2)

 قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح ((.  -وإن كان فيه ضعف-حسن، علي بن عاصم االرنؤوط: ))
حيحه: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القران في الصالة وتعلمه، أخرجه مسلم في ص )3)

 .(809)، برقم: 9/111
 . 80ينظر: الفكر التربوي عند اإلمام أحمد بن حنبل: ختام محمود القرعان ، ص )4)
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. وكانت طرُق التعليم (2)إلى المدينة قبل ذلك قد بعث مصعب بن عمير  أنه، كما (1)الكريم
زيد بن  كانعندما يقرأ القرآن على صحابته،   القراءة واإلمالء، فالرسول نذاك هي:ة آئدالسا

لى ه ععليه، وبعد فراغه من الكتابة يقرأ ما كتب الرسول يكتب الوحي بعد إمالء   ثابت 
 . رسول الله

ْعَم نِ نساء األنصار بقولها: )) ب عائشة أشادتولم يمنع الحياء المرأة من التعليم، فقد 
ينِ  ، وكان مقام السيدة (3)(( النِ َساُء ِنَساُء اأْلَْنَصاِر َلْم َيُكْن يَْمنَ ُعُهنَّ اْلَحَياُء َأْن يَ تَ َفقَّْهَن ِفي الدِ 

معلمة لتالميذها، فكانت بمرتبة ال اً عالياً بين الصحابة الذين اشتهروا بالفتيا والعلم، مقام عائشة 
 ي النب ما له صلة بحياةها ما يتعلق بأحكام النساء، أو يحيل علي كان عمر بن الخطاب و 

 .(4)في بيته
 تطور الفكر التربوي في عصر الراشدين: رابعاا: 

قام زيد بن ثابت بجمع  اهتم الخلفاء الراشدون بالتعليم، ففي خالفة أبي بكر الصديق 
. وقام (5)عاصن الالقرآن الكريم، بناء على طلب أبي بكر، وكتبه في صحف وعرضه على سعد ب

بجمع الناس على حرف واحد في القراءة، وجعَل السور الطويلة والقصيرة  عثمان بن عفان 
أمر ن، إلسالمية وكثرة أبناء المسلمينتيجة للفتوحات او معاً، ووزع نسخاً إلى األمصار اإلسالمية. 

 .(6)بإنشاء الكتاتيب ووضع عليها معلمين لتعليم الصبيان عمر
 تطور الفكر التربوي في العصر األموي:خامساا: 

اهتمام خلفاء بني أمية بالعلم، فظهر االهتمام بأخبار الماضين وتدوينها، ثم اتجه بعضهم 
لعلم، فاهتم ا -رحمه الله-اتجاهاً أدبياً وعلمياً كعبدالملك بن مروان. وأحب عمر بن عبد العزيز 

ريف، ا كان عليه، فاهتم بالحديث النبوي الشبالمنهاج التربوي ليتخذ اتجاهًا آخر إضافة إلى م
                                                           

 . 8909، برقم:  8/21ينظر: صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من التنازع ،  )1)
 .1982، برقم:  9/920ينظر: مصنف عبد الرزاق: كتاب الجمع ،باب اول من جميع،  )2)
 9/129جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة ،  )3)

 .(991)، برقم: 
 . 128ينظر: التربية االسالمية: أحمد الحمد ، ص )4)
 . 910لقرآن: مناع القطان ، صينظر: مباحث في علوم ا )5)
 . 919المصدر نفسه: ص )6)
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 ،(1)بن شهاب الزهري أحد شيوخ اإلمام مالك بذلكمر بتدوينه تدويناً رسمياً ، وكلف محمد وأ
وبنيت في هذا العصر عدة مؤسسات تعليمية ونشر العلم من خاللها، فشيدت المساجد ومن 

ه(،  ٠٥ نافع عند فتحه ألفريقية، سنة)أشهرها: المسجد الجامع في القيروان الذي بناه عقبة بن 
مجالس ال ماه(. وعقدت فيه ٨٨وكذلك جامع دمشق الذي شيده الوليد بن عبد الملك سنة) 

 علمية.ال
ه(،  ١١٤)  سنةوذلك  (2)دالله بن الحبحابيوتم بناء جامع الزيتونة في تونس، وقام ببنائه عب

والمعلمون فيه من  ،  ، وأحاديث الرسولتلقى المسلمون فيه دروسًا في تفسير القرآن الكريم
 .(3)الذين تلقوا العلم على كبار الصحابة كبار التابعين 
 :المام مالك : المنهج الديني عندالثانيالمطلب 

 :وتقواه إخالصهأولا: 
 مرجعاً  (الموطأ) :مالك أن يجعل كتابه إمام دار الهجرة من المنصور طلب الخليفة أبو جعفر

 اس بطريق اإللزام، فامتنع اإلمام مالك من أن يحمل جميع الناس على مذهبهللحكم عند الن
 (4)أخرج ابن سعد عن إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويسفقد وتقليده، وخوفه من الله تعالى. 

كان مالك يعمل في نفسه ما ال يلزم الناس، وكان يقول: ال يكون العالم عالمًا حتى : )) قال
 . (5)(( ثمإ  يفتي فيه الناس، يحتاط لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيهيعمل في نفسه بما ال

 لى إخالصهتدل عالتي المسائل  ومن األمور التي نهجها وسار عليها في فتواه وإجابته على
أن يفرض  غير منمن المسائل  نه التزم اإلفتاء فيما يقعذلك أواحتسابه ذلك لله تعالى،  وتقواه

                                                           

 . 9/938ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالني ،  )1)
عبيد الله بن الحبحاب الموصلي: أمير، من الرؤساء النبالء الخطباء. كان مولى لبني سلول، ونشأ كاتبا، وولي  )2)

أنشأ الجامع األعظم بتونس " جامع  ه  أو قبلها، 997لك إلى إفريقية سنة مصر زمنا. ونقله هشام بن عبد الم
 . 8/931. ينظر: االعالم: للزركلي الزيتونة

 . 991ينظر: الفكر التربوي عند االمام مالك: محمد بن مغرم الشهري ، ص )3)
ها محدثا ونسيبه. كان فقيهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس األصبحي، المدني، ابن أخت اإلمام مالك ، )4)

روى عن خاله مالك وآخرين. أقدم من لقي عبد العزيز الماجشون. روى عنه البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي 
 . 9/111: للذهبي االعتدال(ه ينظر: ميزان 112وغيرهم، توفي سنة )

 . 99تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك: جالل الدين السيوطي ، ص )5)
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وفرض غير  ،المغاالة في األمور واالندفاع نحو عن سنة رسول الله  داالبتعاخشية وذلك 
في  كان عْلم الناس)) القطان أنه قال:  يحيى بن سعيد القاضي عياض عن فقد نقل ،(1)المعقول

 .(3)(( (2)مالك في نقصان، ولو عاش مالك ألسقط علمه كله ازدياد وعْلم
 تثبته في اإلفتاء: ثانياا: 

كالمه لدين. ومن  ا أمور في الفتوى، والتحري ، واالحتياط في معروفاً بالتثبتكاً اإلمام مال كان
ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم". فقيل : )) في هذا الباب المشهور

له: يا أبا عبدالله، والله ما كالمك عند الناس إال نقر في حجر. ما تقول شيئًا إال تلقوه منك" 
ما شيء أشد )) أيضاً:  وقال. (4)((ب قائاًل: " فمن أحق أن يكون هكذا إال من كان هكذافأجا

 .(5)(( علي من أن أسأل عن مسألة من الحالل والحرام، ألن هذا هو القطع في حكم الله
 :ثالثاا: من وصاياه

