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نبياء واملرسلني وعلى آلـه وصـحبه      والصالة والسالم على سيد األ    ،احلمد هللا رب العاملني   
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أمجعني

 :أما بعد 
معلم للنـاس والبشـرية مجيعـاً،على أميتـه          � لقد أكد القرآن الكرمي أن رسول اهللا        

  .وصحراوية بيئته
 علَـيِهم آياِتـِه ويـزكِّيِهم       هو الَِّذي بعثَ ِفي الْأُميني رسولًا منهم يتلُو       {: قال اهللا تعاىل  

 سورة اجلمعة) ٢(} ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضلَاٍل مِبٍني
 .سورة النساء) ٧٩(} وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً وكَفَى ِباللِّه شِهيدا{ : وقال تعاىل
فقد روى ابن ماجه    . معلم هاٍد بصري   �  طهرة أيضا أن رسول اهللا    ت السنة امل  ثبتوكذلك أ 

ذَات يـوٍم ِمـن بعـِض        � خـرج رسـولُ اِهللا      : قَالَ  ،يف سننه عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو      
واُألخرى ،عونَ اللَّه ويد،ِإحداهما يقْرؤونَ الْقُرآنَ  ،فَِإذَا هو ِبحلْقَتينِ  ،فَدخلَ الْمسِجد ،حجِرِه

فَِإنْ ،ويدعونَ اللَّه ،هؤالَِء يقْرؤونَ الْقُرآنَ  ،كُلٌّ علَى خيرٍ  :  � فَقَالَ النِبي   ،يتعلَّمونَ ويعلِّمونَ 
 مطَاهاَء أَعش،  مهعناَء مِإنْ شونَ  ،ولِّمعيونَ ولَّمعتالَِء يؤهو، ا بمِإنـا    ولِّمعم ِعثْت ،  لَـسفَج

مهع١.م 
 معلم؟ فنظرة يسـرية إىل  كان معلماً وأي � إىل جانب ذلك أثبت التاريخ أن رسول اهللا   

، وإىل ما آلت إليه البشرية بعد رسالته، تعطينا          �  ما كانت عليه البشرية قبل رسول اهللا      
 أوفـر   ج على يديه عـدد    ر معلم من املربني خت    فأي .أوضح شاهد ودليل على ثبوت ذلك     

وأهدى من هذا الرسول الكرمي، الذي خترج من حتت يديه هؤالء األصحاب واألتبـاع؟              
 ٢! فكيف كانوا قبله؟ وكيف صاروا بعده؟

                                      
 هحسن لغري) ٢٢٩)(١٥٥ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١
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إن كل واحد من هؤالء األصحاب دليل ناطق على عظم هذا املعلم املريب الفريد األوحد،               
 لو مل يكن لرسـول اهللا     : "يني، يقول فيها  وهذا يذكرنا بكلمة طيبة لبعض اجلهابذة األصول      

 ".معجزة إال أصحابه، لكفوه إلثبات نبوته �
رغم أنه أمي ال يقرأ وال يكتب، قد منحه اهللا تعاىل العلم الـذي ال                � هذا املعلم للخري    

يدانيه أحد من البشر، وأمت عليه النعمة مبا آتاه من شخصية فذة جامعة فريدة، وامنت عليه                
وأَنزلَ اللّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَـم وكَـانَ             { : نهبقوله سبحا 

 .سورة النساء ) ١١٣(} فَضلُ اللِّه علَيك عِظيما
ان حبق املعلم األول للخري يف هذه الدنيا،        كينشر العلم يف الناس ويذيعه بينهم، و       �فنهض  

صاحة لسانه، ونصاعة منطقه، وحالوة أسلوبه، ولطف إشارته، وإشراق         يف مجال بيانه، وف   
روحه، ورحابة صدره، ورقة قلبه، ووفرة حنانه وحكيم شدته، وعظيم انتباهـه، ومسـو              

 ".ِإنما بِعثْت معلِّما: " � ذكائه، وبالغ عنايته، وكثري رفقه بالناس، حىت قال 
ينفع، حىت جعل ذلك دعاًء له يدعو به يف          م الذي ال  م الكرمي من العل   ولقد حذر هذا املعلِّ   

 . � أكثر أحيانه 
املعلم يف الرأفة والرمحة، وترك العنت وحـب اليسـر،           �وقد متثلت شخصية الرسول     

والرفق باملتعلم، واحلرص عليه، وبذل العلم واخلري له يف كل وقـت ومناسـبة، باملكـان      
 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه مـا          {: األمسى واخللق األعلى، قال اهللا تعاىل     

 ِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع ِريصح مِنتسورة التوبة) ١٢٨(} ع. 
يتخري يف تعليمه من األساليب أحسنها وأفضلها، وأوقعها يف نفـس            � وكان رسول اهللا    

وأشدها تثبيتا للعلم يف ذهنه وأكثرها مسـاعدة علـى          املخاطب وأقرا إىل فهمه وعقله،      
  .إيضاًحه له
ن احلديث ألصحابه ألوانا كثرية، فتارة يكون سائالً، وتارة يكـون           كان يلو �فالرسول  

جميباً وتارة جييب السائل بقدر سؤاله، وتارة يزيده على ما سأل، وتارة يضرب املثل ملـا                
م باهللا تعاىل، وتارة يلفت السائل عـن سـؤاله          يريد تعليمه، وتارة يصحب كالمه القس     



 ٣

، وتارة يعلم بطريقة الكتابة، وتارة بطريق الرسم، وتـارة بطريـق             � حلكمة بالغة منه  
 ٣.التشبيه أو التصريح، وتارة بطريق اإلام أو التلويح

هذا وقد انتبه املسلمون أخرياً إىل خطورة استرياد مناهج للتعليم سواء مـن الشـرق أو                
رب ، حيث إا متثل ثقافةً وفكراً خمتلفاً متام االختالف عن منابع ثقافتنا ومثلنا العليـا،                الغ
 :، ومن أمهها كتابان لفت العديد من الكتب يف هذا اال أو

 ،  للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا      وأساليبه يف التعليم     �الرسول املعلم    -األول  
 من  صفحة) ٢٣٨(،وهو مطبوع ومتداول وعدد صفحاته      وهو كتاب قيم ومليء بالفوائد      

 .القطع املتوسط
 وقد ذكر فيه أربعني نوعاً من أنواع األساليب النبوية ، ولكننا ميكن أن ندمج بعضها مع                
بعض فتصبح دون ذلك ، واألمثلة فيه كلها خمرجة من مصادرها ، ولكنها ليست بالكثرية               

 .أحياناً مبثال واحد ، فهو يأيت لكل قاعدة ببعض األمثلة و
 :وهذا مكانه على النت 

http://majles.alukah.net/showthread.php?p=٢٤٣٣٧٩#post

٢٤٣٣٧٩ 
العزيـز   تأليف الشيخ الفاضل فؤاد بن عبـد      )) �املعلم األول     ((  كتاب   – والثاين  

 .الشلهوب

    ::::  وهو موجود مبكتبة صيد الفوائد 

http://saaid.net/book/open.php?cat=�&book=���   

 .وغريها على النت  
 : ثالثة أقسام وخامتة ملدخل وقسمهصفحة من القطع املتوسط ، وقد ٨٠ والكتاب حوايل 

  وفيه أحد عشر موضوعاً ،صفات ينبغي توفرها يف املعلم-القسم األول
  وفيه ستة موضوعات )مهمات وواجبات املعلم ( -القسم الثاين

                                      
  )١٢ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم : انظر كتاب  - ٣



 ٤

 والثالث فيه عشرون موضوعاً )طرق وأساليب التعليم  ( -القسم الثالث 
حاديث املناسبة ، ويعلق عليهـا يف الغالـب          ويف الغالب ميهد لكل موضوع مث يأيت باأل       

 . خبالصة  كل حبثخيتم و.، وهذا التقسيم دقيق وجيد تعليقات نافعة ومفيدة 
  هو أن األحاديث مل يشكل حديثاً واحدا منـها         – بالرغم من أمهيته     – ومما يؤخذ عليه    
 هلذا السبب ، وهو خيرجهـا        مطبعية ، فقد وقعت أخطاء      - على قلتها  –واآليات كذلك   

وترية واحدة يف ذلك ، وكثريا ما يترك التحريج فـال يـذكر اجلـزء               على   مل يسر ولكن  
 .والصفحة أو رقم احلديث 

 واألحاديث اليت ليست يف الصحيحني يعتمد يف الغالب كالم الشيخ ناصر الدين األلباين             
  .رمحه اهللا عليها 

 علمي   يبقى من الكتب النافعة يف هذا اال ، ولكنه حيتاج لتحقيق           – مع ذلك    – ولكنه  
 .الستدراك هذه املالحظات 

وقد رأيت أن أقوم جبمع ما تناثر يف هذا املوضوع اجللل ، والكتابان اللذان أشرت إليهما                
 .استفدت منهما كثريا ، ولكين مل أقف عندمها فقط ، بل جتاوزما كثرياً

 :فأما هذا الكتاب فقد قسمته إىل مدخل وأربعة أبواب 
 وفرها يف املعلم  صفات ينبغي ت=الباب األول
 مهمات وواجبات املعلم  = الباب الثاين

 صفات الرسول املعلم = الباب الثالث
 أساليب الرسول صلى اهللا عليه وسلم التعليمية= الباب الرابع

  �.مث خامتة 
 : وهذه هي مفصلة 

  وفيه أحد عشر مبحثاً ت ينبغي توفرها يف املعلمصفا=الباب األول
  إخالص العلم هللا] ١[
  صدق املعلم]٢ [
  مطابقة القول العمل]٣ [
 واملساواة العدل ]٤ [



 ٥

  التحلي باألخالق الفاضلة واحلميدة]٥ [
  تواضع املعلم]٦ [
  شجاعة املعلم]٧ [
 مزاح املعلم مع تالميذه] ٨[
  الصرب واحتمال الغضب]٩[
  جتنب الكالم الفاحش البذيء]١٠[
  استشارة املعلم لغريه]١١[

 : وهي سبعة  مهمات وواجبات املعلم  =الباب الثاين
  غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإلميان خالل التعليم]١[
  إسداُء النصيحة للمتعلم]٢[
  الرفق باملتعلم وتعليمه باألسلوب احلسن]٣[
  عدم التصريح باألمساء أثناء التوبيخ]٤[
  إلقاء السالم على املتعلِّم قبل الدرس وبعده]٥[
  استخدام العقوبات أثناء التعليم]٦[
  تقدمي املكافآت للمتعلم]٧[

   وفيه مبحثان صفات الرسول املعلم =الباب الثالث
  املعلِّمكلمةٌ موجزةٌ عن شخصيِة الرسول-املبحث األول
 بيان خصائص الرسول املعلِّم وفضاِئله-املبحث الثاين

  التعليمية�أساليب الرسول  =الباب الرابع
  يئة املتعلِّم الستقبال العلم]١[
  االتصال السمعي والبصري بني املعلم واملتعلم]٢[
  األسلوب العملي يف التعليم]٣[
 ب يناسب عقل الطالب وفهمه عرض املادة العلمية بأسلو]٤[
  أسلوب احملاورة واإلقناع العقلي]٥[
  التعليم عن طريق القصص]٦[
  ضرب األمثال أثناء التعليم]٧[
 أسلوب التشويق يف التعليم ]٨[
 يف التعليم) حركات اليدين والرأس (  استخدام اإلمياءات ]٨[



 ٦

  استخدام الرسومات للتوضيح والبيان]١٠[
 التعليل توضيح املسائل املهمة عن طريق ]١١[
  ترك استخراج اجلواب للمتعلم]١٢[
  استخدام التكرار يف التعليم]١٣[
  استخدام أسلوب التقسيم يف التعليم]١٤[
 ام أسلوب االستفهام أثناء التعليم استخد]١٥[
  طرح بعض املسائل العلمية املهمة الختبار مقدرة الطالب العقلية]١٦[
  حثُّ املعلم طالبه على طرح األسئلة]١٧[
 ل من خالل سؤاله،وإجابته مبا يناسب حاله تقدمي السائ]١٨[
  التعليق على إجابة املتعلم]١٩[
 تأخري جواب السائل ملصلحة معينة]٢٠[
 عدم السخرية من سؤال اجلاهل]٢١[
 إعادة السؤال على السائل لتنبيهه إىل السؤال األهم]٢٢[
]٢٣[تأخري جواب السائل إذا كان مرتبطا بشيء عملي 
 السكوت عن جواب السائل ساعة أو حنوها حسب مقتضى احلال]٢٤[
 السؤال واحد واجلواب خمتلف حسب طبيعة السائل]٢٥[
 استخدام القياس أثناء التعليم أو اإلجابة على األسئلة]٢٦[
 احلوار املشوق مع املتعلم]٢٧[
 هل خيص بعض طالبه ببعض العلم دون غريهم ؟]٢٨[
 اإلجياز يف املوعظة]٣٠[
 املناسباِت العاِرضةَ يف التعليم�انِتهازه ]٣١[
 القراءة على العامل]٣٢[
 اجلدال والتنازع يؤدي إىل نسيان املعلم بعض أفكاره]٣٣[
  النهي عن كثرة األسئلة على املعلم]٣٤[
  على حمِو العامية وحتذيره من الفتور يف التعليم والتعلُّم�حضه ]٣٥[
 بالسرية احلسنة واخللق العظيم ���� تعليمه ]٣٦[
 الشرائع بالتدريج ���� تعليمه ]٣٧[
 يف التعليم االعتدالَ والبعد عن اإلمالل�ِرعايته ]٣٨[



 ٧

 الفروق الفردية يف املتعلمني�رعايته ]٣٩[
 أصحابه باإلفادة دون سؤال منهم�ابتداؤه ]٤٠[
 السائلَ عما سأل عنه�إجابته ]٤١[
  عنهالسائلَ بأكثر مما سأل�جوابه ]٤٢[
 السائلَ إىل غري ما سأَل عنه�لَفْته ]٤٣[
 السؤالَ من الساِئل إليفاء بيان احلكم�اسِتعادته ]٤٤[
 بالسكوِت واإلقراِر على ما حدث أمامه�تعليمه ]٤٦[
 باملُمازحِة واملُداعبة�تعليمه ]٤٧[
 التعليم بالقَسم�تأكيده ]٤٨[
  بيد املُخاطَب أو منِكِبه إلثارِة انتباِهه�إمساكُه ]٤٩[
 الشيَء حلمِل الساِمع على االسِتكشاِف عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه�إامه ]٥٠[
 األمر،مث تفصيلُه ليكون أوضح وأمكَن يف احلفظ والفهم�إمجالُه ]٥١[
 بالترغيب والترهيب �تعليمه ]٥٢[
 بالتعريض واإلشارة يف تعليم ما يستحيا منه�اكتفاؤه ]٥٣[
 بتعليم النساء ووعِظهن�اهتمامه ]٥٤[
 الكتابة وسيلةً يف التعليم والتبليغ وحنِومها�اختاذُه ]٥٥[
  الصحابة بتعلُّم اللغة السريانية�أمره ]٥٦[
  قول املعلم ال أدري ملا ال يدري جزء من العلم]٥٧[

 .اية كل حبث خالصة له خمتصرة  ويف 
-------------- 

      لة ،  ة مـن مصـادرها مباشـرة ، مشـكَّ         وأما طريقيت فهي ذكر نصوص القرآن والسن
لصحيحني حكمت عليها مبا يناسبها وفق املنـهج الوسـط يف           جة،وإذا مل تكن  يف ا     وخمر

 .اجلرح والتعديل 
 . وقد قمت بشرح معظم اآليات بشكل خمتصر 

 وكذلك قمت بشرح غريب األحاديث ، وذكر ما يستنبط منها تعليميـا ، وقـد زدت                
 .دة ق عليها لشرح القاعأحاديث كثرية لكل قاعدة تركتها دون تعليق اكتفاء باألمثلة املعلَّ



 ٨

وقد تكررت بعض األحاديث بسبب دخوهلا حتت مباحث متعددة ، وغالب األحاديـث             
  .تدور بني الصحة واحلسن 

 . والباب مفتوح أمام طالب العلم لكي يستنبطوا قواعد وأساليب تعليمية جديدة
 .  غزير املعاين ومتنوعها �فكالم الرسول 

 .ه والدال عليه يف الدارين نسأل اهللا تعاىل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشر
 وأَنزلَ اللّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَـانَ             ...{: قال تعاىل     

 .سورة النساء) ١١٣(} فَضلُ اللِّه علَيك عِظيما
@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@sybjÛa@
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 املعلم مـن أشـرف الوظـائف        ووظيفةُ، يف الفضل والرفعة   مهنة التعليم ال تساويها مهنةٌ    

 وأشرف،ارتفع صاحبها شرفاً ورفعة ً    ،وكلما كانت املادة العلمية أشرف وأنفع     . وأعالها  
واملعلـم إذا أخلـص     . لعلوم األخرى كل حبسبه     مث ا ،العلوم على اإلطالق العلوم الشرعية    

فعن علْقَمةَ  ، كان له أجر عظيم عند اهللا      ى بتعليمه نفع الناس ،وتعليمهم اخلري     وون،عمله هللا 
 علَى الِْمنبـِر قَـالَ      - رضى اهللا عنه     -سِمعت عمر بن الْخطَّاِب     : بِن وقَّاٍص اللَّيِثى قال   

فَمن ،وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى    ،ِإنما اَألعمالُ ِبالنياتِ  « :  يقُولُ   - �  -ِه  سِمعت رسولَ اللَّ  
  .٤.» كَانت ِهجرته ِإلَى دنيا يِصيبها أَو ِإلَى امرأٍَة ينِكحها فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه 

 رجالَِن أَحدهما عاِبد واآلخر عاِلم      - � -ِلى قَالَ ذُِكر ِلرسوِل اللَِّه      عن أَِبى أُمامةَ الْباهِ   و
ثُـم قَـالَ    . »فَضلُ الْعاِلِم علَى الْعاِبِد كَفَضِلى علَى أَدناكُم         « - � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    

أَهلَ السمواِت واَألرِض حتى النملَةَ ِفى جحِرها       ِإنَّ اللَّه ومالَِئكَته و    « - � -رسولُ اللَِّه   
 رياِس الْخلِِّم النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح٥" .»و.  

بل هي مهمـة عسـرية      ،ومهمة املعلم ال تقتصر على طرح املادة العلمية على طالبه فقط          
ـ       –وشاقة   ـ  ارها   وهي يسرية على مـن يس  فهـي تتطلـب مـن املعلـم         –ه  هللا علي

ولو عددنا ما الذي ينبغي توفره يف املعلم لطال بنـا           ،ورعاية ملن حتته  ،ونصحاً،وأمانة،صرباً
وقبل أن ندخل يف فصول هذا الكتاب أحب أن أنوه إىل مسألة توضح مقصـود                . ٦املقام

صـفات  مستنداً يل يف استنباط     ، وأقواله �وهو أنين جعلت من أفعال النيب       ،هذا الكتاب 
 : لقوله تعـاىل    أسوة حسنة  �وذلك ألن لنا يف رسول اهللا       ،املعلم،وطرق التدريس املختلفة  

}                 اللَّـه ذَكَرو الْآِخر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد
 .سورة األحزاب) ٢١(} كَِثريا

                                      
  )١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤

  .بقَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِري )  ٢٩٠١ (- املكرت -سنن الترمذى -  ٥
 . سيأيت تفصيل ذلك ، ولذلك أعرضت عن ذكره ههنا -  ٦
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و الَِّذي بعثَ ِفي الْأُميني رسولًا منهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم            ه{:  وقال تعاىل   
 سورة اجلمعة) ٢(} الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضلَاٍل مِبٍني

الَ . وهو أُمي ِمنهم    ، � لعرِب اُألميني هو محمد     فاُهللا تعالَى هو الِذي أَرسلَ رسوالً ِفي ا       
  بكْتالَ يأُ وقْرالَى           ،يعا اُهللا تلَهزاِت القُرآِن الِتي أَنآي ِهملَيع لُوتِلي ِهماُهللا ِإلي ثَهعب قَدو، مهطهرِلي

    م الشهلِّمِليعقَائِِِد واِئث العبخ ِمن كَامواَألح اِئعا ،رهاررأَسا وهتِحكْمالَِء     ،وـؤكَـانَ ه قَدو
ِإذْ ِإنَّ العرب كَانوا قَـبالً      ،ِفي ضالٍَل بيٍن عن جادِة اهلُدى     ،قَبلَ ِإرساِل النِبي ِإليِهم   ،اُألميونَ

  اِهيمرلَى ِديِن ِإبحِ   ،عوِن التوا عدعتاب يِدثُم،    ِتِهمِقيدِإلَـى ع الَالَتِت الضبرستوا  ،وحـبفأَص
 ِرِكنيش٧.م 

وعن ،ى صحابته فكانوا خري طالب خلري معلم      م ورب  املعلم األول الذي علَّ    - � - وألنه  
وأَحد ، ِفي مسـِجِدهِ   مر ِبمجِلسينِ  � أَنّ رسولَ اِهللا    ،٥عبِد اِهللا بِن عمٍرو رِضي اللَّه عنهما      

           ـهونلِّمعيو ـونَ الِْفقْـهلَّمعتي راآلخِه وونَ ِإلَيغَبريو ونَ اللَّهعدِن ييِلسجِكـال  : فَقَالَ  ،الْم
                                      

 )٥٠٥٧ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧
يستحب لكاتب : فصل  : ((٣٩ : ١)) شرحه على صحيح مسلم((  قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل ، يف مقدمة  ٥

         بوجلَّ أن يكت بذكر اهللا عز راحلديث إذا م)ـلَّ  (أو ) تبارك وتعـاىل (أو ) سبحانه وتعاىل(أو ) تعاىل(أو )  وجلَّعزج
 . أو ما أشبه ذلك ) جلَّت عظَمته(أو ) تبارك امسه(أو ) ذكره

 .  بكاملها ، ال راِمزاً إليهما  أي الصالِة والتسليم  وال مقتصراً على أحدمها)  � : (�وكذلك يكتب عند ذكِر النيب 
وكـذلك  ) . رضي اهللا عنـهما   : (، فإن كان صحابياً ابن صحايب قال        ) رضي اهللا عنه  : ( الصحايب   وكذلك يقول يف  

يترضى ويترحم على سائر العلماء واألخيار  أي يستحب ذلك أيضاً  ، ويكتب كلَّ هذا وإن مل يكن مكتوباً يف األصل                      
 . ء الذي ينقُلُ منه ، فإن هذا ليس روايةً وإمنا هو دعا

وينبغي أن يقرأ كلَّ ما ذكرناه وإن مل يكن مذكوراً يف األصل الذي يقرأ منه ، وال يسأم من تكرِر ذلك ، ومن أَغفَـلَ                         
 )) . هذا حِرم خرياً عظيماً ، وفَوت فضالً جسيماً

) : نبياء وآهلـم تبعـاً هلـم      باب الصالة على األ   ( ، يف آخر     ١٠٠ص  )) األذكار((وقال أيضاً رمحه اهللا تعاىل يف كتابه        
رضي اهللا عنه ،    : يستحب الترضي على الصحابة والتابعني فمن بعدهم ، من العلماِء والعباِد وسائر األخيار ، فيقال                ((

 .  أو رمحه اهللا ، وحنو ذلك 
 الذي عليه اجلمهور استحبابه ،      فليس كما قال ، وال يوافَق عليه ، بل الصحيح         : ، فقط   ) رمحه اهللا : (ويقال يف غريهم    

 . ودالئلُه أكثَر من أن تحصر 
، وكذا ابن عباس ، وابن الزبري ، وابن         ) قال ابن عمر رضي اهللا عنهما     : (فإن كان املذكور صحابياً ابن صحايب ، قال         

                                                                                                                                                                                                                 .                جعفر ، وأسامةُ بن زيد ، وحنوهم ، لتشملَه وأباه مجيعاً 
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ِإلَيِه فَِإنْ  ،رغَبونَأَما هؤالِء فَيدعونَ اللَّه وي    ،الْمجِلسيِن علَى خيٍر وأَحدهما أَفْضلُ ِمن صاِحِبهِ      
    مهعناَء مِإنْ شو مطَاهاَء أَعاِهـلَ      ،شونَ الْجلِّمعيو ونَ الِْعلْملَمعالِء فَيؤا هأَمـلُ   ،وأَفْض مفَه

مهعم لَسج ا ثُملِّمعم ِعثْتا بمِإن٨.و  
علم املُربي الكبري  وال أكرب منه معلمـاً يف البشـر            وهذا املُ .  � إمنا بعثه اهللا معلِّماً     : نعم  

هو الذي تـدين لتعليِمـه وتربيِتـه أُمـم      : واهلادي اُألمي البصري، والرسولُ املبلِّغ املُنري       ،
تخضـع  ،تعد ِمبئـات املاليني   ،وتبجلُه شعوب وأقوام خمتلفة يف شتى أحناء املعمورة       ،كثرية
 وتلتِمس ِرضوانَ اهللا تعاىل يف اتباِعه واالقتداء به ،د ديهوتسترِش،لقوِله

وتنافُِر ،وِشـدة خشـونتهم   ،ومن تأملَ حسن رعايِتـه للعـرِب مـع قَسـوِة ِطباِعهم           
والتفّوا ،إىل أن انقادوا إليـه    ،وصرب على أذاهم  ،وكيف ساسهم واحتمل جفاَءهم   ،أمزجِتهم

وآثروه علـى   ،آبـاَءهم وأقـاربهم   :  أعـز النـاِس عنـدهم        وقاتلوا أمامه ودونه  ،حولَه
وكـان كـلُّ    ،وعشريتهم وإخوام ،وهجروا يف طاعته وِرضاه أَِحباَءهم وأوطام     ،أنفسهم

وال طـالَع كُتـب   ،وهو مل يماِرس الكتاابـة والقـراءة  ، � ذلك  وأعظَم منه  منهم له       
 ... وال أخبار املُربني السالفني ،املاضني

وأنه سـيد   ،والنيب املرسـل  ،هو املعلِّم األولُ   � ومن تأمل هذا حتقّضق له بنظِر العقِل أنه         
 . صلوات اِهللا وسالمه عليه . العاملني 

ال يؤبـه هلـم ِعـدةَ       ،هم قوم يضِربون يف الصـحراء     : ((يقول كارليل يف حال العرب      
وكثُروا بعـد   ،بلةَ األنظار يف العلـوم والِعرفـان      أصبحوا ق ،فلما جاءهم النيب العريب   ،قرون
 ٩)) .ومل يمِض قَرنٌ حىت استضاَءت أطراف األرِض بعقوِلهم وعلوِمهم،وعزوا بعد الِذلّة،الِقلّة

 كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياِتنـا ويـزكِّيكُم ويعلِّمكُـم             {:قال تعاىل   
 سورة البقرة) ١٥١(} الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ

                                      
وسـنن  ) ٢٣٤ (- املكـرت    -وسنن ابن ماجه   ) ٣٠٩٠) (٧١٨ / ١٢ (-املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية       - ٨

 حسن) ٢٤٥٨) (٤٢٨ / ٦ (-املطبوع باسم البحر الزخار ( ومسند البزار ) ٣٥٧ (- املكرت -الدارمى
 ٤ الرسول املعلم ص - ٩
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      هبا رعد قَد الَملَيِه السع اِهيمرتِ    ،كَانَ ِإبيالب ِمن اِعدالقَو فَعري وهـِل      ،وثَ اُهللا ِفي أَهعبأَنْ ي
فاستجاب . ويزكِّيهم  ،ويعلِّمهم الِكتاب واِحلكْمةَ  ،و علَيِهم آياِت اهللاِ   البيِت رسوالً ِمنهم يتلُ   

وأنزلَ ،رسوالً ِمن نسِل ِولِْدِه ِإسماِعيلَ علَيِه السـالَم        � اُهللا تعالَى ِلدعاِئِه وأَرسلَ محمداً      
ِليقْتـِدي ِبـِه    ،ومنهٍج قَوميٍ ،وجعلَ رسولَه علَى خلٍُق عِظيمٍ    ،علَيِه القُرآنَ ِليتلُوه علَى الناسِ    

  اِلِهممونَ يف أَعِمناملُؤ،  ِديِنِهم كَامأَح مهلِّمعالَِق      ،يذَاِئِل اَألخا ِمن رهرطَهيو مهفُوسكِّي نزيو
ظُُلُماِت اجلَهِل وفَساِد اَألخالَِق ِإىل نوِر اِإلمياِن والِعلِْم        ويخِرجهم ِمن   ،وانِحرافاِت اجلَاِهِليةِ 

 .وهو ما صاروا ِإليِه ِفي اِإلسالَِم ،وسمو اَألخالَِق
مجمـِل  وِسريته ِفي أَهِل بيِتِه ومع أَصحاِبِه مفَصلَةً لِ       ،العمِليةُ � وقَد كَانت سنةُ الرسوِل     

ويعلِّمهم مـا  ،كَاِشفَةً عِن املَناِفِع واَألسراِر الِتي تنطَوي علَيها اَألحكَام     ،مبينةً ِلمبهِمهِ ،القُرآِن
 ١٠.ِمما جاَء ِبِه الوحي ،كَانوا يجهلُونه ِمن قَبلُ
فَوجد النـاس   ، � و بكٍْر يستأِْذنُ علَى رسوِل اللَِّه       دخلَ أَب : قَالَ  ،وعن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ    

فَاستأْذَنَ فَأُِذنَ  ،ثُم أَقْبلَ عمر  ،فَدخلَ،فَأُِذنَ ِلأَِبي بكْرٍ  : قَالَ  ،لَم يؤذَنْ ِلأَحٍد ِمنهم   ،جلُوسا ِبباِبهِ 
لَه،   ِبيالن دجفَو �   اؤِنس لَهوا حاِلسجا ،هاِكتا ساِجمفَقَالَ  : قَالَ  ،و :   ِحكئًا أُضيش لَأَقُولَن

  ِبيولَ اللَّهِ  : فَقَالَ  ، � النسا رةَ   ،ياِرجخ تِبن تأَير فَقَةَ ،لَوِني النأَلَتا ،سهِإلَي تفَقُم، أْتجفَو
فَقَام أَبو  ،"يسأَلْنِني النفَقَةَ   ، حوِلي كَما ترى   هن: " وقَالَ  ، � فَضِحك رسولُ اللَِّه    ،عنقَها

تسأَلْن رسولَ  : ِكلَاهما يقُولُ   ،فَقَام عمر ِإلَى حفْصةَ يجأُ عنقَها     ،بكٍْر ِإلَى عاِئشةَ يجأُ عنقَها    
ثُم ،شيئًا أَبـدا لَـيس ِعنـده    � سولَ اللَِّه واللَِّه لَا نسأَلُ ر: فَقُلْن ،ما لَيس ِعنده   � اللَِّه  

يـا أَيهـا النِبـي قُـلْ        :  ثُم نزلَت علَيِه هِذِه الْآيةُ       - أَو ِتسعا وِعشِرين     -اعتزلَهن شهرا   
يـا  : " فَقَالَ  ،فَبـدأَ ِبعاِئشـةَ   : قَالَ  ،ِلأَزواِجك حتى بلَغَ ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجرا عِظيما      

ِإني أُِريد أَنْ أَعِرض علَيِك أَمرا أُِحب أَنْ لَا تعجِلي ِفيِه حتى تستِشـِريي أَبويـِك                ،عاِئشةُ
"،  ةَ        : قَالَتا الْآيهلَيلَا عولَ اللَِّه ؟ فَتسا ري وا همو،  ـ   : قَالَت سا ري ولَ اللَّهِ أَِفيك،  ِشـريتأَس

     ولَهسرو اللَّه ارتلْ أَخ؟ ب يوةَ ،أَبالْآِخر ارالدِبالَِّذي        ،و اِئكِنس أَةً ِمنرام ِبرخأَنْ لَا ت أَلُكأَسو

                                      
 )١٥٨ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٠



 ١٣

ا     : " قَالَ  ،قُلْتهتربِإلَّا أَخ نهأَةٌ ِمنرأَلُِني امسلَا ت،  بي لَم اِإنَّ اللَّهتنعثِْني مـا ،عتنعتلَا مو، لَِكنو
 ١١"بعثَِني معلِّما ميسرا 

    لَِميكَِم السِن الْحةَ باِويعقَالَ  ،وعن م : ولَ اِهللا: قُلْتسا رـٍة  ،ياِهِليٍد ِبجهِديثَ عا حا كُنِإن
والَ ،ذَِلك شيٌء يِجدونه ِفي صـدوِرِهم     : قَالَ  ،ا يتطَيرونَ وِإنَّ ِرجاالً ِمن  ،فَجاَء اللَّه ِباِإلسالَمِ  

مهرضي. 
 ةَ ؟ قَالَ : قُلْتنونَ الْكَهأْتا ياالً ِمنِرجو :موهأْتفَالَ ت. 
 طُّونَ ؟ قَالَ : قُلْتخا ياالً ِمنِرجو :خاِء يِبياَألن ِمن ِبيكَانَ ن طُّقَد،فَذَاك طَّهخ افَقو نفَم. 
يرحمك : فَقُلْت  ،ِإذْ عطَس رجلٌ ِمن الْقَومِ    ،ِفي الصالَةِ  � ثُم بينا أَنا مع رسوِل اِهللا       : قَالَ  
اللَّه،  اِرِهمصِبأَب مقَِني الْقَودفَح،  فَقُلْت : اهاثُكْلَ أُمونَ  ،٤وظُرنت ا لَكُم؟ قَالَ     م ِإلَي  :  بـرفَض

   اِذِهملَى أَفْخع ِديِهمِبأَي مقَالَ  ،الْقَو :   كَتوِني سكِّتسي مهتأَيا رولُ اِهللا    ،فَلَمسر فرصا انفَلَم 
 أَحسـن تعِليمـا     والَ بعـده  ، ما رأَيت معلِّما قَبلَه    ٥فَِبأَِبي هو وأُمي  ،ِمن صالَِتِه دعاِني   �

                                      
  )٣٧٦٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١

هـو  : واملتعنت . املشقّة ، واألذى : وقع غريه يف العنت ، والعنت له معان كثرية ، واملناِسب منها هنا              الذي ي : املعنت  
وعدِم مصارحته ومواجهتـه لعائشـة      �ويف إامه   : قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل       . الذي يطلب زلّة اآلخر وأذاه      

املتعلِّم عن سوء األخالق ، باللّثطِف والتعـريِض مـا          : يم أن يزجر املعلّشم     بالزجر ، إشعار بأنَّ من دقائق صناعة التعل       
أمكن ، من غري تصريح ، وبطريِق الرمحِة من غري توبيخ ، فإن التصريح يهتك حجاب اهليبة ، ويوِرثُ اجلُـرأةَ علـى                       

  .  ٥٧٣ : ٢)) لقديرفيض ا((أفاده املُناوي يف . اهلجوم باخلالف ، ويهيج احلرص على اإلصرار 
وأُمياه بضم اهلمزة وكسر امليم املشددة ، بعدها ياء مث          . ِفقدانُ املرأِة ولَدها    : والثُّكل  . حرف للندبة واحلسرة    :  وا   - ٤

ت ،  ندب أُمي ، بياء املتكلم ، قتقلَب الياء ألفاً ملد الصوت وتلحقها هاء السـك              : وهي  . ألف مث هاء ساكنة للسكت      
وا : واملعـىن   . للمبالغة يف الندب والتحسر     . يا أُمياه ، كما هنا      : وقد يجمع بني األلف والياء فيقال       . يا أُماه   : فيقال  

فإين هلكت ي إيايأُم ين! فَقْدتوفَقَد أمي يب فقد هلكت صابم أي ما أعظَم  ! 
 . أي أَفديه بأيب وأمي -٥



 ١٤

هِني  ،ِمنبرا ضاللَِّه مِني ،ورالَ كَهِني ،٦وبالَ سقَالَ   ،٧و لَِكنو �  :      ـلُحصِذِه الَ يا هنالَتِإنَّ ص
 ١٢."ِإنما هو التسِبيح والتكِْبري وِتالَوةُ الْقُرآِن،ِفيها شيٌء ِمن كَالَِم الناِس

كان معلِّماً وأي معلم؟ فنظرةً يسـريةً إىل مـا           � ت التاريخ أن رسول اهللا      وكذلك أثب 
تعطينا ،وإىل ما آلَت إليه البشرية بعـد رسـالته        ، � كانت عليه البشرية قبل رسول اهللا       

 . أوضح شاهٍد ودليٍل على ثبوت ذلك 
ا البشرية بعد الرسـول     اليت شاهد ،وإذا الحظنا النماذج املعلِّمة اهلادية من النوع اإلنساين       

الذي تتقاصر أمامه   ،رأيناها تدلُّ أقوى الداللة على ِعظم هذا املعلِّم املربي الكبري          � املعلِّم  
 . أمساء كلِّ الكبار الذين عِرفوا وذُكروا يف عالَم التعليم والتربية وتارِخيهما 

الـذي  ،هدى من هذا الرسـول الكرمي     فأي معلِّم من املربني خترج على يديه عدد أوفَر وأ         
إن كـل   ! خترج به هؤالء األصحاب واألتباع؟ فكيف كانوا قبلَه؟ وكيف صاروا بعده؟          

وهذا . واحد من هؤالء األصحاب دليلٌ ناطق على ِعظَم هذا املعلِّم املربي الفريد األوحد              
 لو مل يكن لرسـول اهللا      : يقول فيها   ،يذكِّرنا بكلمٍة طيبٍة جداً لبعض اجلَهابذة األصوليني      

 .لَكَفَوه إلثبات نبوته ،معجزةٌ إال أصحابه �
أرى من املناسب أن أذكر كلمةً وجيزة يف حـذَِر  ،وقبلَ الدخول يف بيان أساليبه يف التعليم 

حىت جعل ذلك دعاًء له يـدعو بـه يف          ،هذا املعلِّم الكرمي وحتذيره من العلم الذي ال ينفع        
  . � أكثر أحيانه 

                                      
 .  أي ما نهرين -٦
 .  أي ما سبين وال عابين -٧

 )١٢٢٧ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٢٤٧) (٢٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢
التكبري ، ومحد اهللا والثناء عليه ، وقراءة القـرآن ، والتسـبيح ، والتشـهد ،            : يعين أن الذي يقال يف الصالة هو هذا         

لك من كالم الناس فيمنع منه يف الصالة ، فال جيوز فيها            وأما ما سوى ذ   . والدعاء ، كما وردت فيها األحاديث أيضاً        
 . تشميت لعاطس ، وال رد سالم ملسلم ، وال جواب سؤال لسائل ، إذ كلُّ ذلك من الكالم  املبِطل للصالة 

 بيانُ  وفيه: (( تعليقاً على هذا احلديث الشريف       ٢٠ : ٥)) شرح صحيح مسلم  ((قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف        
، من عظيم اخلُلُق الذي شِهد اهللا تعاىل له به ، ومن ِرفِْقِه باجلاهل ، ورأفِتِه بأمتـه وشـفقته         �ما كان عليه رسول اهللا      

 )) .يف الرفق باجلاهل ، وحسِن تعليمه ، واللطِف به ، وتقريب الصواب إليه�وفيه التخلُّق خبلُقه . عليهم 



 ١٥

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبـك ِمـن ِعلْـٍم الَ          : كَانَ يقُولُ    � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،فعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
فَعني،فَعرٍل الَ يمعو،عشخقَلٍَب الَ يو،عمسٍل الَ يقَو١٣.و 

«  يقُولُ كَانَ يقُولُ     - � -كَانَ رسولُ اللَِّه    وعن زيِد بِن أَرقَم قَالَ الَ أَقُولُ لَكُم ِإالَّ كَما           
اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن الْعجِز والْكَسِل والْجبِن والْبخِل والْهرِم وعذَاِب الْقَبِر اللَّهـم آِت               

        هِليو تا أَنكَّاهز نم ريخ تا أَنكِّهزا واهقْوفِْسى تِعلٍْم        ن ِمن وذُ ِبكى أَعِإن ما اللَّهالَهوما و
 ١٤.»الَ ينفَع وِمن قَلٍْب الَ يخشع وِمن نفٍْس الَ تشبع وِمن دعوٍة الَ يستجاب لَها 

فهو ،هو العلم الذي يؤدي إىل ضرر لصاحبه أو لغريه مـن النـاس  ) العلم الذي ال ينفع  ( 
فالعلم باِحليل واإلفساد   . إذ الوسيلةُ إىل الشر شر بال ريب      ، حيث ما يؤدي إليه    مذموم من 

وكذلك الِعلـم   ،مذموم يتعوذ باهللا منه   : والطُّرِق اليت يتمكن اعاِلمها من إضاعة احلقوق        
: الذي يتمكن به صاحبه من سِرقة أموال الناس والسطِو عليها وطمِس آثار اجلرمية فيهـا                

 . وهو شر ال ريب فيه ،م ال ينفعِعلْ
وال ينكَر كـونُ    ،اجلهلُ به أحسن على اإلنسان مآالً من العلم به        ،فِمثلُ هذا العلم أو ذاك    

كما يضر حلم الطري وأنواع احللـوى اللطيفـة بالصـيب           ،بعض العلم ضاراً لبعض الناس    
 .بل رب شخص ينفعه اجلهل ببعض األمور ،الرضيع

فاستضـر بـه يف دينـه أو        ،سان خاض فُضوالً منه يف علم ال حاجة لـه به          وكم من إن  
. وذلك غايةُ اخلُسـران     ،وأضاع فيه جزءاً كبرياً من عمره الذي هو أنفس ما ميلكه          ،دنياه

فاللـهم  ،الذي لو مل يخض فيه لكان خـرياً له ،وما كان أغناه عن مثل هذا العلم الفضويل      
 .يا أرحم الرامحني ،وجنبنا ما يضرنا يف ديننا أو دنيانا،ا مبا علَّمتناوانفعن،علِّمنا ما ينفعنا

فهذا الدعاء منه تعليم للعاِلِم واملـتعلِّم       ،معلِّماً حباِلِه ومقاِله مجيعاً    � وقد كان رسول اهللا     
 مبيزان الشرع احلنيف األغر علِّموا إال ما فيه نفعتعلَّموا أو يمجيعاً أن ال ي. 

                                      
 صحيح) ٨٣) (٢٨٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣
  )٧٠٨١ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤



 ١٦

علك بعد تطالع كتابنا هذا يتنب لك أن ما ادعاه منظروا التربية والتعليم مـن إحـداث                 ول
بل ،م به على كل حال    يف التربية والتعليم ليس مبستقيم هلم وال مسلَّ       ،طرق وأساليب متنوعة  

 . واهللا املوفق .  سبقهم بذلك بأربعة عشر قرناً � معلم البشريةإن 
 !!!تعاليم البشر  و� وشتان ما بني تعاليم الرسول 
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  شجاعة املعلم]٧ [
 مزاح املعلم مع تالميذه] ٨[
  الصرب واحتمال الغضب]٩[
  جتنب الكالم الفاحش البذيء]١٠[
 املعلم لغريه استشارة ]١١[
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أمر    أال وهو تأسيس وغرس مبدأ إخالص العلم       ، من املعلمني واملربني    عظيم غفل عنه كثري
ولعمر اهللا كم   .  من الناس عن املنهج الرباين       ١٥فطن له لبعد فئام   وهو أمر ال ي   . والعمل هللا   

ا منها شيئاً وذهبت أدراج الريـاح  من علوم مفيدة وأعمال جليلة لألمة ،مل يستفد أصحا 
ومل جيعلوها يف   ،وذلك ألن أصحاا مل خيلصوا يف علومهم وأعماهلم       . وكانت هباًء منثوراً    

إمنا كانت  ،ومل يكن مههم نفع إخوام املسلمني ذه العلوم واملعارف واألعمال         ،سبيل اهللا 
أي نعـم  ،باًء منثوراًولذلك استحقت أن تكون ه،أغراضهم نيل منصب أو جاه وحنو ذلك     

من مدح وثناء وحنو ذلك ولكن ذلك عاقبته        ،قد ينتفع أولئك بعلومهم ومعارفهم يف الدنيا      
يا أَبا هريرةَ، حدثْنا حِديثًا سـِمعته       : لَه ناِتلُ أَخو الشامِ   : فعن أَِبي هريرةَ، فَقَالَ    ،إىل زوال 

ِإنَّ أَولَ الناِس يقْضى ِفيِه يـوم  : " يقُولُ � ِمعت رسولَ اِهللا س: ، قَالَ  � ِمن رسوِل اِهللا    
: ما عِملْت ِفيها ؟ فَقَـالَ     : رجلٌ استشِهد فَأَتى ِبِه فَعرفَه ِنعمته فَعرفَها، فَقَالَ       : الِْقيامِة ثَلَاثَةٌ 

    تِهدشتى استح ِبيِلكِفي س لْتقَالَ    : ، قَالَ قَاتأَنْ ي تدا أَرمِإن تكَذَب :    ِريٌء فَقَـدفُلَانٌ ج
ِقيلَ فأمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي الناِر، ورجلٌ تعلَّم الِْعلْم وقَرأَ الْقُرآنَ فَـأَتى       

تعلَّمت الِْعلْم وقَرأْت الْقُرآنَ وعلَّمته،     : لْت ِفيها ؟ قَالَ   ما عمِ : ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، فَقَالَ    
فُلَانٌ عاِلم فُلَانٌ قَاِرئ فَقَد ِقيلَ فَسِحب علَى وجِهـِه          : كَذَبت وِإنما أَردت أَنْ يقَالَ    : قَالَ

ما : نواِع الْماِل فَأَتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، فَقَالَ       حتى أُلِْقي ِفي الناِر، ورجلٌ آتاه اُهللا ِمن أَ        
كَـذَبت  : ما تركْت ِمن شيٍء تِحب أَنْ أُنِفق ِإلَّا أَنفَقْت ِفيِه لَك، قَالَ           : عِملْت ِفيها ؟ فقَالَ   
 ١٦"  فَأُِمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي الناِر فُلَانٌ جواد فَقَد ِقيلَ: ِإنما أَردت أَنْ يقَالَ

       ثَهدح ِحيبا اَألصفَيِلٍم ،أَنَّ شسِن مةَ بقْبةِ   ،وعن عِدينالْم ِجدسلَ مخد هٍل قَِد    ،أَنجِبر وفَِإذَا ه
  اسِه النلَيع عمتذَا ؟ قَ   : فقَالَ  ،اجه نةَ : الُوا  مريرو هقَالَ  ،أَب :     نيب تدى قَعتح هِمن تونفَد

                                      
  مجاعة- ١٥
 صحيح وأصله يف مسلم ) ٢٣٧٨) (١٩١ / ٤ (-شعب اإلميان  - ١٦



 ١٩

أَنشدك ِبحقِّي لَما حدثْتِني حـِديثًا      : قُلْت لَه   ،فَلَما سكَت وخالَ  ،وهو يحدثُ الناس  ،يديِه
لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيـِه    ،لَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ   فقَا.عقَلْته وعِلمته  � سِمعته ِمن رسوِل اِهللا     

: فقَـالَ   ،ثُم أَفَاق ،ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَِلـيالً       ،عقَلْته وعِلمته  � رسولُ اِهللا   
هو ِفي هذَا الْبيِت ما معنا أَحـد غَيـِري          وأَنا و ، � لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اِهللا      

هرغَيى   ،ورةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم،كَثَ كَذَِلكفَم،أَفَاق ِهـهِ ،ثُمجو نع حسفقَالَ ،فَم :
ي هذَا الْبيِت ما معه أَحد غَيِري       وأَنا وهو فِ  ، � لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اِهللا      ،أَفْعلُ

هرغَيةً   ،وِديدةً شغشغَ نشن ِههِ    ،ثُمجلَى وا عارالَ خم ِبِه طَِويالً  ،ثُم دتاشو، أَفَاق فقَـالَ   ،ثُم :
ينِزلُ ِإلَى الِْعباِد ِليقِْضي    ،لِْقيامِةِإذَا كَانَ يوم ا   ،أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى   :  � حدثَِني رسولُ اِهللا    

مهنيةٌ  ،باِثيٍة جكُلُّ أُمآنَ      .والْقُر عملٌ ججو ِبِه رعدي نلُ ملٌ،فَأَوجرـِبيِل      ،وـلُ ِفـي سقْتي
لَم أُعلِّمك ما أَنزلْـت علَـى       أَ: فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى ِللْقَاِرِئ      ،ورجلٌ كَِثري الْمالِ  ،اِهللا

كُنت أَقُوم ِبـِه    : فَماذَا عِملْت ِفيما عِلمت ؟ قَالَ       : قَالَ  ،بلَى يا رب  : ؟ قَالَ    � رسوِلي  
: لْمالَِئكَـةُ   كَـذَبت وتقُـولُ لَـه ا      : فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لَه      ،آناَء اللَّيِل وآناَء النهارِ   

تكَذَب،   قُولُ اللَّهيقَالَ     : وأَنْ ي تدلْ أَرب : فُالَنٌ قَاِرئ،    ِقيلَ ذَاك ـاِحِب    ، فَقَدى ِبصتـؤيو
     لَه قُولُ اللَّهاِل فَيٍد ؟ قَالَ            : الْمِإلَى أَح اجتحت كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو ـا    : أَلَملَـى يب

ر؟ قَالَ       : قَالَ  ،ب كتيا آتِفيم ِملْتاذَا عفَم :        لَه قُولُ اللَّه؟ فَي قدصأَتو ِحمأَِصلُ الر تكُن
 :تكَذَب،    الَِئكَةُ لَهقُولُ الْمتو :تكَذَب،   قُولُ اللَّهيو :    يأَن تدـا أَرملْ ِإنفُـالَنٌ  : قَـالَ   ،ب

ادوقِ ،ج فَقَد يلَ ذَاك.         قَالُ لَهِبيِل اِهللا فَيى ِبالَِّذي قُِتلَ ِفي ستؤيقُـولُ       : و؟ فَي اذَا قُِتلْتِفي م :
   ِبيِلكاِد ِفي سِبالِْجه تأُِمر،  ى قُِتلْتتح لْتفَقَات،    لَه قُولُ اللَّهفَي :تالَِئكَةُ   ،كَذَبالْم قُولُ لَهتو

 فَقَد ِقيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ اِهللا       ،فُالَنٌ جِرئ : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ     : للَّه  كَذَبت ويقُولُ ا  : 
 .يا أَبا هريرةَ أُولَِئك الثَّالَثَةُ أَولُ خلِْق اِهللا تسعر ِبِهم النار يوم الِْقيامِة: فقَالَ ،ركْبِتي �

فَأَخبرِني عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَِّذي دخلَ علَى معاِويةَ فَأَخبره ِبهذَا           : ِبي الْوِليِد   قَالَ الْوِليد بن أَ   
 .الْخبِر

 فَـدخلَ : قَالَ  ،أَنه كَانَ سيافًا ِلمعاِويةَ   ،قَالَ أَبو عثْمانَ الْوِليد وحدثَِني الْعالَُء بن أَِبي حِكيمٍ        
فَكَيف ِبمن  ،قَد فُِعلَ ِبهؤالَِء ِمثْلُ هذَا    : فقَالَ معاِويةُ   ،فَحدثَه ِبهذَا عن أَِبي هريرةَ    ،علَيِه رجلٌ 



 ٢٠

            اِلكه ها أَننى ظَنتا حِديدكَاًء شةُ باِويعكَى مب اِس ؟ ثُمالن ِمن ِقيا  ،بقُلْنـ   : و ا هاَءنج ذَا قَد
 رلُ ِبشجةُ  ،الراِويعم أَفَاق ِههِ  ،ثُمجو نع حسمفقَالَ  ،و :    ولُهسرو اللَّه قدص}   ِريدكَانَ ي نم

س وهم ِفيها الَ يبخسونَ أُولَِئك الَِّذين لَـي       ،نوف ِإلَيِهم أَعمالَهم ِفيها   ،الْحياةَ الدنيا وِزينتها  
ارِة ِإالَّ النِفي اآلِخر ما،لَهوا ِفيهعنا صِبطَ محلُونَ،ومعوا يا كَاناِطلٌ مب١٧: ].هود [} و 

  باملربني واملعلمني أن يغرسوا يف نفوس ناشئتهم إخالص العلـم والعمـل             ولذا كان حري 
ء من الناس فذلك فضل      وثنا مث إن حصل بعد ذلك مدح     ،وابتغاء األجر والثواب من اهللا    ،هللا

مث ألقى اهللا   ،فأما إذا عِملَ العملَ هللا خالصاً     : ١٨قال ابن رجب    . من اهللا ونعمة واحلمد هللا      
مل يضره  ،واستبشر بذلك ،ففرح بفضل اهللا ورمحته   ،قُلوِب املؤمنني بذلك   له الثَّناء احلسن يف   

 أَرأَيـت الرجـلَ     - � -رسوِل اللَِّه   ذلك ،ويف هذا املعىن جاء حديثُ أَِبى ذَر قَالَ ِقيلَ لِ          
أخرجـه  . »ِتلْك عاِجلُ بشرى الْمؤِمِن     « يعملُ الْعملَ ِمن الْخيِر ويحمده الناس علَيِه قَالَ         

 ١٩ مسلم
ها الصدور واهللا سبحانه وتعاىل ال ختفى عليه خافيـة           حملُّ والنيةُ،ومدار ذلك كله على النية    

لْ ِإن تخفُواْ ما ِفي صدوِركُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما ِفي السماواِت ومـا ِفـي                  قُ{
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهِض وسورة آل عمران) ٢٩(} األر . 

 .ل عمله،وأجر من اهللا ومئوبة وفمن كانت نيته هللا خالصة فليبشر بقب

 : اخلالصة 

 .املعلم أن يغرس يف نفوس طالبه حقيقة اإلخالص علي  )١(

                                      
 صحيح ) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقْ      : قَالَ أَبا مِن كُلُّهنالساِب وِعيِد ِفي الِْكتأَلْفَاظُ الْو     وهٍط ، ورةٌ ِبشونـلَّ      : رج لَ اللَّهفَضتِإالَّ أَنْ ي
                    ِن ِمـننالساِب وا ِفي الِْكتكُلُّ ما وهلَيِة عقُوبونَ الْعاِل ، دالِْخص اِن ِتلْكغُفْرفِْو واِل ِبالْعالِْخص ِكِب ِتلْكترلَى مالَ ععو

  ونقْرِد معأَلْفَاِظ الْو     وهٍط ، ورِإنْ                : ةٌ ِبش ، اقَبعى يتِل ، حالِْفع لَى ذَِلكةَ عقُوبِبِه الْع ِجبوتسا يا ماِملُهع ِكبترِإالَّ أَنْ ي
 .عِللَم يتفَضلَ علَيِه ِبالْعفِْو ، ثُم يعطَى ذَِلك الثَّواب الَِّذي وِعد ِبِه ِمن أَجِل ذَِلك الِْف

 )٣٦ / ٣ (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ١٨
  )٦٨٩١ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩



 ٢١

 .والتذكري ا دائماً ،وعلى املعلم استصحاب تلك احلقيقة يف بدايات األعمال )٢(
 .من حرم اإلخالص حرم اخلري كله ) ٣(

 ــــــــ

]@@@@RRRR[@áÜÈ½a@Ö†•@@áÜÈ½a@Ö†•@@áÜÈ½a@Ö†•@@áÜÈ½a@Ö†•@ZZZZ@@@@

 
يـه علـيهم مـن      ومبا ميل ،إذا فقده فقد ثقة الناس بعلمه     ،إن الصدق تاج على رأس املعلم     

ألن الطالب يف الغالب يتقبل من معلمه كل ما يقوله ،فإذا بان للطالب كـذب               ،معلومات
ويؤدي إىل سقوطه مـن أعـني       ،فإن ذلك ينعكس عليه مباشرة    ،معلمهم يف بعض األمور   

 . طالبه 
ورغب املـؤمنني أن    ،وقد أثىن اهللا على الصادقني    ،والصدق منجاة للعبد يف الدنيا واآلخرة     

) ١١٩(} يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصـاِدِقني          {: من أهله بقوله     يكونوا
قَـالَ  : فعن عبِد اِهللا، قَالَ   ،وأرشد املعلم األول إىل أن الصدق يهدي إىل اجلنة        ،سورة التوبة 
وِإنَّ الِْبر يهِدي ِإلَى الْجنـِة، وِإنَّ الرجـلَ         ،ِإنَّ الصدق يهِدي ِإلَى الِْبر    : "  � رسولُ اِهللا   

وِإنَّ الْفُجور يهِدي   ،لَيصدق حتى يكْتب ِعند اِهللا صديقًا، وِإنَّ الْكَِذب يهِدي ِإلَى الْفُجورِ          
 ٢٠"ذَّابا ِإلَى الناِر، وِإنَّ الرجلَ لَيكِْذب حتى يكْتب ِعند اِهللا كَ

        ِبيِديثَ ِإلَى النالْح فَعِد اِهللا، ربع نلٌ،        : " قَالَ � وعزلَا هو دج هِمن صلُحلَا ي ِإنَّ الْكَِذب
             ِدي ِإلَى الِْبرهي قدِإنَّ الص ،لَه ِجزنلَا ي ثُم ،هنلُ ابجالر ِعدلَا أَنْ يـ   ،و هي ِإنَّ الِْبرِدي ِإلَـى   و

     ورِدي ِإلَى الْفُجهي ِإنَّ الْكَِذبِة، ونـاِدِق         ،الْجقَالُ ِللصي هاِر، ِإنِدي ِإلَى النهي ورِإنَّ الْفُجو
 ربو قدص،   رفَجو قَالُ ِللْكَاِذِب كَذَبييقًا،       ،واِهللا صد دِعن بكْتى يتح قدصلَ لَيجِإنَّ الرو 

   ٢١"ويكِْذب حتى يكْتب ِعند اِهللا كَذَّابا 

                                      
 - املكـرت    -وصحيح مسـلم   ) ٦٠٩٤ ( - املكرت   -وصحيح البخارى  ) ٤٤٥٠) (٤٣٨ / ٦ (-شعب اإلميان    - ٢٠
)٦٨٠٣(  

 صحيح ) ٤٤٥٣) (٤٤١ / ٦ (-شعب اإلميان  - ٢١



 ٢٢

ومل يعهد منه كفار    ،بالصادق األمني ى   كان يسم  � ناجند أن نبي  ،وعند تأمل السرية النبوية   
ال لكذبـه   ،عاداه سـادات قـريش وأعيـام      ،وملا بعث وظهر أمره   . مكة كذبة واحدة    

فعِن ،يبتهم وجاههم ومقامهم بني القبائل    وخوفاً من سقوط ه   ،ولكن استكباراً وجترباً  ،عليهم
  -صِعد النِبى   ) وأَنِذر عِشريتك اَألقْرِبني    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى اهللا عنهما     -ابِن عباٍس   

تـى  ِلبطُـوِن قُـريٍش ح    . » يا بِنى عِدى    ،يا بِنى ِفهرٍ  «  علَى الصفَا فَجعلَ يناِدى      - �
فَجاَء أَبو لَهٍب   ،فَجعلَ الرجلُ ِإذَا لَم يستِطع أَنْ يخرج أَرسلَ رسوالً ِلينظُر ما هو           ،اجتمعوا

مصدِقى أَكُنتم  ،أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيالً ِبالْواِدى تِريد أَنْ تِغري علَيكُم         « وقُريش فَقَالَ   
 « . معقًا      ،قَالُوا نِإالَّ ِصد كلَيا عنبرا جِديٍد        « قَالَ  . مذَاٍب شع ىدي نيب لَكُم ِذيرى نفَِإن «
مـا  * ب  تبت يدا أَِبى لَهٍب وت    ( أَِلهذَا جمعتنا فَنزلَت    ،فَقَالَ أَبو لَهٍب تبا لَك ساِئر الْيومِ      . 

 با كَسمو الُهم هنى ع٢٢)أَغْن 
علَـى أَِبـي     � مر النِبي   : عن أَِبي ِإسحاق قَالَ     فوقد صرح حبقيقة ذلك بعض أعيام         

قَـالَ  فَ. هذَا نِبيكُم يا بِني عبِد شمٍس       : فَقَالَ أَبو جهٍل    ،وهما جاِلسانِ ،وأَِبي سفْيانَ ،جهٍل
فَقَالَ أَبـو   . وتعجب أَنْ يكُونَ ِمنا نِبي والنِبي يكُونُ ِفيمن هو أَقَلُّ ِمنا وأَذَلُّ             : أَبو سفْيانَ   

"   فَقَالَ،يسمع فَأَتاهم  � ورسولُ اللَِّه   ،عِجبت أَنْ يخرج غُلَام ِمن بيِن شيوٍخ نِبيا       : جهٍل  
وأَما أَنت يـا أَبـا      ،ولَِكنك حِميت ِللْأَصلِ  ،فَما ِللَِّه ورسوِلِه غَِضبت   ،أَما أَنت يا أَبا سفْيانَ    

ِتـك  ِبئْسما تِعدِني ابن أَِخي ِمن نبو     : قَالَ  " . الْحكَِم فَواللَِّه لَتضحكَن قَِليلًا ولَتبِكين كَِثريا       
"٢٣  

قَالَ عبـد   ، كبري يف دخول كثري من الناس يف دين اهللا          بالصدق أثر  � ولقد كان التصافه    
 قَِدم رسـولُ اِهللا    : الْمِدينةَ أنجفَلَ الناس ِقبلَه، فَقَالُوا     � لَما قَِدم رسولُ اِهللا     : اِهللا بن سلَامٍ  

لَما تبينت وجهه عرفْت أَنَّ وجهه لَيس ِبوجـِه كَـذَّاٍب،           ، فَِجئْت ِفي الناِس أَنظُر، فَ      �

                                      
  )٤٧٧٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٢
٢٣ - ِقيهيِة ِللْبوبلَاِئلُ النحسن مرسل ) ٥٩٠( د 



 ٢٣

يا أَيها الناس، أَفْشوا السـلَام، وِصـلُوا    : " فَتكَلَّم فَكَانَ أَولَ شيٍء سِمعته تكَلَّم ِبِه أَنْ قَالَ        
  ٢٤"اللَّيِل والناس ِنيام، تدخلُوا الْجنةَ ِبسلَاٍم الْأَرحام، وأَطِْعموا الطَّعام، وصلَّوا ِب

ويرفع من شأنه   ،ويكسبه احترام املعلمني  ، املعلم يدعو املتعلم إىل الثقة به ومبا يقول        وصدق
واليت منـها نقـل     ،يف عمله،ويتمثل صدق املعلم يف مستلزمات املسئولية امللقاة على عاتقه         

فإن مل يكن املعلم متحلياً بالصـدق فإنـه         ،ائق ومعلومات لألجيال  املعرفة مبا فيها من حق    
وحقائق ومعلومات مغـايرة للصـورة الـيت جيـب أن           ،سينقل هلم علماً ناقصاً ومبتوراً    

وإذا تعود التلميذ على قبول هذا السلوك السيء من املعلم فإنه رمبا يستحسن هـذا               ،ينقلها
  ٢٥.ى اتمع أ ه وهو أمر خطري عل،العمل حىت يصبح مالزماً له

: يقول الشيخ حممد مجيل زينـو       . وإليك أيها املعلم مثاالً يبني أثر الكذب على الطالب          
فأجاب املعلم مـدافعاً    ،حدث أن سأل أحد الطالب معلمه مستنكراً تدخني أحد املعلمني         

: وحني خرج التلميذ من الصف قال       ،بأن سبب تدخينه هو نصيحة الطبيب له      ،عن زميله 
وبني خطـأ   ،وحبذا لو صدق املعلم يف إجابته     ) قال حممد مجيل    . ( علم يكذب علينا    إن امل 
فلو فعل ذلك لكسب    ،متلف للمال ،مؤذ للجار ،ألنه مضر باجلسم  ،بأن التدخني حرام  ،زميله

إن هذا املعلم فـرد مـن       : ويستطيع أن يقول هذا املعلم إىل طالبه        ، وحبهم  ثقة الطالب 
 . ٢٦.. فهو يصيب وخيطئ ،شريةالناس جتري عليه األعراض الب

 : اخلالصة   
 .الصدق جناة للمعلم يف الدنيا واآلخرة  )١(
 .وفاقد للثقة ،عائق عن التلقي،الكذب على الطالب ) ٢(

                                      
 صحيح ) ٨٣٧٥) (١٨٣ / ١١ (-شعب اإلميان  - ٢٤
٢٥ -  

http://www.rasoulallah.net/subject٢.asp?lang=ar&parent_id=١٠٨&sub_id=

١١٤٥ 
http://islamport.com/d/٣/amm/١/١٢١/٢٢٦١.html 

  .١٤ نداء إىل املربني ص ٢٦



 ٢٤

 .وال يقتصر على منتحله ،الكذب أثره يتعدى إىل اتمع ) ٣(

  ــــــــ
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كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما       ) ٢(نوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ       يا أَيها الَِّذين آم   {:قال تعاىل   
 ]٢،٣: الصف }) ٣(لَا تفْعلُونَ 

 َألي شيٍء تقُولُونَ  : فَيقُولُ تعالَى   ،أَو يقُولُ قَوالً الَ يِفي ِبهِ     ،ينِكر اُهللا تعالَى علَى من يِعد وعداً      
حتى ِإذَا طُِلب ِمنكُم ِفعلُ ذَِلك كَِرهتم ذَِلك ولَم         ،لَوِددنا أَنْ نفْعلَ كََذَا وكَذَا ِمن أَفْعاِل اخلَيرِ       

 . .تفْعلُوه؟ 
ِإنه يكْره كُرهـاً    : م  فَقَالَ لَه ، وأَكَّد اُهللا تعالَى ِإنكَاره هذَا علَى هؤالَِء القَاِئِلني ما الَ يفْعلُونَ          

كَما ،شِديداً أَنْ تقُولُوا شيئاً الَ تفْعلُونه َألنَّ الوَفَاَء ِبالعهِد والوعِد ينمي الثِّقَةَ بني أَفْراِد اِجلماعةِ              
 ٢٧.أَنَّ فُشو اخلُلِْف ِبالوعِد يضِعفُها 

أن يكون أبعد   ،والناهي عن الشر  ،ل الناس مبادرة إليه   وهلذا ينبغي لآلمر باخلري أن يكون أو      
أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَـالَ          { :قال تعاىل   ،الناس عنه 

 .سورة البقرة) ٤٤(} تعِقلُونَ
 أَنْ يأْمروا الناس ِباخلَيِر والِبر وطَاعـِة        -لِكتاِب   وهم أَهلُ ا   -ينِعى اُهللا تعالَى علَى اليهوِد      

فَالَ يأْتِمرونَ ِبما يـأْمرونَ     ،وحملَها علَى طَاعِة اهللاِ   ،ِفي حاِل أَنهم ينسونَ وعظَ أَنفُِسِهم     ،اِهللا
ويعلَمونَ ما ِفيِه ِمن عقَاِب يِحلُّ      ، اِهللا املُنزلَ ِإلَيِهم   مع أَنهم يتلُونَ ِكتاب   ،ِبِه غَيرهم ِمن الناسِ   

 .ِبمن يقَصر ِفي الِقياِم مبا أَمر اُهللا
           ماَءهوأَه اِفقوا يِإالَّ م احلَق ونَ ِمنذْكُرالَ ي مهانَ ِمنبهالرو ارباَألح لِكنا   ،ولُونَ ِبممعال يو

 اِتِهموهش ضاركَاِم ِإذَا عاَألح ٢٨.ِفيِه ِمن 
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يا قَوِم أَرأَيتم ِإن كُنت علَى بينٍة من ربي ورزقَِني ِمنه ِرزقًا             { : وقال شعيب عليه السالم     
الَّ اِإلصالَح ما اسـتطَعت ومـا       حسنا وما أُِريد أَنْ أُخاِلفَكُم ِإلَى ما أَنهاكُم عنه ِإنْ أُِريد إِ           

ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عوسورة هود) ٨٨(} ت   
وكان ينهاهم عن الشر وهـو أول       ، كان يأمر الناس باخلري وهو أول من يأتيه        �ورسولنا  

وال عجب فقـد كـان   ،الموهذا من كمال خلقه عليه الصالة والس     ،من جيتنبه ويبتعد عنه   
يـا أُم   : فَقُلْت  ،أَتيـت عاِئشـةَ   : قَـالَ   ، فعن سعِد بِن ِهشاِم بـِن عاِمرٍ       .خلقه القرآن   

ِمِننيؤوِل اِهللا     ،الْمسلُِق رِبِريِني ِبخأَخ � ،  آنَ  : قَالَتالْقُر لُقُهآنَ  ،كَانَ خأُ الْقُرقْرا تلَ  ،أَمقَـو
 زلَّ   اِهللا عجِظيمٍ   {:  ولٍُق علَى خلَع كِإنو{،  لَ   : قُلْتتبأَنْ أَت ي أُِريدفَِإن،  لْ : قَالَتفْعا ،الَ تأَم
وقَـد  ، � حسنةٌ ؟ فَقَد تزوج رسولُ اِهللا       } لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اِهللا أُسوةٌ      {: تقْرأُ  

لَه ِلد٢٩.و  
يتبني لنا ذلك من خـالل   ،أسرع يف االستجابة من جمرد القول مبفرده      ،ول العمل ومطاقة الق 

فعنـدما صـاحل    . واملسلمني معه يف قصة احلديبية      ،�عرض هذا احلدث الذي وقع للنيب       
املشركون املسلمني على شروط معينة ومنها أن يرجع املسلمون من عامهم هذا عن مكة              

 .وحيجوا يف عامهم املقبل 
 ِن الزفعِريرِ    ،هيبالز نةُ بورِني عربةَ   ،قَالَ أَخمرخِن مِر بوِن الِْمسكَـِم     ،عـِن الْحاِن بورمو

زمن الْحديِبيِة ِفـي     � خرج النِبي   : قَاالَ  ،يصدق كُلُّ واِحٍد ِمنهما حِديثُه حِديثُ صاِحِبهِ      
ثُم ،وأَشـعر  � قَلَّد رسولُ اِهللا    ،حتى ِإذَا كَانوا ِبِذي الْحلَيفَةِ    ،ِمن أَصحاِبهِ ِبضع عشرةَ ِمائَةً    

          ِجيئُهةَ ياعزخ الً ِمنجر ا لَهنيِه عيدي نيثَ بعبِة ورمِبالْع مرشٍ ،أَحيِر قُربولُ اِهللا   ،ِبخسر ارسو 
ِإني تركْت  : فَقَالَ  ،أَتاه عينه الْخزاِعي  ،قَِريبا ِمن عسفَانَ  ، ِبغِديِر اَألشطَاطِ  حتى ِإذَا كَانَ  ، �

  يلُؤ نب بكَع،  يلُؤ نب اِمرعو،   اِبيشاَألح وا لَكعمج قَد،     مهةً وا كَِثريوعمج وا لَكعمجو
   ِن الْبع وكادصو قَاِتلُوكامِ مرِت الْحي،    ِبيِميلَ ِإلَـى       :  �  فَقَالَ الننَ أَنْ نورأَت لَيوا عأَِشري

    مهِصيبفَن موهانأَع الَِء الَِّذينؤه اِريذَر،     وِننيـزحم وِرينتووا مدوا قَعدا   ،فَِإنْ قَعـوجِإنْ نو
                                                                                               

 )٥١ / ١ (- أيسر التفاسري ألسعد حومد - ٢٨
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ت أَم ا اللَّههقًا قَطَعنوا عكُوننَيور،تيالْب مؤ؟،أَنْ ن اهلْنقَات هنا عندص نفَم. 
ِإنما ِجئْنا معتِمـِرين  ،اللَّه ورسولُه أَعلَم يا نِبي اِهللا: فَقَالَ أَبو بكٍْر الصديق ِرضوانُ اِهللا علَيِه     

فَروحـوا  :  � فَقَالَ النِبي   ، بيننا وبين الْبيِت قَاتلْناه    ولَم نِجئْ ِلِقتاِل أَحٍد ولَِكن من حالَ      
 .ِإذَا

ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مشاورةً َألصحاِبِه ِمن       : وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ     ،قَالَ الزهِري ِفي حِديِثهِ   
 . � رسوِل اِهللا 

   ِفي ح ِريهرِ    قَالَ الزوِن الِْمسةَ عورع نوا   ،ِديِثِه عاحا فَرِديِثِهمانَ ِفي حورموا   ،وى ِإذَا كَانتح
     ِبيِض الطَِّريِق قَالَ النعةً        :  � ِببٍش طَِليعيٍل ِلقُريِميِم ِفي خِليِد ِبالْغالْو نب اِلدـذُوا  ،ِإنَّ خفَخ

حتى ِإذَا هو ِبقَترِة الْجيِش فَأَقْبلَ يـركُض        ،ا شعر ِبِهم خاِلد بن الْوِليدِ     فَواللَِّه م ،ذَات الْيِمنيِ 
فَلَما انتهـى   ،الَِّتي يهِبطُ علَيِهم ِمنها   ،حتى ِإذَا كَانَ ِبالثَِّنيةِ   ، � وسار النِبي   . نِذيرا ِلقُريشٍ 

 � فَقَالَ النِبي   ،خلَأَِت الْقَصواءُ : فَقَالُوا  ،حلَّ فَأَلَحت ،فَقَالَ الناس حلَّ  ،لَتهبركَت راحِ ،ِإلَيها
والَّـِذي  : ثُم قَـالَ    ،ولَِكن حبسها حاِبس الِْفيلِ   ،وما ذَِلك لَها ِبخلُقٍ   ،ما خلَأَِت الْقَصواءُ  : 

ثُم ،ِإالَّ أَعطَيـتهم ِإياهـا    ،يعظِّمونَ ِفيهـا حرمـاِت اهللاِ     ،طَّـةً الَ يسأَلُوِني خ  ،نفِْسي ِبيِدهِ 
ِإنما ،حتى نزلَ ِبأَقْصى الْحديِبيِة علَى ثَمٍد قَِليِل الْماءِ       ،فَعدلَ عنهم : قَالَ  ،فَوثَبت ِبهِ ،زجرها

 � فَشـِكي ِإلَـى رسـوِل اِهللا        ،أَنْ نزحوه ،بـثْ ِبالنـاسِ   فَلَم يلْ ،يتبرضه الناس تبرضـا   
طَشِتهِ   ،الْعانِكن ا ِمنمهس عزتِفيهِ    ،فَان لُوهعجأَنْ ي مهرأَم قَالَ  ،ثُم :      ـملَه ِجـيشالَ يا زفَم
يِبالر،هنوا عردى صتح. 

