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 ملخص البحث:

، وإن كان هذا المصطلح غير متعارف عليه في ذلك   ملسو هيلع هللا ىلصتهدف هذه الدراسة إلى بيان المجالس العلمية للرسول  
مجالسه   مضمون  توضيح  أردت  قسمت   ملسو هيلع هللا ىلصالوقت،  فقد  تمتاز،  وبم  تنظيمها  كان  وكيف  بأصحاب،  واجتماعه 

ا كأصحاب  مؤسسات  هو  ما  منها  وأنواعها،  بالمجالس  تعريف  مطالب:  سبعة  إلى  هو  البحث  ما  ومنها  فة،  لصُّ
التحاكم بين المسلمين ظالما ومظلومًا، كما  بتعليم عامة الصحابة دينهم رجااًل ونساًء، ومنها ما هو في  خاص 

في تعليمه أصحابه، وما ورد في كتب السيرة من دروس تربوية نستفيد منها في كل زمن،   ملسو هيلع هللا ىلصذكرت أقوال النبي  
 ة حكمت عليها من كتب الحكم على األحاديث.  كما خرجت األحاديث الصحيحة، وغير الصحيح 

 المقدمة: 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان    ملسو هيلع هللا ىلصالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين محمد  

 إلى يوم الدين. 
فإنَّ   اوبعد:  المصدر  في  واضحًا  ذلك  بدا  وقد  اإلسالم،  إليها  دعا  التي  والمبادئ  األسس  من  العلم  ألول طلب 

السنة النبوية    كون   ، وباعتبارء للتشريع )القرآن الكريم(، حيث جاء مدحه والحث على طلبه، وعلو مراكز العلما
هي المصدر الثاني للتشريع، وهي تبيان وتكميل القرآن الكريم، فقد اعتنت السّنة بطلب العلم عناية كبيرة؛ حيث إن  

 نفوس وتقوية اإليمان باهلل تعالى. العلم هو األداة المثلى لصقل العقول وتهذيب ال
يَمانُ   :َيْوًما َباِرًزا ِللنَّاِس َفَأَتاُه َرُجٌل َفَقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل َّللاَِّ  »عن أبي هريرة قال:   ِ َما اإْلِ َأْن ُتْؤِمَن   :َقالَ   ؟َيا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َوَماَلِئَكِتِه َوِكَتاِبِه َوِلَقاِئِه َوُرُسِلِه َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث اْْلِخرِ  ْساَلمُ   :َقالَ   ،ِباهللَّ ِ َما اإْلِ ْساَلُم َأْن َتْعُبَد َّللاََّ   :َقالَ   ؟َيا َرُسوَل َّللاَّ اإْلِ
َشْيًئا ِبِه  ُتْشِرَك  اْلَمْكُتو   ،َواَل  اَلَة  الصَّ اْلَمْفُروَضةَ   ،َبةَ َوُتِقيَم  َكاَة  الزَّ َي  َرَمَضانَ   ،َوُتَؤدِّ َما   :َقالَ   ،َوَتُصوَم   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َيا 

ْحَسانُ  َتَراهُ   :َقالَ   ؟اإْلِ َكَأنََّك  َّللاََّ  َتْعُبَد  َيَراكَ   ،َأْن  َفِإنَُّه  َتَراهُ  اَل  ِإْن  اَعةُ   :َقالَ   ،َفِإنََّك  السَّ َمَتى   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َما   :َقالَ   ؟َيا 
اِئلِ  ُثَك َعْن َأْشَراِطَها ِإَذا َوَلَدْت اأْلََمُة َربََّها َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها  ،اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمْن السَّ َوِإَذا َكاَنْت   ،َوَلِكْن َسُأَحدِّ

ِرَعاُء اْلَبْهِم ِفي اْلُبْنَياِن َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها ِفي َخْمٍس اَل  َوِإَذا َتَطاَوَل    ،اْلُعَراةُ اْلُحَفاُة ُرُءوَس النَّاِس َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها
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وَمَاتَدْرِي    ِسبُ غَدًا إِنَّ اهللَ عِندَهُ عِلْمُ السَّــاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْـثَ وَيَعْلَمُ مَـا يف األَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَْك}:ملسو هيلع هللا ىلصَيْعَلُمُهنَّ ِإالَّ َّللاَُّ ُثمَّ َتاَل 

إِنَّ اهللَ عَلِيمٌ خَبِريٌ ِ    :َقالَ   ( 1){نَفْسٌ بِأَيِّ أَرٍْض تَمُوتُ  وُه َفَلْم   ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َأْدَبَر الرَُّجُل َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ وا َعَليَّ الرَُّجَل َفَأَخُذوا ِلَيُردُّ ُردُّ
  ِ  .(2)»َهَذا ِجْبِريُل َجاَء ِلُيَعلَِّم النَّاَس ِديَنُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص َيَرْوا َشْيًئا َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ

 للبحث مجموعة أهداف أهمها:  هدف البحث وأهميته:
 بتعليم األمة واشتغاله بها وكونه معلما ومربيا.  ملسو هيلع هللا ىلص. بيان اهتمامه  1
 في مطالب لبيان طريقة تعليمه أصحابه. ملسو هيلع هللا ىلص. جمع أحاديث النبي  2
 وكونها صالحة لكل زمان ومكان.  ملسو هيلع هللا ىلص. بيان طريقة تعليمه  3

 أسباب اختيار الموضوع:  
النبي   التعليم والتعلم رغبت في جمع أحاديث  المطهرة في عملية  السنة  بطريقة علمية، وبيان   ملسو هيلع هللا ىلصالستفادتي من 

 واألخذ منه في جميع المجاالت. ملسو هيلع هللا ىلصطريقته  
 وتضمن البحث مقدمة وسبعة مطالب وخاتمة: 

 التعريف بالمجالس العلمية. المطلب األول: 
  . ـة واشتغالــــه بهابتعليم األمـــــ  ملسو هيلع هللا ىلص  هاهتمامالمطلب الثاني: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالمطلب الثالث: المؤسسات التعليمية في عهده  
 للعملية التعليمية في مجالس علمية.  ملسو هيلع هللا ىلصالمطلب الرابع: تنظيمه  

 وكيفية إدارتها. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلب الخامس: نظام المجالس التعلمية في عهده 
 المجالس التعليمية المطلب السادس: أهم األساليب واألدوات التعليمية المتبعة في 

 المطلب السابع: أهم المبادئ المستنبطة وتطبيقاتها العملية.
 دراسات سابقة:

 في الدعوة والتربية، يوسف خاطر حسن الصوري. ملسو هيلع هللا ىلص. أساليب الرسول 
 ، سالم الموسوي.ملسو هيلع هللا ىلص. مجالس النبي  

 ، سهيل حسن الفتالوي، دار الضياء. ملسو هيلع هللا ىلص. أدب المجالس في اإلسالم في عهد النبي محمد 
الرسول   منهج  الدكتور:   ملسو هيلع هللا ىلص .  إشراف  دبايش،  علي  موسى  منال  الطالبة:  النبوية،  السيرة  خالل  من  التربية  في 

 محمود خليل أبو دف، رسالة ماجستير في أصول التربية.

 
 . (34، اْلية: )لقمانسورة:  (1)

 . 1/88(،  10برقم )كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان، –أخرجه مسلم في صحيحه  (2)
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 المطلب األول: التعريف بالمجالس العلمية:
يره، والجلسة الهيئة التي تجلس المجلس لغة: َجَلَس يجِلس ُجُلوسًا فهو جالس من قوم جلوس وجالس وأجلسه غ

عليها، وفي الصحاح: الجلسة الحال التي يكون عليها الجالس وهو حسن الجلسة، والمجلس بفتح الالم المصدر، 
 ، (2){إِذَا قِيلَ َلُكمْ تَفَسَّحُوا فِي اْلمَجْلِسِ فَافَْسحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ َلُكمْيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  }، وقال تعالى:(1)والمجلس موضع الجلوس

  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختلف أهل التأويل في المجلس الذي أمر هللا المؤمنين بالتفسح فيه فقال بعضهم: ذلك كان مجلس النبي  
النبي مجلس  في  يتنافسون  الناس  كان  إذ  لهم:  ملسو هيلع هللا ىلصخاصة؛  َل}فقيل  قِيلَ  فَافَْسحُواإِذَا  اْلمَجْلِسِ  فِي  تَفَسَّحُوا  وقال {ُكمْ 

تعالى ذكره أمر  ذلك: إن هللا  القول في  للحرب؛ والصواب من  إذا اصطفوا  القتال  بلعني بذلك مجالس  آخرون: 
دون مجلس القتال، وكال الموضعين يقال   ملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنين أن يتفسحوا في المجلس، ولم يخصص بذلك مجلس النبي  

 .(3)له مجلس
 
 

 فضل أدعية المجلس والقيام:
»َمْن َجَلَس ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفيِه َلَغُطُه، َفَقاَل َقْبَل َأْن َيُقوَم    : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا    رضي اهلل عنه. عن أبي هريرة  1

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك، ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي ِمْن َمْجِلِسِه َذِلَك: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت  
 . (4)«َمْجِلِسِه َذِلكَ 

ُعَمرَ .  2 اْبَن  عنهما  عن  اهلل  ِ    رضي  َّللاَّ َرُسوُل  َكاَن  َقلََّما  َعَواِت   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:  الدَّ ِبَهؤاَُلِء  َيْدُعَو  َحتَّى  َمْجِلٍس  ِمْن  َيُقوُم 
لُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك، َوِمَن الَيِقيِن  أِلَْصَحاِبِه: »اللَُّهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُل َبْيَنَنا َوَبْيَن َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما ُتبَ 

ُن ِبِه َعَليْ  ِتَنا َما َأْحَيْيَتَنا، َواْجَعْلُه الَواِرَث مِ َما ُتَهوِّ ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَّ ْنَيا، َوَمتِّْعَنا  َثْأَرَنا َنا ُمِصيَباِت الدُّ نَّا، َواْجَعْل 

 
 . 6/39ينظر لسان العرب، مادة جلس،  (1)

 (. 11سورة: المجادلة، من اْلية: )  (2)

 . 243/ 23ينظر جامع البيان في تأويل القرآن  (3)

. قال أبو عيسى: هذا 5/371  (،3433برقم )  يقول إذا قام من مجلسه،   باب ما  -أبواب الدعوات–سننه    الترمذي في  أخرجه  (4)
 حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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َنا َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا،    َعَلى َمْن َظَلَمَنا، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َواَل َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا، َواَل  ْنَيا َأْكَبَر َهمِّ َتْجَعِل الدُّ
 . (1)َواَل ُتَسلِّْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُمَنا«

يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  }:  ال تعالىــــق َضلَالٍ    وَاْلحِْكمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ َلفِي  اْلِكتَابَ  وَيُعَلِّمُهُمُهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي اْلأُمِّيِّنيَ رَسُوًلا مِّنْهُمْ 

  ألّن أكثرهم ال يكتبون وال  ؛البيضاوي في أنوار التنزيل: هو الذي بعث في األميين: أي في العرب   قال،  (2)   {  مُبِنيٍ
تعلم، ويزكيهم من خبائث العقائد واألعمال، يقرؤون، رسوال منهم: من جملتهم أميا مثلهم لم يعهد منه قراءة وال  

معجزة  سواه  له  يكن  لم  ولو  والمعقول،  المنقول  من  الدين  معالم  أو  والشريعة،  القرآن  والحكمة:  الكتاب  ويعلمهم 
قبل لفي ضالل مبين من الشرك وخبث الجاهلية، وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم،   لكفاه، وإن كانوا من

 .(3) توهم أن الرسول تعلم ذلك من معلموإزاحة لما ي
 

 بتعليم األمة واشتغاله بها :  ملسو هيلع هللا ىلص مه اهتماالمطلب الثاني: 
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ    } مبشرًا ونذيرًا، ومعلمًا وميسًر، قال تعالى:    ملسو هيلع هللا ىلص نبيه محمد    –سبحانه وتعالى    –لقد بعت هللا   

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوًلا مِّنْ }، وقال سبحانه:(4)شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إَِلى اللَّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِريًا{ َلقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اْلمُؤْمِنِنيَ 

 . (5) {لٍ مُبِنيٍيَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اْلِكتَابَ وَاْلحِْكمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ َلفِي ضَلَاأَنفُسِهِمْ 
راً ِإنَّ هللَا َلْم َيْبَعَثِني ُمَعَنتًا، َوَلِكْن َبَعَثِني ُمَعلِّمًا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   وعن جابر    .(6)«َوُمَيسِّ

اهتمامه بالتربية والتعليم، ما يجعل سيرته العطرة مليئة باألساليب التربوية والتعليمية   ملسو هيلع هللا ىلصومن المعلوم من سيرته  
جوامع الكلم وأعطي حكمة وعلمًا ال يدانيــــه فيه أحد من الناس ، قال   ملسو هيلع هللا ىلصالصالحة لكل زمان ومكان، فقد ُأوتي  

 
. قال أبو عيسى: هذا حديث 406/ 5(،  3502برقم ) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الترمذي في سنته، أبواب الدعوات باب جامع الدعوات عن النبي  (1)

 حسن غريب.