تار اخ وعندما ، عشر سنوات في حلقة شيخه اإلمام مالك -رحمه الله– قضى اإلمام الشافعي
 سبال تسكن الريف فيضيع علمك، واكت)) : االمام الشافعي الرحلة من المدينة أوصاه وذلك بقوله

دخل وال ت الدرهم وال تكن عالة على الناس، واتخذ لك ذا جاه ظهرًا لئال تستخف بك العامة،
يأتي حة لئال بينك وبينه فس على ذي السلطنة إال وعنده من يعرفك، وإذا جلست عند كبير فليكن

 .(6)((نفسك شيء إليه من هو أقرب منك فيدنيه ويبعدك فيحصل في
 ليمي عند المام مالك:: المنهج التعالثالثالمطلب 

 أهمية المعلم في العملية التعليمية:أولا: 
 ساسي في نجاح العملية التعليمية، وأنه أهم عناصر التعليم، وال يستطيعاألعامل الالمعلم هو     

ك باختيار مالاإلمام لقد عني فه إال إذا أحسن اختيار معلميه، و مراده وتحقيق أهدا المتعلم بلوغ
                                                           

 . 22االمام مالك بن أنس محتسباً: عبد الرحمن سليمان أبانمي ، صينظر:  )1)
 أي ينقص ويذهب من التحري والدقة . )2)
 . 989انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب اإلمام مالك: شمس الدين محمد الراعي، ص )3)
مجرد أسماء ظر: ينو ، 9/978ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض )4)

 .9/133: يحيى بن علي العطار، الرواة عن مالك
 . 9/973ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )5)
 . 37مالك بن أنس إمام دار الهجرة: عبد الحليم الجندي ، صينظر:  )6)



 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

177 

. ولم يعد اآلن لدى التربويين أدنى شك في أهمية الدور الذي م، وتحديد عناصر كفاءتهمعلميه
ال يمكن  عليم من طرق ووسائل،يقوم به المعلم، ولقد أثبتت التجارب أنه مهما استحدث في الت

 .(1)علمسلوكية إال عن طريق المالخصائص التربوية، و العالقات الموضوعية و المواقف الحقق أن ت
 عالقة المعلم بتالميذه:ثانياا: 

ي  الصلة الروحية الحميمة الت ؛مالك وأتباعهاالمام من العوامل التي ساهمت في كثرة تالمذة 
قدم المدينة فلبس ثيابه فأتى  (2)كانت تربط اإلمام مالكاً بتالمذته. حكى الطحاوي أن ابن فروخ

 كثرأال يفعل ذلك  مالك وكان ما رآه تلقاه بالسالم، وقام إليه، ثم أتى مالكًا فل قبر النبي 
مما و  .(3)(( هذا فقيه المغرب)) فسح له في المجلس، والتفت إلى أصحابه، وقال: الناس، ثم 

 أقعده إلى جنبه فكان اذا ما جاء عنده القيروان، فقيه (4)بن غانمال اجاللهمالك اإلمام عن اشتهر 
، منهوسأله عن أخبار المغرب وتباسَط معه لدرجة أن أصحاب مالك اآلخرين كانوا يغارون 

 . (5)لذلك، ولما بلغه توليه القضاء سر ( عنا شغله المغربي) ويقولون: 
في   اً كبير   اً ر أث اتالمذته كان لهو اإلمام مالك  التي كانت بينوال شك أن مثل هذه الصلة الطيبة 

 .هنفس الوقت كثرة أولئك التالميذ وتعلقهم به في
 :بالنظافة وبحسن المظهرعناية الثالثاا: 

حة ة الصالالقدو ، وأنه وهو المثل األعلى لهم  الطالبالمدرس هو محط أنظار من المعلوم أن 
 نافعاً يع أن يكون تطثم هو محط تكريمهم واحترامهم، بل إنه ال يس،  في كل تصرفاته وأفعالهلهم 

                                                           

 . 189هيم عبد العال ، ص ينظر: الفكر التربوي عند بدر الدين بن جماعة: حسن ابرا )1)
: فقيه، من العلماء بالحديث، من أهل إفريقية. وسكن القيروان. خرج حاجا فمر  )2) عبد الله بن فروخ الفارسي 

ه(. له " ديوان " يعرف باسمه، جمع فيه مسموعاته وسؤاالته لإلمامين 972بمصر في عودته. فتوفي فيها سنة )
 .8/991على أهل البدع واألهواء. ينظر: االعالم: للزركلي ، أبي حنيفة ومالك، وكتاب في " الرد 

،وترتيب المدارك وتقريب المسالك  90لك: سليمان بن خلف الباجي ، صالمنتقى شرح موطأ اإلمام ماينظر:  )3)
 . 9/908لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض 

اق في رع، من سكان إفريقية. دخل الشام والعر : قاض فقيه و الرعيني  عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحيبل  )4)
كان من . ه  فاستمر قاضيا إلى أن مات في القيروان979طلب العلم. وواله هارون الرشيد قضاء إفريقية سنة 

 .8/903. ينظر: االعالم: الثقاب. جمع ما سمعه من اإلمام مالك بن أنس في كتاب سمي " ديوان ابن غانم
 .9/22وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  ينظر: ترتيب المدارك )5)
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ألحد  ما أحب)) يعتني بلباسه ومظهره ، وكان يقول:  فكان مالكإال إذا تحلى بهذه الصفة. 
 . (1)((ر نعمته عليه، وخصوصاً أهل العلمأنعم الله عليه إال أن يرى أث

مظهره لبسه و مللمالك يوليها  وربما أبدى بعض الناس مالحظات حول العناية الفائقة التي كان
 وليسوالدين  ع في التقىالتواض: )) لهمعن التواضع فيقول مجيباً  بعداً  ويرون أن في ذلك لعاما

 .(2)((في اللباس 
لى عوهذا بدوره ينفي الزعم الباطل القائل بأن اإلسالم ال يهتم بالناحية الجسمية، ويؤكد     

فال  العقليةية والروحية و جوانب الجسمقضية التوازن في التربية اإلسالمية ورعايتها لمختلف ال
ه عن غيره عام الذي يميز وشكله ال ،يستغرب بعد ذلك أن يعرف المسلم وقاره، وهيئته الخارجية

فريداً  نموذجاً أألن هذه السنن في مجموعها جعلت له شخصية مميزة، ومظهراً خاصاً، و  من الناس
 .  محمد الناس أجمعين مقتدياً بذلك بقدوة

 التعلم:الحرص على رابعاا: 
والخلق ، اسع الو  والصدر ،على المدرس أن يتحلى أثناء قيامه بمهمة التدريس بالصبر الطويل

هم ذا كان بينإال إ يصل الى الطلبةالعلم ال  الكريم، ألن التدريس مهمة شاقة تحتاج إلى الصبر، إن
الضيق،  والصدرالمحبة والمودة، وال قيام لهذا الجسر مع الخلق السيئ  جسر من أساتذتهم وبين

أنه سمع االمام مالك يقول:  (3)، فقد ذكر ابن القاسمإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله 
بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم  محمد  فخرجوا على أمة ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم إن أقواماً )) 

فألقى  بن شهاب الزهريكان لي أخ في سن ا)) يقول اإلمام مالك: . و (4)(( لحجزهم عن ذلك

                                                           

ينظر: مناقب اإلمام و  9/919ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )1)
 . 911مالك بن أنس: عيسى بن مسعود الزواوي، ص 

ينظر: األئمة األربعة: ، و 1/20اضي عياض  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: الق)2)
 . 91مصطفى الشكعة ، ص 

