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 (3)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم                                   
 :  مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالالالالالة والسالالالالالم هلا رسالالالالولآ ا مني وهلا علآ ولالالالالالبآ   عني  اللهم   
 -سهل إ  ما جعلتآ سهال و نت جتعل احلزن إذا شئت سهال   ما بعد: 

وجعلآ   التوحيد هن الشالالالالرد ويدهو إىل  وفقك هللا تعاىل  ن الرسالالالالوك الكرث بعثآ هللا ابلن ارة  اهلم  ف     
ق ومكارم ا مور وجنا ب لك من ا خال اسالالالالالالالالالالالالالنفمن اتبع سالالالالالالالالالالالالالبيلآ فقد حاز حم واجلن ا لإلنس هللا نور  

 يف الدنيا واآلخرة.  ة نفسآوكان سبب ا لسعاد واملضاّك املهالك 
الرتبية من  لالاللها ومنبعها رسالالولنا لالاللا هللا هليآ يف جوانب  هو  :ال ي نتناولآ وهللا املوفق  وإن احلديث

الم قبلآ    (1)ا خالق(  لالالالالالالالالاحعثت  متم بالقائل: )إمنا   وسالالالالالالالاللم فه ا يدك هلا  ن ا نبياء هليهم السالالالالالالالال 
  . (2)ه َو ليتممها ثَ ع  ب   بقي ةكاَنت معهم ه ه ا خالق وبقيت منها   هليآ وسّلمللا هللا 

 أمهية املوضوع: 
ا-ا مم آ سالالالالالالبببإنآ من خالك النظر فيما هتوي      يف ه ا الزمان؛ جيعلك تفيق من عفات  -خصالالالالالالولالالالالالال 

انب و ا هتناء جبتوجب هلا املسالالالالالالالالاللم ما حنن يف من رذائل ومسالالالالالالالالالاو  وإن    لنيل املرام تسالالالالالالالالالعاو   املنام 
ولعالل  كثر من يلزمهم العنالاية    الرتبيالة والتعلم؛  ن ق واَم املسالالالالالالالالالالالالالالتقبالل  يالدي شالالالالالالالالالالالالالالبالاب و  فالاك بيننالا اآلن

ا جور   عل هللاجالشالالالالالالالالالريعة اإلسالالالالالالالالالالمية جاءت اب مر ب لك و   وذلك  ن؛  العلم ومحلتآب لك هم  هل  
يكون بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال القدوة وإن من  هظم س ب ل  التولل ل لك   يف تعليم الناس اخلري وتربيتهم هليآالعظيمة 
َنةح ل َمن كاَن يَرج و اه َ َوالَيوَم ويشالهد ذ ا قولآ تعاىل:   ؛احلسالنة  ﴿َلَقد كاَن َلك م يف َرسالوك  اه     سالَوةح َحسالَ

َر َوذََكَر اه َ َكثري ا﴾ ليآ وسالاللم  ويقتدي بآ فينبغي  ن يتأسالالا كل مسالاللم برسالالوك هللا لالاللا هللا ه  (3)اآلخ 
يف  قوالآ و فعالآ  ويسالالالالالالالاللك يف ذلك مسالالالالالالالاللك الصالالالالالالالالالابة والتابعني ذم  حسالالالالالالالالان من ا ئمة وا تهدين 

 .(4)رضوان هللا هليهم   عني

 

 (.24/333)—التمهيد . حديث مدين لاليحوقاك ابن هبد الرب:   هريرة  يب من حديث  (9074) محد برقم رواه  (1)
 .(2/312)—للالكيم الرتم ينوادر ا لوك يف  حاديث الرسوك  (2)
 [21]ا حزاب:  (3)
 .(2/372)—غاية ا ماين يف الرد هلا النبهاين (4)
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 (4)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 وهي كالتايل:   وفهرس وخامتة نيمبالثني ومطلبوهلا إثره جرى تقسيم البالث إىل:    
 للصغار. ملسو هيلع هللا ىلص عليمآتمبالث:  -1
 وفيآ مطلبان:   للكبار ملسو هيلع هللا ىلص عليمآتمبالث:  -2

 . نساءلل  ملسو هيلع هللا ىلص عليمآمطلب: ت - 
   . رجاكلل  ملسو هيلع هللا ىلص عليمآمطلب: ت - ب 

 اخلامتة. -3
 فهرس املوضوهات. -4
 
 
سالالأك هللا التوفيق والسالالداد  وكما قيل:  جل  من   يسالالهو  وه ل َم ابلضالالرورة  نآ:   هصالالمة إ  لكتاب   

 هللا تعاىل  فدونكم س بل التوالل للتنبيآ والتنويآ واإلفادة. 
 

 0508556198الرقم: 
 A777999A74@GMAIL.COMالربيد: 

 

 

                                                     ******** 
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 (5)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 (للصغار ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه : ول)املبحث األ                       
ما مل يسالالبق الشالالر إليآ  و وىل ما ه    :و رجا القلوب للخري  للخري وهاها   :اهلم  ن خري القلوب 

إيصالالالالالالاك اخلري إىل قلوب  و د املريمنني لريسالالالالالالي فيها  وتنبيههم    :ب يف  جره الراغبونبآ النالالالالالالالالون ورغّ 
قلوهبم وتعمل بآ   هلا معامل الداينة  وحدود الشالالالالالالالالالالالريعة لرياضالالالالالالالالالالالوا هليها وما هليهم  ن تعتقده من الدين

كتاب هللا يطفي غضالالالالالالالب هللا  و ن تعليم الشالالالالالالاليء يف الصالالالالالالالغر  ل تعليم الصالالالالالالالغارجوارحهم؛ فإنآ روي  ن 
 .(5)كالنقش يف احلجر