  كَذَِلك ما همنياءَ ،فَبِإذْ ج    اِعيزقَاَء الْخرو نلُ بيدب ـةَ      ،هاعزخ ِمِه ِمنقَو فٍَر ِمنِفي ن، تكَانو
وعـاِمر بـن    ،فَقَالَ ِإني تركْت كَعب بن لُؤي     ،ِمن أَهِل ِتهامةَ  ، � عيبةَ نصِح رسوِل اِهللا     

يةِ   ،لُؤِبييداِه الْحِمي اددلُوا أَعزطَاِفيلُ   نوذُ الْمالْع مهعم ، قَاِتلُوكم مهـِت    ،ويِن الْبع وكادصو
قَد ،فَِإنَّ قُريشـا ،ولَِكنا ِجئْنا معتِمِرين،ِإنا لَم نِجئْ ِلِقتاِل أَحدٍ :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    .الْحراِم

 برالْح مهِهكَتن، ِبِهم ترأَضةً   فَِإ،ودم مهتدادوا ماؤِنـي  ،نْ شيلُوا بخياسِ ،والن نيبفَـِإنْ  ،و
فَوالَّـِذي  ،وِإنْ هـم أَبوا   ،فَعلُوا وقَد جموا  ،ِفيِه الناس ،وشاؤوا أَنْ يدخلُوا ِفيما دخلَ    ،ظَهرنا

 .أَو لَيبِدين اللَّه أَمره،تى تنفَِرد ساِلفَِتيح،نفِْسي ِبيِدِه لَأُقَاِتلَنهم علَى أَمِري هذَا
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    مهلِّغأُبقَاَء سرو نلُ بيدقُولُ ،قَالَ با تم،طَلَقا  ،فَانشيى قُرى أَتتفَقَالَ ،ح :  ِمـن اكُمِجئْن ا قَدِإن
سـفَهاؤهم  : فَقَالَ  ،فَعلْنا،ِشئْتم أَنْ نعِرضه علَيكُم   فَِإنْ  ،وسِمعناه يقُولُ قَوالً  ،ِعنِد هذَا الرجلِ  

: قَـالَ   : يقُولُ  ،هاِت ما سِمعته  : وقَالَ ذُو الرأِْي    ،الَ حاجةَ لَنا ِفي أَنْ تخِبرونا عنه ِبشيءٍ       
 . � ِبي فَأَخبرتهم ِبما قَالَ الن،وكَذَا،سِمعته يقُولُ كَذَا

: يا قَوم أَلَستم ِبالْولَِد ؟ قَـالُوا        : فَقَالَ  ،عروةُ بن مسعوٍد الثَّقَِفي   ،فَقَام ِعند ذَِلك أَبو مسعودٍ    
تعلَمونَ أَلَستم  : قَالَ  ،الَ: قَالُوا  ،فَهلْ تتِهموِني : بلَى قَالَ   : قَالُوا  ،أَلَست ِبالْواِلدِ : قَالَ  ،بلَى

: ومن أَطَـاعِني قَـالُوا     ،وولَِدي،فَلَما بلَّحوا علَي ِجئْتكُم ِبأَهِلي    ،أَني استنفَرت أَهلَ عكَاظٍ   
تاه فَأَ،ائِْتِه: قَالُوا  ،ودعوِني آِتهِ ،فَاقْبلُوها،خطَّةَ رشدٍ ،فَِإنَّ هذَا امرؤ عرض علَيكُم    : قَالَ  ،بلَى

فَقَالَ ،ِلبديِل بِن ورقَاءَ  ،نحوا ِمن قَوِلهِ  :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ، � فَجعلَ يكَلِّم النِبي    : قَالَ  
هلْ سِمعت أَحـدا ِمـن      ،ذَِلك يا محمد أَرأَيت ِإِن استأْصلْت قَومك      : عروةُ بن مسعوٍد    

 ِب اجرالْع  لَكقَب لَهأَص احى  ،تركُِن الْأُخِإنْ تا   ،ووهجى وي أَراللَِّه ِإنفَو،     ا ِمـنابـوى أَشأَرو
وكعديوا وِفرلَقَاَء أَنْ ياِس خالن. 

فَقَالَ أَبـو   ، وندعه امصص ِببظِْر الالَِّت أَنحن نِفر    : فَقَالَ أَبو بكٍْر الصديق ِرضوانُ اِهللا علَيِه        
لَوالَ يـد   ،أَما والَِّذي نفِْسي ِبيِدهِ   : فَقَالَ  ،أَبو بكِْر بن أَِبي قُحافَةَ    : قَالُوا  ،من هذَا : مسعوٍد  

كتبا لَأَجِبه ِزكأَج ِدي لَمِعن لَك تكَان. 
    ِبيالن كَلِّملَ يعجو � ، ا كَلَّمِتهِ  فَكُلَّميذَ ِبِلحأَخ أِْس       ،هلَى رع قَاِئم ةَ الثَّقَِفيبعش نةُ بِغريالْمو

  ِبيالن � ، فيِه السلَيعو،فَرالِْمغِدهِ   ،وةُ ِبيورى عوا أَهفَكُلَّم،    ِبيِة النيِإلَى ِلح � ،  بـرض
وقَالَ مـن   ،فَرفَع عروةُ رأْسه  ، � دك عن ِلحيِة رسوِل اِهللا      أَخر ي : وقَالَ  ،يده ِبنعِل السيفِ  

وكَانَ ،أَولَست أَسعى ِفي غَدرِتك   ،أَي غُدر : فَقَالَ  ،الْمِغريةُ بن شعبةَ الثَّقَِفي   : هذَا ؟ فَقَالُوا    
فَقَالَ لَـه   ،فَأَسلَم،ثُم جاءَ ،وأَخذَ أَموالَهم ،فَقَتلَهم،ِليِةالْمِغريةُ بن شعبةَ صِحب قَوما ِفي الْجاهِ      

 ِبيالن �  :الَما اِإلسلَ،أَمالُ،فَأَقْبا الْمأَمٍء،ويِفي ش هِمن تفَلَس. 
 فَواللَِّه ما يتنخم رسـولُ اِهللا      ،ِبعيِنِه، � ثُم ِإنَّ عروةَ جعلَ يرمق صحابةَ رسوِل اِهللا         : قَالَ  
وِإذَا أَمرهم انقَـادوا    ،وِجلْده،فَدلَك ِبها وجهه  ،ِإالَّ وقَعت ِفي كَف رجٍل ِمنهم     ،نخامةً، �

وما ،أَصـواتهم ِعنـده   وِإذَا تكَلَّم خفَضـوا     ،وِإذَا توضأَ كَادوا يقْتِتلُونَ علَى وضوِئهِ     ،َألمِرِه
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ظَرِه النونَ ِإلَيِحدي،ا لَهِظيمعت. 
ووفَدت ،واللَِّه لَقَد وفَدت ِإلَى الْملُوكِ    ،أَي قَوم : فَقَالَ  ،فَرجع عروةُ بن مسعوٍد ِإلَى أَصحاِبهِ     

ما يعظِّم أَصحاب   ،يعظِّمه أَصحابه ،ا رأَيت مِلكًا قَطُّ    واللَِّه م  ،والنجاِشي،وقَيصر،ِإلَى ِكسرى 
فَـدلَك ِبهـا    ،وواللَِّه ِإنْ يتنخم نخامةً ِإالَّ وقَعت ِفي كَـف رجـٍل ِمنهم           ،محمٍد محمدا 

ههجو،هِجلْدو،   هروا أَمردتاب مهرِإذَا أَمِإذَ،ووِئهِ    وضلَى ولُوا عتأَ اقْتضوـوا    ،ا تفَضخ كَلَّمِإذْ تو
 هدِعن مهاتوأَص،   ظَرِه النونَ ِإلَيِحدا يمو،  ـا لَهِظيمعطَّـةَ          ،تخ كُملَـيع ضـرع قَـد ـهِإنو

 قَالَ النِبي  ، � لَما أَشرف علَى النِبي     فَ،فَقَالَ رجلٌ ِمن بِني ِكنانةَ دعوِني آِتهِ      ،فَقَبلَوها،رشٍد
فَلَما ،واستقْبلَه الْقَوم يلَبونَ  ،قَالَ فَبِعثَت ،فَابعثُوها لَه ،هذَا فُالَنٌ ِمن قَوٍم يعظِّمونَ الْبدنَ     :  �

فَلَمـا رجـع ِإلَـى     ، يصدوا عـِن الْبيتِ    أَنْ،الَ ينبِغي ِلهؤالَءِ  ،سبحانَ اهللاِ : رأَى ذَِلك قَالَ    
فَقَام رجلٌ  ،فَما أَرى أَنْ يصدوا عِن الْبيتِ     ،وأُشِعرت،قَد قُلِّدت ،رأَيت الْبدنَ : قَالَ  ،أَصحاِبِه

مهِمن،  زِمكْر قَالُ لَهوِني آِتهِ  ،يعا  ،ائِْتِه: فَقَالُوا  ،فَقَالَ دفَلَم ِهملَيع فرأَش،   ِبيذَا :  � قَالَ النه
زِمكْر،  لٌ فَاِجرجر وهو،    ِبيالن كَلِّملَ يعفَج � ،  هكَلِّمي وا همنيفَب،       ـنلُ بيـهس ـاَءهِإذْ ج
 قَالَ النِبي  ،فَلَما جاَء سهيلٌ  : قَالَ  ،عن ِعكِْرمةَ ،فَأَخبرِني أَيوب السخِتياِني  ،قَالَ معمر . عمٍرو
قَالَ معمر ِفي حِديِثِه عِن الزهِري عن عروةَ عِن         ،قَد سهلَ اللَّه لَكُم أَمركُم    ،هذَا سهيلٌ :  �

: فَقَالَ  ،فَدعا الْكَاِتب ،م ِكتابا وبينكُ،قَالَ هاِت اكْتب بيننا   ،ومروانَ فَلَما جاَء سهيلٌ   ،الِْمسوِر
ولَِكِن ،فَالَ أَدِري واللَِّه مـا هـو      ،فَقَالَ سهيلٌ أَما الرحمن   ،اكْتب ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ    

  ماللَّه ِمكِباس باكْت،    ِبيقَالَ الن ذَا :  � ثُمه باكْت،   ِه ملَيى عا قَاضولُ اهللاِ  مسر دمفَقَالَ ،ح
ولَِكِن ،والَ قَاتلْنـاك ،ما صددناك عِن الْبيـتِ ،سهيلُ بن عمٍرو لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اهللاِ     

ـ  ،واللَِّه ِإني لَرسولُ اهللاِ   :  � فَقَالَ النِبي   ،اكْتب محمد بن عبِد اهللاِ     اكْتب ،ذَّبتموِنيوِإنْ كَ
وذَِلك ِلقَوِلِه الَ يسأَلُوِني خطَّةً يعظِّمونَ ِفيهـا حرمـاِت          ،قَالَ الزهِري ،محمد بن عبِد اهللاِ   

 .ِإالَّ أَعطَيتهم ِإياها،اِهللا
وبين ،علَى أَنْ تخلُّوا بيننا   :  � النِبي  فَقَالَ  ،ومروانَ،عِن الِْمسورِ ،وقَالَ ِفي حِديِثِه عن عروةَ    

ولَِكن لَك  ،أَنا أَخذْنا ضغطَةً  ،ِإنه الَ يتحدثُ الْعرب   ،فَقَالَ سهيلُ بن عمٍرو   ،فَنطُوف ِبهِ ،الْبيِت
وِإنْ كَانَ علَى   ،ى أَنه الَ يأِْتيك ِمنا رجلٌ     علَ: فَكَتب فَقَالَ سهيلُ بن عمٍرو      ،ِمن الْعاِم الْمقِْبلِ  
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ا     ،ِديِنكنِإلَي هتددِإالَّ ر كِدين ِريدي ونَ   ،أَوِلمسِإلَـى         : فَقَالَ الْم دـري ـفانَ اِهللا كَيحـبس
ِرِكنيشا  ،الْمِلمساَء مج قَدو،   لَى ذَِلكع ما همنياَء أَ  ،فَبـٍرو       ِإذْ جمِن عِل بيهس نِل بدنو جب

فسروِدهِ ،يكَّةَ    ،ِفي قُيفَِل مأَس ِمن جرخ قَد،    ِلِمنيسالْم نيفِْسِه بى ِبنمى رتح،   نلُ بيهفَقَالَ س
ِإنا لَم نمـِض    :  �  النِبي   فَقَالَ،أَنْ ترده ِإلَي  ،عمٍرو يا محمد هذَا أَولُ من نقَاِضيك علَيهِ       

 دعب ابا      ،الِْكتدٍء أَبيلَى شع كاِلحاللَِّه الَ أُصفَقَالَ و،   ِبيِلي :  � فَقَالَ الن هـا   ،فَأَِجزفَقَالَ م
ِجيِزِه لَكا ِبملْ قَالَ : قَالَ ،أَنا ِبفَاِعٍل: فَافْعا أَنم، زقَالَ ِمكْر :لْ قَدبلَك اهنزأَج . 

وقَد ِجئْـت   ،أُرد ِإلَى الْمشِرِكني  ،يا معشر الْمسِلِمني  : فَقَالَ أَبو جندِل بن سهيِل بِن عمٍرو        
ـ    ،وكَانَ قَد عذِّب عذَابا شِديدا ِفي اهللاِ      ،أَالَ ترونَ ِإلَى ما قَد لَِقيت     ،مسِلما ب ـرمفَقَالَ ع ن

 � فَأَتيت النِبـي    ،ِإالَّ يومِئـذٍ  ،واللَِّه ما شكَكْت منذُ أَسلَمت    ،الْخطَّاِب ِرضوانُ اِهللا علَيهِ   
،ا   .فَقُلْتقولَ اِهللا حسر تلَى: قَالَ  ،أَلَسب،   قلَى الْحا عنأَلَس اِطِل ؟ قَالَ     ،قُلْتلَى الْبا عنودعو
وهو ،ولَست أَعِصي ربي  ،ِإني رسولُ اهللاِ  : ِإذَا قَالَ   ،فَِلم نعِطي الدِنيةَ ِفي ِديِننا    : قُلْت  ،بلَى: 

اِصِرين،  قُلْت :      تيأِْتي الْبنا سا أَنثُندحت تكُن سلَي ِبِه ؟ قَالَ     ،أَو طُوفلَى: فَنب،  ـكتربفَخ
 أِْتيت كأَن امهِ : قَالَ  ،الَ: قَالَ  ،ِه الْعأِْتيت كِبهِ ،فَِإن طُوفقَالَ  ،فَت :       يقـدكْـٍر الصـا بأَب تيفَأَت

أَو لَسنا علَى   : قُلْت  ،بلَى: قَالَ  ،يا أَبا بكٍْر أَلَيس هذَا نِبي اِهللا حقا       : فَقُلْت  ،ِرضوانُ اِهللا علَيهِ  
قالْح،عاِطلِ  ولَى الْبا عنولَى: قَالَ  ،دب،  ا    : قُلْتةَ ِفي ِديِننِنيِطي الدعن ـا  : ِإذَا قَـالَ    ،فَِلمهأَي

فَواللَّـِه  ،حتى تموت،فَاستمسك ِبغرِزِه،وهو ناِصره،ولَيس يعِصي ربه ،الرجلُ ِإنه رسولُ اهللاِ   
: قَالَ ،بلَى: ونطُوف ِبِه ؟ قَالَ    ،أَنا سنأِْتي الْبيت  ،أَو لَيس كَانَ يحدثُنا   : قُلْت  ،حقِإنه علَى الْ  

   امأِْتيِه الْعا نأَن كربفَأَخ،  هِ : قَالَ  ،الَ: قُلْتآِتي كِبهِ ،فَِإن طُوفتطَّـاِب       ،والْخ ـنب ـرمقَالَ ع
  لَيانُ اِهللا عواالً   : ِه  ِرضمأَع ِفي ذَِلك ِملْتِحيفَةِ   ،فَعقِْض الصِني ِفي نعولُ اِهللا    . يسغَ را فَرفَلَم 

فَواللَِّه : قَالَ  ،واحِلقُوا،انحروا الْهدي : أَصحابه فَقَالَ    � أَمر رسولُ اِهللا    ،ِمن الِْكتابِ ، �
 � قَام رسـولُ اِهللا     ،فَلَما لَم يقُم أَحد ِمنهم    ،نْ يحِدثَ اللَّه أَمرا   أَ،ِمنهم رجاءَ ،ما قَام رجلٌ  

والَ ،قَالَت أُم سلَمةَ أَو تِحب ذَاك اخرج      ،ما لَِقيت ِمن الناسِ   : فَقَالَ  ،فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ   ،
ولَم ،فَخـرج ، � فَقَام النِبي   ،وتدعو حاِلقَك ، تنحر بدنك  حتى،ِمنهم كَِلمةً ،تكَلِّمن أَحدا 

  مها ِمندأَح كَلِّمي، رحى نتح،هندب،  اِلقَها حعد ثُم،لَقَهـلَ        ،فَحعج ـاسالن أَى ذَِلـكا رفَلَم
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مهضعا،بضعب لِّقحقْ،يي مهضعب ى كَادتاحضعلُ بت. 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا جاَءكُم الْمؤِمنـات    {فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    ،ثُم جاَء ِنسوةٌ مؤِمنات   : قَالَ  

انتا لَـه  فَطَلَّق عمر ِرضوانُ اِهللا علَيِه امرأَتيِن كَ    : قَالَ  ،ِإلَى آِخِر اآليةِ  ] املمتحنة[} مهاِجراٍت
ثُـم  : قَـالَ   .والْأُخرى صفْوانُ بن أُميةَ   ،فَتزوج ِإحداهما معاِويةُ بن أَِبي سفْيانَ     ،ِفي الشركِ 

 عجِة ، � رِدين٣٠...."ِإلَى الْم 
 :قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا معلقاً على موضوع احللق والتقصري 

ر املطلق على الفور وإال مل يغضب ِلتأخريهم االمتثال عن وقت األمـر،             أن األم : ومنها" 
وقد اعتذر عن تأخريهم االمتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ، فأخروا متأولني لذلك، وهذا             

لو فَِهم منهم ذلك، مل يشـتد غضـبه          � االعتذار أوىل أن يعتذر عنه، وهو باطل، فإنه         
وإمنا كان تأخريهم ِمـن     ،"ماىل ال أغْضب، وأَنا آمر باَألمر فال أُتبع       : "ه، ويقول لتأخري أمر 

 .السعى املغفور ال املشكور، وقد رضى اهللا عنهم، وغفر هلم، وأوجب هلم اجلنة
أن األصل مشاركَةُ أُمِته له ىف األحكام، إال ما خصه الدليلُ، ولـذلك قالـت أُم                : ومنها
، وعلمـت أن النـاس      "اخرج وال تكَلِّم أحداً حىت تحِلق رأسك وتنحر هديك        : "سلمة

 .سيتابعونه
هذا هو السبب   : فكيف فعلوا ذلك اقتداًء بفعله، ومل ميتِثلُوه حني أمرهم به ؟ قيل           : فإن قيل 

             روا االمتثال طمعاً ىف النسخ، فلما فعلَ النىبم أخأ ن ظنم ذلـك،   �   الذى ألجله ظن
عِلموا حينئذ أنه حكم مستِقر غري منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن ملـا تغـيظَ            
عليهم، وخرج ومل يكلمهم، وأراهم أنه بادر إىل امتثال ما أمـر بـه، وأنـه مل يـؤخر                   

ـ     داء بـه  كتأخريهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توِجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إىل االقت
 ٣١".وامتثاِل أمره
إىل أمر وكرره ثالث مرات، وفـيهم        � القدوة العملية، فقد دعا رسول اهللا        وفيه أمهية   

                                      
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٤٨٧٢) (٢١٦ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠
 )٣٠٧ / ٣ (-زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ٣١
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 � كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك مل يستجب أحد لدعوته، فلما قدم رسـول اهللا               
ـ                 ذه على اخلطوة العملية اليت أشارت ا أم سلمة حتقق املراد، فالقدوة العملية يف مثـل ه

إىل أمر وكرره ثـالث مـرات،        � املواقف أجدى وأنفع العملية، فقد دعا رسول اهللا         
 وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك مل يستجب أحد لدعوته، فلما قدم رسول اهللا              

على اخلطوة العملية اليت أشارت ا أم سلمة حتقق املراد، فالقدوة العملية يف مثل هذه                �
 ٣٢ "املواقف أجدى وأنفع

وطالبـه  ،ألنه قـدوة حيتذى ،واملعلم هو أحوج الناس إىل التزام ذلك املنهج يف واقع حياته         
والعلم ولعمر اهللا أي فائدة ترجى من معلم ينقض قولـه           ،واألدب،يأخذون عنه األخالق  

 ! . عمله 
وكأين بـذلك   ،مث إن التناقض الذي يشاهده الطالب من قبل معلمه يوقعه يف حرية عظيمة            

أم فعله  ،هل أصدق قوله  ،ماذا أفعل ،لقد احترت يف أمري   : حملتار وهو يسأل نفسه     الطالب ا 
مث ،الكذب عادة سيئة مذمومة وعاقبتها إىل اخلسـران       : فهو يقول لنا    ،الذي يناقض قوله ؟   

 ! . نسمعه بعد ذلك مراراً يكذب علينا 
للَِّه أَن تقُولُوا مـا لَـا       كَبر مقْتا ِعند ا    {:من أجل ذلك كان النهي الشديد يف قوله تعاىل          

 .سورة الصف) ٣(} تفْعلُونَ
فهم أمانـة يف    ،فالواجب على املـربني واملعلمـني أن يتقـوا اهللا يف فلـذات األكبـاد              

ألن يف ذلـك    ،ومطابقة أقـواهلم ألعمـاهلم    ،فليحرصوا على تعليمهم ما ينفعهم    ،أعناقهم
  .ترسيخاً للعلم الذي تعلموه من معلميهم ومربيهم 

ب قولـه  أن يكون املعلم عامالً  بعلمه فال يكـذِّ  : الوظيفة الثامنة   " : ٣٣الغزايلاإلمام  ل  قا
فإذا خالف  . ألن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر           ؛فعله

  مهلـك ال تتناولوه فإنه سـم : ن تناول  شيئاً وقال للناس  م وكلُّ منع الرشد   العلم العملُ
                                      

تأمالت يف السرية النبوية حملمد السيد الوكيـل،       : وانظر)٤٥٧ / ٣ (-لسرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث       ا - ٣٢
 .٢١١ص
 .دار احلديث . ط ) ١/٩٧. ( إحياء علوم الدين  ٣٣



 ٣٢

لوال أنه أطيب األشـياء     : فيقولون   ،ه وزاد حرصهم على ما وا عنه      و به وام  ر الناس سخ
الطني والظل   النقش من     املرشد من املسترشدين مثلُ    ومثل املعلم .وألذها ملا كان يستأثر به      

  والعود أعوج ؟من العود فكيف ينتقش الطني مبا ال نقش فيه ومىت استوى الظلُّ
 : قال الشاعر 

 هلَّا ِلنفِْسك كَانَ ذَا التعِليم... أَيها الرجلُ الْمعلِّم غَيره يا 
 كَيما يِصح ِبِه وأَنت سِقيم. تِصف الدواَء ِمن السقَاِم ِلِذي الضىن 

 ِدمينصحا وأَنت ِمن الرشاِد ع... وأَراك تلِْقح ِبالرشاِد عقُولَنا 
 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم... فابدأ بنفسك فاها عن غيها 

 بالقول منك وينفع التعليم... فهناك يقبل ما تقول ويهتدى 
 عار عليك إذا فعلت عظيم... ق وتأيت مثله ال تنه عن خلُ

  : اخلالصةُ
قتـاً  كرب م : ( وكفى بقوله تعاىل    ،احلالة الذميمة اليت يتحلى ا من خالف قوله عمله         . ١

 .فإنه فيه عظة وعربة ملن عقل ) عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون 
 .وجتعله ال يستقر على حال ،إن خمالفة القول للعمل توقع الطالب يف حرية . ٢
 .عظم املهمة امللقاة على املعلمني واملربني  . ٣

 ــــــــ
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ِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر         ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعد   { :قال تعاىل   

 سورة النحل) ٩٠(} والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
يندب ِإلَـى   و،ِبالعدِل واِإلنصـافِ   � ِإنَّ اَهللا تعالَى يأْمر ِفي ِكتاِبِه الِذي أَنزلَه علَى رسوِلِه           

وينهى عـِن  ،ويأْمر ِبِصلَِة الرحِم وِإعطَاِء ذَِوي القُربى ما هم ِبحاجٍة ِإلَيـهِ     ،اِإلحساِن والفَضلِ 
اً وِخفْيةً  ِمما يأِْتيِه العبد ِسر   ،ما ظَهر ِمنها وما بطَن    ،ارِتكَاِب املُحرماِت واملُنكَراِت والفَواِحشِ   



 ٣٣

لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه اُهللا ِفي      ،وينهاكُم عِن املُنكَِر والشر   ،واُهللا تعالَى ِإنما يأْمركُم ِباخلَيرِ    
 ٣٤.فَتعملُوا ِبمقْتضاه ،الِفطْرِة ِمن وحٍي قَِوٍمي أَِصيٍل

أمر اهللا به يشمل العدل يف حقه ويف حق عباده، فالعدل يف            فالعدل الذي    : " وقال السعدي   
ذلك أداء احلقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب اهللا عليه من احلقوق املالية والبدنية                
واملركبة منهما يف حقه وحق عباده، ويعامل اخللق بالعدل التام، فيؤدي كل وال مـا عليـه         

امة الكربى، ووالية القضاء ونواب اخلليفـة، ونـواب         حتت واليته سواء يف ذلك والية اإلم      
 .القاضي

والعدل هو ما فرضه اهللا عليهم يف كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل               
يف املعامالت أن تعاملهم يف عقود البيع والشراء وسائر املعاوضات، بإيفاء مجيع ما عليك فال               

فالعدل واجـب، واإلحسـان فضـيلة    .  وتظلمهمتبخس هلم حقا وال تغشهم وال ختدعهم  
مستحب وذلك كنفع الناس باملال والبدن والعلم، وغري ذلك من أنواع النفع حىت إنه يدخل               

 .فيه اإلحسان إىل احليوان البهيم املأكول وغريه
 لتأكد حقهـم وتعـني صـلتهم        -وإن كان داخال يف العموم    -وخص اهللا إيتاء ذي القرىب      

 . ذلكوبرهم، واحلرص على
 .ويدخل يف ذلك مجيع األقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالرب

وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك        } وينهى عِن الْفَحشاِء    { : وقوله
باهللا والقتل بغري حق والزنا والسرقة والعجب والكرب واحتقار اخللـق وغـري ذلـك مـن                 

 .الفواحش
 .ل يف املنكر كل ذنب ومعصية متعلق حبق اهللا تعاىلويدخ

 .وبالبغي كل عدوان على اخللق يف الدماء واألموال واألعراض

                                      
 )١٩٩١ / ١ (- أيسر التفاسري ألسعد حومد - ٣٤



 ٣٤

فصارت هذه اآلية جامعة جلميع املأمورات واملنهيات مل يبق شيء إال دخل فيهـا، فهـذه                
 ذي  قاعدة ترجع إليها سائر اجلزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتـاء              

 .القرىب فهي مما أمر اهللا به
وا يعلم حسن مـا  . وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما ى اهللا عنه      

أمر اهللا به وقبح ما ى عنه، وا يعترب ما عند الناس من األقوال وترد إليها سائر األحـوال،                   
 .ني مجيع األشياءفتبارك من جعل يف كالمه اهلدى والشفاء والنور والفرقان ب

مبا بينه لكم يف كتابه بأمركم مبا فيه غاية صالحكم ويكم           : به أي } يِعظُكُم  { : وهلذا قال 
 .عما فيه مضرتكم

ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فـإنكم إذا تـذكرمتوه وعقلتمـوه         } لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   { 
 ٣٥ ".عملتم مبقتضاه فسعدمت سعادة ال شقاوة معها

 .قس على ذلك الوالية اليت تكون للمعلم على تلميذه فإن له والية على طالبه حبسبها و
فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت ولَا تتِبع أَهواءهم وقُلْ آمنت ِبما أَنزلَ اللَّـه              {  :تعاىلوقال  

     اللَّه كُمنيِدلَ بِلأَع تأُِمراٍب وـا            ِمن ِكتننيـةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر 
ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبسورة الشورى) ١٥(} و. 
 املُرسـِلني أَصـحاِب     الِذي أَوحى ِبِه اُهللا ِإلَـى جِميـعِ       ،فَادع الناس ِإلَى ِإقَامِة الديِن القَِوميِ     

وِبذَِلك تكُونُ قَد دعوت ِإلَى تحِقيِق وحدِة الديِن كَما         ،الِذين جاؤوا قَبلَك يا محمد    ،الشراِئِع
أَنزلَ اُهللا ِمـن ِديـٍن      وعلَى الدعوِة ِإلَى ما     ،واثْبت أَنت ومِن اتبعك علَى ِعبادِة اهللاِ      ،أَنزلَها اهللاُ 

  كُمرا أَمٍع كَمرشو، ِرِكنياَء املُشوأَه ِبعتالَ تو،  ِمـن هورافْتو وهعدتا ابِبم كُّوا ِفي احلَقش الِذين
لَى اَألنِبياِء الساِبِقني ِمـن  ِإنِني صدقْت ِبجِميِع الكُتِب املُنزلَِة ع     : وقُلْ  ،ِعبادِة اَألصناِم واَألوثَانِ  

   اِهيمرِف ِإبحصِجيِل واِة واِإلنروا   ،التهيٍء ِمنِبش ِل ِفـي        ،ال أُكَذِّبـدِني ِبالعرأَم ي قَدبِإنَّ رو
ِإنَّ : ِلهؤالَِء املُكَذِِّبني   وأَمرِني ربي ِبأَنْ أَقُولَ     ،فَال أَِحيف والَ أَجور   ،احلُكِْم والقَضاِء بين الناسِ   
     هرغَي الَ ِإله ودباملَع واَهللا ه،  كُمبرا ونبر وهـاراً     ،وِتياخعاً وِبِه طَو ِقرن نحنونَ   ،وِكـرنت متأَنو

                                      
 )٤٤٧ / ١ (-تفسري السعدي  - ٣٥



 ٣٥

هتوِبيبـ           ،ر ِفـي الس نم دجسي يٍء فَلَهِبش هِضريالَ ي ذَِلك لَِكنو     عـاً أَوِض طَواِت واَألراوم
وأَنتم تجزونَ ِبأَعمـاِلكُم والَ     ،فَنحن نجزى ِبأَعماِلنا  ،ونحن براٌء ِمنكُم وِمما تعملُونَ    ،كَرهاً

فَِإنَّ احلَـق قَـد     ، احِتجاج يحِملُ أَحد ِوزر أََحٍد يوم الِقيامِة؛ والَ خصومةَ بيننا وبينكُم والَ          
فَيقْضـي بيننـا    ،واُهللا تعالَى سيجمع بيننا وبينكُم يوم الِقيامةِ      ،وضح ولَيس ِللمحاجِة مجالٌ   

ع واملآب فَيجاِزي كُلَّ واِحـٍد  وِإلَيِه املَرِج،وبينكُم ِباحلَق ِفيما كُنا نختِلف ِفيِه ِفي اِحلياِة الدنيا    
 ٣٦.وِإنْ شراً فَشراً ،بعمِلِه ِإنَّ خيراً فَخيراً

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِللِّه شهداء ِبالِْقسِط والَ يجِرمنكُم شـنآنُ             { : وقال تعاىل   
    ِدلُواْ اععلَى أَالَّ تٍم علُـونَ            قَومعـا تِبم ِبريخ ِإنَّ اللّه قُواْ اللّهاتى وقْوِللت بأَقْر و٨(} ِدلُواْ ه (

  .  سورة املائدة
            فُِسكُمِفي أَن احلَق امالِتز كُمأبدو كُممه كُنوا ِلينآم ا الِذينها أَيـٍد     ( يلَى أَحاٍء عِتدوِن اعِبد

(، ِفي غَيو  ِركُم )        هدحاِة اِهللا وضراَء مغتكَِر ابِن املُني عهالنوِف ورِر ِباملَعاِء   ،ِباَألمضِل ِإرالَ ألج
دونَ محابـاٍة   ،)الِقسِط  ( وكُونوا شهداَء ِبالعدِل    ،)واكِْتساِب السمعِة احلَسنِة ِعندهم     ،الناِس

 وٍد لَههشِلم،لَيهِ  ووٍد عهشانُ احلُقُوقِ  ،الَ ِلملُ ِميزدةٍ    ،فَالعِفي أُم اجلُور قعى وتمو،   الَِت الثِّقَةُ ِمنز
والَ تحِملَنكُم عداوتكُم الشِديدةُ    . وتقَطَّعت رواِبطُ املُجتمِع    ،وانتشرِت املُفَاِسد ،نفُوِس الناسِ 

أَو ،ضكُم لَهم علَى عدِم العدِل ِفي أَمِر الشهادِة لَهم ِبحقِِّهم إذَا كَانوا أَصحاب حق             وبغ،ِلقَوٍم
    ِبذَِلك مِم احلُكِْم لَهدلَى عاِة       ،عاباملُحلَ علَى اجلُوِر ودالع ِثرؤي ِمنـالَى     . فَاملُؤعاُهللا ت كِّدؤي ثُم

 الس هرلِ   أَمدِة العِة ِإقَاموررِبض قُولُ     ،اِبقِط فَيِة ِبالِقسادهاِء الشأَدو :     بلَ أَقْـردِدلُوا ألنَّ العاع
واتقُوا سخطَ اِهللا وِعقَابه ألنه الَ يخفَى علَيِه شيٌء ِمن أَعماِلكُم           ،وأبعد عن سخِطهِ  ،ِلتقْوى اهللاِ 

اظَاِهرهاِطنبا وِل ،هدِبالع امالِقي ِككُمرلَى تِل عدِبالع كُماِزيجوا أنْ يذَراح٣٧.و 
والَ تقْربواْ مالَ الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُـواْ الْكَيـلَ               {:  وقال تعاىل   

 نكَلِّف نفْسا ِإالَّ وسعها وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اللِّه              والِْميزانَ ِبالِْقسِط الَ  
 سورة األنعام) ١٥٢(} أَوفُواْ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
                                      

 )٤١٦٦ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٦
 )٦٧٨ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٧



 ٣٦

إالَّ ،أَو تعاملُوا معـه   ،إذَا ولُّوا أَمره  ،ا مالَ اليِتيمِ  أالَّ يقْربو : وِمما أَوصى ِبِه الناس     : يقُولُ تعالَى   
وأَنْ ،وترجح مصـلَحته  ،وتثَمره،الِتي تحفَظُ مالَـه   ) إالَّ ِبالِتي ِهي أَحسن     ( ِبالطَِّريقَِة احلَسنِة   

       ِتِه وِبيرِبيِل تاِلِه ِفي سم ِه ِمنلَيِفقُوا عنِليِمِهيعت،           ِسـن ِتـيملُـغَ اليبـى يتح ذَِلك ِمرتسأَنْ يو
 والقُوِة والقُدرِة علَى اِإلدراِك والتصرِف ،الرشِد

       ِلِمنيلَى املُسع ذَِلك قةُ شِذِه اآليه لَتزا نلَماِمـهِ       ،وطَعِتـيِم واِل اليِل مزذُوا ِفي عفَأَخ،ع ن
اِلِهمم،   دفْسِتيِم يالي امفَكَانَ طَع،       مهدِعن وه نِمم دأَح هسمالَ ي .      ِبـيِللْن كَوا ذَِلـكفَش � 

     لَهالَى قَوعلَ اُهللا تزفَأَن }            مـاِلطُوهخِإنْ تو ـريخ ـملَّه الَحِن اليتامى قُلْ ِإصع كأَلُونسيو
انوفَِإخ  ِتيمِ      } . كُمِة اليلَحصاِة ماعرِبم اسالن رأْمالَى يعاِلهِ ،فَاُهللا تِة ِبمايالِعنِف   ،وـرصِم التدعو

نسأَح ِتيِم ،ِفيِه إالَّ ِبالِتي ِهياِل اليلَى مِز عاوجالت الَى ِمنعت مهذِّرحيو. 
وعدم ،ِإيفَاَء الكَيِل واِمليزاِن ِعند البيِع والشراءِ     : ا أَوصى ِبِه الناس أَيضاً      إنَّ ِمم : ويقُولُ تعالَى   

              اِء ذَِلكِفـي أَد هـدهلُغَ جبأَنْ ي ِمنو املُؤعدالَى يعاُهللا تو مقُوقَهاِس حِط النلَـغَ    ،غَمفَـِإذَا ب
هدهج،   سا ِفي وِملَ معِر اهللاِ    ،ِعِهوِبأَم قَام كُونُ قَدي،      ذَِلك دعطَأَ بِه ِإن أَخلَيع جرالَ حألنَّ اَهللا  ،و

 .وقَدر طَاقَِتها ،الَ يكَلِّف نفْساً إالَّ وسعها
لِّ واِحٍد ِفـي كُـلِّ      إنَّ ِمما وصى ِبِه الناس أَيضاً العدلُ ِفي القَوِل واَلِفعِل ِلكُ          : ويقُولُ تعالَى   

ولَو كَانَ اَألمر يتعلَّـق     ،ِفي الشهادِة وِفي احلُكِْم وِفي الكَيِل واِمليزانِ      : وِفي كُلِّ حاٍل    ،وقٍْت
 .دِل ِفيِه وعِن الع،فَِإنَّ القَرابةَ والصداقَةَ يِجب أالَّ تصِرفَا اِإلنسانَ عن قَوِل احلَق،ِبقَِريٍب

وِفيما عاهـدوا   ،ِفيما أَمر ونهى  ،والِقياِم ِبطَاعِتهِ ،كَما يأْمر اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِبالوفَاِء ِبعهِد اهللاِ       
 .وأَكَّد علَيِه ،وأَمرهم ِبِه،وهذَا ما أَوصى ِبِه اُهللا املُؤِمِنني.الناس علَيِه 

وتواصـيتم ِبـاملَعروِف وتنـاهيتم عـِن        ،إذَا اجتهدتم ِبالوفَاِء ِبما أَمـر اهللاُ      : ولُ تعالَى   ويقُ
 ٣٨.وتنتهونَ عما كُنتم ِفيِه ِمن الضالَِل ،فَلَعلَّكُم ِإنْ فَعلْتم ذَِلك تتِعظُونَ،املُنكَِر

ولذلك جاءت اآليـات يف     ،شأنه عظيم ، بالقسط والعدل بني الناس    فمما سبق يتبني أن القيام    
 .بيان أمره والتعظيم من شأنه 

                                      
 )٩٤٢ / ١ (- أيسر التفاسري ألسعد حومد = ٣٨



 ٣٧

 . يضرب أروع األمثلة يف حتقيقه للعدل بني أفراد أمته � ورسولنا 
فَقَالَ ،ت رضى اهللا عنها أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَِة الْمخزوِميِة الَِّتـى سـرقَ             -عن عاِئشةَ   

ِحب رسوِل  ، فَقَالُوا ومن يجتِرئ علَيِه ِإالَّ أُسامةُ بن زيدٍ        - �  -ومن يكَلِّم ِفيها رسولَ اللَِّه      
. » أَتشفَع ِفى حد ِمن حدوِد اللَِّه        « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،فَكَلَّمه أُسامةُ ،- �  -اللَِّه  

ِإنما أَهلَك الَِّذين قَبلَكُم أَنهم كَانوا ِإذَا سرق ِفـيِهم الشـِريف            « ثُم قَالَ   ،م قَام فَاختطَب  ثُ
كُوهرت،      دِه الْحلَيوا عأَقَام ِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا ساللَّهِ ،و مايو،     رٍد سمحةَ منةَ ابأَنَّ فَاِطم لَو قَت

  .٣٩»لَقَطَعت يدها 
وعِن النعماِن بِن بِشٍري قَالَ تصدق علَى أَِبى ِببعِض ماِلِه فَقَالَت أُمى عمرةُ ِبنت رواحـةَ الَ                  

 علَـى    ِليشـِهده  - � -فَانطَلَق أَِبى ِإلَى النِبـى      . - � -أَرضى حتى تشِهد رسولَ اللَِّه      
اتقُـوا  « قَالَ  . قَالَ الَ . »أَفَعلْت هذَا ِبولَِدك كُلِِّهم      « - � -صدقَِتى فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه      

 الَِدكُمِدلُوا ِفى أَواعو قَةَ. »اللَّهدالص ِتلْك دأَِبى فَر عج٤٠.فَر 
    نانُ بمعثَِنى الندح ِبىعِن الشاِلِه            وعم ِة ِمنِهبوالْم ضعب اهأَب أَلَتةَ ساحور تِبن هِشٍري أَنَّ أُمب 

 علَى مـا    - � -ِالبِنها فَالْتوى ِبها سنةً ثُم بدا لَه فَقَالَت الَ أَرضى حتى تشِهد رسولَ اللَِّه               
 يا رسولَ اللَِّه    : فَقَالَ - � -أَنا يومِئٍذ غُالَم فَأَتى رسولَ اللَِّه       فَأَخذَ أَِبى ِبيِدى و   .وهبت ِالبِنى 

 � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . ِإنَّ أُم هذَا ِبنت رواحةَ أَعجبها أَنْ أُشِهدك علَى الَِّذى وهبت ِالبِنها           
قَالَ . »أَكُلَّهم وهبت لَه ِمثْلَ هذَا       « :فَقَالَ. قَالَ نعم . »يا بِشري أَلَك ولَد ِسوى هذَا       « : -
 ٤١.»فَِإنى الَ أَشهد علَى جوٍر ،فَالَ تشِهدِنى ِإذًا  « :قَالَ. الَ:

أَتى ،ري بـن سـعدٍ    ِإنَّ واِلِدي بشِ  : قَالَ  ،حدثَه أَنَّ النعمانَ بن بِشريٍ    ،أَنَّ عاِمرا ،وعن أَِبي حِريزٍ  
وِإنـي سـميته   ،ِإنَّ عمرةَ ِبنت رواحةَ نِفسـت ِبغالَمٍ     ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ، � رسولَ اِهللا   

أَشـِهِد  : ت  وِإنها قَالَ ،وِإنها أَبت أَنْ تربيه حتى جعلْت لَه حِديقَةً ِلي أَفْضلَ ماِلي هو           ،نعمانَ
  ِبيالن �  لَى ذَِلكع،    ِبيالن ؟ قَـالَ          :  � فَقَالَ لَه هـرغَي لَـدو لْ لَكه :معالَ : قَـالَ   ،ن

                                      
 )٤٥٠٥ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٩
  )٤٢٦٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٠
  )٤٢٦٩ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤١



 ٣٨

 ٤٢."فَِإني الَ أَشهد علَى جوٍر،ِإالَّ علَى عدٍل،تشِهدِني
ملهـام والواجبـات إن     سواء يف توزيع ا   ،يتعرضون ملواقف كثرية من قبل طالم     ،واملعلمون

. كانت هناك أعمال حتتاج إىل مشاركات مجاعية أو تفضيل بعضهم دون بعض وحنو ذلك               
أو تفضيل أحـد    ،فال جمال حملاباة أحد   ،ويتأكد العدل عند وضع العالمات ورصد الدرجات      

 ال يرضـاه اهللا  فإن هذا من الظلم الـذي ،على أحد سواء لقرابته أو معرفته أو ألي أمر كان      
 .حبه متوعد بالعقوبة وصا

كفيل بان خيلق التوتر وعدم     ،ز بني الطالب  يأي وجود التمي  ، اختالل هذا امليزان عند املعلم     إنَّ
وكفيل بأن جيعل هناك هوة واسعة بـني املعلـم          ،االنسجام والعداوة والبغضاء بني الطالب    

 . وطالبه اآلخرين الذين بني طالبه لكي يشيع اإلخاء واحملبة بينهم 
فلتكن بعيدة عن مسـمع     ،إن كانت لك عالقة قرىب أو صداقة مع أحد طالبك         :  املعلم   أيها

 .ومرأى الطالب اآلخرين 
 ٤٣"ِإذَا لَم يعِدِل الْمعلِّم بين الصبياِن كُِتب ِمن الظُّلْمِة : قَالَ ،عِن الْحسِن

                                      
 صحيح) ٥١٠٧) (٥٠٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :                ادضِفيِه ت رباِس أَنَّ الْخالن ا ِمناِلمع وِهمي قَد اهنِل الَِّذي ذَكَرحِة الناَأللْفَاِظ ِفي ِقص نايبت
انَ ِفي موِضعيِن متباِينيِن ، وذَاك أَنَّ أَولَ ما وِلد النعمانُ أَبت عمرةُ   وتهاتر ، ولَيس كَذَِلك ، َألنَّ النحلَ ِمن بِشٍري ِالبِنِه كَ          

                ِبيفَقَالَ الن ، لَى ذَِلكع ادهاِإلش ادأَرو ، لَ ذَِلكِديقَةً ، فَفَعح ِشريب لَ لَهعجى يتح هيبرِني ِإالَّ : �أَنْ تـِهدشلَـى  الَ تع 
عدٍل ، فَِإني الَ أَشهد علَى جوٍر ، علَى ما ِفي خبِر أَِبي حِريٍز ، تصرح هِذِه اللَّفْظَةُ ، أَنَّ الْحيف ِفي النحِل بـين اَألوالَِد           

انحِل ابِني هذَا فَالْتوى علَيِه سنةً أَو سنتيِن علَى ما ِفي خبِر            :   غَير جاِئٍز ، فَلَما أَتى علَى الصِبي مدةٌ ، قَالَت عمرةُ ِلبِشريٍ           
الَ تشِهدِني علَى : ، ِليشِهده ، قَالَ �، أَِبي حيانَ التيِمي ، والْمِغريِة ، عِن الشعِبي ، فَنحلَه غُالَما ، فَلَما جاَء الْمصطَفَى      

                    لُهقَوو ، ِسخن قَد هأَن مهوت لَ ، أَواَألو كْمالْح ِسين انُ ، قَدمعكُونَ النأَنْ ي ِبهشيٍر ، ووٍر ،     : �جولَى جِني عِهدشالَ ت
نَّ النحلَ ِفي الْغالَِم ِللنعماِن كَانَ ذَِلك ، والنعمانُ مترعِرع          ِفي الْكَرِة الثَّاِنيِة ِزيادةُ تأِْكيٍد ِفي نفِْي جواِزِه ، والدِليلُ علَى أَ           

           ِبيأَنَّ الن ، ِبيعِن الشاِصٍم عِر عبخ أَنَّ ِفي ،�   ؟ قَالَ      : قَالَ لَه الَمذَا الْغا هِذِه اللَّفْظَةُ        : مه كلَّتطَاِنيِه أَِبي ، فَدأَع غُالَم ،
علَى أَنَّ هذَا النحلَ غَير النحِل الَِّذي ِفي خبِر ، أَِبي حِريٍز ، ِفي الْحِديقَِة ، َألنَّ ذَِلك ِعند امِتناِع عمـرةَ ، عـن ترِبيـِة            

 تتضاد ، وتهاتر ، وأَبو حِريـٍز ، كَـانَ قَاِضـي             ،�النعماِن ِعندما ولَدته ، ِضد قَوِل من زعم ، أَنَّ أَخبار الْمصطَفَى             
 ."ِسِجستانَ

 حسن ) ١٠٦(وتفِْسري سنِن سِعيِد بِن منصوٍر  ) ٣٥١(النفَقَةُ علَى الِْعياِل ِلابِن أَِبي الدنيا  - ٤٣



 ٣٩

 : اخلالصة  
 ومع العدو أيضاً ،يب والبعيدالقر حيث أمر اهللا به وأوجبه مع،عظم شأن العدل ) ١(
 . ملا فيه من إشاعة احملبة واملودة بينهم ،أمهية حتقيق العدل واملساواة بني الطالب ) ٢(

 عند وضع العالمات ورصد الدرجات ،يتأكد العدل ويتعني ) ٣(

بعيدة عن مسمع ومـرأى     ،احلرص على إبقاء عالقات القرابة أو الصداقة       ) ٤(
 . الطالب اآلخرين 

 ــــــــ
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وتذهب ،وتؤلف القلوب ،ال شك أن الكلمة الطيبة والعبارة احلسنة تفعل أثرها يف النفوس          

وكذلك التعبريات اليت تظهر على وجه املعلـم حتـدث           ،الضغائن واألحقاد من الصدور   
 مما تأنس به النفس    انبساط الوجه وطالقته     وذلك ألنَّ ،مردوداً إجيابياً أو سلبياً لدى الطالب     

 .وأما عبوس الوجه وتقطيب احلاجبني فهو مما تنفر منه النفس وتنكره . وترتاح إليه 
وِإنك لَعلـى خلُـٍق     {وكان أعظمهم خلقاً    ،كان أطيب الناس روحاً ونفساً     �والرسول  

اً رءوفاً  ومل يكن فظاً غليظاً حاد الطباع بل كان سهالً مسحاً لين          ، سورة القلم ) ٤(} عِظيٍم
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتم حِريص علَـيكُم ِبـالْمؤِمِنني               { بأمته

ِحيمر وفؤسورة التوبة) ١٢٨(} ر. 
ِمـن  ( م ولُغِتِهم وقَوِمِهم    يمتن اُهللا تعالَى علَى املُؤِمِنني ِبأَنْ أَرسلَ ِإلَيِهم رسوالَ ِمن ِجنِسهِ          

  فُِسِهمأَن(،      ِهملَيع قشُء الِذي ييالش بعصيِه ولَيع ِعزتاً ،ينع مهِزيديو،    ـرسكُلُّها ي هتِريعشو
ِتِهم وصـالِح   وهو حِريص علَى ِهـداي    ،علَى من أرادها يسراً وسماحةًُ    ،وسماحةٌ وكَمالٌ 

 ٤٤.وهو شِديد الرأْفَِة والرحِمِة ِباملُؤِمِنني ،حاِلِهم ِفي الدنيا واآلِخرِة
فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضـواْ ِمـن               {: وقال تعاىل    

                                      
 )١٣٦٤ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤٤



 ٤٠

   اسو مهنع ففَاع ِلكوح            لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغت
كِِّلنيوتالْم ِحبسورة آل عمران) ١٥٩(} ي 

       ِنيفعالتةَ واملَالَم ِحقتسا يم اِبكحأَص كَانَ ِمن ةِ   ،لَقَدـِريشِة البى الطَِّبيعضقْتا   ،ِبملَّـوخإذْ ت
وعـاملْتهم  ،ومع ذَِلك ِلنت لَهم   ،وشمروا ِللْهِزميِة واحلَرِب قَاِئمةٌ   ،عنك ِحني اشِتداِد احلَربِ   

 � وقَد مدح اُهللا تعـالَى رسـولَه        . وخصك ِبها   ،ِلرحمٍة أودعها اُهللا ِفي قَلِْبك    ،ِباحلُسنى
ِزيِز          ِبحاِبِه العِكت ِضٍع ِمنوم ِن اخلُلُِق ِفي أَكْثَِر ِمناِفيـاً ِفـي         . سِشناً جخ تكُن قَالَ لَو ثُم

  كنقُوا عفَرلَت لَِتِهمامعم، كوا ِمنفَرلَنو،  كوا إلَيكُنسي لَمو،    ـكلَيع مهعماَهللا ج لَِكنأَالنَ ،وو
 لَه كاِنبج    أَلُّفاً ِلقُلُوِبِهمت م .       ـولَهساُهللا ر ـرأم ثُم �         ئَاِتِهمـيس ـنع زـاوجتِبـأَنْ ي
اِتِهمفَوهم اهللا،ولَه ِفرغتسأنْ يو،ِطييباً ِلقُلُوِبِهمِر تِفي اَألم مهاِورشأنْ يو، ِمِهمذاً ِلِهمحشو 

   سالَى ِلرعقُولُ تي رِ   . وِلِه  ثُمِفي اَألم مهتراوفَاِذهِ  ،فَإذا شلَى ِإنع تمزعلَـى اِهللا     ،ووكَّـلْ عفَت
 ٤٥.ويِثق ِبنصِرِه ،ألنَّ اَهللا يِحب من يتوكَّلُ علَيِه،ِفيِه

 قُلْـت   -اهللا عنهما    رضى   -وعن عطَاِء بِن يساٍر قَالَ لَِقيت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص             
واللَِّه ِإنه لَموصـوف ِفـى      ،قَالَ أَجلْ .  ِفى التوراِة    - �  -أَخِبرِنى عن ِصفَِة رسوِل اللَِّه      

وِحرزا ،التوراِة ِببعِض ِصفَِتِه ِفى الْقُرآِن يا أَيها النِبى ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشـرا ونـِذيرا              
نييكِّلَ    ،ِلُألموتالْم كتيموِلى سسرِدى وبع تاٍب ِفـى         ،أَنـخالَ سالَ غَِليٍظ وِبفَظٍّ و سلَي

الِْملَّـةَ  ولَن يقِْبضه اللَّه حتى يِقيم ِبِه       ،والَ يدفَع ِبالسيئَِة السيئَةَ ولَِكن يعفُو ويغِفر      ،اَألسواِق
 ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهاَء ِبأَنْ يجوا. الْعيما عنيا أَعِبه حفْتيا،وما صآذَانا غُلْفًا ،وقُلُوب٤٦."و 
ليس بفـظ وال    ، رءوف رحيم  وباملؤمنني،خلق عظيم ،�تلكم كانت بعض صفات النيب      

 الدعوة إذ أن املدعوين حيتـاجون إىل  إخل  وتلك صفات كانت من لوازم ... غليظ القلب   
وكل أولئك  ،ففيهم اجلاهل وفيهم الصغري وفيهم الكبري     ،من يرفق م ويعلمهم أمور دينهم     

وا وغضبوا ومل يتبعـوا     وحسن تصرف وإال انفض   ،ولطف،وأناة،وحلم،وخلق،يلزمهم رفق 

                                      
 )٤٥٢ / ١ (- حومد أيسر التفاسري ألسعد - ٤٥
 صياح: سخاب -احلصن : احلرز - ) ٢١٢٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤٦



 ٤١

 األمثلة يف    أروع - � - بأيب هو وأمي     –ولقد ضرب رسولنا الكرمي     . اهلدى ممن جاء به     
} وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   {كيف ال وربنا عز وجل هو الذي امتدحه بذلك          ،حسن اخللق 

سأَلْت عاِئشةَ رِضي اُهللا عنهـا،      : وعن أَِبي الدرداِء، رِضي اُهللا عنه، قَالَ       سورة القلم ) ٤(
يرضى ِلِرضاه، ويسخطُ ِلسخِطِه    : خلُقُه الْقُرآنَ كَانَ  : " ، فَقَالَت  � عن خلُِق رسوِل اِهللا     

"٤٧ . 
 وعلَيِه برد نجراِنى غَِلـيظُ      - �  -وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كُنت أَمِشى مع رسوِل اللَِّه           

حتى نظَرت ِإلَى صفْحِة عاِتِق رسوِل      ،يدةًفَأَدركَه أَعراِبى فَجبذَه ِبِرداِئِه جبذَةً شدِ     ،الْحاِشيِة
ثُم قَالَ يا محمد مر ِلى ِمن ماِل        ، قَد أَثَّرت ِبها حاِشيةُ الْبرِد ِمن ِشدِة جبذَِتهِ        - �  -اللَِّه  

 كدولُ اللَِّه .اللَِّه الَِّذى ِعنسِه رِإلَي فَتفَالْت-  � -ض طَاٍء  ثُمِبع لَه رأَم ثُم ٤٨.ِحك   
كان يف مقـدوره أن يـؤدب ذلـك         ،�ما أعظم ذلك اخللق الرفيع الذي امتاز به النيب          

كيف يفعل  ،�ولكن مل تكن تلك من شيم وال  أخالق املعلم األول            ،األعرايب على صنيعه  
 ينفِّذَه دعاه اللَّه علَـى رُءوِس       من كَظَم غَيظًا وهو يقِْدر علَى أَنْ      « : ذلك وهو الذي قال     

 .٤٩»الْخالَِئِق يوم الِْقيامِة حتى يخيره ِفى أَى الْحوِر شاَء 
من كَظَم  : " يقُولُ � سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن عبِد الْجِليِل الِْفلَسِطيِني، عن عمِه، قَالَ       

ي وهظًا، واغَيانِإميا وناُهللا أَم لَأَهفَاِذِه، ملَى نع ٥٠.."قِْدر   
يف التحلـي بـاألخالق     ،�واملربون واملعلمون حري م أن يترمسوا خطى املعلم األول          

حيث إن الطالـب يف     ،وهي من أجنع الوسائل يف التعليم والتربيـة       ،الفاضلة واألدب الرفيع  
فإذا كان املعلـم يتحلـى      ،قبل منه أكثر من غريه    تخلق بأخالق معلمه ويت   يالغالب يتأثر و  

وعملت يف نفوسهم مـا مل تعملـه عشـرات          ،ر ذلك على طالبه إجياباً    بأخالق محيدة أثَّ  
ما ِمن شىٍء يوضع ِفى الِْميزاِن أَثْقَلُ ِمن        «  �ومن هنا نفهم سر قوله      ،النصائح والدروس 

                                      
 صحيح ) ٤٤٣٤) (٢٦٥ / ١١ (-شرح مشكل اآلثار  - ٤٧
 جذب: جبذ - )٢٤٧٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥٨٠٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤٨
 حسن ) ٢٦٨١ (- املكرت - الترمذىوسنن ) ١٦٨١٨) (١١٧ / ١٥ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٤٩
 حسن ) ٧١٢٩) (٣٠٨٦ / ٦ (-معرفة الصحابة أليب نعيم  - ٥٠



 ٤٢

  ٥١.»خلُِق لَيبلُغُ ِبِه درجةَ صاِحِب الصوِم والصالَِة حسِن الْخلُِق وِإنَّ صاِحب حسِن الْ
  ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اِهللا    : وعساِت قَاِئِم       : "  � قَالَ رجرلُِقِه دِن خسِبح ِركدلَ لَيجِإنَّ الر
    ٥٢" اللَّيِل صاِئِم النهاِر 

وإشاعة احملبة  ،واستمالة النفوس ، أسر القلوب   تعمل عمل السحر يف    ألن حسن اخللق سجيةٌ   
 ! . واملعلمون هم أوىل الناس بذلك . بني أفراد اتمع 

 : اخلالصة 
 .وحيث طالبه على التخلق ا ،األخالق صفة محيدة ينبغي للمعلم أن يتحلى ا ) ١(

من األسباب اليت تزيل احلاجز النفسي بـني        ،والبشاشة وطالقة الوجه  ،الكلمة الطيبة  ) ٢(
 . ملعلم وتلميذه ا

 .  يف مقابل جهل الطالب ،وانشراح صدر املريب،احللم واألناة ) ٣(

 ــــــــ
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ومن ظن أن التواضع خلق مرذول      ،يضفي على صاحبة إجالالً ومهابة    ،التواضع خلق محيد  

 - � -وحسبك بإمام األتقياء مثالً     ،ينبغي جتنبه وترك التخلق به فقد أخطأ وأبعد النجعة        
 ومـا   ه مـن ذلٍّ   فهو إن كان يف جانب اهللا فما ألذَّ       ،والتواضع وإن كان من لوازمه الذل     

وأما الذل الذي   ،ألن العبودية ال تتحقق وال تكمل إال بالذل هللا واالنكسار بني يديه           ،أطيبه
ـ     {:قال تعاىل   ،يكون يف جانب املخلوقني فهو يف حق املؤمنني خاصة         نآم ا الَِّذينها أَيواْ ي

من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعـزٍة                
مـن  علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه               

ِليمع اِسعو اللّهاء وشسورة املائدة) ٥٤(} ي 

                                      
 حسن ) ٢١٣٤ (- املكرت -سنن الترمذى - ٥١
 حسن ) ٧٦٣٣) (٣٦٥ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ٥٢



 ٤٣

يخِبر اُهللا تعالَى عن عِظيِم قُدرِتِه ويقُولُ إنَّ الِذين يرتدونَ عن ِديـِنِهم ِمـن اإلِيمـاِن إىل                  
 سيستبِدلُ ِبِهـم مـن هـم خيـر          فَإنَّ اهللاَ ،وِإقَامِة شِريعِتهِ ،ويتولَّونَ عن نصرِة ِديِنهِ   ،الكُفِْر
مهةً ،ِمنعنم دأَشِبيالً ،وس مأَقْوو، هونِحبيو مهِحبي،     ِهيو ِمِننيِصفُونَ ِبِصفَاِت املُؤتلَى  : يةُ عالِعز

الكَاِفِرين،   ِمِننياملُؤ عم عاضوالتةُ ومحالرونَ ِفي   ،واِهدجِبيِل اهللاِ يِة     ،سإذاع نع ادر مهدرالَ يو
ومِن اتصـف   . وينهونَ عِن املُنكَِر    ،يأْمرونَ ِباملَعروفِ ،وِقتاِل أَعداِئهِ ،وِإقَامِة حدوِدهِ ،أَمِر اهللاِ 

عِليم ِبمـن ِيسـتِحق ذَِلـك       ،فَضِلواُهللا واِسع ال  ،ِبهِذِه الصفَِات كَانَ فَضلُ اِهللا علَيِه كَِبرياً      
 ٥٣.ِممن الَ يستِحقُّه فَيحِرمه إياه ،فَيعِطيِه

فهـم  } أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين       {  ومن صفام أم     : " وقال السعدي   
قهم ورأفتهم، ورمحتـهم ـم      للمؤمنني أذلة من حمبتهم هلم، ونصحهم هلم، ولينهم ورف        

وسهولة جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باهللا، املعاندين آلياتـه،           
 أعزة، قد اجتمعت مهمهم وعزائمهم على معادام، وبذلوا جهدهم يف           -املكذبني لرسله   

عتم ِمن قُوٍة وِمن    وأَِعدوا لَهم ما استطَ   { : كل سبب حيصل به االنتصار عليهم، قال تعاىل       
        كُمودعاللَِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخـاُء     { : وقال تعاىل } ِربمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد

  مهنيفالغلظة والشدة على أعداء اهللا مما يقرب العبد إىل اهللا، ويوافق العبـد ربـه يف                } ب
غلظة عليهم والشدة دعوم إىل الدين اإلسـالمي بـاليت هـي            سخطه عليهم، وال متنع ال    

فتجتمع الغلظة عليهم، واللني يف دعوم، وكال األمرين من مصـلحتهم ونفعـه             . أحسن
 ٥٤ ".عائد إليهم

أَِذلٍَّة علَـى الْمـؤِمِنني     { :  يقول احلق هنا   - إذاً   -فلماذا  " ذليل لفالن   : " ويقال يف اللغة  
والذلة تفيد املكانة املنخفضة، فكيف يأيت هذا التعبري؟ لقد جـاء           .علوتفيد ال " على  " و،}

وسـاعة  . أن املؤمن ما دام حيب اهللا وحيبـه اهللا        : هذا القول على هذا الشكل حلكمة هي      
وهي ليست ذلة باملعىن املتعارف عليـه،       . يكون يف ذلة ألخيه املؤمن فهذا يرفع من قدره        

يعـين أن   { أَِذلٍَّة علَى الْمـؤِمِنني     } : وله احلق إذن فق . ولكنه لني جانب وعطف ورمحة    

                                      
 )٧٢٤ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥٣
 )٢٣٥ / ١ (-تفسري السعدي  - ٥٤



 ٤٤

وبعض العلماء  . املؤمنني يعطفون على غريهم من املؤمنني حىت يبدو هذا العطف وكأنه ذلة           
{ :تدل على معنيني متقابلني، مثال ذلك قولـه احلـق         " الم  " و  " ذال  " إن املادة   : يقول

 ما لَهاهذَلَّلْن٧٢: يس[}و[ 
وهذا التذليل ليس بقهر من اإلنسان لألنعام ولكنه بتسخري         . ا خاضعة لتصرفهم  أي جعلناه 

فَاسلُِكي سبلَ ربِك ذُلُـالً     { :قوله احلق . ومثال آخر . وهي ميسرة خلدمة اإلنسان   . من اهللا 
 ]٦٩: النحل[}

.  وهو ضد العـز    - بضم الذال    -" ذُل  " وهناك  . إذن فهذه ذلة اللني   . أي متطامنة مهيأة  
إذن فالذل بكسر الذال هو ضد الصـعوبة؛        .  وهو اللني  - بكسر الذال    -" ِذل  " ناك  وه

، فإذا اردنا ذلّة اللـني؛ فـذل املـؤمن          - هو ضد العز     - بضم الذال    -والذُّل  . أي اللني 
وعندما يكون املؤمن   . للمؤمن من الذُّل، وإن أردنا الذلة اليت هي ضد العز، فهي من الذُّل            

وعندما يريد احلق الشيء ليتداىن للمـؤمن وال        . فهي ِذلة اللني والعطف   . على ِذلة للمؤمن  
 ]٢٣: احلاقة[}قُطُوفُها داِنيةٌ { :يتعبه، فهو يقول

 ]١٤: اإلنسان[}وذُلِّلَت قُطُوفُها تذِْليالً { :ويف آية أخرى يقول سبحانه
وإن وقف املـؤمن    . ؤمنفالفاكهة ترتل إىل املكان الذي يوجد فيه امل       . أي دلِّيت عناقيدها  

وإن اضطجع الستطاع أن ينال أيضاً من الثمار ألا تتـداىن           . لطال بيده أن يقطف الثمار    
وإن نام املؤمن لتداىن قطاف الثمار إىل مكانه وبذلك يستطيع أن يأكل منـها يف أي                . له

 .وقت وعلى أي وضع
أي أن ذلة املؤمن ألخيه املـؤمن       } ِنني  أَِذلٍَّة علَى الْمؤمِ  { : وهنا يأيت احلق بالقول احلكيم    

وا يكون املؤمن أهالً ألن ترفع مرتلته؛ ألنه مصطفى بأن اهللا حيبه وأنه حيب              . ترفع مرتلته 
 وعن أَوِس بِن خوِلي أَنه دخلَ علَى رسـوِل اِهللا          . اهللا، وال توجد رفعة أكثر من هذه رفعة       

أي من تواضـع    ٥٥"  تواضع ِللَِّه رفَعه اُهللا، ومن تكَبر وضعه اُهللا          يا أَوس، من  : " فَقَالَ �

                                      
 حسن ) ٩٧٧) (٣٠٢ / ١ (-نعيم معرفة الصحابة أليب  - ٥٥



 ٤٥

 ٥٦.ويف باله اهللا فإن اهللا يرفعه
ملا فيه من حتقيـق االقتـداء بسـيد         ،واملعلم يف أمس احلاجة إىل التخلق ذا اخللق العظيم        

 . وملا فيه من نفع عظيم للمتعلمني ،املرسلني
ملسلم حيتاج إىل التواضع للنجاح يف عالقته مع اهللا مث مع اتمع فـإن              إذا كان اإلنسان ا   و

ألن عمله العلمي والتعليمي والتـوجيهي يقتضـي        ،حاجة املعلم إىل التواضع أشد وأقوى     
االتصال باملتعلمني والقرب منهم حىت ال جيدوا حرجاً يف سؤاله ومناقشته والبوح له مبا يف               

 ٥٧أه.ملتكرب أو متجرب أو مغتر بعمله ألن النفوس ال تستريح ،نفوسهم
  : �وإليك بعض األمثلة من تواضعه 

 ذَات يوٍم خِطيبا    - � -عن ِعياِض بِن ِحماٍر أَِخى بِنى مجاِشٍع قَالَ قَام ِفينا رسولُ اللَِّه             ف
وِإنَّ « اٍم عن قَتادةَ وزاد ِفيـِه       وساق الْحِديثَ ِبِمثِْل حِديِث ِهش    . »ِإنَّ اللَّه أَمرِنى    « فَقَالَ  

  ٥٨.»اللَّه أَوحى ِإلَى أَنْ تواضعوا حتى الَ يفْخر أَحد علَى أَحٍد والَ يبِغى أَحد علَى أَحٍد 
 �  - ِبيِد رسوِل اللَِّه     كَانِت اَألمةُ ِمن ِإماِء أَهِل الْمِدينِة لَتأْخذُ      : وعن أَنس بِن ماِلٍك قَالَ      

- اَءتثُ شيِبِه ح طَِلقن٥٩." فَت 
ما بعثَ اللَّه نِبيا ِإالَّ رعـى       «  قَالَ   - �  - عِن النِبى    - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    

 منفَقَالَ . » الْغ تأَنو هابحفَقَالَ أَص »اهعأَر تكُن معكَّةَ نِل ماِريطَ َألهلَى قَر٦٠»ا ع . 
ولَو أُهِدي  ،َألجبت،أَو ِذراعٍ ،لَو دِعيت ِإلَى كُراعٍ   : أَنه قَالَ    � عِن النِبي   ،وعِن أَِبي هريرةَ  

اعِذر ِإلَي،لَقَِبلْت. 