رو ي صحب اإلمام مالك عشرين سنة لم؛ مالكي هو عبد الرحمن بن القاسم المصري شيخ حافظ حجة فقيه)3)
 .(ه939، توفي سنة )أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عن مالك ))المدونة(( وهي من أجل كتب المالكية

  .9/913فيات األعيان: البن خلكان ، ينظر: و 
 .919مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة: ابن قيم الجوزية ، ص )4)
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 علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال أبي: ألهاك اللعب بالحمام عن طلب العلم، أبي يوماً 
     . (1)(( فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلطه بغيره

في  أقرانه ومستوى مستواه ويوازن منالطلب،  سير ابنه فيل مراقباً  يظهر أن األب كانبهذا و 
معرفة مدى متابعة الوالد ألوالده و  :منها مهمةتربوية  جوانبعلى  اشتملتهذه الواقعة فصيل. التح

المعاتبة اللطيفة  و فهذه المتابعة األبوية  ،الجد فيه على تشجيعه لهمجديتهم في طلب العلم، ثم 
  .(2)واجتهاده في سبيله،وحرصه عليه  ،للطلب مالكفي انقطاع اإلمام  سبباً كانتا 

لصحيحة ا مما سبق أن األسرة منذ ذلك الوقت تسعى لتنشئة أبنائها وتربيتهم التربية ويتضح
لتربية إلى أماكن ا المتكاملة لجميع الجوانب اإلنسان، فهي تدفع بأبنائها منذ نعومة أظفارهم

 والتعليم.
 األمانة العلمية:خامساا: 

أو ضبطه  يبين عدم معرفتهأن  حهيسأل عنه أو مما يريد طر غير متثبت مما إذا كان العالم  على
روي أن اإلمام مالكًا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثالثين فقد . الكامل لذلك
إلمام ايسأله عن مسألة فيقول له بعد ستة أشهر مشاها، و  السائل يأتيهقد و  .(3)منها ال أدري

رجل من أهل المغرب: ومن يعلمها؟ ، فيقول ال أخبر الذي أرسلك أنه ال علم لي بها)) مالك: 
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا : )) وقال اإلمام مالك  (4)((فيقول مالك: "من علمه الله"

 .(5)(( في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافقهما فاتركوه

                                                           

اإلمام مالك ، وينظر:  999/ 9ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض )1)
 .91حياته وآراؤه وفقهه: محمود عبد المتجلي خليفة، ص

 .98ينظر: أصول فقه اإلمام مالك  أدلته العقلية: فاديغا موسى ، ص )2)
 .9/10تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك: جالل الدين السيوطي ينظر:  )3)
مالك بن ، وينظر:  9/980ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )4)

 . 87ليم الجندي ، صأنس  إمام دار الهجرة: عبد الح
 .9/981ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )5)
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أن قلبه ب ما أحسإذا السيما وكان حريصًا على تنبيه الناس على عدم الكتابة عنه أحيانًا     
: (2)أشهب . وقال(1)! ((يكتب نني بشر أخطئ وأرجع، وكل ما أقولإ: )) يقولفغير مطمئن 

. فكان (3)(( ال ال تكتبها، فإني ال أدري أثبت عليها أم): )رآني أكتب جوابه في مسألة، فقال
بة نهائية تقديراً ى إجافيه إل حريصاً على أال يكتب تالميذه أو ينقل الناس عنه إال ما فحصه ووصل

منه لضرورة أن تكون المعرفة يقينية، ولكي يجنب الناس الوقوع تحت تضارب اآلراء، أو إجاباته 
في المسألة الواحدة، أو أن يكون له أكثر من قول في األمر الواحد، وكانت عاداته أال يجيب إال 

كر في ب من السائل أن ينصرف، فيفإذا استقام لديه الدليل والحجة الشرعية، وكثيراً ما كان يطل
 . (4)حتى يهتدي إلى وجه المسألة

  

                                                           
 .9/930ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض )1)
لشافعي: ال اهو أشهب بن عبد العزيز الجعدي. فقيه الديار المصرية في عهده. كان صاحب اإلمام مالك. ق )2)

(ه. ينظر: وفيات 108سنة ) ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لوال طيش فيه. ، وأشهب لقب له. مات بمصر
 .9/198األعيان: البن خلكان 

 .9/930ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )3)

والفكر التربوي عند االمام مالك: محمد  . 87ص آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ، –مالك، حياته وعصره  )4)
 . 911بن مغرم الشهري ص
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 المام مالك في التعليم: مبادئلمطلب األول: نماذج من ا

رغبته  أساس هي إتاحة الفرصة لكل طالب علم على :المساواة المساواة في التعليم:أولا: 
ن ، بل تتاح الس أو النسب الغنى، أو اعتبارعلى  وآخرفرق بين طالب االفادة، فال  وقدرته على

  .للطلبة جميعهم على السواءالفرصة 

فتحاً جديداً في  ويعدبل المبادئ التربوية الحديثة،  لم التربية أحد أرقىهذا المبدئ في ع يعد
العصور  مطبقاً منذكان هذا المبدأ  أن تربية اإلسالمية لوجدنا ال ، ولو رجعنا إلى تاريخهذا المجال

والمكتبات والكتاتيب وكذلك كل حلقات العلم الخاصة مفتوحة  اإلسالمية األولى، فالمساجد
عشرات القرون ب جميعاً ، وبذلك تكون التربية اإلسالمية قد سبقت التربية الحديثة أمام طالب العلم

متعددة،  أجناس من في حلقة مالككانوا الناس  ف. صيل من مبادئ التربيةفي إظهار هذا المبدأ األ
الخلفاء:  فيهمو  ،واألندلسي، واألفريقي واألسيوي، ريوالمص طبقات مختلفة، فيهم الفارسيمن و 

عاً، الوالة الكبار وأمراء المدينة الذين كانوا له تب وفيهم المهدي والهادي، والرشيد واألمين والمأمون،
ؤالء  هجمعهم طلب العلم، و اذ من علمهم،  ليتزودوا؛ الذين يتوافدون  نهم أئمة اإلسالممكان و 

 .(1)بينهم ساوت الشريعة اإلسالميةكلهم ممن 

 الممارسة العملية للتعليم:ثانياا: 

لمسلمين اأبناء أن يعلموا بألسرى المشركين يوم بدر  العلم والتعليم فداء جعل رسول الله
المعاملة لألسرى بهذه الصورة الفريدة حدثًا جديدًا في تاريخ  هذهكانت ، و (2)القراءة والكتابة

                                                           

 .31ينظر: مالك بن أنس إمام دار الهجرة: عبد الحليم الجندي ، ص )1)
 سبق تخريج هذه الحادثة. )2)
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 (1)للمسلمين رجاالً ونساء جعل التعليم حقاً مشاعاً  إذ إال الرسول األمين  أحدٌ  به البشرية لم يأت
 .(2)ي ألحد عنده علم أن يترك التعليم ((ال ينبغمالك: )) اإلمام  قال، 

عموالً به، والتحقيق م مم ال يتم إال بأن يكون التطبيق مطابقاً للنظرية والعلمإن التقدم العلمي لأل
ي خطوة أو ينطق كلمة أو يفت العلمي السليم هو منطلق كل سلوك أو فعل، فالمسلم ال يخطو

ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ تعالى: ، وفي ذلك يقول اللهمتأكدًا منهكان برأي إال إذا  

ات والنظري البحث العلمي الذي تبنى عليه الحقائقفي ساس األهو  إن ذلك[ ٣٣اإلسراء: ]
 العلمية.