   اجلميع مالآ  و نالآ يتعلمالآ  دك الكتالاب والسالالالالالالالالالالالالالالنالة هلا وهور دين اإلسالالالالالالالالالالالالالالالم  وسالالالالالالالالالالالالالالهولالة تعلّ وقالد   
فإن كان لالالالغري ا هّلمآ واختالف تعليم النيب لالالاللا هللا هليآ وسالالاللم يف بعا ا لفام  سالالالب من يتعلم  

والشالالفقة هليهم؛ كتعليمآ للغالم ال ي  هلا الرمحة ةمبني  تكانللصالالغار   ملسو هيلع هللا ىلصليمآ  اوتع   مبا يناسالالب حالآ
   .(7):  قل عمنت ابهلل مث استقم (6) بن هباس كقولآو  ؛ كل بشمالآ

ن النيب كان يداهب    وجاء   (8)همليةوهظة   هملآ تربيةكان رسالالالالوك هللا يفعل الشالالالاليء فيكون قد  و 
اجلمل  )نعم :هلا يديآ وركبتآ ويتعلقان بآ من اجلانبني وكان يقوك  انفيمشالالالالالالي (10)واحلسالالالالالالني (9)احلسالالالالالالن

هليهم وقاك كان  م فسالالالالالاللّ  هلا لالالالالالالبيان   امار  كان   (11)ا نسالالالالالال   ومن ذلك  ن    نتما( لكما ونعم العد ن 
 .(12)ملسو هيلع هللا ىلص النيب   حني انطبع يف قلبآ وثبت يف هقلآ فعل  إنس ذلك  فما فعل   النيب يفعلآ

 

 .54لالالال—مقدمة  يب زيد القريواين لكتابآ الرسالة (5)
اذامشي ابن هم رسالالالالالالوك هللا لالالالالالاللا هللا هليآ  هبد هللا بن هباس بن هبد املطلب بن هاشالالالالالالم بن هبد مناف   بو العباس القرشالالالالالالي    (6)

 (.3/291—) سد الغابة وسلم ك  اببنآ العباس
 .(38( برقم: )47/  1 خرجآ مسلم يف  لاليالآ  ) (7)
 . (2/684)—العلوانبن انلح  لعبد هللا تربية ا و د يف اإلسالم (8)
سالالالبل النيب لالالاللا هللا هليآ   مناف القرشالالالي اذامشي  بو حممداحلسالالالن بن هلي بن  يب  الب بن هبد املطلب بن هاشالالالم بن هبد    (9)

 .(2/13—) سد الغابة وسلم
رحيانة النيب لالاللا هللا  احلسالالني بن هلي بن  يب  الب بن هبد املطلب بن هاشالالم بن هبد مناف القرشالالي اذامشي   بو هبد هللا  (10)

 (2/24—) سد الغابة هليآ وسلم
 (1/294—) سد الغابة خادم رسوك هللا للا هللا هليآ وسلم كان يتسما بآ جارياخلزرجي الن  نس بن مالك بن النضر (11)
 (.2/684)—النالح العلوان لعبد هللاتربية ا و د يف اإلسالم  (12)
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 (6)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

ه ا احلديث يعرض لنا جانب ا من تربية النيب هليآ الصالالالالة والسالالالالم للصالالالالابة  وتنشالالالئتهم التنشالالالئة ف
الصالالالالاحلة  ويظهر فيآ تواضالالالالعآ وقربآ منهم وح سالالالالن هرضالالالالآ لالالالاللا هللا هليآ وسالالالاللم  ويتجل ا فيآ قوك ربنا  

ل و َهلَ سالالالالالالالالالالالالالالبالالانالآ:  نالمه مم ياَلتالم و   م  يّ نَي َرسالالالالالالالالالالالالالال  يمه مم عاَيتال آ  َويال زَكّ يه مم َويال َعلّ م ه م  المك تالاَب ﴿ه َو الال   ي باَلعالََث يف  ا م مّ 
َمَة﴾  . (13)َواحلم كم

ولنا يف رسالالالالالالالولنا الكرث لالالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالالاللم ا سالالالالالالالوة  احلسالالالالالالالنة  والقدوة املثلا  فهو املريب املوفق 
 .(14)﴿َوإ ن َك َلَعَلا خ ل ق  َهظ يم ﴾املسد د   كما ولفآ ربآ تبارد وتعاىل فقاك: 

  (15) هروة بن الزبريهن جاء  ومن ذلك ما ؛  منهمَقبوك الإهطاؤهم الثقة و للصالغار   ملسو هيلع هللا ىلصن تعليمآ  وم 
حني هالاجرت وهي حبلا   (17)خرجالت  االاء بنالت  يب بكر : هنمالا قالا   (16)بن الزبري  وفالا مالة بنالت املنال ر
فقدمت قباء فنفست بعبد هللا بقباء مث خرجت حني نفست إىل رسوك هللا للا    (18)بعبد هللا بن الزبري

هللا هليآ وسالالالالاللم ليالنكآ فأخ ه رسالالالالالوك هللا لالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالاللم منها فوضالالالالالعآ يف حجره مث دها بتمرة  
فمكثنا سالاهة نلتمسالها قبل  ن جندها فمضالغها مث بصالقها يف فيآ فإن  وك شاليء   (19)قالت هائشالة :قاك

مث مسالالالآ ولالاللا هليآ وااه هبد هللا   :ريق رسالالوك هللا لالاللا هللا هليآ وسالاللم مث قالت  ااءدخل بطنآ ل
مث جاء وهو ابن سالالالالبع سالالالالنني  و يان ليبايع رسالالالالوك هللا لالالالاللا هللا هليآ وسالالالاللم و مره ب لك الزبري فتبسالالالالم 

 .(20) رسوك هللا للا هللا هليآ وسلم حني رعه مقبال إليآ مث ابيعآ

 

 . 2سورة اجلمعة: عية  (13)
 .4سورة القلم: عية  (14)
)سالالالالالري  هالم    اتبعي وحمدث ومريرخ مسالالالالاللم  و حد فقهاء املدينة السالالالالالبعة  ا سالالالالالدي بو هبد هللا ه روة بن الز بري بن العوام  هو:    (15)