 (. 2سورة: الجمعة، اْلية: ) (2)

(3)  5  /211   . 

 (. 46 – 45سورة: األحزاب، اْليتان: ) (4)

 (. 164سورة: آل عمران، اْلية: )  (5)

 . 1104/ 2(، 1478بالنية، برقم: )في صحيحه، كتاب: الطالق، باب: بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقًا إال  أخرجه مسلم (6)
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ما ُعهد إليه وما مات عليه الصالة والسالم    ملسو هيلع هللا ىلص، وقد بّلغ  (1)تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا{  }وَعَلَّمَكَ مَاَلمْتعالى:
َماِء ِإالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَقْد َتَرَكَنا ُمَحمٌَّد  »قال:    حتى عّلم الناس كل شيء، عن أبي ذر  ُيَحرَِّك َطاِئرًا َجَناَحْيِه ِفي السَّ َوَما   ،

َثَك َأنَّ ُمَحمَّدًا  »قالت:    رضي اهلل عنها، وعن عائشة  (2)«َأْذَكَرَنا ِمْنُه ِعْلًما َفَقْد ِممَّا َأْنَزَل َّللاَُّ َعَلْيِه،  َكَتَم َشْيئًا    ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َحدَّ

تعالى:(3)«َكَذبَ  قال  كما  وَاْلحِْكمَةَ  }،  اْلِكتَابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  ءَايَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُواْ  مِّنْهُمْ  رَسُوًلا  فِيهِمْ  وَابْعَثْ  قال (4){رَبَّنَا   ،

 . (5)أي: السنة" {؛وَيُعَلِّمُهُمُ اْلِكتَابَ وَاْلحِْكمَةَ}الطبري:

تَُكونُواْوفي قوله تعالى: َلمْ  تَُكونُواْ، قال ابن عاشور:(6){ونَ َتْعَلمُ   }وَيُعَلِّمُُكم مَّا  َلمْ  تعميم لكل ما { َتْعَلُمونَ   }وَيُعَلِّمُُكم مَّا 
 .(7)كان غير شريعة وال حكمة من معرفة أحوال األمم وأحوال سياسة الدول وأحوال اْلخرة وغير ذلك"

ُيعلم الناس بأقواله وأفعاله، فلقد كان ُيعّلمهم بأخالقه وُحسن تعليمه، يقول معاوية بن الحكم    ملسو هيلع هللا ىلصكما كان رسول هللا  
َيْرَحُمَك َّللاَُّ، َفَرَماِني ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت َوَأَنا ُأَصلِّي:    ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَنا َأَنا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل هللِا  »:  رضي اهلل عنه

َياهْ اْلَقْوُم ِبأَ  ، َفَجَعُلوا َيْضِرُبوَن ِبَأْيِديِهْم َعَلى َأْفَخاِذِهْم، َفَلمَّا َرَأْيُتُهْم  (8)ْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت: َواُثْكَل ُأمِّ ، َما َشْأُنُكْم؟ َتْنُظُروَن ِإَليَّ
ُتوَنِني َلِكنِّي َسَكتُّ  ، َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِّي، َما َرَأْيُت ُمَعلًِّما َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعِليًما ِمْنُه، ملسو هيلع هللا ىلصَفَلمَّا َصلَّى َرُسوُل هللِا ،  ُيَصمِّ

ِمنْ  َشْيٌء  ِفيَها  َيْصُلُح  اَل  اَلَة  الصَّ َهِذِه  ِإنَّ  َقاَل:  َشَتَمِني،  َواَل  َواَل َضَرَبِني  َكَهَرِني  َما   ،ِ ُهَو    َفَوَّللاَّ ِإنََّما  النَّاِس،  َكاَلِم 

 
 (. 113سورة: النساء، من اْلية: ) (1)

مسنده    (2) في  أحمد  اإلمام  )  –أخرجه  برقم:  األنصار،  أحمد  290/ 35(،  21361مسند  رواه  الزوائد:  مجمع  في  الهيثمي  قال   ،
جال  : »َما َبِقَي َشْيٌء ِمَن اْلَجنَِّة َةُيَباِعُد ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوَقْد ُبيَِّن َلُكْم«، وفي إسناد أحمد من لم يسم ور ملسو هيلع هللا ىلصوالطبراني، وزاد: فقال النبي  

 . 8/263الطبراني رجال الصحيح، 

 .  6/52(،  4612)برقم {يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك  }:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: (3)

 (. 129سورة: البقرة، من اْلية: ) (4)

 . 22/627جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري،  (5)

 (. 151سورة: البقرة، من اْلية: ) (6)

 . 2/49التحرير والتنوير، البن عاشور،  (7)

 . 1/381(، 537أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصالة، باب: تحريم الكالم في الصالة، برقم )  (8)
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، هذا هو األسلوب التربوي، رغم أن هذا الخطأ كان مبطل للصالة، إال أنه لم  (1)«التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 
 يعنف صاحبه، ولم يوّبخه، إنما عّلمه برفق وأسلوب حسن.

 
النبي   فنهاهم  إليه،  الناس  فأسرع  المسجد،  في  بال  الذي  األعرابي  قصة  ُبِعْثُتْم    وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفي  »ِإنََّما 

ِريَن، ُصبُّوا َعَلْيِه َسْجاًل ِمْن َماٍء« ِريَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ ؛ قال النووي: "وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه (2)ُمَيسِّ
 . (3)إيذاء، إذا لم يأِت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"من غير تعنيف وال 

      
بالتعليم أن جعل فداء بعض أسرى بدر بتعليم عدد من صبيان المدينة. جاء في    ملسو هيلع هللا ىلصومن مظاهر اهتمامه  

ِفَداَءُهْم َأْن    ملسو هيلع هللا ىلصَلُهْم ِفَداٌء، َفَجَعَل َرُسوُل هللِا    ْم َيُكنْ »َكاَن َناٌس ِمَن اُْلَساَرى َبْدٍر لَ   مسند اإلمام أحمد عن ابن عباس:
قَ  َشْأُنَك؟  َما  َفَقاَل:  َأِبيِه  ِإَلى  َيْبِكي  ُغاَلٌم  َيْومًا  َفَجاَء  َقاَل:  اْلِكَتاَبَة،  اأَلْنَصاِر  َأْواَلَد  َقاَل: ُيَعلُِّموا  ُمَعلِِّمي،  اَل َضَرَبِني 

َتْأِتيِه َأَبًدا« ِ اَل  عنهزيد ابن ثابت  ، وكان  (4)اْلَخِبيُث َيْطُلُب ِبَذْحِل َبْدٍر َوَّللاَّ اهلل  مّمن تعّلم الكتابة والقراءة من    رضي 
 . (5)األسرى 

»َمَثُل َما َبَعَثِني َّللاَُّ ِبِه ِمْن اْلُهَدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثيِر َأَصاَب َأْرًضا   : َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ       
اْلَماءَ  َقِبَلْت  َنِقيٌَّة  ِمْنَها  َفَنَفَع    ، َفَكاَن  اْلَماَء  َأْمَسَكْت  َأَجاِدُب  ِمْنَها  َوَكاَنْت  اْلَكِثيَر  َواْلُعْشَب  اْلَكََلَ  ِبَها النَّاَس َفَأْنَبَتْت  َّللاَُّ 

ِإنََّما ِهَي ِقيَعاٌن اَل ُتْمِسُك َماًء َواَل ُتْنِبُت َكََلً َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه   ،َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا َوَأَصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُأْخَرى 
ِ َوَنَفَعُه َما َبَعَثِني َّللاَُّ ِبِه َفَعِلَم َوَعلَّ  ِ الَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه« ،مَ ِفي ِديِن َّللاَّ  .(6)َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا َوَلْم َيْقَبْل ُهَدى َّللاَّ

 
    

 
 . 54/ 1(، 220أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، برقم )  (1)

 . 54/ 1(، 220أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، برقم )  (2)

 . 5/20شرح النووي على مسلم،  (3)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، عن علي   .4/92(،  2216بن عباس، برقم ) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، مسند ا  (4)
 . 4/96بن عاصم، وهو كثير الغلط والخطإ، وقد وّثقه أحمد،  

 . 2/490اإلصابة في تمييز الصحابة،  (5)

 . 27/ 1(، 79أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: فضل من علم وعلَّـــم، برقم )  (6)



 دراسة وصفية من السنة النبوية ملسو هيلع هللا ىلصالمجالس التعليمية للنبي                      محّكمة  مجلّة علمّيةيان"  "علَّمه الب  
 

 

   

 ( 65الصفحة )  م  2021  ديسمبر /  هـ 1443  ربيع اآلخر / العدد الثانث 

ُلَنا  ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن النَِّبيُّ    :َقالَ   رضي اهلل عنهَعْن اْبِن َمْسُعوٍد  و   آَمِة َعَلْيَنا«  َيَتَخوَّ ، (1)ِباْلَمْوِعَظِة ِفي اأْلَيَّاِم َكَراَهَة السَّ
 .  (2)اْلِكَتاَب« هُ ــــَوَقاَل اللَُّهمَّ َعلِّمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَضمَِّني َرُسوُل َّللاَِّ » وعن ابن عباس قال: 

 تنظيمه للعملية التعليمية في مجالس علمية:   -المطلب الثالث
 مجالس متعددة في تعليم أصحابه أمور دينهم:  ملسو هيلع هللا ىلصجعل النبي   

 مجلس القضاء: -أوال
النبي أهم    ملسو هيلع هللا ىلص  جعل  من  المجلس  هذا  كان  وقد  والدنيوية،  الدينية  أمورهم  في  الناس  بين  للقضاء  مجالسه  أحد 

اهلل رمحهما  -المجالس في ذلك الوقت لتيسير التعايش بين المسلمين والعدل بينهم. قال اإلمام النووي قال الزهري  

}وَقَضَيْنَا  القضاء في األصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى: :  -تعاىل

إِسْرَائِيلَ{ بَنِي  وسمي (3)إَِلى  أوجب،  بمعنى  قضى  ويكون  ويحكمها  األحكام  يمضي  ألنه  قاضيًا؛  الحاكم  ويمي   ،
حكمت   يقال:  الظلم،  من  لمنعه  منعتهحاكمًا  إذا  وأحكمته  الرسول (4)الرجل  قضاء  على  األمثلة  ومن  بين    ملسو هيلع هللا ىلص  ، 

ِ  المسلمين:   ِتِه ِمْن    (5)ِإنَُّكْم َتْخَتِصُموَن ِإَليَّ َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحنَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِبُحجَّ
ِقْطَعًة َنْحٍو ِممَّا َأْسَمُع ِمْنُه َفَمْن َقَطْعُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفاَل َيْأُخْذُه َفِإنََّما َأْقَطُع َلُه ِبِه  َبْعٍض َفَأْقِضَي َلُه َعَلى  

 ، »َيا َرُسوَل َّللاَِّ   :َفَقاَلْت   ملسو هيلع هللا ىلص   َدَخَلْت ِهْنٌد ِبْنُت ُعْتَبَة اْمَرأَةُ َأِبي ُسْفَياَن َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ   :َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت . و (6)ِمْن النَّاِر«
َأَخْذُت ِمنْ  َبِنيَّ ِإالَّ َما  َوَيْكِفي  َيْكِفيِني  ُيْعِطيِني ِمْن النََّفَقِة َما  َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح اَل  ِعْلِمهِ ِإنَّ  ِبَغْيِر  َفَهْل   ، َماِلِه 

ِ  ؟َعَليَّ ِفي َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ   . (7)ُخِذي ِمْن َماِلِه ِباْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي َبِنيِك« ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ

 
 . 25/ 1(، 68أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا، برقم ) (1)

 . 1/26(،  75اللهم علمه الكتاب، برقم ) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري في صحيحه، باب: قول النبي  (2)

 (.4سورة: اإلسراء، من اْلية: ) (3)

 . 12/2ينظر: شرح النووي على مسلم،  (4)

أعرف اللحن: الميل عن جهة االستقامة، يقال: لحن فالن في كالمه، إذا مال عن الصحيح المنطق، وأراد: أن بعضكم يكون    (5)
ـة وأفطن لها من غيره، النها  . 4/241ية في غريب الحديث واألثر، بالُحـجَّ

 . 9/99(، 3231أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: األقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم ) (6)

 . 99/ 9(، 1714أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: األقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، برقم ) (7)



 دراسة وصفية من السنة النبوية ملسو هيلع هللا ىلصالمجالس التعليمية للنبي                      محّكمة  مجلّة علمّيةيان"  "علَّمه الب  
 

 

   

 ( 66الصفحة )  م  2021  ديسمبر /  هـ 1443  ربيع اآلخر / العدد الثانث 

َهَداِء الَِّذي َيْأِتي ِبَشَهاَدِتِه َقْبَل َأْن ُيْسَأَلَها« »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص وعن زيد بن خالد الجهني أّن النبي   .(1)َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر الشُّ
عنه  وعن أبي هريرة   اهلل  اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلُه َفَوَجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشَتَرى  »  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول هللارضي 