                                      
 )٧١٦ ( / -تفسري الشعراوي  - ٥٦

 .١٨١ص. عبد اهللا عبد احلميد حممود / د .  إعداد املعلم - ٥٧
  )٧٣٨٩ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥٨
  )٦٠٧٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٩
 نارمجع قرياط وهو من أجزاء الدي: القراريط - ) ٢٢٦٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٠



 ٤٦

  ٦١.وِإالَّ تركَه، اشتهاه أَكَلَهِإنْ،عاب طَعاما قَطُّ � وما رأَيت رسولَ اِهللا : قَالَ 
       هنع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربِن عِريِر بج نقَالَ  ،وع :   ِبيالن أُِتي �    ـهاِئصفَر ـدعرٍل تجقَالَ ،ِبر :

   فَقَالَ لَه : كلَينْ عوأْ       ،هت تٍش كَانيقُر أٍَة ِمنرام نا ابا أَنمـِذِه        فَِإنِفـي ه كُـلُ الْقَِديـد
وما أَنت علَيِهم ِبجباٍر فَذَكِّر ِبـالْقُرآِن       : ثُم تال جِرير بن عبِد اللَِّه الْبجِلي        : قَالَ  ،الْبطْحاِء

 ٦٢"من يخاف وِعيِد
:  � فَقَالَ النِبـي    ،فَأَخذَته الرعـدةُ  ،يوم الْفَتحِ  � أَنَّ رجال كَلَّم النِبي     ،وعن أَِبي مسعودٍ  

أْكُلُ الْقَِديدت تٍش كَانيقُر أٍَة ِمنرام نا ابا أَنمفَِإن كلَينْ عو٦٣"ه 
 :ويبلغ التواضع ذروته عند فتح مكة 

فَوضع رأْسه علَـى رحِلـِه   ،ناسمكَّةَ استشرفَه ال � لَما دخلَ رسولُ اللَِّه  : قَالَ  ،عن أَنسٍ 
لَما  � أَنّ رسولَ اللِّه    : فَحدثَِني عبد اللِّه بن أَِبي بكٍْر       : وقَالَ ابن إسحاق     ، ٦٤ "تخشعا  

  رسولَ اللّـِه    وِإنّ،انتهى إلَى ِذي طُوى وقَف علَى راِحلَِتِه معتِجرا ِبشقِّة برٍد ِحبرٍة حمراءَ           
�                   كَـادلَي ـهونثْنى إنّ عتِح حالْفَت ِبِه ِمن اللّه هما أَكْرأَى مر ا ِللِّه ِحنيعاضوت هأْسر عضِلي

 ٦٥.يمس واِسطَةَ الرحِل 
أرأيتم تواضعاً أعظم مـن ذلـك ؟ قائـد يظفـر خبصـومه الـذين أخرجـوه مـن                    

ومع ذلك يطـأطىء    ، يظفر م ويدخل معقلهم دخول الفاحتني      مث،..وسبوه  ،وقاتلوه،بلده
وما أجلـه مـن     ،رأسه عند انتصاره على عدوه تواضعاً هللا وشكراً فما أعظمه من قائـد            

 !! مرِب
 . وهي خصلة ذميمة ال تعود على صاحبها بالنفع ،والتواضع يضاد التكرب

                                      
مستدق الساق  :  الكراع   -  صحيح – ١٠٢١٦-١٠٢١٥) ١٠٢١٢)(٦٦١ / ٣ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ٦١

 من الغنم والبقر العارى من اللحم
 صحيح) ٣٧٣٣(املستدرك للحاكم - ٦٢
 صحيح) ٤٣٦٦(املستدرك للحاكم  - ٦٣
 فيه ضعف) ٣٣٩٣(مسند أيب يعلى املوصلي  - ٦٤
 صحيح مرسل) ٤٠٥ / ٢ (-سرية ابن هشام  - ٦٥



 ٤٧

 : سالمية ومن آثار التكرب الذي يصيب بعض املعلمني يف اتمعات اإل
 .جحوده للحق وعدم اخلضوع له  -أ 
 . الغرور مبا لديه من علم مع أنه قليل  -ب 

 .ترك طلب العلم لظنه أنه قد علم وفهم كل شيء  -ج 

نه تكربه من أن يعـرف      وال ميكِّ ،مث إن املعلم املتكرب ال يستطيع أن يصل إىل أهداف التعليم          
حىت يستطيع أن يعرف مشـكالم      والدنو منهم   ،ما حتقق منها ألنه بعيد عن خمالطة طالبه       

وما حيتاجه من مراجعة للطريقة وترتيـب       ، وما يعوق بلوغهم األهداف التربوية املرسومة       
كما أن الطالب ال يرتـاحون إىل املعلـم املتكـرب           . املعلومات وتبسيطها وما إىل ذلك      

مما جيعـل   ،املتغطرس فال يصدقونه مشاعرهم وأحاسيسهم وما يواجهونه من صـعوبات         
  ٦٦أ ه. الفائدة اليت حيصلون عليها من مثل هذا املعلم قليلة جداً 

  : اخلالصة

 ويؤثر فيهم إجياباً ،بل يتعداه إىل الطالب،أثر التواضع ليس قصراً على املعلم ) ١(

 .التواضع سبب يف إزالة احلواجز بني املعلم وتلميذه  ) ٢(

 .نه واإلعراض عن تلقي العلم م،التكرب سبب لنفور الطالب من معلمهم ) ٣(

يتحصل الطالب على العلم بشـكل      ،مبقدار ما يكون الطالب قريباً من معلمه       ) ٤(
 .والتواضع حيققه ،أفضل

 ــــــــ
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 ٤٨

فضالً عن  ،ما دخل الشجاعة بالتعليم   : وقد يقول قائل    ،قد يستغرب الكثريون هذا العنوان    
 !املعلم 

ألدبية كما حيلو للكثريين أن يسميها ذا       هي الشجاعة ا  ،الشجاعة اليت نرمي إليها   :  نقول  
فأما الشجاعة اليت يذهب الذهن إليها عندما نسمع هذه         ،وال مشاحة يف االصطالح   ،االسم

 فعـن عِلـي     ،أشجع الناس ،فلقد كان نبيكم صلوات اهللا وسالمه عليه      ،الكلمة ألول وهلة  
  هنع اللَّه ِضيقَالَ  ،ر :   الْب رما ِإذَا احكُنأْس،  مالْقَو مالْقَو لَِقيوِل اِهللا    ،وسا ِبرنقَيـا  ، � اتفَم

هِم ِمنالقَو ى ِمننأَد دا أَحكُونُ ِمن٦٧."ي 
 واالعتراف باخلطـأ والقصـور    ،فهي شـجاعة الكلمـة    ،وأما الشجاعة املقصودة هنـا    

 .وهذا ال يكاد يسلم منه أحد،البشري
ولعـل  . وحيسن باملعلم أن ينأى عنـه       ، فليست أمراً حمموداً   واملراوغة،واجلنب،أما التدليس 

  :التالية الصورة تتضح بعد تأمل األمثلة 
 الْمِدينةَ وهم يـأْبرونَ النخـلَ يقُولُـونَ         - � -قَِدم نِبى اللَِّه    : عن راِفع بِن خِديٍج قَالَ    

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَـانَ      « قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ     . »ما تصنعونَ   « يلَقِّحونَ النخلَ فَقَالَ    
ِإنما أَنا بشـر ِإذَا     «  فَذَكَروا ذَِلك لَه فَقَالَ      - قَالَ   -فَتركُوه فَنفَضت أَو فَنقَصت     . »خيرا  

 ٦٨.»أَمرتكُم ِبشىٍء ِمن رأٍْى فَِإنما أَنا بشر أَمرتكُم ِبشىٍء ِمن ِديِنكُم فَخذُوا ِبِه وِإذَا 
وأنه خيضع لألحوال اليت تعتري البشر من       ،�من سياق احلديث يتضح لنا بشرية النيب        

نعم قد حيصل منه    ،أما يف مقام التشريع فال جيوز عليه ذلك       . النسيان واخلطأ وغري ذلك     
 فعن  ،كما سلم من ركعتني يف صالة رباعية      ،نسياناً يف مقام التشريع لكي يشرع لألمة      

 قَالَ ابن ِسِريين    - ِإحدى صالَتِى الْعِشى     - �  -أَِبى هريرةَ قَالَ صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه        
ام ِإلَى خشـبٍة    فَقَ، قَالَ فَصلَّى ِبنا ركْعتيِن ثُم سلَّم      -سماها أَبو هريرةَ ولَِكن نِسيت أَنا       

ووضـع يـده الْيمنـى علَـى        ،كَأَنـه غَضبانُ  ،معروضٍة ِفى الْمسِجِد فَاتكَـأَ علَيها     

                                      
 صحيح) ١٣٤٧)(٤٣١ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٦٧
 أسقطت مثرها: نفضت -يلقح :  يأبر - ) ٦٢٧٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٨



 ٤٩

وخرجِت ،ووضع خده اَأليمن علَى ظَهِر كَفِّـِه الْيسـرى        ،وشبك بين أَصاِبِعهِ  ،الْيسرى
  وأَب انُ ِمنعرالَةُ      السِت الصرِجِد فَقَالُوا قَصساِب الْم .    رمعكٍْر وو بِم أَبِفى الْقَوـا  ،وابفَه

 اهكَلِّمولَ اللَّهِ             ،أَنْ يسا رِن قَالَ ييدذُو الْي قَالُ لَهِه طُولٌ ييدلٌ ِفى يجِم رِفى الْقَوو، ِسيتأَن
. » أَكَما يقُولُ ذُو الْيـديِن      « فَقَالَ  . » ولَم تقْصر   ، أَنس لَم« أَم قَصرِت الصالَةُ قَالَ     

   معفَقَالُوا ن .   كرا تلَّى مفَص مقَدفَت، لَّمس لَ       ،ثُمأَطْـو وِدِه أَوجِمثْلَ س دجسو ركَب ثُم، ثُم
  ركَبو هأْسر فَعِمثْلَ   ،ر دجسو ركَب لَثُمأَطْو وِدِه أَوجس،  ـركَبو هأْسر فَعر ـا  . ثُممبفَر

 لَّمس ٍن قَالَ ثُميصح نانَ برأَنَّ ِعم ئْتبقُولُ نفَي لَّمس ثُم أَلُوه٦٩.س   
وِإنمـا  ،ولَم يكُن هذَا الْقَول خبرا    : قَالَ الْعلَماء   : عن حديث تأبري النخل   قال النووي   

ِفي أُمور الْمعـاِيش وظَنـه       � ورأْيه  : قَالُوا  . كَانَ ظَنا كَما بينه ِفي هِذِه الروايات        
وسببه تعلُّـق ِهممهـم ِبالْـآِخرِة    ،ولَا نقْص ِفي ذَِلك   ،فَلَا يمتنع وقُوع ِمثْل هذَا    ،كَغيِرِه

  ٧٠...أَعلَم واللَّه . ومعاِرفها 
حـاول  ،�فإننا ال جند فيه أن النيب       ،ولو أننا أعدنا النظر إىل سياق احلديث مرة أخرى        

وأن ، بل اعترف ببشريته   – وحاشاه ذلك    –أن جيد لنفسه العذر عندما رأى هذا الرأي         
 .  على البشر يهذه األحكام جتر

طى نبيهم عليه أفضل    لنرى كيف ترمسوا خ    �وتعالوا بنا لننظر إىل صحابة رسول اهللا        
 : الصالة والتسليم فمن ذلك 

لَـا أَعـِرفَن مـا زاد       : فَقَالَ  ، � رِكب عمر الِْمنبر ِمنبر رسوِل اللَِّه       : قَالَ  ،عن مسروقٍ 
يـا أَِمـري    : قَالَـت   فَ،فَاعترضته امرأَةٌ ِمـن قُريشٍ    ،ثُم نزلَ ،الصداق علَى أَربِعِمائَِة ِدرهمٍ   

                                      
  )٤٨٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٩

 الناس الذين يتسارعون إىل الشىء ويقبلون عليه بسرعةأوائل : السرعان 
 )٨٥ / ٨ (- شرح النووي على مسلم - ٧٠

يف مجيع شئون الدنيا والدين ، ومل يأت الوحي خبالفه فكله           ����ليس هذا الكالم على إطالقه ، فكل قول قاله          : قلت  
ا يفعل أصحاب املدرسة العقلية على حـد        حق ووحي من عند اهللا تعاىل ، ال جيوز رده حبجة أنه من أمور الدنيا كم               

 .زعمهم احتجاجاً ذا احلديث 



 ٥٠

ِمِننيؤـٍم ؟ قَـالَ                 ،الْمهِع ِمائَـِة ِدربلَى أَرع قَاِتِهنداَء ِفي صسوا النِزيدأَنْ ي اسالن تيهن :
معن،  آِن       : قَالَتقُولُ ِفي الْقُري اللَّه تِمعا سةَ ؟ فَ     : أَما الْآيطَارِقن ناهدِإح متيآتقَالَ  و : ماللَّه

ِإني كُنت نهيتكُم   ،أَيها الناس : فَقَالَ  ،فَرِكب الِْمنبر ،ثُم رجع ،كُلُّ الناِس أَفْقَه ِمن عمر    ،غَفْرا
أَو فَمن  ، ما أَحب  فَمن شاَء أَنْ يعِطي ِمن ماِلهِ     ،أَنْ تِزيدوا ِفي صدقَاِتِهن علَى أَربِعِمائَِة ِدرهمٍ      

 ٧١"طَابت نفْسه فَلْيفْعلْ 
لَـيس  : فَقَالَ الرجلُ   ،فَقَالَ ِفيها ،سأَلَ رجلٌ عِليا عن مسأَلَةٍ    : " قَالَ  ،وعن محمِد بِن كَعبٍ   

 ٧٢" كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم أَصبت وأَخطَأْت وفَوق: " قَالَ عِلي ،هكَذَا ولَِكن كَذَا وكَذَا

ولو ،واإلنصاف،يضربون أروع األمثلة يف الشجاعة    ،�اهللا أكرب انظر إىل تالمذة حممد       
وال يـنقص مـن قـدره       ،وهذا واهللا ليزيد املرء عزاً ورفعة     ،كان على حساب النفس   

 .ومن ظن غري ذلك فقد حاد عن جادة الصواب ،شيئاً
فيا ترى ماذا يقول املعلـم إذا       ،ملثل هذه املواقف  معرض  ،واملعلم حبكم وظيفته وبشريته   

فهل يبـادر إىل شـكر      ،مث بان له الصواب   ،أخطأ يف مسألة ما وعارضه ا أحد طالبه       
حىت يربهن  ،ويقلب الكالم بعضه على بعض    ،الطالب واالعتراف باخلطأ ؟ أم أنه يراوغ      

 ! هلم صحة قوله ؟ أترك لك اجلواب 
وإمنا حيمل علـى    .  الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني    ومثله كثري عن  : " قال القرطيب   

من بركة العلم وآدابـه     : قال ابن عبدالرب    . ترك ذلك الرياسة وعدم اإلنصاف يف العلم      
 ٧٣."ومن مل ينصف مل يفهم ومل يتفهم،اإلنصاف فيه

 : اخلالصة 
 . مطلب لكل معلم ،إتصاف املعلم بالشجاعة ) ١(

                                      
حسن ، وضعفها بعض أهل العلم ، والراجح أا          ) ١٥٦٦)(٩٤ / ٨ (-املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية       - ٧١

 )٢٤٤ / ٢ (- دار طيبة -تفسري ابن كثري "  إسناده جيد قوي: "   وقال ابن كثري ،حسنة
 فيه ضعف) ١٩٥٨٨)(١٩٢ / ١٦ (- مؤسسة الرسالة -تفسري الطربي  - ٧٢
 )٢٨٦ / ١ (-تفسري القرطيب  موافق للمطبوع  - ٧٣



 ٥١

ودليل علـى   ،بل هو رفعه لـه    ،احب اخلطأ ليس فيه تنقيص لص   ،االعتراف باخلطأ  ) ٢(
 . شجاعته 

 .وعكسه االستمرار عليه والعناد فيه ،االعتراف باخلطأ معناه إصالح اخلطأ ) ٣(

 ــــــــ 
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وهي تسـتلزم حضـوراً عقليـاً       ،من املعلوم أن املواد العلمية تتميز باجلفاف يف مادـا         

 . حواسه كلها الستيعاب املادة العلمية املطروحةفتجد الطالب يشحذ،وقلبياً
فإن عقل التلميذ لـه قـدرة       ،وجودة يف الطرح  ،ومهما يتميز به املعلم من حسن يف األداء       

 باملعلم أن يدخل الطرفة بني ثنايا الـدروس         ولذا كان حري  ،حمدودة يف استقبال املعلومات   
جواء الفصل من جراء تتابع عـرض       العلمية لكي يطرد السآمة وامللل الذي قد خييم على أ         

 املواد العلمية 
ومنها أا  ،أا تطرد السآمة وامللل   : ومن فوائد بث الطرفة بني ثنايا الدرس من حني آلخر           

ومنها أا تفيد املعلم أيضاً يف أخذ قسط        ،تريح الذهن قليالً من عناء املتابعة الدقيقة للمعلم       
يـه جرعـة جديـدة ملواصـلة اسـتقبال       ومنها أا تشـحذ الـذهن وتعط      ،من الراحة 
 . إىل غري ذلك .. ومنها أا تغري جو الفصل الذي خيم عليه اجلفاف ،املعلومات
اعلم :  يقول النووي    ٧٤بكسر امليم االنبساط مع الغري من غري تنقيص أو حتقري له          : واملزاح  

قسوة القلـب   أن املزاح املنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك و             
ويؤول يف كـثري مـن األوقـات إىل    ،ويشغل عن ذكر اهللا والفكر يف مهمـات الـدين       

فأما ما سلم من هذه األمور فهو املبـاح        . ويسقط املهابة والوقار    ،ويورث األحقاد ،اإليذاء
وهو ،ملصلحة تطييب نفس املخاطب ومؤانسته    ،يفعله على الندرة   �الذي كان رسول اهللا     

                                      
 ) . ذكره الزغيب حمقق الشمائل احملمدية : قال حممد مجيل زينو  ( ٩٣ص.  قطوف من الشمائل احملمدية - ٧٤



 ٥٢

  .٧٥هذا فإنه مما يعظم االحتياج إليه اهفاعلم ،سنة مستحبة
فَلَـا   � وِحينِئٍذ ينبِغي أَنْ يكُونَ ِمن قَِبيِل ِمزاِح رسوِل اللَِّه          "  " :وقال الغزايل يف اإلحياء   

ِصر علَيِه أَحيانـا    فَِإنْ كُنت أَيها الساِمع تقْت    . يكُونُ ِإلَّا حقا، ولَا يؤِذي قَلْبا، ولَا يفِْرطُ ِفيِه          
، ولَِكن ِمن الْغلَِط الْعِظيِم أَنْ يتِخذَ الِْإنسانُ الِْمزاح ِحرفَةً          . وعلَى الندوِر فَلَا حرج علَيك      

ور مع الزنوِج   فَهو كَمن يد  ،  � ويواِظب علَيِه ويفِْرطَ ِفيِه ثُم يتمسك ِبِفعِل رسوِل اللَِّه          
     قِْصِهمِإلَى ر ظُرنا ِليدولَ اللَِّه     ، أَبسِبأَنَّ ر كسمتيا ِفـي        � وهنع اللَّه ِضيةَ راِئشأَِذنَ ِلع
  ٧٦.."النظَِر ِإلَيِهم وهم يلْعبون

تخري منها  وسوف ن ،ومزاحه مع أصحابه  ،يف مداعبته ألهله   �ولقد وردت أخبار عن النيب      
 : ما يكفي ويشفي – إن شاء اهللا –

: قَالَ بعض أَصـحاِبِه     ،ِإني الَ أَقُولُ ِإالَّ حقا    : أَنه قَالَ    � عن رسوِل اِهللا    ،عن أَِبي هريرةَ  
 ٧٧."ِإني الَ أَقُولُ ِإالَّ حقا: فَقَالَ ،فَِإنك تداِعبنا يا رسولَ اِهللا

 � وكَانَ يهِدي ِإلَـى رسـوِل اِهللا      ،أَنَّ رجالً ِمن أَهِل الْباِديِة كَانَ اسمه زاِهرا       ،نٍسوعن أَ 
ِإنَّ زاِهـرا   :  � فَقَالَ النِبي   ،ِإذَا أَراد أَنْ يخرج    � فَيجهزه رسولُ اِهللا    ،الْهِديةَ ِمن الْباِديةِ  

يوما وهو   � فَأَتاه النِبي   ،وكَانَ رجالً دِميما  ،يِحبه � وكَانَ النِبي   ، حاِضروه ونحن،باِديتنا
 هاعتم ِبيعلُ     ،يجالر هِصربالَ يلِْفِه وخ ِمن هنضتذَا  : فَقَالَ  ،فَاحه نِسلِْني مأَر،   فـرفَع فَتفَالْت

  ِبيالن � ،عفَج         ِبيِر الندِبص هرظَه قا أَلْصأْلُو ملَ الَ ي � ، فَهرع ِحني،    ِبـيلَ النعجو � 
:  � فَقَالَ النِبي   ،ِإذًا واللَِّه تِجدِني كَاِسدا   ،يا رسولَ اهللاِ  : من يشتِري الْعبد ؟ فَقَالَ      : يقُولُ  

  ٧٨."لَِكن ِعند اِهللا أَنت غَاٍل: أَو قَالَ ،ِسٍدلَِكن ِعند اِهللا لَست ِبكَا

                                      
وفتاوى الشبكة اإلسـالمية     ٥٦رقم  . رب والصلة   باب ال . للمباركفوري  .  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي       - ٧٥

  أسباب قسوة القلب٤٧٤٧٤رقم الفتوى ) ٣٨٤ / ٧ (-معدلة 
 شروط جواز   ١١٦١٤رقم الفتوى   ) ٨٤٤ / ٣ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة     و) ٣/٢٠٣( إحياء علوم الدين     -٧٦

 املزاح
  صحيح-٨٤٦٢) ٨٤٨١)(٢٩٥ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٧
  صحيح-١٢٦٧٦) ١٢٦٤٨)(٤١٦ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٨



 ٥٣

 أَحسن الناِس خلُقًا وكَانَ ِلـى أَخ        - � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه         
« رآه قَالَ    فَ - � - فَكَانَ ِإذَا جاَء رسولُ اللَِّه       - قَالَ   -يقَالُ لَه أَبو عميٍر  كَانَ فَِطيما        

 ريغلَ النا فَعٍر ميما عِبِه. »أَب بلْع٧٩.قَالَ فَكَانَ ي.  
وِلي أَخ صِغري يكَنى أَبـا      ،يدخلُ علَينا  � كَانَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   

  ٨٠.ما فَعلَ النغير ؟،أَبا عميٍر: قَالَ فَ،ذَات يوٍم � فَدخلَ علَينا رسولُ اِهللا ،عميٍر
ثُم رجع رأَت   ،فَلَما ذَهب ،أَرسلَه ِفي حاجةٍ   � أَنّ النِبي   ،عن أَِبيهِ ،وعِن النضِر بِن أَنسٍ   

يا :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،يا رسولَ اِهللا ادع َألنسٍ    : فَقَالَت لَه   ،أُم سلَيٍم الِْبشر ِفي وجِههِ    
فَما زالَ يدعو اللَّه عز وجلَّ ِلي ِفي أَمِر آِخرِتي حتى رِضيت ورِضـيت أُم               ،ذَا اُألذُنينِ 

 ٨١"وباِرك لَه ِفيِه ،وولَده،اللَّهم أَكِْثر مالَه: فَقَالَ ،سلَيٍم
ِإنـا  :  � فَقَالَ رسـولُ اِهللا     ،فَاستحملَه � أَنَّ رجالً أَتى النِبي     ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   

:  � يا رسولَ اِهللا ما أَصنع ِبولَِد ناقٍَة ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا            : قَالَ  ،حاِملُوك علَى ولَِد ناقَةٍ   
وقاإلِِِبلَ ِإالَّ الن ِلدلْ ته٨٢."و  

ادع اللَّه أَنْ   ،يا رسولَ اللَّهِ  : أَتته عجوز ِمن الْأَنصاِر فَقَالَت      � أَنَّ نِبي اللَِّه    ،شةَوعن عائِ 
 فَـذَهب نِبـي اللَّـِه      ،ِإنَّ الْجنةَ لَا يـدخلُها عجوز     : � فَقَالَ نِبي اللَِّه    ،يدِخلَِني الْجنةَ 

فَقَالَ نِبي  . لَقَد لَِقيت ِمن كَِلمِتك مشقَّةً وِشدةً       :  ِإلَى عاِئشةَ فَقَالَت     ثُم رجع ،فَصلَّى�
 ٨٣"حولَهن أَبكَارا ،ِإنَّ اللَّه تعالَى ِإذَا أَدخلَهن الْجنةَ،ِإنَّ ذَاك كَذَاك: � اللَِّه 

مـن هـِذِه ؟   : وِعندها عجوز فَقَالَ ،علَى عاِئشةَ � دخلَ النِبي  : قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 
  الَاِتي   : قَالَتى خدقَالَ  . ِإح :     زجةَ الْعنلُ الْجخدلَا ي ها ِإنأَم،     ذَِلـك ِمن وزجلَ الْعخفَد

                                      
  )٥٧٤٧ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦١٢٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٩

 تصغري نغر وهو طائر يشبه العصفور أمحر املنقار: النغري 
 صحيح) ١٠٩) (٣١٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠
 يحصح) ٢٢٢٧) (٧٨ / ٤ (-اآلحاد واملثاين  - ٨١
  صحيح-١٣٨٥٣) ١٣٨١٧)(٦٨٠ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٢
٨٣ -  اِنيبهٍم الْأَصيعِة ِلأَِبي ننحسن ) ٤١٦(ِصفَةُ الْج 



 ٥٤

    اَء اللَّها شم .   ِبيفَقَالَ الن �  " :  ِإن ناهأْنشا أَنـِة       ِإنامالِْقي موونَ يرشحي رلْقًا آخاًء خش
ِإنـا  :  � ثُم قَرأَ النِبـي     " . وأَولُ من يكْسى ِإبراِهيم خِليلُ الرحمِن       ،حفَاةً عراةً غُرلًا  
 ٨٤سورة الواقعة) ٣٨-٣٧(} عربا أَترابا*أَنشأْناهن ِإنشاًء 

 : اخلالصة 
وقطع امللل الـذي يعتـري      ،ثر اإلجياب الذي حيدثه املزاح يف تلطيف جو الدراسة        األ ) ١(

 . الطالب 

وتضيع الفائدة املرجـوة    ، كي ال خيرج الدرس عن مساره       ،مراعاة عدم اإلكثار منه    ) ٢(
 .منه 

 .يزيل اهليبة والوقار ،اإلكثار من املزاح ) ٣(

 املزاح ال يكون إال حقاً أي صدقاً  ) ٤(

 .  التالميذ باملزاح عدم إيذاء أو إهانة أحد ) ٥(

 ــــــــ
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والنفوس ،وهي مرتلة رفيعة ال يناهلا إال ذوو اهلمم العاليـة         ،٨٥الصرب لغة مبعىن املنع واحلبس    

فال ،وتنقلب املوازين عنده  ،يفقد فيها الغاضب اتزانه   ،والغضب هو ثورة يف النفس    .الزكية  
 .يكاد مييز بني احلق والباطل

 .�وهو ما كان يتصف به الرسول ،إال ما كان منها غضباً هللا،خصلة غري حممودةوهي 
 إمنا كان يغضب إذا انتهكت حرمات اهللا ،فإنه مل يكن يغضب لنفسه ومل ينتصر هلا قط

فمنهم ،واألفكار،أن املعلم يتعامل مع أفراد خيتلفون يف الطباع       : ووجه تعلق ذلك بالتعليم     
اإلضــافة إىل انشــغال املعلــم بعمليــات    هذا ب،ومنــهم الضــعيف ،اجليد

                                      
٨٤ -  ِقيهيِللْب ورشالنثُ وعحسن) ٣٣٢(الْب 
  .٢١ عدة الصابرين  البن القيم اجلوزيةص-٨٥



 ٥٥

مع ما يتبع ذلك من     ،والتدريس املتواصل أغلب فترات  اليوم الدراسي      ،والتصحيح،التحضري
 .إىل غري ذلك من املهام املنوطة باملعلم ،حتمل ملشاكل الطالب املتكررة

يس سهل  وهذا الصرب ل  ،تستلزم من املعلم صرباً وحتمالً    ،فكل األمور السالفة الذكر وغريها    
وفقدان الصرب يوقع   . بل إنه حيتاج إىل طول ممارسة من املعلم حىت يعتاد ذلك ويألفه             ،املنال

فـإن املعلـم يواجـه      ،خصوصاً إذا كان ذلك أثناء ممارسته للتعليم      ،املعلم يف حرج شديد   
فقد يظل املعلـم يلقـي      . إىل غري ذلك    ،واالستجابة،عقليات متفاوتة يف اإلدراك والتصور    

 .دة ساعة متواصلة، مث يفاجأ بقول أحد طالبه بأنه مل يفهم هذا الدرس كلهدرسه مل
أو قد يفاجأ املعلم أثناء إلقائه بأن أحد        ،أو قد يتعرض املعلم إىل أسئلة تافهة أو يف غري حملها          

بل إن من أشدها وقعاً وأثراً على املعلم وهو ما إذا تعـرض             . اخل  .. طالبه نائم أو يبتسم     
واإلدراك ،وليس ذلك مبستغرب الختالفهم يف الطبـاع      ، نابية من أحد طالبه    املعلم لكلمة 
 . وحنو ذلك 

خصوصـاً إذا   ،وليست عالمة ضعف  ،عالمة قوة للمعلم  ،إن احتواء الغضب والسيطرة عليه    
،  � سـِمعت النِبـي     : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ   ف ،كان ذلك املعلم قادراً على إنفاذ ما يريد       

الَِّذي يمِلك  : " فَمِن الشِديد يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ      : ، قَالُوا "لَيس الشِديد ِبالصرعِة    : " يقُولُ
 ٨٦"نفْسه ِعند الْغضِب 

 .وقوله فإنه كان أملك الناس لغضبه  �وجيسد ذلك فعل النيب 
 وعلَيِه ِرداٌء نجراِنـى غَِلـيظُ   - � -اللَِّه عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كُنت أَمِشى مع رسوِل          

 -الْحاِشيِة فَأَدركَه أَعراِبى فَجبذَه ِبِرداِئِه جبذَةً شِديدةً نظَرت ِإلَى صفْحِة عنِق رسوِل اللَِّه              

                                      
 - املكـرت    -وصحيح مسـلم  ) ٦١١٤ (- املكرت   -وصحيح البخارى  ) ٧٩١٧) (٥١٦ / ١٠ (-شعب اإلميان    - ٨٦
)٦٨٠٩( 

احلليم عند الغضـب ،     :  شديد الصرع للرجال ، واملراد به هاهنا         - بضم الصاد وفتح الراء      -رجل صرعة   : بالصرعة  
ح الكـالم ،   عن وضعها يف اللغة بضرب من التوسع وااز ، وهو من فصـي - � -وهذا من األلفاظ اليت نقلها النيب   

كأنه ملا كان الغضبان حبالة شديدة من الغيظ ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها حبلمه وصرعها بثباتـه ، كـان                      
 )٤٣٨ / ٨ (-جامع األصول يف أحاديث الرسول .صرعة كما يصرع الصرعة الرجال



 ٥٦

ثُم قَالَ يا محمد مر ِلى ِمن ماِل اللَّـِه           وقَد أَثَّرت ِبها حاِشيةُ الرداِء ِمن ِشدِة جبذَِتِه          - �
كدولُ اللَِّه .الَِّذى ِعنسِه رِإلَي فَتطَاٍء- � -فَالْتِبع لَه رأَم ثُم ِحك٨٧. فَض  

.  ِفيِه ِاحِتمال الْجاِهِلني والِْإعراض عن مقَابلَتهم        " :علق النووي على هذا احلديث بقوله     
و      هأَلَّف قَلْبتي نطَاء مِإعِة ونسئَة ِبالْحيفْع السـا         ،دِفيه ـدة لَا حِكب كَِبريترم نفْو عالْعو

وِفيـِه كَمـالُ خلُـق    ،وِإباحة الضِحك ِعند الْأُمور الَِّتي يتعجب ِمنها ِفي الْعادة    ،ِبجهِلِه
 ٨٨"وصفْحه الْجِميل وِحلْمه  � رسول اللَّه 

 !! .فهو دون فعل ذلك األعرايب بكثري ،والشك أنه مهما بلغ من أمر الطالب ما بلغ:  قلت 
      ِبىالن ماللَِّه قَس دبوقَالَ ع-  � -      قِْسـما كَانَ يِض معةً كَبمِقس ،     ـلٌ ِمـنجفَقَالَ ر

 - �  -قُلْت أَما أَنا َألقُولَن ِللنِبـى       . ِريد ِبها وجه اللَِّه     اَألنصاِر واللَِّه ِإنها لَِقسمةٌ ما أُ     
            ِبـىلَـى النع ذَِلك قفَش هتراراِبِه فَسحِفى أَص وهو هتيفَأَت-  � -     ـههجو ـريغتو 

غَِضبقَ       ،و ثُم هتربأَخ أَكُن ى لَمأَن تِددى وتالَ  ح »       ذَِلـك ِمن ى ِبأَكْثَروسم أُوِذى قَد
 رب٨٩»فَص .  

وِفي هذَا الْحِديث جواز ِإخبار الِْإمام وأَهل الْفَضل ِبما يقَال ِفيِهم ِمما لَا             : "  ويف الفتح   
          ة والِْغيب اح ِمنبا يان ميِفيِه بوا الْقَاِئل وذِّرحِلي ِليق ِبِهمة     يـودجوا ممورة ِلأَنَّ صِميمالن

         ِبيالن ِكرهني لَمذَا وود هعسن مِنيع ِابح       ، � ِفي صصود كَانَ نعسن مد ِابأَنَّ قَص ذَِلكو
  ِبيـذَ   � النحفَاق ِليِطن النبيلَام وظِْهر الِْإسي نن ِفيِه ِممطْعي نلَامه ِبمِإعوهـذَا  ،ر ِمنهو

        دهمكَي ن ِمنمؤلَى الْكُفَّار ِليس عسجوز التجا ياِئز كَمذْكُور    ،جل الْمجالر كَبتِار قَدو
وِفيِه أَنَّ أَهل الْفَضل قَد يغِضبهم ما يقَال ِفيِهم         . ِبما قَالَ ِإثْما عِظيما فَلَم يكُن لَه حرمة         

ِمم  ِفيِهم سا لَي،           ِبـيالن عنا صالِْحلْم كَمِر وبِبالص نَ ذَِلكلَقَّوتفَي ذَِلك عماًءا   � وِاقِْتـد
  ٩٠ "ِبموسى علَيِه السلَام

                                      
 جذب: جبذ - ) ٢٤٧٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٧
 )١٠ / ٤ (-شرح النووي على مسلم  - ٨٨
 )٢٤٩٥ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٦١٠٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٩
 )٢٧٦ / ١٧ (-فتح الباري البن حجر  - ٩٠



 ٥٧

 .وقلبه،وأعضائه،ولسانه،جسمه ولك أن تسأل عن أثر الغضب على املرء يف
 الظاهر تغري اللون وشـدة الرعـدة يف         ومن أثار هذا الغضب يف    ":  يقول صاحب اإلحياء    

حـىت يظهـر    ،األطراف وخروج األفعال عن الترتيب والنظام واضطراب احلركة والكالم        
ولو رأى الغضبان يف    ،الزبد على األشداق وحتمر األحداق وتنقلب املناخر وتستحيل اخللقة        

أما أثره  و.. واستحالة خلقته   ،حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته         
يف اللسان فانطالقه بالشتم والفحش من الكالم الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه              

وأما أثره على األعضاء    . وذلك مع ختبط النظم واضطراب اللفظ       ،قائله عند فتور الغضب   
وأما أثـره يف    .. فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل واجلرح عند التمكن من غري مباالة           

غضوب عليه فاحلقد واحلسد وإضمار السوء والشماتة باملسـاءات واحلـزن           القلب مع  امل   
  .٩١أه.. بالسرور 

 :وعالج ذلك يكون بالعالج الرباين والنبوي 
 أما العالج الرباين فقد أثىن اهللا سبحانه وتعاىل على الذين يكظمون غيظهم وليس ذلـك               

ني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناِس واللّه       والْكَاِظمِ .. {:قال تعاىل   . فقط بل مع العفو عن الناس       
ِسِننيحالْم ِحبسورة آل عمران) ١٣٤(} ي . 

 :وأما العالج النبوي فقد عاجل النيب الغضب بعدة طرق 
فعن عِدى بِن ثَاِبٍت حدثَنا سلَيمانُ      ،أن يقول الغاضب أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        -١

وأَحـدهما يسـب    ، ونحن ِعنده جلُوس   - �  - قَالَ استب رجالَِن ِعند النِبى       بن صردٍ 
        ِبىفَقَالَ الن ههجو رما قَِد احبضغم هاِحبص-  � - »        با لَـذَهقَالَه ةً لَوكَِلم لَمى َألعِإن

فَقَالُوا ِللرجِل أَالَ تسمع ما يقُـولُ       . »  ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم      عنه ما يِجد لَو قَالَ أَعوذُ     
 ِبىوٍن - �  -الننجِبم تى لَس٩٢ قَالَ ِإن  . 

 فعـِن   ،حىت ال يتمادى به الغضب فيقع يف احملذور       ،أن يسكت الغاضب وال يتكلم     -٢

                                      
 .بتصرف يسري ) ٢٦٣، ٣/٢٦٢( أليب حامد الغزايل :  إحياء علوم الدين - ٩١
  )٦١١٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٢



 ٥٨

وِإذَا غَِضـبت   ،والَ تعسـروا  ،ويسـروا ،علِّموا:  �  اِهللا   قَالَ رسولُ : قَالَ  ،ابِن عباسٍ 
كُتفَاس،كُتفَاس تِإذَا غَِضبو،كُتفَاس تِإذَا غَِضب٩٣.و  

أَنَّ ،فعن أَِبـي ذَر   ،وإن مل ينطفئ غضبه فليضطجع    ،إذا كان الغاضب قائماً فليجس     -٣
فَِإنْ ذَهب عنه الْغضـب     ،أَحدكُم وهو قَاِئم فَلْيجِلس   ِإذَا غَِضب   : قَالَ   � رسولَ اِهللا   

طَِجعضِإالَّ فَلْي٩٤.و 
:  قَالَ أَبو واِئٍل الْمراِدي    ،فإن الغضب يطفأ باملاء   ،أن يتوضأ الغاضب وضوءه للصالة     -٤

: ي شيٍء فَدخلَ، فَتوضأَ ثُم خرج، فَقَالَ      كُنا ِعند عروةَ بِن محمِد بِن عِطيةَ، فَأَغْضبوه فِ        
          ِبيالن ِمعس هأَن ،ِديعةَ السِطيي عدج نثَِني أَِبي، عدقُولُ  � حي ، : "    ِمـن ـبضالْغ
   ٩٥"غَِضب أَحدكُم فَلْيتوضأْ الشيطَاِن، والشيطَانُ خِلق ِمن الناِر، والنار تطْفَأُ ِبالْماِء، فَِإذَا 

  : ٩٦وقال أبو العتاهية
 ومل أر يف األعداء حني خربم عدواً لعقل املرء أعدى من الغضب

 : اخلالصة 
 .الصرب عامل قوي يف جناح املعلم  ) ١(

 وعواقبه وخيمة ،واختالل يف املوازين وضعف يف التمييز،الغضب ثورة يف النفس ) ٢(

 .كيفية امتصاص غضبه عند حدوثه والسيطرة على أعصابه براعة املعلم تكمن يف  ) ٣(

 .قوة ومنعة ،وطول املران يكسبان املعلم،التدرج ) ٤(

  وأفضله على اإلطالق العالج الرباين النبوي،املبادرة بعالج الغضب عند حدوثه )٥(

 ــــــــ

]QPQPQPQP[@ˆjÛa@“ybÐÛa@âýØÛa@kä£ˆjÛa@“ybÐÛa@âýØÛa@kä£ˆjÛa@“ybÐÛa@âýØÛa@kä£ˆjÛa@“ybÐÛa@âýØÛa@kä£õðõðõðõð@@@@:  

                                      
 لغريهصحيح ) ٢٥٥٦)(٧٣١ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٣
 صحيح) ٥٦٨٨)(٥٠١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤
 حسن) ٤٧٨٦ ( - املكرت -وسنن أيب داود  ) ٧٩٣٨) (٥٣٠ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ٩٥
 . املصدر السابق -٩٦



 ٥٩

 
ــن اآلخرين،   ــخرية م ــش يف القول،والسباب،والس ــة،تلفظها الفح ــال ممقوت خص

  .النفوس،وتشمئز منها الطباع،وتنأى عنها النفوس الكرمية
فإن اتصف املعلم بـبعض هـذه       . ويسلك سبيله   ،واملعلم يفترض فيه أنه قدوة يقتفى أثره      

ألن الطالـب   ،وإن اجتمعت يف معلم فهي طامة كـربى       ،اخلصال فهي نقيصة وأي نقيصة    
 ! .فماذا نرجو من الطالب؟،ن هذا حال معلمهفإذا كا،جياباًإيتأثر مبعلمه سلباً و

 وفائدة القول أن اللعن،والفحش،والسخرية،تستلزم تنقيص اآلخرين،وتقتل فيهم روحهم        
إىل غـري   . . املعنوية،وتفسد عليهم فطرهم وألسنتهم،وتوغر صدور بعضهم على بعـض          

 .ذلك 
 .متوعد بالعقوبة  أا أمور مرفوضة شرعاً وصاحبها – وهو األهم – هذا إىل جانب 

 :بيان ذلك 
 : السخرية - أ
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَوٍم عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا ِنساء من نساء                  {

لْأَلْقَاِب ِبئْس اِالسم الْفُسـوق     عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلِْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا ِبا          
 سورة احلجرات) ١١(} بعد الِْإمياِن ومن لَّم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

        ِمننيواِنِهم املُؤِإخ خِريِة ِمنعِن الس مننياىل املُؤعى اُهللا تهني،  هزاِء ِبِهماالسـتاِر  ،وـغتصاسو
فَيظْلم نفْسـه   ،واملُحتِقر لـه  ،د يكُونُ املُستهزأ بِه أكْرم ِعند اِهللا ِمن الساِخِر ِمنه         فَقَ،شأَِنِهم

 .ِبتحقِري من وقَّره اُهللا 
هزأ فَقَد تكُونُ املُست  ،كَما نهى تعاىل النساَء املُؤِمناِت عن أنْ يسخرنَ ِمن أخواِتِهن املُؤِمناتِ          

وبأنْ ،كَما أمر اُهللا املُؤِمنني بأالَّ يغتاب بعضهم بعضاً       . ِبها أكرم ِعند اِهللا ِمن الساِخرِة ِمنها        
واعتبر تعاىل لَمز اِإلنساِن أخـاه      . وبأنْ ال يطْعن بعضهم يف بعٍض       ،الَ يِعيب بعضهم بعضاً   

 ِزِه نكَلمهفِْسهِ    ،فْسِنِه يف ناه كَطَعأخ هطَعنو،        وضع هكَى ِمنِإِن اشت اِحدو دِجس ِلمنيألنَّ املُس
 . � كَما قَالَ رسولُ اِهللا . تداعى لَه ساِئر اجلَسِد بالسهِر واحلمى 

كَأنْ يقُـولَ   ،ِبلَقَِب يسوؤه أو يكْرهـه    وأمر اهللا تعاىل املُؤِمنني بأنْ الَ يدعو بعضهم بعضاً          



 ٦٠

 . . .أو يا غَاِدر أو يا عدو اِهللا أو يا مناِفق ،يا فَاِجر: مسِلم ألِخيِه املُسِلِم 
ومن . وِبئْس االسم للْمؤِمنني أنْ يذكَروا بالفُسوِق بعد دخوِلهم يف اإلمياِن           ،وِبئْسِت الصفَةُ 

       ههكْرِبلَقَِب ي املُؤِمن اهزِه أخبن ِمن بتمل ي،      ـهتوزِه إخلَم ِمن بتي لَم نمِتِه   ،وِريـخس ِمنو
فأولِئك هم الظَّاِلمونَ الِذين ظَلَموا أنفُسهم فَأكْسبوها ِعقَاب اِهللا ِبِعصياِنِهم إياه           . . ِمنهم  

٩٧. 
بكل كالم، وقول، وفعل دال على       )لَا يسخر قَوم من قَومٍ    : (وقوله  : " ٩٨سعدي   وقال ال 

حتقري األخ املسلم، فإن ذلك حرام، ال جيوز، وهو دال على إعجاب السـاخر بنفسـه،                
وعسى أن يكون املسخور به خريا من الساخر، كما هو الغالب والواقع، فإن السخرية، ال               

 � ن مساوئ األخالق، متحل بكل خلق ذميم، وهلذا قال النيب           تقع إال من قلب ممتلئ م     
الَ تحاسدوا والَ تناجشوا والَ تباغَضوا والَ تدابروا والَ يِبع بعضكُم علَى بيِع بعـٍض                « :

التقْوى ها  . والَ يخذُلُه والَ يحِقره   الْمسِلم أَخو الْمسِلِم الَ يظِْلمه      . وكُونوا ِعباد اللَِّه ِإخوانا   
ِبحسِب امِرٍئ ِمن الشر أَنْ يحِقر أَخاه الْمسـِلم         « ويِشري ِإلَى صدِرِه ثَالَثَ مراٍت      . »هنا  

 هضِعرو الُهمو همد امرِلِم حسلَى الْمِلِم عس٩٩»كُلُّ الْم.  
 : السباب  اللعن و–ب 

  .  ١٠٠»وِقتالُه كُفْر ،ِسباب الْمسِلِم فُسوق « - �  -عن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ١٠١...ويف هذا احلديث تعظيم حق املسلم واحلكم على من سبه بغري حق بالفسق 

كَانَ يقُولُ ِعنـد    ، لَعانا والَ سبابا    فَاِحشا والَ  - �  -وعن أَنٍس قَالَ لَم يكُن رسولُ اللَِّه        
  ١٠٢»تِرب جِبينه ،ما لَه« الْمعتبِة 

   لَمِن أَسِد بيز ناءِ       : قَالَ  ،وعدرالـد ِسلُ ِإلَى أُمرِلِك يالْم دبقَالَ  ،كَانَ ع :    ـتاتـا بمبرو

                                      
 )٤٥٠٢ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٩٧
 )٨٠١ / ١ (-تفسري السعدي  - ٩٨
  )٦٧٠٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٩

 )٢٣٠ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٠٤٤ (- املكرت -خارىصحيح الب - ١٠٠
  . ١/١٣٥) ٤٨حديث (كتاب اإلميان /  فتح الباري -١٠١
 )٦٠٤٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٠٢



 ٦١

هدِلكِ  : قَالَ  ،ِعنالْم دبا ععهِ   فَدلَيطَأَ عا فَأَباِدمفَقَالَ  ، خ : هنالْع ماللَّه،  فَقَالَت : هنلْعي ،الَ تفَِإن
والَ ،ِإنَّ اللَّعانين الَ يكُونونَ شـهداءَ     : قَالَ   � سِمعت أَبا الدرداِء يحدثُ عن رسوِل اِهللا        

  ١٠٣."شفَعاَء يوم الِْقيامِة
وفيه كفاية ملن أعطاه   ،ك ذا ففيه غنية عن كثري من اآلثار اليت وردت يف هذا الباب            وحسب
 .ماً وعقالً هاهللا ف
 :حش البذيء ا الف-ت 

لَيس الْمؤِمن ِبالطَّعاِن ولَا اللَّعاِن، ولَا الْفَـاِحِش        : "  � قَالَ رسولُ اِهللا    : عن عبِد اِهللا قَالَ   
   ١٠٤"الْبِذيِء 

وهذا يدل على أن هذه األمور نقص يف اإلميان وأا تسلب عن املـؤمن               " : "قال ابن عثيمني    
حقيقة اإلميان وكمال اإلميان فال يكون طعانا يطعن يف الناس بأنسام أو بأعراضهم أو بشكلهم            

عنك اهللا  وهيئام أو بآماهلم وال باللعان الذي ليس له هم إال اللعنة قل كلمة لعنك اهللا قل كذا ل                 
لعنكم اهللا هاتوا هذا أو ما أشبه ذلك فاملؤمن ليس باللعان وال            : ملاذا تقول كذا أو يقول ألوالده     

بالفاحش الذي يفحش يف كالمه بصراخ أو حنو ذلك وال بالبذيء الذي يعتدي علـى غـريه                 
  ١٠٥ "فاملؤمن مؤمن مسامل ليس عنده فحش يف قوله وال يف فعله وال غري ذلك ألنه مؤمن 

 : اخلالصة 
 .  فتؤثر فيه ،تتعدى آثارها إىل الغري،هذه اخلصال الذميمة )١(

فكيف ،وهذا جالب للعداوة والبغضـاء    ،السخرية فيها تنقيص للمسخور به وإزدراء له       )٢(
 إن كان هذا دأب املعلم ؟ 

 .اللعن خلق ذميم وصاحبه متوعد بالعقوبة إن مل يتب  )٣(

 .ة القول الفاحش ينبئ عن سوء الطوية وفساد الني )٤(

 ــــــــ 

]QQQQQQQQ[@@ê�ÌÛ@áÜÈ½a@ñ‰b’n�a@ê�ÌÛ@áÜÈ½a@ñ‰b’n�a@ê�ÌÛ@áÜÈ½a@ñ‰b’n�a@ê�ÌÛ@áÜÈ½a@ñ‰b’n�aZZZZ@@@@
                                      

  )٦٧٧٧  (- املكرت -وصحيح مسلم) ٥٧٤٦) (٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣
 صحيح) ٢١٠٥ ( - املكرت -وسنن الترمذى ) ٤٧٨٦) (١٤٠ / ٧ (-شعب اإلميان  - ١٠٤
 )٢١٧ / ٥ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ١٠٥
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فقد . وال جيد هلا حالً أو خمرجاً       ،حيتار معها املعلم  ،وقضايا معقدة ،تواجه املعلم مسائل مشكلة   

أو قد يطرح عليه سؤال من أحد طالبـه  ،يصعب على املعلم يف بعض األحيان فهم مسألة ما       
د املعلم نفسه أمام مشكلة عنـد أحـد         ومن جهة أخرى قد جي    . وال جيد له حالً أو تفسرياً       

وهنا قد يسـلك املعلـم      . وحيل إشكاهلا   ،طالبه أو بعضهم وحتتاج من املعلم أن يفصل فيها        
أو يعتذر عنها وهذا حسن بالنسبة إىل املعلم        ،أن جيتهد يف إجياد حل هلا     : عدة مسالك فمنها    

ومنها . شكلته مل حتل بعد     ألنه مل خيص فيها بغري علم وإن كان ذلك مشكالً للطالب ألن م            
ومنها أن يبحث عن حلـها  ،أن خيوض فيها بغري علم فهذا مذموم وهو يفسد أكثر مما يصلح        

 .وإما عن طريق طلب االستشارة وهو مقصودنا،إما عن طريق املطالعة والبحث
وقيل من قوهلم   ،شرت الدابة وشورا إذا علمت خربها     :واالستشارة مأخوذة من قول العرب    

  .١٠٦"العسل إذا أخذته من موضعه شرت : 
فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلْـِب الَنفَضـواْ ِمـن             {:قال تعاىل   

      ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوِر    حِفي اَألم مهاِورشلَى اللّهِ    وكَّلْ عوفَت تمزفَِإذَا ع   ِإنَّ اللّه 
كِِّلنيوتالْم ِحبسورة آل عمران) ١٥٩(} ي 

       ِنيفعالتةَ واملَالَم ِحقتسا يم اِبكحأَص كَانَ ِمن ةِ   ،لَقَدـِريشِة البى الطَِّبيعضقْتا   ،ِبملَّـوخإذْ ت
وعـاملْتهم  ،ومع ذَِلك ِلنت لَهم   ،ِب قَاِئمةٌ وشمروا ِللْهِزميِة واحلَر  ،عنك ِحني اشِتداِد احلَربِ   

 � وقَد مدح اُهللا تعـالَى رسـولَه        . وخصك ِبها   ،ِلرحمٍة أودعها اُهللا ِفي قَلِْبك    ،ِباحلُسنى
 كُنت خِشناً جاِفيـاً ِفـي       ثُم قَالَ لَو  . ِبحسِن اخلُلُِق ِفي أَكْثَِر ِمن موِضٍع ِمن ِكتاِبِه العِزيِز          

  كنقُوا عفَرلَت لَِتِهمامعم، كوا ِمنفَرلَنو،  كوا إلَيكُنسي لَمو،    ـكلَيع مهعماَهللا ج لَِكنأَالنَ ،وو
     أَلُّفاً ِلقُلُوِبِهمت ملَه كاِنبج .       ـولَهساُهللا ر ـرأم ثُم �      ـنع زـاوجتِبـأَنْ ي   ئَاِتِهمـيس 

اِتِهمفَوهم اهللا،ولَه ِفرغتسأنْ يو،ِطييباً ِلقُلُوِبِهمِر تِفي اَألم مهاِورشأنْ يو، ِمِهمذاً ِلِهمحشو 
ـ   ،وعزمت علَى ِإنفَاِذهِ  ،فَإذا شاورتهم ِفي اَألمرِ   . ثُم يقُولُ تعالَى ِلرسوِلِه      ى اِهللا  فَتوكَّـلْ علَ

                                      
  ) .١/٤٣٩. ( حممد بن على الشوكاين . فتح القدير = ١٠٦
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 ١٠٧.ويِثق ِبنصِرِه ،ألنَّ اَهللا يِحب من يتوكَّلُ علَيِه،ِفيِه
األمور اليت حتتاج إىل استشـارة ونظـر        : أي} وشاورهم يف األمر    { " : قال السعدي   

 :وفكر، فإن يف االستشارة من الفوائد واملصاحل الدينية والدنيوية ما ال ميكن حصره
 . العبادات املتقرب ا إىل اهللاأن املشاورة من: منها

أن فيها تسميحا خلواطرهم، وإزالة ملا يصري يف القلوب عند احلوادث، فإن من لـه               : ومنها
 -والفضل وشاورهم يف حادثـة مـن احلـوادث        : إذا مجع أهل الرأي   -األمر على الناس    

حة الكليـة   اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس مبستبد عليهم، وإمنا ينظر إىل املصل           
العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم يف طاعته، لعلمهم بسعيه يف مصاحل العمـوم،             
خبالف من ليس كذلك، فإم ال يكادون حيبونه حمبة صادقة، وال يطيعونه وإن أطـاعوه               

 .فطاعة غري تامة
أن يف االستشارة تنور األفكار، بسبب إعماهلا فيما وضعت له، فصـار يف ذلـك               : ومنها

 .زيادة للعقول
املصيب، فإن املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله، وإن         : ما تنتجه االستشارة من الرأي    : ومنها

 وهو أكمل   - � -أخطأ أو مل يتم له مطلوب، فليس مبلوم، فإذا كان اهللا يقول لرسوله              
 ١٠٨ "!فكيف بغريه؟} وشاورهم يف األمر { : -الناس عقال وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا

] ١٥٩: آل عمران [} وشاِورهم ِفي الْأَمِر    { : لَما نزلَت هِذِه الْآيةُ   :  ابِن عباٍس، قَالَ   وعِن
أَما ِإنَّ اَهللا ورسولَه غَِنياِن عنهما، ولَِكن جعلَها اُهللا رحمـةً           : "  � الْآيةُ، قَالَ رسولُ اِهللا     

 ١٠٩"نهم لَم يعدم رشدا، ومن ترك الْمشورةَ ِمنهم لَم يعدم عناًء فَمن شاور ِمِلأُمِتي، 
مـا يف  ،كيف كانت املشورة سبباً يف القرب من إصـابة احلق        ،فأنت ترى يف هذا احلديث    

فحري بكل معلم أن يسأل ويشاور من هو أعلم منه          ،تركها من مقاربة اخلطأ والوقوع فيه     

                                      
 )٤٥٢ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٠٧
 )١٥٤ / ١ (-تفسري السعدي  - ١٠٨
 وفيه ضعف ) ٧١٣٦) (٤١ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ١٠٩
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 .ليحصل له بذلك مقاربة الصواب وإصابة احلق،ليهفيما أشكل ع
فإن ذلك  ،وتعاظم النفس من سؤال غريه وطلب رأيه ومشورته       ،واألنفة،وليبتعد عن الترفع  
 ! . أوىل الناس به  �ولو كان ذلك حمموداً لكان النيب ،ترفع يف غري حمله

 تقل إن هـذا     وال،أو تعسر عليه حله   ،فعليك أيها املعلم أن تسأل عما أشكل عليك فهمه        
 . بل هو دليل على كمال العقل ورجاحته ،ال،أو نقص من قدري،وين من شأين

 : اخلالصة 
 . املشورة معني للمعلم فيما يشكل عليه من املسائل والقضايا اليت ترد عليه  -١
بل هو دليل   ، من الغري ليست دليالً على نقص يف املرتبة أو يف العلم           االستشارةطلب   -٢

 .ة العقل ورزانته على رجاح
 . ويف تركها البعد عنه ،يف املشورة القرب من احلق -٣

 
������������� 
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 : وفيه املباحث التالية 
 
  غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإلميان خالل التعليم]١[
  إسداُء النصيحة للمتعلم]٢[
  الرفق باملتعلم وتعليمه باألسلوب احلسن]٣[
  عدم التصريح باألمساء أثناء التوبيخ]٤[
 وبعده إلقاء السالم على املتعلِّم قبل الدرس ]٥[
  استخدام العقوبات أثناء التعليم]٦[
  تقدمي املكافآت للمتعلم]٧[
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 :  غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإليمان خالل التعليم]١[
 

ـ            يخ العقيـدة يف    قليل من املعلمني الذين يتفطنون إىل هذه الطريقة،وهي تتلخص يف ترس
 .والفلكية،وحنوها) اجلغرافية ( نفوس الطالب،عند تعليمهم مواد العلوم الطبيعية،واملواد 

قال اهللا تعاىل   .  لنتأمل ونتدبر كالم اهللا عز وجل        تعال � وقبل أن نورد خرب املعلم األول     
:}         ا علْنةً فَِإذَا أَنزاِشعخ ضى الْأَررت كاِتِه أَنآي ِمنِإنَّ الَّـِذي        و ـتبرو تزتاء اها الْمهلَي

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع هى ِإنتوِيي الْمحا لَماهيسورة فصلت) ٣٩(} أَح 
وِإخراِج اَألمـواِت ِمـن     ،وِمن الدالَِئلَ الدالَِّة علَى قُدرِة اِهللا تعالَى علَى البعِث والنشـورِ          

فَِإذَا أَنزلَ اُهللا تعـالَى  ،أَنك ترى اَألرِض ياِبسةً غَبراَء الَ نبات ِفيها. . أَحياًء ينظُرونَ   ،بوِرالقُ
 ا املَطَرهلَيةُ         ،عبرلُو التعتِض واِطِن اَألرِك ِفي بِحرِبالت اتاتبدأ النبو  ( تبرت(،   ـوقس جرختو

اِتالناتا    ،بلُهجمتو ضاَألر نيزـةَ     . فَتاِبسالي ضِذِه اَألرا هيالِذي أَحـاِت   ،واتبالن جرأَخو
  ١١٠.وهو القَِدير علَى كُلِّ شيٍء ،وعلَى أَنْ يخِرجهم ِمن قُبوِرِهم،قَاِدر علَى أَنْ يحيي املَوتى،ِمنها

 كما جـاء يف     ١١١علمني حيسنون الربط بني الظواهر الطبيعية وبني أمور العقيدة        فيا ليت امل  
من اجلفـاف   ،حيث بني اهللا سبحانه وتعاىل حال األرض امليتة اليت مل متطـر           ،اآلية السابقة 

وأثر املاء عليها إذا جاءها وغمرها من ظهور احلياة عليهـا وحتـرك             ،وموت النبات فيها  
انه لعباده أن هذا اإلحياء الذي يشاهده العباد له نظـري يـوم             مث بني اهللا سبح   ،النبات فيها 

فكما مل تعجز قدرتـه عـن       : كما جاء يف التفسري السابق قوله       ،القيامة وهو إحياء املوتى   
ويف هذا رد شاف على منكري البعث       . ال تعجز عن إحياء املوتى      ،إحياء األرض بعد موا   

واحلكمـة مـن    ،ال فيحسن به أن يذكر فائدا     ومثله لو أراد املعلم  أن يتكلم عن اجلب        . 

                                      
 )٤١٣٦ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١١٠
 جيب التنبه إىل مسألة هامة وهي أنه ال يلزم منا أن نستدل بلك ظاهرة من ظواهر العلم أو جزئية معينة ، بـدليل                        -١١١

من الكتاب والسنة ، وال أن نلوي أعناق النصوص أو نتكلف ذلك ، فالقرآن الكرمي أنزل ليتلى ويتدبر ويعمـل بـه ،                
 . اء أحد منهما مصرحاً بذكر شيء من الظواهر قبلناه وأثبتناه وال نتكلفه والسنة لتطبق ويعمل ا ، ولكن إن ج
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 أَلَـم نجعـِل     {:مث يذكر قوله تعاىل     ،إجيادها وهو تثبيت األرض ومنعها من االضطراب      
 ]٦،٧: النبأ  [})٧(والِْجبالَ أَوتادا ) ٦(الْأَرض ِمهادا 
وهم يعاِينونَ ما يدلُّ علَـى      ،ونَ ِفيهِ ويشكُّ،كَيف ينِكر هؤالَِء حدوثَ البعثِ    : يقُولُ تعالَى   

فَلْينظُروا ِإلَى اَألرِض كَيف جعلَهـا اُهللا       ،وباِهِر ِحكْمِتهِ ،وعلَى ِإحاطَِة ِعلِْمهِ  ،قُدرِة اِهللا تعالَى  
 ا؟وينتِفعونَ ِبخيراِته،ممهدةً موطَّأةً ِللناِس يِقيمونَ علَيها

ِلكَيالَ تضطَِرب وتِميد ِبالنـاِس     ،وكَيف جعلَ اُهللا اِجلبالَ كَاَألوتاِد أَرسى ِبها اَألرِض وثَبتها        
  ١١٢واخلَالَِئِق علَيها؟

) ٣١(أَخرج ِمنهـا ماَءهـا ومرعاهـا        ) ٣٠(والْأَرض بعد ذَِلك دحاها     {  : تعاىل   وقوله
ا واهسالَ أَر٣٢(الِْجب ( اِمكُمعِلأَنو ا لَكُماعتم)٣٣ - ٣٠: النازعات   [})٣٣[ 

   ضاَألر ذَِلك دعب دهملُوقَاِت    ،وى املَخكْنا لسطَهسبا     .وِفيه اِبيعناليو ارهونَ واَألنيالع رفَجو
وثَبت اِجلبالَ ِفي أَماِكِنها ِمـن      .تاِت ِليأْكُلَ ِمنها الناس واَألنعام      وأَنبتِت النبا ،فَفَاضت ِباملَاءِ 

وجعلَها كَاَألوتاِد الِتي تشد ِبها اِخليام ِلكَيالَ تذْهب ِبها الرياح وذَِلك ِلكَيالََ تِميد             ،اَألرِض
 .وتضطَِرب ِبِهم ،ِئِقاَألرض ِبمن علَيها ِمن اخلَالَ

         امعواَألن اسِبِه الن عتمتِلي الَى كُلَّ ذَِلكعلَ اُهللا تعج قَدو،      اِتِهميحو اِشِهمعوا ِبِه ِفي مِفعتنيو .
لَى لَفِْت أَنظَاِرِهم ِإلَى أَنَّ الِذي      فَاُهللا تعالَى يقَرر هِذِه احلَقَاِئق ِفي أَذْهاِن الناِس ِليخلُص ِمن ذَِلك إِ           

بعد أَنْ يكُونوا قَد    ،خلَق هذَا اخلَلْق البِديع العِظيم الَ يعجز عن بعِث الِعباِد ِمن القَبوِر يوم الِقيامةِ             
 ١١٣.ِض وتفَرقَت ذَرات أجساِدِهم ِفي اَألر،صاروا تراباً ورفَاتاً

) ١٨(وِإلَى السماِء كَيف رِفعـت      ) ١٧( أَفَلَا ينظُرونَ ِإلَى الِْإِبِل كَيف خِلقَت        {: وقوله  
     تِصبن فاِل كَيِإلَى الِْجب١٩(و (     تِطحس فِض كَيِإلَى الْأَرو)١٧: الغاشية  [}) ٢٠ - 

٢٠[ 

                                      
 )٥٥٥٥ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١١٢
 )٥٦١٩ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١١٣
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 -وأَمـامهم اِإلبـلُ     ، اِهللا تعالَى علَى بعِث اخلَلِْق بعد موِتِهم       أَينِكر هؤالَِء املُشِركُونَ قُدرةَ   
 وِفي خلِْقها ما يدلُّ علَى عظَمِة خاِلقَهـا وقُدرِتـِه؟ فَاِإلبـلُ ِمـن أَضـخِم                 -اِجلمالُ  

وتكْتِفي ِباليِسـِري ِمـن     ، العطَش واجلُوع  تحتِملُ،وأَكِْبرها احِتماالً ،وأَكْثَِرها قُوةً ،احلَيواناِت
لقَاِدر علَى ِإعادِة خلِْقِهم    . . وخلَق السماواِت واِجلبالَ واَألرض     ،املَرعى واملَاِء فَمن خلَقَها   

ِتِهموم دعب، وِرِهمقُب ِمن ِثِهمعبو. 
   الَى لَفْتعاُهللا ت اِبعتيِتهِ      وظَمِإلَى ع ِرِكنيالَِء املُشؤظَاِر هأَن ،  لَقا خِة مظَمعو،   مهظَـرَن فَلَفَت

 اِكبكَووِم وجن ا ِمنا ِفيهما وِتفَاِعهاراِء ومِإلَى الس. 
 .ها ِفي اَألرِض وانِتصاِبها ورسوِخ، ثُم لَفَت نظَرهم ِإلَى اِجلباِل وعلُوها الكَِبِري

         ِسطَتبو تدهم فِض كَيِإلَى اَألر مهظَرن لَفَت ثُم )  تِطحس(،      ـا اخلَلْـقِبه ِفـعتنِلي
.       ِنِهميأَع امِظيِم أَمذَا اخلَلِْق العنَ كُلَّ هورِركُونَ يِركُونَ       ،فَاملُشـديِعِه وـنص ـِديعنَ بوريو

تظَمعلِْقهِ ،هخ اعدِإبالَ           ،و ـفكَيِتِه؟ وظَمعو ِة اخلَاِلقرفَكَّرونَ ِفي قُدتيونَ وربدتالَ ي ففَكَي
    ١١٤والَ يخشونَ بطْشه وِعقَابه؟،يؤِمنونَ ِبِه

ة ولعلنا نعرج على سـن . والقرآن الكرمي مليء بذكر مثل ذلك وفيما ذكرنا غنية ملن عقل    
 . يرسخ العقيدة عند صحبه رضوان اهللا عليهم � لنرى كيف كان النيب،املصطفى

 رضـى اهللا    -عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ أَخبرِنى أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن وغَيره أَنَّ أَبا هريرةَ               
فَقَـالَ  . »  والَ صـفَر والَ هامـةَ        الَ عدوى « : قَالَ   - �  - قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه      -عنه  

  اِبىرأَع :               بـراَألج ِعريأِْتى الْباُء فَيا الظِّبهِل كَأَنمكُونُ ِفى الرالُ ِإِبِلى تا بولَ اللَِّه فَمسا ري
   .١١٥»فَمن أَعدى اَألولَ « :فَقَالَ . فَيدخلُ بينها فَيجِربها 

وهو ِبناء علَـى مـا كَـانوا يعتِقـدونَ ِمـن      ) فيجرا : ( افظ ابن حجر قوله   قال احل 
كَانوا يعتِقـدونَ أَنَّ    ،وهذَا ِمن أَوهام الْجهال   ،أَي يكُون سببا ِلوقُوِع الْحرب ِبها     ،الْعدوى

                                      
 )٥٨٦١ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١١٤
 )٥٩١٩ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥٧١٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٥

 حية تصيب اإلنسان إذا جاع وتؤذيه وهى معدية ىف زعم العرب: الصفر 
 اسم طائر كانوا يتشاءمون به وقيل روح من مل يدرك ثأره: اهلامة 
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      فَن مهضراء أَملَ ِفي الْأَِصحخِريض ِإذَا دالْم   طَلَهأَبو اِرع ذَِلكفَى الش،    اِبيرالْـأَع درا أَوفَلَم
     ِبيِه النلَيع دة رهبِلِه   � الشل    : " ِبقَوى الْأَودأَع نلَاغَـة       " فَمة الْباب ِفي غَايوج وه؟ و

عِمِهم ؟ فَِإنْ أُِجيب ِمن بِعري آخر لَِزم        وحاِصله ِمن أَين الْجرب ِللَِّذي أَعدى ِبز      . والرشاقَة  
فَِإنْ أُِجيب ِبأَنَّ الَِّذي فَعلَه ِفي الْأَول هو الَِّذي فَعلَه ِفي           ،التسلْسل أَو سبب آخر فَلْيفِْصح ِبهِ     

و الْخاِلق الْقَاِدر علَى كُلّ شـيء       وهو أَنَّ الَِّذي فَعلَ ِبالْجِميِع ذَِلك ه      ،الثَّاِني ثَبت الْمدعى  
 ١١٦ "وهو اللَّه سبحانه وتعالَى 
انكَسفَِت الشمس يوم مـات     : سِمعت الْمِغريةَ بن شعبةَ يقُولُ      : وعن ِزياد بِن ِعالَقَةَ قَالَ    

اِهيمرِإب،    اِهيمرِت ِإبوِلم فَتكَسان اسولُ اللَِّه    .   فَقَالَ النسفَقَالَ ر-  � - »    سـمِإنَّ الش
فَِإذَا رأَيتموهما فَادعوا اللَّه    ،الَ ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد والَ ِلحياِتهِ     ،والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَّهِ    

 ِلىجنى يتلُّوا حص١١٧»و .   
يث ِإبطَال ما كَانَ أَهل الْجاِهِلية يعتِقدونه ِمن تأِْثري الْكَواِكب          وِفي هذَا الْحدِ  : " ويف الفتح   
" يقُولُونَ مِطرنا ِبنوِء كَذَا     " وهو نحو قَوله ِفي الْحِديث الْماِضي ِفي اِلاسِتسقَاء         ،ِفي الْأَرض 

   طَّاِبيقَالَ الْخ :   عة ياِهِليوا ِفي الْجض        كَانر ِفي الْأَريغوث تدوِجب حوف يونَ أَنَّ الْكُسِقدت
وأَنَّ الشمس والْقَمر خلْقَاِن مسخراِن     ،أَنه ِاعِتقَاد باِطل   � فَأَعلَم النِبي   ،ِمن موت أَو ضرر   

         لَى الدة عرلَا قُدرمهَا ولْطَان ِفي غَيا سملَه سا    ِللَِّه لَيفُسهمأَن نفْع ع .     ِبـيا كَانَ النِفيِه مو 
 ١١٨ "علَيِه ِمن الشفَقَة علَى أُمته وِشدة الْخوف ِمن ربه �

                                      
  ) ١٠/٢٥٢(  فتح الباري -١١٦

 تكـون   ينبغي أن نشري هنا إىل أمر هام وهو أن األسباب ال تؤثر بنفسها فاملؤثر هو اهللا ، ولكننا نتجنب األسباب اليت                    
وهذا النفي  : قال  ) ٢/٨٢(ويف هذا املعىن يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف شرحه لكتاب التوحيد              .. سبباً للبالء   

ليس نفياً للوجـود ،     " ) وال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر         " يف احلديث   �وهي قوله   ( يف هذه األمور األربعة     
فاملؤثر هو اهللا ، فما كان سبباً معلوماً فهو سبب صحيح ، وما كان منـها سـبباً                  ألا موجودة ، ولكنه نفي للتأثري ،        

العدوى موجودة ، ويدل لوجودها " ال عدوى  : " فقوله  . موهوماً فهو سبب باطل ، ويكون نفياً لتأثريه بنفسه ولسببه           
إلبل الصحيحة ، لئال تنتقل     ال يورد صاحب اإلبل املريضة على صاحب ا       : أي  " ال يورد ممرض على مصح      : " �قوله  

 .أه . العدوى 
  )٢١٥٥ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٠٦٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٧
 )٤٨٦ / ٣ (-فتح الباري البن حجر  - ١١٨



 ٧٠

 : اخلالصة 
وسيلة نافعة جـداً يف  ،إن غرس العقيدة عن طريق عرض العلوم غري علوم الشريعة          ) ١(

 .ربط املسلم بدينه يف كل جماالت احلياة 

فتنشئ لنا جيالً قوياً    ،تؤدي إىل تقوية اإلميان لدى الطالب عموماً      ،ريقةإن هذه الط   ) ٢(
 . وثيق الصلة بربه ،يف معتقده

 ــــــــ
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 .تقتصر على توصيل املعلومات فقط،خيطئ املعلم عندما يظن أن عالقته بالطالب

.  وهو النصح والتوجيـه للطالـب        أال،واحلقيقة أن هناك أمراً ال يقل أمهية عن التحصيل        
 . وأب ،وناصح،ومريب،فاملعلم موجه

ولو أننا قارنا بني عدد الساعات اليت يعيشها الطالب مع معلمه وهي قد تصل إىل مخس أو                 
وهو معلوم  ،لوجدنا أا أكثر من عدد الساعات اليت يلتزمها مع والديه         ،ست ساعات يومياً  

 .عند الكل 
إن املعلم يرى من األحوال والتصرفات اليت تصدر من الطالب قد           ف،وإذا كان األمر كذلك   

 بك أيها املعلم أن تبذل مـا يف         ولذا كان حري  ،على والديه - بل إا ختفى فعالً      –ختفى  
 وتصحيح األفكار،وذيب األخالق،وتقومي املائل،إلصالح املعوج،وسعك

 عن مجلة هي إرادة اخلـري       هي كلمة يعرب ا   : والنصيحة  ،بذل النصيحة ،ومجاع ذلك كله  
  . ١١٩للمنصوح له

 .قبل أن يكون تعليمياً تربوياً ،وبذل النصيحة مطلب شرعي

                                      
 ) . ١/١٤٨( جامع العلوم واحلكم البن رجب (  قاله اخلطايب -١١٩
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  اِريِميٍم الدت نوِل اِهللا    ،فعسر نقَالَ   ، � ع هةُ : أَنِصيحالن يناتٍ ،الدرقَالُوا  ،ثَالَثَ م : نِلم
  ١٢٠.وعامِتِهم،أَو ِللْمؤِمِنني،وَألِئمِة الْمسِلِمني،وِلرسوِلِه،تاِبِهوِلِك،ِللَِّه: يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

النصح ِفي الْجملَِة ِعنِدي هو     : قَالَ أَبو الْحسِن بن أَِبي ذَر رِحمه اللَّه         : "  قال الكالباذي   
وِهي السلُوك الَِّتي يخـاطُ     ،مأْخوذٌ ِمن النصاحةِ  ،اَءمةُِفعلُ الشيِء الَِّذي ِبِه الصلَاح والْملَ     : 
ونصحته أَنصحه  ،مِخيطٌ: هذَا قَِميص منصوح أَي     : يقُولُ الْعرب   ، وتصِغريها نصيحةٌ   ،ِبها

  ها ِإذَا ِخطْتحصن،    يِفي الْأَش حصلَفَِت النتا اخمِإناِء     وياِل الْأَشوِتلَاِف أَحِللَّـِه   : اِء ِلاخ حصفَالن
    ولَّ هجو زع :   لُهأَه وا هِبم فُهصلًا        ،وقَوا وقْـدع ٍل لَهِبأَه سلَي وا همع هِزيهنتو،  ـامالِْقيو

وموالَاةُ مـن   ،والْبعد ِمن مساِخِطهِ  ، ِفي محابهِ  والرغْبةُ،والْخضوع لَه ظَاِهرا وباِطنا   ،ِبتعِظيِمِه
هأَطَاع،  اهصع ناةُ مادعملًا         ،وِفعلًا وِتِه قَوِإلَى طَاع اِصنيالْع دِفي ر ادالِْجهِة  . وِصيحةُ النادِإرو

والذَّب عنه ِمـن    ،وتفَهم ما ِفيِه واسِتعمالُه   ،د الِْقراَءةِ وتحِسينه ِعن ،ِإقَامته ِفي التلَاوةِ  : ِلِكتاِبِه  
 ِفنيرحأِْويِل الْمت،   ِن الطَّاِعِننيطَعوِل   . وسةُ ِللرِصيحالنو �  :  هتـرصنو هترازؤةُ ،مايالِْحمو

وتأِْليِف ،وِإحياُء طَِريقَِتـِه ِفـي بـثِّ الـدعوةِ        ،ِبالطَّلَِبوِإحياُء سنِتِه   ،ِمن ذَِويِه حيا وميتا   
معاونتهم علَى ما تكَلَّفُـوا الِْقيـام       : والنِصيحةُ ِللْأَِئمِة   . والتخلُّق ِبأَخلَاِقِه الظَّاِهرِة    ،الْكَِلمِة

وتقِْوِميِهم ِعنـد   ،ِفي تنِبيِهِهم ِعند الْغفْلَةِ   " ا الِْقيام ِبِه    علَى ما تكَلَّفُو  " وِفي بعض النسِخ    ،ِبِه
ورد الْقُلُوِب الناِضرِة   ،ونصرِتِهم ِفي جِميِع الْكَِلمِة علَيِهم    ،وسد خلَِّتِهم ِعند الْحاجةِ   ،الْهفْوِة
  ِهمِإلَي .   ـِة الْماعمةُ ِلجِصيحالنو   ـِلِمنيس :  ِهملَيـفَقَةُ عالش،  كَِبِريِهم ِقريـوتـةُ  ،ومحرو

ِغِريِهمص، ِبِهمكُر فِْريجتِفي الْآِجـلِ       ،و ِهملَيع هفْعن ودعا يِفيم يعالسـا     ،وِإلَـى م مهتوعدو
مهِعدسي،   مهاِطرولُ خغشا يقِّي موتو، ابب حفَتِهمِ  ولَياِس عوسا     ، الْوقفِْسِه حِإنْ كَانَ ِفي نو
 ١٢١" واللَّه أَعلَم،وِمن النِصيحِة ِللْمسِلِمني رفْع مؤنِة بدِنِه ونفِْسِه وحواِئِجِه عنهم،وحسنا

                                      
 )٢٠٥  (- املكرت -وصحيح مسلم) ٤٥٧٤) (٤٣٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠
١٢١ -اِذياِر ِللْكَلَابياِني الْأَخعى ِبممساِئِد الْمالْفَو رح٦٧(  ب(  
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والسعي ِفيما يعـود    ،ة علَيِهم  والنِصيحة ِلعامِة الْمسِلِمني الشفَقَ    ":يقول احلافظ ابن حجر     
 ِهملَيفْعه عن،  مفَعهنا يم ِليمهمعتو،   مهنوه الْأَذَى عجو كَفو،       ِحـبـا يم ملَه ِحبأَنْ يو

 .وال شلك أن الطالب من عامة املسلمني . ١٢٢"ويكْره لَهم ما يكْره ِلنفِْسِه ،ِلنفِْسِه
وِإيتاِء ، علَـى ِإقَـاِم الصـالَةِ      - �  - بِن عبِد اللَِّه قَالَ بايعت رسولَ اللَّـِه          وعن جِريرِ 

 ١٢٣."والنصِح ِلكُلِّ مسِلٍم ،الزكَاِة
    ِليجِريٍر الْبِب ج اِهيمرأَِبيهِ ،وعن ِإب نقَالَ  ،ع :      تبِة ِلياسِد اللَِّه ِإلَى الْكُنبو عا أَبـا   غَدهِمن اع

فَمر ِبـِه فَـرس     ،فَجعلَِت الدواب تمر علَيـهِ    ،وغَدا مولًى لَه فَوقَف ِفي ناِحيِة السوقِ      ،دابةً
هبجفَأَع،   الهوفَقَالَ ِلم :   سالْفَر ِر ذَِلكتفَاش طَِلقان، الهوم طَلَقِبِه ثَالثَ   ،فَان هاِحبطَى صِمائَِة فَأَع
هلْ لَك أَنْ تنطَِلق ِإلَى     : فَقَالَ  ،فَأَبى صاِحبه أَنْ يِبيعه   ،فَأَبى صاِحبه أَنْ يِبيعه فَماكَسه    ،ِدرهٍم

 هـذَا   أَني أَعطَيت : فَقَالَ لَه مواله    ،فَانطَلَقَا ِإلَيهِ ،ال أُباِلي : صاِحٍب لَنا ناِحيةَ السوِق ؟ قَالَ       
صدق أَصلَحك  : قَالَ صاِحب الْفَرِس    ،وذَكَر أَنه خير ِمن ذَِلك    ،ِبفَرِسِه ثَالثَِمائَِة ِدرهٍم فَأَبى   

فَرسك خير ِمن ذَِلك تِبيعه ِبخمِسمئٍة حتى بلَغَ سـبعِمائَِة          ،ال: قَالَ  ،اللَّه فَترى ذَِلك ثَمنا ؟    
مئةٍ  ِدرانثَم ٍم أَوه،      الهولَى ملَ علُ أَقْبجالر با أَنْ ذَهفَلَم،   فَقَالَ لَه :   اعتبِلت طَلَقْتان كحيو

وهـو  ،فَِجئْت ِبرجٍل ِمن الْمسِلِمني يقُوده،فَأَرسلْتك تشتِريها،ِلي دابةً ،فَأَعجبتِني دابةُ رجلٍ 
ى: قُولُ يرا تى ؟،مرا تم، قَدولَ اللَِّه " وسر تعايِلٍم  � بسِح ِلكُلِّ مصلَى الن١٢٤"ع.  