 (.النبالء
فا مة بنت املن ر بن الزبري بن العوام اتبعية  زوجة هشالالام بن هروة وهي  خت هالالالم بن املن ر  جدهتا  ااء بنت  يب  هي:    (16)

 الكامل للمزي(. هت يب ) بنت هبد الرمحن بن  يب بكربكر  قيل  ن  مها حفصة 
.هي:  ااء بنت  يب بكر الصالالالالديق    (17) عمد  بمن  تاليمم  ر و بمن  َكعمب  بمن  سالالالالَ  سالالالاللمت قدكا مبكة    ابن  يب قالافة ه ثمَمان بمن َهام ر  بمن َهمم

 (.8/196—كربىطبقات الالوابيعت رسوك هللا للا هللا هليآ وسلم. )
 (.3/241— سد الغابة) هللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن كالب بن مرة القرشي ا سديبد هو: ه (18)
) سالالد    هائشالالة بنت  يب بكر الصالالديق الصالالديقة بنت الصالالديق  م املريمنني  زول النيب لالاللا هللا هليآ وسالاللم و شالالهر نسالالائآهي:    (19)

 (.7/186—الغابة
 .2146رواه مسلم برقم:  (20)
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 (7)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

مناداتآ مبا ا حتفاء ابلصالغري و   :وهو ملسو هيلع هللا ىلصودونك سالبيل من سالبل التعليم املأثورة هن الرسالوك الكرث 
بن هباس قاك: كنت خلف النيب لالالالالالالالالالالالالالاللا هللا هليآ  هبد هللا؛ كما جاء يف حديث هو  لالالالالالالالالالالالالالاللح و قرب 

اهك  إذا سالالت  وساللم  فقاك: )اي غالم  إين  هلّ مك كلمات: احَف  هللا حيفظمك  احف  هللا جتده جت 
فاسالالأك هللا  وإذا اسالالتعنت فاسالالتعنم ابهلل  واهلم  ن ا مة مل اجتمعتم هلا  ن ينفعود بشالاليء  مل ينفعود 

إن اجتمعوا هلا  ن يضالالالالالرشود بشالالالالاليء  مل يضالالالالالرود إ  بشالالالالاليء  قد كتبآ هللا  إ  بشالالالالاليء قد كتبآ هللا لك  و 
 . (21)هليك  ر فعت ا قالم وجف ت الصالف(

كان رسالالالالالالوك هللا لالالالالالاللا هللا هليآ   :بن مالك حيث قاك نس    يضالالالالالالا يف حديثيظهر ه ا املعىن و 
وهللا    ذهب ويف نفسالالالالالي  ن  ذهب ملا   :فقلت   وسالالالالاللم من  حسالالالالالن الناس خلقا فأرسالالالالالل  يوما حلاجة

فخرجت حىت  مر هلا لبيان وهم يلعبون يف السوق فإذا   :قاك   مرين بآ نيب هللا للا هللا هليآ وسلم
 اي  نيس :رسالالالالالالالوك هللا لالالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالالاللم قابا بقفاي من ورائي فنظرت إليآ وهو يضالالالالالالالالك فقاك

وهللا لقد خدمتآ سالالالالالالالبع سالالالالالالالنني  و  :قاك  نس   نعم  ان  ذهب اي رسالالالالالالالوك هللا :اذهب حيث  مرتك قلت
تسالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالنني ما هلمت قاك لشالالالالالالالالاليء لالالالالالالالالالنعت مل فعلت ك ا وك ا و  لشالالالالالالالالاليء تركت هال فعلت ك ا 

 . (22) وك ا
اليت  مر هبا الشالالالالار  اإلسالالالالالمية   القيم   : يه وإن من  هظم ما ي عتىن بآ يف تعليم الصالالالالبية الصالالالالغار

التعليم يف   :وبقالاؤهالارسالالالالالالالالالالالالالالوخ القيم   بالآ  يتالأتاممالا و  اليت هي  هظم القيم و جّلهالا   العبوديالة؛ كقيمالة  الكرث
كنت  َرد يَف الن يبّ  لالالالالالالل ا هللا  هليآ وسالالالالالالل م هلا قاك:    (23)هن معاذ بن جبل؛ ومن ذلك ما جاء  الصالالالالالالغر

: هللا  وَرسالالالالالالالالالالالالول آ  محار   فقاك يل: اي م عاذ    تدري ما َحقش هللا  هلا الع باد   وما َحقش   الع باد  هلا هللا ؟ ق لت 
يئ ا  وَحقش الع باد  هلا هللا      يال َع ّ َب َمن     هَلم   قاك: َحقش هللا  هلا الع باد   ن يَعب دوه و  ي شالالالر كوا بآ شالالالَ

 .(24)ي شر د  بآ شيئ ا

 

 .حديث حسن لاليح :وقاك (2516برقم: )الرتم ي رواه  (21)
 .2309ومسلم يف  لاليالآ  برقم: , 2616 لاليالآ  برقم:  خرجآ البخاري يف  (22)
 اب هبد الرمحن  وهو  حد السالالالالالبعني ال ين    كان يكىن  ا نصالالالالالاري اخلزرجي مث اجلشالالالالالمي  معاذ بن جبل بن همرو بن  وسهو:    (23)

 (.5187—) سد الغابة شهدوا العقبة من ا نصار
 .( ابختالف يسري30) برقم (  ومسلم2856)برقم  خرجآ البخاري  (24)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (8)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

يب   معاذبنداء  كرر  ملسو هيلع هللا ىلص الرسالوك ن    نيرواية يف الصالالياللآ  جاءت  حديث معاذ امل كور ويف   وجي 
للفت انتباهآ وشالالالده ملا    ؛ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  إمنا فعل الرسالالالوك؛ و لبيك اي رسالالالوك هللا وسالالالعديك   معاذ يف كل مرة:

فرياهي  ديث احل  مَ بل وحىت الكبري ه ظَ    للصالالالالالالالالالالغري  رق التعليم احلسالالالالالالالالالالنة اليت تبيني  من  ه  ريقةوه  رادي  
 ذلك ويستمع. 