َوَلْم َأْبَتْع   :ْرَض الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَهَبَك ِمنِّي ِإنََّما اْشَتَرْيُت ِمْنَك اأْلَ   :َفَقاَل َلهُ   ،اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجرًَّة ِفيَها َذَهبٌ 
َفَتَحاَكَما ِإَلى َرُجٍل َفَقاَل الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِه   : َقالَ   ،الَِّذي َشَرى اأْلَْرَض ِإنََّما ِبْعُتَك اأْلَْرَض َوَما ِفيَها  :َفَقالَ   ،ِمْنَك الذََّهبَ 

َأْنِكُحوا اْلُغاَلَم اْلَجاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَلى َأْنُفِسُكَما ِمْنُه   :َقالَ   ،ي َجاِرَيةٌ لِ   :َوَقاَل اْْلَخرُ   ،ِلي ُغاَلمٌ   :َفَقاَل َأَحُدُهَما  ؟َأَلُكَما َوَلدٌ 
َقا«  .(2)َوَتَصدَّ

 
 مجلس للنساء: -ثانيا

اهتّم اإلسالم بالمرأة، وقد برز ذلك واضحًا في أحكامه وتعاليمه، وجاءت السنة النبوية فحملت في تفاصيلها       
 .  بالنساء وتوجيه الخطاب لهن بكونهن جزءا مهمًا في المجتمعالتوصية  

للنبي        أيوب   ملسو هيلع هللا ىلصوكانت  عن  ذلك:  ومن  دينهن،  أمور  لهّن  ويوضح  يعظهن  للنساء  »َسِمْعُت قال:    مجالس 
ِ    ملسو هيلع هللا ىلصَأْشَهُد َعَلى النَِّبيِّ    :َعَطاًء َقاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َقالَ  َأْشَهُد َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ   ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َقاَل َعَطاٌء 

َدَقةِ   ،َخَرَج َوَمَعُه ِباَللٌ  َفَجَعَلْت اْلَمْرأَةُ ُتْلِقي اْلُقْرَط َواْلَخاَتَم َوِباَلٌل َيْأُخُذ ِفي   ،َفَظنَّ َأنَُّه َلْم ُيْسِمْع َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ ِبالصَّ
   .(3)«ْوِبهِ َطَرِف ثَ 

َفَوَعَدُهنَّ َيْوًما َلِقَيُهنَّ    ،َفاْجَعْل َلَنا َيْوًما ِمْن َنْفِسكَ   ،َغَلَبَنا َعَلْيَك الرَِّجالُ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت النَِّساُء ِللنَِّبيِّ  وعن أبي سعيد الخدري  
ُم َثاَلَثًة ِمْن َوَلِدَها  :َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ َفَكاَن ِفيَما َقاَل َلُهنَّ   ،ِفيهِ  ُتَقدِّ ِإالَّ َكاَن َلَها ِحَجاًبا ِمْن النَّاِر«   ،»َما ِمْنُكنَّ اْمَرأَةٌ 

 . (4)«َواْثَنَتْينِ  :َفَقالَ  ؟َواْثَنَتْينِ  :َفَقاَلْت اْمَرأَةٌ 
َثْت َعْن    يُكنَّا َنْمَنُع َعَواِتَقَنا َأْن َيْخُرْجَن فِ   :َعْن َحْفَصَة َقاَلْت      اْلِعيَدْيِن، َفَقِدَمِت اْمَرأَةٌ َفَنَزَلْت َقْصَر َبِنى َخَلٍف، َفَحدَّ

. َقاَلْت ُكنَّا ُنَداِوى اْلَكْلَمى، َوَنُقوُم    يَمَعُه فِ   ي َعَشَرَة، َوَكاَنْت ُأْختِ يْ ِثْنتَ   ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ ُأْخِتَها، َوَكاَن َزْوُج ُأْخِتَها َغَزا َمَع النَّبِ  ِستٍّ
اْلمَ  ُأْختِ َعَلى  َفَسَأَلْت  َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ النَّبِ   يْرَضى،  َتْخُرَج  اَل  َأْن  ِجْلَباٌب  َلَها  َيُكْن  َلْم  ِإَذا  َبْأٌس  ِإْحَداَنا  ِلُتْلِبْسَها   :أََعَلى   «

 َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها، َوْلَتْشَهِد اْلَخْيَر َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِميَن «. 
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عَ      ُأمُّ  َقِدَمْت  النَّبِ َفَلمَّا  َأَسِمْعِت  َسَأْلُتَها  ِبَأبِ   ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ ِطيََّة  ِبَأبِ   -َنَعْم    يَقاَلْت  َقاَلْت  ِإالَّ  َتْذُكُرُه  اَل  َسِمْعُتُه    -  يَوَكاَنْت 
َوَذَواُت    :َيُقولُ  اْلَعَواِتُق  َيْخُرُج  اْلُخُدوِر  (1)اْلُخُدورِ »  َذَواُت  اْلَعَواِتُق  َأِو  اْلُمْؤِمِنيَن، ،  َوَدْعَوَة  اْلَخْيَر  َوْلَيْشَهْدَن  َواْلُحيَُّض، 

ِ ْبِن  و   .(2)َأَلْيَس َتْشَهُد َعَرَفَة َوَكَذا َوَكَذا  :َفَقاَلْت   ؟اْلُحيَُّض   :َوَيْعَتِزُل اْلُحيَُّض اْلُمَصلَّى«. َقاَلْت َحْفَصُة َفُقْلتُ  َعْن َعْبِد َّللاَّ
ْقَن َوَأْكِثْرَن ااِلْسِتْغَفاَر َفِإنِّي َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر أَْهِل   :َأنَُّه َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصْن َرُسوِل َّللاَِّ  عرضي اهلل عنهما  ُعَمَر   »َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ
ِمْنُهنَّ َجْزَلةٌ   ،النَّاِر« َلَنا يَ   (3)َفَقاَلْت اْمَرأَةٌ  َأْكَثَر أَْهِل النَّارِ َوَما   ِ َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر َوَما   :َقالَ   ؟ا َرُسوَل َّللاَّ »ُتْكِثْرَن اللَّْعَن 

» ينِ   :َقاَلْت َيا َرُسوَل َّللاَِّ   ،َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْغَلَب ِلِذي ُلبٍّ ِمْنُكنَّ ا »َأمَّ   :َقالَ   ؟َوَما ُنْقَصاُن اْلَعْقِل َوالدِّ
َوَتْمُكُث اللََّياِلي َما ُتَصلِّي َوُتْفِطُر ِفي َرَمَضاَن    ،ُنْقَصاُن اْلَعْقِل َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتْيِن َتْعِدُل َشَهاَدَة َرُجٍل َفَهَذا ُنْقَصاُن اْلَعْقلِ 

يِن« الدِّ ُنْقَصاُن  أبي هريرة  (4)َفَهَذا  وعن  عنه.  اهلل  النبي  رضي  اْلُمْسِلَماتِ   :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص   عن  ِنَساَء  َجاَرٌة   ،»َيا  َتْحِقَرنَّ  اَل 
 .(5)ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة«

 
 مجلس الصبيان: -الثثا

تعّد مرحلة الطفولة من المراحل األساسية في تكوين شخصية اإلنسان، وفقًا لما يالقيه من تربية وتعليم، وقد أّكد  
أّن لهم حقوقًا على والديهم، من ضمن هذه الحقوق تعليمهم ما ينفعهم في أمورهم الدينية والدنيوية، كما   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 . (6)»ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«: ملسو هيلع هللا ىلصأّن أوالدنا أمانة سنحاسب عليها، قال  ملسو هيلع هللا ىلصأخبرنا  

 
البيت ونحوه خدرًا والجمع خدور وأخدار وأخادير.    (1) البيت، ثمَّ صار كّل ما واراك من  ان  لسالخدر: ستر يمّد للجارية في ناحية 
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النبي أبًا حنونًا ومعلمًا ومربيًا، ويجد في سيرته  ملسو هيلع هللا ىلص   والمتأمل في حياة  أنه كان مع األطفال  الكثير من    ملسو هيلع هللا ىلص  يرى 
 المواقف والوصايا التي تبين مدى اهتمامه بتعليمهم ما ينفعهم دنيويًا وأخرويًا، من هذه المواقف والوصايا ما يأتي: 

ِ  قال:    رضي اهلل عنه*احفظ هللا يحفظك: عن عبدهللا بن عباس   َيْوًما، َفَقاَل: »َيا ُغاَلُم ِإنِّي   ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ
ِ، َواْعَلْم  اْحَفِظ َّللاََّ َيْحَفْظَك، اْحَفِظ َّللاََّ َتِجْدُه ُتَجاَهَك، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل َّللاََّ، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْستَ   : َكِلَماتٍ أَُعلُِّمكَ  ِعْن ِباهللَّ

وَك َأنَّ اأُلمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبشَ  ْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ
ُحُف« وَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ َعَلْيَك، ُرِفَعِت اأَلْقاَلُم َوَجفَّْت الصُّ  .(1) ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ

ِ  رضي اهلل عنه* تعليمهم آداب الطعام: عن عمر بن أبي سلمة  ، َوَكاَنْت ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: »ُكْنُت ُغاَلًما ِفي َحْجِر َرُسوِل َّللاَّ
  ِ ْحَفِة، َفَقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ َما َزاَلْت ِتْلَك »َيا ُغاَلُم، َسمِّ َّللاََّ، َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّا َيِليَك« فَ   :ملسو هيلع هللا ىلصَيِدي َتِطيُش ِفي الصَّ

 . (3) ، قال ابن حجر: الغالم هو الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم(2) َبْعدُ )طريقة أكلي( ِطْعَمِتي 
َيا ُبَنيَّ ِإَذا  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول هللا  رضي اهلل عنه* تعليمهم إلقاء السالم عند دخول البيت: عن أنس بن مالك  

 .(4)َيُكوُن َبَرَكًة َعَلْيَك َوَعَلى أَْهِل َبْيِتَك« ،أَْهِلَك َفَسلِّمْ َدَخْلَت َعَلى 
َمرَّ ِبُغاَلٍم َوُهَو َيْسُلُخ َشاًة، َفَقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  قال: أّن النبي  رضي اهلل عنه* تعليمهم األمور الدنيوية: عن أبي سعيد الخدري  

  ِ َّللاَّ َرُسوُل  ُأِرَيَك«ملسو هيلع هللا ىلصَلُه  َحتَّى  »َتَنحَّ  َفَدَحَس   ،:  َواللَّْحِم،  اْلِجْلِد  َبْيَن  َيَدُه  ُثمَّ    (5) َفَأْدَخَل  ِبِط،  اإْلِ ِإَلى  َتَواَرْت  َحتَّى  ِبَها 
ْأ« ،َمَضى  .(6) َفَصلَّى ِللنَّاِس َوَلْم َيَتَوضَّ
بهذه الفئة وتعليمه إياها لكثير من أصول الدين وقواعده؛ حيث   ملسو هيلع هللا ىلصتدّل على اهتمامه    التي   مواعظالمواقف و ومن ال

 إن الصبيان هم األساس الذي يبنى عليه مستقبل األمة اإلسالمية. 

 
. قال أبو 4/248   (، 2516برقم )   صفة أواني الحوض،   :صفة القيامة والرقائق والورع، باب  :خرجه الترمذي في سننه ، كتابأ  (1)

 عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

 .  7/68   (،5376برقم )  لطعام واألكل باليمين،التسمية على ا :األطعمة، باب :، كتابأخرجه البخاري في صحيحه (2)

 . 2/346، ي فتح البار  (3)

 .   356/ 4 (،2698برقم ) ،ما جاء في التسليم إذا دخل بيته :، بابأبواب االستئذان واْلداب –سننه  أخرجه الترمذي في (4)

خ . النها (5)  . 226/ 2الحديث واألثر، ية في غريب َدَحـــَس: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السالَّ

أبو داوود: رواه  . قال1/47 (،185برقم )   الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله،   :، بابالطهارة  :داود في سننه، كتاب  أخرجه أبو  (6)
 مرساًل لم يذكر أبا سعيد.  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هالل عن عطاء عن النبي 
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ِ    ،اَهْزُت ااِلْحِتاَلمَ َأْقَبْلُت َراِكًبا َعَلى ِحَماٍر َأَتاٍن َوَأَنا َيْوَمِئٍذ َقْد نَ   :َقالَ عن ابن عباس        ُيَصلِّي ِبِمًنى   ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل َّللاَّ
فِّ   ،ِإَلى َغْيِر ِجَدارٍ  فِّ َفَلْم ُيْنَكْر َذِلَك َعَليَّ   ،َفَمَرْرُت َبْيَن َيَدْي َبْعِض الصَّ ، (1) َوَأْرَسْلُت اأْلََتاَن َتْرَتُع َفَدَخْلُت ِفي الصَّ

 .(2) َيُزوُر اأْلَْنَصاَر َفُيَسلُِّم َعَلى ِصْبَياِنُهْم، َوَيْمَسُح ِبِرؤوِسِهْم َوَيْدُعو َلُهْم« ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن َرُسوُل هللِا وعن أنس قال: 
 : َقالَ   ،اْلَباِرَحةَ   :َقاُلوا  ؟»َمَتى ُدِفَن َهَذا  :َفَقالَ   ،َمرَّ ِبَقْبٍر َقْد ُدِفَن َلْياًل   ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا    رَِضيَ اللَّهُ عَنْهُمَاوعن ابن عباس  