النصح لكل مسلم أن اإلنسان ينصح لكل مسلم حبيث يعامله كما يعامل نفسـه وكمـا                
حيب أن يعامله الناس فال يشتمه وال يقذفه وال خيدعه وال يغشه وال خيونه ويكـون لـه                  
ناصحا من كل وجه وإذا استشاره يف شيء وجب عليه أن يشري عليه مبا هو األصلح لـه                  

 ١٢٥.يف دينه ودنياه

                                      
 ) . ٥٧ح ) (١٦٧، ١/١٦٦(  فتح الباري -١٢٢
 )٢٠٨ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٣
 فيه انقطاع) ٢٣٤٣) (٤٨٩ / ٢ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٢٤
 )٣٥٣ / ٤ (-ياض الصاحلني البن عثيمني شرح ر - ١٢٥
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     ِبىِن النٍس عأَن نفِْسِه         «  قَالَ   - �  -وعِلن ِحبا يَألِخيِه م ِحبى يتح كُمدأَح ِمنؤال ي
«١٢٦ .  

حتى يضم إىل إسـالمه سـالمةَ النـاِس        ،نَ التام الكامل  أَنه الَ يتم إميانُ أحٍد اإلميا     : معناه  
  ١٢٧.والنصح جلميعهم فيما حياوله معهم،وإرادةَ اخلِري هلم،منه

 .والنقول يف هذا الباب كثرية وحسبنا مبا ذكرنا 
إيثار فقِريهم وتعليم   :  ومن أنواع نصحهم بدفع األذى واملكروه عنهم         ":يقول ابن رجب  

والرفق ،ورد من زاغ منهم عن احلق يف قول أو عمل بالتلطف يف ردهم إىل احلق              جاهلهم،  
م يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حمبة إلزالة فسادهم ولو حبصول ضـرٍر لـه يف                 

 ١٢٨" دنياه
أن يبذل نصيحته إىل طالبه سراً إن كانـت خاصـة بفـرد             ،مث إنه من املتعني على املعلم     

أما إن كانت عالنية فهو توبيخ      ،وأسرع لالستجابة ،غ يف قبول النصيحة   ألن ذلك أبل  ،معني
وعظوه سـراً  ، وكان السلف إذا أرادوا نصيحةَ أحـدٍ   ":يقول ابن رجب    ! يف قالب نصح  

من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه علـى رؤوس             : حتى قال بعضهم    
  .١٢٩"الناس فإنما وخبه

 ِنيزوقال الْم   : اِفِعيالش تِمعقُولُ  ،سي " :        ـهانزو هـحصن ا فَقَدِسر اهظَ أَخعو نم، نمو
 هانخو هحفَض ةً فَقَدلَاِنيع ظَهع١٣٠"و  

كـراس الواجبـات    ( هو تصـحيح    ،ومن النصح الذي يتعني على معلم بذله جتاه طالبه        
 .ألخطاء النحوية واإلمالئية وحنوهاومراعاة ا، بأمانة وإخالص١٣١)املدرسية 

                                      
 )١٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٦
 )١٤٠ / ١ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٢٧
 )١١ / ٩ (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ١٢٨
 )١٣ / ٩ (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ١٢٩
  )١٣٨٠٥(ِحلْيةُ الْأَوِلياِء  - ١٣٠
 . على األعلى  ذكرت األدىن تنبيها-١٣١
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ال يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب َألِخيِه مـا  «  �وباب النصح واسع ولكن يضبطه قول النيب       
  .١٣٢»يِحب ِلنفِْسِه 

فماذا عملت فيها   . فهي عندك أمانة    ،وفلذة كبده ،قدم إليك األب مثرة فؤاده    : أيها املعلم   
 مانة ؟ أم ماذا ؟ ؟ هل رعيتها وأديت حق األ

 : اخلالصة 
 . فلتعط حظها من االهتمام ،ال يقل أمهية عن التعليم،النصح والتوجيه ) ١(

 . قبل أن تكون مطلباً تربوياً تعليمياً ،النصيحة مطلب شرعي ) ٢(

وتقوميه إذا مال عن الطريق املستقيم      ،وأمره مبا يصلحه  ،توجيه الطالب وجهة سليمة    ) ٣(
 . جبات املعلم كلها من وا،وغري هذه األمور.. 

 . وسرعة االستجابة ،راً سبب يف القبولتقدمي النصيحة ِس ) ٤(

 ــــــــ
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يراعي نفسيام وأحواهلم،كيف ال وهو الذي       � أرفق الناس للناس،وكان     � لقد كان   
 .١٣٣»ه والَ ينزع ِمن شىٍء ِإالَّ شانه ِإنَّ الرفْق الَ يكُونُ ِفى شىٍء ِإالَّ زان« : قال

السـام  : فَقَـالُوا   ، � دخلَ رهطٌ ِمن الْيهوِد علَـى رسـوِل اِهللا          : قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 
كُملَيع،   ِبيفَقَالَ الن �  :كُملَيةُ   ،عاِئشع ا: قَالَتهتفَفَِهم،  فَقُلْت : الس كُملَيـةُ  عناللَّعو ام .

يا رسولَ  : قُلْت  . ِإنَّ اللَّه يِحب الرفْق ِفي اَألمِر كُلِّهِ      ،مهالً يا عاِئشةُ  :  � قَالَ رسولُ اِهللا    
 ١٣٤."علَيكُم: قَد قُلْت : أَلَم تسمع ما قَالُوا ؟ قَالَ ،اِهللا

                                      
  )١٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٣٢
  )٦٧٦٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٣٣
 - املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٠٢٤ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٦٤٤١) (٣٥٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان    - ١٣٤

)٥٧٨٤( 
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  .١٣٥وهو ضد العنف،ذ باألسهلواألخ،لني اجلانب بالقول والفعل: والرفق هو 
وتنفر مـن اجلفـوة     ،والنفس البشرية متيل إىل الرفق ولني اجلانب وطيب الكالم وتأنس به          

ولذا كان حري باملعلمني واملربني أن يعوا هذا اجلانب ويطبقوه على تالميذهم            . والغلظة  
 . وطالم 

 مضر باملتعلم سيما يف      وذلك أن إرهاف احلد بالتعليم     ١٣٦والشدة على املتعلمني مضرة م    
أصاغر الولد ألنه من سوء امللكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني أو املماليك               

 وذهب بنشاطها ودعاه إىل الكسل      انبساطهاأو اخلدم سطا به القهر وضيق عن النفس يف          
 ومحل على الكذب واخلبث وهو التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفاً من انبسـاط األيـدي               

  .١٣٧..بالقهر عليه وعلمه املكر واخلديعة 
أروع األمثلة وأعالها يف حسن تعليمه ورفقه بصحابته رضوان اهللا           �ولد ضرب الرسول    

 : فمنها ،عليهم
 ِإذْ جاَء أَعراِبـى    - � -بينما نحن ِفى الْمسِجِد مع رسوِل اللَِّه        : عن أَنس بِن ماِلٍك قَالَ      

 ي وِل اللَِّه        فَقَامسر ابحِجِد فَقَالَ أَصسولُ ِفى الْمب- � -  هم هولُ اللَِّه     .  مسقَالَ قَالَ ر- 
� - »     وهعد وهِرمزالَ  . »الَ تى بتح كُوهرولَ اللَِّه     . فَتسِإنَّ ر ثُم- � -     فَقَالَ لَـه اهعد 
ح ِلشىٍء ِمن هذَا الْبوِل والَ الْقَذَِر ِإنما ِهى ِلِذكِْر اللَِّه عز وجلَّ             ِإنَّ هِذِه الْمساِجد الَ تصلُ    « 

 .- � -أَو كَما قَالَ رسولُ اللَِّه . »والصالَِة وِقراَءِة الْقُرآِن 
 ١٣٨.قَالَ فَأَمر رجالً ِمن الْقَوِم فَجاَء ِبدلٍْو ِمن ماٍء فَشنه علَيِه

                                      
  ) .١٠/٦٠٢٤(  فتح الباري -١٣٥
 . من الكتاب األول . لثاين والثالثون من الباب اخلامس وهو الفصل ا.  عنوان فصل عقده ابن خلدون يف مقدمته -١٣٦
  .٥٤٠ مقدمة ابن خلدون ص-١٣٧
 صبه صبا متقطعا:  شن - )٦٨٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٣٨

 .إذا انقطع: زرم الدمع : يقال : ال تقطعوا بوله : بتقدمي الزاي املعجمة على الراء ،أي : ال تزرموه 
»» فشـنه «إذا صببته عليه، وقد جاء يف كتاب مسـلم  : ثوب وعلى األرض وحنو ذلك  سننت املاء على ال   : فسنه عليه   

إذا فرقتها من مجيـع اجلهـات   : شننت الغارة : فرقه عليه من مجيع جهاته ، ورشه عليه ، ومنه   : بالشني املعجمة ،أي    
 .والنواحي
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وعن يحيى بِن سِعيٍد قَالَ سِمعت أَنس بن ماِلٍك قَالَ جاَء أَعراِبـى فَبـالَ ِفـى طَاِئفَـِة                   
 ِبذَنوٍب  - �  -فَلَما قَضى بولَه أَمر النِبى      ،- �  -فَنهاهم النِبى   ،فَزجره الناس ،الْمسِجِد
  . ١٣٩ علَيِهفَأُهِريق،ِمن ماٍء

اللَّهم اغِْفـر ِلـي     : فَقَالَ  ،جاِلس � دخلَ أَعراِبي الْمسِجد ورسولُ اِهللا      ،وعن أَِبي هريرةَ  
. لَقَِد احتظَرت واِسـعا     : وقَالَ  ، � فَضِحك رسولُ اِهللا    . وِلمحمٍد والَ تغِفر َألحٍد معنا      

ِإنما : فَقَالَ  ، � فَقَام ِإلَيِه رسولُ اِهللا     ،حتى ِإذَا كَانَ ِفي ناِحيِة الْمسِجِد فَشج يبولُ       ثُم ولَّى   
فَأَفْرغَـه  ،ثُم دعا ِبسـجٍل ِمـن ماءٍ      . وِإنه الَ يبالُ ِفيِه     ،بِني هذَا الْبيت ِلِذكِْر اِهللا والصالَةِ     

ولَم ،فَلَم يسب ،ِبأَِبي هو وأُمي  ،ِإلَي � فَقَام النِبي   :  يقُولُ اَألعراِبي بعد أَنْ فَِقه       :قَالَ  ،علَيِه
بنؤي،ِربضي لَم١٤٠. "و  

وذلك ألن األعرايب كان    ،باألعرايب وحسن تعليمه له    �ففي هذا احلديث بيان لرفق النيب       
بل دعاه وعلمـه    ،ومل يوخبه  �ل وهلذا السبب مل يعنفه النيب       جيهل ذلك احلكم بطبيعة احلا    

 . برفق األمر الذي جيهله 
بأيب هو وأمي فلم يسب ومل يؤنـب  : بقوله ،ولقد صور األعرايب ذلك املوقف بعد أن فقه       

 .وحسن تعليمه له ،به �ويف هذا القول دليل على تأثر األعرايب برفق النيب . ومل يضرب 
 وِفيِه الرفْق ِبالْجاِهِل وتعِليمه ما يلْزمه ِمن غَيِر         ": ر بعد حديث أنس     قال احلافظ ابن حج   

وِفيـِه رأْفَـةُ   . ولَا ِسيما ِإنْ كَانَ ِممن يحتاج ِإلَى ِاسِتئْلَافه ،تعِنيٍف ِإذَا لَم يكُن ذَِلك ِمنه ِعنادا    
 ِبيلُِقِه  � النخ نسح١٤١ "و  

                                                                                               
أهرقـه يهرقـه ،     : اهلمزة هاء ، ويقال أيضا      أراقه ، فقلبت    : إذا صبه ، و أصله      : هراق املاء يهريقه    : يقال  : فأهريق  

 .وأهراق ، ويهريق بفتح اهلاء
جامع األصول يف   .وال يسمى بذلك إال إذا كان فيها ماء       : الدلو العظيمة ، وكذلك السجل ، قال        : الذنوب  : بذنوب  

 )٨٥ / ٧ (-أحاديث الرسول 
 )  م ٢٢١ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٣٩

 وقيل ال تسمى كذلك إال إذا كان فيها ماءالدلو العظيمة : الذنوب 
   صحيح-١٠٥٤٠) ١٠٥٣٣)(٧٢٢ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٤٠
  . ١/٣٨٨ فتح الباري -١٤١
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 ِإذْ عطَس رجلٌ    - � -وعن معاِويةَ بِن الْحكَِم السلَِمى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسوِل اللَِّه             
    اللَّه كمحري ِم فَقُلْتالْقَو ِمن .          كُمـأْنـا شم اهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت اِرِهمصِبأَب ماِنى الْقَومفَر

فَجعلُوا يضِربونَ ِبأَيِديِهم علَى أَفْخاِذِهم فَلَما رأَيتهم يصمتونِنى لَِكنى سكَت          . رونَ ِإلَى تنظُ
ا  فَِبأَِبى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه والَ بعده أَحسن تعِليم           - � -فَلَما صلَّى رسولُ اللَِّه     

ِإنَّ هِذِه الصالَةَ الَ يصلُح ِفيها شـىٌء        « ِمنه فَواللَِّه ما كَهرِنى والَ ضربِنى والَ شتمِنى قَالَ          
 � -أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّـِه        »ِمن كَالَِم الناِس ِإنما هو التسِبيح والتكِْبري وِقراَءةُ الْقُرآِن          

لْت يا رسولَ اللَِّه ِإنى حِديثُ عهٍد ِبجاِهِليٍة وقَد جاَء اللَّه ِباِإلسالَِم وِإنَّ ِمنـا ِرجـاالً                  قُ -
 .قَالَ وِمنا ِرجالٌ يتطَيرونَ. »فَالَ تأِْتِهم « قَالَ . يأْتونَ الْكُهانَ

فَالَ يصدنكُم  « قَالَ ابن الصباِح    . »م فَالَ يصدنهم    ذَاك شىٌء يِجدونه ِفى صدوِرهِ    « قَالَ  
كَانَ نِبى ِمن اَألنِبياِء يخطُّ فَمن وافَق خطَّه فَذَاك         « قَالَ  . قَالَ قُلْت وِمنا ِرجالٌ يخطُّونَ    . »
« .       ا ِلى ِقبمى غَنعرةٌ تاِريِلى ج تكَانٍم فَـِإذَا         قَالَ وـوي ذَات تِة فَاطَّلَعاِنيوالْجٍد ولَ أُح

الذِّيب قَد ذَهب ِبشاٍة ِمن غَنِمها وأَنا رجلٌ ِمن بِنى آدم آسف كَمـا يأْسـفُونَ لَِكنـى                  
 يا رسـولَ اللَّـِه أَفَـالَ     فَعظَّم ذَِلك علَى قُلْت- � -صكَكْتها صكَّةً فَأَتيت رسولَ اللَِّه    

مـن  « قَالَ .قَالَت ِفى السماِء. »أَين اللَّه  « فَأَتيته ِبها فَقَالَ لَها     . »ائِْتِنى ِبها   « أُعِتقُها قَالَ   
 ١٤٢..»أَعِتقْها فَِإنها مؤِمنةٌ « قَالَ . قَالَت أَنت رسولُ اللَِّه. »أَنا 

                                      
 )١٢٢٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤٢

 .إذا زبره وره: الزبر والنهر، كهره يكهر: الكهر: كهرين 
: ون إليه ويسألونه عن املغيبات ليخربهم ا يف زعمهم، وحقيقتهمجع كاهن، وهو الذي كان يف اجلاهلية يرجع: الكهان 

أن يكون له رئي من اجلن يلقي إليه ما يستمعه، ويسترقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه، وألقاه على جهتـه                      
 .يحكان صحيحا، وما يكذب فيه مما ال يكون قد مسعه فهو األكثر، وقد جاء هذا مصرحا به يف احلديث الصح

زجروا الطـائر   : أن العرب كانوا إذا خرجوا يف سفر، أو عزموا على عمل          : التشاؤم بالشيء، وأصله  : التطري: يتطريون  
من قول أو عمل، أو ترك، أو ي الشرع عنه، تسليما لقضاء            : تفاؤال به، فما غلب على ظنهم وقوي يف أنفسهم فعلوه         

 .ألمر، وما أحسن هذا البدلاهللا وقدره، وجعل هلم بدل ذلك االستخارة يف ا
الذي يفعله املنجم يف الرمل بإصبعه وحيكم عليه، ويستخرج به الضمري، وقد تقدم ذكره فيما مضى من                 : اخلط: خيطون  
 .الكتاب
 .الغضب: إذا غضب، واألسف: أسف الرجل يأسف أسفا: آسف 
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ِمن عِظيم   � بيان ما كَانَ علَيِه رسول اللَّه       : ِفيِه   "  :يف شرحه هلذا احلديث   قال النووي   
وِفيـِه  . وشفَقَته علَـيِهم    ،ورأْفَته ِبأُمِتهِ ،وِرفْقه ِبالْجاِهلِ ،الْخلُق الَِّذي شِهد اللَّه تعالَى لَه ِبهِ      

وتقِْريب الصواب ِإلَـى    ،وحسن تعِليمه واللُّطْف ِبهِ   ،لْجاِهِلِفي الرفْق ِبا   � التخلُّق ِبخلُِقِه   
 .١٤٣."فَهمه 

مث إنك لك أن تقارن بني املوقفني السابقني الذين وقعا ملعاوية بـن احلكـم رضـي اهللا                  
 . معاوية يف كال املوقفني  �وكيف عامل الرسول ،عنه

ألنه كان جاهالً والـدليل علـى       . ه  ومل يوخب  � مل يعنفه الرسول      :ففي احلادثة األوىل  
لَما قَِدمت علَى رسوِل اللَِّه     : عن معاِويةَ بِن الْحكَِم السلَِمى قَالَ       روي  احلديث الذي   ،ذلك

ِد فَكَانَ ِفيما علِّمت أَنْ ِقيلَ ِلى ِإذَا عطَست فَاحم        ، علِّمت أُمورا ِمن أُموِر اِإلسالَمِ     - � -
اللَّه،         اللَّه كمحرفَقُلْ ي اللَّه ِمدفَح اِطسالْع طَسِإذَا عـوِل       - قَالَ   -وسر عم ا قَاِئما أَننيفَب 

يرحمك اللَّـه راِفعـا ِبهـا       :  ِفى الصالَِة ِإذْ عطَس رجلٌ فَحِمد اللَّه فَقُلْت          - � -اللَِّه  
ما لَكُم تنظُرونَ ِإلَى ِبـأَعيٍن      : الناس ِبأَبصاِرِهم حتى احتملَِنى ذَِلك فَقُلْت       فَرماِنى  ،صوِتى

هذَا : ِقيلَ  . »مِن الْمتكَلِّم؟   « : الصالَةَ قَالَ    - � -فَلَما قَضى النِبى    ،شزٍر؟ قَالَ فَسبحوا  
فَِإذَا ،ِإنما الصالَةُ ِلِقراَءِة الْقُرآِن وِذكِْر اللَّـهِ      « : فَقَالَ   - � -للَِّه  اَألعراِبى فَدعاِنى رسولُ ا   

 كأْنش ذَِلك كُنا فَلْيِفيه توِل اللَِّه . »كُنسر ِمن فَقا قَطُّ أَرلَّمعم تأَيا ر١٤٤.- � -فَم   
يث أنكر ذلك الفعل على معاويـة       ح،بنقيض ذلك  �عامله الرسول   : الثانية  ويف احلادثة   

  .١٤٥)فَعظُم ذَِلك علَي: (ويؤخذ هذا من قوله 
  هذا الفعل من معاوية وهو ضرب اجلارية، حيتمل وجهان وقـد حيتمـل               �وإنكار الرسول   
 : أكثر من ذلك 

                                                                                               
 )  ٤٨٨ / ٥ (-جامع األصول يف أحاديث الرسول  .الضرب واللطم: الصك: صككتها 

 )٢٩٨ / ٢ (-شرح النووي على مسلم  - ١٤٣
: الشزر  -حسن   ) ٩٣٢ (- املكرت   -و سنن أيب داود     ) ٣٤٧٨) (٢٤٩ / ٢ (- املكرت   -السنن الكربى للبيهقي   - ١٤٤

 النظر مبؤخر العني
 )١٦٥)(٣٨٣ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٢٢٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤٥
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 وهو أن معاوية مل يعد جاهالً حيث أمضى فترة يف اإلسالم وعلم شرائعه وآدابه :األول 
فالرفق واإلحسـان   ،وهو أن هذا الصنيع من معاوية ليس من األمور اليت جتهل عادة           :الثاين  

 .واهللا أعلم . إىل الناس من األمور املركوزة يف الفطر وليست من باب العلم املكتسب 
       ِبىقَالَ قَالَ الن رمِن عِن اباِب       - �  -وعزاَألح ِمن عجا را لَملَن  » نلِّيصالَ ي   رصالْع دأَح 

فَأَدرك بعضهم الْعصر ِفى الطَِّريِق فَقَالَ بعضهم الَ نصـلِّى حتـى            . » ِإالَّ ِفى بِنى قُريظَةَ     
واِحـدا   فَلَم يعنف    - �  -فَذُِكر ِللنِبى   . وقَالَ بعضهم بلْ نصلِّى لَم يرد ِمنا ذَِلك         ،نأِْتيها
 مه١٤٦."ِمن 

 ِفـي الْمبـادرة ِبالصـلَاِة ِعنـد ِضـيق           - رِضي اللَّه عـنهم      -أَما ِاخِتلَاف الصحابة    " 
فَسببه أَنَّ أَِدلَّة الشرع تعارضت ِعندهم ِبأَنَّ الصـلَاة مـأْمور ِبهـا ِفـي               ،وتأِْخريها،وقْتها

لَا يصلِّين أَحد الظُّهر أَو الْعصر ِإلَّا ِفي بِنـي          : (  �  الْمفْهوم ِمن قَول النِبي      مع أَنَّ ،الْوقْت
وأَلَّا يشتغل عنه ِبشيٍء لَا أَنَّ تأِْخري الصلَاة مقْصود ِفـي           ،الْمبادرة ِبالذَّهاِب ِإلَيِهم  ) قُريظَة  

   هثُ ِإنيح فْسه ِمنأِْخري نى لَـا ِإلَـى            ، تنعا ِإلَى الْمظَروم نفْهذَا الْمة ِبهابحض الصعذَ بفَأَخ
ولَم ،وأَخذَ آخرونَ ِبظَاِهِر اللَّفْظ وحِقيقَته فَأَخروها     ،فَصلَّوا ِحني خافُوا فَوت الْوقْت    ،اللَّفْظ

   ِبيف الننعالْفَِريقَ   � ي ا ِمناِحدِنوونَ ،يِهدتجم مهوِم     : فَِفيِه  ،ِلأَنفْهقُـول ِبـالْمي نلَالَة ِلمد
 .وِلمن يقُول ِبالظَّاِهِر أَيضا ،ومراعاة الْمعنى،والِْقياس

وقَد يستدلّ ِبِه   ،اجِتهادأَنه لَا يعنف الْمجتِهد ِفيما فَعلَه ِباجِتهاِدِه ِإذَا بذَلَ وسعه ِفي الِ           : وِفيِه  
بلْ تـرك   ،وِللْقَاِئِل الْآخر أَنْ يقُول لَم يصرح ِبِإصابِة الطَّاِئفَتينِ       ،علَى أَنَّ كُلّ مجتِهد مِصيب    

ِنيفهمععه ِفي الِ            ،تسذَلَ وطَأَ ِإذَا بِإنْ أَخِهد وتجِنيف الْمعك ترلَا ِخلَاف ِفي تاد  وِتهاَللَّه . اجو
  ١٤٧."أَعلَم 

 دخلَ علَيها ِبأَِسٍري وِعندها ِنسوةٌ فَلَهينهـا        - � -أَنَّ النِبى   : وعن عاِئشةَ رِضى اللَّه عنها      
      ِبىاَء النفَج اَألِسري بفَذَه هن؟     « : فَقَالَ   - � -عاَألِسري نةُ أَياِئشا عي« .  ةٌ : فَقَالَتوِنس

                                      
  )٩٤٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٤٦
 )٢٢٠ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ١٤٧
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    بفَذَه هنِنى عنيِدى فَلَهِعن ولُ اللَِّه    . كُنسِك    «  :- � -فَقَالَ ردي اللَّه قَطَع« .  جـرخو
        ِبىلَ النخلَ ِفى ِإثِْرِه فَِجىَء ِبِه فَدسفَأَر- � -        ـتجرأَخ ا قَدهنع اللَّه ِضىةُ راِئشِإذَا عو  

يا رسولَ اللَِّه ِإنك دعوت علَى ِبقَطِْع يِدى وِإنى معلِّقَةٌ          : قَالَت  . »ما لَك؟   « :يديها فَقَالَ   
« :ثُم رفَع يديِه وقَـالَ      . »أَجِننِت؟  «  :- � -قَالَ رسولُ اللَِّه    . يِدى أَنتِظر من يقْطَعها   

 نم ما اللَّهورطَهةً وكَفَّار لَه لْهعِه فَاجلَيع توعد ت١٤٨.»كُن 
     ةَ ، قَالَتاِئشع نوع :    ِبيالن لَيلَ عخد �           ِبـياَء النفَج ، بفَذَه ، هنع توِبأَِسٍري ، فَلَه 

ما لَِك قَطَـع    : نسوِة فَخرج ، فَقَالَ     لَهوت عنه مع ال   : ما فَعلَ اَألِسري ؟ قَالَت      : فَقَالَ   �
اللَّه يدِك ، أَو يديِك ، فَخرج ، فَآذَنَ ِبِه الناس ، فَطَلَبوه ، فَجاؤوا ِبِه ، فَدخلَ علَي وأَنـا                     

ا أُقَلِّب يدي ، أَنظُـر أَيهمـا     دعوت علَي ، فَأَن   :  قُلْت   ما لَِك ، أَجِننِت ؟    : أُقَلِّب يدي فَقَالَ    
اللَّهم ِإني بشر ، أَغْضب كَمـا       : يقْطَعاِن ، فَحِمد اللَّه ، وأَثْنى علَيِه ، ورفَع يديِه مدا ، وقَالَ              

 ١٤٩." فَاجعلْه لَه زكَاةً وطُهورايغضب الْبشر ، فَأَيما مؤِمٍن ، أَو مؤِمنٍة ، دعوت علَيِه ،
           ِبياَء ِإلَى النا ، جاِبيرةَ ، أَنَّ أَعريرأَِبي ه نوع �          ئًا ، ثُـميش طَاهٍء ، فَأَعيِفي ش هِعينتسي

غِضـب الْمسـِلمونَ ،   فَ: لَا ، ولَا أَجملْت قَـالَ  : أَحسنت ِإلَيك ؟ فَقَالَ الْأَعراِبي  : قَالَ  
 � ثُم قَـام النِبـي      : قَالَ أَبو هريرةَ    : قَالَ ِعكِْرمةُ   . وقَاموا ِإلَيِه ، فَأَشار ِإلَيِهم أَنْ كُفُّوا        

ك ِجئْتنا فَسـأَلْتنا ،     ِإن: فَدخلَ منِزلَه ، ثُم أَرسلَ ِإلَى الْأَعراِبي ، فَدعاه ِإلَى الْبيِت ، فَقَالَ              
    فَقُلْت ، اكنطَيولَ اللَِّه       : فَأَعسر هادفَز ، ها قُلْتقَالَ      � م ئًا ، ثُمي؟ قَالَ    : ش كِإلَي تنسأَح

  اِبيرالْأَع :           ِبيالن ا ، فَقَالَ لَهريٍة خِشريعٍل وأَه ِمن اللَّه اكزفَج ، معن  �  :    ـتكُن ـكِإن
ِجئْتنا فَسأَلْتنا ، فَأَعطَيناك ، وقُلْت ما قُلْت ، وفَى أَنفُِس أَصحاِبي شيٌء ِمن ذَِلك ، فَـِإنْ                  

ـ                 لَيا عا ِفيهم وِرِهمدص ِمن ذِْهبى تتح ، يدي نيب ا قُلْتم ِديِهمأَي نيفَقُلْ ب تببأَح  ك .
فَلَما كَانَ الْغد أَو الْعِشي ، جاَء فَقَالَ رسـولُ          : قَالَ أَبو هريرةَ    : قَالَ ِعكِْرمةُ   . نعم  : قَالَ  
 ِإنَّ صاِحبكُم هذَا كَانَ جاَء فَسأَلَنا ، فَأَعطَيناه ، وقَالَ ما قَالَ ، وِإنا دعوناه ِإلَى               :  � اللَِّه  

            اِبير؟ قَالَ الْأَع أَكَذَِلك ، ِضير قَد هأَن معفَز اهنطَيِت فَأَعيٍل      : الْبأَه ِمن اللَّه اكزفَج ، معن

                                      
 صحيح) ١٨٦١١)(٨٩ / ٩ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١٤٨
  صحيح-٢٤٧٦٣) ٢٤٢٥٩)(٦١ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٤٩
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كَمثَـِل  أَلَا ِإنَّ مثَِلي ومثَلَ هذَا الْأَعراِبي       :  � فَقَالَ النِبي   : قَالَ أَبو هريرةَ    . وعِشريٍة خيرا   
       ماهـادا ، فَنفُـورا ِإلَّـا نوهِزيدي فَلَم ، اسا النهعبِه ، فَاتلَيع تدراقَةٌ فَشن لَه تٍل كَانجر

اقَـِة  خلُّوا بيِني وبين ناقَِتي ، فَأَنا أَرفَق ِبها وأَعلَم ، فَتوجه لَها صاِحب الن             : صاِحب الناقَِة   
             تاخنـتاسو ـاَءتى جتا حنوا هنوا هنوا ههدِض ، فَراِم الْأَرقُم ا ِمنذَ لَهأَخا وهيدي نيب

ارلَ النخد ، وهملْتا قَالَ ، فَقَتلُ مجثُ قَالَ الريح كُمكْترت ي لَوِإنا ، وهلَيع دش١٥٠"و 
ِفي الْمسِجِد ، فَِإذَا قَام قُمنا ، فَقَام         � كُنا نقْعد مع رسوِل اللَِّه      : ِبي هريرةَ ، قَالَ     وعن أَ 

يوما فَقُمنا معه ، حتى لَما بلَغَ وسطَ الْمسِجِد أَدركَه أَعراِبي ، فَجبذَ ِبِرداِئِه ِمن وراِئـِه ،                  
يا محمد ، احِملْ ِلي علَى بِعريي هذَيِن ، فَِإنك          : داؤه خِشنا ، فَحمر رقَبته ، قَالَ        وكَانَ رِ 

لَا ، وأَستغِفر اللَّه ، لَا      : "  � لَا تحِملُ ِمن ماِلك ، ولَا ِمن ماِل أَِبيك ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه              
لَا ، واللَِّه لَا أُِقيدك ، فَقَـالَ        : فَقَالَ الْأَعراِبي   "  تِقيدِني ِمما جبذْت ِبرقَبِتي      أَحِملُ لَك حتى  

لَا ، واللَِّه لَا أُِقيدك ، فَلَما سـِمعنا         : ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت ، كُلُّ ذَِلك يقُولُ         � رسولُ اللَِّه   
  أَقْب اِبيرلَ الْأَعولُ اللَِّه   قَوسا رنِإلَي فَتا ، فَالْتاعِه ِسرا ِإلَيفَقَالَ  � لْن ، " :  ـنلَى مع تمزع

          ى آذَنَ لَهتح هقَامم حربكَلَاِمي أَنْ لَا ي ِمعولُ اللَِّه     " سسِم     � ، فَقَالَ رالْقَو ٍل ِمنجِلر " :
      لَى بع ِملْ لَها فُلَانُ ، احا       يرمِعٍري تلَى بعا ، وِعريـولُ اللَّـِه        " ِعٍري شسقَالَ ر ثُم ، �  " :

 ١٥١"انصرفُوا 
 : اخلالصة 

 .    الرفق بالطالب يتأكد عندما يكون جاهالً  ) ١(

. أم ال   ،وهل هو من اخلطأ الذي يعذر جبهلـه       ،تقدير اخلطأ الذي يقع من الطالب      ) ٢(
 . وذلك يرجع إىل تقدير املعلم 

ة اخلطأ الذي يقع من الطالب اجلاهل كما حدث ذلك يف قصـة األعـرايب               معاجل ) ٣(
مث ،صحابته أن يقطعوا عليه بوله لئال يتضـرر        �الذي بال يف املسجد ،حيث ى النيب        

                                      
١٥٠ -  اِنيهبِخ الْأَصيِلأَِبي الش ِبيالن لَاقفيه ضعف ) ١٧٠(أَخ 
 صحيح) ٥٨٠٠(ِكتاب الْقَسامِة >> نساِئي السنن الْكُبرى ِلل - ١٥١
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مث دعاه  ،مث دعا األعرايب وأخربه خبطئه    ،أمر رجالً من أصحابه أن يزيل أثر النجاسة باملاء        
 .ه فعله وتركه يف الصالة وعلمه ما الذي ينبغي علي �الرسول 

فعلى املريب أو املعلم أن ينكر ذلك اخلطأ أو الفعـل           ،أما اخلطأ الذي ال يعذر جبهله      ) ٤(
مث إن على املريب    ،)فعظم ذلك علي    ( كما جاء يف قول الصحايب      ،الذي بدر من الطالب   

وذلك ،بعد ذلك أن يسعى يف إصالح ذلك اخلطأ ومساعدة الطالب يف إصالح خطئـه             
: حيث قـال لـه      ،ملعاوية عندما أراد أن يعتـق اجلاريـة        �يف إقرار الرسول    ى  يتجلَّ

  ) ..فَِإنها مؤِمنةٌ،أَعِتقْها(

 ــــــــ

]TTTT[@@@ƒîiìnÛa@õbäqc@õb�þbi@|íŠ–nÛa@â†Ç@@ƒîiìnÛa@õbäqc@õb�þbi@|íŠ–nÛa@â†Ç@@ƒîiìnÛa@õbäqc@õb�þbi@|íŠ–nÛa@â†Ç@@ƒîiìnÛa@õbäqc@õb�þbi@|íŠ–nÛa@â†ÇZZZZ@@@@

  
ويعظم هذا األثر إن كان التـوبيخ حبضـور         ،غالباً ما يكون التوبيخ له أثر يف نفس املوبخ        

 .إنه حينئذ يتضاعفف،مجاعة من الناس
كانت له طريقة فريدة من نوعها يف معاجلة األخطاء الظاهرة اليت حتـدث مـن                �والنيب  

بل هو حتـذير مـن      ،باخلطأ ليس التشفي من املخطئ    �إذ إن الغاية من تشهريه      ،صحابته
 �وقصة الثالثة الـذين تقـالوا عبـادة الرسـول           . وذم للخطأ نفسه    ،الوقوع يف اخلطأ  

 :مشهورة
  ناِلكٍ  عِن مِس بأَن،      ِبياِب النحأَص ا ِمنفَرأَنَّ ن �     ِبيالن اجوأَلُوا أَزِلِه ِفـي     � سمع نع
رالس،   مهضعفَقَالَ ب : جوزالَ أَت،   مهضعقَالَ بو :  مالَ آكُلُ اللَّح،   مهضعقَالَ بلَى   : وع امالَ أَن
لَِكني أُصـلِّي   ،ما بالُ أَقْواٍم قَـالُوا كَـذَا وكَـذَا        : ثُم قَالَ   ، اللَّه وأَثْنى علَيهِ   فَحِمد،ِفراٍش
امأَنو،أُفِْطرو ومأَصاَء،وسالن جوزأَتي،وِمن سِتي فَلَينس نع ِغبر ن١٥٢.فَم 

عـن   � سأَلُوا أَزواج النِبـي    � اِب رسوِل اللَِّه    أَنَّ نفَرا ِمن أَصح   : وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
    مهضعِت، فَقَالَ بيِتِه ِفي الْبِريرس :    مهضعقَالَ باَء، وسالن جوزقَـالَ     : ال أَتو ،مال آكُلُ اللَّح

                                      
 )٣٤٦٩ (- املكرت -وصحيح مسلم) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٢
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مهضعب :     مهضعقَالَ باِشي، ولَى ِفرع امال أُ  : ال أَنو ومأَصفِْطر .    ِبيالن لَغَ ذَِلكفَب � ،  فَقَـام
أَما بعد ما بالُ أَقْواٍم قَالُوا كَذَا وكَذَا، لَِكنـي    : فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ     : خِطيبا وقَالَ 

ناَء، فَمسالن جوزأَتلِّي، وأُصو ،امأَنو ،أُفِْطرو ،ومي أَصِمن سِتي فَلَينس نع ِغب١٥٣" ر  
فهو مل يصرح بأمسائهم وإن كان بعض الصحابة يعرفـوم          ،ما بال أقوام  :  �تأمل قوله   

 ليس هو التشهري    – كما قلنا سابقاً     –مل يصرح بأمسائهم ألن الغرض       �ومع ذلك فالنيب    
ذموم أو القـول املـذموم      وإمنا هو بيان ذلك الفعل امل     ،باملخطئ أو بصاحب الفعل املذموم    

ما : حِمد اللَّه تعالَى وأَثْنى علَيِه فَقَالَ        � ِإنَّ النِبي   : ( قَوله  " قال النووي   . والتحذير منه   
ِفي ِمثْل هذَا أَنه ِإذَا كَـِره   � هو مواِفق ِللْمعروِف ِمن خطَبه     ) بال أَقْوام قَالُوا كَذَا وكَذَا      

ته    شاِهيكَر ذَكَر لَه طَبئًا فَخن فَاِعله  ،ييعلَا يلُقه     ،وِعظَم خ ذَا ِمنهو � ،   ود ِمنقْصفَِإنَّ الْم
    ذَِلك لُغهبي نِمم رهمغَيو اِضِرينِميع الْحجص وخالش اِحبه ِفـي  ،ذَِلكِبيخ صول تصحلَا يو

  ١٥٤."الْملَأ 
 استعملَ رجالً ِمن اَألزِد     - � -أَنَّ النِبى   : عن أَِبى حميٍد الساِعِدى     ف،وإليك قصة أخرى  

           ِبىقَالَ ِللن اَءها جِة فَلَمِبياللُّت ناب قَالُ لَهقَِة يدلَى الصِلى      : - � -ع ِدىذَا أُههو ذَا لَكُمه
ما بالُ الْعاِمِل نستعِملُه    « لَى الِْمنبِر فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه وقَالَ         ع - � -فَقَام رسولُ اللَِّه    

أَفَالَ جلَس ِفـى    . هذَا لَكُم وهذَا أُهِدى ِلى    : علَى بعِض الْعمِل ِمن أَعماِلنا فَيِجىُء فَيقُولُ        
     نِه فَيِت أُميب ِت أَِبيِه أَويالَ      ب ٌء أَمىش ى لَهدهلْ يه ظُر،       دأِْتى أَحِدِه الَ يٍد ِبيمحم فْسالَِّذى نو

ِمنكُم ِمنها ِبشىٍء ِإالَّ جاَء ِبِه يوم الِْقيامِة يحِملُه علَى رقَبِتِه ِإنْ كَانَ بِعريا لَه رغَاٌء أو بقَـرةً                   
    اةً تش أَو اروا خلَه  رعِه فَقَالَ         . »يطَيةَ ِإبفْرع تأَيى رتِه حيدي فَعر ثُم: »    ـتلَّغلْ به ماللَّه

 تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به م١٥٥»اللَّه  . 

                                      
 صحيح ) ٣٢٢٣(مسند أيب عوانة  - ١٥٣
 )٧٢ / ٥ (-شرح النووي على مسلم  - ١٥٤
وصـحيح   ) ٢٥٩٧ (- املكـرت    -وصحيح البخارى ) ٧٩١٤) (١٥٨ / ٤ (- املكرت   -السنن الكربى للبيهقي   - ١٥٥

 ) ٤٨٤٣ (- املكرت -مسلم
 تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر -بياض مشوب بالسمرة : العفرة -صوت اإلبل : الرغاء -صوت البقرة : اخلوار 
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عن امسه مـع     �حيث مل يفصح الرسول     ،ما بال العامل نبعثه   :  �قوله  ،ويف هذه الواقعة  
مـا بـال العامـل      : بقولـه    �صحابة يعلمون هذا الذي عناه الرسول       أن كثرياً من ال   

ولكن ملا كان القصد هو التحذير من الفعل املذموم وبيان ضرره وسوء عاقبته حـىت               ،نبعثه
إذ ليس هناك مصلحة ترجى من ذكر اسـم         ،شهر بالفعل دون الفاعل   ،ال يقع يف اآلخرون   

 .الفاعل
 : ابن حجر بقوله افظ احل وحول هذا احلديث وهذا املعىن يشري

وِفيِه أَنَّ من رأَى متأَولًا أَخطَأَ ِفي تأِْويل يضر من أَخذَ ِبِه أَنْ يشِهر الْقَول ِللناِس ويبـين                  " 
ِفي الِْإمارة  واسِتعمال الْمفْضول   ،وِفيِه جواز توِبيخ الْمخِطئ   . خطَأَه ِليحذَر ِمن اِلاغِْترار ِبِه      

                ـنِل ماِقل ِبقَـوالناِوي واد الرهِتشِفيِه ِاسو هل ِمنأَفْض وه نود مجو عة مانالْأَمة وامالِْإمو
  ١٥٦."يواِفقه ِليكُونَ أَوقَع ِفي نفْس الساِمع وأَبلَغ ِفي طُمأِْنينته واَللَّه أَعلَم 

 أن تكون طريقتهم يف عالج األخطاء اليت تقع مـن الطالب،عـن     واملعلمون كذلك جيب  
طريق التشهري باخلطأ وذمه وبيان سوء عاقبته،والتحذير منه،مع عـدم التصـريح باسـم              
املخطئ خصوصاً إذا كان اخلطأ عن غري تعمد من الطالب نفسه،لكي ال يستغلها ضعاف              

ن الكراهية والبغضاء بني املعلـم      النفوس يف حتقريه ورميه بالنقائص،ولكي ال يوجد حالة م        
 .والطالب

هل يشهر به أمـام اآلخـرين       ،أما إن كان املخطئ متعمداً عاملاً فهذه حالة يقدرها املعلم         
 ؟ أم   - مع مالحظة جترد النفس من قصد التشفي واالنتصـار هلـا             –لردعه عما هو فيه     

جعة إىل تقدير املعلم    را،يستعمل أساليب أخرى لعالج هذه احلالة ؟ وهذه كما قلت سابقاً          
إذ ،وعموماً فإن طريقة التعريض باخلطأ دون التصريح باسم صاحبه مهمة ليست بيسرية           . 

 .فيها تكمن براعة املعلم يف عالج اخلطأ دون التعرض لكرامة الطالب
 وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريـق              : "قال الغزايل   

وبطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ فإن التصـريح يهتـك          . ن وال يصرح    التعريض ما أمك  

                                      
 )١٦٧ / ١٣ (-فتح الباري البن حجر  - ١٥٦



 ٨٥

  .١٥٧"حجاب اهليئة ويورث اجلرأة على اهلجوم باخلالف ويهيج احلرص على اإلصرار 
ثُم ،فَذَكَر أَحاِديثَ ِبهـذَا   ،وعن عاِئشةَ ،وجيوز التصريح بامسه إذا اقتضى األمر ذلك      : قلت  
يا : فَقَالَت  ،وِهي باذَّةٌ  � رأَةَ عثْمانَ بِن مظْعوٍن دخلَت علَى رسوِل اللَِّه         أَنَّ ام : وِبِه  : قَالَ  

ِإنَّ ،يا عثْمـانُ  : فَقَالَ  ،زوجها � فَلَِقي النِبي   ،ويقُوم اللَّيلَ ،زوِجي يصوم النهار  ،رسولَ اللَّهِ 
 ١٥٨."وأَحفَظُكُم ِلحدوِدِه َألنا،خشاكُم ِللَِّهواللَِّه َأل،لَك ِفي أُسوةً
دخلَت علَي خويلَةُ ِبنت حِكيِم بِن أُميةَ بِن حاِرثَةَ بِن          : قَالَت   � زوِج النِبي   ،وعن عاِئشةَ 

       وٍن قَالَتظْعِن مانَ بثْمع دِعن تكَانةُ ولَِميقَِص السـولُ اِهللا      : اَألوسأَى رـذَاذَةَ   � فَرب
امـرأَةٌ الَ   ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقُلْت  : ما أَبذَّ هيئَةَ خويلَةَ ؟ قَالَت       ،يا عاِئشةُ : فَقَالَ ِلي   ،هيئَِتها

   ارهالن ومصا يلَه جوا      ،زلَه جوالَ ز نكَم لَ فَِهياللَّي قُوميكَ،ورا  فَتهتاعأَضا وهفْسن ت، قَالَت
أَرغْبةً عن سنِتي ؟    ،يا عثْمانُ : فَقَالَ  ،ِإلَى عثْمانَ بِن مظْعوٍن فَجاَءه     � فَبعثَ رسولُ اِهللا    : 

وأَصـوم  ،م وأُصلِّي فَِإني أَنا : قَالَ  ،ولَِكن سنتك أَطْلُب  ،الَ واللَِّه يا رسولَ اهللاِ    : فَقَالَ  : قَالَ  
أُفِْطراءَ ،وسالن ِكحأَنانُ   ،وثْما عي ِق اللَّهـا    ،فَاتقح كلَيع ِلكفَِإنَّ َأله،     ـكلَيع ِفكـيِإنَّ ِلضو

 ١٥٩."وصلِّ ونم،فَصم وأَفِْطر،وِإنَّ ِلنفِْسك علَيك حقا،حقا
 اقحِن ِإسِن ابٍم: قَالَ ،وعزِن حكِْر بأَِبي ب ناللَِّه ب دبا عثَندةَ،حثَميا خـاِلٍم  ،أَنَّ أَبِني سا بأَخ

فَوجد امرأَتيِن لَه ِفي عِريشـيِن  ،أَياما ِإلَى أَهِلِه ِفي يوٍم حار � رجع بعد مِسِري رسوِل اللَِّه      
    ر اِئٍط قَدا ِفي حما    لَههِريشا عمهٍة ِمناِحدكُلُّ و تاءً   ،شِفيِه م لَه تدربِفيـِه     ،و لَـه أَتيهو

 رسولُ اللَِّه  : فَقَالَ  ،فَنظَر ِإلَى امرأَتيِه وما صنعتا لَه     ،فَلَما دخلَ قَام علَى باِب الْعِريشينِ     ،طَعاما
�  حيِح،ِفي الضالرو،رالْحاَء           ،ونسأٍَة حرامٍأ ويهاٍم مطَعاِرٍد واٍء بماِرٍد وةَ ِفي ِظلٍّ بثَميو خأَبو

لَا واللَِّه لَا أُدخلُ عِريش واِحدٍة ِمنكُمـا حتـى          : ثُم قَالَ   ،ِفي ماِلِه مِقيم ؟ ما هذَا ِبالنصفِ      
ثُم خرج ِفي طَلَـِب     ،ثُم قَدم ناِضحه فَارتحلَه   ،فَفَعلَتا،فَهيئَا ِلي زادا  ، � أَلْحق ِبرسوِل اللَِّه    

وقَد كَانَ أَدرك أَبا خيثَمةَ عمير بن وهـٍب         ،حتى أَدركَه ِبتبوك ِحني نزلَها     � رسوِل اللَِّه   

                                      
 )٦١ / ١ (-وإحياء علوم الدين ) ٥٥ / ٦ (- ٢فيض القدير، شرح اجلامع الصغري، اإلصدار  - ١٥٧
 صحيح) ١٤٥٨)(١٧٤ / ٢ (-كشف األستار  - ١٥٨
  حسن صحيح-٢٦٨٣٩) ٢٦٣٠٨)(٥٣١ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٥٩
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   طْلُبِفي الطَِّريِق ي ِحيمولَ اللَِّه    الْجسر  �      وكبت ا ِمنونى ِإذَا دتافَقَا حرةَ   ،فَتثَميو خقَالَ أَب
 � ِإنَّ ِلي ذَنبا فَلَا علَيك أَنْ تخلَّف عني حتـى آِتـي رسـولَ اللَّـِه                 : ِلعميِر بِن وهٍب    

هذَا راِكـب   : وهو ناِزلٌ ِبتبوك قَالَ الناس       � ِه  فَسار حتى ِإذَا دنا ِمن رسوِل اللَّ      ،فَفَعلَ،
يا رسولَ اللَِّه هـو     : فَقَالُوا  ،"كُن أَبا خيثَمةَ    : "  � فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،علَى الطَِّريِق مقِْبلٌ  

: "  � فَقَالَ لَه رسولُ اللَّـِه      ، �  اللَِّه   فَلَما أَناخ أَقْبلَ فَسلَّم علَى رسولِ     ،واللَِّه أَبو خيثَمةَ  
خيرا ودعا لَه   �فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه     ،الْخبر � ثُم أَخبر رسولَ اللَِّه     " أَولَى لَك أَبا خيثَمةَ     

   ١٦٠"ِبخيٍر 
 : اخلالصة 

وبيان لسوء الفعل أو    بل هو حتذير    ،ليس القصد من إعالن اخلطأ التشهري باملخطىء       ) ١(
 . لكي ال يغتر به ،القول

 .وإن كان املخطئ معلوماً عند البعض ،عدم التصريح باالسم أثناء بيان اخلطأ ) ٢(

فللمعلم أن جيتهد يف إجياد السبيل األقوم يف معاجلـة          ،إذا كان املخطئ عامداً عاملاً     ) ٣(
 . وتأديب املخطئ 

  .صريح باسم املخطئ دون الت،براعة املعلم تكمن يف كيفية عالج اخلطأ ) ٤(

 ــــــــ
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وقد ورد  ،وهي سنة السالم  ،�يغفل كثري من املعلمني عن سنة عظيمة من سنن املصطفى           

 .يف فضلها آثار كثرية 
وال ، والعجب أن يعدل املعلمون عن السالم املشروع وهو سنة إىل غريها من التحيـات             

أما أن تكـون هـذه      ،أو ميسي باخلري ولكن يكون ذلك بعد السالم       ، أن يصبح باخلري   بأس
مث إنه قد حيدث من بعض املعلمني أمـراً         . التحيات وحنوها هي املعتمد يف كل حال فال         

                                      
١٦٠ -  ِقيهيِة ِللْبوبلَاِئلُ النصحيح مرسل ) ١٩٧٨(د 
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، وجيلس هو ويسـلمون عليـه   خمالفاً للشرع وهو جعل الطالب يقومون له عند جميئه هلم        
 . وهذا خمالف للسنة،هم

 : ففي مشكل اآلثار ،لفت الروايات يف القيام للقادموقد اخت
 ِفي ِقياِم الرجاِل بعِضِهم ِإلَى بعٍض � باب بياِن مشِكِل ما رِوي عن رسوِل اِهللا  "

:  بن كَعٍب، قَالَ   وأَخبرِني عبد الرحمِن بن عبِد اِهللا بِن كَعٍب، أَنَّ عبد اهللاِ          : قَالَ ابن ِشهابٍ  
 � فَانطَلَقْت أَتـأَمم رسـولَ اِهللا       : سِمعت كَعب بن ماِلٍك، يحدثُ ِبحِديِث توبِتِه، قَالَ       

 علَيـك،   ِلتهنك توبةُ اِهللا عز وجلَّ    : ويقُولُونَ، فَتلَقَّاِني الناس فَوجا فَوجا يهنئُونِني ِبالتوبِة       
جاِلس ِفي الْمسِجِد حولَه الناس فَقَام إلَي طَلْحةُ         � حتى دخلْت الْمسِجد فَِإذَا رسولُ اِهللا       

: بن عبيِد اِهللا يهرِولُ حتى صافَحِني وهنأَِني، واِهللا ما قَام رجلٌ ِمن الْمهاِجِرين غَيره، قَـالَ     
 )صحيح.(فَكَانَ كَعب لَا ينساها ِلطَلْحةَ 

   ِريدِعيٍد الْخو سوِل اِهللا         : وقَالَ أَبسلَى راٍذ ععم نب دعس ا طَلَعـو      � لَمنب لَـتزا نمدعب
 )صحيح"(ى خيِركُم قُوموا ِإلَى سيِدكُم أَو ِإلَ: "  � قُريظَةَ علَى حكِْمِه قَالَ رسولُ اِهللا 

وعن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، أَنَّ سعد بن معاٍذ، دخلَ الْمسِجد بعد أَنْ حكَم ِفـي بِنـي                   
 )صحيح" (قُوموا ِإلَى سيِدكُم : "  � قُريظَةَ ِبما حكَم ِبِه ِفيِهم، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

  ِد بمحم نةَ، قَالَ       وعريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نـولُ اِهللا     : " ِن ِهلَاٍل، عسأَنْ    � كَانَ ر ادِإذَا أَر
 )حسن"(يدخلَ بيته قُمنا 

 ما يخاِلفُها � وأَنتم تروونَ عن رسوِل اِهللا ، كَيف تقْبلُونَ هِذِه الْأَحاِديثَ : فَقَالَ قَاِئلٌ
:  � قَالَ رسولُ اِهللا    : سِمعت معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ، يقُولُ     :  عبِد اِهللا بِن بريدةَ، قَالَ     فعن
 " ارالن لَه تبجا وامالُ ِقيجالر لَه ِجمتسأَنْ ي بأَح نصحيح" (م( 

ِلك ِبتوِفيِق اِهللا عز وجلَّ وعوِنِه أَنَّ هـذَا الْحـِديثَ           فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَ    : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
ِلأَنَّ الْأَحاِديثَ الْأُولَ الَِّتي    ؛ ِعندنا غَير مخاِلٍف ِللْأَحاِديِث الْأُوِل الَِّتي رويناها ِفي هذَا الْباِب           

      سر ا إطْلَاقاِب ِفيهذَا الْبا ِفي هاهنيوـاِر        � وِل اِهللا   رِتيٍض ِباخعِإلَى ب ِضِهمعاِل بجالر امِقي
           مهِمن اهِإي موا لَهقَام ِة الَِّذينبحلَا ِبِذكِْر م ِلذَِلك الْقَاِئِمني ،     هتِديِث الَِّذي ذَكَرذَا الْحِفي هو
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      ِمم ِلذَِلك لَه قَامالَِّذي ي ةُ ِمنبحالْم    لَه هقُومي كُـونَ        ، نِن أَنْ تـيينعِن الْمـذَيه ِحيحصفَت
           لَه قَامي نةَ ِفيِه ِلمبحا لَا ملَى ملُ عاِديثُ الْأُوالْأَح ،       قَـامي نِة ِلمبحلَى الْمِديثُ عذَا الْحهو

لَّ ِجنٍس ِمن هذَيِن الِْجنسيِن محتِملٌ ِلما حملْناه علَيِه         لَه ِبذَِلك الِْقياِم، فَبانَ ِبما ذَكَرنا أَنَّ كُ       
ِمما ذَكَرنا، فَلَم يِبن ِبحمِد اِهللا وِنعمِتِه تضاد ِلِجنٍس ِمن هذَيِن الِْجنسيِن ِللِْجـنِس الْـآخِر                

 ِمنهما
، فَكَانوا ِإذَا رأَوه لَم      �  أَحب ِإلَيِهم ِمن رسوِل اِهللا       لَم يكُن شخص  : "  وعن أَنٍس، قَالَ  

 ِتِه ِلذَِلكاهكَر وا ِمنلَمعا يِلم وا لَهقُومصحيح"(ي( 
 ِإنما كَانوا  � فَكَانَ ما ِفي هذَا الْحِديِث قَد دلَّ أَنَّ أَصحاب رسوِل اِهللا            :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

    لَه امكُونَ الِْقيرتلَـا               � يلَو ـمهلَى أَنلَّ عد ا قَدم ِفي ذَِلكو مهِمن ِتِه ِلذَِلكاهِبكَر ِلِعلِْمِهم
                ـهِع ِمناضوِه التجلَى وع مهِمن ِلذَِلك هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام مهِمن ِلذَِلك هتاهكَر � 

وكَيف يظَن أَنَّ ذَِلك حرام علَيِهم وقَـد        ، لَا ِلأَنه حرام علَيِهم أَنْ يفْعلُوا ذَِلك لَه         ؛ ذَِلك  ِل
أَمرهم ِبالِْقياِم ِإلَى سعِد بِن معاٍذ وقَام ِبمحضِرِه طَلْحةُ بن عبيِد اِهللا ِإلَى كَعِب بِن ماِلـٍك                  

 .ند نزوِل توبِتِه مهنئًا لَه ِبذَِلك فَلَم ينهه عنه ِع
دخلَ معاِويةُ بيتا ِفيِه عبد اِهللا بن الزبيِر وعبد اِهللا بن عاِمٍر فَقَام ابـن              : وعن أَِبي ِمجلٍَز، قَالَ   

     كَانَ أَوِر ويبالز ناب تثَباِمٍر وةُ  عاِويعا، فَقَالَ ممهنز :        تـِمعي ساِمٍر فَـِإنع نا ابي ِلساج
" من أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجالُ ِقياما فَلْيتبوأْ مقْعده ِمـن النـاِر              : " يقُولُ � رسولَ اِهللا   

 )صحيح(
     نا ذَكَرِمم وهكْرأَنَّ الْم لَّ ذَِلكٍض           فَدعب ِمن اِل ِلذَِلكجِض الرعب ةُ ِمنبحالْم وه اه ،  قَـدو

       ِهماِم ِإلَيالِْقي ةُ ِمنبحالْم كُونُ ِتلْكةَ          ، تاهلَى أَنَّ الْكَرع لَّ ذَِلكفَد ،ِهماٍم ِإلَيكُونُ ِبلَا ِقيت قَدو
وقَد كَانَ بعـض مـن      ، ِتي ذَكَرنا ِللِْقياِم الَِّذي لَا محبةَ معه        ِفي ذَِلك ِإنما ِهي ِللْمحبِة الَّ     

            وا همةَ ِإنديرب ناب هنع اهوةَ الَِّذي راِويعِديثَ مأَنَّ ح معزةَ يِحلُ اللُّغتنأَنْ     : ي ـبأَح ـنم
 كَانَ ذَِلك علَى الِْقياِم الَِّذي تفْعلُه الْأَعاِجم ِبعظَماِئِهم ِمـن           وِإنْ، يستِخم لَه الرجالَ ِقياما     

        هعوا مِخمتسى يتح ِلذَِلك إطَالَِتِهم ِمنو ُءوِسِهملَى رع اِمِهمِقي :     مهاِئحور لَه ريغتى تتح أَي
ِلأَنَّ الْحِديثَ الْمـرِوي ِفـي      ؛ وهذَا ِعندنا مستِحيلٌ    :  أَبو جعفَرٍ  ِلِإطَالَِتِهم ِلذَِلك الِْقياِم قَالَ   
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ذَِلك ِإنما دار علَى معاِويةَ لَا مخرج لَه ِسواه وقَد كَانَ ِفيِه ما خاطَب عبد اِهللا بن عاِمٍر ما                   
وِفـي  ، ه ِفي ذَِلك ِقياما، فَدلَّ ذَِلك علَى انِتفَاِء هذَا التأِْويِل           كَانَ ِبغيِر إطَالٍَة ِمن ابِن عاِمٍر لَ      

 ١٦١."انِتفَاِئِه ثُبوت التأِْويِل الْأَوِل 
 : ويف فتاوى الشبكة اإلسالمية 

فجوزه بعضـهم كـالنووي     : وقد اختلف أهل العلم يف قيام الرجال للرجل عند رؤيته          "
 .وغريه، ومنعه آخرون

وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي خنتاره أنه مستحب ملن كـان           : قال النووي يف األذكار   
 .فيه فضيلة ظاهرة، ويكون هذا القيام للرب واإلكرام واالحترام، ال للرياء واإلعظام
 :ونقل العيين يف شرح البخاري عن أيب الوليد ابن رشد أن القيام على أربعة أوجه

 . يقع ملن يريد أن يقام إليه تكرباً وتعاظماً على القائمني إليهحمظور، وهو أن: األول
مكروه، وهو أن يقع ملن ال يتكرب، ولكن خيشى أن يدخله بسبب ذلك ما حيـذر،              : الثاين  

 وملا فيه من التشبه باجلبابرة،
 .جائز، وهو أن يقع على سبيل الرب ملن ال يريد ذلك، ويأمن معه التشبه باجلبابرة: والثالث

مندوب، وهو أن يقوم ملن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليـه، أو إىل مـن                 : لرابعا
 .جتددت له نعمة فيهنئه حبصوهلا، أو مصيبة فيعزيه بسببها

وقال . القيام على سبيل اإلعظام مكروه، وعلى سبيل الرب واإلكرام ال يكره          : وقال الغزايل 
ىل القول ذا التفصـيل الـذي ذكـره         هذا تفصيل حسن، وحنن منيل إ     : احلافظ يف الفتح  

 ١٦٢".واهللا أعلم.الغزايل، واستحسنه احلافظ ابن حجر
 �ولذا رغـب الـنيب      ،وبذل السالم أجر وغنيمة يستفيد منه املسلم يف تكثري حسـناته          

 :صحابته إىل ذلك وحثهم عليه 
                                      

 فما بعد) ١٥٠ / ٣ (-شرح مشكل اآلثار  - ١٦١
من أحب أن ميثـل لـه       "  شرح حديث    ٨٤٣٠رقم الفتوى   -)٤٠٤٢ / ٢ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة      - ١٦٢

  حكم القيام للمعلم٥٢٩٠٨رقم الفتوى -) ٢٣٥٧ / ٨ (-وفتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة ..."الرجال قياماً
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    لِّمسفَلْي اهأَخ كُمدأَح ةَ قَالَ ِإذَا لَِقىريرأَِبى ه نفع  ارِجـد ةٌ أَورجا شمهنيب الَتِه فَِإنْ حلَيع
   ١٦٣."أَو حجر ثُم لَِقيه فَلْيسلِّم علَيِه أَيضا

واملعلم حيتاج إىل ذلك من باب      ،وإلقاء السالم سبب يف إشاعة احملبة بني األفراد واجلماعات        
 .أوىل 

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه الَ تدخلُوا الْجنـةَ حتـى         :  �  اِهللا   قَالَ رسولُ : قَالَ  ،فعن أَِبي هريرةَ  
أَالَ أَدلُّكُم علَى أَمٍر ِإذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْشـوا السـالَم   ،والَ تؤِمنوا حتى تحابوا ،تؤِمنوا
كُمني١٦٤."ب 

: دب ِإلَـيكُم داُء اُألمـِم قَـبلَكُم    : قَـالَ   �  رسـولَ اِهللا  أَنَّ،وعن الزبير بِن الْعـوامِ  
دساُء،الْحضغالْباُء  ،وضغالْباِلقَةُ : والْح ِهي،   رعالش ِلقحالَ أَقُولُ ت،  ينالد ِلقحت لَِكنالَِّذي ،وو