 

 (للكبار ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه املبحث الثان: )                        
وك   ؛ كما قاك تعاىل:وللمريمننيلقد كان رسالالوك هللا  سالالوة حسالالنة  لالالالابآ   ﴿ل َقدم َكاَن َلك مم يف  َرسالال 

َوةح   َنةح﴾اه     سالالالالالالالالالالالالالم يف وهنجآ و   حنيد هن  ريقآ؛  ن     ثرهورون اب قتداء بآ واقتفاء وإان مأم   (25)َحسالالالالالالالالالالالالالَ
﴿قال لم إ ن ك نت مم ح  بشوَن اه َ فالات ب ع وين  حي مب بمك م  اه   تعالاىل:  هللا  اتبالاهالآ كمالاك الطالاهالة ولالالالالالالالالالالالالالالالدق اإلكالان؛ قالاك  

يمح﴾ هللا هليآ وسالالالالالالالالالالالاللم هلم ا فجعل هللا اتبا  نبيآ حممد لالالالالالالالالالالالاللا    (26)َوياَلغمف رم َلك مم ذ ن وَبك مم ۗ َواه   َغف ورح ر ح 
 .(27)حلبآ  وه اب من خالفآ

 
 للرجال.   ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه مطلب:  -أ
 .حلوارابالتعليم هو ملمح:  لالابآ  ملسو هيلع هللا ىلص إن من  برز مالمح تعليم الرسوك-1
 و يسالالالالمع كلمة  هليآ قد كر الرسالالالالوك لالالالاللا هللا هليآ وسالالالاللم يف مكان فريى  مرا  يسالالالالتالق التعليق ف     

فتكون ه ه الكلمات من رسالالالالالالوك هللا لالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالاللم هظة وهربة تريثر يف   هليها فيلقي الضالالالالالالوء 
 و يرشالالالدهم هبا ويه ب  هقوذم وقد حياور  لالالالالابآ ليصالالالل معهم إىل فكرة يثبتها يف    لالالالالابآ نفوس  

  .(28)تعاىلويدذم هلا  ريق اخلري املولل إىل رضا هللا  نفوسهم 
م رسوك هللا للا هللا هليآ وسلم بَسالالالالالالالالالالالالاليبم   فإذا امر ة قاك: قد  يث حمن ذلك ما رواه همر الفاروق       

ب ثديها إذ وجدت لالالالالالبيا  يف السالالالالاليب  فأخ تآ فألزقتآ ببطنها فأرضالالالالالعتآ   من السالالالالاليب )ا سالالالالالرى( قد حل  
 

 .6سورة املمتالنة: عية  (25)
 .31سورة عك همران: عية  (26)
 .5/325—جامع البيان للطربي (27)
 .5لالالال—النبوية لعثمان مكانسي ساليب الرتبية  (28)
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 (9)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

   فقاك رسالالالالالالالالالوك هللا لالالالالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالالالالاللم:  ترون ه ه املر ة  ارحة ولدها يف النار وهي تقدر هلا 
 .(29)قاك: فاهلل تعاىل  رحم بعباده من ه ه بولدها وهللا تطرحآ؟ قلنا:   

 الوقت  وكثريا  ما كانت النساء يفعلن ذلك  و دهن  فه ا  مر هاد  وكثريا  ما كان السيب يف ذلك 
 لفالالآ النالالاس  فهو جزء من حيالالاهتم اليوميالالة  ففقالالدوا هبالال ه العالالادة التلالال ذ مبعىن ا مومالالة وا بوة.. فنبههم  

 إليها فت كروها  مث قادهم إىل  هم من ذلك. -وهو املعلم العظيم  -رسوك هللا للا هللا هليآ وسلم 
وهو ليس  اجة  -م إىل حب هللا إايهم ورمحتآ هبم  فإذا هللا تعاىل بقوتآ وهظمتآ وسالالالالالالاللطانآ  قاده

هم هبيده حيتاجونآ يف   إليهم الالالالال حيبهم ه ا احلب الكبري   فال يستالق الالالالال سبالانآ الالالالال  ن يبادلوه حبا   ب
ب هليهم  ن  فال يتوج  حكمآ ماض فيهم    بيده نوالالالالالالاليهم    وناَلَفس  كل حملة وحركة  يف كل  رفة هني  

 .والعمل مبا يرضيآ إليآ خيلصوا يف هبادتآ واإلانبة 
  .(30)~إهنا لفتة هظيمة من املعلم العظيم للا هللا هليآ وسلم

؛  سالالالاللوب احلوار  ملسو هيلع هللا ىلص الرسالالالالوك منعآف  ابلزان ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك ما جاء يف قصالالالالة من اسالالالالتأذن الرسالالالالوك      
هللا هليآ وسالالالاللم فقاك: اي رسالالالالوك هللا  ائ ن يل ابلزان    يب  مامة قاك: إن فىت شالالالالااب   تا النيب  لالالالاللا  فعن  

فالأقبالل القوم هليالآ فزجروه  وقالالوا: مالآ مالآ  فقالاك: ))ادنالآ((  فالدان منالآ قريبال ا  قالاك: فجلس  قالاك: )) حبالآ  
 مالالك؟((  قالالاك:   وهللا  جعل  هللا فالالداءد  قالالاك: ))و  النالالاس حيبونالالآ  مهالالاهتم((  قالالاك: )) فتالبالالآ  

  وهللا اي رسالالالالالالالالالالالالالالوك هللا  جعل  هللا فالداءد  قالاك: ))و  النالاس حيبونالآ لبنالاهتم((  قالاك:  بنتالك؟((  قالاك:  
)) فتالبالالآ  ختالالك((  قالالاك:   وهللا  جعل  هللا فالالداءد  قالالاك: ))و  النالالاس حيبونالالآ  خواهتم((  قالالاك: 