آَذْنُتُموِني " ُنوِقَظكَ   :َقاُلوا  ؟"َأَفاَل  َأْن  َفَكِرْهَنا  اللَّْيِل  ُظْلَمِة  ِفي  َخْلَفهُ   ،َدَفنَّاُه  َفَصَفْفَنا  َعبَّاسٍ   ،َفَقاَم  اْبُن  ِفيِهْم    :َقاَل  َوَأَنا 
 .(3) َفَصلَّى َعَلْيِه«

 .(4) «اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلمٍ قال: »  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي سعيد الخدري عن النبي   
 مجلــس الرؤى:  -رابعا  
الرؤيا والحلم: ما يراه النائم في نومه من األشياء، لكن الرؤيا غلبت على ما يراه من الخير والشيء الحسن،     

والقبيح الشر  من  يراه  ما  على  الحلم  و (5) وغلب  الحقائق ،  من  كثير  على  به  يستدل  مما  الرؤى جزءًا  لكون  نظرًا 
بأصحابه يتحدثون عن الرؤى حقيقة   ملسو هيلع هللا ىلصالدنيوية والبشرية؛ فقد كانت في السنة النبوية مجالس يلتقي فيها النبي  

 وتفسيرًا.
اِلَحُة ِمَن َّللاَِّ قال:    ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك: عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي   ْؤَيا الصَّ ْيَطاِن، »الرُّ ، َوالُحْلُم ِمَن الشَّ

ْذ ِمْنُه، َوْلَيْبُصْق َعْن ِشَماِلِه، َفِإنََّها اَل َتُضرُُّه«  .(6)َفِإَذا َحَلَم َفْلَيَتَعوَّ
اللَّهُ عَنْهُمَاَعْن اْبِن ُعَمَر  و  ْبِع اأْلََواِخرِ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ِرَجااًل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ    رَِضيَ  َفَقاَل   ،ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلَمَناِم ِفي السَّ

  ِ ْبِع اأْلََواِخرِ :  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل َّللاَّ َتَواَطَأْت ِفي السَّ َقْد  ْبِع اأْلََواِخِر«  ،»َأَرى ُرْؤَياُكْم  َفْلَيَتَحرََّها ِفي السَّ َيَها  .(7) َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّ

 
 . 26/ 1 (، 76برقم ) ،باب متى يصح سماع الصغير –العلم كتاب  –أخرجه البخاري في صحيحه   (1)

، والنسائي في السنن 1707/ 4 (،2168رقم )ب، باب استحباب السالم على الصبيان –كتاب السالم   –أخرجه مسلم في صحيحه  (2)
 . ، واللفظ للنسائي131/ 9  (،10088برقم ) ،التسليم على الصبيان وممازحتهم :عمل اليوم والليلة ، باب :الكبرى ، كتاب

 . 2/87   (،1321برقم ) ، باب صفوف الصبيان مع الرجال –كتاب الجمعة  –أخرجه البخاري في صحيحه   (3)

 . 171/ 1  (،858برقم ) باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل –كتاب اْلذان  –أخرجه البخاري في صحيحه   (4)

 . 1/434، النهاية، ابن األثير (5)

 . 9/30  (،6986برقم ) ، كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، أخرجه البخاري في صحيحه (6)

 . 2/822  (،1985برقم ) ،فضل ليلة القدر والحث على طلبها :، بابالصيام :سلم في صحيحه، كتابم أخرجه (7)
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  ملسو هيلع هللا ىلص   َأنَُّه َقاَل أِلَْعَراِبيٍّ َجاَءُه َفَقاَل: ِإنِّي َحَلْمُت َأنَّ َرْأِسي ُقِطَع َفَأَنا َأتَِّبُعُه، َفَزَجَرُه النَِّبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلص  وعن جابر، عن رسول هللا
ْيَطاِن ِبَك ِفي اْلَمَناِم« ُث، َأنَّ َرُجاًل َأَتى َرُسوَل  رضي اهلل عنهاْبَن َعبَّاٍس  وعن، (1) َوَقاَل: »اَل ُتْخِبْر ِبَتَلعُِّب الشَّ َكاَن ُيَحدِّ

ْمَن َواْلَعَسَل، َفَأَرى النَّاَس يَ   ملسو هيلع هللا ىلصهللِا   َتَكفَُّفوَن ِمْنَها ِبَأْيِديِهْم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا ِإنِّي َأَرى اللَّْيَلَة ِفي اْلَمَناِم ُظلًَّة َتْنِطُف السَّ
َوَأرَ   ، َواْلُمْسَتِقلُّ ِمْن  َفاْلُمْسَتْكِثُر  َرُجٌل  ِبِه  َأَخَذ  ُثمَّ  َفَعَلْوَت،  ِبِه  َأَخْذَت  َفَأَراَك  اأْلَْرِض،  ِإَلى  َماِء  السَّ ِمَن  َواِصاًل  َسَبًبا  ى 

َل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل َفَعاَل. َقاَبْعِدَك َفَعاَل، ُثمَّ َأَخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَعاَل، ُثمَّ َأَخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفاْنَقَطَع ِبِه، ُثمَّ ُوِصَل َلُه 
ْساَلِم، َوَأمَّا   (2): »اْعُبْرَها« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأمَّا الظُّلَّةُ ملسو هيلع هللا ىلص هللِا ِبَأِبي َأْنَت، َوهللِا َلَتَدَعنِّي َفََلَْعُبَرنََّها، َقاَل َرُسوُل هللِا  َفُظلَُّة اإْلِ

َفاْلُقرْ  َواْلَعَسِل  ْمِن  السَّ ِمَن  َيْنِطُف  اْلُقْرآِن الَِّذي  ِمَن  َفاْلُمْسَتْكِثُر  َذِلَك  ِمْن  النَّاُس  َيَتَكفَُّف  َما  َوَأمَّا  َوِليُنُه،  َحاَلَوُتُه  آُن 
َماِء ِإَلى اأْلَْرِض َفاْلَحقُّ الَِّذي َأْنَت َعَلْيِه، َتْأُخُذ   َبُب اْلَواِصُل ِمَن السَّ ، َوَأمَّا السَّ ِه، ُثمَّ َيْأُخُذ ِبِه ِبِه َفُيْعِليَك هللُا بِ َواْلُمْسَتِقلُّ

َقِطُع ِبِه ُثمَّ ُيوَصُل َلُه َفَيْعُلو ِبِه، َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو ِبِه، ُثمَّ َيْأُخُذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَيْعُلو ِبِه، ُثمَّ َيْأُخُذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَينْ 
ِبَأِبي َأْنَت، َأَصْبُت أَ  َيا َرُسوَل هللِا  َأْخَطْأُت؟ َقاَل َرُسوُل هللِا  َفَأْخِبْرِني  َوَأْخَطْأَت َبْعًضا« َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصْم  : »َأَصْبَت َبْعًضا 

َثنِّي َما الَِّذي َأْخَطْأُت؟ َقاَل »اَل ُتْقِسْم«  .(3) َفَوهللِا َيا َرُسوَل هللِا َلُتَحدِّ
 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص: المؤسسات التعليمية في عهده  الرابعالمطلب 
وقد تباينت هذه المجالس بتباين أصحابها، فمنها ما هو خاص بأحداث   لطلب العلم،المقصود بالمؤسسات أماكن  

يتعلمونه   وعلومه  القرآن  وتدارس  قراءة  لغرض  تعليمية  مؤسسة  ُجعل  ما  ومنها  القضاء،  مجلس  مثل  معينة 
الذين    ملسو هيلع هللا ىلص  فقد كان للفقراء من أصحابه  باختالف حال المسلمين،  ت ختلفا  ويعلمونه، أو للتشاور في أمورهم، كما

 .ليس لهم منازل يسكنونها موضع في المسجد 
 

 دار األرقم:  -أوال
األرقم، أبي  بن  األرقم  دار  فيو   هي  في  كانت  المكرمة  ومجالسهم،   مكة  الطغاة  أعين  عن  بعيدة  الصفا،  أصل 

، فيتلو عليهم آيات هللا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب في بداية الدعوة  ليجتمع فيها بالمسلمين سراً   ملسو هيلع هللا ىلصفاختارها رسول هللا  

 
 .  1770/ 4  (، 2268برقم ) ،يخبر بتلعب الشيطان به في المنام ال :، بابالرؤيا :، كتابأخرجه مسلم في صحيحه (1)

 . 3/160. النهاية في غريب الحديث واألثر، السحابة تقطر منها السمن والعسل : ِشـْبــهالظُّــلَّــة (2)

 .  4/1777  (،2269برقم ) ،في تأويل الرؤيا :، بابالرؤيا :ه المسلم في صحيحه ، كتابأخرج (3)
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والحكمة، وليؤدي المسلمين عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل هللا على رسوله، وهم في أمن وسالم، وليدخل من 
 .(1)، وفيها أسلم كبار الصحابة كعمر بن الخطاب يدخل في اإلسالم

، َعْن َأِبيِه، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ    َقاَل: »ِإنَّ    ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ النَِّبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعْثَماَن ْبِن اأْلَْرَقِم ْبِن َأِبي اأْلَْرَقِم اْلَمْخُزوِميِّ
َماِم َكاْلَجارِّ ُقْصَبُه ِفي النَّاِر«الَِّذي َيَتَخطَّى ِرَقاَب النَّاِس َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوُيَفرُِّق َبْيَن ااِلْثَنْيِن َبْعَد ُخُرو   . (2) ِج اإْلِ

ِه اأْلَْرَقِم: َأنَُّه َجاَء ِإَلى َرُسوِل هللِا   َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَقاَل: »َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن اأْلَْرَقِم، َعْن َجدِّ
َقاَل: ُقْلُت: اَل،   ،َقاَل: »َما ُيْخِرُجَك ِإَلْيِه، َأِتَجاَرٌة؟«  -َوَأْوَمَأ ِبَيِدِه ِإَلى َحْيُث َبْيُت اْلَمْقِدِس    -َأَرْدُت َيا َرُسوَل هللِا َهاُهَنا 

َصاَل  َأْلِف  ِمْن  "َخْيٌر  ِبَيِدِه  َمكََّة  ِإَلى  َوَأْوَمَأ  َهاُهَنا«  اَلُة  »َفالصَّ َقاَل:  ِفيِه.  اَلَة  الصَّ َأَرْدُت  وَ َوَلِكْن  ِإَلى ٍة"  ِبَيِدِه  َأْوَمَأ 
اِم«  .(3) الشَّ

 
 * أسباب اختيار دار األرقم: 

 . لم يكن األرقم معروفًا بإسالمه، فما كان يخطر ببال أحد أن يتّم لقاء محمد وأصحابه فيها.1
األرقم  2 فلو كان  بني هاشم،  والحرب ضد  التنافس  لواء  كانت تحمل  وقد  بني مخزوم،  األرقم من  أن  معروفًا . 

 بإسالمه فال يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره؛ ألّن هذا يعني أنه يتّم في قلب صفوف العدو.
. أن األرقم كان فتى عند إسالمه في حدود السادسة عشر من عمرة، ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز 3

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلص  محمد التجمع فلن يخطر ببالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب 
 
 

 
 . 1/80الرحيق المختوم،  (1)

في كراهية  أخرجه    (2) ما جاء  باب:  الصالة،  كتاب:  سننه،  في  )الترمذي  برقم:  الجمعة،  يوم  أبو 1/645(،  513التخطي  قال   ،
 .عيسى: حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين

، وأخرجه الطبراني 39/434  (،24009برقم )   أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، مسند األنصار، بقية حديث األرقم بن أبي األرقم،  (3)
باب الكبير،  المعجم  المخز األرق  :في  األرقم  أبي  بن  البدري م  )  ،ومي  رواه 306/ 1  (،907برقم  الزوائد:  مجمع  في  الهيثمي  قال   .