والَ تؤِمنـوا حتـى     ،الَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤِمنوا    ،ِهأَو والَِّذي نفْس محمٍد ِبيدِ    ،نفِْسي ِبيِدهِ 
  ١٦٥."أَفْشوا السالم بينكُم،أَفَال أُنبئُكُم ِبما يثَبت ذَِلك لَكُم،تحابوا

كان ذلك عالمة على قبول العلم الذي يبثـه ذلـك           ،واحملبة إذا شاعت بني املعلم وطالبه     
 . وهذا شيء متعارف عليه ،النفس بطبعها متيل إىل الشيء الذي حتبه وواهألن ،املعلم

عنـد إرادة   ،م املعلـم علـى طالبه     وهو أن يسلِّ  ،بقي مثة أمر آخر  ال خيطر ببال الكثريين        
ِإذَا انتهى أَحدكُم ِإلَـى     : قَالَ  ، � عن رسوِل اِهللا    ،فعن أَِبي هريرةَ  ،االنصراف من الدرس  

جم لِّمسِلٍس فَلْي،     ِلسجفَلْي ِلسجأَنْ ي ا لَهدفَِإنْ ب،  لِّمسفَلْي فَِإذَا قَام،     ِمـن قِت الْأُولَى ِبأَحسفَلَي
  ١٦٦."اآلِخرِة

 : اخلالصة
 . البداءة بالسالم عند لقاء الطالب  ) ١(

                                      
 صحيح ) ٥٢٠٢ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٦٣
 صحيح) ٢٣٦) (٤٧٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٤
 حسن لغريه) ٣٣٦١( وصحيح اجلامع )١٤٣٠)(٤٥٥ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٦٥
 صحيح) ٤٩٤) (٢٤٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٦

 )٤٩ / ٢ (-وإحياء علوم الدين ) ١٧٢ / ٢٥ (-وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية 
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 . وتكثري احلسنات ،السالم سبب يف جلب املغفرة ) ٢(
 . بة بني املعلم وطالبه السالم سبب يف إشاعة احمل ) ٣(
 .وعند االنصراف ،إلقاء السالم عد الدخول على الطالب ) ٤(

 ــــــــ
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يتفق املعلمون يف وجوب معاقبة املخطئ وردعه عند تكرار خطئه،ولكنـهم خيتلفـون يف              

ب غـري جمـد،ويؤدي إىل      إن هذا األسلو  : مسألة العقاب البدين للتلميذ،فاملانعون يقولون      
حدوث أمراض نفسية لـدى الطالب،وجتعـل الطالـب يتخـوف مـن العلـم ألدىن                

: سبب،وكذلك هذا األسلوب يدعو الطالب إىل الكذب للفرار من عقاب املعلم،قـالوا             
 .ولذا نرى عدم السماح للمعلم مبعاقبته بدنياً مطلقاً 

البدين بتاتاً له عواقب وخيمة،منـها أن       إن إلغاء العقاب    : والفريق اآلخر املؤيدون يقولون     
للمـادة  ( الطالب ال يأبه للمعلم،وال يضع له اعتباراً،وبالتايل لن يلقي اهتماماً للعلـم أي              

 .،وعملية إلغاء العقاب البدين ينشئ لنا جيالً مستهتراً بالقيم واملثل والعلم )الدراسية 
 :وأن نتناوهلا من جوانب عدة،سألة أنه ال بد من التفصيل يف هذه امل:والتحقيق أن يقال

وإطالق العنان للمعلم بالضرب يف كـل األحـوال         ،اء الضرب بالكلية مرفوض   غإل : أوالً
عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ        حديث  ومستندنا يف جواز الضرب     ،مرفوض أيضاً 

الصالَِة وهم أَبناُء سبِع ِسِنني واضِربوهم علَيها       مروا أَوالَدكُم بِ   « - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    
 .١٦٧»وهم أَبناُء عشِر ِسِنني وفَرقُوا بينهم ِفى الْمضاِجِع 

راد والْم،ِإنما أَمر ِبالضرِب ِلعشٍر ِلأَنه حد يتحمل ِفيِه الضـرب غَاِلبـا           "  :  قال العلقمي 
 . ١٦٨."ِبالضرِب ضربا غَير مبرح وأَنْ يتِقي الْوجه ِفي الضرب 

                                      
 صحيح ) ٤٩٥ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٦٧
 )٢٠ / ٢ (-عون املعبود  - ١٦٨
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 .  فهذا احلديث صريح يف جواز ضرب من بلغ عشر سنني تأديباً له 
ولذلك خيطئ بعض املعلمني عندما     ،وليس لالنتقام والتشفي  : الضرب للتأديب فقط     : ثانياً

ويف احلقيقة أنه   ،فيظن املعلم أنه يؤدبه   ،حاً خلطأ وقع فيه   يضرب أحد طالبه ضرباً شديداً مرب     
 !ينتصر لنفسه 

ِإذَا ضـرب أَحـدكُم     : قَالَ  ، � أَنَّ النِبي   ،فعن أَِبي هريرةَ  : اتقاء ضرب الوجه     : ثالثاً 
هجِنِب الْوتجِتِه،فَلْيورلَى صع مآد لَقخ ١٦٩."فَِإنَّ اللَّه  

فالضرب على  ،وهو مكان التكرمي  ،الوجه هو أشرف األعضاء يف جسم اإلنسان      وذلك ألن   
 .الوجه يبعث على الكراهية وحب االنتقام 

 بعـض   ١٧٠أورد الشيخ حممد مجيل زينـو     : هناك عقوبات أخرى تسبق الضرب       : رابعاً
 : العقوبات التربوية املفيدة نأخذ منها على سبيل االختصار 

   )ض تؤثر فيه الكلمة والتوجيهألن البع( النصح واإلرشاد  •
 ) أي تعبيس الوجه وتقطيب احلاجبني للتعبري عن االستياء(التعبيس  •
 الزجر  •
  )اإلعراض عن طالبه أو عن أحدهم حىت يرجع عن خطئه( اإلعراض  •
 . التوبيخ  •
 ) .أو إيقاف الطالب مع رفع يديه وحنو ذلك ( جلوس القرفصاء  •
 ) حنو ذلك تكليف الطالب بواجبات مرتلية و(  •
علِّقُوا السوطَ حيثُ يراه أَهلُ     : � قَالَ رسولُ اللَِّه    : فعِن ابِن عباٍس، قَالَ   تعليق العصي    •

بأَد ملَه هِت، فَِإني١٧١.الْب  

                                      
 صحيح) ٥٦٠٥) (٤٢٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٩

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب : لَقا خهجو برِلِم ضسأَِخيِه الْم هجو برِإذَا ض اِربوِب ، َألنَّ الضرضةَ الْمورِبِه ص ِريدي
 .اللَّه آدم علَى صورِتِه

 . مين وما بني املعكوفتني زيادة بيان . ٩٣ نداء إىل املربني واملربيات ص-١٧٠
 حسن ) ١٠٥٢٣) (١٥٣ / ٩ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٧١
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 .الضرب اخلفيف ) املرحلة األخرية (  •

 :قلت 
حيث تعطـف علـى     ،ة الغربية الذين قالوا مبنع العقوبات البدنية هم الذين تأثروا باحلضار        

ومن مث لو نظرنا إىل حياة القوم االجتماعية لوجدنا اجلـرائم           ،اجلاين ،وجتهز على الضحية   
اليت ،اليت ال تعد وال حتصى من كل فئات الناس ،وأهم سبب لذلك ترك العقوبات البدنية              

 .أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل من السماء 
فكل من يريد منعها إمنـا يريـد        ،شريع رباين حمكم  فالعقوبات البدنية ومنها الضرب هي ت     

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ    {: قال تعاىل    - مهما منقها أصحاا   –التحاكم إىل شرع اجلاهلية     
 .سورة املائدة) ٥٠(} ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ

وسكنه الروحـي والنفسـي،ومع هـذا إذا        فالزوجة أقرب الناس للزوج وموطن أسراره،     
أخطأت ومل جيد معها الوعظ واإلرشاد واهلجر يف املضجع جـاز ضـرا ضـربا غـري                 

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعـٍض وِبمـا      {:قال تعاىل   ،مربح
ت قَاِنتات حاِفظَات لِّلْغيِب ِبما حِفظَ اللّه والالَِّتي تخـافُونَ          أَنفَقُواْ ِمن أَمواِلِهم فَالصاِلحا   

             ِهنلَـيـواْ عغبفَالَ ت كُمنفَِإنْ أَطَع نوهِرباضاِجِع وضِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهوزشن
  .ورة النساءس) ٣٤(} سِبيالً ِإنَّ اللّه كَانَ عِليا كَِبريا

لَما كَانَ لَيلَِتـي    : قَالَت  ،بلَى: قُلْنا  ، � أَالَ أُحدثُكُم عني وعِن النِبي      : قَالَت  ،فعن عاِئشةَ 
  قَلَبان � ،     اَءهِرد عضوِه ولَيِرج نِه علَيعن عضاِشـهِ      ،فَولَـى ِفراِرِه عِإز فطَ طَرسبو، فَلَم

فَخرج ،ثُم فَتح الْباب  ،ثُم انتعلَ رويدا وأَخذَ ِرداَءه رويدا     ،بثْ ِإالَّ ريثَما ظَن أَني قَد رقَدت      يلْ
ـ     ،ثُم تقَنعت ِبِإزاِري  ،وأَجافَه رويدا ،فَجعلْت ِدرِعي ِفي رأِْسي      ى أَتتِفي ِإثِْرِه ح طَلَقْتى فَان

ِقيعالْب،     اماٍت فَأَطَالَ الِْقيرِه ثَالَثَ ميدي فَعفَر،  فْترحفَان فرحان ثُم، تعرفَأَس عرلَ ،فَأَسورفَه
لْتورفَه، ترضفَأَح رضلَ      ،فَأَحخد تعطَجِإالَّ أَِن اض سفَلَي لْتخفَد هقْتبا لَِك  : فَقَالَ  ،فَسم

ي     ةُ ؟ قُلْتاِئشءَ : ا عيقَالَ  ،الَ ش :    ِبريالْخ ي اللَِّطيفنِبرخلَي ي أَوِبِرنخلَت،  ـولَ   : قُلْتسا ري
: أَنِت السواد الَِّذي رأَيـت أَمـاِمي ؟ قُلْـت           : قَالَ  ،ِبأَِبي أَنت وأُمي فَأَخبرته الْخبر    ،اِهللا
معن،  ِني    : قَالَتتعجةً أَوزِري لَهدِفي ص زقَالَ   ،فَلَه ـِك        : ثُملَيع اللَّـه ِحيـفِت أَنْ ينأَظَن



 ٩٤

ولُهسرو،  قَالَت :  فَقُلْت :     اللَّه هِلمع فَقَد اسِم النكْتا يمهاِهللا     : قَالَ  ،م اتـلَوِريلَ صفَِإنَّ ِجب
فَنـاداِني فَـأَخفَى    ، ولَم يكُن يدخلُ علَيِك وقَـد وضـعِت ِثيابكِ         علَيِه أَتاِني ِحني رأَيتِ   

وخِشـيت أَنْ   ،وكَِرهت أَنْ أُوِقظَكِ  ،وظَننت أَنِك قَد رقَـدتِ    ،فَأَجبته فَأَخفَيته ِمنكِ  ،ِمنِك
ِحِشيوتسِقيِع فَأَ     ،تلَ الْبأَه ِني أَنْ آِتيرفَأَم ملَه ِفرغتس،  ولَ اِهللا ؟ قَـالَ        : قُلْتسا ري فكَي :

قُوِلي السالَم علَى أَهِل الدياِر ِمن الْمؤِمِنني الْمسِلِمني ويـرحم اللَّـه الْمسـتقِْدِمني ِمنـا                
أِْخِرينتسالْمالَِحقُونَ،و ِبكُم اَء اللَّها ِإنْ شِإن١٧٢."و 

فَدخلَ علَيِه أَخوه وقَـد جعـلَ   ،كَانَ يشتِكي ِرجلَه،أَنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري ،عن أَِبي النضرِ  و
     طَِجعضم وهى ورلَى اُألخِه علَيى ِرجدِإح،     هعجِة فَأَوِجعِلِه الْولَى ِرجِدِه عِبي هبرفَقَالَ  ،فَض :

: فَما حملَك علَى ذَِلك ؟ قَـالَ        : قَالَ  ،بلَى: أَولَم تعلَم أَنَّ ِرجِلي وِجعةٌ ؟ قَالَ        ،أَوجعتِني
 ِبيأَنَّ الن عمست لَمِذِه ؟ � أَوه نى عهن ١٧٣."قَد 

ضيٍر رجالً ضاِحكًا مِليحـا  كَانَ أُسيد بن ح: وعن عبِد الرحمِن بِن أَِبى لَيلَى عن أَِبيِه قَالَ   
 � - يحدثُ الْقَوم ويضِحكُهم فَطَعن رسولُ اللَِّه        - � -قَالَ فَبينما هو ِعند رسوِل اللَِّه       

 علَيـك   يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ   : قَالَ  .»اقْتص  « :قَالَ  . أَوجعتِنى:  ِبِإصبِعِه ِفى خاِصرِتِه فَقَالَ      -
    قَِميص لَىع كُني لَما وولُ اللَِّه     . قَِميصسر فَعـلَ      - � -قَالَ فَرعج ثُم هنضتفَاح هقَِميص 

 ١٧٤."ِبأَِبى أَنت وأُمى يا رسولَ اللَِّه أَردت هذَا: يقَبلُ كَشحه فَقَالَ 
الَ قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن الصاِمِت نصلِّى يوم الْجمعِة خلْـف أُمـراَء             وعن أَِبى الْعاِليِة الْبراِء قَ    

 فَضرب فَِخِذى ضربةً أَوجعتِنى وقَالَ سأَلْت أَبا ذَر عن ذَِلـك            - قَالَ   -فَيؤخرونَ الصالَةَ   
صلُّوا الصالَةَ ِلوقِْتهـا    «  عن ذَِلك فَقَالَ     - � -فَضرب فَِخِذى وقَالَ سأَلْت رسولَ اللَِّه       

 ضـرب  - � -قَالَ وقَالَ عبد اللَِّه ذُِكر ِلى أَنَّ نِبى اللَِّه         . »واجعلُوا صالَتكُم معهم ناِفلَةً     

                                      
  )٢٣٠١  (- املكرت -وصحيح مسلم) ٧١١٠) (٤٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٢

الىت أخذها الربو وهو التهيج وتواتر النفس : الرابية -عدا عدوا : أحضر -وقع عليك احلشا وهو الربو والنهيج      : احلشيا  
 دفع بشدة ىف الصدر: هلز -لبست : تقنعت - مشيه الذى يعرض للمسرع ىف

  صحيح-١١٣٩٥) ١١٣٧٥)(١٠٨ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٧٣
 صحيح) ١٦٤٤٣) (٤٩ / ٨ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١٧٤



 ٩٥

١٧٥."فَِخذَ أَِبى ذَر 
سؤاِله إىل ما ال ينبغي السؤال      يغضب الغضب الشديد إذا جاوز املُتعلّم ببحِثه و        � وكان  

 .عنه والدخول فيه 
علَى أَصحاِبِه ،    � خرج رسولُ اِهللا    : عن عمِرو بِن شعيٍب ، عن أَِبيِه ، عن جدِه ، قَالَ             

: غضـِب ، فَقَـالَ      وهم يختِصمونَ ِفي الْقَدِر ، فَكَأَنما يفْقَأُ ِفي وجِهِه حب الرماِن ِمن الْ            
     مِلقْتذَا خِله أَو ، متذَا أُِمر١٧٦ِبه            ـملَكَـِت اُألمذَا هٍض ، ِبهعِبب هضعآنَ بونَ الْقُرِربضت ، 

  لَكُمٍرو      : قَالَ  ، قَبمع ناِهللا ب دبولِ       : فَقَالَ عسر نِفيِه ع لَّفْتخِلٍس تجفِْسي ِبمن طْتا غَبم 
 ١٧٨. وتخلُِّفي عنه١٧٧، ما غَبطْت نفِْسي ِبذَِلك الْمجِلِس � اِهللا 

،  � أَنَّ نفَرا كَانوا جلُوسا ِبباِب النِبـي        : وعن عمِرو بِن شعيٍب ، عن أَِبيِه ، عن جدِه           
   مهضعقَا      : فَقَالَ بكَذَا ؟ وكَذَا و قُِل اللَّهي أَلَم   مهضعلَ ب :       ِمعكَذَا ؟ فَسكَذَا و قُِل اللَّهي أَلَم

ِبهذَا أُِمـرتم ؟    : ، فَخرج كَأَنما فُِقئَ ِفي وجِهِه حب الرماِن ، فَقَالَ            � ذَِلك رسولُ اِهللا    
ِإنما ضلَِّت اُألمم قَبلَكُم ِفي ِمثِْل هذَا       أَو ِبهذَا بِعثْتم ؟ أَنْ تضِربوا ِكتاب اِهللا بعضه ِببعٍض ؟            

                   هنع مِهيتالَِّذي نلُوا ِبِه ، ومِبِه ، فَاع متوا الَِّذي أُِمرظُرٍء ، انيا ِفي شناها هِمم متلَس كُمِإن ،
 ١٧٩."، فَانتهوا

 فغِضب فامحر وجهه امحراراً يشـبه       أي)  فكأمنا يفقأ يف وجِهِه حب الرمان من الغضب       (
فقْأ حب الرمان يف وجهه ، وهذا كناية عن مزيد حمرة وجهه الشريف املنبئِة عن مزيـد                 
غضبه ، وإمنا ألن القدر سر من أسرار اهللا تعاىل ، وطلب سر اهللا منهي عنه ، وألن مـن                    

 .يةُ يبحث فيه ال يأمن من أن تِزلَّ قدمه كما زلَّت اجلربيةُ والقدر

                                      
  )١٥٠٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٧٥
أو هو الذي وقع التكليف به؟ حـىت        ! لِقكمهل هو املقصود من خ    !    أي للخوض يف حبث القدر واالختصام فيه؟         ١٧٦

 !يريد أنه ليس بشيء من األمرين ، فأي حاجٍة إليه؟! اجترأمت عليه
إالّ يف هذا الس الذي اشتد فيه غضب رسول         �   أي ما استحسنت فعل نفسي وتغييب مرةً عن جملس رسول اهللا               ١٧٧
 .ولوِج أصحابه فيما ال يعنيهم �اهللا 
 صحيح) ٨٥)(٦٣ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -بن ماجة سنن ا- ١٧٨
 صحيح) ٦٨٤٥)(٦٦٦ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد - ١٧٩



 ٩٦

 .والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غري ان يطلُبوا سر ما ال جيوز طلب ِسره 
 ونحن نتنازع ِفى الْقَدِر فَغِضب حتى       - � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَِّه         

أَِبهذَا أُِمرتم أَم ِبهذَا أُرِسلْت ِإلَيكُم      «  وجنتيِه الرمانُ فَقَالَ     احمر وجهه حتى كَأَنما فُِقئَ ِفى     
           كُملَيع تمزِر عذَا اَألموا ِفى هعازنت ِحني لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هموا ِفيـِه     ١٨٠ِإنعازنتأَالَّ ت 

«١٨١  . 
 :في املوسوعة الفقهية ف،وتأيت معاقبة الطالب من هذا القبيل

 "  موكَذَا الصالَِة والصِة وارِك الطَّهرلَى تع بدؤيو،  ـريالْخ أْلَفِر ِليمِب الْخرش نى عهنيو
 رالش كرتيو،   عامل ِإذَا جسِبالْغ رمؤياتِ    ،وورـأْمِميـِع الْمِبج رمؤيو،   ج ـنى عهنيِميـِع  و

وهذَا التأِْديب واِجب علَى    ،.والتعِنيِف ِبالْقَول   ،ويكُونُ التأِْديب ِبالضرِب والْوِعيدِ   ،الْمنِهياِت
 ونحِوها  وهو ِفي حق الصِبي ِلتمِريِنِه علَى الصالَةِ      . الْوِلي ِباتفَاِق الْفُقَهاِء ِللْحِديِث الْمتقَدِم      
والَ تِجب علَيِه الصالَةُ ِعند جمهوِر الْفُقَهاِء ِلخبِر        ،ِليأْلَفَها ويعتادها والَ يتركَها ِعند الْبلُوغِ     

 »             ِلمتحى يتح ِبىِن الصعِقظَ ويتسى يتاِئِم حِن النثَالَثٍَة ع نع الْقَلَم ِفعـوِن   رنجِن الْمعو
 .١٨٢.»حتى يعِقلَ 

      ِليِبِإذِْن الْو هِمن لَّمعتي نم لِّمعالْم بدؤيـوِر         ،وهمج دِعن ِليِر ِإذِْن الْويِبغ أِْديبالت لَه سلَيو
ع الِْفعِلي مطَِّرد ِبجواِز ذَِلك ِبدوِن      اإلِْجما: ونِقل عن بعِض الشاِفِعيِة قَولُهم      ،.١٨٣الْفُقَهاِء  

 ِلي١٨٤.ِإذِْن الْو 
 : وجاء فيها أيضاً 

ثُم ،ثُم الْوِعيـدِ  ، يؤدب الصِبي ِباألَْمِر ِبأَداِء الْفَراِئِض والنهِي عـِن الْمنكَـراِت ِبـالْقَول            "
والَ يضرب الصِبي ِلترِك الصالَِة ِإالَّ      ،جِد الطُّرق الْمذْكُورةُ قَبلَه   ِإنْ لَم ت  ،ثُم الضربِ ،التعِنيِف

واضـِربوهم  ،مروا أَوالَدكُم ِبالصالَِة وهم أَبناُء سـبِع ِسِنني       : ِإذَا بلَغَ عشر ِسِنني ِلحِديِث      

                                      
 .  أي أقسمت عليكم ، أو أوجبت عليكم - ١٨٠
 صحيح لغريه ) ٢٢٨٠ (- املكرت - سنن الترمذى - ١٨١
 صحيح ) ٤٤٠٥ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٨٢
 ١٩٣ / ٤ ، ومغين احملتاج ٣٦٣ / ٥  ،١٨٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٨٣
  .١٩٣ / ٤ ، ومغين احملتاج ٣٦٣ / ٥وابن عابدين ) ٢٢ / ١٠ (-املوسوعة الفقهية الكويتية  - ١٨٤
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ِر ِسِننيشاُء عنأَب مها وهلَيع،اِجِعوضِفي الْم مهنيقُوا ب١٨٥فَر 
  .١٨٦والَ يجاِوز ثَالَثًا ِعند الْحنِفيِة والْماِلِكيِة والْحناِبلَِة

فَالَ يرقَى ِإلَى مرتبٍة ِإذَا كَانَ ما قَبلَها يِفي ِبالْغرِض وهو اإلِْصالَح            ،وِهي أَيضا علَى الترِتيبِ   
.١٨٧ 

 : ويف فتاوى الشبكة اإلسالمية 
إن أهل العلم يقولون جبواز ضرب األب أو األم أوالدمها للتأديب، وهلم على ذلك أدلة               " 

مروا أَوالَدكُم ِبالصالَِة وهم أَبناُء سبِع ِسِنني واضِربوهم علَيها وهـم           « :  � قوله  : منها
 .١٨٨ رواه أبو داود.»رقُوا بينهم ِفى الْمضاِجِع أَبناُء عشِر ِسِنني وفَ

: بضرم لترك الصالة،ويف هذا الضرب تأديب هلم،ولكن أهل العلم يقولون          � فأمر النيب   
 .إن ضرب التأديب مقيد بوصف السالمة، وحمله يف الضرب املعتاد كماً وكيفاً وحمالً

 :األمور اآلتيةفينبغي لألب أو األم عند ضرب األوالد مراعاة 
الَ يجلَد فَوق عشِر جلَـداٍت ِإالَّ       « :  �ال ينبغي الزيادة على عشر ضربات، لقوله        : أوالً

   . ١٨٩»ِفى حد ِمن حدوِد اللَِّه 
ـ    : قَالَ   � عِن النِبي   ،فعن أَِبي هريرةَ  ال يضرب الوجه،  : ثانياً ِب ِإذَا ضرب أَحدكُم فَلْيجتِن

هجقُلْ   ،الْوالَ يو :  كهجو اللَّه حقَب،   كهجو هبأَش نم هجوو،       مآد لَـقلَّ خجو زع فَِإنَّ اللَّه
 .١٩٠.علَى صورِتِه

 .املذاكري، أو البطن، أو ما شابه ذلك: ال يضرب يف مكان مؤمل أو متلف: ثالثاً
لغضب قد خيرج صاحبه عن السيطرة على نفسـه،  أن ال يؤدب وهو غضبان، ألن ا     : رابعاً

 .فمن ضرب أوالده لتأديبهم ملتزماً بالضوابط املذكورة، فال إمث عليه

                                      
  مر خترحيه- ١٨٥
  .٢٣٥ / ١ ، وابن عابدين ٣٢٧ / ٨ ، واملغين البن قدامة ٣١٩ / ٦ ، ومواهب اجلليل ١٦٤ / ٨الرهوين  - ١٨٦
 )٢٤ / ١٠ (-ويتية املوسوعة الفقهية الك - ١٨٧
 صحيح ) ٤٩٥ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٨٨
  )٦٨٤٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٨٩
  صحيح-٩٦٠٢) ٩٦٠٤)(٥٤١ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٩٠
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وأما تعدي احلدود يف ضرب األوالد، فال جيـوز،وعلى الوالـد أن يتجنـب أسـباب                
واهللا .�الغضب،وأن يستعيذ باهللا من الشيطان وقت الغضب، كما أرشد إىل ذلك الـنيب              

 ١٩١" .أعلم
ال نعلم أحاديث تنهي عن ضرب الطفل؛ بل ورد ما يدل على جواز              : " وجاء فيها أيضاً    

عن عمِرو بِن شعيٍب ، عن أَِبيِه ، عن         ضربه إذا كان مستحقاً للضرب،كما روى أبو داود         
 أَوالدكُم ِبالصالِة ، وهم أَبنـاُء       مروا: قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        : جدِه ، قَالَ    

 .١٩٢سبِع ِسِنني ، واضِربوهم علَيها وهم أَبناُء عشٍر ، وفَرقُوا بينهم ِفي الْمضاِجِع
 إنـي َألضـِرب   : وسئلت عن أَدِب الْيِتيِم فَقَالَت      ،سِمعت عاِئشةَ : قَالَت  ،وعن شميسةَ  

  ١٩٣."أَحدهم حتى ينبِسطَ
  ِنيرِن الْعسِن الْحوع،     ِبيالً قَالَ ِللنجِتيِمي ؟ قَالَ      :  � أَنَّ ري ِربأَض ـا    : ِممِمم هـِرباض

كلَدو ها ِمناِربت ض١٩٤."كُن 
ـ   . يضرب على األدب  : وسئل اإلمام أمحد عما جيوز فيه ضرب الولد؟ قال         : اًوقـال أيض

علـى  : وسئل عن ضرب املعلم الصبيان؟ فقال . اليتيم يؤدب،والصغري يضرب ضرباً خفيفاً    
 .قدر ذنوم،ويتوقى جبهده الضرب، وإن كان صغرياً ال يعقل فال يضربه

 .وذكر ابن اجلوزي أن الولد إذا احتيج إىل الضرب ضرب ضرباً غري مربح
   طِْميفٍَر الْخعأَِبي ج نا ،وعبِ    أَنَّ أَبيسالْم نب ِعيدأَلَ سس قَالَ   ،ه أَو :     هعا مأَنو لًى لَهوِسلْ مأَر

  أَلُهس؟ قَالَ    : ي هِتيملُ يجالر ِربضي ِمم :هلَدلُ وجالر ِربضي فٍَر ،ِممعو جـأَلَ  : قَالَ أَبسو
ٍب فَقَالَ ِمثْلُ ذَِلككَع نب دمح١٩٥.م. 

 ١٩٦".واهللا أعلم.فاملقصود أن ضرب الطفل جائز بشرط استحقاقه الضرب ومنفعته له

                                      
  ضرب التأديب مقيد بوصف السالمة١٤١٢٣رقم الفتوى -) ٢٢٦٤ / ٣ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة  - ١٩١
 صحيح) ٤٩٥ (- املكرت -اود سنن أيب د - ١٩٢
 حسن) ٢٧٢٢٢) (٥٧٦ / ١٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٣
 صحيح مرسل) ٢٧٢٢٣) (٥٧٦ / ١٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٤
 صحيح مقطوع) ٢٧٢٢٤)(٥٧٧ / ١٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٥
 ال حكم ضرب األطف٢٤٧٧٧رقم الفتوى -) ٤٧٧٣ / ٤ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة  - ١٩٦
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وال يلجأ للضرب ألول زلة يقـع       ،وبعد فإن على املعلم أن يتدرج يف استعمال العقوبات        
بل عليه أن يستعمل احلكمة يف استخدام األسلوب األمثل ملعاجلة اخلطأ كما            ،فيها الطالب 
وال . فليضرب ولكن بالشروط السالفة الـذكر       ،د بداً من الضرب   مث إن مل جي   . بيناه سابقاً 
 . وال حجة ملن أنكر الضرب مطلقاً ،عربة بقول
 : اخلالصة

 . وعدم اللجوء إىل الضرب إال يف احلاالت القصوى ،التدرج يف معاقبة املخطئ ) ١(

 .واتقاء الوجه ،عدم القسوة يف الضرب ) ٢(

 . الغضب وليس إلطفاء نار،القصد من الضرب هو التأديب ) ٣(

 ــــــــ 
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املكافآت بأنواعها هلا فعل عجيب يف أسـر القلوب،وجتديـد النشاط،وكسـر طـوق              
اخلمول،وباعث على االستزادة من العلم،إىل غري ذلك من اآلثار اليت حتـدثها املكافـآت              

 رأى مصـلحة يف     وعلى املعلم أن يوجد هذا األسلوب كلما وجد فتوراً بني طالبـه،أو           
ولكنها تشترك يف األثر الذي حتدثه مع اختالف        ،وختتلف املكافآت اختالفاً متبايناً   . تقدميها

 : وإليك بعضاً منها . يف مقدار هذا األثر 
ألن فيها  ، وهي أقوى املكافآت واحلوافز تأثرياً على املتعلم وإثارةً له         :املكافآت املادية   ) أ(

وحصوله ،ورضى املعلم عنه  ،وهو التفوق على األقران   ،كافأة املادية معىن زائداً على حيازة امل    
فعـن عبـِد اِهللا بـِن       ، �ولقد فعل ذلك رسول اهللا      . على الثناء احلسن من قبل معلميه       

م ثُ،وعبيد اِهللا ،وكُثَيرا بِنـي الْعبـاسِ      ،يصف عبد اهللاِ   � كَانَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،الْحاِرِث
فَيسـتِبقُونَ ِإلَيـِه فَيقَعـونَ علَـى ظَهـِرِه          :من سبق ِإلَي فَلَه كَذَا وكَذَا قَـالَ         : يقُولُ  

  ١٩٧."فَيقَبلُهم ويلْتزمهم،وصدِرِه
                                      

 حسن) ١٨٣٦)(٥٦٩ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٩٧



 ١٠٠

وهـذا  .  وهو الدعاء للطالب بالربكة واخلري والتوفيق وحنـوه          :املكافأة بالدعاء   ) ب  (  
 .وال أدري أهو رغبة عنه أم جهل به ؟، ونادر وجوده بني املعلمنياألسلوب عزيز

فعِن ابِن عباٍس   ،وإن كان جهالً به فهاك علمه        �فإن كان رغبة عنه فلقد فعله خري البشر         
   ِبىالَءَ  - �  -أَنَّ النلَ الْخخوًءا قَالَ     ، دضو لَه تعضذَا    « فَوه عضو نم « .ِبرفَقَالَ  فَأُخ 

   .١٩٨»اللَّهم فَقِّهه ِفى الديِن « 
: وقال ابـن املـنري    . فيه استحباب املكافأة بالدعاء   : قال التيمي " : قال احلافظ ابن حجر     

إما أن  : مناسبة الدعاء البن عباس بالتفقه على وضعه املاء من جهة أنه تردد بني ثالثة أمور              
على الباب ليتناوله من قرب، أو ال يفعل شيئا، فرأي          يدخل إليه باملاء إىل اخلالء، أو يضعه        

الثاين أوفق، ألن يف األول تعرضا لالطالع، والثالث يستدعي مشقة يف طلب املاء، والثاين              
أسهلها، ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعي له بالتفقه يف الدين ليحصل به النفـع،                

 ١٩٩."وكذا كان
.. وحنوه  ،ممتاز،وهو قولك للطالـب أحسـنت     ) :دح  امل( املكافأة بالثناء احلسن    ) ت  (

وحيث غريه لنيـل هـذا االستحسـان مـن          ،وهذا األسلوب يزرع يف املتعلم الثقة بعلمه      
عن أُبى بِن   ،ويبعث يف الطالب الشعور باالرتياح ملا يبذله من جهد يف التعلم ومثاله             ،املعلم

أَبا الْمنِذِر أَتدِرى أَى آيٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه معـك          يا   « - � -كَعٍب قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      
  ظَمأَع« .    لَمأَع ولُهسرو اللَّه اِب اللَّـِه          « قَالَ  . قَالَ قُلْتِكت ٍة ِمنآي ِرى أَىدِذِر أَتنا الْما أَبي

   ظَمأَع كعم« .      ِإالَّ ه الَ ِإلَه اللَّه قَالَ قُلْت  ومالْقَي ىالْح قَالَ      . وِرى ودِفى ص برقَالَ فَض »
 .٢٠٠»واللَِّه ِليهِنك الِْعلْم أَبا الْمنِذِر 

: وضـربه صـدره   ،))ليهنك العلـم  : ((  وقوله ُأليب حني أخربه بذلك     : "قال القرطيب   
وفيـه  ،ثاره املباركة وفرح مبا ظهر عليه من آ     ،وترغيب يف أن يزداد علما وبصرية     ،تنشيط له 

                                      
 )١٤٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٩٨
 )٢٤٤ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ١٩٩
  )١٩٢١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٠٠



 ١٠١

  ٢٠١".إلقاء العامل املسائل على املتعلم ؛ ليختربه بذلك 
وِفيِه تبِجيل الْعاِلم فُضـلَاء  . ِفيِه منقَبة عِظيمة ِلأُبي ودِليل علَى كَثْرة ِعلْمه         "  :قال النووي 

 تهمكِْنيتابه وحهه ِإذَ     ،أَصجان ِفي وسح الِْإنداز موجة   ولَحصـِه    ،ا كَانَ ِفيِه ملَيع فخي لَمو
 ٢٠٢."ِإعجاب ونحوه ؛ ِلكَماِل نفْسه ورسوخه ِفي التقْوى 

 . قلت ومن املصلحة ما تقدم آنفاً 
 وهو ِبالْبطْحاِء   - �  - قَالَ قَِدمت علَى رسوِل اللَِّه       - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى موسى    

قُلْت لَبيك ِبِإهالٍَل كَـِإهالَِل     . » ِبما أَهلَلْت   « قَالَ  . قُلْت نعم   . » أَحججت  « لَ  فَقَا. 
 ِبىقَالَ  . - �  -الن »تنسِة ،أَحورالْمفَا وِبالصِت ويِبالْب فَطُف طَِلق٢٠٣. » ان 

ثين على الطالب إذا رأى منـه أي     على املعلم الناجح أن ي    " :٢٠٤يقول حممد بن مجيل زينو      
بارك ،أحسنت:فيقول للطالب الذي أحسن اجلواب    ،أو يف اجتهاده  ،بادرة حسنة يف سلوكه   

فمثل هذه الكلمات اللطيفة تشجع الطالب وتقوي روحـه         ،أو نعم الطالب فالن   ،اهللا فيك 
مما جيعله حيب معلمـه ومدرسـته ويتفـتح ذهنـه           ،وتترك يف نفسه أحسن األثر    ،املعنوية

ويكون يف نفس الوقت مشجعاً لرفاقه أن يقتدوا به يف أدبه وسلوكه واجتـهاده              ،لتدريسل
  ٢٠٥"..لينالوا الثناء والتشجيع من معلمهم 

                                      
 )٦٩ / ٧ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٢٠١
 )١٦٤ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٠٢
  )١٧٢٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٠٣
 .٨٣ نداء إىل املربني واملربيات ص-٢٠٤
 هناك مكافآت أخرى مل نذكرها يف كالمنا عن املكافآت ، وذلك ألا خالف منهجنا الذي سرنا عليه ، وهـو       - ٢٠٥

 االستدالل بكل خلق أو وسيلة يف التعليم خبرب عن رسول اهللا ومن هذه املكافآت ما ذكرها حممد مجيل زينو يف كتـاب              
 ) : وما بني املكوفتني مين ( نداء إىل املربني واملربيات 

وذلك مبراسـلة   : (  توصية أهل الطالب     –ب  ) . أي يوضع اسم املتفوق وحنوه يف هذه اللوحة         : (  لوحة الشرف    –أ  
 ) أهله وذكر حماسنه وتقدمه يف دراسته وحنو ذلك 

ت الشكر ويعلن عنه يف مدرسته ويوضع يف ملفه وحنـو           وهو تزويد الطالب خبطابا   :  خطابات الشكر    –ت  : ونزيد  ( 
  اه فؤاد شلهوب) .ذلك 



 ١٠٢

 : اخلالصة
 .املكافآت هلا أثر فعال يف دفع املتعلمني وحتفيزهم على طلب العلم  ) ١(

 . جيب أن تكون احلوافز واملكافآت وسيلة ال غاية  ) ٢(

 .وكلما كان الدعاء مناسباً للفعل كان أفضل ،مر حمموداملكافأة بالدعاء أ ) ٣(

 .مكافأة الطالب بالثناء عليه،أسلوب حسن،ودافع جيد لالستزادة من العلم  ) ٤(

 
������������� 
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والرفق ،وترِك العنـِت وحـب اليسـر      ،رمحـة من الرأفـة وال    � لقد كان رسول اهللا     
باملكان األمسى واخلُلُِق   : وبذِْل العلم واخلري له يف كل وقت ومناسبة         ،واِحلرِص عليه ،باملتعلِّم

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنـتم حـِريص            { : األعلى قال اهللا تعاىل     
 .  سورة التوبة ) ١٢٨(} الْمؤِمِنني رؤوف رِحيم علَيكُم ِب

فَأَقَمنا ِعنـده  ،٢٠٦ونحن شببةٌ متقَاِربونَ � أَتينا رسولَ اِهللا : قَالَ ،عن ماِلِك بِن الْحويِرثِ  
وكَـانَ  ،فَأَخبرناه،عمن تركْنا ِفـي أَهِلنا    سأَلَنا  ،فَظَن أَنا قَِد اشتقْنا ِإلَى أَهِلينا     ،ِعشِرين لَيلَةً 
وصلُّوا كَمـا   ،ومروهم،ارِجعوا ِإلَى أَهِليكُم فَعلِّموهم   : فَقَالَ  ،رِحيما رِفيقًا  � رسولُ اِهللا   

 ٢٠٧."مكُم أَكْبركُمولْيؤ،فَِإذَا حضرِت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ أَحدكُم،رأَيتموِني أُصلِّي
ليتلقّوا منه  ،ارحتالُ الشباب مجاعةً إىل العاِلم    : يف هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية        

فيشـهدوا منـه    ،وِليصـطِحبوه فتـرةً مـن الزمن      ،وليأخذوا عنه الفقـه يف الدين     ،الِعلم
ويأخـذوا العلـم    ،زمتهم له فتستنري بذلك أفهامهم بقُرم منه ومال     ،وهديه وعمله ،سلوكه

كما كـان شـأن     ،وأطيب يف سـلوكهم   ،فيكون أوضح يف نفوسهم   ،مصحوباً بالعمل به  
 . معه  � صحابة النيب 

اليت هي مجمع القُدوة ومنوذج اإلنسان       � ويف هذا احلديث أيضاً النظر إىل ذاته الشريفة         
أن األفضل بـاملتعلِّم أن     :  أيضاً   وفيه، � تعلُّم أحكام الشريعة منه     : وفيه أيضاً   . الكامل  

فقد كان آباُء هـؤالء الشـباب       .. واألعلى فهماً   ،األوىف علماً : يقصد من علماء عصره     
فما اكتفى هـؤالء الشـباب      ،وعِلموا منه ،التقَوا به وأخذوا عنه   ، � صحابةً لرسول اهللا    

                                      
٢٠٦ -  شاب مر . الشببة مجعوالع نومتقاربون أي يف الس  . 
  )٧٢٤٦ و٦٠٠٨ (- املكرت -وصحيح البخارى) ١٦٥٨)(٥٤١ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٧



 ١٠٥

 .  �  وأعلم البشر،وتاج األنبياء،بل قَصدوا سيد العلماء،باألخذ منهم
نظراً إىل تسـاويهم يف العلـم       ،األكرب باإلمامة للصالة فيهم   : هنا   � وخص رسول اهللا    

فإذْ تساووا يف ذلك كان وصف الِكبر فيهم صفة مميـزة           ،والتعلم منه عليه الصالة والسالم    
 . فيقدم الكبري ،للكبري على من دونه يف السن

ألن صفة العلـم أعلـم      ، األعلم على من سواه    أما إذا كان بعضهم أعلَم من بعض فيقدم       
 ٢٠٨.وأشرف من صفة ِكبر السن 

ولَِكنه كَانَ يتكَلَّم ِبكَالٍم    ،يسرد سردكُم هذَا   � ما كَانَ رسولُ اللَِّه     : قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 
 ٢٠٩"بيٍن فَصٍل يحفَظُه من جلَس ِإلَيِه 

)   كُمدرس درسذَا  يفإنه  إذا كان كذلك      ،أي ما كان يأيت بالكالم متتابعاً يستعجل به       )  ه
 . وال يمكِّنهم من فهمه وحفظه ،يوِرث لَبساً على السامعني

حبيـث يتبينـه مـن      ،أي ظاهٍر واضٍح مفصوٍل متميٍز بعضه من بعض       )ِبكَالٍم بيٍن فَصٍل    (
إذْ ،وهذا أدعى حلفظه ورسوِخه يف ذهن السـامع        . ويمكنه عده لو أراد عده مثالً     ،يسمعه

 .فال تبقى له فيه شبهة وال غموض ،يترواه تروياً
 ٢١٠. يِعيد الْكَِلمةَ ثَالَثًا ِلتعقَلَ عنه- � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 

بأُمِتـه   �  هدايتـه وشـفقته      وذلك لكمالِ . وتثبت يف ذهن السامعني     ،أي لتفهم عنه  
ويدلُّ هذا احلديث الشريف على أنه ينبغي للمعلِّم أن يتمهل يف           . وباملتعلِّمني خاصة   ،عامة

 .ويعيده حىت يفهم عنه ،ويبذُل اجلهد يف بيانه،تقريره ملا يعلِّمه
ِصف ِلي  : فَقُلْت  ،وكَانَ وصافًا ،الَةَسأَلْت خاِلي ِهند بن أَِبي ه     : وعِن الْحسِن بِن عِلي قَالَ      

متواِصلَ الْأَحزاِن داِئم الِْفكْرِة لَيسـت   � كَانَ رسولُ اللَِّه   : " قَالَ   � منِطق رسوِل اللَِّه    
مـه ِباسـِم اللَّـِه      يفْتِتح الْكَلَـام ويختِ   ،لَا يتكَلَّم ِفي غَيِر حاجةٍ    ،طَِويلُ السكْتِ ،لَه راحةٌ 

                                      
  .١٨ ، ١٧ ، ١٦، يف األدب ))  اإلسالممن أدب: ((وانظر حقوق الكرب وصفة العلم يف كُتيب  - ٢٠٨
 صحيح) ٢٢١ (-الشمائل احملمدية للترمذي  - ٢٠٩
 قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب ) ٤٠٠١ (- املكرت -سنن الترمذى - ٢١٠



 ١٠٦

لَيس ِبالْجـاِفي ولَـا     ،لَا فُضولَ ولَـا تقِْصـري     ،كَلَامه فَصلٌ ،ويتكَلَّم ِبجواِمِع الْكَِلمِ  ،تعالَى
ولَا ،ا ولَا يمدحه  وِإنْ دقَّت لَا يذُم ِمنها شيئًا غَير أَنه لَم يكُن يذُم ذَواقً           ،يعظِّم النعمةَ ،الْمِهِني

ولَا ،فَِإذَا تعدي الْحق لَم يقُم ِلغضِبِه شيٌء حتى ينتِصـر لَـه           ،ولَا ما كَانَ لَها   ،تغِضبه الدنيا 
وِإذَا تحـدثَ   ، قَلَبهـا  وِإذَا تعجب ،ِإذَا أَشار أَشار ِبكَفِِّه كُلِّها    ،ولَا ينتِصر لَها  ،يغضب ِلنفِْسهِ 

وِإذَا فَـِرح  ،وِإذَا غَِضب أَعرض وأَشاح،وضرب ِبراحِتِه الْيمنى بطْن ِإبهاِمِه الْيسرى،اتصلَ ِبها 
فَهطَر غَض،مسبِحِكِه التلُّ ضاِم ،جمالْغ بِمثِْل ح نع رفْت٢١١"ي 

التألُّم على فَوِت مطلوب أو حصـول       : ليس املراد ذا    : قال العلماء   ) أَحزاِن  متواِصلَ الْ (
أنه كان دائم   : بل املراد   ، � فإن هذا مل يكن من حال رسول اهللا         ،مكروه من أمور الدنيا   

وشؤون الدعوة إىل اهللا تعاىل ،وجلْـِب   ،االهتمام والتفكري فيما يستقبله من االمور العظيمة      
والقيـام  ،وتعليِم اجلاهلني ،مع ما هو عليه من جهاِد املشـركني       ،ها وإدخاهلم فيها  الناس إلي 

دائـم  : ((ويفسر ذلك قولُ واِصِفه بعد هذه اجلملـة         . بعبادة اهللا تعاىل على أكمِل وجه       
 )) . طويلَ السكْت،ليست له راحة،الِفكرة

اجلامعـِة للمعـاين العظيمـة      ،الكلمات القليلة ب � أي يتكلَّم   ) ويتكَلَّم ِبجواِمِع الْكَِلِم     (
: وقولـه   )) .  احفظ اهللا حيفظك  : ((وقوله  )) . الدين النصيحة : ((قوِلِه  :   مثل  ،الكثرية

دع مـا   : ((وقولـه   )) .  واحلرام بين ،احلالل بين : ((وقوله  )) .  اتق اهللا حيثما كنت   ((
: وقوله  )) .   كتب اإلحسان على كل شيء     إن اهللا : ((وقوله  )) .  يريبك إىل ما ال يريبك    

 )) . إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً((
وال أن يلحـق    ،أي ال جيوز لإلنسان ان يضـر نفسـه        )) . ال ضرر وال ِضرار   :(( وقوله  

 . اإلضرار بغريه 
 يكون علـى  أي كلُّ عمٍل ال)) . من أَحدثَ يف أَمِرنا هذا ما ليس منه فهو رد         : (( وقوله  

إذ ال يقبلُ من االعمال إالّ ما كان جارياً         ،فهو مردود على عاِمِله   ،وفْق أَمِر اهللا وأمر رسوله    
 .على هدِي أحكام الشريعة موافقاً هلا 

                                      
 حسن لغريه) ١٣٦٢) (٢٨ / ٣ (-وشعب اإلميان  ) ٢٢٣ (-الشمائل احملمدية للترمذي  - ٢١١
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: الـيت اختصـه اهللا تعـاىل ـا           � من بدائع جواِمِعه    ، الشريفة األحاديثوأمثالُ هذه   
ذكره اإلمام النـووي    ،وأغلَب ما أوردته هنا منها    ،اذج منها اكتفيت بإيراِد هذه النم   ،كثريةٌ

مع بيان مصدِره الذي أُخِرج فيه مـن كتـب          ،))األذكار((رمحه اهللا تعاىل يف آخر كتابه       
 . احلديث الشريف املعتمدة 

وتستِلذُّه ،هتقبلُه العقول لنصاعته وحقِّيتِ   ،أي فاِصلٌ مبني ملا قاله فيه أمتَّ البيان       ) كالمه فَصل (
 . األمساع لفصاحِته وجزالِته 

 أي ال إفراطَ فيه وال تفريط ) ال فُضولَ وال تقصري( 
أي : وال املَهـني    : وقولُـه   . أي ليس بغليِظ الطبع ثقيل النفس       ) ليس باجلايف وال املَهني   (

 .  ومن خالطَه معرفةً أحبه ،من رآه بديهةً هابه،بل كان مهيباً موقَّراً،ليس هو باحملتقَِر املبتذَل
)قَّتعمةَ وإن دالن عظِّمت وقلَّت ) يرأي صغ  . 
فلم . سواٌء كان طعاماً أو شراباً      ،الشيُء املَذوق : الذَّواق  ) مل يكن يذُم ذَواقاً وال يمدحه     (

ـ  ،يذكَر يف جملسه الشريف املُفاضلة بني األطعمة أو االشِربة         � يكن   ض أهـل   كشأن بع
 ! . وتكون حديث جمالسهم،الدنيا الذين يهتمن بالطعام والشراب وامللذّات

 . ال يغضب إال هللا تعاىل  � بل كان )  وال تغِضبه الدنيا وال ما كان هلا(
أي مل يقُم لدفع غضبه حىت ينتصر للحق        )  تعدي احلق مل يقُم لغضبه شيٌء حىت ينتصر له        (
 . 
فال يقابله مبـا يقتضـيه      ،أي قبض وجهه عمن غِضب عليه     )  أعرض وأشاح وإذا غِضب   (

 . الغضب 
مثل اللؤلؤ املشـيِه    ،أي يضحك عن أسناٍن مجيلٍة بيضاء ناصعة      ) يفْتر عن مثل حب الغمام    (

 .حبب الغمام وهو الربد 
فال ،واملُوايت للمقام ،ملا فيه من اخلري املالقي للطباع     ،والضحك يف مواطنه ِفعلٌ حسن حممود     

 .  � غرابة أن يضحك سيد الناس وأعظم البشر 
بعد أن حتدث عن فوائد البكاِء       : ٥ص  )) البخالء((قال أبو عمرو اجلاحظ يف فاحتة كتابه        
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فما ظَنك بالضِحك الـذي ال يـزال        ((قال  ،ومنافِعِه اليت تعود على الروح واجلسم مجيعاً      
ولو كان الضِحك قبيحاً من الضـاحك       . ر إىل أن ينقطع عنه سببه       صاحبه يف غاية السرو   

والقَصـر  ،واحلَلْي،واِحلبرة،ملا قيل للزضهرة  ،أي يف مواطن الضحك  وقبيحاً من املُضِحك       
  ِحكاً    : املبينض ضحكه      . كأنه يـه      : (وقد قال اهللا جلَّ ِذكروأبكى وأن ه هو أضحكوأن

وإنـه ال   . ووضع البكاء ِبِحذاِء املـوت      ،فوَع الضِحك حبذاِء احلياة   ) . هو أَمات وأحيى  
 . وال مين على خلِْقه بالنقص ،يضيف اللله إىل نفسه القبيح

وهو شيء يف   ،ومن مصلحة الطِّباع كبرياً   ،وكيف ال يكون موِقعه من سرور النفس عظيماً       
وبه تطيـب   ، يظهر من الصـيب    ألن الضحك أول خريٍ   ،ويف أساس التركيب  ،أصل الطباع 

ولفضِل ِخصـاِل  . ومادةُ قُوته ،ويكثر دمه الذي هو ِعلّة سروره     ،وعليه ينبت شحمه  ،نفسه
وقد ضـِحك   . وبطليق  ،وبطَلْق،وِببسام،بالضحاك: تسمي أوالدها   ،الضحك عند العرب  

هـو ضـحوك   : ا وإذا مـدحوا قـالو    . وضحك الصاحلون ومزحـوا     ،ومزح � النيب  
 . وذوا أَريحيضٍة واهتزاز ،وهش إىل الضيف،وبسام العِشيات،السن

وهو مكْفَِهـر  ،وهـو شـيم املُحيـا   ،وهو قطوب،وهو كاحل،هو عبوس: وإذا ذَموا قالوا    
 . وكأمنا وجهه باخللِّ منضوح ،وحاِمض الوجه،ومقبض الوجه وهو كريه،أبداً

 : لشاعر الوصاف املبدع وما أمجل قولَ ا
بوسع ِمطراق رالش إنْ نطقوا خبٍري         وعند نالس حوكض 

أو قصر عنـهما  ،مىت جازهما أحد،وللمرح موضع وله مقدار،وللضحك موضع وله مقدار  
يبـوا  ومل يع ،فالناس مل يعيبوا الضحك إال بقدر     . صار الفاِضل خطالً والتقصري نقْصاً      ،أحد

صـار  ،وبالضِحِك الشيُء الذي له جِعـل الضحك      ،ومىت أُريد باملزح النفع   ،املزح إال بقدر  
 ))املزح ِجداً والضحك وقاراً
ِفـي   � عن ِسـريِة النِبـي      ،سـأَلْت أَِبـي   : قَالَ الْحسين   : وعِن الْحسِن بِن عِلي قَالَ      

لَيس ِبفَظٍّ ولَا   ،لَين الْجاِنبِ ،سهلَ الْخلُقِ ،داِئم الِْبشرِ  � لُ اللَِّه   كَانَ رسو : " فَقَالَ  ،جلَساِئِه
ولَا يؤِيس ِمنـه    ،يتغافَلُ عما لَا يشتِهي   ،ولَا عياٍب ولَا مشاحٍ   ،ولَا صخاٍب ولَا فَحاشٍ   ،غَِليٍظ
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وترك النـاس   ،الِْمراِء والِْإكْثَاِر وما لَا يعِنيهِ    : فْسه ِمن ثَلَاٍث    قَد ترك ن  ،راِجيِه ولَا يخيب ِفيهِ   
وِإذَا ،ولَا يتكَلَّم ِإلَّا ِفيما رجا ثَوابه     ،ولَا يطْلُب عورته  ،كَانَ لَا يذُم أَحدا ولَا يِعيبه     : ِمن ثَلَاٍث   

فَِإذَا سكَت تكَلَّموا لَا يتنـازعونَ ِعنـده        ،أَنما علَى رُءوِسِهم الطَّير   تكَلَّم أَطْرق جلَساؤه كَ   
يضحك ِمما  ،حِديثُهم ِعنده حِديثُ أَوِلِهم   ،ومن تكَلَّم ِعنده أَنصتوا لَه حتى يفْرغَ      ،الْحِديثَ

 هكُونَ ِمنحضي، ِمم بجعتيو  هونَ ِمنبجعتأَلَِتِه       ،ا يسمِطِقِه ونِة ِفي مفْولَى الْجِريِب عِللْغ ِبرصيو
ولَا ،ِإذَا رأَيتم طَاِلب حاجٍة ِيطْلُبها فَأَرِفـدوه      : حتى ِإنْ كَانَ أَصحابه لَيستجِلبونهم ويقُولُ       

اَء ِإلَّا ِمنلُ الثَّنقْباٍم يِقي ٍي أَوهِبن هقْطَعفَي وزجى يتح ِديثَهٍد حلَى أَحع قْطَعلَا يكَاِفٍئ و٢١٢" م 
 .  أي دائم طالقِة الوجه والبشاشِة مع الناس ) داِئم الِْبشِر (
 . أي ليس بغليظ الكالم وال جايف القول )  لَيس ِبفَظٍّ ( 
بل كان سـهل اخلُلُـق لـين        ،حبيث يجفوه الناس  ، الطبع أي وليس بغليظ  ) ولَا غَِليٍظ   ( 

فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضـواْ             {: قال تعاىل   ،اجلانب
          زِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح لَى اللِّه ِإنَّ     ِمنكَّلْ عوفَت تم

كِِّلنيوتالْم ِحبي سورة آل عمران ) ١٥٩(} اللّه . 
) صـخاب (وصيغةُ  . الصخب هو اضطراب األصوات وِشدتها للخصومة       ) ولَا صخابٍ ( 

ال يف قليل وال    ،إطالقاً � فهي لنفي الصخب عن حديثه      ،هنا صيغة نسب يف سياق النفي     
أي ال ينسـب لـه   ) وما ربك بظَالٍّم للعبيد: (يف قوله تعاىل  ) ظالّم(على حد صيغة    ،كثري

 .  سبحانه الظلم يف قليل وال كثري 
صـيغة  ) فحاش(و. الفُحش هو كل ما يشتد قُبحه من األقوال أو األفعال           ) ولَا فَحاٍش   ( 

 . قليِله وكثِريه  � فُحش عنه فتفيد نفي أصل ال،نسب أيضاً يف مساق النفي
بـل  ،أو اإلزراِء ا  ،على سبيل االنتقاص هلم   ،أو األشياء ،أي ال يعيب الناس   ) ولَا عياٍب   ( 

 . كان عفّاً متعالياً عن ذلك كلِّه 
ويقول فيهم بالعدل   ،وإمنا يرتِّلُ الناس منازلَهم   ،أي ال يبالغ يف املدح والثناء     )  ولَا مشاٍح   ( 

                                      
 حسن لغريه ) ٣٤٦ (-ائل احملمدية للترمذي الشم - ٢١٢
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 . اف واإلنص
أي يظهر الغفلة واإلعراض عما ال يستحسـنه مـن األقـوال            )  يتغافَلُ عما لَا يشتِهي     ( 

 :وقد قال أبو الطيب ،وترفُّعاً عن التدخل يف كل شيء،ورفقاً م،تلطُّفاً بأصحابه،واألفعال
 ليس الغيب بسيٍد يف قومه       لكن سيد قوِمه املتغايب

 )لَا ياِجيِهور هِمن ِيسله منه )  ؤه آيساً من كرمه وجوده وتلبيِة ما أمأي ال جيعل راجي . 
 . بل يلبي له رجاَءه ، � أي ال يخيب الراجي فيه ) ولَا يخيب ِفيِه ( 
 . أي اِجلدال ولو حبق )  الِْمراِء (
 . أي من الكالِم أو املال )  والِْإكْثَاِر(
) لَا يو   هرتوع قَطاِتهم     ) طْلُبعوراِت الناس وس عتتبأي ال ي،    صتفحس عليهم ويتجسوال ي

 . عن عيوِبهم وزالِّتهم 
)     هاؤلَسج قأَطْر كَلَّمِإذَا تا إليـه السـتماع     ،أي نظروا بأبصارهم إىل األرض    )  وووأَصغ

 .  األدِب والتبجيِل للسادِة والكُرباء وذلك من أعلى،مع سرورهم وارتياحهم حبديثه،كالمه
 )     رالطَّي ُءوِسِهملَى را عممع السكوِت  عند كالمه         ) كَأَن  هيبةً ،أي يسكنون السكون التام

كنايةٌ عـن ذلـك     ) كأنما على رؤوسهم الطري   : (وقولُه  . وتعلُّماً واستفادة   ،له وإجالالً 
    كوِن التامكوِت والسالس .على رأس البعري      وأصلُه فال ،فيلقُطُ منه القُـراد   ، أنَّ الغراب يقع

كأنَّ على  : فقيل منه   ،لئال ينِفر عنه ويبقى القُراد يف رأس البعري فيؤِلمه        ،يتحرك البعري حينئذٍ  
 . رؤوِسهم الطري 

)     ِلِهمِديثُ أَوح هدِعن مِديثُهالً باحلديث منهم فهو امل       )  حأ أودفرغ   أي من بثُ حىت يتحد
 . مث يتحدثُ غريه بعده ،ولو كان أدناهم

وقد . أي يصرب عليه يف جفِا نطِقه وِغلْظَِة كالمه وخشونة سؤاله           )  ِفي منِطِقِه ومسأَلَِتِه    ( 
 . الذين مل خيتلطوا بالناس ،كان يقع هذا من جفاِة األعراب أهِل البادية

 )  مهونِلبجتسليستفيدوا مـن سـؤاهلم     ، � ي يستجلبون أولئك األعراب إىل جملسه       أ)لَي
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 .إذ يسألونه ما يهاب أصحابه السؤال عنه توقرياً له ،له
عن شيٍء فَكَـانَ     � كُنا نِهينا ِفي الْقُرآِن أَنْ نسأَلَ رسولَ اللَِّه         : قَالَ  ،فعن أَنِس بِن ماِلكٍ   

وكَانوا أَجرأَ علَى ذَاك    ، الرجلُ الْعاِقلُ ِمن أَهِل الْباِديِة فَيسأَلَه ونحن نسمع        يعِجبنا أَنْ يِجيءَ  
أَتانا رسولُك فَزعم لَنا أَنك تـزعم       ،يا محمد : فَقَالَ  ،فَجاَء رجلٌ ِمن أَهِل الْباِديةِ    : قَالَ  ،ِمنا

  أَر أَنَّ اللَّهلَكقَالَ  ،س :قداَء ؟ قَالَ      : قَالَ  ،صمالس لَقخ نفَم :قَالَ  ،اللَّه :   ضاَألر لَقخ نفَم
فَِبالَِّذي خلَق السماَء وخلَق    : قَالَ  ،اللَّه: فَمن نصب هِذِه الِْجبالَ ؟ قَالَ       : قَالَ  ،اللَّه: ؟ قَالَ   

: قَالَ  ،نعم: اللَّه أَرسلَك ؟ قَالَ     ،ِه الِْجبالَ وجعلَ ِفيها هِذِه الْمناِفع     اَألرض ونصب ِفيها هذِ   
فَِبالَِّذي : قَالَ  ،صدق: قَالَ  ،وزعم رسولُك أَنَّ علَينا خمس صلَواٍت ِفي يوِمنا ولَيلَِتنا        : قَالَ  

: قَالَ  ،وزعم رسولُك أَنَّ علَينا زكَاةً ِفي أَمواِلنا      : قَالَ  ،نعم: قَالَ  أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟      
قدذَا ؟ قَالَ        : قَالَ  ،صِبه كرأَم آللَّه لَكسفَِبالَِّذي أَر :معـا     : قَالَ  ،ننلَيأَنَّ ع ولُكسر معزو

قَالَ ،نعم: فَِبالَِّذي أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ        : قَالَ  ،صدق: قَالَ  ،صوم شهٍر ِفي سنِتنا   
فَِبالَّـِذي  : قَالَ  ،صدق: قَالَ  ،وزعم رسولُك أَنَّ علَينا حج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيال         : 

والَِّذي بعثَك ِبـالْحق    : ثُم قَالَ   ،ثُم ولَّى الرجلُ  : الَ  قَ،نعم: أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ       
لَـِئن صـدق   :  � فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،ثُم ولَّى ،ال أَزداد علَيِهن شيئًا وال أَنتِقص ِمنهن شيئًا       

 ٢١٣" قَد نِهينا ِفي الْقُرآِن : م قَالُوا كُلُّه،معنى حِديِثِهم واِحد،لَيدخلَن الْجنةَ
يا أَيها الَّـِذين  {: هي قولُه تعاىل ،واآلية اليت يشري أنس رضي اهللا عنه إىل وروِد النهي فيها        

قُرآنُ تبد لَكُم   آمنواْ الَ تسأَلُواْ عن أَشياء ِإن تبد لَكُم تسؤكُم وِإن تسأَلُواْ عنها ِحني ينزلُ الْ              
    ِلـيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهوقـد كـانوا قبـلَ نزوهلـا     ،سـورة املائدة ) ١٠١(} ع

فنهوا عـن السـؤال غـري    ،عما هو ضروري وغري ضـروري     ،ويكثرون السؤال ،يسألون
 . وسِمح هلم بالسؤال عما يفيد ويحتاج إليه ،الضروري
وذلك لكونه أعرف يكيفيـة السـؤال       ) ا أن جييء الرجل العاقل    كان يعجبن : (ولذا قال   

وذا يعظُم االنتفاع بالسؤال ويعم النفع جبوابـه        ،وأدرى حبسن املراجعة  ،وآدابه واملهم منه  
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 ١١٢

 .أيضاً 
ما يشِكلُ   � وكانوا يوِردون على رسول اهللا       : ((٢١٤قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      

األسـئلة   � وقد أورد عليـه     ،فيجيبهم عنها مبا يثِلج صـدورهم     ،شبهاتمن األسئلة وال  
وهو ،وزيـادة اإلميـان   ،وأصحابه للفهِم والبيان  ،أعداءه للتعنت واملُغالبة  ،أعداؤه وأصحابه 

 )) .كسؤاهلم عن وقت الساعة،إالّ ما ال جواب عنه،يجيب كُال عن سؤاله
) وهِفدقال ،عطوهأي فأعينوه أو أَ) فَأَرفَده إذا أعانه أو أعطاه : يه وأرفَدر. 
فهو ال  ،أي ال يقبل املدح إال من مكاىفء على إنعام حصل من الـنيب لـه              )  ِمن مكَاِفٍئ   ( 

 .  � ،يِحب أن يحمد مبا مل يفعل
 )وزجى يتجاوزة احلق يف كالمه )  حر ومأي حىت يقع يف اجلو . 