اهت م((  قالالاك: )) فتالبالالآ لعمتالالك؟((  قالالاك:   وهللا  جعل  هللا فالالداءد  قالالاك: ))و  النالالاس حيبونالالآ لعمالال 
)) فتالبالالآ خلالالالتالالك((  قالالاك:   وهللا  جعل  هللا فالالداءد  قالالاك: ))و  النالالاس حيبونالالآ خلالالا هتم((  قالالاك: 

ن فالرمَجآ((  فلم يكن بعد  ذلك الفىت  -فوضالالالع يده هليآ  وقاك: ))اللهم اغفر ذنبآ  و هر قلبآ  وحصالالالّ 
 .(31)يلتفت إىل شيء؛ رواه  محد  سناد لاليح -

 

 .5999برقم:   خرجآ البخاري (29)
 .5لالالال— ساليب الرتبية النبوية لعثمان مكانسي (30)
: ه ا حديث لالالالالالالالالالاليح  يف مسالالالالالالالالالتدركآ وقاك احلاكم     بلفظآ   22641و محد برقم:      خمتصالالالالالالالالالرا   2468برقم:   بو داود  رواه   (31)

 اإلسناد ومل خيّرجاه. 
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 (10)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 .ابحملبةالتعليم ومن املالمح الظاهرة يف فعلآ ملسو هيلع هللا ىلص: -2
لقد جاء رسوك هللا الالالالالالالال للا هللا هليآ وسلم الالالالالالالال ابلنور ال ي  ضاء العامل  و هطا للبشرية مثا  راقيا  
 َرَّب   والقائد واجلندي  والصالالالالالالاحب ولالالالالالالاحبآ  واملتأمل يف 

َريب  وامل
 
يف الرتبية والقيادة مبنهج احلب  بني امل

لا هللا هليآ وسلم الال يرى ذلك واضالا جليا  وقد فعل النيب الال للا هللا هليآ وسلم الال ذلك مع سريتآ الال ل
 ليعطينا القدوة يف ذلك.؛ بعا  لالابآ ال ومنهم معاذ

 خ  بيده وقاك: )اي معاذ  وهللا إين  حبك   ولالالالالالالاليك اي   ملسو هيلع هللا ىلص  عن معاذ بن جبل  ن رسالالالالالالالوك هللاف
وجاء     (32)معاذ   تَدَهن  يف دبر كل لالالالالالالة تقوك: اللهم  ه  هلا ذكرد وشالالالالالكرد وحسالالالالالن هبادتك(

  ن معاذ بن جبل رد  هلا النيب ال للا هللا هليآ وسلم ال قائال: )و ان وهللا  حبك(.: (33)هند البخاري
وّ ر حديث معاذ مَ  ا من معامل احملبة اإلسالالمية  واليت من يارها النصالح واإلرشالاد إىل عم ي صالَ لم ا جديد 

 إين  حبك  و قسالالالالالالالالالم قاك:  وهللا إين  حبك    ملعاذ:قاك   -لالالالالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالالالالاللم-اخلري  فإن  النيب  
 ن آ حيبآ    قسالالالم   -لالالاللا هللا هليآ وسالالاللم- ن  نبينا   -رضالالالي هللا هنآ-وه ه منقبة هظيمة ملعاذ بن جبل 

ا ملالا يلقا إليالآ؛  واحملالب   يالد خر حلبيبالآ إ  مالا هو خري لالآ؛ وإمنالا قالاك هال ا لالآ؛  جالل  ن يكون مسالالالالالالالالالالالالالالَتعال د 
 .(34) نآ يلقيآ إليآ من حمب

مث قالالاك لالالآ:    تالالدهن  ن تقوك دبر كالالل لالالالالالالالالالالالالالالالة   ي: مكتوبالالة   اللهم  ه  هلا ذكرد وهلا 
َح بلطف وحمبة كان ذلك  دها لقبوك ن إذا  ؛ فال شالالالك  ن اإلنسالالالاشالالالكرد وهلا حسالالالن هبادتك  ن صالالال 

 . تعليمآ وتوجيهآ

 .ابلرتهيب والرتغيبسبيل التعليم:  ملسو هيلع هللا ىلصومن تعليمآ -3
ه ا ا سالالاللوب انفع مع  كثر الناس ال ين   نتون إىل احلق إ  برتغيب بنتائج إكاهنم  و فويفهم 

 من  خال  شالالالالالالالالالالالالالاليئالا من مالاك امر  مسالالالالالالالالالالالالالاللم بيمني فالاجرة فليتبوا بيتال ا يف :  ملسو هيلع هللا ىلص  كقولالآ  ؛(35)فعلهمهواقالب  

 

 . 1522رواه  بو داود يف سننآ برقم:  (32)
 . (1/239) يف ا دب املفرد (33)
 شرح حديث معاذ يف موقع اجلمهرة.  (34)
 .)بتصرف يسري( 351لالالالالال—حملمد ملكاوي هقيدة التوحيد يف القرعن الكرث (35)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (11)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

غضالالالالالالالالالالبان  قاك هبد من حلف هلا امر  مسالالالالالالالالالاللم بغري حقآ لقي هللا وهو هليآ : ملسو هيلع هللا ىلصوقولآ     (36)النار 
رَت وَن  }إ ن  ال   ينَ  هللا: مث قر  هلينا رسالوك هللا لاللا هللا هليآ وساللم مصالداقآ من الكتاب هللا هز وجل َيشالم

