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الع ْه يد النَّبَ يو يي
السنَّةُ يِف َ
ُ
نتحدث ِف هذا الباب عن الرسول من حيث هو ُم َعلي ٍم َوُمر ٍ
ب وعن ومنهجه ِف التعليم…
َ
ي
ُعلي ُم ُك ْم»
َع ْن أيَِب ُه َريْ َرةََ ،ع ين الني ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم قَ َ
ال« :إي ََّّنَا أ َََن لَ ُك ْم مثْ ُل ال َْوالي يد أ َ
َّب َ
ال :قييل لَهُ :قَ ْد َعلَّم ُكم نَبييُّ ُكم صلَّى هللا َعلَْي يه وسلَّم ُك َّل َشي ٍء ح ََّّت ْي
ال:
اء َة قَ َ
َع ْن َسل َْما َن ،قَ َ
ْ َ
ُ
ْ َ
َ ْ
اْل َر َ
ََ َ
َ
َج ْل «لََق ْد نَ َه َاَن أَ ْن نَ ْستَ ْقبيل ال يْق ْب لَ َة ليغَائي ٍط ،أ َْو بَ ْو ٍل ،أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن يجي يِبلْيَ يم ي
ني ،أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن يج َي
فَ َق َ
ال :أ َ
َ
َ
ي
ي
َح َجا ٍر ،أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن يج َي بيَريجي ٍع أ َْو بي َعظ ٍْم»
يِبَقَ َّل م ْن ثَََلثَة أ ْ
حضُّهُ َعلَى تَبليي يغ ي
العل يْم:
ْ
َ

ي
س
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -أنه قالَ ... « :وَم ْن َسلَ َ
روى أبو هريرة عن رسول هللا َ -
ك طَ يري ًقا يَلْتَم ُ
يي ي
هللا ،ي ْت لُو َن كيتاب ي
وت ي
ي
ي
ت يمن ب ي ي
اجتَمع قَ وٌم ِف ب ْي ٍ
هللا
َ َ
ْ ُُ
َ
َ
َّل هللاُ لَهُ بيه طَ يري ًقا إي ََل ا ْْلَنَّةَ ،وَما ْ َ َ ْ
فيه عل ًْما َسه َ
،و َح َّف ْت ُه ُم ال َْمَلَئي َكةَُ ،وذَ َك َرُه ُم هللاُ َع َّز
الس يكينَةَُ ،وغَ يشيَ ْت ُه ُم َّ
ت َعلَْي يه ُم َّ
َويَتَ َد َار ُسونَهُ بَ ْي نَ ُه ْم ،إيالَّ نَ َزلَ ْ
الر ْْحَةُ َ
ي
يم ْن يع ْن َدهُ.
َو َج َّل ف َ
ي
َّعلي ييم:
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  -يِف الت ْ
َم ْن َه ُجهُ َ -
ي
روا أبو هريرة ر ي
صلَّى رْك َعتَ ْ ي
ال :اللَّ ُه َّم ْار َْحْ ين
ني ُُثَّ قَ َ
ض َي هللاُ َع ْنهُ قالَ :د َخ َل أَ ْع َر ي ٌّ
َ
اِب املَ ْسج َد فَ َ َ
ول َّي
توي
ي
اس ًعا!!»ُُ .ثَّ
ال َر ُس ُ
َح ًدا!! فَ َق َ
اَّلل َ
َو ُُمَ َّم ًداَ ،والَ تَ ْر َح ْم َم َعنَا أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :لََق ْد ََتَ َّج ْر َ َ
ول َّي
ي
ي
ي
ال ََلُ ْم َر ُس ُ
َّاس إيلَْي يه ،فَ َق َ
ََلْ يَلْبَ ْ
َس َر َ
ث أَ ْن َِب َل يِف ال َْم ْس يجد!! فَأ ْ
ينَ ،وََلْ
اَّللَّ :إَّنَا بُعثْ تُ ْم ُميَس ير َ
ع الن ُ
ي
ين ،أَه يري ُقوا َعلَْي يه َدل ًْوا يم ْن َما ٍء أ َْو يس ْجَلً يم ْن َم ٍاء»
تُ ْب َعثُوا ُم َعس ير َ
تَ ْع يل ي
س ياء:
يم الن َ
ُ

صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم فيُجيبُ ُه َّن عن أمور يديني يه َّن وَل يكن ذلك
وكانت النساء يسألن رسول هللا َ
أوقاًت خاصة جيلسن فيها إليهَ ،ويَتَ َّ
ني عنه تعاليم اإلسَلم،
صدفة أو ََن يد ًرا ،بل َخ َّ
ص ََلُ َّن ً
لق ْ َ
ص َ
ضي هللا َع ْن َها« :ني ْعم الني ي
ي
ي
صا ير ََلْ َيَْنَ ْع ُه َّن احلَيَاءُ أَ ْن يَتَ َف َّق ْه َن يِف
ساءُ األَنْ َ
َويُ ْفتي يه َّن ،قالت عائشة َر َ ُ
ساءُ ن َ
َ َ
ي
الدي ين»
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ول ي
الص َحابَةُ يَتَ لَ َّق ْو َن السنَّ َة َع ْن ر ُس ي
هللا ؟:
ف َكا َن َّ
 َك ْي ََ
ُ
َّمو َن معناها ،ويتعلَّمون
كان الصحابة يتعلَّمون من النب القرآن الكرمي آايت معدودات :يَتَ َفه ُ
السلَ يميي « :أًنَّ ُه ْم
فقهها ،ويطبقونه على أنفسهمُ ،ث حيفظون غريها ،وِف ذلك يَ ُق ُ
الر ْْحَ ين ُّ
ول أَبُو َع ْب يد َّ
ي ي ي
َّب َع ْشر آاي ٍ
الع َم يل ...
َكانُوا إيذَا تَ َعلَّ ُموا يم َن الني ي
تََ ،لْ يَتَ َج َاوُز َ
وها َح ََّّت يَتَ َعلَّ ُموا َما ف َيها م َن العل يْم َو َ
َ َ
ي
العلْم والعمل َي
َّ
َج ًيعا».
قَالُوا فَتَ َعل ْمنَا ال ُق ْرآ َن َو َ َ َ َ َ
وكان بعضهم يقيم عند الرسول ي ت علَّم أحكام اإلسَلم وعباداتهُ ،ث يعود إَل أهله وقومه ي ي
عل ُم ُهم
ُ
ََ َ ُ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم
َويُ َف يق ُه ُه ْم ،ومن هذا ما أخرجه البخاري عن مالك بن احلويرث قال :أَتَ ْي نَا الني َّ
َّب َ
ي ي
ين لَْي لَةً ،فَظَ َّن أ َََّن ا ْشتَ ْقنَا أ َْهلَنَاَ ،و َسأَلَنَا َع َّم ْن تَ َرْكنَا يِف أ َْهلينَا،
َوََْن ُن َشبَ بَةٌ ُمتَ َقا يربُو َن ،فَأَقَ ْمنَا ع ْن َدهُ ع ْش ير َ
ي ي
ي
ي
صلُّوا َك َما َرأَيْ تُ ُم يوِن
يما ،فَ َق َ
وه ْم َوُم ُر ُ
الْ « :اريجعُوا إي ََل أ َْهلي ُك ْم فَ َعل ُم ُ
وه ْمَ ،و َ
فَأَ ْخبَ ْرََنهَُ ،وَكا َن َرفي ًقا َرح ً
ي
َح ُد ُك ْمُُ ،ثَّ لييَ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَ ُرُك ْم»
ت َّ
ض َر ْ
ُصلييَ ،وإيذَا َح َ
أَ
الصَلَةُ فَ لْيُ َؤذ ْن لَ ُك ْم أ َ
ي
صا َش يدي ًدا ،إَل جانب قيامهم ِبعماَلم
وكان الصحابة حيرصون على حضور جمالس رسول هللا ح ْر ً
املعاشية من الرعاية والتجارة وغريها ،وقد يعسر على بعضهم احلضور ،فيتناوبون جمالسه َ -علَْي يه
السَلَم  ،-كما كان يفعل ذلك عمر  -ر ي
ار يِل يم َن
ض َي هللاُ َع ْنهُ  ،-قالُ « :ك ْن ُ
الصَلَةُ َو َّ ُ
َ
ت أ َََن َو َج ٌ
َ
ي ي
ول َّي
ي ي
ٍ
ول َعلَى ر ُس ي
صلَّى
ُّز َ
ب الن ُ
اَّلل َ
صا ير يِف بَيِن أ َُميَّةَ بْ ين َزيْد َ -وه َي م ْن َع َو ياِل املَدينَة َ -وُكنَّا نَتَ نَ َاو ُ
األَنْ َ
َ
ْت يج ْئ ته يِبَ يَب َذلي َ ي ي