ــديث ا  ــذا احل ــه     ويف ه ــة كمال ــن اي ــى م ــا ال خيف ــريف م  � لش
 ...وعظيم أخالِقه ،ورمحِته،ورأفَِته،وصفِْحه،وصِربه،وِحلِْمه،ولُطِفه،ورفِقه،

 .املعلِّم الناصح األمني  � وكلُّ ذلك مطلوب من املعلِّم منا االقتداُء فيه برسول اهللا 
حىت ،إليه والعناية به  يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقَّه من االلتفات           � وكان  

 .يظُن كل واحد منهم أنه أحب الناس إىل رسول اهللا 
لَا يقُوم ولَا يجِلس ِإلَا علَى       � كَانَ رسولُ اللَِّه    : " فَقَالَ  ،فَسأَلْته عن مجِلِسهِ  : وعنه قَالَ   

يعِطي كُلَّ جلَسـاِئِه  ، الْمجِلس ويأْمر ِبذَِلك   وِإذَا انتهى ِإلَى قَوٍم جلَس حيثُ ينتِهي ِبهِ       ،ِذكٍْر
من جالَسه أَو فَاوضه ِفي حاجٍة صـابره     ،لَا يحسب جِليسه أَنَّ أَحدا أَكْرم علَيِه ِمنه       ،ِبنِصيِبِه

    هنع ِرفصنالْم وكُونَ هى يتح،    ي ةً لَماجح أَلَهس نملِ      والْقَو وٍر ِمنسيِبم ا أَوِإلَا ِبه هدر، قَد
   لُقُهخو طُهسب اسالن ِسعاءً       ،ووس قِفي الْح هدوا ِعنارصا وأَب ملَه ارِعلٍْم   ،فَص ِلسجم هِلسجم

ولَـا تثَنـى فَلَتاتـه      ،لَا تؤبن ِفيِه الْحرم   لَا ترفَع ِفيِه الْأَصوات و    ،وِحلٍْم وحياٍء وأَمانٍة وصبرٍ   
اِدِلنيعتى    ،مقْولُونَ ِفيِه ِبالتفَاضتوا يلْ كَانـونَ ِفيـِه        ،بمحريو ونَ ِفيِه الْكَِبريوقِّري اِضِعنيوتم
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ِغريالص، ِريبفَظُونَ الْغحيِة واجونَ ذَا الْحِثرؤي٢١٥"و 
 . أتم ما يكون تواضعاً للمتعلِّم والسائل املستفيد والضعيف الفَهم  � وكان 

رجلٌ غَِريـب جـاَء     : فَقُلْت  ،وهو يخطُب  � أَتيت النِبي   : فعن أَِبي ِرفَاعةَ الْعدِوي قَالَ      
ثُم أُِتي ِبكُرِسـي    ،وترك خطْبته ، � ِبي  فَأَقْبلَ الن : قَالَ  . الَ يدِري ما ِدينه     ،يسأَلُ عن ِديِنهِ  

  ِديدح هاِئمِلٍب قَوولُ اِهللا     ،خسِه رلَيع دفَقَع � ،      اللَّه ها ِعلَّمِني ِمملِّمعي لَيلَ عأَقْب ى  ،ثُمأَت ثُم
هتطْبا،خهآِخر م٢١٦."فَأَت 

وشـفقته  ،وِرفقُـه باملسلمني   � احلديث تواضع النيب    يف هذا    : ((٢١٧ قال اإلمام النووي  
 . وفيه استحباب تلطُِّف السائِل يف عبارِته وسؤاِله العاملَ ،وخفْض جناِحه هلم،عليهم

ولعله كان سأل عـن اإلميـان   ،وتقدمي أهم األمور فأمهِّها،وفيه املبادرةُ إىل جواب املستفيت    
لى أن من جاء يسأل عن اإلميان وكيفية الـدخول يف           وقد اتفق العلماء ع   ،وقواعده املهمة 

 . اإلسالم وجب إجابته وتعليمه على الفور 
انتهى كـالم   )) . على الكرسي ليسمع الباقون كالمه ويروا شخصه الكرمي        � وقعوده  
 .النووي 
  علِّـم  وأنه ال يلزمه أن ي    ،وفيه أيضاً جواز جلوس املعلِّم على الكرسي أثناء التعليم        :  قلت
 .واقفاً 

بينا نحن جلُوس ِفي    : يقُولُ  ،أَنه سِمع أَنس بن ماِلكٍ    ،وعن شِريِك بِن عبِد اِهللا بِن أَِبي نِمرٍ       
د ؟  أَيكُم محم : ثُم قَالَ لَهم    ،ثُم عقَلَه ،فَأَناخه ِفي الْمسِجدِ  ،دخلَ رجلٌ علَى جملٍ   ،الْمسِجِد

فَقَالَ لَه الرجلُ   ،هذَا اَألبيض الْمتِكئُ  : فَقُلْنا لَه   : قَالَ  ،متِكئٌ بين ظَهرانيِهم   � ورسولُ اِهللا   
 يا محمد ِإنـي   : فَقَالَ الرجلُ   ،قَد أَجبتك :  � فَقَالَ لَه رسولُ اِهللا     ،يا ابن عبِد الْمطَِّلبِ   : 

سلْ :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،فَالَ تِجدنَّ علَي ِفي نفِْسك    ،ساِئلُك فَمشتد علَيك ِفي الْمسأَلَةِ    
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آللَّه أَرسلَك ِإلَى الناِس كُلِِّهم ؟      ،نشدتك ِبربك ورب من قَبلَك    : ما بدا لَك ،فَقَالَ الرجلُ      
 سولُ اِهللا   فَقَالَ ر �  : معن مقَالَ  ،اللَّه : اللَّه كدشاِت        ،فَأَنـلَوالص ـلِّيصأَنْ ن كـرأَم آللَّه

آللَّه أَمرك  ،فَأَنشدك اللَّه : قَالَ  ،اللَّهم نعم :  � الْخمس ِفي الْيوِم واللَّيلَِة ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا         
آللَّه ،فَأَنشدك اللَّه : قَالَ  ،اللَّهم نعم :  �  الشهر ِمن السنِة ؟ قَالَ رسولُ اِهللا         أَنَ نصوم هذَا  

:  � فَتقِْسمها علَى فُقَراِئنا ؟ فَقَـالَ رسـولُ اِهللا   ،أَمرك أَنْ تأْخذَ هِذِه الصدقَةَ ِمن أَغِْنياِئنا     
 معن ملُ   فَقَالَ،اللَّهجِبهِ   :  الر ا ِجئْتِبم تنِمي     ،آمقَو اِئي ِمنرو نولُ مسا رأَنو،   اما ِضـمأَنو

 ٢١٨.  "بن ثَعلَبةَ أَخو بِني سعِد بِن بكٍْر
 - � -  بعثَ بنو سعِد بِن بكٍْر ِضمام بن ثَعلَبةَ ِإلَى رسـوِل اللَّـهِ            : وعِن ابِن عباٍس قَالَ     

 � -ثُم دخلَ الْمسِجد ورسولُ اللَّـِه       ،فَأَناخ بِعريه علَى باِب الْمسِجِد ثُم عقَلَه      ،فَقَِدم علَيهِ 
 حتى وقَف علَـى     - وكَانَ ِضمام رجالً جلْداً أَشعر ذَا غَِديرتيِن         - جاِلس ِفى أَصحاِبِه     -

أَنا ابـن   «  :- � -أَيكُم ابن عبِد الْمطَِّلِب؟ قَالَ رسولُ اللَِّه        :  فَقَالَ   - � - رسوِل اللَّهِ 
يا ابن عبِد الْمطَِّلِب ِإنـى سـاِئلُك   : قَالَ . »نعم « :محمد؟ قَالَ : قَالَ . »عبِد الْمطَِّلِب   

الَ أَِجد ِفى نفِْسى فَسلْ عما بدا لَـك         « :قَالَ  .  ِفى نفِْسك  فَالَ تِجدنَّ ،ومغلِّظٌ ِفى الْمسأَلَةِ  
ِإنى أَنشدك ِباللَِّه ِإلَِهك وِإلَِه من كَانَ قَبلَك وِإلَِه من هو كَاِئن بعدك آللَّه بعثَـك                : قَالَ  . »

فَأَنشدك ِباللَِّه ِإلَِهك وِإلَِه من كَانَ قَبلَك وِإلَِه من         : الَ  قَ. »اللَّهم نعم   « :ِإلَينا رسوالً؟ قَالَ    
هو كَاِئن بعدك آللَّه أَمرك أَنْ نعبده وحده الَ نشِرك ِبِه شيئاً وأَنْ نخلَع هِذِه اَألنداد الَِّتـى                  

فَأَنشدك ِباللَِّه ِإلَِهك وِإلَِه مـن      : قَالَ  . »اللَّهم نعم   « :؟ قَالَ   كَانت آباؤنا تعبدها ِمن دوِنهِ    
« :كَانَ قَبلَك وِإلَِه من هو كَاِئن بعدك آللَّه أَمرك أَنْ نصلِّى هِذِه الصلَواِت الْخمس؟ قَـالَ             

   معن مذْكُ  : قَالَ  . »اللَّهلَ يعج ـةً       ثُمةً فَِريضالَِم فَِريضاِإلس اِئضفَر ر :    امـيالصكَـاةَ والز
ويناِشده ِعند كُلِّ فَِريضٍة كَما ناشده ِفى الَِّتى قَبلَها حتى ِإذَا           ،والْحج وشراِئع اِإلسالَِم كُلَّها   

وسأُؤدى هـِذِه  ،الَّ اللَّه وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُهفَِإنى أَشهد أَنْ الَ ِإلَه إِ   : فَر غَ قَالَ    
فَقَالَ ،ثُم انصرف ِإلَى بِعِريهِ   ،الَ أَِزيد والَ أُنِقص   : ثُم قَالَ   . وأَجتِنب ما نهيتِنى عنه   ،الْفَِريضةَ

فَـأَتى ِإلَـى    . »يصدق ذُو الْعِقيصتيِن يدخِل الْجنةَ      ِإنْ  « : ِحني ولَّى    - � -رسولُ اللَِّه   
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فَكَانَ أَولَ ما تكَلَّم أَنْ قَالَ      ،بِعِريِه فَأَطْلَق ِعقَالَه ثُم خرج حتى قَِدم علَى قَوِمِه فَاجتمعوا ِإلَيهِ          
: قَالَ  . ِضمام اتِق الْبرص واتِق الْجنونَ واتِق الْجذَام      مه يا   : قَالُوا  . ِبئْسِت الالَّت والْعزى  : 

لَكُميانِ     ،وفَعنالَ ياِن ورضا ياللَِّه ما ومهابـاً           ،ِإنـِه ِكتلَيلَ عـزأَنوالً وسثَ رعب قَد ِإنَّ اللَّه
وقَد ،شهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ محمداً عبده ورسـولُه          وِإنى أَ ،استنقَذَكُم ِبِه ِمما كُنتم ِفيهِ    

       هنع اكُمهنِبِه و كُمرا أَمِدِه ِبمِعن ِمن كُمِفـى        : قَالَ  . ِجئْتِم ووالْي ذَِلك ى ِمنسا أَماللَِّه مفَو
     سأَةٌ ِإالَّ مرالَ املٌ وجاِضِرِه راٍس     . ِلماًحبع نقُولُ ابٍم كَـانَ       : قَالَ ياِفِد قَـوا ِبونِمعا سفَم

 ٢١٩."أَفْضلَ ِمن ِضماِم بِن ثَعلَبةَ
 أي يف ساحة املسجد)  فَأَناخه ِفي الْمسِجِد ( 
) قَلَهع أي ربطه بشيء عند باب املسجد لئال يشرد )  ثُم . 
)   ِهميانرظَه نيمـن   � وفيه ما كان رسـول اهللا      . أي بينهم   ) بني ظهرانيهم : ( قوله   ) ب

 . وفيه أيضاً جواز اتكاِء اإلمام بني أتباعه ،التواضع وترك التكبر
) كتبأَج ك) قَدِمعتفقُل ما تريد ،أي س  . 
 ) فِْسكِفي ن لَينَّ عِجدال ِجتدنَّ(وقوله ) فَالَ ت (من م دي فيها أي ال تغضنبساءليت وتشد 
 )     ا لَكدا بلْ موِرفقُه بالسائل املستفيد على تشـديده  ، � ويف احلديث بيان تواضِعه     ) س

وفيه أنه ينبغي للمتعلِّم أن يقدم بني يدي سؤاِله مقدمة يتلطَّف فيها            ،يف السؤال وتغليِظه فيه   
 . و من حسن التوصل إىل املقصود وه،ويعتذر فيها ليحسن موِقع سؤاِله عند املعلِّم

 ) معن ملَّ علـى تيقُِّنـه يف       ) اللهم(وذكر لفظ   ،)نعم(أصلُ اجلواب قوله    ) اللَّهك وليدللترب
 . يا اهللا إين أُشهدك أنَّ ما أقولُ حق : فكأنه قال ،اجلواب

 ) اللَّه كدشأي أسألُك باهللا )  فَأَن . 
 . أي شهر رمضان )  نةنصوم هذا الشهر من الس(
 . أي الزكاة )  أَنْ تأْخذَ هِذِه الصدقَةَ (

                                      
 الشعر املضفور: الغديرة -الضفرية : العقيصة -صحيح ) ٦٧٧ (- املكرت -سنن الدارمى - ٢١٩
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وما أحسن مدخله وتقدمي اعتذاره ذا التمهيد ألسئلته الـيت          ، ما أغفل هذا الرجل السائل    
فقد توثَّق متام التوثق مـن      ،واستحلفه على جواب كل سؤال منها     ، � سأهلا رسول اهللا    

  � ِصدق الصاِدق املصدوق 
وأنه رسول قومه الذين أوفدوه وهم تبع       ،فلما استوىف أسئلته وأُعطي أجوبتها أعلَن إسالمه      

فهم مل يوفـدوه    ،فيسلموا،ليعلموا صدق الرسول الداعي لإلميان مبا جاء به من عند اهللا          ،له
فلله درهـم  ،وصادِق تفرِسـه ،وثاقِب نظِره،عنهم إالّ وهم على متام الثقة من رجاحة عقله 

كان أفضل من   ،ما ِمسعنا بوافد قوم قطُّ    : ولذا قال سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما         ،درهو
وال أوجـز   ،ما رأيت أحداً أحسن مسأَلةً    : وكان سيدنا عمر رضي اهللا عنه يقول        . ِضمام  

 . رضي اهللا عنه وأرضاه . من ِضمام بن ثعلبة 
التقـوى  : يقال  . لُه وينطوي عليه    وهو ما يشم  ،مأخوذ من ِضمام الشيء   ) ِضمام(واسم  

 .ِضمام اخلري كلِّه 
 وهـو   - � -وعن موسى بِن طَلْحةَ قَالَ حدثَِنى أَبو أَيوب أَنَّ أَعراِبيا عرض ِلرسوِل اللَِّه              

 أَخِبرِنـى   - أَو يا محمد     -ِه  فَأَخذَ ِبِخطَاِم ناقَِتِه أَو ِبِزماِمها ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّ         . ِفى سفَرٍ 
 ثُم نظَر ِفى أَصحاِبِه     - � -قَالَ فَكَف النِبى    . ِبما يقَربِنى ِمن الْجنِة وما يباِعدِنى ِمن النارِ       

 - � -فَقَالَ النِبى   . قَالَ فَأَعاد . » قَالَ كَيف قُلْت     - أَو لَقَد هِدى     -لَقَد وفِّق   « ثُم قَالَ   
 ٢٢٠.»تعبد اللَّه الَ تشِرك ِبِه شيئًا وتِقيم الصالَةَ وتؤِتى الزكَاةَ وتِصلُ الرِحم دِع الناقَةَ « 
وهو ،واِخلطام هو الزمام  .  � أي ناقِة النيب    ) خبطام ناقته (قوله  )  ِبِخطَاِم ناقَِتِه أَو ِبِزماِمها   (

 . كلُّ ما وِضع يف أنف البعري ليقْتاد به 
) ِبىالن يهة  ) - � -فَكَفنأي سكت عن اجلواب ه . 
 . تعجباً من حسن سؤاله )  نظَر ِفى أَصحاِبِه( 
 )   فِّقو لَقَد-     ِدىه لَقَد ه وحيتاج إليه      )   أَومهفِّق للسؤال عما يدي إىل ذلـك     ،أي وأو ه

 . واملعىن يف اللفظني متقارب ،والشك من الراوي،بفضل اهللا تعاىل
                                      

  )١١٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٢٠
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فلما ،إمنا قال ذلك ألن األعرايب كان ممسكاً بِزمام الناقة ليتمكّن من سؤاله بـال مشـقّة               
ومع ،للسائل وشفقته عليه   � ويف احلديث بيانُ غايِة تواضِعه      . دعها  : حصل جوابه قال    

 .  وقته جفائه وتعرضه للسؤال يف غري
فَأَتيت السوق ولَم   : قَالَ  ،انطَلَقْت ِإلَى الْكُوفَِة َألجِلب ِبغاالً    : وعن عبِد اِهللا الْيشكُِري، قَالَ      

قَماِحٍب ِلي    : قَالَ  ،تِلص رِ       : قُلْتماِب التحِئٍذ ِفي أَصموي هِضعومو ِجدسا الْملْنخد فَِإذَا،لَو 
       قَالُ لَهٍس يقَي لٌ ِمنجقُـولُ      : ِفيِه ري وهِفِق وتنالْم نـولُ اِهللا        : ابسِلـي ر ِصـفو � 

لِّيحى فَِقيلَ ِلي     ،وِبِمن هتفَاتٍ : فَطَلَبرِبع وهِ ،هِإلَي تيهتهِ ،فَانلَيع تماحفَِقيلَ ِلي   ،فَز :  ـكِإلَي
فَزاحمت علَيـِه حتـى     : قَالَ  ،دعوا الرجلَ أَِرب ما لَه    : فَقَالَ   � اِهللا  عن طَِريِق رسوِل    

أَو قَالَ ِزماِمها هكَذَا حـدثَ      ، � فَأَخذْت ِبِخطَاِم راِحلَِة رسوِل اِهللا      : قَالَ  ،خلَصت ِإلَيهِ 
دمحا   ،منياِحلَتر اقنأَع لَفَتتى اختولُ اِهللا     : الَ  قَ،حسِني رعزا يقَالَ   ، � فَم أَو :   ـرا غَيم

لَيع،  دمحثَ مدكَذَا حقَالَ  ،ه :  ا    : قُلْتمهنع أَلُكاِن أَستـا       : ِثنماِر ؟ والن يِني ِمنجنا يم
ثُم أَقْبـلَ علَـي     ،ماِء ثُم نكَس رأْسه   ِإلَى الس  � فَنظَر رسولُ اِهللا    : يدِخلُِني الْجنةَ ؟ قَالَ     

اعبـِد  ،فَاعِقلْ عني ِإذًا  ،لَِئن كُنت أَوجزت ِفي الْمسأَلَِة لَقَد أَعظَمت وأَطْولْت       : ِبوجِهِه قَالَ   
وما ،وصـم رمضـانَ   ،زكَاةَ الْمفْروضةَ وأَد ال ،وأَِقِم الصالَةَ الْمكْتوبةَ  ،اللَّه الَ تشِرك ِبِه شيئًا    

      ِبِهم لْهفَافْع اسالن ِبك لَهفْعأَنْ ي ِحبت،        هِمن اسفَذَِر الن اسالن كِإلَي أِْتيأَنْ ي هكْرا تمقَالَ  ،و ثُم
 ٢٢١.خلِّ سِبيلَ الراِحلَِة: 
دعـوا  .  (  � أي الـنيب    ) فَقَالَ  . ( أي ابعد عنه    )   � ِإلَيك عن طَِريِق رسوِل اِهللا      ( 

     ا لَهم لَ أَِربج(قوله  )  الر( له حاجـةٌ مـا      : كأنه قال   ،زائدة) ما(و،أي احلاجة ) أرب .
  فَأَخذْت ِبِخطَاِم راِحلَِة رسوِل اهللاِ    . (أي وصلت إليه    )  فَزاحمت علَيِه حتى خلَصت ِإلَيِه      

وفيـه مـن    . وال غريه من أصحابه      � يعين فما غَِضب علي النيب      )  أَو قَالَ ِزماِمها  ، �
أي )  فَاعِقـلْ عنـي ِإذًا   .( وخفِض جناِحه للسائل املستفيد ما ال خيفى     � تواضع النيب   

 . فافهم ما أقوله جيداً 

                                      
  صحيح-٢٧٦٩٤) ٢٧١٥٣)(٧٧٠ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٢١



 ١١٨

ِإنَّ ِلـي ِإلَيـك     ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَت  ،عقِْلها شيءٌ أَنَّ امرأَةً كَانَ ِفي     ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
فَقُوِمي ِفيِه حتى أَقُـوم     ،خِذي أَي الطُّرِق ِشئْتِ   ،يا أُم فُالَنٍ  :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،حاجةٌ
 ٢٢٢." � ن النِبي يناِجيها حتى قَضت حاجتها ِم � فَخالَ معها رسولُ اِهللا ،معِك

 .  أي الطُّرق ) انظري أي السكَِك(
بوقوفـه مـع املـرأة      ، � يف هذا احلديث بيـانُ تواضـِعه        : ((٢٢٣ قال اإلمام النووي  

فإن ،ومل يكن ذلك من اخلَلْوِة باملرأة األجنبيـة       ،ليقضي حاجتها ويفتيها يف اخلَلْوةِ    ،الضعيفة
ألن مسألتها مما   ،ولكن ال يسمعون كالمها   ،هدِتهم إياه وإياها  هذا كان يف ممر الناس ومشا     

رظهواهللا أعلم،ال ي. (( 
 ــــــــ

                                      
  )٦١٨٩ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٤٥٢٧) (٣٨٦ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٢
 ٨٢ : ١٥)) شرح صحيح مسلم((يف  - ٢٢٣
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كما يتبدى  ،اليت هي جزء منها وال يستقلُّ عنها      ،ومعرفَتها من متام معرفة شخصيته التعليمية     

ومـدى  ،والتأسي بأفعاله الواردة منه   ،ل أقواله وأحكامه الصادرة عنه    منها أيضاً مبعثُ قبو   
 . وهي تشمل كلَّ جانٍب من جوانب احلياة والدين ،وقِْعها يف النفوس

ويف هذه الكلمات أيضـاً هـدي وإرشـاد ملـا ينبغـي أن يكـون عليـه املعلِّـم يف              
لَقَد كَانَ لَكُـم ِفـي   {... وخمِربه ،هومنِطِقه ومظهرِ ،ومعاملِته،وعمِله،وخلِقه،وِفكِره،سريِته

سورة ) ٢١(} رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا            
 األحزاب

أقضى قضاة عصره ،رمحه    ،قال اإلمام أبو احلسن علي بن حممد املاوردي البصري البغدادي         
وهو يتحدثُ عما خص    ،٢٢٤وغريه) الباب العشرين (يف  )) أعالم النبوة ((يف كتابه   ،تعاىلاهللا  

 :٢٢٥من املزايا واخلصائص ما ملَخصه  � اُهللا به رسولَه حممداً 
استخلصهم مـن   ،ملّا كان أنبياُء اهللا صفوة عباده وخريةَ خلِْقه،ِلما كلَّفَهم من القيام حبقِّه           ((

وملنصـِبهم مـن    ، ،ِحفظـاً لنسـِبهم مـن قَدح       األواصرمدهم بأوكد   وأ،أكرم العناصر 

                                      
ص )) دالئـل التوحيـد  ((وقد نقلَ هذه الكلمات بطوهلا العالمة مجال الدين القامسي رمحه اهللا تعاىل ، يف كتابه  - ٢٢٤

 مجعية النشر والتأليف األزهرية بالقاهرة ، حني حتدث عن           من طبعة  ١٦٩  ١٥٦ من طبعة دمشق ، وص       ١٩٦  ١٨١
 .الرسول الكرمي ودالئل نبوته وصفاته الشخصية العظيمة 

ومن غريب التوافق أن املعاين اليت أشار إليها اإلمام املاوردي إمام املشرق يف عصره ، يف كلماته اآلتية يف بيـان                      - ٢٢٥
الِفصل يف اِمللَل   ((د أشار إليها بإمجاٍل عصِريه إمام املغرب اإلمام ابن حزم ، يف كتابه              مزايا الشخصية النبوية الكرمية ، ق     

 ، حىت كأنَّ أحدمها قد استقى من اآلخِر ِفكره          ١٣٨٤ من طبعة صبيح بالقاهرة سنة       ٩١  ٨٨ : ٢)) واألهواء والنحل 
 . أو حاوره فيه 

 وتوافُق الِفكَر بني إمامي املشرق واملغرب ، ألما ينطلقان مـن مهيـٍع واحـد،هو                ولكن ال غرابة يف تقارب النظر ،      
، وهي باديةٌ للمشِرقي كما تبدو للمغِريب على سواء ، وقد كانـت وفـاةُ   �تشخيص املزايا اليت اتصف ا رسول اهللا    

 .ة من بالد األندلس ، رمحهما اهللا تعاىل  يف بلدة لَبلَب٤٥٦ ببغداد ، ووفاةُ ابن حزم سنة ٤٥٠املاوردي سنة 
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فيكون النـاس إىل إجابتـهم      ،والقلـوب هلـم أصـفى     ،لتكون النفوس هلم أوطى   ،جرح
 . وألوامرهم أطوع ،أسرع

تشـهد مباديهـا    ،وشـواِهده قاهرة  ،باهرة � وقد كانت آيات النبوة يف رسـول اهللا         
وقـد أرسـله اهللا بعـد       ،وال منتِحـلٌ مبِحق   ،ذب بصـدق  فال يلتِبس فيها كِ   ،بالعواقب

ال ،وسِلم مـن ازدراِء العيـون     ،وطهره من األدناس فانتفَت عنه تهم الظنون      ،االستخالص
 .وال تنِفر عنه نفس ،وال يأباه قلب،يدفعه عقل

ـ          ل األعمال،ألـا   فهو املهيأُ ألشرف األخالق وأمجل األفعال،املؤهلُ ألعلى املنازل وأفض
وال مِرتلة  يف العامل أعلى من       . أصولٌ تقود إىل ما ناسبها ووافقَها،وتنِفر ما باينها وخالفها          

النبوة اليت هي ِسفارةٌ بني اهللا تعاىل وعباِده،تبعثُ على مصاحل اخلَلْق وطاعِة اخلالق، فكـان         
سوأم وأكملهم بشروطها أحق،ا أخص أفضل اخللق . 

وما داىن طَرفَيِه من قاربه يف فَضِلِه،وال داناه يف كماله،خلقاً           � ومل يكن يف عصر الرسول      
} وِإنك لَعلى خلٍُق عِظـيمٍ    {: وخلُقاً،وقوالً وفعالً،وبذلك وصفه اهللا تعاىل يف كتابه بقوله         

 .سورة القلم) ٤(
وتكامـلُ  . فهو من أمارا    ،ك فيه النه قد يشار  ،والفضل وإن مل يكن من معجزات النبوة      

والصدق موِجب لقبـول   ،وكمالُ الفضل موِجب للصدق   ،فصار كاملُعِجز ،٢٢٦الفضل معِوز 
 . فجاز أن يكون الفضلُ من دالئل الرسل ،القول

 : يكون من أربعة أوجه ،فالكمال املعتبر يف البشر،فإذا وضح هذا
 وفضائل األعمال   ٤،وفضائل األقوال  ٣،لُقوكمالُ اخلُ  ٢،كمالُ اخلَلْق  ١
 :   فأما الوجه األول يف كمال خلِْقِه بعد اعتدال صورته،فيكون بأربعة أوصاف ١

وكان أعظـم   ،الداعية إىل التقدمي والتسـليم    ،السكينة الباعثة على اهليبة والتعظيم     :أحدها  
مع ارتياِضـهم بصـولَِة   ،أتوهمهيب يف النفوس،حىت ارتاعت رسل كسرى من هيبِته حني       

                                      
 أي تكاملُ الفضل عزيز. أعوز الشيُء فهو معِوز ، إذا عز فلم يوجد  - ٢٢٦
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وإن مل  ،ويف أعينهم أعظم  ،يف نفوسهم أهيب   � فكان  ،األكاسرة ،ومكاثرة امللوك اجلبابرة   
 . وبالسهولة معروفاً ،بل كان بالتواضع موصوفاً،ومل يتطاول بسطْوة،يتعاظم بأُبهة

واملـودة ،وقـد كـان      ة لإلخالص واحملبة ،الباعثة على املصافاة       بالطالقةُ املوج  :والثاين  
ولقد استحكمت حمبةُ طالقَِته يف النفوس،حىت مل يقِْلـِه         ،صلوات اهللا عليه وسالمه حمبوباً      

وشـرب  ،،ومل يتباعد منه مقارب،وكان أحب إىل أصحابه من اآلباء واألبناء         ٢٢٧مصاِحب
 ٢٢٨البارد على الظَّماء

وتـذِعن مبوافقتـه    ، تسِرع إىل طاعته   اجلالب ملمايلة القلوب حىت   ، حسن القبول  :والثالث  
ولـذلك اسـتحكمت مصـاحبته يف       ،مستولياً على القلوب   � ،وقد كان قبولُ منظره     

إالّ مـن سـاقه احلسـد إىل        ،وال استوحش منه مباِعـد    ،النفوس،حىت مل ينِفر منه معاِند    
 .وقاده احلرمانُ إىل خمالفِته ،شقوِته

عته،وانقيادها ملوافقته وثباتها على شدائِده ومصابرِته،فما شذَّ       ميلُ النفوس إىل متاب   :والرابع
 . ٢٢٩عنه معها من أخلص،وال ند عنه فيها من ختصص

وهذه األربعة من دواعي السعادة،وقوانني الرسالة،وقد تكاملت فيه،فكَمل ملـا يوازيهـا،            
 .واستحق ما يقتضيها 

  : كون بِست ِخصال  وأما الوجه الثاين يف كماِل خلُقه،في٢
وقد دلَّ على وفور ذلك     ،وصدق ِفراسته ،٢٣٠وصحة وهِمه ،رجاحةُ عقله  :اِخلصلة األوىل   
وال اسـتعِجز يف    ،وانه ما استغِفلَ يف مكيدة    ،وحسن تألُّفه ، وصواب  تدبريه   ،فيه صحةُ رأيه  

                                      
 . أي مل يبغضه أو يكرهه مصاحب  - ٢٢٧
 .العطش الشديد : الظَّماء  - ٢٢٨
 . أي عاشره طويالً واختص بصحبته  - ٢٢٩
وهمت أِهم وهماً  على وزن وعد يِعد وعداً  إذا           : ، تقول يف لغة العرب      أي صحة ما يقع يف ذهنه من اخلواطر          - ٢٣٠

 .وقع الشيُء يف خاطرك وخلَدك 
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وهـذا ال   ،وبهاوحيلُّ خط ،فيكِشف عيوبها ،٢٣١بل كان يلحظُ األعجاز يف املبادي     ،شديدة
 . وأوضح حزم ،ينتظم إالّ بأصدق وهم

وصربه على البأساء والضراء وهـو      ،٢٣٢ثباته يف الشدائد وهو مطلوب     :واخلَصلة الثانية   
وال ،٢٣٤ال يخـور يف شـديدة     ،ونفسه يف اختالف األحوال ساكنة    ،٢٣٣مكروب وحمروب 

وهو ،٢٣٦ويهد الصياصي ،واصيوقد لَِقي مبكة من قريش ما يشيب الن       ،٢٣٥يستكني لعظيمة 
 . ويثبت ثبات املستويل ،مع الَّعف يصاِبر صبر املستعلي

فلـم يِمـلْ إىل     ،٢٣٧وقناعته بالبالغ منها  ،زهده يف الدنيا وإعراضه عنها     :واخلَصلة الثالثة   
 ومن أقصى ،٢٣٩وقد ملَك من أقصى احلجاز إىل ِعذاِر العراق       ،٢٣٨ومل يلْه حبالوا  ،نضارا

وأعرضهم عمـا يسـتفاد     ،وهو أزهد الناس فيما يقتىن ويدخر     ،٢٤٠اليمن إىل شحِر عمان   
 . ويحتكَر 

ومل يورث ولده وأهله متاعاً وال      ،وال شيد قصراً  ،وال حفر راً  ،٢٤١مل يخلِّف عيناً وال ديناً    
ى ِمثـِل حاِلـه يف      فيكونوا عل ،ليصرفهم عن الرغبة يف الدنيا كما صرف نفسه عنها        ،ماالً

 . الزهد فيها 

                                      
 . أي يبصر عواقب األمور يف مبادِئها  - ٢٣١
 .أي مطلوب من أعدائه  - ٢٣٢
 .أي محارب  - ٢٣٣
 .ال يضعف :  ال خيور - ٢٣٤
 .ال يذل وال خيضع :  ال يستكني  - ٢٣٥
 .احلصون املنيعة : الصياصي   - ٢٣٦
 .اليسري الذي يتوصل به إىل الغاية : البالغ  - ٢٣٧
 . أي مل يأنس ا ويعجب بلذا  - ٢٣٨
 .اجلانب : الِعذار  - ٢٣٩
 . أي ساحل حبر عمان  - ٢٤٠
 .وِدرعه مرهونة عند يهودي يف طعام أهله � أي ديناً له على الناس ، بل قد مات  - ٢٤١
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أن ال يـتهم    ،حىت اجتـذَب أصـحابه إليهـا      ،وحقيق مبن كان يف الدنيا ذه الزهـادة       
بامليسور ،وقد سِلب اآلجل  ،ويقنع يف العاجل  ،ويكذب على اهللا يف ادعاء اآلخرة ا      ،بطلبها
 . ورضي بالعيش الكَدر ،النزر

ميشـي يف   ،وخفض جناحه هلم وهـو مطاع     ،عه للناس وهم أتباع   تواض :واخلَصلة الرابعة 
فال يتميز عنـهم إالّ بإطراِقـِه       ،ويمتِزج بأصحابه وجلساِئه  ،وجيلس على التراب  ،األسواق
 . وبالتذلُّل متعززاً ،فصار بالتواضع متميزاً،وحياِئه

: ِبرجٍل ترعد فَراِئصـه قَـالَ       � أُِتي النِبي   : لَ  عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه ، قَا         
   فَقَالَ لَه " : كلَينْ عوـِذِه              ٢٤٢هِفـي ه أْكُلُ الْقَِديدت تٍش كَانيقُر أٍَة ِمنرام نا ابا أَنمفَِإن 
وما أَنت علَيِهم ِبجباٍر فَذَكِّر ِبـالْقُرآِن     : ي  ثُم تلَا جِرير بن عبِد اللَِّه الْبجلِ      : قَالَ  " الْبطْحاِء  

   ٢٤٣"من يخاف وِعيِد 
مل تنـذُر   ،٢٤٤وِجِبلّةٌ طُِبع ا  ،فهي غَريزة فُِطر عليها   ،وكرمي ِشيمه ،وهذا من شرف أخالقه   

دع٢٤٥فت، دحصر فتحومل ت . 
،فقد كان أحلم يف    ٢٤٦ يهزه،أو خرٍق يستِفزه    ِحلمه ووقاره عن طَيشٍ    :واخلصلة اخلامسة   
،فلـم  ٢٤٨،وأسلم يف اِخلصام من كل سليم،وقد مين جبفوة األعراب ٢٤٧النفار من كل حليم   

                                      
 .قلبك واطمئن وال جتزع مين  أي سكِّن  - ٢٤٢
 صحيح  ) ٣٦٩٢( الْمستدرك علَى الصِحيحيِن ِللْحاِكِم - ٢٤٣

نفي صفة امللوكية عنـه  ) : إمنا أنا ابن امرأٍة كانت تأكل القَديد مبكة: (�وأراد بقوله . القديد اللحم افَّف بالشمس   
زيادةً ) أنا ابن رجل  : (نسب نفسه إىل املرأة ، ومل يقل        ...) أنا ابن امرأة    : (�ويف قوله   . اليت يلزمها اجلربوتية والتكرب     

) القديـد (تواضعاً ، ألن ) تأكل القديد(مث وصفَها بأا . يف شدة التواضع وتسكِني الروع ، ِلما عِلم من ضعف النساء       
 يأكلون من اللحم إالّ ما ذُبح حديثاً ، فكأنه قال           أكلٌ مفْضول ، وهو مأكول املساكني الفقراء ، واملتكربون اجلبابرة ال          

أفاده العالمة القَسطالّين رمحه اهللا تعـاىل يف        . إمنا أنا ابن امرأٍة مسكينة ، تأكل مفْضول األكل ، فكيف تخاف مين؟              : 
 . بشرح الزرقاين ٣٢٠  ٣١٩ : ٤)) املواهب اللدنية((

 .اِخللْقة :  اِجلِبلّة  - ٢٤٤
 . أي مل تكن نادرة قليلةً فتعد  مل تندر ،- ٢٤٥
٢٤٦ قاجلهل ، واحلُمق :   اخلُر. 
 .اجلَزع واخلوف :    النفار ٢٤٧
 .أُصيب :  مين - ٢٤٨
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وال حليم غريه إالّ ذو عثْـرة،وال وقـور          . ٢٥٠،ومل يحفظ عليه باِدرة   ٢٤٩يوجد منه نادرة  
ـ          ـمه،من نصفْوة،فإن اهللا تعاىل عفـوة أو     ِسواه إالّ ذو ه ِش القُـدرةِغ اهلـوى،وطَيز

 . عثْرة،ليكون بأُمته رؤوفاً،وعلى اخللق عطوفاً 
،وهـو صـبور عليهم،ومعـِرض      ٢٥١وقد تناولته قريش بكل كبرية،وقصدته بكل جريرة      

عنهم،وما تفرد بذلك سفهاؤهم دون حلمائهم،وال أراِذلُهم دون عظمائهم،بل تماَأل عليه           
  . ٢٥٢ةُ والدوناِجللّ

 . فكلما كانوا عليه من األمر أحلَّ،كان عنهم أعرض وأصفَح،حىت قَهر فعفا،وقدر فغفَر 
ابن عـمٍّ   : ما ظنكم يب؟ قالوا     : ،وقد اجتمعوا إليه    ٢٥٣وقال هلم حني ظَِفر م عام الفتح      

كما قال يوسف   بل أقول   : ،فإنْ تعف فذاك الظن بك،وإن تنتِقم فقد أسأنا،فقال         ٢٥٤كرمي
سـورة  ) ٩٢(} الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اللّه لَكُم وهو أَرحم الـراِحِمني          { : إلخوته  
 .يوسف

هكَِبد ه محزة،والكَتعم بطن تقَربة  وقد بتع بنت هند هتها ٢٥٥وأتععنها،وباي فصفح   . 

                                      
 .  أي كلمةٌ نابيةٌ خارجةٌ عن املعتاد ٢٤٩
 .ِحدة الغضب السريعة :  الباِدرة  - ٢٥٠
 .اجلناية :    اجلريرة ٢٥١
 اخلسيس احلقري : والدون . عظماؤهم : وِجلّةُ القوم . معوا وتعاونوا عليه متاأل القوم على كذا ، إذا اجت:   يقال ٢٥٢
 . أي فتح مكة  - ٢٥٣
..)) . أخ كرمي ، وابن أٍخ كرمي       : قالوا  : ((ابن عمٍّ كرمي ، واحملفوظ يف هذا اخلرب         : كذا وقع يف كالم املاوردي       - ٢٥٤

شـرح  (( ، والزرقـاين يف      ١٥ : ٨)) فتح الباري ((حجر يف   البن اسحاق ، ونقله عنه احلافظ ابن        )) السرية((كما يف   
 ١٧٨ : ٢البن سيد الناس    )) عيون األثر (( ، و  ٨٣٥ : ٢)) مغازي الواقدي (( ، وكما يف     ٣٧٧ : ٢)) املواهب اللدنية 

ب قريبـة  وبقية ألفاظ اخلرب يف هذه الكت . ٤١٠ : ١لليمين )) جة احملافل(( ، و٣٩٤ : ٢البن القيم )) زاد املعاد((، و 
 . املعىن من النص املذكور هنا 

جـة  ((بضم التاء ، مبعىن تظنون ، كما ضـبطها يف     ) ترون(و..)) . ما ترون أين فاعل بكم      : ((وجاء يف رواية ثانية     
 )) .احملافل

، ألنه قتل أباها يف     أي مضغت كَِبد عمه محزة يف فمها حني بقَرت بطنه ، زيادة يف التشفي بقتله رضي اهللا عنه                    - ٢٥٥
 ...بدر وأخاها
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لعهد،ووفاؤه بالوعد،فغنه ما نقَض حملافظ عهداً،وال أخلَـف         ِحفظُه ل  :واخلَصلة السادسة   
ملُراِقٍب وعداً،يرى الغدر من كبائر الذنوب،واإلخالف من مساوىء الشيم،فيلتِزم فيهمـا           
األغلظ،ويرتكب فيهما األصعب،ِحفظاً لعهده،ووفاًء بوعـده،حىت يبتـدىء معاِهـدوه          

رجاً،كفعل اليهود من بين قُريظة وبين النضري،وكفعل قُـريش         بنقضه،فيجعل اُهللا تعاىل له خم    
  .  ٢٥٦بصلْح احلُديِبية،فجعل اهللا تعاىل له يف نكِْثهم اِخليرة

 .فهذه ِست خصال تكاملت يف خلُِقه،فضلَه اهللا تعاىل ا على مجيع خلِْقه 
 : ل   وأما الوجه الثالث يف فضائل أقواله،فمعتبر بثماِن خصا٣

 ما أويت من احلكمة البالغة،وأُعطي من العلوم اجلَمة الباهرة،وهو أُمي من            :اخلَصلةُ األوىل   
مبـا بهـر     � أُمٍة أُمية،مل يقرأ كتاباً،وال درس علماً،وال صِحب عاملاً وال معلِّماً،فـأتى            

       لَ الِفطَن،من إتقاِن ما أبان،وإحكام ما أَظهر،فلم يثُر فيه بزلَـل،يف قـوٍل أو    العقول،وأذهع
 .  عمل 

 ،إالّ من صفاِء جوهِره،وخلوِص مخبِره  � وما هذه الِفطرة يف الرسول 
 ِحفظُه ِلما أطلعه اهللا تعاىل عليه،من ِقصص االنبياء مـع األمم،وأخبـار             :واخلَصلة الثانية   

 شذَّ عنه منها قليـلٌ وال       العامل يف الزمن األقدم،حىت مل يعزب عنه منها صغري وال كبري،وال          
كثري،وهو ال يضبطها بكتاب يدرسه،وال يحفَظُها بعٍني تحرسه،وما ذاك إالّ مـن ِذهـٍن              

،وهذه الثالثة آلةُ ما استِدع من الرسالة،وحملَ من        ٢٥٧صحيح،وصدر فسيح،وقلٍب شريح  
 .ثاً أعباء النبوة،فجدير أن يكون ا مبعوثاً،وعلى القيام ا محثو

 إحكامه ملا شرَع بأظهِر دليل،وبيانه بأوضح تعليل،حىت مل يخرج عنـه         :واخلصلة الثالثة    
أُوِتيت جواِمع الْكَِلِم   : (( � ما يوجبه معقول،وال دخلَ فيه ما تدفَعه العقول،ولذلك قال          

  هاِتموخا ً     " وارِتصاخ ِلي الْكَلَام ِصرتاخعن       . ٢٥٨))، و بالقليل على الكثري،فكف هألنه نب

                                      
 .أي ما هو األفضل  - ٢٥٦
 . أي قلب واسع - ٢٥٧
٢٥٨ - قَلَاِنيسٍر الْعجِن حاِفِظ ابةُ ِللْحاِليالْع طَاِلبصحيح لغريه ) ٣٩٤٧( الْم 
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 . اإلطالة،وكشفض عن اجلهالة،وما تيسر له ذلك،إالّ وهو عليه معان،وإليه مقاد 
 ما أمر به من حماسن األخالق،ودعا إليه من مستحسن اآلداب،وحـثَّ     :واخلصلة الرابعة   

 .لضعفاء واأليتام عليه من ِصلِة األرحام،وندب إليه من التعطُِّف على ا
مث ما ى عنه من التباغُض والتحاسد،وكف عنه من التقاطع والتباعـد،لتكونَ الفضـائلُ              
فيهم أكثر،وحماِسن األخالق بينهم أنشر،ومستحسن اآلداِب علـيهم أظهر،ويكونـوا إىل           

 . اخلري أسرع،ومن الشر أمنع 
ير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ       كُنتم خ {: فيتحقَّق فيهم قولُ اهللا تعاىل      
فلَِزمـوا أوامره،واتقـوا    . سـورة آل عمـران      ) ١١٠(} عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللّـِه      

زواِجره،فتكاملَ م صالح دينهم ودنياهم،حىت عز م اإلسالم بعد ضـعِفه،وذلَّ ـم             
ه،فصاروا أئمةً أبراراً،وقادةً أخياراً الشبعد ِعز رك . 

،ال يحصـره   ٢٥٩ وضوح جواِبه إذا سئل،وظُهور ِحجاِجه إذا جوِدل       :واخلصلة اخلامسة   
ه           ٢٦٠ِعيه أوضـح،وِحجاجيف جدال،إالّ كان جواب مصه خعاِرضز،وال يجه عقطَعوال ي،

 .أرجح 
للسان من حتريٍف يف قول،واسترساٍل يف خٍرب يكـون إىل         أنه حمفوظُ ا   :واخلصلة السادسة   

                                                                                               
كَم ، وحماسـِن العبـارات      أُعِطي البالغة والفصاحة ، والتوصل إىل غوامض املعاين وبدائع احلِ         �أنه  :  واملراد ما هنا    

واأللفاظ اليت أُغِلقَت على غريه وتعذَّرت ، وواسع املعاين اجلليلة الشاملة ، بلفٍظ موجز لطيف جامع ، ال تعقيد فيه وال                     
 . التواء وال غموض 

 . يلة كلمةٌ جامعة  هي الكلمات اليت يعبر ا عن املعاين الكثرية بألفاظ قل: واحدها )  جوامع الكلم(و
كلمةٌ خامتة  هي الكلمات اخلامتة احلاوية للمعاين الكثرية حبيث ال يخرج عنها شيء عـن                : واحدها  )  خوامتُ الكلم (و

 . طالبه ، مع عذوبتها وجزالتها وإستيفائها ، وحسِن الوقف ورعاية الفواصل 
ه ، وخيتمه مبقطع وجيز بليغ جامع ،        أفصح الناس ، يفتتح كالمه بأعذب لفظ وأجزله ، وأفصِحه وأوضحِ          �وقد كان   

 . يشوق السامع إىل اإلقبل على االستماع له واحلرِص عليه 
 . يعين أوِجز يل الكالم ، حىت صار ما أتكلم به كثري املعاين قليلَ األلفاظ ) واختِصر يل الكالم اختصاراً: (وقولُه 

  الرسل الكرام عليهم الصالة والسالموذلك كلُّه مما اختصه اهللا به ، وفضله به على
 .املُجادلة :  اِحلجاج   ٢٥٩
 .   أي ال يضايقه وال مينعه عن أداء مراده ضعف ٢٦٠



 ١٢٧

الكذب منسوباً،وللصدِق مجانباً،فإنه فإنه مل يزلْ مشهوراً بالصـدق يف خبـِره ناِشـئاً              
  . ٢٦٢،وباألمانة موسوما٢٦١ًوكبرياً،حىت صار بالصدق مرقوماً

 يف اسـتدعائهم    وكانت قريش بأَسِرها تتيقَّن ِصدقَه قبـل اإلسـالم،فجهروا بتكذيبـه          
،فمنهم من كذَّبه حسداً،ومنهم من كذَّبه عناداً،ومنهم من كذَّبه استبعاداً أن يكون            ٢٦٣إليه

ولو حِفظوا عليه ِكذبةً نادرةً يف غري الرسالة،جلعلوها دليالً على تكذيبه يف            . نبياً أو رسوالً    
 . الرسالة 

من عِصم منه يف حـق نفسـه،كان يف         ومن لَِزم الصدق يف ِصغره،كان له يف الكرب ألزم،و        
 . وحسبك ذا دفْعاً جلاِحد،ورداً ملعاِند . حقوِق اهللا تعاىل أعصم 

 تحرير كالمه يف التوخي به إبانَ حاجِته،واالقتصار منه علـى قَـدِر             :واخلصلة السابعة   
هو فيما عدا حاليت احلاجـة      ،و٢٦٥،وال يحِجم عنه حصراً   ٢٦٤كفايِته،فال يسترِسلُ فيه هذَراً   

،ولذلك حِفظَ كالمه حىت مل يختل،وظَهر      ٢٦٦والِكفاية،أمجلُ الناِس صمتاً،وأحسنهم سمتاً   
 . رونقُه حىت مل يعتلّ،واستعذَبته األفواه،حىت بقي حمفوظاً يف القلوب،ومدوناً يف الكُتب 

اناً،وأوضحهم بيانـاً،وأوجزهم كالمـاً،واجزلُهم      أنه أفصح الناس ِلس    :واخلصلة الثامنة   
،  وال يتخلَّلُـه فيهقَـةُ       ٢٦٧ألفاظاً،وأصحهم معـاينَ،ال يظهـر فيـه هجنـه التكلُّـف          

،وقد دونَ كثري من جوامع كَِلمه ومن كالمه الذي ال يشـاكَلُ يف فصـاحته               ٢٦٨التعسف
 ،وال يبلُغه استقصاء ،ومع ذلك فال يأيت عليه إحصاء٢٦٩وبالغته

                                      
 .  أي مزيناً ومعرفاً ٢٦١
 . أي صارت األمانة له ِوساماً وعالمة  - ٢٦٢
 . أي حني طلب منهم أن يستجيبوا ملا دعاهم إليه من الدين  - ٢٦٣
 .  كثُر فيه اخلطأ والباطل : وهِذر كالمه هذَراً . إذا تكلَّم مبا ال ينبغي : يف منطقه هذْراً وهذَراً هذر الرجلُ :   يقال ٢٦٤
 .العجز عن البياِن والقوِل املُفِهم :   احلَصر ٢٦٥
 .السكينةُ والوقار :  السمت هنا  - ٢٦٦
 .قُبحه وعيبه :   هجنةُ التكلُِّف  - ٢٦٧
 .التوسع والتنطُّع يف النطق : تعسف  فيهقَةُ ال - ٢٦٨
 . أي ال يشابه وال يماثَل يف فصاحته وبالغته  - ٢٦٩



 ١٢٨

ولو مِزج كالمه بغريه لتميز بأسلوبه،ولظَهر فيه آثار التنافر، فلـم يلتـبس حقُّـه مـن                 
 . ٢٧٠باِطله،ولَبانَ ِصدقُه من كذِبه

،وإمنا ٢٧١هذا،ومل يكن متعاِطياً للبالغة،وال مخاِلطاً ألهله من خطَباَء أو شعراَء أو فُصحاء            
  .٢٧٣،وما ذاك إالّ ِلغايٍة تراد،وحادثٍة تشاد٢٧٢ه،وِبدايِة ِجِبلَِّتههو من غرائز ِفطْرِت

   :     وأما الوجه الرابع يف فضائل أفعاله،فمختبر بثماِن ِخصال ٤
 حسن سريته،وِصحةُ ِسياسِته،يف ديٍن نقلَ به اُألمة عن مألوف،وصـرفهم  :اخلَصلة األوىل   

نت به النفـوس طوعاً،وانقـادت لـه خوفـاً          ،فأذْع٢٧٤به عن معروٍف إىل غري معروف     
وطَمعاً،وليس ذلك بالسهل اليسري،إالّ ملن كان مع التأييد اإلهلي معاناً حبزٍم صـائب،وعزٍم             

 . ثاقب 
ولئن كان مأموراً مبا شرع،فهي احلُجةُ القاهرة،ولئن كـان جمتهـداً فيـه فهـي اآليـةُ                 

 حىت انتقَلَ عن سلٍَف إىل خلَف تـزداد           على األبد  الباهرة،وحسبك مبا استقرت قواعده   
فيهم حالوته،وتشتد فيهم ِجدته،ويرونه نظاماً ألعصار تتقلَّب صروفُها،وخيتلف مألوفُهـا           

 . أن يكون ملن قام به برهاناً،وملن ارتاب به بياناً 
 استطاع،حىت اجتمع الفريقان    أنه جمع بني رغبِة من استمال،ورهبِة من      : واخلَصلة الثانية   

على نصرِته،وقاموا حبقوِق دعوِته،رغَباً يف عاجل وآجل،ورهباً من زائٍل وناِزل،الختالِف          
الشيم والطباع يف االنقياد الذي ال ينتظم بأحدمها،وال يستدمي إالّ ما،فلذلك صار الدين             

 . ما مستقراً،والصالح ما مستمراً 

                                      
، وقيل على لسانه كالم مل يقله ، لعِرف كالمه احلق من الكالم الباطل املكذوب عليه    �لو كُِذب عليه    :   يعين     - ٢٧٠

 .، بأمارِة فصاحته ومتيِز أسلوبه 
 .خمالطاً هلؤالء على سبيل التعلُّم والتلقف منهم �ن   أي مل يك - ٢٧١
 .   أي ِخلْقِته ٢٧٢
 .  وهي القيام بأعباِء النبوة وإبالِغها للناس ٢٧٣
 أي صرفهم عن شيء معروف عندهم مألوف بينهم ، إىل أمٍر جديد عليهم ، غري معروٍف لديهم ، ويف التمكن                      - ٢٧٤

 .من ذلك صعوبات ال ختفى جسامتها 
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أنه عدلَ فيما شرعه من الدين عن الغلو والتقصـري،إىل التوسـط،وخري            : لثالثة  واخلَصلة ا 
ألنه العدلُ بني طرفَي سرٍف وتقصري،وليس ملا جاوز العدلَ حظٌّ مـن            . األمور أوساطُها   

 . رشاد،وال نصيب من سداد 
 رفِْضـها،وإمنا أمـرهم فيهـا       أنه مل يِملْ بأصحابه إىل الـدنيا،وال إىل       : واخلَصلة الرابعة   
خريكم من مل يترك دنياه آلِخرِته،وال آِخرته لدنياه،ولكن خريكم من          : ((باالعتدال،وقال  

  .  ٢٧٥))أخذَ من هذه وهذه
 . وهذا صحيح،ألن االنقطاع إىل أحدمها اختالل،واجلمع بينهما اعتدال 

وإمنا كانت كـذلك،ألن     . ٢٧٦))بلِّغكم اآلِخرة نعم املطيةُ الدنيا،فارحتلوها ت   : (( � وقال  
منها يتزود املرُء آلخرِته، ويستكثر فيها من طاعِته،وألنه ال خيلو تاركُها مـن أن يكـون                

 .حمروماً مضاعاً،أو مرحوماً مراعى،وهو يف األول كَلّ،ويف الثاين مستذَلّ 
 األحكام،حىت أوضح لُألمة ما كُلِّفوه مـن        تصديه ملعاِلم الدين،ونواِزل  : واخلَصلة اخلامسة   

العبادات،وبين هلم ما يِحلُّ ويحرم من مباحاٍت وحمظورات،وفصلَ هلم ما جيوز وميتنع من             
عقود ومناكح ومعامالت،حىت احتاج أهلُ الكتاب يف كثٍري من معـامالم ومـواريثهم             

 . لشرِعه،ومل يحتج شرعه إىل شرِع غريه 

                                      
عن أنس بن مالك رضـي اهللا عنـه ،          ) .٦٥/١٩٧(، وابن عساكر    ) ٥٢٤٩ ، رقم    ٣/٤٠٩(أخرجه الديلمى    - ٢٧٥

ليس خبريكم من ترك دنياه آلخرته ، وال آخرته لدنياه ، حىت يصيب منهما مجيعاً ،                : ((ولفظه قريب مما ذُكر هنا وهو       
 وال يصح) .  )فإن الدنيا بالغ إىل اآلخرة ، وال تكونوا كَال على الناس

: قَالَ  محمد الراِزي الْمذَكِّر       )  ١٤٩٤٧( >>يحيى بن معاٍذ    >> مل أجده ذا اللفظ ، ففي ِحلْيةُ الْأَوِلياِء          - ٢٧٦
نيا طَاِلبةٌ ومطْلُوبةٌ ، فَمن طَلَبها رفَضـته ،  الدنيا أَِمريُ من طَلَبها وخاِدم من تركَها ، الد      : " سِمعت يحيى بن معاٍذ يقُولُ      

ومن رفَضها طَلَبته ، الدنيا قَنطَرةُ الْآِخرِة ، فَاعبروها ولَا تعمروها ، لَيس ِمن الْعقِْل بنيانُ الْقُصوِر علَى الْجِسوِر ، الدنيا                     
 هطَاِلبو وسرع                   هتجوةُ زا فَالْآِخرينالد طَلَّق نما ، وهابِثي قزميا ، وههجو دوسيا ، وهرعش فتنِد يهِبالزا ، وهاِشطَتا م ،

رها ، واذْكُِر الْآِخرةَ ولَا تنسها ، وخذْ ِمن الدنيا مـا     فَالدنيا مطَلَّقَةُ الْأَكْياِس لَا تنقَِضي ِعدتها أَبدا ، فَخلِّ الدنيا ولَا تذْكُ           
 "يبلِّغك الْآِخرةَ ، ولَا تأْخذْ ِمن الدنيا ما يمنعك الْآِخرةَ 

ِنعمـِت  : �قَالَ رسولُ اللَّـِه  : عن سعِد بِن طَاِرٍق ، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه ، قَالَ ) ٧٨٧٠(  ويف املستدرك للحاكم    
                       نِبِه ع ترقَصِتِه ، وآِخر نع هتدص نِلم ارِت الدِبئْسلَّ ، وجو زع هبر ِضيرى يتِتِه ، حا آلِخرهِمن دوزت نا ِلمينالد ارالد

 دبِإذَا قَالَ الْعِه ، وباِء را قَ: ِرضينا ، قَالَِت الدينالد اللَّه حِه : ببا ِلرانصأَع اللَّه حويف سنده جهالة " قَب. 



 ١٣٠

مث مهد لشرعه أُصوالً تدلُّ على احلوادث املُغفَلة،وتستنبطُ هلا االحكام املعلَّلة،فأغىن عـن             
،مث أمر الشاهد أن يبلِّغَ الغائـب ليعلضـم         ٢٧٧نص بعد ارتفاعه،وعن التباس بعد انقطاعه     

ِذبوا علي،فـرب مبلَّـٍغ      وال تكْ  ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   : (( � بإنذاره،وحيتج بإظهاره،فقال   
  .٢٧٨))أوعى من سامع،ورب حامِل فقٍه إىل من هو أفقَه منه

،وعم الناس مبا أمر من حاضٍر وبعيد،حىت صـار ملـا           ٢٧٩فأحكَم ما شرع من نص وتنبيه     
اهللا تحملَه من الشرع مؤديا،وملا تقلَّده من حقوِق اُألمة موفِّيـا،لئال يكـون يف حقـوق                

زلَل،وال يف مصاحل األمة خلَل،وذلك يف برهٍة من زمانه،مل يستوِف تطاولُ االستيعاب،حىت            

                                      
فأثبته كما ترى ،    ) وعن التباس بعد إغفاِله   : (وجاء يف األصل    !  هذا املقطع وقع فيه حتريف مل أهتد إىل تصويبه          - ٢٧٧

 . لعله أقرب للصواب؟ 
مهد وأصلَ هلذا الشرِع أصوالً يرجع إليها ملعرفة األحكام اليت مل ينص عليها ، فأغىن              �أنَّ النيب   : واإلمام املاوردي يعين    

بتلك األصول املَقيِس عليها  بعد ارتفاع النص أي الوحي وانقطاعه عن التخبط واالشتباه يف معرفة األحكام واحلوادث                  
 .يسر عظيم للناس ويف هذا . والوقائع غِري املنصوص عليها 

 ٣٤٦١ (- املكرت -  كأنَّ املاوردي رمحه اهللا تعاىل جمع يف هذا السياِق بني أحاديثَ خمتلفٍة ، ففي صحيح البخارى           ٢٧٨
 (     ِقيهيالْآثَاِر ِللْبِن ونِرفَةُ السعم)ولَ اللَِّه          )٢٠سٍرو أَنَّ رمِن عِد اللَِّه ببع نلِّ: " قَالَ  �عب       نثُوا عدحةً ، وآي لَوي ونوا عغ

ويف صحيح  "  بِني ِإسراِئيلَ ولَا حرج ، وحدثُوا عني ولَا تكِْذبوا علَي ، فَمن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر                    
نضر اللَّه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا فَبلَّغه       : �قَالَ رسولُ اِهللا    :  بِن مسعوٍد قَالَ     عن عبِد اهللاِ  ) ٦٦) (٢٦٨ / ١ (-ابن حبان   

 )صحيح."(كَما سِمعه ، فَرب مبلٍَّغ أَوعى ِمن ساِمٍع
خرج : مانَ بِن عفَّانَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ         عن عبِد الرحمِن بِن أَبانَ هو ابن عثْ       )٦٧)(٢٦٩ / ١ (- ويف صحيح ابن حبان     

             اِر ، فَقُلْتهِف النِنص ا ِمنانَ قَِريبورِد مِعن ثَاِبٍت ِمن نب ديفَقَالَ : ز ، هأَلْتِه فَسِإلَي تفَقُم ، أَلَهٍء سيِه ِإالَّ ِلشثَ ِإلَيعا بم :
    أَش نا عأَلَنلْ ، سوِل اِهللا      أَجسر ا ِمناهنِمعاَء سي� :        بفَـر ، هرغَي هلِّغبى يتح ، ِفظَهِديثًا فَحي حِمن ِمعأً سرام اللَّه ِحمر

 ..".حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه ، ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه 
ما جاء فيه لفـظُ التعليـل       ) : النص(ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه ، وهو أن          : تنبيِه هنا    املراد بالنص وال    - ٢٧٩

 )) . إنما جِعلَ االستئذان من أجل البصر: ((�وقوِلِه ) . لكيال تأسوا على ما فاتكم: (للحكِم صراحةً ، ِمثلُ قوِله تعاىل 
فأشار بلفظ الفاء   ) . السارق والسارقةُ فاقطعوا أيديهما   : ( ِمثلُ قوله تعاىل     اإلمياء واإلشارة إىل علِة احلكم ،     ) : التنبيه(و

أي حتـول عـن     )) . من بدل دينه فاقتلوه   : ((�ومثِل قوله   . إىل أن علته هي السرقة      ) فاقطعوا: (الداخلة على احلكم    
ته عن اإلسالم ، وأن علة حرمانه من املرياث هي         فأشار إىل أن ِعلّة قتِله ِرد     )) . القاتل ال يرث  : ((وقوله  . اإلسالم لغريه   
 . أنه قتلَ مورثه 

وهذان املسلكان لبيان األحكام  إىل مسالك أخر  يدالن على اتساع الشريعة ومشوهلا لبيان أحكام الوقائع واحلـوادث                   
 .   إىل علِة احلكم املشتركة بينهما مهما جتددت ، وذلك بقياِس ما مل ينص عليه منها ، على ما نص عليه ، استناداً



 ١٣١

 .أوجز وأجنَز،وما ذاك إالّ بديع معِجز 
انتصابه جلهاِد األعداء،وقد أحاطوا جبهاته،وأحدقوا جبنباتـه،وهو يف        : واخلَصلة السادسة   

به من قَلَّ،وعز به من ذَلّ،وصـار بإثخاِنـه يف األعـداء            قُطٍْر مهجور،وعدٍد حمقور،فزاد    
،وبالرعِب منه منصوراً،فجمع بني التصدي لشرع الدين حىت ظَهر وانتشر،وبيَ          ٢٨٠محذوراً

االنتصاب جلهاد العدو حىت قَهر وانتصر،واجلمع بينهما معِوز إالّ ملن أمده اهللا مبعونته،وأيده             
 .  معِجز بلُطفه،واملُعِوز

ما خص به من الشجاعة يف حروبه،والنجدِة يف مصابرِة عدوه،فإنـه مل           : واخلَصلة السابعة   
،إالّ صابر حىت اجنلَت عن ظَفٍَر أو ِدفاع،وهو يف موقِفه مل يـزلْ             ٢٨١يشهد حرباً فيها أَفْزاع   

 . أٍْش ساِكن عنه هرباً،وال احناز منه رغَباً،بل ثَبت بقلٍب آمن،وج
قد ولّى عنه أصحابه يوم حنين،حىت بِقي بإزاِء جمٍع كثري،وجم غَفري،يف ِتسعٍة من أهـل               
بيته وأصحاِبه،على بغلٍة مسبوقٍة إن طُِلبت،غري مستعدٍة هلَـرٍب وال طَلَـب،وهو ينـادي              

 ال كَـِذب، أَنـا ابـن عبـِد          أَنا النِبي : ((إيلَّ ِعباد اهللا    : أصحابه،ويظِهر نفسه،ويقول   
طَِّلب٢٨٢))الْم.  

،وهواِزنُ تراه وتحِجم عنه،فما هاب حرب من كاثَره،وال انكفَـأَ          ٥فعادوا أفذاذاً وأرساالً  
عن مصاولِة من صابره،وقد عضده اهللا بإجناٍد وأجناد فاحنـازوا وصـبر،حىت أَمـده اهللا               

 .عة من عديل ،وما هلذه الشجا٢٨٣بنصر
كَانَ أَحسن الناِس ، وكَـانَ أَجـود        : " فَقَالَ   � ذُِكر النِبي   : وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ      

ولَقَد فَِزع أَهلُ الْمِدينِة لَيلَةً ، فَـانطَلَقُوا ِقبـلَ الصـوِت ،             . الناِس ، وكَانَ أَشجع الناِس      
ملَقَّاهولُ اللَِّه    فَتسيٍ           �  ررةَ عٍس ِلأَِبي طَلْحلَى فَرع وهِت ، ووِإلَى الص مقَهبس قَد٢٨٤و  ، 

                                      
 . أثْخن يف العدو إذا بالغ يف قتاله  - ٢٨٠
 .مجع فَزع ، وهو اخلوف والذعر :  األفزاع  - ٢٨١
 )٢٨٦٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٨٢
 .واألرسال مجع رسل ، وهو اجلماعة .  األفذاذ مجع فَذّ ، وهو الفَرد  - ٢٨٣
 . شيء أي ليس عليه سرج وال - ٢٨٤



 ١٣٢

 يـردهم ،    ٢٨٥"يا أَيها الناس ، لَن تراعوا       : " ما علَيِه سرج ِفي عنِقِه السيف ، وهو يقُولُ          
كَانَ فَرسا ِلأَِبي طَلْحةَ يبطَّأُ فَما      " و" ِإنه لَبحر   " أَو  " ٢٨٦ناه بحرا   وجد" ِللْفَرِس  : ثُم قَالَ   

  ٢٨٧"سِبق بعد ذَِلك الْيوِم 
هو {: وما ذاك إالّ عن ِثقٍَة من أنَّ اهللا تعاىل سينصره،وأنَّ دينه سيظِهره حتقيقاً لقوله تعاىل                

    ولَهسلَ رسـِركُونَ          الَِّذي أَرشالْم كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه {
ِإنَّ اللَّه زوى ِلـي اَألرض حتـى        : (( � سورة التوبة،وتصديقاً لقول رسول اهللا      ) ٣٣(

      مِن اَألحيزطَاِني الْكَنأَعا ، وهاِربغما واِرقَهشم تأَيا        رلُغُ مبيِتي سأُم لْكِإنَّ مو ، ضياَألبو ر
 .وكفى ذا قياماً حبقه،وشاهداً على ِصدِقه  . ٢٨٨))زِوي ِلي ِمنها

ما مِنح من السخاء واجلود،حىت جاد بكل موجود،وآثَر بكل مطلـوب           : واخلَصلة الثامنة   
وِدرعه مرهونةٌ ِعند يهوِدي ِبثَالَِثني      � سولُ اِهللا   توفِّي ر :  وعن عاِئشةَ ، قَالَت      وحمبوب،

 .  ٢٩٠ ِمن شِعٍري٢٨٩صاعا
،هلـم خـزائن وأموال،يقتنوـا      ٢٩١وقد ملَك جزيرةَ  العرب وكان فيها ملوك وأقيـال         

ىن ديناراً  ذُخراً،ويتباهون ا فخراً،ويستمعون ا أشراً وبطَراً،وقد حاز ملك مجيِعهم،فما اقت         
 . وال ِدرمهاً 

   ٢٩٢ال يأكلُ إالّ اخلَِشب           ِصـلُ اجلـملَ اخلطري،ويعطي اجلَـزوي،إالّ اخلَِشـن سوال يلْب،
                                      

 )) . أي ليس هناك شيء ختافونه- ٢٨٥
 . أي واسع اجلري   ٢٨٦
٢٨٧ -      هاجِن ماب نناِد   >>   سالِْجه ابواللفـظ البـن     ) ٢٩٠٨ (- املكرت   -وصحيح البخارى  ) ٢٧٨٥(>> ِكت

 ماجة
  )٧٤٤١ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٦٧١٤)(١٠٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
  به احلبوب وحنوهاالصاٍع مكيالٌ تكالُ - ٢٨٩
 )٥٩٣٦) (٢٦٢ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٩١٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٩٠

ِدرعا لَه ِعند يهوِدي ِبـِديناٍر ،       �رهن رسولُ اِهللا    : عن أَنٍس ، قَالَ     )٥٩٣٧)(٢٦٣ / ١٣ (-  ويف صحيح ابن حبان     
تا ِبِه حكُّهفْتا يم دجا وفَماتصحيح.(ى م( 

 .  األقيال مجع قَيل وهو املِلك من ملوك اليمن يف اجلاهلية ، دون امللك األعظم ٢٩١
 .واخشوشب يف مطعمه صار صلباً خِشنا فيه .   اخلَِشب كاخلَِشن لفظاً ومعىن ٢٩٢



 ١٣٣

  . ٢٩٣الغفري،ويتجرع مرارةَ اإلقالل،ويصرب على سغب االختالل
ن أربعةٌ وعشـرو  : ستةُ آالِف رأس،ومن اإلبل     : وقد حاز غنائم هوازن،وهي من السيب       

أربعةُ آالف أُوقية،فجاد جبميع حقِّه     : أربعون ألف شاة،ومن الفضة     : ألف بعري،ومن الغنم    
 . وعاد ِخلْواً 
 ِدينـارا والَ    - � -واِئٍل عن مسروٍق عن عاِئشةَ قَالَت ما ترك رسولُ اللَّـِه            وروى أبو   

الَ أَوا وِعريالَ باةً والَ شا ومهٍءِدرىى ِبش٢٩٤. ص . 
تسأَلُوِني عن ِمرياِث   : ، فَقَالَت    � سأَلْت عاِئشةَ عن ِمرياِث رسوِل اِهللا       : وعن ِزر ، قَالَ     

ِدينارا ، والَ ِدرهما ، والَ شاةً ، والَ بِعـريا ، والَ   � ، ما ترك رسولُ اِهللا  � رسوِل اِهللا   
  ٢٩٥."شيٍءأَوصى ِب

       ِبيِن النع ، أَِبي ذَر نقَالَ   � وع :      ـوتأَم مـوي ـوتا ، أَمبا ذَهدِني أَنَّ ِلي أُحرسا يم
  .٢٩٦."وِعنِدي ِمنه ِدينار ، أَو ِنصف ِديناٍر ، ِإالَّ أَنْ أَرصده ِلغِرٍمي

: سِمعت أَبا هريرةَ يقُـولُ    : ِمعت محمد بن ِزياٍد، يقُولُ    س: وعِن الرِبيِع بِن مسِلٍم، يقُولُ    
ما يسرِني أَنَّ ِلي أُحدا ذَهبا، يأِْتي علَي ثَلَاثَةٌ وِعنِدي ِمنه           : " يقُولُ � سِمعت أَبا الْقَاِسِم    

 لَيٍن عيِلد هِصدا أُرارِإلَّا ِدين ار٢٩٧ " ِدين 
       ِبياٍس ، أَنَّ النبِن عِن ابٍد ، فَقَالَ       � وعِإلَى أُح ظَرـا        : نـِدِه ، مٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نو

                  ـهـِدي ِمنِعنو وتأَم موي وتِبيِل اِهللا ، أَمِفي س ِفقُها أُنبٍد ذَهمحا آلِل مدِني أَنَّ أُحرسي
فَمات وما ترك ِدينارا والَ ِدرهمـا ، والَ عبـدا والَ            :  أَنْ أُِعدهما ِلديٍن قَالَ      ِديناراِن ، ِإالَّ  

                                      
 .اجلوع :   السغب ٢٩٣
 )٤٣١٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٩٤
  زيادة مين-صحيح )  ٦٦٠٦)(٥٧٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٥

 !وكيف ميكن أن يوصي بشيء وهو مدين بالرهن
  صحيح-٢١٦٤٨) ٢١٣٢٢)(١٥٥ / ٧ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ٢٩٦
  )٢٣٤٩ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥١٧٤) (٣٨٨ / ٧ (-شعب اإلميان  - ٢٩٧



 ١٣٤

  ٢٩٨.وِليدةً ، وترك ِدرعه رهنا ِعند يهوِدي ِبثَالَِثني صاعا ِمن شِعٍري
 عن أَسـلَم ،      عليه،ومل يرده ِصفراً،   وكان إذا سئل  العطاَء  وهو معِدم،أمر السائل بالشراءِ         
 ، فَسأَلَه أَنْ يعِطيه ، فَقَالَ النِبـي         � عن عمر بِن الْخطَّاِب ؛أَنَّ رجالً جاَء ِإلَى رسوِل اِهللا           

�  :            ، هتيٌء قَضياَءِني شفَِإذَا ج ، لَيع عتلَِكِن ابٌء ، ويِدي شا ِعنم    رمولَ  :  فَقَالَ عسا ري
                ِبيالن ِه ، فَكَِرهلَيع قِْدرا الَ تاُهللا م ا كَلَّفَكفَم ، هتطَيأَع فَقَـالَ       � اِهللا ، قَد ، ـرملَ عقَو

تبسم رسولُ  يا رسولَ اِهللا ، أَنِفق والَ تخف ِمن ِذي الْعرِش ِإقْالَالً ، فَ            : رجلٌ ِمن اَألنصاِر    
 ٢٩٩."ِبهذَا أُِمرت: ، وعِرف ِفي وجِهِه الِْبشر ، ِلقَوِل اَألنصاِري ، ثُم قَالَ  � اِهللا 

أَنا أَولَى ِبـالْمؤِمِنني     « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
   فَم ، فُِسِهمأَن ا              ِمناعيض أَو كَال كرت نمِة ، وبصاِلى الْعوِلم الُهاالً فَمم كرتو اتم ٣٠٠ن ،

 ى لَهعفَُألد هِليا و٣٠١»فَأَن.  
، ِإذَا ذَكَر الساعةَ احمرت وجنتـاه ،   � كَانَ رسولُ اِهللا   : وعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا ، قَالَ        

: وكَانَ يقُـولُ    : صبحتم مسيتم قَالَ    : شتد غَضبه ، وعالَ صوته كَأَنه منِذر جيٍش قَالَ          وا
أَنا أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم ، ومن ترك ماالً ، فََألهِلِه ، ومن ترك دينـا أَو ضـياعا ،                    

و لَيفَعِمِننيؤلَى ِبالْما أَوفَأَن ، ٣٠٢.ِإلَي 
: ِإذَا مات وعلَيِه دين سأَلَ       � كَانَ الرجلُ علَى عهِد رسوِل اِهللا       : وعن أَِبي هريرةَ ، قَالَ      

                                      
 صحيح) ٢٧٤٣)(٧٧١ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٩٨
 صحيح ) ٣٥٠ (-ية للترمذي الشمائل احملمد - ٢٩٩
ما هو يف معِرض أن يضيع إن مل يتعهد ، كالذُّرية           : سمي به   .  الضياع بفتح الضاد ، مصدر ضاع يضيع ضياعاً          - ٣٠٠

ع مجع ضائ: وجيوز فيه الضياع بكسر الضاد . الصغار ، والزمىن الذين ال يقومون بأمر أنفسهم ، ومن يدخل يف معناهم         
 . وهو من حيث املعىن كلفِظ الضياع بالفتح . كجائع وِجياع 

أنا قائم : قال �ومعىن هذا احلديث أن النيب     ((٦٠ : ١١)) شرح صحيح مسلم  ((قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف        
               تيقض ينن ، فإن كان عليه ده يف احلالَيليِته ، وأنا وخلِّف وفاًء ، وإن        مبصاحلكم يف حياة أحِدكم وموه من عندي إنلم ي

 )) .كان له مال فهو ِلورثَِته ال آخذُ منه شيئاً ، وإن خلَّف عياالً محتاجني ضائعني فليأتوا إيلَّ ، فعلي نفقتهم ومؤونتهم
  )٦٧٤٥ (- املكرت - صحيح البخارى- ٣٠١
 صحيح) ٣٠٦٢) (٣٣٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان - ٣٠٢



 ١٣٥

صلُّوا علَى صـاِحِبكُم    : كَالَّ قَالَ   : نعم ، صلَّى علَيِه ، وِإذَا ِقيلَ        : هلْ لَه وفَاٌء ؟ فَِإذَا ِقيلَ       
أَنا أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم ، من ترك دينا         : الْفُتوح قَالَ    � فَلَما فَتح اللَّه علَى رسوِلِه      

 ٣٠٣."فَعلَي ، ومن ترك ماالً فَِللْواِرِث
ثل هذا اإلعـراِض والزهـادة،إعراض      فهل مثلُ هذا الكرم واجلود،كرم وجود؟ أم هل مِ        

 وزهد؟ 
هيهات أن يدرك شأْو من هذه شذور من فضاِئِله،ويسري من محاِسِنه،اليت ال يحصى هلـا               

  . ٣٠٤مل تكْملْ يف غِريه فيساويه،وال كَذَّب ا ِضد يناويه. عدد،وال يدرك هلا أمد 
د،وكلُّ ِزنديق وملِْحد،أن يزِري عليه يف قوٍل أو فعل،أو يظفَر فْوٍة           ولقد جهد كلُّ منافق ومعانِ    

 ! يف ِجدٍّ أو هزل،فلم يِجد إليه سبيالً وقد جهد جهده،وجمع كَيده
فأي فضٍل أعظَم من فَضٍل شاهده احلَسدةُ واألعداء،فلم يجدوا فيه مغمزاً لثاِلٍب أو قـاِدح،وال               

طعناً جلارٍح أو فاضح،فهو كما قال الشاعر م : 
 شِهد األنام بفضِلِه حىت الِعدا    والفَضلُ ما شِهدت بِه األعداُء

وحقيق مبن بلَغ من الفضائل غايتها،واستكملَ لغاياِت األمور آلتها،أن يكون لزعامـِة العـالَم              
    معوكَّالً،وأن يالً،وللقيام مبصاحل اخللق مؤهـةَ بعـد      مبه الفسـاد،وال غاي ِسمحنبه الصالح،وي 

 . النبوة،فاقتضى أن يكون هلا أهالً،وللقيام ا مؤهالً 
ولذلك استقرت به حني بِعثَ رسوالً،ونهض حبقوِقها حني قام ا كفيالً،فناسبته،ومل يذْهلْ هلا             

 متشاِكلِني مؤتِلفان،وكلُّ مؤتِلفَِني متفقان،واالتفـاق      حني أتته،وكلُّ متناِسبيِن متشاِكالِن،وكلُّ   
 . ِوفاق،وهو أصلُ كلِّ انتظام،وقاعدةُ كلِّ التئام 