 تعليم المرأة:ثالثاا: 

كل واجباتها  و  بين حقوقها، ف عنايًة خاصةً واعتنى بها  ،المرأة تكريمًا عظيماً  كرم  االسالمإن 
نسان، حقًا لإل اكتساب العلمجعل ف، من األديان  فاإلسالم قد سبق غيره ،جالءذلك بوضوح و 

عن جنسه أو لونه أو عرقه، ذلك ألن اإلسالم دعوة عامة لكافة البشر، ومن ثم فالبد  بغض النظر
 .(3)أن تكون الدعوة للتعليم والتربية عامة للجميع

وكانت  ، علمه شيئًا من يقال لها أم البنين، تحفظبنت اإلمام مالك والتي "فاطمة"  كانت
لموطأ، قراءة من يقرأ على أبيها ا خلف الباب عة منجلست مستمإذا عقد أبوها مجلسه في منزله، 

من يقرأ بأن يعيد القراءة ويصحح الخطأ. ومن العجيب  فإذا أخطأ القارئ دقت الباب، فيأمر مالك
الك يتعجب ماإلمام العلمية، وبقي أبناؤه دونها بمراحل، وكان  المكانة تلكنالت  هذه قد أن ابنته

 .(4)((، وهذه ابنتي! ، هذا ابني األدب أدب الله إنما)) : من هذا التفاوت ويقول

 

                                                           

 . 97ينظر: أصول الفكر التربوي في اإلسالم: عباس محجوب ، ص )1)
المنهجية في ، وينظر:  1/12أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة )2)

 . 901مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه: عبد الكريم التواني، ص
والفكر التربوي عند االمام مالك: محمد بن مغرم الشهري  .122ينظر: التربية االسالمية: أحمد الحمد ، ص )3)

 .991ص
 .992ك بن أنس. الشافعي .أحمد بن حنبل(: أحمد الشرباصي ، صاألئمة األربعة )أبو حنيفة. مال )4)
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 اختيار المعلم الكفء:رابعاا: 

عاً العلم والتواضع، وكان منقط ابن هرمزشيخه عند  وجدمعلمين أفذاذ إذ مالك اإلمام اختار     
صالحاً، وأال  كونهمالك نظرية الختيار المعلم وضرورة  اإلمام  للعلم دؤوباً في طلبه منهم، ويؤسس

يبين ذلك  فلمن يصلح أن يكون قدوة، وأن يكون متخصصاً فيما يعلمه.  يجلس طالب العلم إال
األساطين وأشار إلى  عند هذه أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله  لقد))  كله بقوله:

م أنهم لمال لكان أميناً، إال  المسجد فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت
آخر من المنهج عنده وهو أن الصالحية  . ويمكننا أن نعرف جانباً (1)من أهل هذا الشأن ((يكونوا 

ي قال ابن أب ، وأخيراً  قويمة، فالقدوة السامية أوالً ال ساميةالخالق األدقيق، و التخصص التقوم على 
بن ن ، وقال سفيا(2)تأخذونه (( إن هذا العلم دين فانظروا عمنأويس: سمعت مالكاً يقول: )) 

 .(3)انتقاده للرجال والعلماء (( ما رأيت أحداً أجود أخذاً للعلم من مالك، وما كان أشدعيينة: )) 
ه نكاالً إال جعلت عالم بلغات العرب ال أُوَتى برجل يفسر كتاب الله غيروقال اإلمام مالك: )) 

))(4).  

 : الستمرارية في التعلم والتعليمخامساا: 

م ياً، ألن العلح لإلنسان ما دام معينًا للتعليم، فقد جعل التعليم مطلباً اإلسالم لم يضع حداً 
د عاش اإلمام قف. أن يتالشى ، ال بدويتزود منهبحر زاخر، إذا لم يستمر اإلنسان في طلب العلم 

 ت الرواياتلفواخت أكثر من ستين سنة. من تسعين سنة، ومكث يفتي الناس ويعلمهم مالك قريباً 
شهد له د ذلك بععشرة والعشرين من عمره، و  للتدريس، ما بين السابعة جلس فيهالذي في السن 

حسب وال ن ،، وسألوه عن أمر دينهم بعد ذلك معلموه واحتاج إليهبل التابعون بالفقه والحديث، 
استوعب عد ما بالشيوخ الكثيرين، و  قد انقطع عن طلب العلم والمعرفة بعد أن تلقى عن أن مالكاً 

                                                           

 .9/3تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك: جالل الدين السيوطي  )1)
 .9/3تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك: جالل الدين السيوطي  )2)
 .82المذهب: ابراهيم ابن فرحون ، صالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ينظر:  )3)
 .93م مالك مفسراً: حميد لحمر ، ص اإلماينظر:  )4)
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ن على المدينة الوافدي ، وكان يالقيالتحصيل بنفسه ولم ينقطع عنه، بل واصل رأيهممن علمهم و 
نة كلما والفقه، وهو يجالس علماء المدي من العلماء والفقهاء، فيتحدث إليهم، ويتبادل معهم العلم

النائين من الفقهاء والعلماء في مختلف مسائل الدين  يكاتب كما كانله فرصة المجالسة،   حانت
ر كتاب يبلغه خبره ليقتنيه أو يطالعه، وهو بعد هذا كله يواصل النظ علم، وهو يبحث عن كلوال

  .(1)بينه وبين نفسه والبحث فيما

 : التفرغ للتعليم وحقوق المعلمسادساا: 

 أهل العلم أن يمكنواب اشد الحكامن ماحين درجة االجتهاد اإلمام مالك كان أول إمارات بلوغ
م يلتفت إليه، ل غير أن أحداً  أن يجروا عليهم رواتب تكفل لهم الحياة الكريمة،من التفرغ للعلم، و 

ف قلوب شيوخ يمشغولة بتثبيت أركانها، وبتأل فقد كانت الدولة األموية التي عاش شبابه في ظلها
 حتى وجد من الخلفاء من يستجيب إلى ندائه في مطلبه أهل العلم دون شبابهم. وأستمر مالك

كل من أدركت من أهل ))مالك أنه قال: اإلمام وروي عن ،  (2)اتب على أهل العلمالرو  أن تجرى
، يناراً د ، وسئل عن الرجل يجعل للرجل عشرين(( المعلمين معلمي الُكتَّاب بأساً  العلم ال يرى بأجر

 . وقال ابن(( أجالً  ال بأس بذلك، وإن لم يضرب))  :يعلم ابنه الكتابة والقرآن حتى يحذقه، فقال
م ال بأس بأخذ األجر على تعليم القرآن الكري)) : سمعُت ماِلكا يقول: روايته للموطأ في (3)هبو 

طٍر ف من األجر في ذلك شيئا مسمى كل   قال: فقلُت لمالك: أفرأيت إذا شرط مع ماله. والكتابة
 .(4)((أو أضحى؟ قال: ال بأس بذلك

 العقاب عند اإلمام مالك:: سابعاا 

                                                           

، واألئمة األربعة )أبو حنيفة.  99ينظر: اإلمام مالك حياته وآراؤه وفقهه: محمود عبد المتجلي خليفة ، ص )1)
 .81مالك بن أنس. الشافعي .أحمد بن حنبل(: أحمد الشرباصي ، ص

 .13والتوزيع ، صينظر: األئمة األربعة: دار المستقبل للنشر  )2)
هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري. من تالميذ اإلمام مالك؛ والليث بن سعد. جمع بين الفقه والحديث  )3)