ي
الو ْح يي َوغَ ْيريهيَ ،وإي َذا نَ َز َل
هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،يَ ْن يز ُل يَ ْوًما َوأَنْ يز ُل يَ ْوًما ،فَيإ َذا نَ َزل ُ ُ ُ َ
ك اليَ ْوم م َن َ
ك».
فَ َع َل يمثْ َل ذَلي َ
يث َيَسعناه يمن رس ي ي
ي
ي
ضي هللا َع ْنهُ « :-ما ُك ُّل احل يد ي
ول البَ راءُ بْ ُن َعا يز ٍ
صلَّى
ول هللا َ -
ب األْوس يي َ -ر َ ُ
َْ ُ ْ َ ُ
َ
َ
َويَ ُق ُ َ
ول َّي
يي
ي
ي
ي
اب ر ُس ي
اَّلل -
ني يِف ير َعايَة ا يإلبي يلَ ،وأ ْ
هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ ،-كا َن ُحيَدثُنَا أ ْ
َص َحابُنَاَ ،وُكنَّا ُم ْشتَغل َ
َص َح ُ َ
ول َّي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه و َسلَّم َ -كانُوا يَطْلُبُو َن َما يَ ُفوتُ ُهم ََسَاعُهُ يم ْن ر ُس ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم -
اَّلل َ -
َ
ْ
َ
َ َ
يي ي
ي
ش يد ُدو َن َعلَى َم ْن يَ ْس َمعُو َن يم ْنهُ»
َح َف ُ
ظ يم ْن ُه ْمَ ،وَكانُوا يُ َ
فَيَ ْس َمعُونَهُ م ْن أَق َْراِن ْمَ ،وِمَّ ْن ُه َو أ ْ
ول َّي
ي
يث ر ُس ي
ض ْي َعةٌ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم َ -كانَ ْ
ت لَنَا َ
اَّلل َ -
س ُكلُّنَا َكا َن يَ ْس َم ُع َحد َ َ
وِف رواية عنه« :لَْي َ
ث َّ ي
وأَ ْشغَ ٌ ي
ي
ب»
َّاس ََلْ يَ ُكونُوا يَ ْك يذبُو َن يَ ْوَمئي ٍذ ،فَ يُ َح يد ُ
َ
الشاه ُد الغَائ َ
الَ ،ولَك ين الن ُ
ول َّي
ضي هللا ع ْنه [« :-و َّي
اَّلل َما ُك ُّل َما َُنَ يدثُ ُكم َيَس ْعنَاهُم يم ْن ر ُس ي
اَّللَ ،ولَ يك ْن
وعن أنس بن مالك َ -ر ي َ ُ َ ُ
ْ
َ
َ
ث يِبَ يد ٍ
ادةَ أ َّ
ال
يث فَ َق َ
سا َح َّد َ
َكا َن ُحيَ يد ُ
ضنَا بَ ْع ً
ضا َوالَ يَتَّ يه ُم بَ ْع ُ
ضنَا بَ ْع ً
ث بَ ْع ُ
ضا»َ .ويِف يرَوايٍَة َع ْن قَ تَ َ
َن أَنَ ً
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ت ه َذا يمن رس ي ي
لَهُ رجل:أ َي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم -؟» ،قَ َ
ََس ْع َ َ
ال« :نَ َع ْم ،أ َْو َح َّدثَيِن َم ْن ََلْ
ول هللا َ -
ْ َُ
َُ ٌ
ي
ي
ي
ي
ب».
يَ ْكذ ْ
ب َوالَ ُكنَّا نَ ْد يري َما ال َكذ ُ
بَ ،وهللا َما ُكنَّا نَ ْكذ ُ
ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  ،-قال أنس بن
وكان الصحابة يتذاكرون َدائ ًما ما يسمعون من رسول هللا َ -
مالكُ « :كنَّا نَ ُكو ُن يع ْن َد الني ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -فَ نَ ْس َم ُع يم ْنهُ احلَ يد َ
يث فَيإ َذا قُ ْمنَا تَ َذا َك ْرََنهُ
َّب َ -
ي
يما بَ ْي نَ نَا َح ََّّت ََْن َفظُهُ».
فَ
السنَّةَ عن رسول هللا من وجوه َيكن حصرها فيما
وإَل جانب هذه اجملالس ،كان الصحابة يَتَ لَ َّق ْو َن ُ