   .5/ 4ورجال الطبراني ثقات، ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم،  ،الطبراني في الكبير

 . 99، صلصالبي، علي االسيرة النبوية (4)
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الذين لم تكن منازل يسكنونها، فكانوا    ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا    مهاجرينهم فقراء ال  ـــــة:ف  أصحاب الص    -اثاني
، وقال ابن حجر: الصفة مكان في مؤخر المسجد مظلل (1) يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه"

 الصفة بأضياف اإلسالم ال يأوون على أهل وال مال وال على أحد.، وُعِرف أهل (2) أعّد لنزول الغرباء فيه
القرآن   الفقر والزهد، فكانوا في خلواتهم يصلون ويقرؤون  للعبادة، ويألفون  المسجد  يعتكفون في  كان أهل الصفة 

رضي   ويتدارسون آياته، ويذكرون هللا تعالى، ويتعلم بعضهم الكتابة حتى أهدى أحدهم قوسه لُعبادة بن الصامت 

 ؛ ألنه كان يعّلمهم القرآن والكتابة. اهلل عنه
 

فقد    رضي اهلل عنهوكان بعض الصحابة قد اختاروا المكوث في الصفة رغبة منهم ال اضطرارًا، كأبي هريرة  
ويعوض ما فاته من العلم والخير، وهنا ال يتوافر إال إذا كان قريبًا من بيت النبي    ملسو هيلع هللا ىلصأحّب أن يالزم رسول هللا  

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص
يتعهدهم بنفسه، فيزورهم ويتفقد أحوالهم، كما   ملسو هيلع هللا ىلصوالصحابة لهم: كان النبي    ملسو هيلع هللا ىلص  * نفقة أهل الصفة ورعاية النبي

يؤمن   وكان  لآلخرة،  والتطلع  وذكر هللا  الكريم،  القرآن  ويعلمهم  ويذكرهم  ويواسيهم  ويرشدهم  مجالسهم،  يكثر  كان 
 نفقتهم بوسائل متعددة منها: 

 
إل .1 أتته صدقة بعث بها  إليهم وأصاب مإذا  أتته هدية أرسل  يتناول منها شيئًا، وإذا  نها وأشركهم  يهم ولم 

 .فيها
، فعن عبدالرحمن بن أبي بكر قال:  (4)كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المؤمنين .2

فَِّة، َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء وَ ِإنَّ   َقاَل: »َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن َفْلَيْذَهْب ِبَثاِلٍث، َوِإْن   ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَِّبيَّ  إِ َأْصَحاَب الصُّ
 . (5)ِبَعَشَرٍة« ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَبٌع َفَخاِمٌس َأْو َساِدٌس« َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َجاَء ِبَثاَلَثٍة، َفاْنَطَلَق النَِّبيُّ  

 
 . 2/34،  ، السيرة الحلبية3/70، النهاية في غريب الحديث واألثر (1)

 . 1/145فتح الباري، ابن حجر،  (2)

 . 305السيرة النبوية، علي الصالبي، ص (3)

 .   304، ص نفســــه  (4)

 . 124/ 1(، 602أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مواقيت الصالة، باب: السمر مع الضيف واألهل، برقم )  (5)
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فقد    ملسو هيلع هللا ىلص  كان .3 منه،  يطلب  مما  غيرها  على  حاجتهم  فكان  يقّدم  خادمًا  تسأله  فاطمة  فأتته  مرة  بسبي  ُأتي 
فَِّة َتْطَوى ُبُطوُنُهْم، اَل َأِجُد َما ُأْنِفُق َعَلْيِهْم، َوَلِكنِّي َأِبي»جوابه:   ُعُهْم َوُأْنِفُق  َوهللِا اَل أُْعِطيُكَما َوَأَدُع أَْهَل الصُّ

 .(1)َعَلْيِهْم َأْثَماَنُهْم«
 

  ِ فَّةِ   ملسو هيلع هللا ىلصعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاَل َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ  (2)»َأيُُّكْم ُيِحبُّ َأْن َيْغُدَو ُكلَّ َيْوٍم ِإَلى ُبْطَحانَ   :َفَقالَ   ،َوَنْحُن ِفي الصُّ
ِبَناَقَتْيِن َكْوَماَوْينِ   (3)َأْو ِإَلى اْلَعِقيقِ  ِ ُنِحبُّ َذِلكَ   : َواَل َقْطِع َرِحٍم« َفُقْلَناِفي َغْيِر ِإْثٍم    (4)َفَيْأِتَي ِمْنُه   : َقالَ   ،َيا َرُسوَل َّللاَّ

  ِ َخْيٌر َلُه ِمْن َناَقَتْيِن َوَثاَلٌث َخْيٌر َلُه ِمْن َثاَلٍث   »َأَفاَل َيْغُدو َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَيْعَلُم َأْو َيْقَرُأ آَيَتْيِن ِمْن ِكَتاِب َّللاَّ
ِبِل«َوَأْرَبٌع خَ   . (5)ْيٌر َلُه ِمْن َأْرَبٍع َوِمْن أَْعَداِدِهنَّ ِمْن اإْلِ

 
 دار القــــــراء:  -ثالثا  

بعملية التعليم أن جعل جمعًا من األنصار يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويعلمونه، يقال   ملسو هيلع هللا ىلص من مظاهر اهتمامه       
)القراء( والقراء هم صحابة رسول هللالهم  بعثهم    ملسو هيلع هللا ىلص  ،  المسجد،  القرآن، وهم عمار  يتعلمون  فــة  الصُّ ينزلون  كانوا 

زلوا ببئر معونة قصدهم عامل بن إلى أهل نجد ليقرؤوا عليهم القرآن ويدعوهم إلى اإلسالم، فلما ن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا
ومن  ،  (6)الطفيل في أحياء من سليم: رعل وذكوان وعصية فقاتلهم فقتلوا أكثرهم، وذلك في السنة الرابعة للهجرة

نَّةَ   :َفَقاُلوا  ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َناٌس ِإَلى النَِّبيِّ  ذلك: عن أنس بن مالك قال:   ُيَعلُِّموَنا اْلُقْرآَن َوالسُّ َفَبَعَث   ،َأْن اْبَعْث َمَعَنا ِرَجااًل 
اأْلَْنَصارِ  ِمْن  َرُجاًل  َسْبِعيَن  اْلُقرَّاءُ   ،ِإَلْيِهْم  َلُهْم  َحَرامٌ   ،ُيَقاُل  َخاِلي  َيَتَعلَُّمونَ   ،ِفيِهْم  ِباللَّْيِل  َوَيَتَداَرُسوَن  اْلُقْرآَن   ،َيْقَرُءوَن 

فَِّة َوِلْلُفَقَراءِ  ،ِبالنََّهاِر َيِجيُئوَن ِباْلَماِء َفَيَضُعوَنُه ِفي اْلَمْسِجدِ  َوَكاُنوا  ،َوَيْحَتِطُبوَن َفَيِبيُعوَنُه َوَيْشَتُروَن ِبِه الطََّعاَم أِلَْهِل الصُّ
اللَُّهمَّ َبلِّْغ َعنَّا َنِبيََّنا َأنَّا َقْد َلِقيَناَك َفَرِضيَنا   : َفَقاُلوا  ،اْلَمَكانَ   ِإَلْيِهْم َفَعَرُضوا َلُهْم َفَقَتُلوُهْم َقْبَل َأْن َيْبُلُغوا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَعَثُهْم النَِّبيُّ  

 
، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، 203/ 2(،  838أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب، برقم )  (1)

 .  10/100اختالطه، وبقية رجاله ثقات، وفيه عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل 

 . 4/446بطحان: اسم واد بالمدينة، معجم البلدان،   (2)

 . 4/139العقيق : ميقات أهل العراق، معجم البلدان،   (3)

 . 211/ 4اإلبل العظيمة السنام، النهاية البن األثير،  (4)

 . 552/ 1(، 1336قراءة القرآن وتعلمه، برقم )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صالة المسافرين وقصرها، باب: فضل   (5)

 . 2/410إرشاد الساري، القسطالني،  (6)
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َعنَّا َوَرِضيَت  َأْنَفَذهُ   :َقالَ   ،َعْنَك  ِبُرْمٍح َحتَّى  َفَطَعَنُه  َخْلِفِه  ِمْن  َأَنٍس  َخاَل  َحَراًما  ُفْزُت َوَربِّ   :َفَقاَل َحَرامٌ   ،َوَأَتى َرُجٌل 
ِ    ،َبةِ اْلَكعْ  اللَُّهمَّ َبلِّْغ َعنَّا َنِبيََّنا َأنَّا َقْد َلِقيَناَك َفَرِضيَنا    :»ِإنَّ ِإْخَواَنُكْم َقْد ُقِتُلوا َوِإنَُّهْم َقاُلوا  :أِلَْصَحاِبهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ  قال: »  رضي اهلل عنه. وعن أنس  (1) َعْنَك َوَرِضيَت َعنَّا« َفَما َرَأْيُت َرُسوَل   ،َشْهًرا ِحيَن ُقِتَل اْلُقرَّاءُ   ملسو هيلع هللا ىلصَقَنَت َرُسوُل َّللاَّ
 ِ  . (2) «َحِزَن ُحْزًنا َقطُّ َأَشدَّ ِمْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَّ

 
 وكيفية إدارتها ملسو هيلع هللا ىلص   : نظام المجالس العلمية في عهدهخامس المطلب ال

فوته  ت  مع أصحابه يسودها النظام، فهو المعلم والمربي األول لَلمة اإلسالمية، فال  ملسو هيلع هللا ىلص  كانت مجالس النبي      
 كبيرة في هذه المجالس إال ويعلمها أصحابه. صغيرة وال

 :  داخل المجلسالحلقات ية إدارة كيف  -أوال
ذلك: َقالَ     ومن  ُهَرْيَرَة  َأِبي  النَِّبيُّ    :َعْن  أَْعَراِبي    ملسو هيلع هللا ىلص»َبْيَنَما  َجاَءُه  اْلَقْوَم  ُث  ُيَحدِّ َمْجِلٍس  اَعةُ   :َفَقالَ   ،ِفي  السَّ   ؟ َمَتى 

  ِ ثُ   ملسو هيلع هللا ىلصَفَمَضى َرُسوُل َّللاَّ َحتَّى ِإَذا    ،َبْل َلْم َيْسَمعْ   :َوَقاَل َبْعُضُهمْ   ،َسِمَع َما َقاَل َفَكِرَه َما َقالَ   :َفَقاَل َبْعُض اْلَقْومِ   .ُيَحدِّ
َقالَ  َحِديَثُه  اَعةِ "  :َقَضى  السَّ َعْن  اِئُل  السَّ ُأَراهُ  َرُسوَل َّللاَِّ   : َقالَ   ؟"َأْيَن  َيا  َأَنا  َفاْنَتِظْر "  : َقالَ   ،َها  اأْلََماَنُة  ُضيَِّعْت  َفِإَذا 

اعَ  اَعَة« :َقالَ  ؟َكْيَف ِإَضاَعُتَها :َقالَ  "،ةَ السَّ َد اأْلَْمُر ِإَلى َغْيِر أَْهِلِه َفاْنَتِظْر السَّ   .(3) ِإَذا ُوسِّ
 قال المهلب: فيه:

. إن من أدب التعّلم أال يسأل العالم مادام مشتغاًل بحديث أو غيره؛ ألن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أال  1
 يتمه. يقطعه عنهم حتى  

 لم يوّبخه على سؤاله قبل كمال حديثه.  ملسو هيلع هللا ىلص. الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ ألن النبي 2
 أين السائل؟ ثم أخبره عن الذي سأله عنه.: ملسو هيلع هللا ىلص . وجوب تعليم السائل والمتعلم؛ لقوله 3
 . مراجعة العالم إذا لم يفهم السؤال؛ لقوله: كيف إضاعتها؟. 4
 .(4)في الجواب وأن ينتقي منه إذا كان ذلك لمعنى. جواز استماع العالم 5

 
 . 3/1511  (،3522برقم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، (1)

 . 2/82، جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن  ، باب منالبخاري في صحيحه، كتاب الجمعة أخرجه (2)

 . 1/21(،  59العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم ) ، كتابالبخاري في صحيحه أخرجه )3(

 . 137/ 1شرح صحيح البخاري البن بطال،  (4)
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َقالَ و  ُعَمَر  اْبِن  ِ    :َعْن  َوَرُقَها  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل َّللاَّ َيْسُقُط  اَل  َجِر َشَجَرًة  ِمْن الشَّ اْلُمْسِلمِ   ،»ِإنَّ  َمَثُل  َما    ،َوِإنََّها  ُثوِني  َفَحدِّ
ْثَنا َما ِهَي   :ُثمَّ َقاُلوا  ،َفاْسَتْحَيْيتُ   ،َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها النَّْخَلةُ   :َقاَل َعْبُد َّللاَِّ   ، َفَوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر اْلَبَواِدي  ؟.ِهيَ  َحدِّ

 .(1)ِهَي النَّْخَلُة« :َقالَ  ؟.َيا َرُسوَل َّللاَِّ 
السامعين لترسخ في القلوب وتثبت؛ ألن ما جرى منه في المذاكرة ال يكاد قال المهلب: معنى طرح المسألة على  

 ينسى. 
وقال بدر العيني: هذا باب في بيان إلقاء اإلمام المسألة على أصحابه ليختبر؛ أي: ليمتحن، من االختبار وهو  

 .(2)االمتحان
 
ِ  و  ِإْذ َأْقَبَل َثاَلَثُة َنَفٍر َفَأْقَبَل    ؛ُهَو َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمَعهُ َبْيَنَما    ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

  ِ ِ    :َقالَ   ،َوَذَهَب َواِحدٌ   ملسو هيلع هللا ىلص اْثَناِن ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ اْلَحْلَقِة َفَجَلَس   ،ملسو هيلع هللا ىلصَفَوَقَفا َعَلى َرُسوِل َّللاَّ َأَحُدُهَما َفَرَأى ُفْرَجًة ِفي  َفَأمَّا 
َخْلَفُهمْ   ،ِفيَها َفَجَلَس  اْْلَخُر  َذاِهباً   ،َوَأمَّا  َفَأْدَبَر  الثَّاِلُث  ِ    ،َوَأمَّا  َّللاَّ َرُسوُل  َفَرَغ  النََّفِر   :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصَفَلمَّا  َعْن  ُأْخِبُرُكْم  »َأاَل 

ِ َفآَواهُ َّللاَُّ َأمَّا َأَحُدهُ   ،الثَّاَلَثةِ  َوَأمَّا اْْلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض َّللاَُّ   ،َوَأمَّا اْْلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا َّللاَُّ ِمْنهُ   ،ْم َفَأَوى ِإَلى َّللاَّ
 .(3)َعْنُه«

 
البغوي  اإلمام  وفي قال  الصالة،  حضر  أو  فرجة،  الحلقة  في  فوجد  جماعة،  حضر  من  أن  بيان  فيه   :

الصف فرجة، فاألولى أن يدخل الفرجة، فإن لم يجد فال يزاحمهم إال أن يتفسحوا له، بل يجلس حيث ينتهي به  
 . (5)«َبْيَن اْثَنْيِن ِإالَّ ِبِإْذِنِهَمااَل َيِحلُّ ِللرَُّجِل َأْن ُيَفرَِّق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روى عن ابن عمر أن رسول هللا (4)المجلس

 

 
(، 61أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: طرح اإلمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، برقم )  (1)

1/22 . 