والعبادة. كان حافظا مجتهدا، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. ووفاته بمصر. ينظر: 
 .8/988األعالم: للزركلي ، 

 .33المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلِ مين والمتعلِ مين: علي القابسي ، صالرسالة  )4)
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ربه بالدرة ض إن)) عينه أو كسر يده، فقال:  صبياً ففقأ ن معلم لو ضربع مالكاإلمام سئل 
جوز له، العاقلة إذا عمل ما ي على األدب، وأصابه بعودها فكسر يده، أو فقَأ عينه، فالديُة على

ا فقتله الكفارة، فإن ضربه باللوح أو بعص فإن مات الصبي فالدية على العاقلة بالقسامة، وعليه
مشيت )) : (2)وقال ابن مهدي .(1)(( يضربه بعصا، وال بلوح ألنه لم يؤذن له أن فعليه القصاص،

ت عن حديث، فانتهرني، وفي رواية فالتف مع اإلمام مالك يوماً إلى العقيق من المسجد، فسألته
ونحن نمشي؟   هذا، تسألني عن حديث رسول الله  إلي وقال لي: كنت في عيني أجل  من

ادن  :اني إال وقد سقطت من عينه، فلما قعد في مجلسه بعدت عنه، فقالإنا لله، ما أر  فقلت
وأنا أمشي! سل   هاهنا فدنوت، فقال: قد ظننت أنا أدبناك، تسألني عن حديث رسول الله

  .(3)(( عما تريد هاهنا
دان نيرة في مي اً نظرات ثاقبة وأفكار و آراء تربوية سديدة، ومما تقدم يتبين لنا أن لإلمام مالك    

لتربية الحديثة في ا أن معظم تلك األفكار تتوافق مع ما وصلت إليه حيث نجدالعلم،  التربية وتلقي
 عالم اليوم.

 :ساليب التعليمية عند المام مالكالمطلب الثاني: األ

كان لها األثر الواضح على طالبه ، وهذه الطرائق   في التدريس متنوعة  طرائقلإلمام مالك 
ألن تكون منهجاً يدرس في الجامعات اليوم ، يهتدي بها الطالب في مسيرتهم واألساليب تصلح 

 :المستقبلية ، وفيما يأتي بيان لهذه األساليب والطرائق

 جلس العلم:مأولا: 

مثله، يحسن ب وما ال اللغوالوقار والسكينة واالبتعاد عن كان من منهج االمام مالك االلتزام ب
ذلك العلم تع لم ل))أخيه فقال له لعلم. ويروى أنه نصح بعض أوالدوكان يرى ذلك الزماً لطالب ا

                                                           

 .991كتاب آداب المعلِ مين: محمد ابن سحنون ، صينظر:   )1)
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري: محدث، حافظ من كبار حفاظ الحديث وأسماء الرجال، سمع السفيانين  )2)

خذ عنه وانتفع به. وكان الشافعي يرجع إليه في الحديث. خرج عنه البخاري والحمادين وشريكا، ولزم مالكا وأ
 .9/993ينظر: األعالم للزركلي،  ومسلم وله تصانيف في الحديث.

 . 1/11ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ، ينظر:  )3)
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نفسه بذلك احترامًا للدرس  مالك يأخذاإلمام ، وكان (1)((الذي علمته السكينة والحلم والوقار
كان ال يحضر )) : -جلساء اإلمام مالك وكان من- يث. قال إبراهيم بن هارون الليثيوالحد

سئل عن الشيء فأجاب سائله ال يراجعه السائل وال  مهيباً، وإذا مجلس مالك لغط وال لغو، وكان
 الزمته هذه الهيبة طول المدة التي ألقى فيها دروسه وكان يعطي نفسه يقول له: من أين رأيت؟ وقد

حدث توضأ وتهيأ، ولبس أحسن  سمتاً أحسن ومظهراً أروع، فكان إذا التحديث عن النبي  عند
ان في مجلسه ك حتى يفرغ من التحديث بالمجلس ه الخشوع، ويبخرثيابه، وتطيب وتعمم وعلي

وقار المجلس  بالمراجعة، ولكيال يذهب ال يراجع، وال يكرر، لكيال يقطع على نفسه سلسلة تفكيره
تظله السكينة والوقار، ولكن إذا خال به خلصاؤه من   الذي كان حريصاً كل الحرص على أن

 .(2)((ن يثبتوا فيه من المسائليريدون أ تالميذه راجع عليهم ما

 الكتابة:ثانياا: 

ل  ذاكرته، ب لم يهمل اً مالكاإلمام إذا كان التدوين قد أخذ الصدارة فترة شباب مالك؛ فإن  
 عدمشايخه، أو ب مجلسفي  ، وجانب ذلك كله ما كان يدونهعليها إلى مدى بعيد  كان يعتمد
ألول االمحدث  ، وبهذه الذاكرة الفريدة صارإلى ظل شجرة يدون ما سمع فيرى جالساً  مجالسهم

 اقليننبعدهم من مالك الذين الزموه ومن جاء اإلمام قام تالمذة ففي عصره كأنه النجم الثاقب ، 
ينهاهم عن  انفي بعض األحيكانوا يدونون ما يفتي به في المسائل، وكان  فقهه إلى األجيال، فقد

راجع ما  ي ، وروي أن ابن وهب كانبة في أحيان أخرىويأذن لهم في الكتا اإلفراط في الكتابة،
جد فيه فيقرأ منه وربما و  فيأخذ كتابي، وهو قوي )) كنت آتي اإلمام مالكقال: فكتبه عليه، 

وكان لإلمام  .(3)(( ويكتب الصواب الخطأ، فيأخذ خرقة بين يديه، فيبلها في الماء، فيمحوه،

                                                           
 . 1/29ذهب مالك: القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم م)1)
ينظر: اإلمام مالك حياته وآراؤه وفقهه: ، و  9/17تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك: جالل الدين السيوطي )2)

 .101آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ،  –، ومالك، حياته وعصره  13محمود عبد المتجلي خليفة، ص
 .192/ 9أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة )3)
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تبه بين يديه للعرض ك  يقومون بقراءة عض التالميذ، وربمامالك كتبة يكتبون له رسائله، وإجازاته لب
 .(1)ثابت الجندي اليمني على الطلبة، ومنهم: حبيب بن أبي حبيب، ويحيى بن

 :رأيه في أهمية الحفظثالثاا: 

دة، فيجيء في واح وأربعين حديثًا مرة حافظة قوية، حتى إنه ليسمع نيفاً  لقد آتى الله مالكاً 
، قال له الزهري: راليسيمنه إال  ينسى، وال حديثاً  أربعينعلى من استمعها منه  اليوم التالي، ويلقي

، وقد كان مالك يعتمد على الذاكرة، ثم (2)(( المستودع للعلم أنت من أوعية العلم وإنك لنعم)) 
ظ بعد مزاولة رة يكتب ما حفما حفظ، حتى إنه ليستظل تحت الشج ينتقل بعد الدرس إلى كتابة

كنت أجلس إلى ابن شهاب، وقال اإلمام مالك: ))  ،  (3)ليدون ما علق بذهنه مجلس الدرس
 .(4)(( عقدت الخيط، ثم رجعت إلى البيت فكتبتها ومعي خيط فإذا حدث

 :رأيه في وقت الدرسرابعاا: 

 يواصلفال  ،واآلخرالحين  بينلطالبه للراحة  مدة يسيرةعلى المدرس أن يترك من المعلوم أنه 
م كف عنهم وتركه في إلقاء المعلومات إال بمقدار ما يطيقون، فإذا الحظ منهم السآمة والملل