َاهن  مم َيَن ا قَل يال  ...{ د  اه   َو َكم  إىل عخر اآلية. (37)ب َعهم

فمن لالالالالالالالالالالالالالالور    الكلم قالالد  وج جوامع    ملسو هيلع هللا ىلصكالم فريالالد؛ فالالإنالالآ  وبفكالالان بتنو  بالالديع    ملسو هيلع هللا ىلص  ترغيبالالآو مالالا  
))غالدوة يف  مرفوهال ا: يمالا رواه  نس رضالالالالالالالالالالالالالالي هللا هنالآف ملسو هيلع هللا ىلصهنالآ   ءم راد  مالا جالاالرتغيالب للالالث هلا همالل  

قوس   حدكم  و موضالالالالالالالالالالالع قدم من اجلنة خري من  سالالالالالالالالالالالبيل هللا  و روحة خري من الدنيا وما فيها  وَلقاب  
امر ة من نساء  هل اجلنة ا ّلعت إىل  هل ا رض  ضاءت ما بينهما  وملألت  الدنيا وما فيها  ولو  ن  

 .(38)خري من الدنيا وما فيها(( -يع  مخارها  -ما بينهما رحيا   ولنصيفها هلا ر سها 
   هل    :ذات يوم  لالالالالالالابآ -قاك: قاك النيب _لالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالّلم  (39)ن  سالالالالالامة بن زيدهو 

ر إىل   مّ  وهنر  مشالالاليد وقصالالالر  هتتز ورحيانة    يتأل  فإن اجلنة   خطر ذا هي ورب الكعبة نور    اجلنة م شالالالَ
وخضالالالالرة وحربة   ةدار وفاكهومقام يف  بد يف   كثرية وحلل     يلة وزوجة حسالالالالناء    نضالالالاليجة ويرة   مطرد 

إن شالالالاء هللا  فقاك القوم:   قولوا: قاك:  ا.ذاي رسالالالوك هللا حنن املشالالالمرون    قالوا:  هبية ونعمة يف حَمَل ة هلية 
 .(40) إن شاء هللا

جار  يتبع بعضالالالالالالالآ   مطرد:- الب ذا هن لالالالالالالالدق ورغبة   السالالالالالالالعي سالالالالالالالا  ذا غاية   للجنة:مشالالالالالالالمر 
 .(41)بعضا

 
 

 

ورجالآ رجاك  الربلالالالالالالالالالالالالالالاء  وقاك اذيثمي:  من حديث احلارث بن    (7898واحلاكم برقم: )(  5165 خرجآ ابن حبان برقم: )  (36)
 .(4/181جممع الزوائد ومنبع الفوائد: )  الصاليح

 .77سورة عك همران: عية  (37)
 من حديث ابن مسعود.  1880  ومسلم برقم 2796 خرجآ البخاري برقم  (38)
 (.1/194—وكان يسما: حب رسوك هللا ) سد الغابة يكىن  سامة:  اب حممد  شراحيل سامة بن زيد بن حارثة بن هو:  (39)
   يف إسالالالالالالالالالالالالالالنالاده مقالاك  محالد بن إاالاهيالل:  , وقالاك (2591) (  والبزار389/ 16) (  وابن حبالان4332 خرجالآ ابن مالاجالآ ) (40)

 .(2/590حاشية السندي هلا بن ماجآ: )
 .103لالالال—القيامة و هوالآ لعلي الشالودبيوم اإلكان  (41)
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 . ذمبضرب ا مثاك  م  لالابآ يعلّ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان -4
ومن   القرعن يتعّلم  ويتع  بغريه؛ كما ضالالالالالالالالالرب ربنا تبارد وتعاىل ا مثاك والقصالالالالالالالالال  يف إن املريمن  ف

كم ذلك  ن جنتنب ما وقع فكانت سالالالالبب ا يف هقاهبم؛ وإن السالالالالنة ا مم من ال نوب واملعالالالالالي فيآ    تح 
كان هن  نس بن مالك   ن رسالوك هللا لالل ا هللا هليآ وسالل م  جاء  مبثل ه ا؛ كما  النبوية الشالريفة جاءت  

يقوك: ))  ت َشدّ دوا هلا  نفسكم فيشدّ د هللا هليكم؛ فإن قوم ا َشد دوا هلا  نفسهم فشد د هللا هليهم  
 .(42).((..فتلك بقاايهم يف الص وام ع والدّ اير  رهبانية  ابتدهوها ما كتبناها هليهم

ا نج يف  َمَثل  :  ملسو هيلع هللا ىلصيم واحلث هلا اخلري؛ كما قاك منها للتعل   احلسالالالالن ذكر   :ضالالالالرب ا مثاكو يضالالالال 
ة؛ رحي هالا  يالّ ب  و عم هالا  يالّ ب  وَمثاَلل  املريمن الال ي  املريمن الال ي يقر   القرعن )ويعمالل  بالآ( كَمثاَلل ا  تالمر جال 
  يقر  القرعن كَمثالالل الت مرة؛   ريح ذالالا  و عم هالالا حلوح  وَمثالالل املنالالافق الالال ي يقر  القرعن مثالالل الر حيالالانالالة؛  

ا  يالالّ ب  و عمهالالا مر  وَمثالالل املنالالافق الالال ي   يقر  القرعن كَمثالالل احلنظلالالة؛ ليس ذالالا ريح  و عمهالالا  رحيهالال
 . (43) مر  

 
 للنساء.  ملسو هيلع هللا ىلصمطلب: تعليمه -ب
لنسالالالالالالالائآ ونسالالالالالالالاء املسالالالالالالاللمني من الصالالالالالالالالابيات اجلليالت   ملسو هيلع هللا ىلص ن تعليم النيب   -وفقك هللا-اهلم  

ا بتعليم  كثري ا  الرجاكرضالالي هللا هنهن   خيتلف هن  النسالالاء  وذ ا  فردتآ يف ؛ وهناد ما كان خالالال 
 .يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصمطلب  خاص؛ فدونك هنج الرسوك الكرث  

           :  :واحلياءالصرب وحثهن هلا النساء  ملسو هيلع هللا ىلصتعليمآ  أوًلا
  ناَلقمد ر  هليَك يف  إانّ   فقلن: اي رسالالالوك هللا  - لالالاللا هللا هليآ وسالالالّلم –  هللاجاء نسالالالوة إىل رسالالالوك 