 . 2/15عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،  (2)

 . 1/24(، 66أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب: العلم، باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، برقم )  (3)

 . 12/299السنة، لإلمام البغوي، شرح  (4)

(5)  ( برقم  إذنهما،  بغير  الرجلين  بين  الجلوس  كراهية  باب:  األدب،  كتاب:  سننه،  في  الترمذي  أبو 5/89(،  2752أخرجه  قال   ،
 عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
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أسامة بن شريك   النَِّبيَّ  وعن  »َأَتْيُت  الطَّْيرُ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:  ُرُؤوِسِهْم  َعَلى  َكَأنََّما  ِعْنَدُه  . كأن على  (1)«َوَأْصَحاُبُه 
وإجالاًل لهذا المجلس، وقال الزمخشري: كأن على رؤوسهم الطير: عبارة    ملسو هيلع هللا ىلصرؤوسهم الطير: احترامًا لرسول هللا  

النَِّبيَّ  و ،  (2)الساكن  عن سكوتهم وإنصاتهم؛ ألن الطير إنما تقع على الَوَداِع:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجِريٍر َأنَّ  ِة  َلُه ِفي َحجَّ َقاَل 
 . (3)َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض«َفَقاَل: »اَل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّاًرا،   ،»اْسَتْنِصِت النَّاَس«

أبي موسى عَنْهُ  اأْلَْشَعِريُّ   وعن  اللَّهُ  ِللنَِّبيِّ    :َقالَ ،  رَِضيَ  أَْعَراِبي   ِلْلَمْغَنمِ   :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  ُيَقاِتُل  ُيَقاِتُل    ،الرَُّجُل  َوالرَُّجُل 
ِ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل َّللاَِّ«   :َفَقالَ   ،َوُيَقاِتُل ِلُيَرى َمَكاُنُه َمْن ِفي َسِبيِل َّللاَِّ   ،ِلُيْذَكرَ  ، (4)»َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة َّللاَّ

قال ابن بطال: فيه: جواز سؤال العالم وهو واقف، لعذر أو لشغل، وال يكون ذلك تركًا لتوقير العالم، أال ترى أنه  
 .(5)لم ينكر ذلك عليه وال أمره بالجلوس ملسو هيلع هللا ىلص

 : ألصحابه في مواضع مختلفة ملسو هيلع هللا ىلصتعليم النبي  -ثانيا  
  كما تعددت األماكن التي يعلم فيها أصحابه حسب الحاجة، ومن ذلك: ملسو هيلع هللا ىلص  تعددت مجالس النبي

 ألصحابه في حجة الوداع بمنى:  ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه   .1
ِة اْلَوَداِع ِبِمًنى ِللنَّاِس َيْسَأُلوَنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن عمرو بن العاص، أن رسول هللا  عن عبد   :َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقالَ  ،َوَقَف ِفي َحجَّ

اْرِم َواَل    :َقالَ   ؟َلْم َأْشُعْر َفَنَحْرُت َقْبَل َأْن َأْرِميَ   :َفَجاَء آَخُر َفَقالَ   ،اْذَبْح َواَل َحَرجَ   :َفَقالَ   ؟َلْم َأْشُعْر َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبحَ 
َم َواَل ُأخِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَحَرَج َفَما ُسِئَل النَِّبيُّ     .(6)«"اْفَعْل َواَل َحَرجَ "  :َر ِإالَّ َقالَ َعْن َشْيٍء ُقدِّ

 ألصحابه في المسجد:   ملسو هيلع هللا ىلص  . تعليمه2
ِ بْ ـــبْ ـــْن عَ ــعَ و  ِ مِ ــــــا َرسُ ـــــيَ   :الَ ـــقَ ـــفَ   ،دِ ـــ جِ ـــسْ ـــمَ ـــي الْ ـــاَم فِ ــــاًل قَ ـــَر َأنَّ َرجُ ـــمَ ـــِن عُ ـــِد َّللاَّ ا َأْن ــــــُرنَ ـــــْأمُ ـــــَن تَ ــــْن َأيْ ــــوَل َّللاَّ

ِ  ــــ َرسُ   :الَ ــــقَ ــــفَ   ؟لَّ ـــــــهِ ـــــنُ  َّللاَّ الْ ـــأَهْ   (7) لُّ ــــهِ ــــيُ   ملسو هيلع هللا ىلص وُل  مــنَ ــِديــمَ ــُل  الْ ِــ ِة  ِذي  أَهْ ــهِ ــَويُ   ،(8)ةِ ـــفَ ـــيْ ــلَ ــحُ ــْن  الــلُّ  مِ ــشَّ ــُل  ْن  ـــ ْأِم 
 

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: لم   .3/ 4(،  3855، برقم )داود في سننه، كتاب: الطب، باب: في الرجل يتداوى   أخرجه أبو  (1)
 . 8/275يسم، 

 . 13/ 1الفائق في غريب الحديث،  (2)
 . 35/ 1(، 121أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: اإلنصات للعلماء، برقم ) (3)
 . 36/ 1(، 123كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا وهو جالس، برقم )  أخرجه البخاري في صحيحه،  (4)
 . 1/214شرح ابن بطال،  (5)
 . 28/ 1(، 83أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، برقم ) (6)
موضع اإلهالل، وهو الميقات الذي يحرمون منه ،   -بضم الميم-أهّل المحرم بالحج ُيــِهـــلُّ إهالال، إذا لبَّى ورفع صوته، والــُمـــَهـــلُّ  (7)

 . 5/271النهاية في غريب الحديث واألثر، 

 . 295/ 2الُحَلْيَفة: ميقات ألهل المدينة، معجم البلدان،  (8)
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َقْرنٍ   ،(1) ةِ ـــفَ ْــ ُجحـــالْ  ِمْن  َنْجٍد  أَْهُل  ُعَمرَ   ،َوُيِهلُّ  اْبُن  ِ    : َوَقاَل  َرُسوَل َّللاَّ َأنَّ  ِمْن "  :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص َوَيْزُعُموَن  اْلَيَمِن  أَْهُل  َوُيِهلُّ 
ِ   :َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقولُ  "(2) َيَلْمَلمَ   .(3) ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َأْفَقْه َهِذِه ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

 ألصحابه في الحج:  ملسو هيلع هللا ىلص. تعليمه 3
ِتِه َفَقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس أّن النبي  و  َحَلْقُت   :َقالَ   ،َواَل َحَرجَ   :َقالَ   ،َفَأْوَمَأ ِبَيِدهِ   ؟»َذَبْحُت َقْبَل َأْن َأْرِميَ   :ُسِئَل ِفي َحجَّ

 .(4) َقْبَل َأْن َأْذَبَح َفَأْوَمَأ ِبَيِدِه َواَل َحَرَج«
 ألصحابه في إحدى الغزوات آداب الحرب:  ملسو هيلع هللا ىلص. تعليمه 4

َرُسوِل َّللاَِّ  وعن رباح بن ربيع   َمَع  ُكنَّا  َفَقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:  َرُجاًل،  َفَبَعَث  َشْيٍء  َعَلى  ُمْجَتِمِعيَن  النَّاَس  َفَرَأى  َغْزَوٍة  ِفي 
َمِة َخاِلُد »اْنُظْر َعاَلَم اْجَتَمَع َهؤاَُلِء؟« َفَجاَء َفَقاَل: َعَلى اْمَرأٍَة َقِتيٍل. َفَقاَل: »َما َكاَنْت َهِذِه ِلُتَقاِتَل« قَ  اَل: َوَعَلى اْلُمَقدِّ

 .(5) ِليِد َفَبَعَث َرُجاًل. َفَقاَل: »ُقْل ِلَخاِلٍد اَل َيْقُتَلنَّ اْمَرأًَة َواَل َعِسيًفا«ْبُن اْلوَ 
 ألصحابه يوم الخندق كيفية الصالة الفائتة:  ملسو هيلع هللا ىلص. تعليمه 5

َوَقالَ وعن عبدهللا   ُقَرْيٍش  ُكفَّاَر  َيُسبُّ  َجَعَل  اْلَخْنَدِق  َيْوَم  اْلَخطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر  َأْن    »َيا   :َأنَّ  ِكْدُت  َما   ِ َوَّللاَّ  ِ َرُسوَل َّللاَّ
ْمُس  ِ    ،ُأَصلَِّي اْلَعْصَر َحتَّى َكاَدْت َأْن َتْغُرَب الشَّ ِ ِإْن َصلَّْيُتَها َفَنَزْلَنا ِإَلى ُبْطَحاَن«  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ َأ   ،»َفَوَّللاَّ َفَتَوضَّ

 ِ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل َّللاَّ ْأَنا َفَصلَّى َرُسوُل َّللاَّ ْمُس ُثمَّ َصلَّى َبْعَدَها اْلَمْغِرَب« ملسو هيلع هللا ىلصَوَتَوضَّ  .(6)اْلَعْصَر َبْعَد َما َغَرَبْت الشَّ

 

 

 

 . 2/368معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،  ، الشامالجحفة: ميقات أهل  (1)

 . 5/441،  معجم البلدان: ميقات أهل اليمن بينه وبين مكة ليلتان، يلملم (2)

 . 1/38  (،133برقم ) ذكر العلم والفتيا في المسجد،  :، بابالعلم :، كتابأخرجه البخاري في صحيحه (3)

 . 1/28 (،84برقم )  ،أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس من :، بابالعلم :، كتابأخرجه البخاري في صحيحه( 4)

والحاكم في المستدرك، كتاب: الجهاد، ،  53/ 3  (، 2669برقم )   ،في قتل النساء  :الجهاد، باب  :أبو داوود في سننه، كتابأخرجه    (5)
قال الحاكم: الحديث صحيحًا على شرط الشيخين   ، َواَل َعِسيًفا«.ِد َفاَل ُيْقُتَلنَّ ُذرِّيَّةً »اْلَحْق ِبَخاِلِد ْبِن اْلَوِلي:  ملسو هيلع هللا ىلص( بلفظ: قال  2565برقم: )

 ولم ُيخرجاه.

برقم   ، قال الصالة الوسطى هي صالة العصرالدليل لمن    :، بابالمساجد ومواضع الصالة  :، كتابحيحهأخرجه مسلم في ص  (6)
(631،) 1 /438 . 
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عليهمحرص الصحابة    :ملسو هيلع هللا ىلص  أخالق الصحابة عند سماعهم للنبي  -ثالثا اهلل  بآدابه ومبادئ    رضوان  على االلتزام 
مهمة كان بها األثر العظيم في حسن الحفظ وتمام الضبط وقدرتهم على تبليغ دعوة هللا للناس، ومن هذه اْلداب  

 واألخالق:
يلقون إليه بأسماعهم ويشهدون عقولهم    ملسو هيلع هللا ىلص  . اإلنصات التام وحسن االستماع: فقد كانوا في مجالسهم مع النبي1

عَنْهَُعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ  فكرتهم،  وقلوبهم ويحفزون ذا اللَّهُ  ِ  رَِضيَ  َقاَم َعَلى الِمْنَبِر، َفَقاَل: »ِإنََّما   ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ْنَيا، َفَبَدَأ   ِبِإْحَداُهَما، َوَثنَّى ِباأُلْخَرى، َأْخَشى َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِدي َما ُيْفَتُح َعَلْيُكْم ِمْن َبَرَكاِت اأَلْرِض«، ُثمَّ َذَكَر َزْهَرَة الدُّ

ِ، َأوَ  ؟ َفَسَكَت َعْنُه النَِّبيُّ    َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ رِّ ، ُقْلَنا: ُيوَحى ِإَلْيِه، َوَسَكَت النَّاُس َكَأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْأِتي الَخْيُر ِبالشَّ
اِئُل آِنًفا، َأَوَخْيٌر ُهَو ( 1)َعَلى ُرُءوِسِهُم الطَّْيَر، ُثمَّ ِإنَُّه َمَسَح َعْن َوْجِهِه الرَُّحَضاءَ  ِإنَّ الَخْيَر   -  َثاَلًثا  -، َفَقاَل: »َأْيَن السَّ