أييت:

بني ُح ْك َم َها ،وينتشر هذا احلكم بني املسلمني مبن َسعوه
[أم حوادث كانت تقع للرسول نفسه ،فَيُ ي ُ
منه ،وقد يكون هؤالء كثرة ُتَُ يكنُ ُه ْم كثرهتم من إذاعة اْلَب بسرعة ،وقد يكونون قلة فيبعث الرسول
الكرمي من ينادي ِف الناس بذلك احلكم.
ضي هللا ع ْنه َّ :-ن رس َ ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم َ ،-م َّر
يمثَ ُ
ال َذلي َ
ك َما َرَواهُ أَبُو ُه َريْ َرَة َ -ر ي َ ُ َ ُ
ول هللا َ -
َُ
ف تَبييع؟» فَأَ ْخب ره ،فَأ ي
ُوح َى إيلَْي يه أَ ْد يخ ْل يَ َد َك في ييه ،فَأَ ْد َخ َل يَ َدهُ فَيإ َذا ُه َو
َ َُ
سأَلَهَُ « :ك ْي َ ُ
بيَر ُج ٍل يَبي ُ
يع طَ َع ًاما ،فَ َ
ول َّي
ي َّ
اَّلل َّ َ -
َم ْب لُ ٌ
ش» وقد يرى رسول هللا
ال لَهُ َر ُس ُ
ول ،فَ َق َ
س يمنَّا َم ْن غَ َّ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم « :-لَْي َ
أو يسمع صحابيا خيطئ ،فيص يحح له خطأه ،ويرشده ،من ذلك ما رواه عمر بن اْلطاب  -ر ي
ض َي
َُ ُ
َ
هللاُ َع ْنهُ  -أنه رأى رجَلً توضأ للصَلة ،فرتك موضع ظفر على ظهر قدمه ،فأبصره النب فقال:
وء َك» ،فرجع فتوضأ ُث صلى .
َح يس ْن ُو ُ
« ْاريج ْع فَأ ْ
ض َ
[بم حوادث كانت تقع للمسلمني ،فيسألون الرسول عنها ،فيُفتيهم وجييبهمُ ،مبيينًا ُح ْك َم ما
سألوا عنه ،من احلوادث ما يتناول خصوصيات السائل نفسه ،ومنها ما يتعلق بغريه ،وَجيعها من
الوقائع اليت تعرض لإلنسان ِف حياته فرتى الصحابة ال خيجلون ِف ذلك كله ،بل يسرعون إَل
املَُعلي يم األول ،ليقفوا على حقيقة تطمئن قلوهبم إليها ،وتثلج صدورهم عندها .وقد خيجل الصحاِب
علي بن أِب
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -فيكلف غريه عبء السؤال ،من ذلك ما يرويه ُّ
من الرسول َ -
اء…
طالب قالُ :ك ْن ُ
ت َر ُجَلً َم َّذ ً
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صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  .-وهذه
[جم وقائع وحوادث شاهد فيها الصحابة تصرفات الرسول َ -
وها إَل من بعدهم
كثرية ِف صَلته وصيامه وحجه وسفره وإقامته  ...فنقلوها إَل التابعني الذين بَلَّغُ َ
ف جانيبا َكبي ي
ي
السن يَّة ،وخاصة هديه ِف العبادات واملعامَلت وسريته  ...ومن ذلك
وهي تُ َؤل ُ َ ً ً
ريا م َن ُ
سؤال جَبيل النب عن اإلَيان ،واإلسَلم واإلحسان وعلم الساعة ،وإجابته عن ذلك كله وقالَ « :اي
اَّلل ورسولُهُ أَ ْعلَم .قَ َ ي ي
يل أ ًََت ُك ْم يُ َعلي ُم ُك ْم يدينَ ُك ْم»
عُ َم ُر ،أَتَ ْد يري َم ْن َّ
السائي ُل؟ قُل ُ
ْتُ َ َ َُّ :
ُ
ال :فَإنَّهُ ج ْيَب ُ
ي
وَيكننا أ ْن نقول َّ
السَلَ ُم  -كانت ُمفوظة عند
الصَلَةُ َو َّ
السنَّةَ ِف عهد رسول هللا َ -علَْيه َ
إن ُ
الصحابة َج ْن بًا إي ََل َج ْن ٍ
ب مع القرآن الكرميَ ،وإي ْن كان نصيب كل صحاِب منها خيتلف عن نصيب
اآلخر ،فمنهم املُ ْكثي ُر من حفظها ،ومنهم املُيق ُّل ،ومنهم املتوسط ِف ذلك .ومن ُث نستطيع أتكيد
ي
لسن يَّة ،وتكفلوا بنقلها إَل التابعني.
أِنم قد أحاطوا ِب ُ
َن بعض السنن فات الصحابة َي
وخيطئ من يَ َّد يعي أ َّ
َج ًيعا بعد أ ْن رأينا مدى عنايتهم هبا ،وحرصهم
ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم -
عليها ،فكيف يغيب عنهم شيء منها ،وهم الذين صحبوا رسول هللا َ -
ي ي
ين َع ًاما قبل اَلجرة وبعدها ،فحفظوا عنه أقواله وأفعاله« ،ونومه ويقظته ،وحركته،
نَ ًفا َوع ْش ير َ
وسكونه ،وقيامه ،وقعوده ،واجتهاده ،وعبادته ،وسريته ،وسراايه ومغازيه ،ومزاحه وزجره ،وخطبه
وأكله وشربه ،ومعاملته أهله ،وأتديبه فرسه وكتبه إَل املسلمني واملشركني ،وعهوده ومواثيقه،
وأحلاظه وأنفاسه وصفاته ،هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة ،وما سألوه عن العبادات
واحلَلل واحلرام أو َتاكموا فيه إليه» فكانوا ِبق خري خلف ْلري سلف  -ر ي
ض َي هللاُ َع ْن ُه ْم .-
َ
ي
الر ُس ي
السَلَ ُم :-
الصَلَةُ َو َّ
السن يَّة يِف َع ْه يد َّ
انْتي َ
ول َ -علَْيه َ
شُ
ار ُ