 كانما  ل، ولذلك  االستيعاب ألن للعقول طاقة محدودة في ذلك يسرحون بعقولهم ويريحونها،
وكان . (5)الثاً ث ال تبلغو نصف الورقتين و ال ما ال يتجاوزكل عشية   كاتب اإلمام مالك  يقرأ حبيب
كان اإلمام مالك يكره الزيادة في األسئلة الفقهية على أكثر من سؤالين حيث  المسائل، ب يفعل هذا

 ني عشريتراوح ما يمليه بين العشرة إلى اثفمادة الحديث درس في  أما طريقتهثالثة إلى ستة،  أو
ما من حيث أاالستثنائية ،  ي األحوالحديثا في األحوال العادية، وال يزيد على عشرين حديثا ف

ال  فقد أجمع تالمذته على أنه كان الحصة الزمنية، أي الوقت الذي يلقي فيه اإلمام مالك درسه،

                                                           
آراؤه  –، ومالك، حياته وعصره  21ينظر: اإلمام مالك حياته وآراؤه وفقهه: محمود عبد المتجلي خليفة، ص )1)

 .98حديث النبوي: مشعل الحدادي ، صاإلمام مالك وأثره في علم ال .101وفقهه: محمد أبو زهرة ، ص
 .9/998الك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المس )2)
 . 78آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ، ص –مالك، حياته وعصره ينظر:  )3)
 .9/991ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )4)
 . 1/97المصدر نفسه:  )5)
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كان مالك ال يفتي حتى تطلع الشمس، قال: ))   يحدث إال بعد طلوع الشمس، فعن ابن وهب
 .(1)وذاكر أصحابه (( فإذا طلعت الشمس قام إلى حلقته،

 المناظرة:اا: خامس

اب أربو  أهل السنة وجود مناظرات بين عصر االمام مالككان من مظاهر النشاط العلمي في 
بين مناظرات بين الفقهاء أنفسهم، وبين النحويين واللغويين، و  المعتقدات الباطلة. كما كانت هناك

 ظر الفقهاءنبعض النحويين واللغويين، وقد كان للصنف األخير أثر في لفت  بعض الفقهاء مع
 وقد كان اإلمام مالك يكره المناظرات في أمور العقيدة، أما المناظرات .ألهمية اللغة بالنسبة للفقه

لتي يرى أن ا في المسائل الفقهية فقد كان له مشاركة فيها، لكنه كان مقتصرًا على المناظرات
التي  الحوارجالس يحضر م المقصود منها طلب الحق، ال مجرد المناظرة. وكان اإلمام مالك

 . (2)شيُخه اآلخر ربيعة في ذلك النقاش تجري في مجلس شيخه ابن هرمز، وأحياناً يشارك

 المراسلة:سادساا: 

والدعوة على مر  والتعليم يعد أسلوب التعليم بالمراسلة من األساليب التي مارسها رجال التربية
تعذرت وسائل االتصال واللقاء بين  العصر الحاضر، ال سيما إذا وإلى بالنبي  العصور بدءاً 

لعلم ا والمتعلمين، وتباعدت بيئاتهم وكثرت مشاغلهم. وكان السابقون يحصلون على المعلم
بطريقتين: هي الرحلة وااللتقاء بالعلماء واألخذ عنهم، أو عن طريق المراسلة، إما أن يرسل المعلم 

األسئلة  يرسل التالميذ وأفراد المجتمع بعضأو  رسالة علمية تتضمن المسائل العلمية إلى اآلخرين،
ا ومن تلك المؤلفات والرسائل التي قام بهطريق المراسلة ،  إلى العالم ويقوم باإلجابة عنها عن
الرد على القدرية، ورسالة في األقضية، كتب بها إلى أحد  اإلمام مالك: رسالة البن وهب في

 قدالمسلمين هارون الرشيد في اآلداب والمواعظ؛ و  الفتوى، ورسالة إلى خليفة القضاة، ورسالة في

                                                           

ينظر: المنهجية في ، و  1/12مذهب مالك: القاضي عياض  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم)1)
 .908مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه: عبد الكريم التواني ، 

 . 911ينظر: أصول فقه اإلمام مالك  أدلته النقلية: عبد الرحمن الشعالن ، ص )2)
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تحت هذا  ويندرج. طُعن في نسبتها إليه، ورسالته في إجماع أهل المدينة إلى الليث بن سعد
         .(1)والمستفتين، والباحثين األسلوب كتابة العلم واإلجابة عن أسئلة الناس

له مؤسسات  تالتعليم، بل أصبح همة فيوال زال أسلوب التعليم بالمراسلة أحد األساليب الم
 ة".لتعليم بالمراسلالتربوية والتعليمية تسمى "مؤسسات ا خاصة تقوم بخدمات المساعدة

 أسلوب األسئلة:سابعاا: 

بكل  يحيط كل إنسان في هذه الحياة له طاقات معينة وبالتالي فإن معارفه محدودة ولن
هل، عن إجابات لما يج يرة، ولذا تراه يبحثشيء، ومن عرف أشياء غابت عنه أشياء أخرى كث

مزايا متعددة من توفير للجهد والوقت  ومن ضمن وسائل الكشف عن المجهول السؤال، وللسؤال
لسؤال كان اما  مضرة في أمور الدنيا والدين، خاصة إذا  والمال، كما أن فيه تحصيل منفعة ودفع

 ژ ٺ ٺ              ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ژ واالختصاص، قال تعالى من أهل الخبرةصادرًا 

العلم خزانة مفاتحها )) : يقولإذ  ابن شهاب أحد شيوخ اإلمام مالككان ، و  ٤٣[النحل: ]
، ويراعي كلماً مت ، وال يقاطعويجمل بالسائل أن يتأدب بآداب السؤال، فال يرفع صوتاً ((.  المسألة

ال إذا  للسؤال، وأن يتجنب السؤ  ةاختيار األلفاظ المناسبة في غير ما تكلف، واألوقات المناسب
 (2)استيعابهافي تواضع واحترام، وينصت لفهمها و  للعلم، ثم ينتظر اإلجابة كان الشيخ يمشي توقيراً 

! من حسبكم سمعت اإلمام مالكا عندما يكثر عليه بالسؤال يكف، ويقول:)) قال ابن وهب: ، 
هدر يقول: هو كذا، هو كذا، ي ل مغتلميقول: يتكلم كأنه جمأكثر أخطأ، وكان يعيب كثرة ذلك، و 

 . (3)(( في كل شيء

 :، وكتابه الموطأ التأليفثامناا: 

، وإنما (طأالمو )أشهرها  نسب لإلمام مالك أربعة عشر كتاباً في نسبة بعضها إليه نظر ، ومن
تروها  سأله إياها، أو آحاد من أصحابه ولم لم تشتهر بقيتها ألنه رواها عنه من كتب بها إليه، أو

                                                           

عه أحاديث كتاب العلم في جامينظر: األساليب التعليمية المستقاة من خالل تراجم اإلمام البخاري على  )1)
 .891الصحيح: علي الزهراني ، ص

 .911التربية الذاتية من الكتاب والسنة: هاشم على أحمد ، صينظر:  )2)
 .9/930ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض ، ينظر:  )3)
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اب ما كتاب بعد كتبن مهدي: ))عبد الرحمن  قالعلى اإلطالق.  هوالموطأ هو أهم كتب، (1)الكافة
ما في األرض كتاب في العلم أكثر صواباً من  ))وقال الشافعي: . (2)((الله أنفع للناس من الموطأ