َك  َْمتال َك    جملسالالالالالالالالالالالالالالال  ا  ان يومال  د  َمومهال د ك ن  باَليالالمت  ف الن  َفجالالاءه ن  لال  لالَك    فقالالاك:  فيالالآ فالَواهال دم فيمالا    وكالان  الَوهالم

 

   ورجالآ رجاك الصالاليح غري سالعيد بن هبد الرمحن بن  يب العمياء وهو ثقة اذيثمي:    وقاك  (4904 خرجآ و بو داود برقم: )  (42)
 .(6/256جممع الزوائد ومنبع الفوائد: )

 .من حديث  يب موسا ا شعري (797)برقم (  ومسلم 5111)برقم  رواه البخاري (43)
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 (13)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

ثاَله ن : د  باله مم   الولالالد  كوت  ذالالا َثالثح م َن    امر ةح مالالا م نمك ن     حالالَ َتسالالالالالالالالالالالالالال   امر ةح:إ   دخلالالَت  اجلنالالَة فقالالالالالت     فالَتالم
 .(44) اثمنان  و  قاك: ؟واثمنان  
ا بيات رضالي هللا هنهن وهنايتهن ابففي ه ا احلديث يظهر حرص الصالالا  لعلم الشالرهي وفيآ  يضال 
َك م َن الرّ َجاك  َهَليمَك يف   َما ناَلقمد ر   :جلي ا حني قالوا  احلياءيظهر  من  احلياء   ولكن احلياء مل كنعهنجَممل سالال 

َن يف  الدّ ين « :ت هائشةالتعلم كما قال  .(45)»ن عمَم النّ َساء  ن َساء  ا َنمَصار  ملَم َكمنالعمه ن  احلََياء   َنم يالتالَفق هم
كوت  ذا َثالثح م َن    امر ةح ما م نمك ن   »بقولآ:   ملسو هيلع هللا ىلصكما ذكره الرسالالالالالالوك    لصالالالالالالرب ثواب هظيم؛لإن و 
باله مم  الولد   َتسال    وخصالولال ا النسالاء؛ فإنآ  للمساللمني فينبغي اإلكثار من ذكره    «إ   دخَلت  اجلنةَ  فالَتالم
َي هليآ : (46) ن  اب موسا كما جاء   هلا  بعهن اجلز  والس خليغلب  ا  فالغ ش  َع وَجع ا َشد يد  َوج 

آ  يف   َها شالالالاليئ ا  فالَلم ا  َفَاَق  قاَك:  اََن بَر يءح مم  نم  ورَ مسالالالال  َتط عم  َنم يالر د  َهَليالم ل آ   فالَلمم َيسالالالالم رَ َة  م ن  َهم ر  امم َحجم
ال َقة    ل ا هللا  هليآ وسالالل َم: بَر َ  م َن الصالال  ل ا هللا  هليآ وسالالل َم  إن  َرسالالوَك اه   لالالَ بَر َ  منآ َرسالالوك  اه   لالالَ

 .(47)ل َقة  والش اق ة  واحلَا
والشالالاقة: اليت    هند املصالاليبة  واحلالقة: اليت حلق شالالعرها  املصالاليبة الرافعة لالالوهتا هند  الصالالالقة:  

 هند املصيبة. تشق ثوهبا
ف لك مما   شالالالك و  عنف ا   امل كور   كما يف احلديثالعظيم  ا جر   زاهن هللا  إذا لالالالربن جولكن  

ت إذا لالالاللّ :  ملسو هيلع هللا ىلصجزاء اجلنة إذا  دت ما  مرها هللا بآ؛ قاك  مر ة هده هللا ذن وللمسالالاللمني؛ بل ولل
ادخلي اجلنة من  ي   ذا:املر ة مخسالالالالالالها ولالالالالالالامت شالالالالالالهرها وحصالالالالالالنت فرجها و  اهت زوجها قيل 

 .(48)  بواب اجلنة شئت
 

 

 .من حديث  يب هريرة (2632( ومسلم برقم: )102 خرجآ البخاري برقم: ) (44)
 .(332( ومسلم برقم: )314 خرجآ البخاري برقم: ) (45)
 .هو  بو موسا ا شعري هبد هللا بن قيس  لالايب جليل مشهورهو:  (46)
 .(104) برقم (  ومسلم1296)برقم   خرجآ البخاري (47)
ضطراب فيآ من هبد امللك   وقاك الدارقط :  وا   (4598( والطرباين يف  ا وسل  برقم: )4163 خرجآ ابن حبان برقم: )  (48)

 .وهبد امللك  حد رواتآ( 303/  4العلل الواردة يف ا حاديث النبوية: )
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 (14)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 .ح سن الرتبيةتربية  بنائهن النساء وحثهن هلا  ملسو هيلع هللا ىلصتعليمآ  اثنياا: 

)كلشكم را   وكلشكم مسالالالالالالالريوكح هن رهي ت آ.....واملر ة  راهيةح هلا بيت  باَلعمل ها وولد ه وهي : ملسو هيلع هللا ىلصقاك    
 .(49)مسريولةح هنهم..(

بآ  كثر؛ وذلك  هنن ليسالالالالالالالالالالالالالالوا كالرجاك يف قيامهم ابلكد و ما تعليم ا بناء فإن النسالالالالالالالالالالالالالالاء ي عنون  
ولكن   يع   ن الرجاك    فال يبقون مع  بنائهم كثري ا فإن ه ا قد ي شالالالالالالغل الرجاك والقوامةجلب املاك و 

ت هليآ  حاديث ودلّ  وحسالالالني سالالاللوكهم وتعليمهم الدين بل جيب هليهم تربية  بنائهم  تربية ليس هليهم 
  بنائهم.  والرجاك قدوةح  ذكرها كثرية   يسع 
 : يف شأن ا م وكما قيل