فكان ذلك من أوضح الشواِهِد على ِصحِة نبوِته،وأظهِر األماراِت يف ِصدِق رسالِته،فما ينِكرها             
  .. ٣٠٥)) برسالِتهعِته،وهدى إىل التصديِقبعد الوضوح،إالّ مفْضوح،واحلمد هللا الذي وفَّق لطا

������������� 
                                      

 صحيح) ٣٠٦٣) (٣٣٣ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ٣٠٣
 .بل أقر ا أعداؤه وأولياؤه مجيعاً .   أي يعاديه  - ٣٠٤
 انتهى كالم اإلمام املاوردي ملخصاً مع زيادة وتصرٍف يسري - ٣٠٥



 ١٣٦

ÉiaŠÛa@lbjÛaÉiaŠÛa@lbjÛaÉiaŠÛa@lbjÛaÉiaŠÛa@lbjÛa@@@@
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@@@@

خيتار يف تعليمه من األساليب أحسنها وأفضـلَها،وأَوقَعها يف نفـِس            � كان رسول اهللا    
مساعدةً املخاطب وأقربها إىل فهمه وعقِله،وأشدها تثبيتاً للعلم يف ذهن املخاطب،وأكثرها           

 . على إيضاحه له 
كـان يلـون احلـديث       � ومن درس كُتب السنة وقرأها بإمعان رأى أن رسـول اهللا            

ألصحابه ألواناً كثرية،فكان تارةً يكون سائالً،وتارةً يكون مجيباً،وتارةً يجيـب السـائلَ            
ملا يريد تعليمه،وتارةً يصـِحب     بقَدِر سؤاِله،وتارةً يزيده على ما سأل،وتارةً يضِرب املثلَ         

،وتارةً يعلِّـم   � كالمه القَسم باهللا تعاىل،وتارةً يلِْفت السائلَ عن سؤاله حلكمٍة بالغٍة منه       
بطريق الكتابة،وتارةً بطريق الرسم،وتارةً بطريق التشبيه أو التصريح،وتارةً بطريق اإلام أو           

 . التلويح 
الشبهة ليذكُر جوابها،وتارة يسلُك سبيل املُداعبة واملُحاجاِة فيمـا         تارةً يوِرد    � وكان  

يعلِّمه،وتارةً يمهد ملا يشاُء تعليمه وبيانه متهيداً لطيفاً،وتارةً يسلُك سبيلَ املُقايسـِة بـني              
ـ           م ليمتِحـنهم   األشياء،وتارةً يشري إىل ِعلَِلها لِذكِر جواِبها،وتارةً يسألُ أصحابه وهو يعلَ

بذلك،وتارةً يسألُهم ِليرِشدهم إىل موضع اجلواب،وتـارة يلقـي إلـيهم العلـم قبـل               
السؤال،وتارةً يخص النساَء ببعض جمالسه ويعلمهن ما حيتجن إليه من العلم،وتارةً يراعـي          

هم ولَهوهم الربيء،إىل   حالَ من حبضرِته من األطفال والصغار،فيترتَّلُ إليهم مبا يالقي طفولت         
 . اليت سنمر ا  � غري ذلك من فُنون تعليِمه 

وأسوق فيما يلي مناذج كثريةً لألساليب والطرائق املذكورة وغريها،من خالل تعليمـات            
 .  املدونِة يف كتب السنة املطهرة،وما توفيقي إالّ باهللا عليه توكلت وإليه أنيب  � النيب 

 :ث التالية  وفيه املباح
  يئة املتعلِّم الستقبال العلم]١[



 ١٣٧

  االتصال السمعي والبصري بني املعلم واملتعلم]٢[
  األسلوب العملي يف التعليم]٣[
  عرض املادة العلمية بأسلوب يناسب عقل الطالب وفهمه]٤[
  أسلوب احملاورة واإلقناع العقلي]٥[
  التعليم عن طريق القصص]٦[
  ضرب األمثال أثناء التعليم]٧[
  أسلوب التشويق يف التعليم]٨[
 يف التعليم) حركات اليدين والرأس (  استخدام اإلمياءات ]٨[
  استخدام الرسومات للتوضيح والبيان]١٠[
  توضيح املسائل املهمة عن طريق التعليل]١١[
  ترك استخراج اجلواب للمتعلم]١٢[
  استخدام التكرار يف التعليم]١٣[
  استخدام أسلوب التقسيم يف التعليم]١٤[
  استخدام أسلوب االستفهام أثناء التعليم]١٥[
  طرح بعض املسائل العلمية املهمة الختبار مقدرة الطالب العقلية]١٦[
  حثُّ املعلم طالبه على طرح األسئلة]١٧[
  تقدمي السائل من خالل سؤاله،وإجابته مبا يناسب حاله]١٨[
  التعليق على إجابة املتعلم]١٩[
 تأخري جواب السائل ملصلحة معينة]٢٠[
  سؤال اجلاهلعدم السخرية من]٢١[
 إعادة السؤال على السائل لتنبيهه إىل السؤال األهم]٢٢[
]٢٣[تأخري جواب السائل إذا كان مرتبطا بشيء عملي 
  حسب مقتضى احلالالسكوت عن جواب السائل ساعة أو حنوها]٢٤[
 السؤال واحد واجلواب خمتلف حسب طبيعة السائل]٢٥[



 ١٣٨

 استخدام القياس أثناء التعليم أو اإلجابة على األسئلة]٢٦[
 احلوار املشوق مع املتعلم]٢٧[
 هل خيص بعض طالبه ببعض العلم دون غريهم ؟]٢٨[
 اإلجياز يف املوعظة]٣٠[
 املناسباِت العاِرضةَ يف التعليم�انِتهازه ]٣١[
  على العاملالقراءة]٣٢[
 اجلدال والتنازع يؤدي إىل نسيان املعلم بعض أفكاره]٣٣[
  النهي عن كثرة األسئلة على املعلم]٣٤[
  التعليم والتعلُّم على حمِو العامية وحتذيره من الفتور يف�حضه ]٣٥[
 بالسرية احلسنة واخللق العظيم ���� تعليمه ]٣٦[
 الشرائع بالتدريج ���� تعليمه ]٣٧[
 يف التعليم االعتدالَ والبعد عن اإلمالل�ِرعايته ]٣٨[
 الفروق الفردية يف املتعلمني�رعايته ]٣٩[
 أصحابه باإلفادة دون سؤال منهم�ابتداؤه ]٤٠[
 السائلَ عما سأل عنه�إجابته ]٤١[
 السائلَ بأكثر مما سأل عنه�جوابه ]٤٢[
 السائلَ إىل غري ما سأَل عنه�لَفْته ]٤٣[
 السؤالَ من الساِئل إليفاء بيان احلكم�اسِتعادته ]٤٤[
 اإلقراِر على ما حدث أمامهبالسكوِت و�تعليمه ]٤٦[
 باملُمازحِة واملُداعبة�تعليمه ]٤٧[
 التعليم بالقَسم�تأكيده ]٤٨[
  بيد املُخاطَب أو منِكِبه إلثارِة انتباِهه�إمساكُه ]٤٩[
 الشيَء حلمِل الساِمع على االسِتكشاِف عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه�إامه ]٥٠[
 األمر،مث تفصيلُه ليكون أوضح وأمكَن يف احلفظ والفهم�إمجالُه ]٥١[



 ١٣٩

]٥٢[بالترغيب والترهيب �ه تعليم 
 بالتعريض واإلشارة يف تعليم ما يستحيا منه�اكتفاؤه ]٥٣[
 بتعليم النساء ووعِظهن�اهتمامه ]٥٤[
 التبليغ وحنِومهاالكتابة وسيلةً يف التعليم و�اختاذُه ]٥٥[
  الصحابة بتعلُّم اللغة السريانية�أمره ]٥٦[
  قول املعلم ال أدري ملا ال يدري جزء من العلم]٥٧[

 



 ١٤٠

]QQQQ[nÜÈn½a@ò÷îèm@nÜÈn½a@ò÷îèm@nÜÈn½a@ò÷îèm@nÜÈn½a@ò÷îèm@áÜÈÛa@ÞbjÔn�ü@ááÜÈÛa@ÞbjÔn�ü@ááÜÈÛa@ÞbjÔn�ü@ááÜÈÛa@ÞbjÔn�ü@á:  
 
صارف له عن تلقـي     ،غاله عن معلمه ألي سبب كان     خيتلف اثنان أن إعراض الطالب وانش     ال  

وإقبال الطالب بكليته على معلمه عامـل هـام يف          . وسبب مينعه من فهم كالم معلمه       ،العلم
 .حتصيل العلم وفهمه على طريق صحيح

 أن  – أي املعلـم     –ولـه   ،ولذا يستحب للمعلم أن يلفت أنظار طالبه إليه بني الفينـة والفينة           
نقتصر على ثالث منـها تـاركني   ،وطرائق متنوعة يف جذب طالبه إليه    يستخدم أساليب عدة    
 : لك البحث عن غريها 

وهـذا أسـلوب    ،وهو طلب السكوت واالستماع من املتعلمني     :أسلوب االستنصات -أ
وعند تعذر األسـاليب األخـرى غـري        ،مباشر يستخدم غالباً قبل البدء يف إلقاء الدرس       

فَقَالَ » استنِصِت الناس   «  قَالَ لَه ِفى حجِة الْوداِع       - �  -ِبى  فعن جِريٍر أَنَّ الن   .املباشرة
  ٣٠٦»الَ ترِجعوا بعِدى كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض « 

فيه أن اإلنصات للعلماء الزم للمـتعلمني، ألن     : قال ابن بطال   "  :يقول احلافظ ابن حجر   
) ١(كأنه أراد ذا مناسبة الترمجة للحـديث، وذلـك أن اخلطبـة           . العلماء ورثة األنبياء  

                                      
  )٢٣٢ (- املكرت -صحيح مسلم و )١٢١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٠٦

واها املتقدمون واملتأخرون وفيه وجوه أحدها أن يكون صـفة          قوله يضرب برفع الباء وهو الصواب وهو الرواية اليت ر         
لكفار أي ال ترجعوا بعدي كفارا متصفني ذه الصفة القبيحة يعين ضرب بعضكم رقاب آخرين والثاين أن يكون حاال                   

ه من ضمري ال ترجعوا أي ال ترجعوا بعدي كفارا حال ضرب بعضكم رقاب بعض والثالث أن يكون مجلة استئنافية كأن       
قيل كيف يكون الرجوع كفارا فقال يضرب بعضكم رقاب بعض فعلى الوجه األول جيوز أن يكون معناه ال ترجعـوا                    
عن الدين بعدي فتصريوا مرتدين مقاتلني يضرب بعضكم رقاب بعض بغري حق على وجه التحقيق وأن يكون ال ترجعوا 

على الثاين جيوز أن يكون معناه ال تكفروا حال ضرب          كالكفار املقاتل بعضكم بعضا على وجه التشبيه حبذف أداته هو           
بعضكم رقاب بعض ألمر يعرض بينكم الستحالل القتل بغري حق وأن يكون ال ترجعوا حال املقاتلة لذلك كالكفار يف                   
االماك يف ييج الشر وإثارة الفنت بغري إشفاق منكم بعضكم على بعض يف ضرب الرقاب وعلى الثالث جيوز أن يكون         

عناه ال يضرب بعضكم رقاب بعض بغري حق فإنه فعل الكفار وأن يكون ال يضرب بعضكم رقاب بعض كفعل الكفار       م
 )٦٦٩ / ٢ (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري "على ما تقدم 



 ١٤١

املذكورة كانت يف حجة الوداع واجلمع كثري جدا، وكان اجتماعهم لرمي اجلمار وغـري              
كما ثبت يف صحيح مسـلم،  " خذوا عين مناسككم : "ذلك من أمور احلج، وقد قال هلم     

قع التفريـق بـني اإلنصـات       وقد و . فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم باإلنصات      
ومعنامهـا خمتلـف،    } وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا     {:واالستماع يف قوله تعاىل     

فاإلنصات هو السكوت وهو حيصل ممن يستمع وممن ال يستمع كأن يكون مفكرا يف أمر               
ـ             الم آخـر ال    آخر، وكذلك االستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بك

أول : يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه، وقد قال سفيان الثوري وغريه              
 ٣٠٧."العلم االستماع، مث اإلنصات، مث احلفظ، مث العمل، مث النشر

ألن  �ولو أعدت النظر يف احلديث ويف كالم احلافظ لتبني لك احلاجة اليت دعت الـنيب                
ففي احلج يكثر الناس ويكونون منهمكني يف أداء        ،ناسيطلب من الصحايب أن يستنصت ال     

ويعلمهم أمور دينهم وهم على هـذه        �مناسكهم ولذا كان من املتعذر أن خيطب النيب         
 . فناسب أن يأمر جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه باستنصات الناس ،احلال
 نداء املتعلمني قبـل      وهذه الطريقة تستخدم يف    ) :طريقة مباشرة   ( أسلوب النداء    -ب  

فعِن ابِن  ،وهذا األسلوب يكثر استعماله من قبل املعلمني      ،وقد تستخدم يف أثنائه   ،بدء الدرس 
 الِْمنبر وكَانَ آِخر مجِلٍس جلَسـه       - �  - قَالَ صِعد النِبى     - رضى اهللا عنهما     -عباٍس  

فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَـالَ       ، عصب رأْسه ِبِعصابٍة دِسمةٍ    قَد،متعطِّفًا ِملْحفَةً علَى منِكبيهِ   
 »    ِإلَى اسا النهقَالَ     . » أَي ِه ثُموا ِإلَيفَثَاب »  ـدعا بـاِر         ،أَمصاَألن ِمـن ـىـذَا الْحفَِإنَّ ه

 فَاستطَاع أَنْ يضر ِفيِه أَحدا أَو       - �  -ا ِمن أُمِة محمٍد     فَمن وِلى شيئً  ،ويكْثُر الناس ،يِقلُّونَ
   .٣٠٨»ويتجاوز عن مِسيِهم ،فَلْيقْبلْ ِمن محِسِنِهم،ينفَع ِفيِه أَحدا

وأمره هلم باالجتماع    �وهو نداء منه    " أيها الناس إيل    "  �ونلحظ يف هذا احلديث قوله      
) أي(النـاس   ) ثاب(و.  أي اجتمعوا    "فثابوا إليه   " : وقوله  .ت ملا سيلقي عليهم   واإلنصا

                                      
 )٢١٧ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٠٧
  )٩٢٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٠٨



 ١٤٢

  .٣٠٩اجتمعوا وجاءوا
يا أَبا ذَر الَ تحِقرنَّ ِمن الْمعروِف شيئًا ولَـو          « : قَالَ   - � -وعن أَِبى ذَر أَنَّ رسولَ اللَِّه       
وِإذَا طَبخت ِقدرا   ،و أَنْ تفِْرغَ ِمن دلِْوك ِفى ِإناِء الْمستسِقى       ولَ،أَنْ تلْقَى أَخاك ِبوجٍه منبِسطٍ    

 . ٣١٠»فَأَكِْثر مرقَتها واغِْرف ِلِجرياِنك ِمنها 
 � ِإلَى الْيمِن ،خرج معه رسـولُ اِهللا         � لَما بعثَه رسولُ اِهللا     : قَالَ  ،وعن معاِذ بِن جبلٍ   
  اِكباذٌ رعوِصيِه مولُ اِهللا   ،يسرغَ    � وا فَراِحلَِتِه فَلَمر تحاذُ : قَالَ  ،تعا مى أَنْ   ،يسع كِإن

لَعلَّك أَنْ تمر ِبمسِجِدي وقَبِري فَبكَى معاذٌ خشعا ِلِفراِق رسوِل          ،الَ تلْقَاِني بعد عاِمي هذَا    
ِإنَّ أَهلَ بيِتي هؤالَِء يـرونَ أَنهـم   : فقَالَ ،نحو الْمِدينِة �  الْتفَت رسولُ اِهللا  ثُم، � اِهللا  

اللَّهم ِإني الَ أُِحلُّ لَهم     ،من كَانوا حيثُ كَانوا   ،وِإنَّ أَولَى الناِس ِبي الْمتقُونَ    ،أَولَى الناِس ِبي  
لَحا أَصم ادفَساِء،تطْحاُء ِفي الْبكْفَأُ اِإلنا يا كَمِديِنه نِتي عونَ أُمكْفَؤاِهللا لَي ماي٣١١."و  

 ) : طريقة غري مباشرة (  أسلوب احلث على االستماع واإلنصات –ت 
وهذا أسلوب مجيل يف جذب النفوس وحثها على االستماع ألن النفس البشرية يف الغالب              

ولذا كان من املناسـب أن يعمـد        ،ليت تكون على هيئة األمر واإللزام     تنفر من العبارات ا   
. لكي حيصل التلقي بنفس طيبـة     ،املعلم إىل طرق غري مباشرة يف جذب واستدعاء احلواس        

فعن عبـادةَ بـِن     ، أروع األمثلة يف بيان هذه الطريقة      - � -وقد ضرب لنا املعلم األول      
 ٣١٢قَد جعلَ اللَّه لَهن سِبيالً      ،خذُوا عني ،خذُوا عني :  � اِهللا  قَالَ رسولُ   : الصاِمِت قَالَ   

                                      
 ) .٦٢ص) (ثوب ( مادة .  خمتار الصحاح - ٣٠٩
 -خمتصرا   ) ٦٨٥٥ (- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٨٠٧٦) (١٨٨ / ٤ (- حيدر آباد    -السنن الكربى للبيهقي     - ٣١٠

 صحيح
 صحيح) ٦٤٧) (٤١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣١١

بعـةً مـنكُم فَـِإن شـِهدواْ     والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم فَاستشِهدواْ علَيِهن أَر{:  إشارة إىل قوله تعاىل  ٣١٢
كانت املرأة إذا زنـت      . سورة النساء ) ١٥(} فَأَمِسكُوهن ِفي الْبيوِت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سِبيالً            
ىل نبيه وبني له هذا السبيل الـذي        مث أوحى اهللا إ   .متسك يف البيوت وحتبس حىت يتوفاها املوت ، أو جيعل اهللا هلا سبيالً              

 . وهو احلديث الذي بني أيدينا . جاء يف اآلية 



 ١٤٣

مجالرِمائٍَة و لْدِب جِبالثَّي بٍة،الثَّينس فْينِمائٍَة و لْدِبالِْبكِْر ج الِْبكْر٣١٣.و  
وشـحذ  ،وما فيه مـن عنصـر اجلذب      " خذوا عين   ،خذوا عين : " ولك أن تتأمل قوله     

وأيضاً فيه ميزة أخـرى     . وترغيبها يف االستماع إىل هذا الشيء املراد بثه وإرساله          ،النفس
  وسوف يأيت بيانه –وهو التكرار 

 وعلَيِه السِكينةُ وأَمرهم ِبالسِكينِة وأَوضع ِفى       - � -أَفَاض رسولُ اللَِّه    : وعن جاِبٍر قَالَ    
  أَمٍر وسحاِدى مقَـالَ           وـذِْف وى الْخصِمثْلَ ح اروا الِْجممرأَنْ ي مهـى    « :رنـذُوا عخ

 ٣١٤.»مناِسكَكُم لَعلِّى الَ أَراكُم بعد عاِمى هذَا 
فَلَمـا   � قَِدمت علَى رسوِل اللَّـِه      : قَالَ  ،حدثَِني قَيس بن عاِصٍم الِْمنقَِري    ،وعِن الْحسنِ 

قُولُ    ري هتِمعِب     : " آِني سرِل الْعأَه ديذَا سقَالَ  " ه :    ثُهدأُح لْتعفَج هتيا أَتلْنزا نقَالَ  ،فَلَم :
قَالَ ،قُلْت يا رسولَ اللَِّه الْمالُ الَِّذي لَا يكُونُ علَي ِفيِه تِبعةٌ ِمن ضيٍف ضافَِني وِعياٍل كَثُروا               

وويلٌ ِلأَصحاِب الِْمائَتيِن ِإلَّا من أَعطَى ِفي ِرسِلها        ،والْأَكْثَر الستونَ ،ِنعم الْمالُ الْأَربعونَ   " :
ِه مـا   يا نِبي اللَّ  : قُلْت  : قَالَ  " وأَفْقَر ظَهرا ونحر سِمينها فَأَطْعم الْقَاِنع والْمعتر        ،ونجدِتها

يا رسولَ اللَِّه لَا يِحلُّ ِبالْواِدي الَِّذي أَكُـونُ ِفيـِه ِلكَثْـرِة             ،أَكْرم هِذِه الْأَخلَاق وأَحسنها   
فَمن شاَء أَخذَ ِبرأِْس بِعـٍري  ،تغدو الِْإِبلُ ويغدو الناس: قُلْت " فَكَيف تصنع ؟  : " قَالَ  ،ِإِبِلي
ِبهِ فَذَه ِر ؟      : " فَقَالَ  ،بِبِإفْقَاِر الظَّه عنصا تم "  ةَ       : قُلْتِبراملُد ابلَا النو ِغريالص ي لَا أُفِْقرِإن
ماِلي أَحب ِإلَي ِمـن مـاِل       : قُلْت  : قَالَ  " فَمالُك أَحب ِإلَيك أَم مالُ مواِليك ؟        : " قَالَ  

اِليوقَالَ،م   " :       ـتيفَأَفْن ا أَكَلْتم اِلكم ِمن فَِإنَّ لَك،    ـتلَيفَأَب ـتأَو لَِبس،   ـتطَيأَو أَع
تيضفَأَم،    كوا ِإلَيِإلَّا فَلُمو "  ا    : فَقُلْتهددع نلَأَفِْني تِقيب اللَِّه لَِئنو،   نسـلَ  : قَالَ الْحفَفَع

ِإذَا أَنـا   : لَا أَِجد أَنصح لَكُم ِمني      ،يا بِني خذُوا عني   :  قَيسا الْوفَاةُ قَالَ     فَلَما حضرت ،واللَِّه
  كُماروا ِكبدوفَس تم،      كُملَيوا عونهفَي اسالن كُمِفهستسفَي كُماروا ِصغدوسلَا تو،  كُملَـيعو

                                      
 )٤٥٠٩ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٤٤٢٥)(٢٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣

وعون املعبـود  ) ٥ / ١٦ (-واملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١٠٩ / ٦ (-انظر شرح النووي على مسلم    
-) ٤٤٢ / ٩( 

 صحيح) ٩٧٩٦) (١٢٥ / ٥ (- حيدر آباد -لسنن الكربى للبيهقي ا - ٣١٤



 ١٤٤

وِإياكُم والْمسأَلَةَ فَِإنهـا آِخـر      ،ه منبهةُ الْكَِرِمي ويستغنى ِبِه عِن اللَِّئيمِ      فَِإن،ِباسِتصلَاِح الْمالِ 
وِإذَا مت فَلَا تنوحوا علَي فَـِإني سـِمعت         ،ِإنَّ أَحدا لَم يسأَلْ ِإلَّا ترك كَسبه      ،كَسِب الْمرءِ 
وكَفِّنوِني ِفي ِثياِبي الَِّتـي كُنـت أُصـلِّي ِفيهـا           " هى عِن النياحِة    ين"  � رسولَ اللَِّه   

ومأَصو،        دأَح لَيع طَِّلعِضٍع يووِني ِفي مِفندوِني فَلَا تمتفَنِإذَا دكِْر      ،وب نيبِني ويكَانَ ب قَد هفَِإن
يِة فَأَخاف أَنْ ينبشوِني فَيصنعونَ ِفي ذَِلك ما يـذْهب ِفيـِه            بِن واِئٍل خماشات ِفي الْجاِهلِ    

 اكُميندو كُمِدين" اللَّه هِحمر نساِة: قَالَ الْحيِفي الْح ملَه حصاِت ،نمِفي الْم ملَه حصن٣١٥"و  
ء أن يعلِّم أصحابه ما قد يستحيا مـن        تارةً يمهد التمهيد اللطيف الرقيق،إذا شا      � وكان  

ِإنما أَنا لَكُم ِمثْلُ الْواِلِد ِلولَِدِه      :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن أَِبي هريرةَ ، قَالَ      : التصريح به   
وأَمر ِبثَالَثَِة  ، ٣١٨دِبروها   ، والَ تست   ٣١٧ فَالَ تستقِْبلُوا الِْقبلَةَ   ٣١٦، أُعلِّمكُم ، ِإذَا أَتيتم الْغاِئطَ     

 ٣٢٢.ونهى أنْ يستِطيب الرجلُ ِبيِميِنِه ، ٣٢١ ، والرمِة٣٢٠ونهى عِن الروِث، ٣١٩أَحجاٍر 
استطاب الرجلُ يستطيب فهو مستطيب إذا اسـتنجى ،         : يقال  . االستنجاء  : االستطابة  

وـى أن  : ( يف قول أيب هريرة رضي اهللا عنه )الرجل(وذكر . ومعىن الطيب هنا الطهارة     
 وهذا النهي إمنا جاء من رسـول اهللا        . لفظ اتفاقي ، إذ املرأة مثله       ) يستطيب الرجل بيمينه  

فكلُّ عمل رفيع يكون    : رعايةً منه للنظام العام الذي رسمه اإلسالم يف أعمال اليدين            �
                                      

 فيه ضعف) ١٥٢٦٣) (٢٨١ / ١٣ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٣١٥
 الغائط هنا على أصل معناه اللغوي ، وهو املكانُ املنخِفض من الفضاء والعراء ، وكانوا يقصدونه لقضاء احلاجة                   - ٣١٦

علـى  ) الغـائط (مث أطِلق لفظ .  ، وذلك قبل أن تتخذَ املراحيض يف املنازل والبيوت   فيه ، بغيةَ الستر بارتفاع ما حوله      
 .اخلارج نفسه من اإلنسان ، جتوزاً ، وهذا غري مراد هنا 

والنهي يشمل قضاء احلاجة ببـول أو       ) . الِقبلة(وأراد جهتها ، ولذلك عبر بلفظ       . الكعبةُ املعظمة   :   املراد بالِقبلة     ٣١٧
 .غائط 

 . أي ال تستدبروا الكعبة املعظمة عند قضاء احلاجة - ٣١٨
واالستنجاُء . أمر من يستنجي باحلجر ، أن يستنجي بثالثة أحجار ، ألن النقاء حيصل ا غالباً                � يعين أن النيب     - ٣١٩

 باملاء ملن جيده أفضل 
اُء به إمنا يتصور عند يبِسه ، بدالً من احلجر ، واالستنج.  الروث هو خرُء ذوات احلوافر كالبقرة والفرس والغنمة    - ٣٢٠

 .وإمنا ى عنه ألنه النجاسة بعينها 
 .واملراد هنا مطلق العظم . العظْم البايل :  الرمة - ٣٢١
 صحيح) ٣١٣)(٢٠٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٣٢٢



 ١٤٥

 .رى باليد اليمىن ، وكلّ عمل وضيع يكون باليد اليس
، وكمالُ شفقته    � تواضع املعلِّم األول    : ويف هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية        

على املتعلمني ، ومجيلُ تلطفه م لتعليمهم ما يستحيا منه ، وتعليمه هلم التزام النظـام يف                 
 .تصرفام وشؤوم وأمور نظافتهم 

نا لكم ، أي ألجلكم ما أنا لكم إالّ مثـلُ           إمنا أ :  � قوله   : ((٣٢٣وقال املناوي رمحه اهللا   
الوالد ومبرتلِة الوالد ، يف الشفقة واحلُنو ، ال يف الرتبة والعلُو ، ويف تعليم ما ال بد منـه ،                     

وأبو اإلفادة أقوى مـن   . فكما يعلِّم األب ولده األدب ، فأنا أُعلِّمكم ما لكم وما عليكم             
هـذه   � وقدم  .  أنقَذَنا اهللا به من ظلمة اجلهل ، إىل نور اإلميان            أيب الِوالدة ، وهو الذي    

 :املقدمة أمام املقصود 
إعالماً بانه جيب عليه تعليمهم أمرض دينهم ، كما يلزم الوالد تعليم ولده ما يحتاج إليها                

ن آداب قضـاِء    ملا بينه هلم م    � مطلقاً ، وال يبايل مبا يستحيا من ذكره ، فهذا متهيد منه             
 احلاجة ، وهي من األمور اليت يستحىي من ذكرها ، وال سيما يف جمالس العظماء 

 للمخاطَبني ، لئال حيتشموا عن السؤال عما يعِرض هلم ، مما يستحىي منه  � وإيناساً منه 
فال ( ،   أي حملِّ قضاء احلاجة   ) فإذا أتى أحدكم الغائط   : (وبسطاً للعذِْر عن التصريح بقوله      

ببول وال غائط وجوباً يف الصحراء      ) وال يستدِبرها (بفَرِجه واخلارج منه ،     ) يستقبلْ الِقبلة 
أي ال يستنِج ا بغسٍل أو مسح ، فيكـره ذلـك            ) وال يستطب بيمينه  (وندباً يف غريها ،     

رته من النجاسة ،    وسمي هذا الفعلُ باالستطابة ِلطيب املوضع بطها      . ترتيهاً ، وقيل حترمياً     
 .أو لطيب نفس املستطيب بإزالة النجاسة 

جلميع اُألمِة كاألب ، وكـذا أزواجـه أُمهـات       � وقد أفاد احلديث الشريف أن النيب       
                 واإلناثُ معاينَ الدين كلِّه ، ومل يتولَّد خـري الذكور املؤمنني ، ألنَّ منه ومن أزواجه تعلَّم

وِبرهن أوجب من كل واجب ، وعقوقُه وعقوقُهن أهلَك من كـل            إالّ منه ومنهن ، فِبره      
 .مهِلك 

                                      
 ٥٧٠ :٢)) فيض القدير شرح اجلامع الصغري ((- ٣٢٣



 ١٤٦

يف احلقيقـة أوالده ، ألنـه السـبب          � أُمةُ النيب   )) : املَدخل((قال ابن احلاج يف كتابه      
. لإلنعام عليهم باحلياِة السرمِدية ، واخللود يف دار النعيم فحقُّه أعظَم من حقوق الوالدين               

، فأفاده تقدمي نفسه على غريه واهللا       )) ابدأْ بنفِسك مث مبن تعول    : ((لبعض أصحابه   � قال
النيب أوىل بـاملؤمنني مـن      : (يف كتابه على نفس كل مؤمن فقال         � سبحانه قدم النيب    

، ومعناه إذا تعارض للمؤمن حقّان حق لنفسه وحق لنبيه ، فآكدمها وأوجبهمـا            ) أنفسهم
 ل  � النيب حقنفسه تبعاً للحق األو جعلُ حقمث ي ،. 

أعظم من نفع اآلبـاء   � وإذا تأملت األمر يف الشاهد أي الواقع ، وجدت نفع املصطفى            
واألمهات ، ومجيِع اخللق ، فإنه أنقَذَك وأنقذ آباءك من النار ، وغاية أمِر أبويـك أمـا                  

خراجك إىل دار التكليف والبالء واِملحن ، وكان رسول         أوجداك يف اِحلس ، فكانا سبباً إل      
 � سبباً لنجاتك ودخولك إىل دار التشريف واِملنح ، فجزى اهللا عنا نبينا حممداً               � اهللا  

 انتهى بزيادة يسرية وتصرف يسري )) . ما هو أهلُه
 ، قال اإلمـام     ومن أجِل هذا املعىن العظيم الذي تقدم يف كالم ابن احلاج رمحه اهللا تعاىل              

 ، وهو يتحـدثُ عـن ِعظَـم         ٥٥ :١)) إحياء علوم الدين  ((الغزايل رمحه اهللا تعاىل يف      
مسؤولية املعلِّم حنو املتعلِّمني منه ، ولزوِم شفقِته عليهم  يف الوظيفة األوىل مـن وظـائف             

لِّم أعظم من   ولذلك صار حق املع   : ((املعلِّم ، يف الباب اخلامس من آداب املتعلم واملعلِّم            
حق الوالدين ، فإن الوالد سبب الوجود احلاضر واحلياة الفانية ، واملعلِّم سبب احلياة الباقية               
                 ولوال املعلِّم النساق ما حصل من جهة الوالدين إىل اهلالك الدائم ، وإمنا املعلِّم هو املُفيد ،

علوم الدنيا على قصد اآلخرة ، ال       للحياة األخروية الدائمة ، أعين معلِّم علوم اآلخرة ، أو           
فأما التعليم على قصد الدنيا  أي على قصد حتصيل حطـام الـدنيا ،               . على قصد الدنيا    

والتمكن يف زينتها ، والتفاخر ا يف املالبس واملآكل واملراكب  فهو هـالك وإهـالك ،                 
 ٣٢٤.انتهى )) . نعوذ باهللا منه

 : اخلالصة

                                      
 ٥٥ :١)) اء علوم الدينإحي(( - ٣٢٤



 ١٤٧

 قد تكون بأسلوب مباشر وقد تكون غري مباشرة ،وماتيئة الطالب الستقبال املعل ) ١(

 .طريقة طلب السكوت من الطالب من أقوى الوسائل يف جذب االنتباه  ) ٢(

يـا  ( أو  ) يا طالب انتبهوا    ( كقولك  ،للمعلم أن يستخدم أسلوب النداء املباشر      ) ٣(
 . وحنو ذلك ) طالب انتبه 

 . ن يف أثنائه وقد يكو،أسلوب النداء املباشر قد يكون يف بداية الدرس ) ٤(

وهي قد تكون يف بداية الدرس ويف       ،الطريقة غري املباشرة حتتاج إىل براعة من املعلم        ) ٥(
 . أثنائه 

 ــــــــ
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 علـى   – الشـرح    –أو أسلوب عرض املـادة العلميـة        ،إن أسلوب اإللقاء أثناء التعليم    

أي أن صوت املعلم له خاصية      ،األقوى يف االتصال بني املعلم وتلميذه     هو الوسيلة   ،املتعلمني
ماذا تقولون يف االتصال النظري بني      :وقد يعترض معترض بقوله   . االتصال أكثر من غريها     

 املعلم والتلميذ ؟ 
 : اجلواب عن ذلك من وجوه 

ن هلما أثر   إن كال االتصال السمعي والبصري إذا أحسن استخدامهما جمتمعني كا         :  أوالً  
 .فعال يف إيصال املعلومة بشكل أفضل ما لو كانت إحدامها معزولة عن األخرى 

كـأن يكـون املـتعلم      ،إن االتصال البصري قد يتخلف يف مجيع أوقات التعليم        :  ثانياً  
أو يف بعض أوقات التعليم إذا كان الطالب يف حالة شرود وذهول أو انشغال بعمل               ،كفيفاً

تصال السمعي فهو يتخلف يف حالـة واحـدة إذا كـان املـتعلم              أما اال ،ما عن الدرس  
ولذلك قلنا إن االتصال السمعي هو الوسيلة األقـوى يف إيصـال املعلومـات إىل               .أبكم

 يساعد املدرب على ضـبط الفصـل        – أي السمعي والبصري     –وهذا االتصال   .الطالب
قال تعاىل  .ها عن النسيان  ويف املقابل فهو يفيد الطالب يف حفظ املعلومات وصيانت        ،وإدارته



 ١٤٨

 :}                   ـهنكَـانَ ع كُـلُّ أُولِئـك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفالَ تو
 .سورة اإلسراء) ٣٦(} مسؤوالً

 أثنـاء   –وسوف نستعرض هنا بعض أنواع االتصال السمعي والبصري اليت تساعد املعلم            
 النيبة  آخذين ذلك من سن   ،اء مهمته التربوية والتعليمية على الوجه األكمل       يف أد  –الشرح  

 .  وصحبه وسلم تسليماً كثرياً هصلى اهللا عليه وعلى آل
 : منها : االتصال السمعي : أوالً 

 ) الشرح –السرد ( طريقة الكالم  - أ
أَالَ يعِجبك أَبو هريرةَ ؟ جاَء فَجلَـس        : قَالَت  ،أَنَّ عاِئشةَ ،أَخبرِني عروةُ ،عِن ابِن ِشهابٍ  ف، 

       ِبيِن النثُ عدحِتي يرجاِب حِإلَى ب �    حبأُس تكُنو ِني ذَِلكِمعسي،     لَ أَنْ أَقِْضـيقَب فَقَام
 .سرد الْحِديثَ كَسرِدكُملَم يكُن ي � ولَو أَدركْته لَرددت علَيِه ِإنَّ رسولَ اِهللا ،سبحِتي

أَو ،ِإنَّ أَبا هريرةَ يكِْثـر    : يقُولُونَ  : ِإنَّ أَبا هريرةَ قَالَ     ،وقَالَ ابن الْمسيبِ  : قَالَ ابن ِشهاٍب    
الَ يتحـدثُونَ ِبِمثْـِل     ما بالُ الْمهاِجِرين واَألنصـاِر      : ويقُولُونَ  ،أَكْثَر واللَّه الْموِعد  : قَالَ  

وسأُخِبركُم عن ذَِلك ِإنَّ ِإخواِني ِمن اَألنصاِر كَانَ يشغلُهم عملٌ أَرِضيِهم ،وأَمـا             ،أَحاِديِثِه
  اِجِرينهالْم اِني ِمنواقِ   ،ِإخوِباَألس فْقالص ملُهغشولَ ا   ،فَكَانَ يسر ِدمأَخ تكُنلَى  � ِهللا  وع

أَيكُم يبسطُ  : يوما   � ولَقَد قَالَ رسولُ اِهللا     ،وأَحفَظُ ِإذَا نسوا  ،فَأَشهد ما غَابوا  ،ِملِْء بطِْني 
هبِرهِ      ،ثَودِإلَى ص هعمجي ذَا ثُمِديِثي هذُ حأْخفَي،    هعمسئًا ييى شسني لَن هفَِإن،طْتسةً   فَبدـرب 

ولَوالَ آيتاِن ِفي   ،فَما نِسيت بعد ذَِلك الْيوِم شيئًا حدثَِني ِبهِ       ،علَي حتى جمعتها ِإلَى صدِري    
ِإلَـى  } ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى       {: ِكتاِب اِهللا ما حدثْت شيئًا أَبدا       

  ٣٢٥آِخِر اآليِة
    ةَ قَالَتاِئشع نوع " :   ِبيذَا     �كَانَ النه ِدكُمركَس الْكَلَام ِردسـلًا     ،لَا يفَص ـهكَانَ كَلَام

                                      
وصـحيح   ) ٣٥٦٨ (- املكـرت    - وصحيح البخارى   ، صحيح) ٧١٥٣) (١٠٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان     - ٣٢٥

 خمتصرا ) ٦٥٥٤ (- املكرت -مسلم
ِديثَ نفْسه ، والدِليلُ علَـى هـذَا    قَولُ عاِئشةَ ولَو أَدركْته لَرددت علَيِه أَرادت ِبِه سرد الْحِديِث الَ الْح           : قَالَ أَبو حاِتٍم    

 .لَم يكُن يسرد الْحِديثَ كَسرِدكُم�تعِقيبها أَنَّ رسولَ اِهللا 



 ١٤٩

هنيبي، هِمعس نكُلُّ م فَظُهح٣٢٦" .  ي 
كَانَ ِإذَا جلَس تكَلَّـم  ،ِديثَ سردكُم لَا يسرد الْح   �كَانَ رسولُ اللَِّه    :"قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 

هنيباٍت يِبكَِلم، هِمعس نم فَظُهح٣٢٧"ي 
بضم الراء من السرد وهو اإلتيان بالكالم على        .. )  يسرد   �ما كان رسول اهللا     : ( قوهلا  

عضه إثر  يتابع احلديث استعجاالً ب    �واملعىن مل يكن رسول اهللا      .. الوالء واالستعجال فيه    
أي بني ظاهر يكون بني أجزائـه فصـل         ) فصل  :( وقوله  .بعض لئال يلتبس على املستمع    

.٣٢٨  
وحيرمه االنتفـاع  ،ويشتت ذهنه،إن عرض املادة العلمية بسرعة يسبب إرباكاً لدى الطالب    

وهذه الطريقة يقع فيهـا     ،بكثري من الفوائد واملسائل اليت قد متر سريعاً وال يتصيدها الذهن          
الـذي يبعـث   ،وعكس ذلك البطء الشديد اململ.ذا وجب التنبيه هلا لو،ن املعلمنيكثري م 

 . ويولد الضجر والسآمة لدى الطالب ،على االسترخاء والنوم
حيث يفصل بني الكلمة وأختها فال تتـداخل        ،هو الفصل بني الكلمات   ،والطريق األمثل 

ط يف السرد فال    وكذلك التوس ،الكلمات واحلروف لكي ال تشكل وتصعب على الطالب       
 .هو بالسريع املفرط وال البطيء املخل 

 :  عدم التشدق يف الكالم وتكلف السجع -ب 
وِقيلَ الْمتشدق الْمتكَلِّـف    . أَي التوسع ِفي الْكَلَام ِمن غَير ِاحِتياط واحِتراز         "  :التشدق  

 .٣٢٩" جاِنب الْفَموالشدق،ِفي الْكَلَام فَيلِْوي ِبِه ِشدقَيِه
ومرفوض ،أمر مـذموم شـرعاً    ،واملبالغة يف إخراج حروفه   ،واإلتيان بغرائبه ،وتكلف الكالم 

ألن من كانت هذه صفته البد وأن يرى يف نفسه التعـاظم علـى الغـري وازدراء                 ،عقالً
قَالَ ، �  اِهللا   أَنَّ رسولَ ، فعن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني    .اآلخرين لكوم أقل منه بالغة وفصاحة     
                                      

 صحيح ) ٨٩٥٠(ِكتاب عمِل الْيوِم واللَّيلَِة >> السنن الْكُبرى ِللنساِئي  - ٣٢٦
 صحيح ) ٨٩٥١(ِكتاب عمِل الْيوِم واللَّيلَِة >> السنن الْكُبرى ِللنساِئي  - ٣٢٧
 .بتصرف يسري  . ٣٩باب / أبواب املناقب /  حتفة األحوذي -٣٢٨
 )٤٣ / ١١ (-عون املعبود  - ٣٢٩
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وِإنَّ أَبغضكُم ِإلَى اِهللا وأَبعدكُم ِمنـي       ،ِإنَّ أَحبكُم ِإلَى اِهللا وأَقْربكُم ِمني أَحاِسنكُم أَخالَقًا       : 
 ٣٣٠." الثَّرثَارونَ الْمتفَيِهقُونَ الْمتشدقُونَ

     ِبيِن الناٍس،عبِن عِن ابِإنَّ       ِخ:"قَالَ � وعافًـا،ونَ أَكْنطَّؤولَاقًـا،الْمأَخ كُماِسـنأَح كُماري
 ٣٣١ "ِشراركُم الثَّرثَارونَ الْمتفَيِهقُونَ الْمتشدقُونَ 

م ِإنَّ ِمن أَحبكُم ِإلَى وأَقْرِبكُم ِمنى مجِلسا يـو        «  قَالَ   - � -وعن جاِبٍر أَنَّ رسولَ اللَِّه      
الِْقيامِة أَحاِسنكُم أَخالَقًا وِإنَّ أَبغضكُم ِإلَى وأَبعدكُم ِمنى مجِلسا يوم الِْقيامـِة الثَّرثَـارونَ              

ونَ فَمـا   قَالُوا يا رسولَ اللَِّه قَد عِلمنا الثَّرثَارونَ والْمتشـدقُ        . »والْمتشدقُونَ والْمتفَيِهقُونَ   
 .٣٣٢»الْمتكَبرونَ « الْمتفَيِهقُونَ قَالَ 

ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يبِغض الْبِليـغَ        « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      -وعن عبِد اللَِّه بن عمٍرو      
ِة ِبِلساِقرلُّلَ الْبخاِنِه تلَّلُ ِبِلسختاِل الَِّذى يجالر ا ِمن٣٣٣.»اِنه   

التقعر يف الكالم بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع        " :يقول الغزايل يف اإلحياء     
وكل ذلك من   .فيه بالتشبيبات واملقدمات وما جرى به عادة املتفاصحني املدعني للخطابة         

بـل  : قال   �مث بعد أن ساق أخباراً عن النيب        .. التصنع املذموم ومن التكلف املمقوت      
ومقصود الكالم التفهيم للغرض ومـا وراء       :غي أن يقتصر يف كل شيء على مقصوده         ينب

وال يدخل يف هذه حتسني ألفاظ اخلطابة والتذكري من غري إفـراط            .ذلك من تصنع مذموم   
 . ٣٣٤"وإغراب

                                      
 صحيح) ٤٨٢) (٢٣١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٠
 صحيح لغريه ) ٧٦٢١) (٣٥٨ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ٣٣١
 حسن ) ٢١٥٠ (- املكرت -سنن الترمذى - ٣٣٢

 .الذين يكثرون يف الكالم تكلفا وخروجا عن حد الواجب: الثرثارون 
 .الذين يتوسعون يف الكالم ، ويفتحون به أفواههم مأخوذ من الفهق ، وهو االمتالء: املتفيهقون

 / ٤ (- جامع األصول يف أحاديث الرسـول     .هم الذين يتكلمون مبلء أفواههم تفاصحا وتعظيما لنطقهم       : الْمتشدقون  
٧( 

 صحيح ) ٥٠٠٧ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٣٣٣
 / ٤ (- ٢وفيض القدير، شرح اجلامع الصـغري، اإلصـدار   ) ٩٣ / ٥ (-دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني     - ٣٣٤

 )٣١٩ / ٢(و) ٣٠٩ / ٢ (-وإحياء علوم الدين ) ٤٢٩
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هذا إذا كان املتكلم ممن حيسن التحدث بالعربية ولكن بلينـا بقـوم فرطـوا يف                : قلت  
وحنـو   ) yes/يس(و، )ok/ أوكي  (  ليس فيها كقول بعضهم      دخلوا عليها ما  أف،لغتهم
 ! . وال لغة عدهم دفعوا ،فال لغتهم نصروا،ذلك
 بالتعليم ) أو تغيري نربات الصوت (  رفع الصوت –ت 

          ِبىا الننع لَّفخٍرو قَالَ تمِن عِد اللَِّه ببع نا   - �  - فعاهنافَرٍة سفْركَ، ِفى سرفَأَد   قَـدا ون
ويـلٌ  « فَنادى ِبـأَعلَى صـوِتِه      ،فَجعلْنا نمسح علَى أَرجِلنا   ،أَرهقَتنا الصالَةُ ونحن نتوضأُ   

   .٣٣٥مرتيِن أَو ثَالَثًا. » ِلَألعقَاِب ِمن الناِر 
 قال احلافظ .لعلمباب من رفع صوته با    :هذا احلديث بوب عليه البخاري يف صحيحة بقوله       

فنادى بأعلى صوته   : "واستدل املصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله       "   :ابن حجر 
وإمنا يتم االستدالل بذلك حيث تدعو احلاجة إليه لبعد أو كثرة مجع أو غـري ذلـك،                 " 

كَـانَ  : قَـالَ   ،ويلحق بذلك ما إذا كان يف موعظة كما ثبت ذلك يف حديث عن جاِبرٍ             
حتى كَأَنـه نـِذير     ،واشتد غَضـبه  ،وعالَ صوته ،ِإذَا خطَب احمرت عيناه    � اِهللا  رسولُ  
بِعثْت أَنا والساعِة كَهاتيِن يفَرق بين السـبابِة        : ويقُولُ  ،صبحكُم ومساكُم : يقُولُ  ،جيٍش

وِإنَّ ،وخير الْهدِي هدي محمـدٍ    ،فَِإنَّ خير الْحِديِث ِكتاب اهللاِ    ،ما بعد أَ: والْوسطَى ويقُولُ   
من ترك  ،أَنا أَولَى ِبكُلِّ مؤِمٍن ِمن نفِْسهِ     : ثُم يقُولُ   ،وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ  ،شر الْأُموِر محدثَاتها  

 وألمحد من ِسماِك بِن     ٣٣٦.أخرجه مسلم ." رك دينا أَو ضيعةً فَِإلَي وعلَي     ومن ت ،ماالً فََألهِلهِ 
يخطُـب  ، � سِمعت رسولَ اِهللا    : يقُولُ  ،سِمعت النعمانَ بن بِشٍري يخطُب    : قَالَ  ،حرٍب
لَسِمعه ِمن مقَـاِمي    ،لَو أَنَّ رجالً كَانَ ِبالسوقِ    حتى  ،أَنذَرتكُم النار ،أَنذَرتكُم النار : يقُولُ  

 ٣٣٧."حتى وقَعت خِميصةٌ كَانت علَى عاِتِقِه ِعند ِرجلَيِه: قَالَ ،هذَا
 ٣٣٨" واستدل به أيضا على مشروعية إعادة احلديث ليفهم

                                      
 أخر: أرهق - )  ٦٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٣٥
 )٢٠٤٢(  املكرت -وصحيح مسلم) ١٠) (١٨٦ / ١ (-ان صحيح ابن حب - ٣٣٦
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همة جداً الـيت تسـتلزم      يف بيان املسائل امل   ،يستفاد مما سبق من رفع الصوت أثناء التعليم       
لكي تطرد الغفلة والشرود عن أذهـام ويئتـهم ملـا سـيلقى             ،جذب انتباه السامعني  

وقـد  ،وكذلك يستفاد من رفع الصوت يف اإلنكار كما جـاء يف احلـديث املتقدم    ،إليهم
ن إذا أراد املعلم أن ينبه فرداً أو أفراداً معينني م         ،يستفاد من رفع الصوت قليالً أثناء الشرح      

 . ومل يرد أن يقطع حديثه ،الطالب
 :  استمرار ا ملعلم يف اإللقاء وعدم قطعه –ث 

أو إعـادة لشـرح    ،يقاف شرح املعلم لتوضيح نقطـة غامضـة       إيلجأ بعض الطالب إىل     
 :ويف استجابة املعلم عدة حماذير،وقد يستجيب املعلم هلذا الطلب وقد ال يستجيب،مضى

 .و اثنني على حساب جمموعة كبرية وهي األغلبية تقدمي رغبة طالب واحد أ : أوالً 
التشويش عـل   :ثالثاً. قطع احلديث بعضه عن بعض وكان حقه أن يكون متصالً            : ثانياً 

 .أذهان الطالب ذا القطع الطارئ 
فعن ي  ومستندناً يف ذلك ما رو    .التشويش على املعلم نفسه وقطع تسلسل أفكاره       : رابعاً

متى السـاعةُ ؟    : فَقَالَ  ،جاَءه أَعراِبي ،يحدثُ الْقَوم  � بينما رسولُ اِهللا    : الَ  قَ،أَِبي هريرةَ 
بلْ لَم  : وقَالَ بعضهم   . وكَِره ما قَالَ  ،سِمع ما قَالَ  : فَقَالَ بعض الْقَوِم    ،يحدثُ � فَمضى  
عمسي .   ِديثَهى حى ِإذَا قَضتِة ؟ قَالَ       : قَالَ  ،حاعِن الساِئلُ عالس نا ذَا  : أَيا أَنِإذَا : قَـالَ   ،ه

فَـانتِظِر  ،ِإذَ اشـتد اَألمر   : فَما ِإضـاعتها ؟ قَـالَ       : قَالَ  ،فَانتِظِر الساعةَ ،ضيعِت اَألمانةُ 
 ٣٣٩."الساعةَ

 أجاب على سـؤال     � زيادة أن الرسول     وفيه،تأمل هذا احلديث يتضح لك ما قلناه آنفاً       
وإجابة السـائل   ،ونستنبط من هذا عدم قطع احلديث املتصل      ،السائل بعد فراغه من حديثه    

 .بعد الفراغ من احلديث املتصل 
والنـاس  ،بينما ابن عباس رِضي اهللا عنهما جاِلسا ِفي حـوِض زمزم          : وعن مجاِهد قال    

هأَلُونسِإذْ،ي      نع أَلَهلٌ فَسجاَء رج  }   ربِل ِإذْ أَداللَّيـه } وناهللا ع ِضير كَتفَس،  با ثَـوفَلَم
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قَد دبر  : الليل إذا أَدبر قَالَ     : قَالَ رِضي اهللا عنه أَين الساِئلُ عن        ،أَو نادى الْمناِدي  ،الْمؤذِّنُ
 ٣٤٠ "اللَّيلُ

  ب ِليع نولُ اللَِّه     : قَالَ  ،ِن أَِبي طَاِلبٍ  وعسا رلَّى ِبنحِ  � صبالةَ الصص،    هـالتلَّى صا صفَلَم
اسكُت حتى ِإذَا أَسفَر    : وقَالَ  ،وانتهره، � متى الساعةُ ؟ فَزبره رسولُ اللَِّه       : ناداه رجلٌ   

: فَقَـالَ   ،ثُم رمى ِببصِرِه ِإلَى اَألرضِ    ،تبارك راِفعها ومِديرها  : قَالَ  فَ،رفَع طَرفَه ِإلَى السماءِ   
: فَقَالَ  ،أَين الساِئلُ عِن الساعِة ؟ فَجثَا الرجلُ علَى ركْبتيهِ        : ثُم قَالَ   ،تبارك داِحيها وخاِلقُها  

وتكْـِذيٍب  ،وتصـِديٍق ِبالنجومِ  ،ذَِلك ِعنـد حيـِف اَألِئمةِ     : قَالَ  فَ،سأَلْتك،أَنا ِبأَِبي وأُمي  
فَِعنـد ذَِلـك هلَـك      ،والْفَاِحشةُ ِزيادةٌ ،والصدقَةُ مغرما ،وِحني تتخذُ اَألمانةُ مغنما   ،ِبالْقَدِر
كم٣٤١."قَو 

  )الشرح (  السكوت أثناء اإللقاء -ج
أا جتذب انتبـاه   : فمنهاأثناء شرح املعلم فوائد حيسن بنا الوقوف عندها قليالً  للسكوت  

فكون املعلم يتكلم يف موضوع معني مث يسكت فجأة فإن هذا بال شك يسـتلزم               ،الطالب
 .انتباهاً من املستمع

أـا تعطـي     : ومنها .أا تسمح بتراد نفس املعلم وأخذ قسط قليل من الراحة          : ومنها
 . فرصة لترتيب أفكاره وهي عملية ذهنية ال تستغرق سوى ثوان معدودة املعلم

ِإنَّ الزمانَ قَِد   : قَالَ   � عِن النِبي   ،فعن أَِبي بكْرةَ  ، ولعل احلديث اآليت يقرب ما قلناه آنفاً      
      ضاَألراِت واومالس اللَّه لَقخ موئَِتِه ييكَه اردتةُ ا ،اسنا    السرـهش ـرشا عـةٌ   ،ثْنعبا أَرهِمن

مرح،   اتاِليوتةِ : ثَالَثٌ مدةِ ،ذُو الْقَعذُو الِْحجو،مرحالْمى     ،وادمج نيالَِّذي ب رضم بجرو
سكَت حتى ظَننا أَنـه     فَ: قَالَ  ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  : أَي شهٍر هذَا ؟ قُلْنا      : وشعبانَ ثُم قَالَ    

اللَّـه  : أَي بلٍَد هذَا ؟ قُلْنـا  : قَالَ ،نعم: أَلَيس ذَا الِْحجِة ؟ قُلْنا      : قَالَ  ،سيسميِه ِبغيِر اسِمهِ  
 لَمأَع ولُهسرِمهِ      : قَالَ  ،وِر اسييِه ِبغمسيس ها أَننى ظَنتح كَتا      : قَالَ،فَسةَ ؟ قُلْنلْدذَا الْب سأَلَي
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 :معا      : قَالَ  ،نذَا ؟ قُلْنٍم هوي أَي :  لَمأَع ولُهسرو ـا         : قَالَ  ،اللَّهـِر ؟ قُلْنحالن مـوي سأَلَي :
علَـيكُم  ،-عراضكُم  وأَ: وأَحِسبه قَالَ   :  قَالَ محمد    -وأَموالَكُم  ،فَِإنَّ ِدماَءكُم : قَالَ  ،بلَى

أَالَ فَـالَ   ،وستلْقَونَ ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعماِلكُم    ،ِفي بلَِدكُم هذَا  ،حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا   
فَلَعـلَّ  ،لْغاِئبأَالَ ِليبلِِّغ الشاِهد ِمنكُم ا    ،ترِجعوا بعِدي ضالَّالً يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعضٍ      
      هِمعس نِض معب ِمن ى لَهعكُونُ أَوي هلُغبي نم ضعقُـولُ  : قَالَ ،بي هِإذَا ذَكَر دمحفَكَانَ م :

ولُهسرو اللَّه قدص،كَانَ ذَاك قَالَ ،قَد ؟:  � ثُم تلَّغلْ ب؟ أَالَ ه تلَّغلْ ب٣٤٢.أَالَ ه  
ولـك أيهـا    ،وكيف جذب حواسهم وانتباههم   ،ترى أثر هذا السكوت على الصحابة     فأنت  

وللتـهيؤ  ،بعد كل نقطة رئيسة للفصل بني النقاط    ،املعلم أن تستخدم هذه الطريقة أثناء شرحك      
 .لشرح النقطة اليت تليها

 : منه : االتصال البصري : ثانياً 
 :  إدامة االتصال النظري بني املعلم واملتعلم -أ 
فـاملعلم  .مفيد جداً للمعلم وللمتعلم   ، احملافظة على االتصال النظري بني املعلم وتلميذه       إن

ومن مث يالحـظ الغافـل      ،يبقي طالبه حتت سيطرته من خـالل متابعتـه هلـم بنظـره            
ولذا كان حري باملعلم أن يوزع نظـره        .إخل.. واملتالعب فيزجره   ،والناعس فيوقظه ،فينبهه

وال يغفل عـن طالبـه أثنـاء        ،ل طالب أنه املعين بالكالم    على عموم طالبه حىت يعتقد ك     
وهذا خطأ يـؤدي    ،فإن بعض املعلمني يصوب بصره على جهة معينة أثناء تدريسه         ،الشرح

ومن مث يعطي الطالب الفرصة بالتشاغل عـن االسـتماع          ،إىل فقدانه السيطرة على طالبه    
قليالً عن طالبه لتحصل    ويستحب أن يكون مكان املعلم مرتفعاً ولو        . واإلنصات للدرس   

ولكي يتسىن لكل طالب متابعة معلمه دون عناء أو مضـايقة ممـن          ،املتابعة اجليدة من قبله   
 .حوله 

حيصل له فهم أقوى ملا يطرح      ، وأما املتعلم فمن خالل رؤيته املستمرة وإدامته لنظره ملعلمه        
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لقي من االقتصـار    ألن اشتراك حاستني ومها السمع والبصر أقوى يف الت        ،ويقال يف الدرس  
بارتفاع ثالث   �ولقد كان منربة    .ولنا أن نلمس السبب من جعل املنرب عالياً       .على واحدة 

 ،ما جـاء  يوضح ذلك   .. درجات وهي كافية جداً يف تبادل النظر بني اخلطيب واملصلني           
       ِبىالنلٌ وجاَء رِد اللَِّه قَالَ جبِن عاِبِر بج نع-  � -الن طُبخِة فَقَـالَ   يعمالْج موي اس »

   .٣٤٣»قُم فَاركَع « قَالَ . قَالَ الَ . » أَصلَّيت يا فُالَنُ 
               ِرىدِعيٍد الْخا سأَب ِمعس هاٍر أَنسي نطَاُء با عثَندةَ حونميِن أَِبى مِهالَِل ب نرضى اهللا   -وع 

ِإنـى  «  جلَس ذَات يوٍم علَى الِْمنبِر وجلَسنا حولَه فَقَالَ          - �  -   يحدثُ أَنَّ النِبى   -عنه  
فَقَالَ رجلٌ يـا    . » ِمما أَخاف علَيكُم ِمن بعِدى ما يفْتح علَيكُم ِمن زهرِة الدنيا وِزينِتها             

    رِبالش ريأِْتى الْخيولَ اللَِّه أَوسر    ِبىالن كَتفَس -  � -         ِبـىالن كَلِّمت كأْنا شم فَِقيلَ لَه -  
أَين السـاِئلُ  «  فَمسح عنه الرحضاَء فَقَالَ -قَالَ .  والَ يكَلِّمك فَرأَينا أَنه ينزلُ علَيِه       - �
 «   هِمدح هكَأَنفَقَالَ  . و »  الَ ي هِإن  رِبالش ريِإالَّ         ،أِْتى الْخ ِلـمي لُ أَوقْتي ِبيعالر ِبتنا يِإنَّ ِممو

فَثَلَطَت وبالَـت   ،أَكَلَت حتى ِإذَا امتدت خاِصرتاها استقْبلَت عين الشمسِ       ،آِكلَةَ الْخضراءِ 
تعترو،    ةٌ حِضرالَ خذَا الْمِإنَّ هةٌولْو،        ِتيمالْيو ِكنيالِْمس هطَى ِمنا أَعِلِم مسالْم اِحبص مفَِنع

 وِإنه من يأْخذُه ِبغيِر حقِِّه كَالَِّذى يأْكُلُ والَ         - - �  - أَو كَما قَالَ النِبى      -وابن السِبيِل   
عبشالِْق،ي موِه يلَيا عِهيدكُونُ شيِة وام٣٤٤.» ي 

وكذا اجللوس حول املعلـم يقتضـي النظـر         ،واجللوس حول اخلطيب يقتضي النظر إليه     
باب يستقِْبلُ اِإلمـام  :وهذا احلديث أورده البخاري يف صحيحه وعقد عليه باباً بقوله     .إليه

     طَبِإذَا خ اماِس اِإلماِل النِتقْباسو مومن حكمـة   "   :قال احلافظ ابن حجر معلقاً     ٣٤٥الْقَو
استقباهلم لإلمام التهيؤ لسماع كالمه وسلوك األدب معه يف استماع كالمه، فإذا استقبله             
بوجهه وأقبل عليه جبسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيمـا              

                                      
 )٢٠٥٥ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٩٣٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٤٣
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  ٣٤٦."شرع له القيام ألجله
 :  استخدام تعابري الوجه -ب 

بل إنك ال تكاد جتد من يعمل       ، هذه الطريقة يف التعليم    يغفل كثري من املعلمني عن توظيف     
أو ترديـد   ،وهذه الطريقة تغين املعلم عن اإلنكار باللسان      . إما جلهله ا أو لغفلته عنها       ،ا

وهذه الطريقة نافعة جداً مع فئـة       ،عبارات الرضا واالرتياح جتاه عمل معني أو قول معني        
وهناك ، وردعـه  هوهي كافية يف زجر   ،لنظرة احلادة فإن هناك من تؤثر فيه ا     ،معينة من الناس  

أحسنت أو هذا جيد هكـذا دون       : من تؤثر فيه االبتسامة والبشاشة أكثر مما لو قلت له           
وهناك مـن ال يـؤثر فيـه ذلـك          .مشاركة تعابري الوجه اليت تدل على االرتياح والرضا       

 رضى اهللا   -اِئشةَ  فعن ع ، الغضب يف وجهه   فكان يعر  �ونبينا  . فيعامل كل حبسبه    ،كله
ثُم تناولَ  ،فَتلَونَ وجهه ، وِفى الْبيِت ِقرام ِفيِه صور     - �  - قَالَت دخلَ علَى النِبى      -عنها  

 كَهتفَه رتالس،    ِبىقَالَ الن قَالَتـِة الَّـذِ          « - �  -وامالِْقي مـوا يذَاباِس عالن دأَش ِمن ين
 روِذِه الصونَ هروص٣٤٧»ي.  