إلسالم، ا شر فيويعد الموطأ أول مَؤلَّف ثابت النسبة من غير شك، ذاع وانت .(4)(((3)مالك كتاب
،   ه اللهاإلمام مالك رحم بعد جيل إلى يومنا هذا، وهو ثابت النسبة إلى وتناقلته األجيال جيالً 

عتمدون فقد كان الناس في العصر قبله ي يعد األول في التأليف في الفقه والحديث معاً، كما أنه
، ال على السماع والتلقيالكتاب، ويعتمدون في العلم على  على الذاكرة أكثر مما يعتمدون على

علم، ال وإن نسبة الموطأ إلى مؤلفه اإلمام مالك ليست محل خالف بين أهل. (5)المكتوب المدون
الصحيح من  منه إثبات بل اتفقت كلمتهم على أنه كتابه الذي حرره بيده، وهو أول كتاب قصد

ب الله أكثر صوابا من ما على األرض بعد كتاالشافعي: ))اإلمام  فلذلك قال سنة رسول الله 
يه حتى ف وقد عني اإلمام مالك رحمه الله بتأليفه وتدوين األحاديث الصحيحة .(6)((موطأ مالك

قه، وسماه مالك الموطأ على أبواب الفاإلمام قالوا: إنه مكث فيه أربعين سنة يهذبه وينقحه، ورتب 
مصنف رتب على األبواب وهو من كتب الصحاح في السنة، وأول  الموطأ أي الممهد المنقح،

 ويعد نهاية العصر األموي وبداية العصر العباسي هو مرحلة تصنيف. المصنفات الصحيحة من
واالحتياط به،  الحديث، فقد كان اإلمام مالك في أعظم مرحلة في جمع الحديث وضبطه،

ك خطوات لَفَخطَا به اإلمام ما والتوثيق في اختيار رجاله، إذ كان جمع الحديث لم ينضج بعد،
 .(7)صعبة، وأصوالً كانت مبتكرة رائعة مباركة، ذلَّلَّ فيها لمن بعده طرقاً كانت

ن م ومصباحاً  من أعالم الهدى كان علماً   -رحمه الله- : ال يخفى أن اإلمام مالكاً أخيراو    
في  اً ميعوحافظة فذة، سخرها ج ،زاخراً  ، وفهماً واسعاً  مصابيح الدجى، فقد وهبه الله تعالى علماً 

                                                           

 . 819مشعل الحدادي ، صاإلمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي: ينظر:  )1)
   .1/70ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض  )2)

 هذا قبل تأليف الصحيحين . )3)
 .1/70 المصدر نفسه:  )4)
 . 989آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ، ص –ينظر: مالك، حياته وعصره  )5)
 .9/70، جالل الدين السيوطي تزيين الممالك بمناقب اإلمام مالك:  )6)
، والسنة  7الليثي، تحقيق: كالل حسن علي. صينظر: الموطأ: االمام مالك بن انس، رواية يحيى بن يحيى  )7)

 .870ومكانتها في التشريع اإلسالمي: مصطفى السباعي ، ص
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رحمه - قد حوىفوُل بين الناس. وُكتب له القب خدمة العلم و طالبه، فذاع صيته، وانتشر علمه،
 متينة. ملكة علمية راقية، مكنته من تأسيس مذهب قائم على أصول راسخة -الله

 أولا: النتائج :

ث حار مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ال: إسم المام مالك ونسبه .9
بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، أبو 

 .عبدالله المدني
أبوه: أنس بن مالك، كان يعيش من صنعة النبال ، وكان مقعداً. أما أمه: فهي أسرته:   .1

، كان من  رالعالية بنُت شريك بن عبدالرحمن بن شريك األزدية. وأما جده: فهو مالك بن أبي عام
كبار التابعين وعلمائهم، ولإلمام مالك ثالثة أعمام ، وأما إخوته: فقد قال اإلمام مالك: ))كان 
لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوماً علينا مسألة، فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: 

 أْلهتك الحمام ((.
 في ومكان مولده:ه (  39سنة: )  -رحمه الله-ولد اإلمام مالك  مولده ووفاته: .9

 ه (، ودفن بالبقيع بالمدينة.973: فالصحيح أنه توفي سنة: ) وأما وفاتهالمنورة باالتفاق.  المدينة
كان اإلمام مالك موصوفاً بجمال الخلقة واعتدال القامة، ولم يكن من أولئك  صفاته: .8

الخلقة وجمال الذين إن منحوا الوسامة حرموا أشياء أخرى، وإنما أعطى الله مالكًا وسامة 
 القسمات ورزانة العقل وكمال الصفات، لقد وصَف بأنه من أحسن الناس وجهاً.

كان أبو اإلمام مالك وكذا جده وأبو جده من العلماء الجامعين بداية طلبه للعلم:  .1
المهتمين بالتفقُّه بدين الله، وهذا جعل االمام مالكاً يجد في العلم، ولم   لحديث رسول الله 

ى ُله عنه شاغل، وكان يُرى في بواكير طلبه للعلم يتتبع ظالل الشجر ليتفرغ لما يريد، حتيعد يشغ
 .قالت أخته ألبيه: هذا أخي ال يأوي مع النَّاس، فقال: يا بنية، إنَّه يحفظ حديث رسول الله 

كان اإلمام مالك ذا فضل عظيم؛ فقد أثنى عليه غير واحد من علماء مكانته العلمية:  .2
دهره في  ن بعدهم؛ على علمه، واجتهاده، وحديثه، وكثير من خصاله فقد كان وحيدعصره وم
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. فمأل بعلمه وفضله قرنًا كاماًل من الزمان، وأخذ عنه الكثير من العلماء مدينة رسول الله 
 والفقهاء من أهل المشرق والمغرب.

ده، وتقلي امتنع اإلمام مالك من أن يحمل جميع الناس على مذهبهإخالصه وتقواه:  .7
وخوفه من الله تعالى مع طلب الخليفة منه ذلك. ومن األمور التي نهجها وسار عليها في فتواه 
وإجابته على المسائل التي تدل على إخالصه وتقواه واحتسابه ذلك لله تعالى، ذلك أنه التزم 

 اإلفتاء فيما يقع من المسائل من غير أن يفرض.
حتياط لكًا معروفًا بالتثبت في الفتوى، والتحري ، واالكان اإلمام ماتثبته في اإلفتاء:  .8

في أمور الدين. ومن كالمه المشهور في هذا الباب: )) ربما وردت علي المسألة تمنعني من 
 الطعام والشراب والنوم ((.

  المنهج التعليمي عند المام مالك: .3
، وتحديد ر معلميهولقد عني اإلمام مالك باختياأهمية المعلم في العملية التعليمية:  -

 عناصر كفاءتهم. ولم يعد اآلن لدى التربويين أدنى شك في أهمية الدور الذي يقوم به المعلم.
من العوامل التي ساهمت في كثرة تالمذة االمام مالك وأتباعه؛  عالقة المعلم بتالميذه: -

 الصلة الروحية الحميمة التي كانت تربط اإلمام مالكاً بتالمذته.
) فكان مالك يعتني بلباسه ومظهره ، وكان يقول: ) نظافة وبحسن المظهر:العناية بال -

ما أحب ألحد أنعم الله عليه إال أن يرى أثر نعمته عليه، وخصوصًا أهل العلم، ينبغي لهم أن 
 يظهروا مروءتهم في ثيابهم إجالالً للعلم ((.