 ا  مش َمدَرَسةح إ ذا  َهَددهَتا            
 .(50) َهَددَت َشعبا   َيّ َب اَ هراق                                        

 

 . مآلزمهن تعلش يو  هنا خيصش ممالدين  النساء  مور ملسو هيلع هللا ىلصتعليمآ  اثلثاا:
قالت: كانت جماورة  م سالالالاللمة زول النيب لالالالاللا هللا هليآ وسالالالاللم  فكانت تدخل   (51)عن  م سالالالالليمف

هليآ  فدخل النيب لالالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالالاللم  فقالت  م سالالالالالالالليم: )اي رسالالالالالالالوك هللا   ر يت إذا ر ت املر ة  ن 
زوجها جيامعها يف املنام  تغتسالالالالالالل؟ فقالت  م سالالالالالاللمة: تربت يداد اي  م سالالالالالالليم  فضالالالالالالالت النسالالالالالالاء هند 

ا هللا هليآ وسالالالاللم  فقالت  م سالالالالليم: إن هللا   يسالالالالتاليي من احلق  وإان إن نسالالالالأك النيب رسالالالالوك هللا لالالالالل 
لالالاللا هللا هليآ وسالالاللم هما  شالالالكل هلينا خريح من  ن نكون منآ هلا همياء  فقاك النيب لالالاللا هللا هليآ 

 ي:  نت  خطأت اي  م سلمة بطلبك منها  ن تفعل الكالم -وسلم لالالالالال  م سلمة: بل  نت تربت يداد 
مث قاك: نعم اي  م سالالالالالليم  هليها الغسالالالالالل إذا ر ت املاء  فقالت  م  -اهتبارد السالالالالالرياك الفقهي فضالالالالاليالةو 

 

 .همرمن حديث هبد هللا بن  (1829برقم: ) ومسلم (893 خرجآ البخاري برقم: ) (49)
 . قالآ: حاف  إبراهيم (50)
 م سالالالالالالليم بنت ملالان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن هامر بن غنم بن هدي بن النجار ا نصالالالالالالارية اخلزرجية  هي:    (51)

 (. 7/333—) سد الغابة النجارية  م  نس بن مالك
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 (15)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

سالالالالالاللمة: اي رسالالالالالالوك هللا  وهل للمر ة ماءح؟ فقاك النيب لالالالالالاللا هللا هليآ وسالالالالالاللم: فأ  يشالالالالالالبهها ولدها؟ هن  
 .(52)شقائق الرجاك(

ذم؛ كمالا كالان ذلالك هنج رسالالالالالالالالالالالالالالولنالا م النالاس والتبيني يفعلا الرجالاك والنسالالالالالالالالالالالالالالاء تعلم  مور الالدين وتعل 
رهبا  ؛ فالقلوب  إن كان ضالالالالالالا     اليأس من لالالالالالالالحآ وهدايتآوهدم    السالالالالالالائل مع مراهاة حاك  ملسو هيلع هللا ىلص الكرث

 . وهو املدبر ذا  درى هبا
 
 
 

                                                   ******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .(311 خرجآ مسلم برقم: ) (52)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (16)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 اخلامتة:                                 
احلمد هلل هلا تيسالريه والشالكر لآ هلا فضاللآ وامتنانآ    شالريك لآ سالبالانآ  فقد  كرمنا هللا 
تعاىل هب ا البالث اليسالالالالالري ورق ا وهددا  و رجو من املوىل جل  وهال  ن يكون هظيما  جر ا وثوااب اي 

ى تفيد كاتبها وتفيد ا مة وتنري ذا  رب العاملني  كما نسالالالالالالالألآ سالالالالالالالبالانآ  ن ك ن  هلينا ببالوث  خر 
 .ابلعديد من العلوم النافعة

تعاىل من  يع ال نوب واخلطااي ونتوب إليآ  وك ا نسالالالالتغفره من نق   يف  ثنا  ونسالالالالتغفر هللا  
 . و زلل  وه ا وهللا  هلم و حكم وللا هللا هلا نبينا حممد وهلا علآ ولالبآ وسّلم

 

 
 

 ه1443/ 7/ 19متَّ واحلمد هلل يف: 
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 (17)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 قائمة املراجع: 
  القرآن الكرمي.-

 سنن البيهقي. - 
 مسند البزار. - ب 

 .للالكيم الرتم ي نوادر ا لوك يف  حاديث الرسوك - ت 

 .غاية ا ماين يف الرد هلا النبهاين - ث 

 .مقدمة  يب زيد القريواين - ل

 .لعبد هللا العلوان تربية ا و د يف اإلسالم - ح

 .  بن ا ثري  سد الغابة - خ

 لاليح البخاري. -د

 لاليح مسلم. -ذ

 لاليح ابن حبان. -ر
 مسند اإلمام  محد.  -ز
 سنن  يب داود.  -س
 ا حاديث املختارة للمقدسي.  -ش
 سنن ابن ماجآ.  -ص
 ا دب املفرد للبخاري.  -ض
 املستدرد للالاكم.  -ط
 .اإلكان بيوم القيامة و هوالآ لعلي الشالود -م
 .ويهقيدة التوحيد يف القرعن الكرث حملمد ملكا - 
 جامع البيان للطربي.  -غ
 . ساليب الرتبية النبوية لعثمان مكانسي -ف
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 (18)  املنهج النبوي يف التعليم 

 

 

 فهرس املوضوعات                           
 3.........................................................التمهيد.................

 5................................................للصغار ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه املبحث األول: 

 8........................ . ........................كبارلل ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه املبحث الثان: 

 8.................................... ..................للرجال ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه مطلب: 

 12................................ نساء......................لل ملسو هيلع هللا ىلصتعليمه مطلب: 

 16................................................................ اخلامتة.........

 17............املراجع............................................................

 
 
 
 

                                                      ******** 
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