ِبيُع َما َيْقُتُل َحَبًطا َأْو ُيِلمُّ ِإالَّ آِكَلَة الَخِضِر، ُكلََّما َأَكَلْت َحتَّى ِإَذا اْمَتََلَْت   ،(2) اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبالَخْيِر، َوِإنَُّه ُكلََّما ُيْنِبُت الرَّ
َوَباَلْت،  َفَثَلَطْت  ْمَس،  اْسَتْقَبَلِت الشَّ ِلَمْن   َخاِصَرَتاَها،  الُمْسِلِم  َوِنْعَم َصاِحُب  ُحْلَوٌة،  الَماَل َخِضَرٌة  َهَذا  َوِإنَّ  َرَتَعْت،  ُثمَّ 

بِ  َيْأُخْذُه  َلْم  َوَمْن  ِبيِل،  السَّ َواْبِن  َوالَمَساِكيِن  َوالَيَتاَمى   ،ِ َسِبيِل َّللاَّ ِفي  َفَجَعَلُه  ِبَحقِِّه،  الَ َأَخَذُه  الَِّذي  َكاْْلِكِل  َفُهَو    َحقِِّه، 
 .  (3)َيْشَبُع، َوَيُكوُن َعَلْيِه َشِهيًدا َيْوَم الِقَياَمِة«

. ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدث حتى يفرغ: فمن تمام أدب الصحابة عدم مقاطعتهم لبعضهم البعض، عن  2
ِعْندَ  تَكلََّم  َوَمْن  اْلَحِديَث،  ِعْنَدُه  َيَتَناَزُعوَن  "اَل  السابق قال:  الحديث  َحِديثهْم  أبي هريرة في  َيْفُرَغ،  َحتَّى  َلُه  َأْنَصُتوا  ُه 

لهْم..."   .(4)ِعْنَدُه َحِديث َأوَّ
وشدة تعظيمهم له لم يثنيهم    ملسو هيلع هللا ىلص  فيما أشكل عليهم حتى يتبين لهم: مع كمال احترامهم لرسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  . مراجعته3 

ر أنها سمعت  ذلك عن مراجعته لفهم ما أشكل عليهم فهمه، فمن ذلك : عن جابر بن عبد هللا أخبرتني أم مبشِّ
يا    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي بايعوا تحتها" قالت:  الذين  النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة أحٌد  يقول عند حفصة: "ال يدخل 

 
 . 2/208الرحضاء: عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. النهاية في غريب الحديث واألثر  (1)

ذلك أّن الربيع ُيــنِبُت أحرار العشب، فتستكثر منه الماشية، ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التخبط وهو االضطراب. النهاية في   (2)
 . 331/ 1غريب الحديث واألثر، 

 . 4/27(،  2842، برقم: ) فضل النفقة في سبيل هللا،باب:هاد والسيرأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الج (3)

.قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 22/155(،  414من سمه هند، برقم )  –أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: الهاء    (4)
 . 225/ 8الطبراني وفيه من لم يسم، 
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حفصة: فقالت  فانتهرها  هللا  وَارِدُهَا{}رسول  إِلَّا  مِّنُكمْ  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ،(5)وَإِن  قال  "قد   :: ُوَّنَذَر اتَّقَواْ  الَّذِينَ  نُنَجِّي  }ثُمَّ 

   .( 6) الظَّاِلمِنيَ فِيهَا جِثِيَّا{
تذاكروه فيما بينهم    ملسو هيلع هللا ىلص  إذا سمعوا شيئا من حديث رسول هللا  رضوان اهلل عليهم. مذاكرة الحديث: كان الصحابة  4 

ُثوا َوَتَذاَكُروا َفِإنَّ اْلَحِديَث ُيْذَكُر َبْعَضُه َبْعضًا"  .(1)لحفظه واستيعابه والعمل به، عن أبي سعيد الخدري قال: "َتَحدَّ
النبي5 لتحذير  وذلك  المتشابه؛  عن  السؤال  وعدم  التنطع  ترك  عن    ملسو هيلع هللا ىلص  .  ونهيه  المتنطعين  على  وتشديده  عنه، 

فع عائشة  مجالستهم،  عنهان  اهلل  ِ    ،رضي  َّللاَّ َرُسوُل  َتاَل  اْلَيةَ   ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت:  ءَايَاتٌ :َهِذِه  مِنْهُ  اْلِكتَابَ  عَلَيْكَ  أَنزَلَ  الَّذِي  }هُوَ 

مُتََشبِهَاتٌ{ وَأُخَرُ  اْلِكتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  َواْبِتَغاَء   ،(2)مُحَْكمَاتٌ  الِفْتَنِة،  اْبِتَغاَء  ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَِّبُعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوِبِهْم  الَِّذيَن ِفي  َفَأمَّا 
َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو األَْلَباِب   ِد َربَِّنا َوَماَتْأِويِلِه، َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللاَُّ، َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِعْلِم َيُقوُلوَن: آَمنَّا ِبِه ُكل  ِمْن ِعنْ 

 ِ  . (3): »َفِإَذا َرَأْيِت الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه َفُأوَلِئِك الَِّذيَن َسمَّى َّللاَُّ َفاْحَذُروُهْم«ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
لسؤال عن ذلك حتى ال يؤدي السؤال إلى . ترك السؤال عّما سكت عنه الشارع: فقد كان الصحابة ال يتكلفون با6

إيجاب مالم يوجبه الشارع، أو تحريم ما لم يحرمه، فيؤدي السؤال إلى التضييق على المسلمين ، كما قال تعالى: 
أبي َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن من ذلك، فعن  ملسو هيلع هللا ىلص وحّذر رسول هللا ،(4)}يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ َلا تَْسئَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ َلُكمْ تَُسؤْكُمْ{:

النَِّبيَّ  وقاص،   َأنَّ  َأِبيِه،  َأْجِل   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  ِمْن  َم  َفُحرِّ ْم،  ُيَحرَّ َلْم  َعْن َشْيٍء  َسَأَل  َمْن  ُجْرًما،  الُمْسِلِميَن  أَْعَظَم  َقاَل: »ِإنَّ 
 . (5)َمْسَأَلِتِه«

 
 (.71سورة: مريم، من اْلية: ) (5)

 (. 72سورة: مريم، اْلية: ) (6)

، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 60/ 3(،  2477، برقم )أخرجه الطبراني في األوسط، باب من اسمه إبراهيم  (1)
 . 1/161األوسط ورجاله رجال الصحيح،  

 (. 7سورة: آل عمران، من اْلية: ) (2)

 . 33/ 6(، 4547خاري في صحيحه، كتاب: التفسير القرآن، باب: ) منه آيات محكمات (، برقم )أخرجه الب (3)

 (. 101سورة: المائدة، من اْلية: ) (4)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير القرآن، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال والتكلف   (5)
 . 9/95(،  7289ماال يعنيه، برقم )
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ومراعاة وقت سؤاله: فقد كان الصحابة يراعون الوقت المناسب للسؤال، حتى ال    ملسو هيلع هللا ىلص  . اغتنام خلوة رسول هللا7 
ِإَذا َصلَّى اْلَفْجَر اْنَحَرْفَنا ِإَلْيِه،   ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن النَِّبيُّ  يكون في السؤال إثقال أو نحو ذلك، فعن أبي موسى األشعري قال:  

ْؤَيا«َفِمنَّا َمْن َيْسَأُلُه َعِن الْ   . (6) ُقْرآِن، َوِمنَّا َمْن َيْسَأُلُه َعِن اْلَفَراِئِض، َوِمنَّا َمْن َيْسَأُلُه َعِن الرُّ
 

 في المجالس التعليمية: مّتبعة س: أهم األساليب واألدوات السادالمطلب ال
النبي   يستعملها  كان  التي  العامة  التربية  في  واألساليب  الطرق  من  العديد  اإلسالمية  التربية  كتب   ملسو هيلع هللا ىلصتضمنت 

 ي:  أتوالمربون المسلمون، ومن أهم هذه الطرق واألساليب ما ي 
الع .1 الحقائق واألحكام  إلى معرفة  المتعلم  إلى توجيه  الطريقة  امة الطريقة االستقرائية أو االستنباطية: تهدف هذه 

عن طريق االستقراء واالستنباط، فهي طريق يبدأ البحث فيها عن الجزئيات للوصول منها إلى قاعدة عامة أو  
 . (1)حكم عام

 . (2) «آاَلِء هللِا َواَل َتَفكَُّروا ِفي هللاِ : »تفكروا في ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عمرمثال: عن ابن 
الطريقة   .2 وهي على عكس  القياسية:  إلى الطريقة  العام  من  يتم  الطريقة  هذه  في  االنتقال  إن  االستقرائية؛ حيث 

التي  والجزئيات  باألمثلة  يؤتى  ثم  أواًل،  العامة  القاعدة  ذكر  يتم  بحيث  الجزئيات،  إلى  الكليات  ومن  الخاص، 
 . (3)توضحها

مسكرات بالقياس على وقد ركزت السنة النبوية على أهمية القياس واالستنتاج في مواضع عدة، من أبرزها تحريم ال
، فعن ابن عمر القاعدة الكلية األساسية، وهي حرمة الخمر ألنه مسكر، وبذلك كان حكم كل مسكر كحكم الخمر

ْنَيا َفَماَت َوُهَو ُيْدِمُنَها لَ   ،َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ   ،ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمرٌ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول هللا ْم  َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِفي الدُّ

 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في األوسط ، وفيه محمد بن عمر الروي، ضعفه أبو داوود وأبو زرعة ووثقه ابن    (6)

 . 1/159حبان، 

، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية، عبد الحميد الصيد الزناتي،  411فلسفة التربية اإلسالمية، عمر التومي الشيباني، ص  (1)
 . 468ص

. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 6/250(،  6319أخرجه الطبراني في األوسط، باب: من اسمه محمد، برقم )  (2)
 . 1/81ازع بن نافع، وهو متروك، األوسط، وفيه الو 

، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية، عبد الحميد الصيد الزناتي،  412فلسفة التربية اإلسالمية، عمر التومي الشيباني، ص  (3)
 . 470ص
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ُكلُّ عن البتع؟ )وهو نبيذ العسل( فقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: ُسئل رسول هللا  ، و (4) «َيُتْب َلْم َيْشَرْبَها ِفي اْْلِخَرةِ 
 .(5)«َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَرامٌ 

بسيطة في هي الطريقة التي يأتي فيها المعّلم معدًا لدرسه أو محاضرته بإعطاء لمحة    :التلقين/طريقة المحاضرة .3
بداية  في  نقاط  من  أجمله  ما  وتفصيل  شرح  في  يأخذ  ثم  عنه،  الحديث  يريد  الذي  الموضوع  عن  نقاط 

 .(2)َعَلى النُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم«  ملسو هيلع هللا ىلص»َباَيْعُت النَِّبيَّ  ، فعن جرير بن عبدهللا يقول:(1)محاضراته
هللِا  مثال:   َرُسوِل  َخْلَف  ُكْنُت  َقاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َكِلَماتٍ   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن  أَُعلُِّمَك  ِإنِّي  ُغاَلُم  »َيا  َفَقاَل:  َّللاََّ   :َيْوًما،  اْحَفِظ 

ِباهللَِّ  َفاْسَتِعْن  اْسَتَعْنَت  َوِإَذا  َفاْسَأِل َّللاََّ،  َسَأْلَت  ِإَذا  ُتَجاَهَك،  َتِجْدُه  اْحَفِظ َّللاََّ  اْجَتَمَعْت َيْحَفْظَك،  َلْو  اأُلمََّة  َأنَّ  َواْعَلْم   ،
وَك ِإالَّ  َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه َّللاَُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن يَ  وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ ُضرُّ

رُ  َعَلْيَك،  َكَتَبُه َّللاَُّ  َقْد  ُحُف«ِبَشْيٍء  الصُّ َوَجفَّْت  اأَلْقاَلُم  ِ  و ،  (3)ِفَعِت  َّللاَّ َرُسوَل  َأنَّ  َذرٍّ  َأِبي  اْلَكاَلِم    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َأيُّ  ُسِئَل 
ِ َوِبَحْمِدِه« :َقالَ  ؟َأْفَضلُ   .(4)»َما اْصَطَفى َّللاَُّ ِلَماَلِئَكِتِه َأْو ِلِعَباِدِه ُسْبَحاَن َّللاَّ

وهي الطريقة تقوم على أساس الحوار والنقاش باألسئلة واألجوبة للوصول إلى حقيقة   . طريقة الحوار والمناظرة:4
الجدال النقد وال  الحقائق ال تحتمل الشك وال  الحوارية مع   ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا  ،  (5)من  الطريقة  يستعمل  كثيرًا ما 

أصحابه ومع أعداء اإلسالم من المشركين وأهل الكتاب، فكان عليه الصالة والسالم يستعمل االستجواب للوصول 
 .(6)إلى فكرة معينة يعجز الصحابي عن الجواب عليها

 
 . 3/5871(،  2003أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: األشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، برقم ) (4)

صحيحهأخرجه    (5) في  )  :باب  ،الوضوء  :كتاب،  البخاري  برقم  المسكر،  بالنبيذ وال  الوضوء  يجوز  في ، و 1/58(،  242ال  مسلم 
   .1585/ 3(، 2001صحيحه، كتاب: األشربة، باب: بيان أّن كل مسكر خمر، وأّن كل خمر حرام، برقم ) 

الحميد الصيد الزناتي،    ، أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية، عبد341فلسفة التربية اإلسالمية، عمر التومي الشيباني، ص  (1)
 . 472ص

 . 75/ 1(، 84أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان ، باب: بيان أّن الدين نصيحة، برقم )  (2)

(3)  ( برقم  والورع،  والرقائق  القيامة  صفة  أبواب  سنته،  في  الترمذي  حسن  4/248(،  2516أخرجه  حديث  هذا  عيسى:  أبو  قال   ،
 صحيح.