السنَّةُ مع القرآن الكرمي منذ األايم األوَل للدعوة ،يوم كان املسلمون قلة جيتمعون يس ًّرا ِف
انتشرت ُ
دار األرقم بن عبد مناف ،يَتَ َّ
لق ْو َن تعاليم الدين اْلديد يقرأون القرآن ،ويقيمون شعائرهم ،وما لبث
ي
السَلَ ُم  -أ ْن صدع ِبمر هللا تعاَل ،وكثر املسلمونَ ،و َع َّم اإلسَلم اْلزيرة
الصَلَةُ َو َّ
النب َ -علَْيه َ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم ِ -ف َجيع مراحل الدعوة يبلغ الناس ،ويفتيهم
العربية ،وكان الرسول َ -
ويقضي بينهم ،وخيطبهم ويسوسهم ِف السلم واحلرب ،وِف ي
الر َخ ياءَ ،ويُ َع يل ُم ُه ْم فيحفظون
الش َّد ية َو َّ
السن يَّة ِف اآلفاق منها:
األحكام َويُطبي ُقونَ َها .وقد تضافرت عوامل يع َّد ٍة تَ َك َّفلَ ْ
ت بنشر ُ
ي
السَلَ ُم  ،-وجده ِف تبليغ دعوته ونشر اإلسَلم ،فلم يرتك
الصَلَةُ َو َّ
 - 1نشاط رسول هللا َ -علَْيه َ
وسيلة للدعوة إيالَّ استفاد منها ،وال سبيَلً إالَّ سلكها ،فعرض نفسه على القبائلَ ،وََتَ َّم َل الصعاب
وف األذى ،واتصل بوفود املواسم وعرض عليهم اإلسَلم  ...فلم َأي ُْل ُج ْه ًدا ِف تبليغ الرسالة
صنُ َ
َو ُ
5

السنَّةُ أتخذ مكاِنا ِف نفوس
 ..حَّت َع َّز اإلسَلم وقويت دولته  ..وِف َجيع تلك التطورات كانت ُ

املسلمني.