ين لة فقال في اثنتروي أن اإلمام مالكًا سئل عن ثمان وأربعين مسأاألمانة العلمية:  -
. وقد يأتيه السائل بعد ستة أشهر مشاها، ويسأله عن مسألة فيقول له (1)وثالثين منها ال أدري

 اإلمام مالك: )) أخبر الذي أرسلك أنه ال علم لي بها ((.
 نماذج من مبادئ المام مالك في التعليم: .90
دة، ومن طبقات كان الطالب في حلقة مالك من أجناس متعدالمساواة في التعليم:  -

مختلفة، فيهم الفارسي والمصري، واألفريقي واألسيوي، واألندلسي، وفيهم الخلفاء: المهدي 

                                                           

 .38ينظر: مناقب األئمة األربعة: محمد بن أحمد المقدسي، ص )1)
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والهادي، والرشيد واألمين والمأمون، وفيهم الوالة الكبار وأمراء المدينة الذين كانوا له تبعاً، وكان 
طلب العلم، وهؤالء كلهم  منهم أئمة اإلسالم الذين يتوافدون ؛ ليتزودوا من علمهم، اذ جمعهم

 ممن ساوت الشريعة اإلسالمية بينهم.
كانت "فاطمة" بنت اإلمام مالك والتي يقال لها أم البنين، تحفظ شيئاً من تعليم المرأة:  -

علمه ، وكانت إذا عقد أبوها مجلسه في منزله، جلست مستمعة من خلف الباب قراءة من يقرأ 
ئ دقت الباب، فيأمر مالك من يقرأ بأن يعيد القراءة ويصحح على أبيها الموطأ، فإذا أخطأ القار 

 الخطأ. 
 اختار اإلمام مالك معلمين أفذاذ إذ وجد عند شيخه ابن هرمز اختيار المعلم الكفء: -

العلم والتواضع، وكان منقطعاً للعلم دؤوباً في طلبه منهم، ويؤسس اإلمام مالك نظرية الختيار المعلم 
أال يجلس طالب العلم إال لمن يصلح أن يكون قدوة، وأن يكون متخصصاً وضرورة كونه صالحاً، و 

  فيما يعلمه.
 وهناك بعض المبادئ األخرى ذكرتها في ثنايا البحث .

 األساليب التعليمية عند المام مالك: .99
كان من منهج االمام مالك االلتزام بالوقار والسكينة واالبتعاد عن اللغو مجلس العلم:  -

مثله، وكان يرى ذلك الزماً لطالب العلم. ويروى أنه نصح بعض أوالد أخيه فقال وما ال يحسن ب
 له: )) تع لم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار ((.

إذا كان التدوين قد أخذ الصدارة فترة شباب مالك؛ فإن اإلمام مالكًا لم يهمل  الكتابة: -
 ، وجانب ذلك كله ما كان يدونه في مجلس مشايخه، ذاكرته، بل كان يعتمد عليها إلى مدى بعيد

أو بعد مجالسهم فيرى جالساً إلى ظل شجرة يدون ما سمع، وبهذه الذاكرة الفريدة صار المحدث 
 األول في عصره كأنه النجم الثاقب .

نسب لإلمام مالك أربعة عشر كتابًا في نسبة بعضها إليه نظر ، التأليف ، وكتابه الموطأ: 
ها )الموطأ(، وإنما لم تشتهر بقيتها ألنه رواها عنه من كتب بها إليه، أو سأله إياها، أو ومن أشهر 

 األخرى ذكرتها في ثنايا البحث . آحاد من أصحابه ولم تروها الكافة. وهناك بعض األساليب

 ثانياا: التوصيات.
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 ، يوصي الباحث بما يأتي: من نتائجفي ضوء ما ورد 

ئمتنا وعلمائنا واألخذ من منهلهم الكبير ، والوقوف على جوانب  ضرورة العودة الى تراث أ .1
كثيرة من حياتهم وشخصياتهم ، منها: جانب التعليم والتربية؛ ألن فيها دروس وفوائد جمة في 

 حياتنا العلمية.
إعداد كراسات توزع على معلمي المدارس وأساتذة الجامعات ، على شكل سلسلة  .2

رغبة  عند األئمة الكبار، لتوضح الرؤية لديهم من عملية التعلم، ليزداد ية والتربويةللجوانب التعليم
 في تحقيقها.

ة ألبحاث التربيإنشاء مركز في جامعات العالم االسالمي ، باسم: )) مركز اإلمام مالك  .3
 والتعليم (( .

مواصلة البحث في هذا الموضوع ) التعليم والتربية عند االمام مالك ( لما فيه من فوائد  .4
 ودرر جلية.
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الشهري، بحث تكميلي للماجستير ، الفكر التربوي عند االمام مالك: محمد بن مغرم  .34

 ه  .9899مكة المكرمة -جامعة ام القرى
الفكر التربوي عند بدر الدين بن جماعي: حسن ابراهيم عبد العال، مكتب التربية العربي  .35

 ه.9803لدول الخليج 
: حسن حسني عبدالوهاب. تونس: دار تكتاب آداب المعلِ مين: محمد ابن سحنون،    .36

 ه.9931الشرقية 
د عبد الحميد بن أحم :تإسماعيل بن محمد العجلوني، : شف الخفاء ومزيل اإللباسك   .37

 .ه  9810، 9، طهنداوي، المكتبة العصرية
 .9، القاهرة: دار المعارف طمالك بن أنس  إمام دار الهجرة: عبد الحليم الجندي  .38
 ه.9910مالك بن أنس: أمين الخولي، مصر: وزارة الثقافة   .39
آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة، القاهرة: دار الفكر العربي  –ه مالك، حياته وعصر   .41

 م.1001
 م.1000،  99مصر ط-مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ، مكتبة وهبة .41
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وة اإلمام المذهب المالكي مذهب المغاربة المفضل: محمد الناصر، بحث مقدم لند .42
 ه.9800ريف أحمد الحسيني بوزارة األوقاف المغربية: مكتبة الش مالك إمام دار الهجرة

مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل ، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون ، مؤسسة  .43
 م .9333ه  ، 9810، 1بيروت ، ط –الرسالة 

: حبيب الرحمن األعظمي، تمصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني،  .44
 .9809، 1الهند، ط -المجلس العلمي

مان بن أحمد الطبراني ، ت: طارق بن عوض الله ، دار الحرمين المعجم األوسط: سلي .45
 .9891القاهرة ،  -

: ابن قيم الجوزية، بيروت: دار الكتب ومنشور والية العلم واإلرادة مفتاح دار السعادة .46
 ه .9893

الطاهر محمد الدرديري.  ت:مناقب االمام مالك بن أنس: عيسى بن مسعود الزواوي،  .47
 ه.9899كتبة طيبة للنشر والتوزيع المدينة المنورة: م

: الحرش. الرياضمسلم مناقب األئمة األربعة: محمد بن أحمد المقدسي، حققه: سليمان  .48
 ه.9892دار المؤيد 

المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك: سليمان بن خلف الباجي، راجعه وخرج أحاديثه: محمد  .49
 م.1008تامر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية 

مقدم  اني، بحثفي مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه: عبد الكريم التو  المنهجية .51
: مكتبة الشريف أحمد الحسيني المغربيةإمام دار الهجرة  بوزارة األوقاف  لندوة اإلمام مالك

 ه.9800
: كالل حسن علي، تالموطأ: االمام مالك بن انس، رواية يحيى بن يحيى الليثي،  .51

 .9891بيروت: مؤسسة الرسالة 

 ،: علي محمد البجاوي ت ، محمد بن أحمد الذهبي: ميزان االعتدال في نقد الرجال .52
 .ه   9981، 9: المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ،ط دار

دار  ،: إحسان عباست، أحمد بن محمد خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .53
 . 9338بيروت  –صادر 