 .4/2093(، 2731أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل سبحان هللا وبحمده، برقم ) (4)

 . 415مر التومي الشيباني، صفلسفة التربية اإلسالمية، ع (5)

 . 418، صنفسه ينظر:  (6)
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عَنْهَُعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  مثال:   اللَّهُ  َبْيَنا َأَنا َرِديُف النَِّبيِّ    رَِضيَ  َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه ِإالَّ َأِخَرُة الرَّْحِل، َفَقاَل: »َيا   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: 
َساَعةً  َساَر  ُثمَّ  َوَسْعَدْيَك،   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َلبَّْيَك  ُقْلُت:  َجَبٍل«  ْبَن  َقالَ   ،ُمَعاُذ  ُمَعاُذ«ُثمَّ  »َيا   :،   ِ َّللاَّ َرُسوَل  َلبَّْيَك  ُقْلُت: 

ِ َعَلى   ،َوَسْعَدْيَك، ُثمَّ َساَر َساَعةً  ِ َوَسْعَدْيَك، َقاَل: »َهْل َتْدِري َما َحقُّ َّللاَّ ُثمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ« ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل َّللاَّ
ِبِه َشْيًئا« ُثمَّ َساَر َساَعًة، ُثمَّ    ُقْلُت: َّللاَُّ َوَرُسوُلُه أَْعَلُم،  ،ِعَباِدِه« ُيْشِرُكوا  َيْعُبُدوُه، َواَل  َأْن  ِ َعَلى ِعَباِدِه  َقاَل: »َحقُّ َّللاَّ

َتْدِري َما َحقُّ الِعَباِد عَ  َفَقاَل: »َهْل  ِ َوَسْعَدْيَك،  َلبَّْيَك َرُسوَل َّللاَّ ُقْلُت:  ْبَن َجَبٍل«  ِإذَ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ   ِ َفَعُلوهُ َلى َّللاَّ «  ؟ا 
َبُهْم« ِ َأْن اَل ُيَعذِّ َكاَنْت اَل َتْسَمُع   ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَِّبيِّ  ، وعن عائشة  (1) ُقْلُت: َّللاَُّ َوَرُسوُلُه أَْعَلُم، َقاَل: »َحقُّ الِعَباِد َعَلى َّللاَّ

َتْعِرُفُه ِإالَّ َراَجَعْت ِفيِه َحتَّى َتْعِرَفهُ  َب«  :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَأنَّ النَِّبيَّ    ،َشْيًئا اَل  َفُقْلُت َأَوَلْيَس   :َقاَلْت َعاِئَشةُ   ،»َمْن ُحوِسَب ُعذِّ
َتَعاَلى َّللاَُّ  يَِسريًا{:َيُقوُل  حَِسابًا  يُحَاسَبُ  اْلِحَساَب   :َفَقالَ   :َقاَلْت   (2)}فََسوْفَ  ُنوِقَش  َمْن  َوَلِكْن  اْلَعْرُض  َذِلِك  »ِإنََّما 

 .(3)َيْهِلْك«
 

 أهم المبادئ المستنبطة وتطبيقاتها العملية:  -بعالمطلب السا
بتحليل المضامين التربوية في السنة النبوية نجدها تؤكد جملة من األسس الهامة التي ترى ضرورة مراعاتها في 

 .(4)طرق التعلم ووسائله المساعدة في تحقيق أهدافها
مراعاة ميول المتعلم ومواهبه وحاجاته ودوافعه مع توجيهه الحازم والبناء إلى ما يمكنه وفقها أن يحصله   .1

 :ملسو هيلع هللا ىلص. مثال: قال  (5)من معلومات ومعارف، وما يكتسبه من مهارات وخبرات، وما يتقنه من أعمال وأنشطة
ٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ »اْعَمُلوا َفُكل    .(6)« ُمَيسَّ

 

 
 . 7/170(،  5967أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الباس، باب: إرداف الرجل خلف الرجل، برقم ) (1)

 (. 8سورة: االنشقاق، اْلية: ) (2)

 . 1/32(، 69أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، برقم )  (3)

 . 487 – 484أسس التربية اإلسالمية، الزناتي، ص  (4)

 . 487، صنفسه  (5)

وأجل   (6) رزقه  وكتابة  أمه  بطن  في  اْلدمي  خلق  كيفية  باب:  القدر،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  برقم أخرجه  وشقاوته،  وعمله  ه 

 . 6/170(،  8)الليل:  }فََسنُيَسِّرُهُ ِللْيُْسرَى{: . والبخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب:4/2039(،  4787)
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مراعاة طاقة المتعلم ومقدرته، وجعل العملية التعليمية سارة ومشوقة له، وإعطاؤه القسط الوافر من الراحة  .2
، (1) العقلية والجسدية، وتجنيبه اإلرهاق والمشقة في عملية التعلم حتى ال ينفر منها، ويكره العلم والتحصيل

ُروا :َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبيِّ : ملسو هيلع هللا ىلصومثال ذلك قوله  ُروا َواَل ُتَعسِّ ُروا َواَل ُتَنفُِّروا« ،»َيسِّ  .(2) َوَبشِّ
 

ذكاؤه واستعداداته وقدراته وملكاته   .3 النمو والنضج، ومن حيث  للمتعلم، من حيث  العقلي  المستوى  مراعاة 
تعليمه وتوجيهه وتربيتهالعقلية، واختيار   الناجح في  "ُأمِ ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ومثاله،  (3) األسلوب  أَ نَ رْ :    اَس النَّ   لِّمَ كَ نُ   نْ ا 

. وقال غزالي في الوظيفة السادسة من وظائف المرشد المعلم: "أن يقتصر بالمتعلم (4) "مْ هِ ولِ قُ عُ   رِ دْ ى قَ لَ عَ 
. اقتداء في ذلك بسيد البشر  (5)يخبط عليه عقلهعلى قدر فهمه فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فيفره أو  

 ؛ حيث قال: نحن معشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم.ملسو هيلع هللا ىلص
 

العقلي .4 واالستعدادات  والقدرات  الذكاء  في  حظوظهم  وتفاوت  المتعلمين،  بين  الفردية  الفروق  ، ةمراعاة 
الوجدانية والطاقات الجسمانية، مما يقود إلى تفاوتهم في معدل التعلم والتحصيل وتمايزهم في الخصائص  

»(6)العلمي مثاله:  َوالذََّهِب«.  ِة  اْلِفضَّ َكَمَعاِدِن  َمَعاِدُن  بين  (7)النَّاُس  الفردية  الفروق  مبدأ  يظهر  كما   .
 

 . 485أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص (1)

 . 1/25(،  69يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا، برقم ) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي ( 2)

 .  485أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص( 3)

البيهقي في شعب  (4)   5/ 1حه،  ذكره مسلم في مقدمة صحي  .156/ 4(،  4319اإليمان، باب: في شح المرء بدينه، برقم )  أخرجه 
َل النَّاَس َمَناِزَلُهْم َمَع َما َنَطَق ِبِه اْلُقْرآُن، من قول هللا تعالى: )وفوق   ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أمرنا رسول هللا    رضي اهلل عنهابلفظ: عن عائشة   أن ُنَنزِّ

 كل ذي علم عليم( 

 . 57/ 1إحياء علوم الدين،  (5)

 . 486أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص (6)
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الليل وأطراف النهار وآخر رغبته    المسلمين في العبادة، فقد يكون لعبد من العباد أن يكثر من النوافل آناء
 ... دينهم  الناس  عوام  بتعليم  مشتغل  ورابع  الصدقة،  من  يكثر  وثالث  القرآن،  قراءة  من  اإلكثار  في 

 . (1)وهكذا
 

مراعاة إتاحة الفرص للممارسة العملية وتهيئة سبل التجربة والمحاولة والخطأ مع التوجيه السديد، والحزم  .5
م مشاركة ذاتية مباشرة في عملية التعليم والتربية، وال يقتصر دوره على التلقي الرشيد، حتى يشارك المتعل

 .(3)«»َواَل َحِكيَم ِإالَّ ُذو َتْجِرَبةٍ . ومثاله: قوله: (2)السلبي
 

المباشر   .6 واإلدراك  الفهم  من  بنفسه  يتمكن  حتى  والتبصر،  والوعي  التفكير  على  المتعلم  تشجيع  مراعاة 
. ومثال ذلك: قوله (4)والمعلومات والمعارف بدل اعتماده على الحفظ اْللي دون فهم أو استيعاب للحقائق  

 .(5)«هُ نْ مِ  هُ قَ فْ أَ  وَ هُ  نْ ى مَ لَ إِ  هٍ قْ فِ  لِ امِ : »َفــُربَّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص
 

تؤتي  ، وتحفيزه على الخلق واالبتكار واإلبداع والتشجيع، حتى  رمراعاة تشجيع المتعلم على استقاللية الفك .7
لمعاذ بن جبل عندما    ملسو هيلع هللا ىلص. ومثال ذلك: قوله  (6)العملية التعليمية ثمارها في إعداد العقول الخالقة المبدعة

 
 . 4/2031(،  2638أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة واْلداب، باب: األرواح جنود مجندة، برقم )  (7)

 . 3/24التربية الذاتية من الكتاب والسنة، د. هاشم علي األهدل،   (1)

 . 486أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص (2)

. قال أبو 3/447(،  2033اب: ما جاء في التجارب، برقم )أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: أبواب البر والصلة، ب   (3)
 عيسى: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه. 

 . 486أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص (4)

.  4/330(،   2656أخرجه الترمذي في سننــه، كتاب: أبواب العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم )  (5)
 أبو عيسى: حديث حسن.  قال

 . 486أسس التربية اإلسالمية، الزنتاني، ص (6)
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ِ  أجابه بأنه سيجتهد برأيه في القضاء الذي ال يجد له نصًا في كتاب هللا وسنة رسوله، لقوله:   »اْلَحْمُد هللَّ
ِ ِلَما   .(1)ُيْرِضي َرُسوَل َّللاَِّ«الَِّذي َوفََّق َرُسوَل، َرُسوِل َّللاَّ

 
إليها،   .8 المتعلم  وتركيز  انتباه  تشّد  حتى  التعلم  عملية  إليها  ترمي  التي  واألهداف  األغراض  إبراز  مراعاة 

يقبل عليها في شغف وشوق  ِمْن  : »ملسو هيلع هللا ىلص، ومثال ذلك: قوله  (2)وتجعله   ِ ِإَلى َّللاَّ َوَأَحبُّ  َخْيٌر  اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمُن 
ِعيفِ  ِ َواَل َتْعَجزْ  ،اْلُمْؤِمِن الضَّ  .(3)«َوِفي ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِباهللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وأبو داوود  3/9(،  1327أخرجه الترمذي في سننه، أبواب األحكام، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي، برقم )  (1)

. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 3/303(،  3592في سننه، كتاب: األقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، برقم )
 صحيح غريب. 

 . 486أسس التربية اإلسالمية، الزنتـــاني، ص (2)

برقم    (3) المقادير،  وتفويض  باهلل  واالستعانة  العجز  وترك  بالقوة  األمر  باب   ، القدر  كتاب   ، صحيحه  في  مسلم  أخرجه 
(2664 ،)4/2052 . 
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 خـاتمة:ال
 أتممت بحثي بعون هللا تعالى وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها:   
 معلما ومربيا وطريقته في التعليم صالحة لكل زمان ومكان.  ملسو هيلع هللا ىلص. أن النبي  1
 العملية التعليمية في مجالس علمية منظمة. ملسو هيلع هللا ىلص . جعل النبي2
 مجالس علمية لكل من النساء واألطفال والرجال وأعطى لكل ذي حق حقه. ملسو هيلع هللا ىلص . خصص النبي3

  ملسو هيلع هللا ىلص وأوصى طلبة العلم بالتمسك بالمصدر الثاني للتشريع وهي السنة النبوية المطهرة، واالستفادة من طريقته       
  ملسو هيلع هللا ىلص   فاتباع سنتهفي جميع التعامالت فقد كان عليه الصالة والسالم نعم المربي والمعلم والقائد والزوج والصديق  

  الفائدة واألجر العظيم. 
 المصادر والمراجع:

(. مصحف   * التابعي  الكوفي  النجود  أبي  لقراءة عاصم بن  الكوفي  المغيرة األسدي  ) رواية حفص بن سليمان بن  الكريم  القرآن 
 المدينة النبوية.
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