 - 2طبيعة اإلسَلم ونظامه اْلديد ،الذي جعل الناس يتساءلون عن أحكامه ،وعن رسوله
ي
السَلَ ُم  ،-يسأله
الصَلَةُ َو َّ
وأهدافه ،فكان بعض من يسمع ِبلدعوة يُ ْقبي ُل على رسول هللا َ -علَْيه َ
عن اإلسَلم فيعلن إسَلمه ،وينطلق إَل قومه لييُ بَ يلغَ ُه ْم ما رأى وخيَبهم ما َسع ...
ي
السَلَ ُم  ،-واندفاعهم ِف طلب العلم وحفظه
الصَلَةُ َو َّ
 - 3نشاط أصحاب الرسول َ -علَْيه َ
الص َحابَةُ يَتَ لَ َّق ْو َن
ف َكا َن َّ
وتبليغه ،وقد سبق أَ ْن تكلمت مفصَلً عن نشاطهم العلمي ِف ِبث « َك ْي َ
السنَّةَ؟».
ُ

 - 4أمهات املؤمنني  -ر ي
ض َي هللاُ َع ْن ُه َّن :-
َ

السن يَّة بني نساء املسلمني ،فقد كان بعض
كان ألمهات املؤمنني فضل عظيم ِف تبليغ الدين ،ونشر ُ
ي
ي
السَلَ ُم  -عن أ ُُمويريه َّن فيجدن عند أزواجه
الصَلَةُ َو َّ
النساء خيجلن م ْن أ ْن يسألن رسول هللا َ -علَْيه َ
َّ
ْن عنه ما ال يتاح لغريهن
ما يُشفي غَيليلَ ُه َّنَّ ،
ألِنن على صلة دائمة به ،يَتَ َعل ْم َن منه األحكامَ ،ويَ ْن ُقل َ
نقله ،وقد اشتهرت السيدة عائشة  -ر ي
ض َي هللاُ َع ْن َها  -بعلمها الغزير ،وحرصها على فهم
َ
ت يف ييه َح ََّّت تَ ْع يرفَهَُ ،وأ َّ
َّب
اج َع ْ
األحكام ،فعن ابْ ين أيَِب ُملَْي َكةَ « َكانَ ْ
َن الني َّ
ت الَ تَ ْس َم ُع َش ْي ئًا الَ تَ ْع يرفُهُ إيالَّ َر َ
ي
ي
ول هللاُ تَ َع َاَل
س يَ ُق ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -قَ َ
ت َعائي َ
ب ،قَالَ ْ
شةُ :فَ ُقل ُ
ب ُعذ َ
 َالَ « :م ْن ُحوس َ
ْت أ ََولَْي َ
ف ُحياس ي
ي
ي
ي
ش
ت :فَ َق َ
ريا} [االنشقاق8 :م قَالَ ْ
ال إي ََّّنَا ذَلي َ
ك ال َْع ْر ُ
ضَ ،ولك ْن َم ْن نُوق َ
س ْو َ َ َ ُ
س ًاِب يَس ً
بحَ
{فَ َ
ي
ك»
اب يَ ْه يل ْ
س َ
ا ْحل َ
وتعمقها ِف أحكام اإلسَلم ،فكانت  -بعد وفاة رسول هللا -
وقد عرف املسلمون َسو مكانتهاُّ ،
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّم َّ - -
ومرجعهم ِف كثري من أمور دينهم.
ُمط أنظار طَلب العلم واملستفتني
ُ
َ
َ
 - 5الصحابيات :كان للنساء أثر عظيم ِف حفظ السن يَّة وتبليغها ال يقل عن أثر الصحابة  -ر ي
ض َي
َ
ُ
ي
ي
السَلَ ُم  ،-حَّت إذا
الصَلَةُ َو َّ
ص ُه َّن على حضور جمالس الرسول َ -علَْيه َ
هللاُ َع ْن ُه ْم  ،-وقد رأينا ح ْر َ
ي
َلن
عني َّ
ما رأين الرجال قد غَلَبُ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ،-طلنب منه أ ْن يُ ي َ
وه َّن على رسول هللا َ -
يي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه
جلسات خاصة هب َّن يسألنه فيها عن أمورهن ويستمعن إَل أحاديث رسول هللا َ -
َو َسلَّ َم  ، -وقد كان َلؤالء الصحابيات أثر عظيم ِف ْحل أحكام كثرية تتعلق ِبلنساء وحياهتن
رسول هللا.
الزوجية ،كان من الصعب أ ْن يسأل الصحابة عنها َ
6

ُ - 6ر ُسله َوُوالَّتُهُ:
أصحبت املدينة بعد اَلجرة مقر الدولة اإلسَلمية ،وقاعدة الدعوة :تنبعث منها اَلداية إَل اآلفاق،
ض أمامها عروش الطغيان ،فمن يثرب انطلق رسل النب -
وتتحطَّم على إثرها أصنام الشركَ ،وتَتَ َق َّو ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -إَل القبائل اجملاورة والنائية ،يدعوِنم إَل اإلسَلم ،ويُعليموِنم أحكامه
َ
ي
السَلَ ُم  ،-وكان
الصَلَةُ َو َّ
ونظمه ،عندما كانت قريش َتول بني القبائل املسلمة والنب َ -علَْيه َ
رسول هللا  -يُ َو يجهُ رسله ويرشدهم َويُعلي ُم ُه ْم أصول الدعوة وأيمرهم أ ْن يدعوا إَل هللا ِبحلكمة
واملوعظة احلسنة ،ومن ذلك وصيته ملعاذ بن جبل وألِب موسى األشعري عندما َو َّج َه ُه َما إَل اليمن :
ي
السَلَ ُم « -يَ يس َرا َوالَ تُ َع يس َرا َوبَ يش َرا َوالَ تُنَ يف َرا»،
الصَلَةُ َو َّ
قال َ -علَْيه َ
 - 7الوفود بعد الفتح األعظم َو َح َّج ية الوداع:

ض ُّمو َن َتت
بعد فتح مكة أقبلت وفود العرب من سائر أطراف اْلزيرة العربية يبايعون الرسول َويَ ْن َ

لواء اإلسَلم ،وتتابعت هذه الوفود وكثرت بعد حجة الوداع ،وكان رسول هللا يرحب ِبلوافدين،
أايما ُث تعود إَل
ويعلمهم اإلسَلمَ ،ويُ َز يو َد ُه ْم بنصائحه وإرشاداته ،وكانت بعض الوفود تقيم عنده ً
ي
ي
صلَّى
ام بْ َن ثَ ْعلَبَةَ الذي علمه الرسول َ -
قبائلها تُبَ لغُ ُه ْم الدين احلنيف ،ومن هذه الوفود وفد ض َم َ
هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم  -اإلسَلم ،فعاد إَل قومه ودعاهم فأسلموا ،ووفد عبد القيس ،ووفود بِن حنيفة
وطيء َوكيْن َدةَ وأزد شنوءة ،ووفد رسول ملوك يْحْيَ ْر ،الذين أسلموا وأرسلوا رسوَلم بذلك إَل رسول
ي
ُّه ْم على طاعة
الصَلَةُ َو َّ
كتاِب خيَبهم أنه علم إبسَلمهمَ ،وَحيُث ُ
هللا  ،فبعث إليهم َ -علَْيه َ
السَلَ ُم ً -
والتمسك بدينه ،وفيه و ي
صيَّ تُهُ َلم برسله وببعوثه ،ويوصيهم اْلري ِف الرعية  ...كما قدمت وفود
هللا
ُّ
َ
مهدان ،وجتيب  -قبيلة من كندة  -ووفود ثعلبة وبِن سعد من ُه َذ ٍْمي ووفود كثرية يضيق املقام عن
ذكرها .
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