  ِبىٍس أَنَّ النأَن نلَِة- �  -وعةً ِفى الِْقبامخأَى نِفـى     ، ر ِئـىـى رتـِه حلَيع ذَِلك قفَش
 أَو ِإنَّ ربه    -ى ربه   فَِإنه يناجِ ،ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا قَام ِفى صالَِتهِ     « فَقَام فَحكَّه ِبيِدِه فَقَالَ     ،وجِهِه

ثُم أَخـذَ   . » أَو تحت قَدميِه    ،ولَِكن عن يساِرهِ  ،فَالَ يبزقَن أَحدكُم ِقبلَ ِقبلَِتهِ     -بينه وبين الِْقبلَِة    
   ٣٤٨.» فْعلْ هكَذَا أَو ي« فَقَالَ ،ثُم رد بعضه علَى بعٍض،طَرف ِرداِئِه فَبصق ِفيِه

أي شوهد يف وجهه أثر املشقة، وللنسائي عن        " حىت رؤي : "قوله : ابن حجر   احلافظ قال
 نخامةً ِفى ِقبلَِة الْمسِجِد فَغِضب حتى احمـر  - � -أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ رأَى رسولُ اللَِّه   

    اَألن أَةٌ ِمنرِت امفَقَام ههجولُ اللَِّه         وسلُوقًا فَقَالَ را خهكَانم لَتعجا وهكَّتاِر فَحص- � - 
 رضـى اهللا    -عِن ابِن عمر     يف األدب من حديث      ٣٥٠وللمصنف. ٣٤٩»ما أَحسن هذَا    « 

                                      
 )٤٠٢ / ٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٤٦
  )٦١٠٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٤٧
  )٤٠٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٤٨
 صحيح ) ٧٣٦ (- املكرت -سنن النسائي - ٣٤٩



 ١٥٧

« الْمسِجِد وقَالَ   فَتغيظَ علَى أَهِل    ، رأَى نخامةً ِفى ِقبلَِة الْمسِجدِ     -� - أَنَّ النِبى    -عنهما  
   ِدكُملَ أَحِقب الَِتهِ   ،ِإنَّ اللَّهفَِإذَا كَانَ ِفى ص،   قَنزبقَالَ    -فَالَ ي أَو -    نمخنتلَ   . »  الَ يـزن ثُم

  .٣٥١"فَحتها ِبيِدِه  
فهذه األلفاظ كلها تدل على أن هذا الغضب أحدث عند الصحابة علماً جازماً بأن هـذا                

لكـان  ،ومل يزد على ذلك    �ولو سكت النيب    ،منكراً �فعل الذي غضب منه الرسول      ال
واهللا .. بني سبب الغضب ألنه يف مقام التبليغ والتعليم         �ولكنه  ،كافياً يف اإلنكار والردع   

 .أعلم 
 :فقد ورد عنه كثرياأما التبسم 

: قَـالَ   ،ِفي صـدِر النهارِ    � د رسوِل اِهللا    كُنا ِعن : عن أَِبيِه قَالَ    ،عِن الْمنِذِر بِن جِريرٍ   ف 
بلْ ،عامتهم ِمـن مضـر    ،متقَلِِّدي السيوفِ ،أَِو الْعباءِ ،فَجاَءه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتاِبي النمارِ     

  رضم ِمن موِل اِهللا     ،كُلُّهسر هجو ريغفَت �     ِمـن أَى ِبِهما رلَ : قَالَ  ، الْفَاقَـةِ  ِلمخفَـد، ثُم
جرِبالَالً ،خ رفَأَذَّنَ،فَأَم،أَقَاملَّى،وفَص، طَبخ الَّـِذي       {: فَقَالَ  ،ثُم كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

وقَرأَ اآليةَ الَِّتـي    ،}اِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيب    {: ِإلَى آِخِر اآليِة    ،}خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدةٍ   
ِمن ،ِمن ِدرهِمـهِ ،تصدق رجلٌ ِمـن ِدينـاِرهِ  } ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد{: ِفي الْحشِر   

 فَجـاَء رجـلٌ ِمـن     : ولَو ِبِشق تمرٍة قَالَ     : ِمن صاِع تمِرِه حتى قَالَ      ،ِمن صاِع برهِ  ،ثَوِبِه
ثُم تتابع الناس حتى رأَيت كَـوميِن       ،بلْ قَد عجزت  ،اَألنصاِر ِبصرٍة كَادت كَفُّه تعِجز عنها     

فَقَالَ رسـولُ   ،يعِني كَأَنه مذْهبةٌ  ،يتهلَّلُ وجهه  � ِمن طَعاٍم وِثياٍب حتى رأَيت رسولَ اِهللا        
وأَجر من عِملَ ِبها بعده ِمن غَيِر أَنْ        ،فَلَه أَجرها ،من سن ِفي اإلِِسالَِم سنةً حسنةً     :  � اِهللا  

وِوزر مـن  ،كَانَ علَيِه ِوزرهـا   ،ومن سن ِفي اإلِِسالَِم سنةً سيئَةً     ،ينتقَص ِمن أُجوِرِهم شيءٌ   
ا بِملَ ِبهٌءعيش اِرِهمزأَو ِمن قَصتنِر أَنْ يغَي ِمن هد٣٥٢.ع 

     ِليجِد اِهللا الْببِن عِريِر بج نوع،        ِبياَء ِإلَى الناِر جصاَألن الً ِمنجـٍب     � أَنَّ رذَه ٍة ِمنرِبص

                                                                                               
  )١٢١٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٥٠
 )٥٠٨ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٥١
  صحيح-١٩٣٨٨) ١٩١٧٤)(٥٠٣ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٥٢



 ١٥٨

ثُم قَام أَبو بكٍْر رِضي اللَّـه عنـه         ، وجلَّ هِذِه ِفي سِبيِل اِهللا عز    : فَقَالَ  ،تمُأل ما بين أَصاِبِعهِ   
: قَـالَ   . ثُم قَام الْمهاِجرونَ فَـأَعطَوا      ،ثُم قَام عمر رِضي اللَّه عنه فَأَعطَى      ،فَأَعطَوا فَأَعطَى 

مـن سـن سـنةً    : ثُم قَالَ   ،يِهحتى رأَيت اإلِِشراق ِفي وجنت     � فَأَشرق وجه رسوِل اِهللا     
     هدعا بِملَ ِبهالَِم فَعةً ِفي اإلِِساِلحص،          وِرِهمأُج ِمن قَصتنِر أَنْ يغَي ِمن وِرِهمِمثْلُ أُج كَانَ لَه

ِه ِمثْلُ أَوزاِرِهم ِمن غَيـِر أَنْ  كَانَ علَي،ومن سن ِفي اإلِِسالَِم سنةً سيئَةً فَعِملَ ِبها بعده        ،شيٌء
 ٣٥٣."ينتقَص ِمن أَوزاِرِهم شيٌء

والَ رآِنـي ِإالَّ تبسـم ِفـي        ،منذُ أَسـلَمت   � ما حجبِني رسولُ اِهللا     : قَالَ  ،وعن جِريرٍ 
  ٣٥٤.وجِهي

 . وأرضاه وال خيفى أثر ذلك االبتسام على جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه
التبسم مبادئ الضـحك،    : قال أهل اللغة  " باب التبسم والضحك  : " قوله : " ويف الفتح   

والضحك انبساط الوجه حىت تظهر األسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان حبيـث              
يسمع من بعد فهو القهقهة وإال فهو الضحك، وإن كان بال صوت فهو التبسم، وتسمى               

 :، وقال   .احك وهي الثنايا واألنياب وما يليها وتسمى النواجذ       األسنان يف مقدم الفم الضو    
مث ذكر يف الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها ويف مجيعها ذكـر التبسـم أو الضـحك،                 

  ٣٥٥ "وأسباا خمتلفة لكن أكثرها للتعجب، وبعضها لإلعجاب، وبعضها للمالطفة
 : اخلالصة

ـ  –أثناء الشرح   - مراعاة القصد يف الكالم      ) ١( ال سـريع   ،والتوسـط ،ل فيه  والترس
 .وال بطيء خمل،مفرط

هو ضمان وصول املعلومات إىل     ،الغاية من التوسط يف الكالم وعد السرد السريع        ) ٢(
 . ذهن الطالب بعيداً عن اإلثارة والتشويش 

                                      
  صحيح-١٩٣٩٧) ١٩١٨٣)(٥٠٦ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٥٣
 - املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٥ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٧٢٠٠)(١٧٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان     - ٣٥٤

)٦٥١٩(  
 )٥٠٤ / ١٠ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٥٥



 ١٥٩

 .تكلف الكالم خصلة ذميمة شرعاً وحساً وعقالً  ) ٣(

 . م يوجب النفرة بني املعلم واملتعل،تكلف الكالم واإلتيان بغرائبه ) ٤(

 .وسيلة جيدة يف جذب انتباه السامعني ويف اإلنكار ،رفع الصوت أثناء التعليم ) ٥(

ويفسد على املعلم تسلسـل أفكـاره ورط        ،قطع الشرح يسبب إرباكاً للطالب     ) ٦(
 . بعضها ببعض 

 . على املعلم أن يطلب من طالبه أن يؤخروا أسئلتهم إىل أن يفرغ من الشرح  ) ٧(

وتـراد نفـس    ،جـذب انتبـاه الطالب    :ا  السكوت أثناء الشرح له فوائد منـه       ) ٨(
 .وترتيب األفكار ،املعلم

ويف فهـم   ،عامل هام يف سيطرة املعلم على طالبـه       ،تبادل النظر بني املعلم واملتعلم     ) ٩(
 .املتعلم ملا يلقى إليه من مسائل وعلوم 

 .يساعد املعلم يف حتقيق أغراضه ،توظيف تعابري الوجه يف التعليم ) ١٠(

فإن بعضهم ال جتـدي     ،ر تأثرهم ذه االنفعاالت   ومقدا،مراعاة اختالف الطالب   ) ١١(
 .معه مثل هذه التعابري الظاهرة 

 ــــــــ
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ولكن ،وسيلة جيدة يف التحصيل والتعلم    ،ال شك أن عرض املادة وتقدميها عن طريق اإللقاء        

فإذا اشترك  ،لوب العملي وهي األس ،نضاف إليها وسيلة أخرى   اهذه الوسيلة تبلغ ذروا إذا      
كان ذلك عامالً قوياً يف     ،األسلوب النظري مع األسلوب العملي يف آن واحد أثناء التعليم         

واألسلوب العملي قد يكـون     . ومثبت هلا من النسيان     ،ترسيخ املعلومات يف ذهن الطالب    
ن وقد يكـو  ،أي أن الفعل قد يكون من املعلم      ،وقد يكون من جهة املتعلم    ،من جهة املعلم  

 : وإليك بسطاً لكل منهما ،من املتعلم
 :   األسلوب العملي من قبل املعلم -أ 

يا رسولَ اللَِّه، أَيصلِّي    : ، فَقَالَ  � عن قَيس ِب طَلٍْق، عن أَِبيِه، أَنَّ رجال سأَلَ رسولَ اللَِّه            



 ١٦٠

       تانى ِإذَا حتح كَتاِحِد؟ فَسِب الْوا ِفي الثَّوندأَح      نـيباِرِه وِإز نـيب قِر، طَابصالةُ الْعص 
أَين الساِئلُ عِن   :"ِملْحفَِتِه، ثُم توشح ِبِهما هكَذَا، ثُم صلَّى ِبِهما الْعصر، فَلَما انصرف قَالَ           

أَو كُـلُّ النـاِس يِجـد       :"قَـالَ يا رسولَ اللَِّه،    : قَالَ الرجلُ "الصالِة ِفي الثَّوِب الْواِحِد؟   
  .٣٥٦"ثَوبيِن؟

فَجاَءه ، يعلِّمه الصـالَةَ   - � -أَنَّ ِجبِريلَ علَيِه السالَم أَتى النِبى       : وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه      
 -والناس خلْف رسوِل اللَِّه     ، خلْفَه - � -ِحني زالَِت الشمس فَتقَدم ِجبِريلُ ورسولُ اللَِّه        

� -  رلَّى الظُّهلِ         ، فَصجِص الرـخِة شالظِّلُّ ِمثْلَ قَام ارص ِحني اَءهج ِريـلُ   ،ثُمِجب مقَـدفَت
ني ثُم جاَءه حِ  ، فَصلَّى الْعصر  - � - خلْفَه والناس خلْف رسوِل اللَِّه       - � -ورسولُ اللَِّه   

 خلْفَه والنـاس خلْـف      - � -وجبِت الشمس فَتقَدم ِجبِريلَ علَيِه السالَم ورسولُ اللَِّه         
ثُم أَتاه الْيوم الثَّاِنى    : ثُم ذَكَر باِقى الْحِديِث وقَالَ ِفيِه       .  فَصلَّى الْمغِرب  - � -رسوِل اللَِّه   
 ِحني اَءهاِحدٍ    جقٍْت وِلو سمِت الشبجولُ اللَّـِه        ، وسرو الَمِه السلَيِريلُ عِجب مقَدفَت- � - 

ما : قَالَ وقَالَ ِفى آِخِرِه ثُم قَالَ       .  فَصلَّى الْمغِرب  - � -خلْفَه والناس خلْف رسوِل اللَِّه      
  قْتِن ويالَتالص نيولَ اللَِّه      :قَالَ  . بسلٌ رجأَلَ رـا       - � - فَسكَم لَّى ِبِهمالَِة فَصِن الصع 

    الَمِه السلَيِريلَ علَّى ِبِه ِجبقَالَ   ،ص ثُم: »         قْـتِن ويالَتالص نيا بالَِة؟ مِن الصاِئلُ عالس نأَي
«.٣٥٧ 

 سأَلَ رسولَ اللَّـِه    ،يحدثُ أَنَّ رجلًا  ،ر بن عبِد اللَّهِ   سِمعت جابِ : وقَالَ عطَاُء بن أَِبي رباٍح      
�               سملَكَِت الشد ِر ِحنيالَِة الظُّهفَأَذَّنَ ِبالَلٌ ِبص هنع كَتالَِة ؟ فَسقِْت الصو نع ، هرفَأَم

لٌ ِبالْعصِر ِحني ظَننت أَنَّ ِظلَّ الرجِل قَـد         فَأَقَام الصالَةَ فَصلَّى ثُم أَذَّنَ ِبالَ      � رسولُ اللَِّه   
فَصلَّى ثُم أَذُّنَ ِبالَلٌ الْمغِرِب ِحني غَربـِت الشـمس   ، صار أَطْولَ ِمنه فَأَمره فَأَقَام الصالَةَ      

، نَ ِبالَلٌ الِْعشاِء ِحني ذَهب بياض النهاِر        ثُم أَذَّ ، فَأَقَام الصالَةَ فَصلَّى     � فَأَمره رسولُ اللَِّه    
   فَقالش وهولُ اللَِّه    ، وسر هرلَّى     � فَأَمالَةَ فَصالص فَأَقَام ،       طَلَـع ِر ِحنيأَذَّنَ ِبالَلٌ الْفَج ثُم

                                      
) ٢٤٠٠٩/٢٢)(٨٦٥ / ٧ (-) عامل الكتـب  (ومسند أمحد    ) ٨١٧٤) (٣٩٢ / ٧ (-املعجم الكبري للطرباين     - ٣٥٦

  صحيح لغريه-٢٤٢٣٩
 صحيح) ١٧٩٣) (٣٦٨ / ١ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٣٥٧



 ١٦١

م أَذَّنَ ِبالَلٌ ِفي الْيوِم الثَّـاِني الظُّهـر         ثُ، فَأَقَام الصالَةَ فَصلَّى     � الْفَجر فَأَمره رسولُ اللَِّه     
      ِبيالن هرفَأَم سملَكَِت الشد ِحني �            ِمثْلَه ارص ِل قَدجا أَنَّ ِظلَّ الرنظَن الَةَ ِحنيالص فَأَقَام ،
       ِبيالن رفَأَخ رصأَذَّنَ ِبالَلٌ الْع ا أَ   � ثُمنظَن ِه       ِحنيكَانَ ِمثْلَي ِل قَدجنَّ ِظلَّ الر ،   فَأَقَام هرأَم ثُم

وهو ، ثُم أَذَّنَ ِبالَلٌ ِللْمغِرِب فَأَخر الصالَةَ ِحني كَانَ يذْهب بياض النهاِر            ، الصالَةَ فَصلَّى   
، ثُم أَذَّنَ ِبالَلٌ الِْعشاَء ِحني ذَهب بياض النهاِر         ، لَّى  ثُم أَمره فَأَقَام الصالَةَ فَص    ، أَولُ الشفَِق   
   فَقالش وها     ، وارا ِمرنقُم ا ثُمنا فَقَالَ     ، فَِنمنِإلَي جرخ لُّوا     : ثُمص قَد اسوا   ، ِإنَّ النامن قَد ،

لَوالَ أَنْ يشق علَى أُمِتي لَأَخرت الصـالَةَ        ، رتم الصالَةَ   وِإنكُم لَن تزالُوا ِفي صالٍَة ما انتظَ      
ثُم أَذَّنَ الْفَجر ِحني طَلَع الْفَجر فَأَخر رسولُ        ، ِإلَى هذَا الْوقِْت فَصلَّى قَبلَ أَنْ ينتِصف اللَّيلُ         

أَيـن  : ثُم قَـالَ    ، ثُم أَمره فَأَقَام الصالَةَ فَصلَّى      ، ي نبلَه   ورأَى الرائِ ، حتى أَسفَر    � اللَِّه  
الْوقْت ِفيما بين هذَيِن    : فَقَالَ  ، ها أَنا ذَا يا رسولَ اللَِّه       : الساِئلُ عن وقِْت الصالَِة ؟ فَقَالَ       

 ٣٥٨"الْوقْتيِن 
   ديرِن بانَ بملَيس نأَِبيهِ ،ةَوع نقَالَ  ،ع :   ِبيى النلٌ � أَتجالَةِ   ،رقِْت الصو نع أَلَهفَقَالَ  ،فَس :

ثُم صلَّى الْعصر والشمس مرتِفعةٌ     ،صلَّى الظُّهر ،فَلَما زالَِت الشمس  ،صلِّ معنا هذَيِن الْوقْتينِ   
وصـلَّى  ،وصلَّى الِْعشاَء ِحني غَاب الشفَق    ،غِرب ِحني غَابِت الشمس   وصلَّى الْم ،بيضاُء حيةٌ 

وأَمره فَأَقَـام   ،فَأَنعم أَنْ يبِرد ِبهـا    ،فَلَما كَانَ ِمن الْغِد أَمر ِبالَالً فَأَبرد ِبالظُّهرِ       ،الْفَجر ِبغلَسٍ 
   رةٌ أَخيح سمالشو رصةٍ     الْعرلَ مالَِّذي كَانَ أَو قا فَوِغيـِب       ،هـلَ مقَب ِربغالْم فَأَقَام هرأَمو

: ثُم قَالَ   ،فَأَسفَر ِبها ،وأَمره فَأَقَام الْفَجر  ،وأَمره فَأَقَام الِْعشاَء بعدما ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ      ،الشفَِق
وقْت صـالَِتكُم بـين مـا       : قَالَ  ،أَنا يا رسولَ اهللاِ   :  الصالَِة ؟ قَالَ     أَين الساِئلُ عن وقْتِ   

متأَي٣٥٩."ر 
 فَسأَلَه عن   - � -أَنَّ ساِئالً أَتى النِبى     : وعن أَِبى بكِْر بِن أَِبى موسى سِمعته ِمنه عن أَِبيِه           

ثُم أَمـره   ،ثُم أَمر ِبالَالً فَأَقَام ِحني انشق الْفَجر فَصـلَّى        ،د علَيِه شيئًا  فَلَم ير ،مواِقيِت الصالَةِ 
ثُم أَمره فَأَقَام   ،وهو كَانَ أَعلَم ِمنهم   ،فَأَقَام الظُّهر والْقَاِئلُ يقُولُ قَد زالَِت الشمس أَو لَم تزلْ         

                                      
 صحيح لغريه) ٩٠٧)(٥٣ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميني  - ٣٥٨
 صحيح) ١٤٩٢)(٣٥٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٩



 ١٦٢

 الشو رصةٌ الْعِفعترم سم، سمِت الشقَعو ِحني ِربغالْم فَأَقَام هرأَم ـاَء  ،ثُمالِْعش فَأَقَام هرأَم ثُم
                 لَـم أَو سمِت الشطَلَع قُولُ قَدالْقَاِئلُ يِد والْغ ِمن رلَّى الْفَجص فَِق قَالَ ثُمقُوِط الشس دِعن

طْلُعكَ ،ت وهو  مهِمن لَمسِ      ،انَ أَعِر ِباَألمصقِْت الْعو ا ِمنقَِريب رلَّى الظُّهصو،    ـرصـلَّى الْعصو
     فَقالش ِغيبلَ أَنْ يقَب ِربغلَّى الْمصو سمِت الشرمقُولُ قَِد احالْقَاِئلُ يـاَء   ،وـلَّى الِْعشصو

 ٣٦٠.»ما بين هذَيِن الْوقْتيِن وقْت ،أَين الساِئلُ عِن الْوقِْت« :لَ ثُم قَا،ثُلُثَ اللَّيِل اَألولَ
 - � -أَنه سِمع عِليا رِضى اللَّه عنه وسِئلَ عن وضوِء رسوِل اللَّـِه    : وعن ِزر بِن حبيٍش     

؟ فَغسلَ يديِه   - � - الساِئلُ عن وضوِء رسوِل اللَِّه       أَين: ثُم قَالَ   ،فَأَراق الْماَء ِفى الرحبةِ   
وغَسلَ ِرجلَيـِه ثَالَثًـا     ،ومسح ِبرأِْسِه حتى أَلَم أَنْ يقْطُر     ،ثَالَثًا ووجهه ثَالَثًا وِذراعيِه ثَالَثًا    

 ٣٦١.يتوضأُ - � -هكَذَا كَانَ رسولُ اللَِّه : ثُم قَالَ ،ثَالَثًا
فَلَما أَصبحنا ِمن الْغِد    ،رجلٌ فَسأَلَه عن وقِْت صالِة الْفَجرِ      � أَتى النِبي   : قَالَ  ،وعن أَنسٍ 

أُِقيمـِت  ثُم أَمر فَ  ،فَلَما كَانَ الْغد أَخرها حتى أَسفَر     ،أَمر ِحني انشق الْفَجر أَنْ تقَام الصالةُ      
 ٣٦٢"أَين الساِئلُ عن وقِْت الصالِة ؟ ما بين هذَيِن وقْت : ثُم قَالَ ،فَصلَّى ِبنا،الصالةُ

سأَلْت عبد اِهللا بن عمرو عِن الْمشعِر الْحراِم ؟ فَسكَت حتى           : قَالَ  ،وعن عمِرو بِن ميمونٍ   
أَين الساِئلُ عِن الْمشعِر الْحراِم ؟ هذَا الْمشـعِر         : قَالَ  ،يِدي رواِحِلنا ِبالْمزدِلفَةِ  إذَا تهبطَت أَ  

 ٣٦٣."الْحراِم
           اِعِدىٍد السعس نلَ بها سواالً أَتاٍر أَنَّ ِرجِن ِديناِزِم بوعن أيب ح،     ِر ِممبا ِفى الِْمنورتقَِد امو

ودع         وا هِمم ِرفى َألعاللَِّه ِإنفَقَالَ و ذَِلك نع أَلُوهفَس ه،     ِضـعٍم وولَ يأَو هتأَير لَقَدلَ ،وأَوو
 امرأٍَة قَـد    - ِإلَى فُالَنةَ    - �  - أَرسلَ رسولُ اللَِّه     - �  -يوٍم جلَس علَيِه رسولُ اللَِّه      

مِرى غُالَمِك النجار أَنْ يعملَ ِلى أَعوادا أَجِلس علَيِهن ِإذَا كَلَّمت الناس            «  -سماها سهلٌ   
 فَـأَمر   - �  -فَأَرسلَت ِإلَى رسوِل اللَِّه     ،فَأَمرته فَعِملَها ِمن طَرفَاِء الْغابِة ثُم جاَء ِبها       . » 

                                      
 صحيح ، واصله يف مسلم) ١٧٨٦)(٣٦٦ / ١ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٣٦٠
 صحيح) ٣٥٥)(٧٤ / ١ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٣٦١
 صحيح) ٣٨٠١(مسند أيب يعلى املوصلي  - ٣٦٢
 صحيح) ١٤٩٨٢)(٥٤٤ / ٨ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٦٣



 ١٦٣

ثُم ركَع  ،وكَبر وهو علَيها  ، صلَّى علَيها  - �  -ثُم رأَيت رسولَ اللَِّه     ،ِبها فَوِضعت ها هنا   
فَلَما فَرغَ أَقْبلَ علَـى النـاِس       ،ثُم نزلَ الْقَهقَرى فَسجد ِفى أَصِل الِْمنبِر ثُم عاد        ،وهو علَيها 

  .٣٦٤»ا صنعت هذَا ِلتأْتموا وِلتعلَّموا صالَِتى أَيها الناس ِإنم« فَقَالَ 
     ِبىٍس أَنَّ النأَن نلَةِ    - �  -وعةً ِفى الِْقبامخأَى نِهـهِ       ، رجِفى و ِئىى رتِه حلَيع ذَِلك قفَش، فَقَام

 أَو ِإنَّ ربه بينه وبين الِْقبلَـِة    -فَِإنه يناِجى ربه    ،ِتِهِإنَّ أَحدكُم ِإذَا قَام ِفى صالَ     « فَحكَّه ِبيِدِه فَقَالَ    
ثُم أَخذَ طَرف ِرداِئـِه     . » أَو تحت قَدميِه    ،ولَِكن عن يساِرهِ  ، فَالَ يبزقَن أَحدكُم ِقبلَ ِقبلَِتهِ     -٣٦٥

  ٣٦٦.» أَو يفْعلْ هكَذَا « فَقَالَ ، بعٍضثُم رد بعضه علَى،فَبصق ِفيِه
 ٣٦٧"فيه البيان بالفعل ليكون أوقع يف نفس السامع" مث أخذ طرف ردائه اخل: "قوله 

رأَيت عثْمانَ بن عفَّانَ رِضي اُهللا عنه يتوضأُ، فَأَفْرغَ علَـى           : " وعن حمرانَ بِن أَبانَ، قَالَ    
اثًا فَغسلَهما، ثُم تمضمض، واستنشق، وغَسلَ وجهه ثَلَاثًا، ثُم غَسلَ يده الْيمنـى             يديِه ثَلَ 

ثَلَاثًا، ثُم الْيسرى ِمثْلُ ذَِلك، ثُم مسح يده ِبرأِْسِه، ثُم غَسلَ قَدمه الْيمنى ثَلَاثًا، ثُم الْيسرى                
مـن  : " ، ثُم قَالَ  "يتوضأُ نحو وضوِئي هذَا      � رأَيت رسولَ اِهللا    : " ، ثُم قَالَ  "ك  ِمثْلُ ذَلِ 

توضأَ مثل وضوِئي هذَا ثُم صلَّى ركْعتيِن لَا يحدثُ ِفيِهما ِبشيٍء غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه                  
"٣٦٨ 

  ٣٦٩"ديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلمويف احل " :قال ابن حجر
فعلى املعلـم أن يعـتين ـذا        .وفيما سبق غنية عن اإلطالة      ،واألمثلة كثرية يف هذا الباب    
وزيادة على ما مضى فإن هذا األسلوب خيتصر املسافة علـى           . األسلوب فإنه ناجع ومفيد   

                                      
  )٩١٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٦٤
. فإن مقصوده بينه وبني قبلته: معناه أن توجهه إىل القبلة مفض بالقصد منه إىل ربه فصار يف التقدير: قال اخلطايب - ٣٦٥

هو كالم خرج علـى التعظـيم لشـأن         : وقال ابن عبد الرب   . وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة اهللا أو ثواب اهللا          
 )٥٠٨ / ١ (-ري البن حجر فتح البا.القبلة

  )٤٠٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٦٦
 )٥٠٩ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٦٧
 )٥٦١ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٥٩ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٢٤٦٤)(٢٤٤ / ٤ (-شعب اإلميان  - ٣٦٨
 )١٣٠ / ١ (-وعون املعبود ) ٢٦١ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٦٩



 ١٦٤

 – مثالً   – أن حيفظهم صفة الوضوء      فبدالً من ،ويوفر الوقت واجلهد  ،املعلم يف ضرب األمثلة   
 املاء ويطبقه عملياً أمـامهم مث جيعلـهم   ريكفيه أن حيض  ،ويستهلك وقتاً طويالً يف تعليمهم    

وكذلك األمر يف تعليم    . يفعلون ذلك عملياً بتطبيق ما شاهدوه من معلمهم على أنفسهم           
 . الصالة وحنوها 

ي يف التعليم ال يتـأتى لكـل مـادة          وعلى املعلم أن يتذكر أن استخدام األسلوب العمل       
ـ ولكن عليه أن يبذل جهده يف استخدام هـذا األسـلوب أثنـاء أدا             ،علمية ه ملهمتـه   ئ

 . فإنه جمرب ومفيد يف حفظ املعلومات واستدامتها يف الذهن ،التعليمية
 :  األسلوب العملي من قبل املتعلم -ب 

فَدخلَ رجـلٌ فَصـلَّى ثُـم جـاَء         ،لَ الْمسِجد دخ، � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،فعن أَِبي هريرةَ   
لَسولُ اِهللا    ،فَجسثَـالَثَ             :  � فَقَالَ ر ـلَ ذَِلـكـى فَعتلِّ حصت لَم كلِّ فَِإنفَص ِجعار
ِإذَا قُمت ِإلَى   : الَ  قَ،فَعلِّمِني،والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما أَعِرف غَير هذَا      : فَقَالَ الرجلُ   ،مراٍت
ثُم ارفَع حتـى    ،ثُم اركَع حتى تطْمِئن راِكعا    ،واقْرأْ ما تيسر معك ِمن الْقُرآنِ     ،فَكَبر،الصالَِة

وافْعلْ ذَِلك ِفـي    ،ساثُم ارفَع حتى تطْمِئن جالِ    ،ثُم اسجد حتى تطْمِئن ساِجدا    ،تعتِدلَ قَاِئما 
 ٣٧٠."صالَِتك كُلِّها

بأسـلوب  ،لذلك الذي أساء يف صالته ومل حيسن فيها       ،�فهذا احلديث فيه تعليم الرسول      
لذلك ،�وذلك يتبني من رد النيب      ،عملي جيعل املتعلم يكتشف اخلطأ الذي وقع فيه بنفسه        

 . الصالة له بإعادة �لعله يكتشف سبب أمر النيب ،املصلي ثالث مرات
 عن تعِليمه أَولًا حتى ِافْتقَر ِإلَى الْمراجعة كَرة بعد أُخرى ؟  �ِلم سكَت النِبي :فَِإنْ ِقيلَ " 

ِلأَنَّ الرجل لَما لَم يستكِْشف الْحال مغترا ِبما ِعنده سكَت عن تعِليمه زجـرا لَـه                : قُلْنا  

                                      
 - املكـرت    -وصحيح مسلم  ) ٧٥٧ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ١٨٩٠) (٢١٢ / ٥ (-ابن حبان   صحيح   - ٣٧٠

)٩١١( 
       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :  لُهقَو� :  لُهقَواِب ، وةَ الِْكتفَاِتح ِريدآِن ، يالْقُر ِمن كعم رسيا تأْ ماقْرـلِّ ،  : وفَص ِجعار

نك لَم تصلِّ ، نفَى الصالَةَ عن هذَا الْمصلِّي ؛ ِلنقِْصِه عن حِقيقَِة ِإتياِن ما كَانَ علَيِه ِمن فَرِضها ، الَ أَنه لَم يصلِّ ، فَلَما       فَِإ
ِبالْكُلِّي ماِالس هنفَى عاِل ، نالَِة الْكَمح نا عاِقصن لُهِةكَانَ ِفع. 



 ١٦٥

هِ        ولَيع مهبتا ِاسكِْشف متسِغي أَنْ يبني ها ِإلَى أَنادشِن      ،ِإرسِبح هنيال بف الْحكَش ا طَلَبفَلَم
واستشكَلَ تقِْريره علَيِه السلَام    : قَالَ الْقَاِري   . قَالَه ِابن الْملَك ِفي شرح الْمشاِرق       . الْمقَال  
وأُِجيب ِبأَنـه أَراد    ،اته وِهي فَاِسدة ثَلَاث مرات علَى الْقَول ِبأَنَّ النفْي ِللصـحةِ          علَى صلَ 

            ِمـن لهفْعذَكَّر فَيتغَاِفلًا فَي ا أَواِسين لَهكُون فَعاِل أَنْ يِتمات ِلاحرم ِهلَها جِل ماجه ِبِفعرِتدِاس
أَو ِبأَنه لَم يعلَمه أَو     ،لَيس ِمن باب التقِْرير علَى الْخطَأ بلْ ِمن باب تحقُّق الْخطَأ          فَ،غَير تعِليم 

وقَالَ ِابـن دِقيـق     . لَا ِليكُونَ أَبلَغ ِفي تعِريفه وتعِريف غَيره وِلتفْخيِم الْأَمر وتعِظيمه علَيِه            
يادة قَبول الْمتعلِّم ِلما يلْقَى ِإلَيِه بعد تكْرار ِفعله واسـِتجماع نفْسـه             لَا شك ِفي زِ   : الِْعيد  

 ٣٧١"وتوجه سؤاله مصلَحة ماِنعة ِمن وجوب الْمبادرة ِإلَى التعِليم لَا ِسيما مع عدم خوف 
ولًا ِليكُونَ أَبلَغ ِفي تعِريفه وتعِريف غَيره ِبِصفَِة الصـلَاة          وِإنما لَم يعلِّمه أَ   " : وقال النووي   

         قِْريـر ذَِلـكلَغَ ِفي تكُونَ أَبة ِليرمِخِه ِإلَى الْعِبفَس ثُم جاِم ِبالْحرِبالِْإح مهرا أَمِزئَة كَمجالْم
 دهملَم . ِعناَللَّه أَع٣٧٢."و. 

صـلِّ  : " عن وقِْت صلَاِة الْفَجِر فَقَالَ       � سأَلَ رسولَ اللَِّه    ، ماِلٍك أَنَّ رجلًا   وعن أَنِس بنِ  
أَين الساِئلُ  : " ِبغلٍَس فَلَما كَانَ ِمن الْغِد أَسفَر ثُم قَالَ          � معنا غَدا فَصلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه       

أَلَيس : "  � فَقَالَ الرجلُ هأَنذَا يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ رسولُ اللَِّه           " عن وقِْت هِذِه الصلَاِة ؟    
 ٣٧٣"فَما بينهما وقْت : بلَى قَالَ : قَالَ " قَد شِهدت معنا أَمِس والْيوم ؟ 

 مـن    وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحياناً فيمـا فيـه عمـل            : "٣٧٤ الرب قال ابن عبد  
ِإنَّ اللَّـه عـز     ،لَيس الْخبر كَالْمعاينةِ  :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ، ابِن عباسٍ  حلديث،القول

أَلْقَى ،فَلَما عاين ما صـنعوا    ،فَلَم يلِْق اَأللْواح  ،وجلَّ أَخبر موسى ِبما صنع قَومه ِفي الِْعجلِ       

                                      
 )٣٥٦ / ٢ (-عون املعبود  - ٣٧١
وعمدة القاري شرح صحيح    ) ٢٨١ / ٢ (-وفتح الباري البن حجر     ) ١٣٢ / ٢ (-شرح النووي على مسلم      - ٣٧٢

 )٦٥٧ / ٦ (-البخاري 
) ١١٥ (-وبغية الباحث عن زوائد مسـند احلـارث        ) ٣٣٢ / ٤ (-التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد         - ٣٧٣

 صحيح
 )٣٣٤ / ٤ (-تمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ال - ٣٧٤



 ١٦٦

 ٣٧٥" . انكَسرتاَأللْواح فَ
 عن طريق املعلم واملتعلم ) ج(

حاِضر يصـدقُه   ،وعبادةُ بن الصاِمتِ  ،حدثَِني أَِبي شداد بن أَوسٍ    : قَالَ  ،عن يعلَى بِن شدادٍ   
الَ يـا   : فَقُلْنـا   . اِب  هلْ ِفيكُم غَِريب ؟ يعِني أَهلَ الِْكت      : فَقَالَ   � كُنا ِعند النِبي    :قَالَ  

الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه فَرفَعنا أَيـِدينا       : وقُولُوا  ،ارفَعوا أَيِديكُم : فَأَمر ِبغلِْق الْباِب،وقَالَ    . رسولَ اِهللا   
عثْتِنـي ِبهـِذِه    الْحمـد ِللَّـِه،اللَّهم ب    : ثُم قَـالَ    ،يـده  � ساعةً ،ثُم وضع رسولُ اِهللا      

فَِإنَّ ،أَبِشروا: ووعدتِني علَيها الْجنةَ ،وِإنك الَ تخِلف الِْميعاد ثُم قَالَ          ،وأَمرتِني ِبها ،الْكَِلمِة
لَكُم غَفَر لَّ قَدجو زع ٣٧٦."اللَّه 

ِفي بيِت رجٍل ِمـن      � ني لَمع رسوِل اللَِّه     ِإ: وعن يعلَى بن شداِد بن أَوٍس،عن أَِبيِه، قَالَ       
، فَـأَغْلَق   "أَحِف الْباب :"ال، فَقَالَ : ، فَقَالُوا "انظُروا هلْ ِفيكُم ِمن غَيِركُم؟    :"أَصحاِبِه، فَقَالَ 
، فَرفَعنـا   � رفَع رسولُ اللَّـِه  ، فَ "ال ِإلَه ِإال اللَّه   : ارفَعوا أَيِديكُم، وقُولُوا  :"الْباب، ثُم قَالَ  
وِبها أُِمرت، وعلَيها   ، ضعوا أَيِديكُم وأَبِشروا، فَقَد غُِفر لَكُم،ِإني بِعثْت ِبها       :"أَيِدينا، ثُم قَالَ  

 ٣٧٧".أَدخلُ الْجنةَ
 .مهم عمليا هو وإياهم  يريد أن يعل� ونالحظ يف هذا اخلرب اشتراك الكل يف الفعل،فهو 

 : اخلالصة
من الوسائل النافعة يف    ، اجلمع بني األسلوب النظري واألسلوب العملي يف التعليم        ) ١(

 .التربية والتعليم 

 . وتوفر الوقت واجلهد،هذه الطريقة ختتصر الطريق على املعلم ) ٢(

 .لكي تتم الفائدة ،إشراك الطالب يف التطبيق العملي ) ٣(

كأن يعيد املعلـم كراسـة      ، يكتشفون اخلطأ بأنفسهم   على املعلم أن جيعل طالبه     ) ٤(
 .الواجبات إىل الطالب بدون تصحيح لكي يعيد النظر فيها ويكتشف اخلطأ بنفسه 

                                      
 صحيح) ٢٤٤٧)(٧٠٥ / ١ (-) عامل الكتب(ومسند أمحد ) ٦٢١٣) (٩٦ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٥
  حسن-١٧٢٥١) ١٧١٢١)(٨٣٥ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٧٦
 حسن ) ٧٠١٧) (٤٤٦ / ٦ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٣٧٧



 ١٦٧

 .عامل قوي يف حفظ املعلومة وصيانتها عن النسيان ،ممارسة الشيء وتطبيقه ) ٥(

 ــــــــ
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@@@@
ويدلك ،وذلك أمر بني وواضح   ،ومن مجاعة ألخرى  ،من شخص آلخر  ،العقول واملدارك ختتلف  

ويف ،على ذلك أن الطالب يف الفصل الواحد خيتلفون يف سرعة االستجابة ألسئلة املطروحـة             
 :ولعل حديث أيب سعيد اخلدري املروي يف الصحيحني وغريمها جيلي لنا األمر ،الفهم

   ِرىدِعيٍد الْخأَِبى س نولَ اللَِّه        فعسِر فَقَـالَ       - �  - رضى اهللا عنه أَنَّ ربلَى الِْمنع لَسِإنَّ «  ج
فَبكَـى  . » فَاختار ما ِعنده    ،وبين ما ِعنده  ،عبدا خيره اللَّه بين أَنْ يؤِتيه ِمن زهرِة الدنيا ما شاءَ          

   نيقَالَ فَدكٍْر وو با    أَباِتنهأُما واِئنِبآب اك . ا لَهنِجبخِ       ،فَعـيـذَا الشوا ِإلَى هظُران اسقَالَ النو، ِبرخي
 عن عبٍد خيره اللَّه بين أَنْ يؤِتيه ِمن زهرِة الدنيا وبين ما ِعنده وهو يقُولُ                - �  -رسولُ اللَِّه   

. وكَانَ أَبو بكٍْر هو أَعلَمنا ِبِه       ، هو الْمخير  - �  -فَكَانَ رسولُ اللَِّه    . ك ِبآباِئنا وأُمهاِتنا    فَدينا
  ولَـو كُنـت   ،ِإنَّ ِمن أَمن الناِس علَى ِفى صحبِتِه وماِلِه أَبا بكْرٍ          « - �  -وقَالَ رسولُ اللَِّه    

الَ يبقَين ِفى الْمسـِجِد خوخـةٌ ِإالَّ        ،ِإالَّ خلَّةَ اِإلسالَمِ  ،ذًا خِليالً ِمن أُمِتى الَتخذْت أَبا بكْرٍ      متِخ
  ٣٧٨» خوخةُ أَِبى بكٍْر 

فَبكَى حزنـا   ،يرهو الْعبد الْمخ   � كَانَ أَبو بكْر رِضي اللَّه عنه عِلم أَنَّ النِبي          "  : النوويقال  
) ِإنَّ عبـدا    : (  � وِإنمـا قَـالَ     . وغَيره ِمن الْخيـر داِئمـا       ،وانِقطَاع الْوحي ،علَى ِفراقه 

همهأَبِرفَة،وعل الْمم أَهظُر فَهناب الِْحذْق ،ِليحة أَصاهبن٣٧٩."و 
 أَقْرب الناِس إلَـى     - رِضي اللَّه عنه     -ٍر الصديق   كَانَ أَبو بكْ  "  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

يتكَلَّم ِبالْكَلَـاِم    � وأَولَاهم ِبِه وأَعلَمهم ِبمراِدِه ِلما يسأَلُونه عنه فَكَانَ النِبي           � رسوِل اللَِّه   
      ِضيةُ رابحالص همفْهالَِّذي ي ِبيرالْع          ِزيديو وها فَِهمم اِفقوي رِم آخِبفَه يقدالص اددزيو مهنع اللَّه

                                      
 الباب الصغري: اخلوخة - ) ٦٣٢٠ ( - املكرت -وصحيح مسلم )  ٣٩٠٤ (- املكرت -بخارىصحيح ال - ٣٧٨
 )١٢٠ / ٨ (-شرح النووي على مسلم  - ٣٧٩



 ١٦٨

  اِلفُهخلَا يو ِهملَيمث ذكر حديث أيب سعيد مث قال . ع  ": ِبيـذَا    � فَالنهطْلَقًـا وا مدبع ذَكَر
      يقدالص ِفيِه فَفَِهم زلَا لُغ ِبيرع كَلَام      ِبيقَاِصِد النِرفَِتِه ِبمعِة مِلقُو  �        ـريخالْم ـدبالْع ـوه هأَن

ومعِرفَةُ أَنَّ الْمطْلَق هذَا الْمعين خاِرج عن دلَالَِة اللَّفِْظ لَِكن يواِفقُه ولَا يخاِلفُه ؛ وِلهذَا قَالَ أَبـو                  
 ٣٨٠ . "ٍر أَعلَمنا ِبِه كَانَ أَبو بكْ: سِعيٍد 

ومقَاِصِدِه ِفي كَلَاِمِه    � فَكَانَ أَبو بكٍْر هو أَعلَمهم ِبمراِد رسوِل اللَِّه         : " وقال يف موضع آخر     
 ٣٨١"؛ وِإنْ كَانوا كُلُّهم مشتِرِكني ِفي فَهِمِه  

 قـوة وضـعفاً مـن وسـيلة     ختتلف،مث إن املقدرة على إيصال املعلومات إىل ذهن الطالـب     
وهذه الطريقة تعد مـن     ،شرح املادة املراد تدريسها   ،طريقة الشرح ،ومن هذه الوسائل  ،ألخرى

ولذا كان من املهم جداً أن يعرف املعلـم         ،أفضل الطرق يف اإلفصاح والكشف عن مراد املعلم       
تلخيصها و،ألن ذلك يساعد على حتديد أسلوبه يف عرض املواد العلمية         ،مستوى طالبه العقلي  

 :ويوضح ذلك اآلثار التالية  . مبا يوفق عقوهلم ومداركهم
«  عِن الْجدِر أَِمن الْبيِت هو قَالَ        - �  - قَالَت سأَلْت النِبى     - رضى اهللا عنها     -فعن عاِئشةَ   

  معِت قَالَ         . » نيِفى الْب ِخلُوهدي لَم ما لَهفَم قُلْت » فَقَةُ     ِإنَّ قَوالن ِبِهم ترِك قَصا  . » مفَم قُلْت
ولَوالَ أَنَّ ،فَعلَ ذَِلِك قَومِك ِليدِخلُوا من شاُءوا ويمنعـوا مـن شـاُءوا   « شأْنُ باِبِه مرتِفعا قَالَ   

       هقُلُوب ِكرنأَنْ ت افِة فَأَخاِهِليِبالْج مهدهِديثٌ عِك حمأَنْ         قَوـِت ويِفـى الْب ردِخلَ الْجأَنْ أُد م
  .  ٣٨٢»أُلِْصق بابه ِباَألرِض 

من أجـل   ،ترك بناء الكعبة على  أساسها الذي بناها عليه إبراهيم عليه السـالم             �فالنيب  
 فَخِشـي  ،اِلأَنَّ قُريشا كَانت تعظِّم أَمر الْكَعبة ِجد   " واملفسدة  ،األمن من الوقوع يف املفسدة    

أَنْ يظُنوا ِلأَجِل قُرب عهدهم ِبالِْإسلَاِم أَنه غَير ِبناَءها ِلينفَـِرد ِبـالْفَخِر علَـيِهم ِفـي                  �
ة       ،ذَِلكدفْسقُوع ِفي الْمِن الْوة ِلأَملَحصك الْمرت هفَاد ِمنتسيو،    شكَر خنكَار الْمك ِإنرت هِمنة وي

   هكَر ِمنقُوع ِفي أَنالْو،             ا لَـمولًا مفْضكَانَ م لَوو لَاحهما ِفيِه ِإصته ِبمِعيوس رسام يأَنَّ الِْإمو

                                      
 )٤٦٠ / ٢ (-جمموع فتاوى ابن تيمية  - ٣٨٠
 )٢١٧ / ٢ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ٣٨١
  )٣٣١٣ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٥٨٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٨٢



 ١٦٩

خشـية أن   ،أمراً عظيمـاً كهذا    � فانظر رعاك اهللا كيف ترك النيب          ٣٨٣."يكُن محرما   
 .تقصر أفهامهم عن إدراك األمر على وجهه

 :وعة الفقهية  ويف املوس
 :ِمنها ،وِلذَِلك وجوه،ينبِغي ِللْمفِْتي مراعاةُ أَحوال الْمستفِْتي" 
فَعلَى الْمفِْتي الترفُّق ِبِه والصبر علَى تفَهِم سـؤاِلِه وتفِْهـيِم           ،ِإذَا كَانَ الْمستفِْتي بِطيَء الْفَهمِ     -أ

  ٣٨٤.جواِبِه 
 فَينبِغي ِللْمفِْتـي  ،ذَا كَانَ ِبحاجٍة ِإلَى تفِْهيِمِه أُمورا شرِعيةً لَم يتطَرق ِإلَيها ِفي سؤاِلهِ            إِ -ب  

وقَد أَخذَ الْعلَماُء ذَِلك ِمن حـِديِث أَنَّ        ،نصحا وِإرشادا ،بيانها لَه ِزيادةً علَى جواِب سؤاِلهِ     
  ضعب               ا الْقَِليلَ ِمننعِملُ محنو رحالْب كَبرا نولَ اللَِّه ِإنسا رقَالَ ي مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص

هو الطَّهور ماؤه الِْحلُّ     « -�-الْماِء فَِإنْ توضأْنا ِبِه عِطشنا أَفَنتوضأُ ِبِه فَقَالَ رسولُ اللَِّه           
يم هت٣٨٥»ت 
.         فَعأَن وا هال ِإلَى مؤاِب السوج نِدل ععفِْتي أَنْ يِللْمالَى     ،وعله تقَو ذَِلك ِمنو :} كأَلُونسي

لسـِبيِل  ماذَا ينِفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيٍر فَِللْواِلديِن واَألقْرِبني والْيتامى والْمساِكِني وابِن ا            
       ِليمِبِه ع ٍر فَِإنَّ اللّهيخ لُواْ ِمنفْعا تمسورة البقرة ) ٢١٥(} و .      ِبـيالن اسأَل النس فَقَد � 

 هنأَلُوا عا سِمم مأَه وِرِف ِإذْ هصِبِذكِْر الْم مهابفَِق فَأَجنِن الْم٣٨٦. ع 
فَينبِغي أَنْ يدلَّه علَى مـا هـو        ،عما هو ِبحاجٍة ِإلَيِه فَيفِْتيِه ِبالْمنعِ      أَنْ يسأَلَه الْمستفِْتي     -ج  

هِمن ضِعو، هفَعنٍة تلَى أَغِْذيع لُّهدي هرضٍة تأَغِْذي ِمن ِريضالْم عناِذِق ِإذَا م٣٨٧. كَالطَِّبيِب الْح 
فَيترك الْجواب ِإشعارا ِللْمستفِْتي ِبأَنه     ،وتكُونُ الْمسأَلَةُ اجِتهاِديةً  ، يقَع  أَنْ يسأَل عما لَم    -د  

ِإنَّ اللَّه كَـِره لَكُـم      « : ِلحِديِث  ،ينبِغي لَه السؤال عما يعِنيِه ِمما لَه ِفيِه نفْع ووراَءه عملٌ          
 .   ٣٨٨» وكَثْرةَ السؤاِل ،وِإضاعةَ الْماِل،ثَالَثًا ِقيلَ وقَالَ

                                      
 )٢٠١ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٨٣
  .٤٨ / ١ اموع للنووي  - ٣٨٤
 صحيح ) ٤٢(موطأ مالك - ٣٨٥
  .١٥٨ / ٤إعالم املوقعني  - ٣٨٦
  .١٥٩ / ٤إعالم املوقعني  - ٣٨٧
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ما كَانوا يسأَلُونَ ِإالَّ عما ينفَعهم وقَال ابـن عبـاٍس           : وقَال ابن عباٍس رِضي اللَّه عنهما       
 .٣٨٩من سأَلَك عما الَ يعِنيِه فَالَ تفِْتِه: ِلِعكِْرمةَ 

حـدثُوا  : قَالَ عِلـى    ،فَيترك ِإجابته وجوبا  ،نَ عقْل الساِئل الَ يحتِمل الْجواب      أَنْ يكُو  -ه  
  ٣٩٠"أَتِحبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه ،الناس ِبما يعِرفُونَ
أَيها الناس أَتِريدونَ أَنْ يكَـذَّب      : لُ  علَيِه السلَام يقُو  ،سِمعت عِليا : قَالَ  ،وعن أَِبي الطُّفَيلِ  

 ٣٩١"ودعوا ما ينِكرونَ ،اللَّه ورسولُه حدثُوا الناس ِبما يعِرفُونَ
بِغي وِفيِه دِليل علَى أَنَّ الْمتشاِبه لَا ين      ... يفْهمونَ  : أَي  " ِبما يعِرفُونَ   : " والْمراد ِبقَوِلِه   " 

 ٣٩٢."أَنْ يذْكَر ِعند الْعامة 
ما أَنت ِبمحدٍث قَومـا     : قَالَ  ،أَنَّ عبد اللَِّه بن مسعودٍ    ،وعن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ       

 . ٣٩٣"حِديثًا لَا تبلُغه عقُولُهم ِإلَّا كَانَ ِلبعِضِهم ِفتنةٌ 
 أَي هالَكًا أَو فَسادا أَو ِفتنـةً يـدبرها   ٣٩٤ك الْجواِب ِإذَا خاف الْمفِْتي غَاِئلَةَ الْفُتيا        تر -و

  هرغَي فِْتي أَوتسا        ،الْمِليج كْماِن ِإنْ كَانَ الْحمالِْكت ِرميحتاِن ويالْب وبجل واألَْصفَـالَ   ٣٩٥و 
وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَّـِذين أُوتـواْ        {: بيانه ِلرغْبٍة والَ رهبٍة ِلقَول اللَِّه تعالَى        يترك الْمفِْتي   

الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهوِرِهم واشترواْ ِبِه ثَمناً قَِليالً فَِبئْس مـا               
تشونَيسورة آل عمران ) ١٨٧(} ر. 

                                                                                               
 )٤٥٨٢(ومسلم ) ١٤٧٧(صحيح البخارى - ٣٨٨
  .٢٩٠ - ٢٨٦ / ٤، واملوافقات ٢٢١ / ٤، وإعالم املوقعني ٤٥٧ / ٣ شرح املنتهى  - ٣٨٩
  )١٢٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٩٠
٣٩١ -  ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح ) ٤٩٧(الْم 
 )٢٠٣ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٣٩٢
 ) ٤٩٨(ِقي الْمدخلُ ِإلَى السنِن الْكُبرى ِللْبيه، واحلديث أخرجه ٣١٣ / ٤، واملوافقات ٤٥٧ / ٣ شرح املنتهى    - ٣٩٣

 صحيح
  .٤٥٨ / ٣شرح املنتهى  - ٣٩٤
  .١٧٥ / ٤ إعالم املوقعني  - ٣٩٥
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لَِكن ِإنْ خاف الْغاِئلَةَ فَلَه ترك الْجواِب وكَذَا لَه أَنْ يترك الْفُتيا ِإنْ خـاف أَنْ يسـتِغلَّها                  
 آِرِبِهموِر ِلمل الْفُجأَه ةُ أَو٣٩٦"الظَّلَم.  
على املعلم أن جيتهد يف تبسـيط       إذ إن   ،وعليهم عبء كبري  ،واملعلمون هلم نصيب من ذلك    

كي ال يقعوا يف    ،وصياغة األلفاظ بعبارات واضحة مفهومة تناسب مستوى طالبه       ،املسائل
  . ولكي ال يصعب العلم عليهم،حرية من أمرهم

أن يقتصر باملتعلم على قدر فهمه فال يلقـى          : الوظيفة السادسة " :قال الغزايل يف اإلحياء   
يبـث إليـه   فل. � خيبط عليه عقله اقتداء يف ذلك بسيد البشـر  ماال يبلغه عقله فينفره أو  

  ٣٩٧..احلقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها 
 � عِن الِْمقْداِم بِن معِدي كَِرب، عن رسـوِل اِهللا          وروى الْبخاِري   "  : "قال ابن مفلح    

 .٣٩٨"دثُوهم ِبما يغرب عنِهم ويشق علَيِهم ِإذَا حدثْتم الناس عن ربِهم فَلَا تح: " قَالَ
سِئلَ الْخِليـلُ  : وروى الْحاِكم ِفي تاِرِخيِه ِبِإسناِدِه عن أَِبي قُدامةَ عن النضِر بِن شميٍل قَالَ           

: ِذِه الْمسأَلَِة كُلُّ هذَا النظَـِر قَـالَ         فَقُلْت ما ِفي ه   : عن مسأَلٍَة فَأَبطَأَ ِبالْجواِب ِفيها قَالَ       
فَرغْت ِمن الْمسأَلَِة وجواِبها ولَِكني أُِريد أَنْ أُِجيبك جوابا يكُونُ أَسرع إلَى فَهِمك قَـالَ               

 .فَحدثْت ِبِه أَبا عبيٍد فَسر ِبِه : أَبو قُدامةَ 
 اللَِّه بِن جعفٍَر السرخِسي أَبو محمٍد الْفَِقيِه أَخبرِني محمد بن حاِمٍد ثَنـا              وِفي تاِريِخ عبدِ  

لَو أَنَّ محمد بن الْحسِن كَـانَ       : عبد اللَِّه بن أَحمد سِمعت الرِبيع سِمعت الشاِفِعي يقُولُ          
 ٣٩٩."عقِْلِه ما فَِهمنا عنه لَِكنه كَانَ يكَلِّمنا علَى قَدِر عقُوِلنا فَنفْهمه يكَلِّمنا علَى قَدِر 

 : اخلالصة
 . ومن مجاعة ألخرى ،اختالف عقول وأفهام الطالب من شخص آلخر ) ١(

                                      
 فما بعد) ٣٨ / ٣٢ (- وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية ، ٢٦٤ / ٣ حاشية ابن عابدين  - ٣٩٦
 .ط دار احلديث ) ١/٩٦. ( إحياء علوم الدين -٣٩٧
 حسن لغريه ) ٨٤٣٠)( ٨ / ١٨ (-رباين واملعجم األوسط للط ) ١٦٣١) (٢٦٥ / ٣ (-شعب اإلميان  - ٣٩٨
 )٢٤٤ / ٢ (-اآلداب الشرعية  - ٣٩٩
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وليسـت يف   ،براعة املعلم تكمن يف قدرته على إيصال املعلومة للطالب كما ينبغي           ) ٢(
 . وكثرة املسائل ،ةحشد النصوص واألدل

 .ومن مث تعليمهم وتدريسهم على هذا األساس ،تقدير املستوى العقلي للطالب ) ٣(

ال يزيد الطالب إال حرية     ،وحتميله فوق طاقته  ،أن تكليف عقل الطالب ما ال حيتمله       ) ٤(
 .  وجهالً 

 ــــــــ
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وخيتلف الناس أيضاً   . وسرعة االستجابة   ،لفهمختتلف عقول الناس ومداركهم من حيث ا      

فمنهم من ال يقنع بالدليل إال إذا ظهرت        ،من حيث االنقياد والتسليم لشرع اهللا أمره ويه       
 .ومنهم من يكفيه الدليل ويقف عنده ،٤٠٠له احلكمة من ذلك التشريع

د واألسس  فمنهم من ال ترضيه بعض القواع     ،والتالميذ عموماً فيهم من ذلك الشيء الكثري      
إال إذا تبني لـه وجـه احلكمـة مـن           يف أمور الطبيعة مثالً ،    اليت اصطلح عليها العلماء     

ومنهم من ال حيصل له الفهم الكامل إال بعد أن ختتصر له هذه القاعـدة أو هـذه                  .ذلك
  .وتعرضها عليه بأسلوب احلوار واإلقناع،املسألة

 سبيلَ احملاكمِة العقليِة علـى      األحيان يف التعليم أنه كان يسلُك يف بعض       � ومن أساليبه   
طريقة السؤاِل واالستجواب،لقلِع الباطِل من نفِس مستحِسنه،أو لترسيخ احلـق يف قلـب        

 .مستبِعِده أو مستغِربِه 
فَأَقْبلَ ،ِبالزناائْذَنْ ِلي   ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ   � ِإنَّ فَتى شابا أَتى النِبي      : فعن أَِبي أُمامةَ قَالَ     

فَجلَـس  : قَالَ  . فَدنا ِمنه قَِريبا    ،٤٠٢ادنه: فَقَالَ   . ٤٠١مه. مه  : الْقَوم علَيِه فَزجروه وقَالُوا     
                                      

:  وصاحب هذا خيشى عليه الفتنة يف دينه ،ألننا تعبدنا اهللا بالسمع والطاعة ، ومن صفات املؤمنني أم يقولـون     - ٤٠٠
مس احلكمة من التشريع مـع     ولكن تل . ربنا إننا مسعنا وأطعنا ولو مل تظهر هلم حكمة التشريع من ذلك األمر أو النهي                

 . واهللا أعلم .التسليم واالنقياد للدليل ، أسكن للنفس وأهدأ للبال
 .اكفُف : اسم فعِل أمر ، معناه ) مه( لفظ   ٤٠١
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نه ُألمهاِتِهم  والَ الناس يِحبو  : قَالَ  . واللَِّه جعلَِني اللَّه ِفداَءك     ،الَ: أَتِحبه ُألمك ؟ قَالَ     : قَالَ  
والَ النـاس  : واللَِّه يا رسولَ اِهللا جعلَِني اللَّه ِفداَءك قَالَ         ،الَ: أَفَتِحبه ِالبنِتك ؟ قَالَ     : قَالَ  . 

   اِتِهمنِلب هونِحب؟ قَالَ     : قَالَ  . ي ِتكُألخ هِحبالَ: أَفَت،   ِفد لَِني اللَّهعاللَِّه جو  الَ : قَـالَ   . اَءكو
    اِتِهموَألخ هونِحبي اس؟ قَالَ     : قَالَ  . الن ِتكمِلع هِحبالَ: أَفَت،     اَءكِفد لَِني اللَّهعاللَِّه جقَالَ . و

 :     اِتِهممِلع هونِحبي اسالَ الن؟ قَالَ     : قَالَ  . و الَِتكِلخ هِحباللَّ،الَ: أَفَتو     اَءكِفد لَِني اللَّهعِه ج .
اللَّهم اغِْفر ذَنبه وطَهر    : فَوضع يده علَيِه وقَالَ     : قَالَ  . والَ الناس يِحبونه ِلخاالَِتِهم     : قَالَ  
هٍء،قَلْبيِإلَى ش ِفتلْتى يالْفَت ذَِلك دعب كُني فَلَم هجفَر نصح٤٠٣."و  

من نفس الفَىت تعلُّقَه بالزىن،عن طريِق املُحادثَِة واملُحاكَمـِة   � فانظُر كيف استأصلَ النيب  
النفسية واملُوازنِة العقلية،دون أن يذكُر له اآلياِت الواردة يف حترمي الزىن والوعيـِد للـزاين               

الشاب حبسب تصـوِره    والزانيِة،نظراً منه أن هذا أقلَع للباطل  يف ذلك الوقت  من قلِب              
 .وإدراِكِه 

ويف هذا إرشاد للدعاِة أن يلجؤوا إىل العقِل يف بعِض األحيان وبعِض النـاس إذا كانـت                 
         النيب رالذي طَه عي ذلك،كحاِل هذا الشابستده من الزىن بتلك املُحاكَمِة      � احلالُ تقلب

 ٤٠٤.العقليِة اهلادية 
فهـذا  .وحسن تعليمه وتعامله يف هذا املوقف     ،�ة الرسول   يف هذا احلديث نلمس عظم    و

وال خيفى موقـف    ! ولذلك قال يا رسول اهللا ائذن يل بالزنا       ) الزنا  ( شاب يعلم ماذا يعين     
 مل  �ولكن الرسـول    ،الصحابة وغريم الشديدة على دين اهللا رضي اهللا عنهم وأرضاهم         

وال قال له إن اهللا حـرم       ، عليهم يعامل ذلك الشاب بالزجر كما فعل الصحابة رضوان اهللا        
ألن هذه األمور مستقرة لـدى   �كل ذلك مل يفعله    ،الزنا ورتب على ذلك وعيداً شديداً     

 .الشاب ومعلومة لديه

                                                                                               
 ٢البن األثري )) النهاية((  هو فعلُ أمٍر من الدنو ، وهو القرب ، واهلاُء فيه للسكِت جيَء ا لبيان احلَركِة ، كما يف               ٤٠٢

:٣٣.  
  صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٤٠٣
 )٨١ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة � الرسول املعلم - ٤٠٤
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فتأمل ،كان العالج النبوي باحملاورة واإلقناع العقلي هو أجنح وسيلة ملثل هـذه احلالـة     ،إذاً
  .� األول هذه الوسيلة يف التعليم يتبني لك عظمة املعلم

        ِبىى النالً أَتجةَ أَنَّ رريرأَِبى ه نوع-  � -           دـوأَس ِلى غُالَم ِلدولَ اللَِّه وسا رفَقَالَ ي  .
هلْ ِفيهـا  « قَالَ . قَالَ حمر . » ما أَلْوانها « قَالَ . قَالَ نعم . » هلْ لَك ِمن ِإِبٍل   « فَقَالَ  

 رأَو ِمن  ق « .   معقَالَ  .قَالَ ن »   ى ذَِلكفَأَن « .     قِعر هعزن لَّهقَالَ  . قَالَ لَع »   ـكنلَّ ابفَلَع
 هعزذَا ن٤٠٥»ه.  

اء سائالً مستفتياً مستنكراً أن يأتيه ولد أسود على خالف لونه            ج فهذا الرجل أو األعرايب   
وحاوره وضرب له مثاالً    ،وميسور سهل   ٤٠٦بأسلوب عقلي  �فبني له الرسول    ،ولون أمه 

حيث سأله عن إبله وهل يأيت منها       ،من بعض ما ميلكه هذا األعرايب ليكون أقرب إىل فهمه         
أن ذلك حاصل    �عندئذ أخربه النيب    : فقال نعم   ،ما هو خمالف ألبويه يف الشكل والصفة      

ـ       �فانظر رعاك اهللا كيف حاوره النيب       .يف البشر أيضاً   يط وقرره بأسـلوب عقلـي بس
ألنـه ال  ،وهذا حبد ذاته كاف،أن هذا ابنه �ولقد كان من املمكن أن خيربه النيب  .وواضح

 حـال األعـرايب     �ولكن ملا علـم الرسـول       ،ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى       
أراد ـذا    �ولعل الـنيب    ،أراد أن يبني له األمر حىت تطمئن نفسه ويرتاح فؤاده         ،وجهله

 . واهللا أعلم ٤٠٧عاماً لذلك األعرايب وملن خلفهالتقرير أن يكون ذلك حكماً 
فَنظَر ِفـي   ،بينما نحن جلُوس ِعند رسوِل اِهللا ذَات يـومٍ        : وعن عوِف بِن ماِلٍك أَنه قَالَ       

:  يقَالُ لَه ِزياد بن لَِبيٍد       فَقَالَ لَه رجلٌ ِمن اَألنصارِ    ،هذَا أَوانُ الِْعلِْم أَنْ يرفَع    : ثُم قَالَ   ،السماِء
 وقَد علَّمناه أَبناَءنا وِنساَءنا ؟ فَقَالَ رسـولُ اِهللا         ،أَيرفَع الِْعلْم يا رسولَ اِهللا وِفينا ِكتاب اهللاِ       

وِعنـدهما مـا    ،هِل الِْكتابينِ ثُم ذَكَر ضالَلَةَ أَ   ،ِإنْ كُنت َألظُنك ِمن أَفْقَِه أَهِل الْمِدينةِ      :  �

                                      
 األمسر: األورق - ) ٥٣٠٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤٠٥
ح الباري كتاب االعتصـام     انظر فت . يستدل الفقهاء ذا احلديث وغريه على إثبات القياس والرد على من أنكره             - ٤٠٦

 ).٧٣١٤حديث(
 هذه القصة ترشد كل من جاء ولد ختتلف أوصافه عن أوصاف والديه ، بأن ال يتعجل ويصدر حكمـاً علـى                      - ٤٠٧

 . زوجه بالزنا،بل عليه أن حيسن الظن ،واألصل الرباءة إال بينة واهللا أعلم 
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 .ِعندهما ِمن ِكتاِب اِهللا عز وجلَّ
فَحدثَه هذَا الْحِديثَ عن عوِف بـِن ماِلـٍك         ،فَلَِقي جبير بن نفَيٍر شداد بن أَوٍس ِبالْمصلَّى       

: قَالَ  . الَ أَدِري   : قُلْت  : ي ما رفْع الِْعلِْم ؟ قَالَ       وهلْ تدرِ : ثُم قَالَ   ،صدق عوف : فَقَالَ  
قَـالَ  . الَ أَدِري : قُلْت : وهلْ تدِري أَي الِْعلِْم أَولُ أَنْ يرفَع ؟ قَالَ : قَالَ . ذَهاب أَوِعيِتِه   

 :وعشا،الْخاِشعى خرت كَادى الَ تت٤٠٨."ح 
نظَر ِإلَـى    � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،حدثَِني عوف بن ماِلٍك اَألشجِعي    : قَالَ  ، نفَيرٍ وعن جبيِر بنِ  

: فَقَالَ لَه رجلٌ ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَه لَِبيد بن ِزياٍد           ،هذَا أَوانٌ يرفَع الِْعلْم   : فَقَالَ  ،السماِء يوما 
ِإنْ كُنـت   :  � وقَد أُثِْبت ووعته الْقُلُوب ؟ فَقَالْ لَه رسولُ اِهللا          ،فَع الِْعلْم ير،يا رسولَ اهللاِ  

ثُم ذَكَر الْيهود والنصارى علَى ما ِفي أَيِديِهم ِمن ِكتـاِب           ،لَأَحسبك ِمن أَفْقَِه أَهِل الْمِدينةِ    
أَالَ ،صدق عوف : فَقَالَ  ،فَحدثْته ِبحِديِث عوِف بِن ماِلكٍ    ، بن أَوسٍ  فَلَِقيت شداد : قَالَ  ،اِهللا

وعشالْخ فَعر؟ ي ِل ذَِلكِبأَو لُّكا،أَداِشعى خرى الَ تت٤٠٩."ح 
 :ومن النوع الثاين من املُحادثِة واملُوازنِة العقلية 

ِفي أَضحى ، أَو ِفطٍْر ِإلَى الْمصـلَّى         � خرج رسولُ اِهللا    : الَ  عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، قَ     
أَيهـا النـاس ،     : ، فَصلَّى ثُم انصرف ، فَقَام ، فَوعظَ الناس وأَمرهم ِبالصدقَِة ، قَالَ              ٤١٠

يا معشر النساِء تصدقْن ، فَِإني أَراكُـن        : تصدقُوا ، ثُم انصرف ، فَمر علَى النساِء فَقَالَ          
تكِْثرنَ اللَّعـن ، وتكْفُـرنَ      : وِلم ذَِلك يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ        :  ، فَقُلْن    ٤١١أَكْثَر أَهِل النارِ  

  ِشري٤١٢الْع         جالر ِللُب بِديٍن أَذْهقٍْل واِت عاِقصن ِمن تأَيا را      ، مي ، اكُندِإح اِزِم ِمنِل الْح
      لَه اِء ، فَقُلْنسالن رشعولَ اِهللا ؟ قَالَ          : مسا را يقِْلنعا وانُ ِديِننقْصا نأَِة   : مرةُ الْمادهش سأَلَي

                                      
 ح صحي-٢٤٤٩٠) ٢٣٩٩٠)(٩٤٦ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٤٠٨
 صحيح) ٦٧٢٠) (١١٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٩
 .  أي مصلّى العيد ٤١٠
 .  إن اهللا تعاىل أراهن له كذلك يف ليلِة اإلسراء ٤١١
 .تكفرن نعمته وجتحدا ألدىن خصومة أو خالف .   أي الزوج ٤١٢
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       ِل ؟ قُلْنجِة الرادهِف شلَى ، قَالَ    : ِمثْلَ ِنصقْلِ : بانُ عقْصن ـا فَذَاكِإذَا  ٤١٣ه ـتسلَي أَو ، 
 ؟ قُلْن مصت لَملِّ وصت أَةُ لَمرِت الْماضلَى ، قَالَ : حا  : بانُ ِديِنهقْصن ٤١٤"فَذَاك 

ِفي هذَا الْحِديِث من لَم يشكُِر الْعطَاَء ولَم يصِبر ِعند الْبلَاِء ،            : " قَالَ الكالباذي رمحه اُهللا     
قَداِد قَِليـلٌ ،                  وِفي الِْعب كُورأَنَّ الش ربفَأَخ ، كُورالش اِديِعب قَِليلٌ ِمنلَّ وجو زع قَالَ اللَّه 

فَيجوز أَنْ يكُونَ قَولُه تعالَى وقَِليلٌ ِمن ِعباِدي الشكُور أَِي الشكُور ِمن الناِس قَِليلٌ ِلـأَنَّ                
ِمِننيؤولُ اللَِّه         الْمساِس قَِليلٌ ، قَالَ رِفي الن  �  " :         ـلَامـِه السلَيع مالَى ِلآدعت قُولُ اللَّهي :

ِمن كُلِّ أَلٍْف ِتسعِمائٍَة وِتسعةٌ     : يا رب وما بعثُ الناِر ، فَيقُولُ        : ابعثْ بعثَ الناِر ، فَيقُولُ      
  ونَ ِفي النعِتسِة     ونِفي الْج اِحدوالْأَلِْف قَِليلٌ     " اِر و ِمن اِحدولُ اللَِّه    . فَالْوسقَالَ رو �  " :

فَعلَى هذَا يكُونُ الشكُور    " . ما أَنتم ِفي الناِس ِإلَّا كَالشعرِة الْبيضاِء ِفي جنِب الثَّوِر الْأَسوِد            
   مكُلَّه ِمِننيؤقَِليلًـا ،            الْم ِمِننيؤالْم ِمن كُوركُونَ الشأَنْ ي وزجيو ، ِعِهممِبأَج ِدينحوالْمو

    ـكُورفَالش ، كُورشو كَّارشو اِكركُونُ شكِْر فَيةُ ِفي ِصفَِة الشالَغبالْم وه كُورِإنَّ الش ذَِلك
      اٍل ، وِفي كُلِّ ح كُرشالَِّذي ي            مكُلُّهقَِليلٌ و ِمِننيؤذَا ِفي الْمِمثْلُ ها ، وةً ممِنع كْفُري كَادلَا ي

                ، ـاِكِرينش ِمِننيـؤـةُ الْمامكُونُ عقَِليلٌ فَي كُورالشو ، كَِثري ِفيِهم كَّارالشونَ ، واِكرش
لَى قَالَ وقَِليلٌ ِمن ِعباِدي الشكُور ِبياِء الِْإضافَِة ، وهـذَا           والشكُور ِمنهم قَِليلٌ ؛ ِلأَنَّ اللَّه تعا      

                  ِمـن هـادِعب مكُلُّهفِْسِه ، وِإلَى ن افَهأَض ناِد مالِْعب ِمن صخ هالَى كَأَنعاللَِّه ت ِمن ِصيصخت
ساِء علَى الِْإطْلَاِق وهو أَنَّ ِصفَةَ كُفْـراِن الْعطَـاِء          ومعنى تفِْسِري الْفُساِق ِبالن   . ِجهِة الِْملِْك   

وترِك الصبِر ِعند الْبلَاِء ِفيِهن أَكْثَر ؛ ِلأَنهن ِفي نقْصاٍن ِمن آلَِة الشكِْر والصبِر وِعلَِّتِهمـا ،                 
ما رأَيت ِمن ناِقصاِت عقٍْل وِديٍن أَسـلَب       : "  �   وذَِلك هوانُ الْعقِْل فَقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ      

    نهاِل ِمنجِة        " ِلقُلُوِب الرادهِبالش قِْلِهناِن عقْصنِض ، ويِبالْح انُ ِديِنِهنقْصنو .  ـكْرفَالش
ف عقْلُه ، قَلَّ شكْره وصبره ، ومن        والصبر ِمن أَوصاِف أَهِل الديِن ، فَمن رق ِدينه وسخِ         

ترك الشكْر ِفي أَكْثَِر الْأَحواِل ، والصبر ِفي أَكْثَِر الْبلْوى ، فَقَد خرج ِمن أَوصـاِف أَهـِل     

                                      
ى أنـه للخطـاب     وجيوز فتحها عل  . بكسر الكاف خطاباً للواحدة اليت تولت اخلطاب        : (( قال احلافظ ابن حجر      ٤١٣
 ))العام
  )٣٠٤ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٥٧٤٤) (٥٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٤
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ه تعالَى ِفي ِصفَِة أَهِل النـاِر       قَالَ اللَّ ، الديِن والْعقِْل ، والنار مأْوى من لَا دِين لَه ولَا عقْلَ            
                 عم وضخا نكُنيِن واِب الدب ذَا ِمنفَه ، ِكنيالِْمس طِْعمن كن لَمو لِّنيصالْم ِمن كن قَالُوا لَم

           قِْل ، فَكَأَناِب الْعب ذَا ِمنيِن ، فَهِم الدوِبي كَذِّبا نكُنو اِئِضنيقَالَ   الْخ اللَّـاِتي لَـا    :  � ه
يشكُرنَ الْعطَاَء ، ولَا يصِبرنَ علَى الْبلَاِء ِفي عامِة أَوقَاِتِهن ، وأَكْثَِر حالَاِتِهن ِمـن النسـاِء                 

 فَِإذَا عامةُ مـن     قُمت علَى باِب النارِ   : "  � وقَد قَالَ النِبي    . فُساق ، والْفُساق ِفي الناِر      
 ٤١٥"يدخلُها النساُء 

يا معشر النساِء ، تصدقْن ، وأَكِْثرنَ اِالسِتغفَار ؛ فَـِإني رأَيـتكُن             : قوله  : " قال القرطيب   
 ما يخلِّصهن   أَكْثَر أَهِل الناِر ، هذا نداٌء جلميع نساء العامل إىل يوم القيامة ، وإرشاد هلن إىل               

 .من النار ، وهو الصدقةُ مطلقًا ، واجبها وتطوعها
ولو : أنّ املراد هنا القدر املشترك بني الواجِب والتطوع ؛ لقوله يف بعض طرقه              : والظاهر  

كُنِليح ِمن . 
قُلْت اسـتغِفروا   فَ{:سؤالُ املغفرة ، وقد يعبر به عن التوبة ؛ كما قال تعاىل             : واالستغفار  

توبوا إليه وإمنا عبر عن التوبِة باالستغفاِر       : سورة نوح، أي    ) ١٠(} ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا   
 .؛ ألنه إنما يصدر عن الندِم وحلِّ اإلصرار ، وذلك هو التوبة

          وهو جدير ، فحالُ املنافقني واألشرار ، مع اإلصرار ا االستغفارفأم     ، وتكثِري األوزار بالرد 
 ".االستغفار باللساِن توبةُ الكذَّابني: "وقد قال بعض العارفني 

اطَّلَع على نساٍء آدميات ، من نوع املخاطَبـات ،          : رأَيتكُنّ أَكْثَر أَهِل الناِر ، أي       : وقوله  
 علَى الناِر ، فَرأَيـتَ أكْثَـر        اطَّلَعت: ال أنفس املخاطبات ؛ كما قال يف الرواية األخرى          

 .أَهِلها النساَء
فلما مسع النساُء ذلك ، عِلمن أنَّ ذلك بسبب ذنٍب سبق هلن ، فبادرت هذه املرأةُ جلزالتها                 

وما : " وِشدِة حرصها على ما يخلِّص من هذا األمر العظيم ، فسأَلَت عن ذلك ، فقالت                
يدور : تكِْثرنَ اللَّعن ، وتكْفُرنَ العشري ، أي        :  بقوله    � ، فأجاا     " ر أَهِل الناِر؟  لَنا أَكْثَ 

                                      
٤١٥ -  اِذياِر ِللْكَلَابياِني الْأَخعى ِبممساِئِد الْمالْفَو رح٢٧٩(ب(  
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اللعن على ألسنتهن كثريا ملن ال جيوز لعنه ؛ وكأنَّ هذا كان عادةً جاريةً يف نساء العرب ،                  
ستحسنوا شيئًا ربما لعنوه    كما قد غَلَبت بعد ذلك على النساِء والرجال ، حتى إنهم إذا ا            

، وقد حكى بعضهم أنَّ قصيدةَ ابِن دريـٍد كانـت           !!" لَعنه اهللا ! ما أشعره : "، فيقولون   
، وقد  !!" لعنه اهللاُ ! ما أشعره : "امللعونة ؛ ألنهم كانوا إذا مسعوها ، قالوا         : تسمى عندهم   

 .الطرد والبعد: تقدم أنَّ أصل اللعن 
كفرانُ احلقوق  : الزوج ، والكفر    : هو املعاشر واملخالط مطلقًا ، واملراد به هنا         : العِشري  و

أَيكْفُـرنَ  : يكْفُرنَ ، قيل    : حديثُ املوطَّأ ، الذي قال فيه       : ؛ ويدلُّ على صحة األمرين      
حسنت ِإلَى ِإحداهن الدهر ، ثُـم       يكْفُرنَ العِشري ، ويكْفُرنَ اِإلحسانَ ، لَو أَ       : باهللا ؟ قال    

 ئًا ، قَالَتيش كِمن أَتا قَطُّ : رريخ كِمن تأَيا رم. 
الوقار والعقل ،   : اجلزالةُ  : "الشهامةُ واِحلدة ، مع العقل والرفق ؛ قال ابن دريد           : واجلَزالَة  

 .عطاٌء جزلٌ: ومنه الِعظَم من كلِّ شيء ، : وأصلُ اجلزالة 
  ة                : واللُّبقلب احلب يمومنه س ، هه ولبابه خالصةُ اإلنسان ولبي بذلك ؛ ألنالعقلُ ، مس :

 .لُبا
هو التثبت يف األمور ، والتحقيق فيها ، والبلوغُ فيها إىل غاية            : والعقلُ الذي نِقصه النساء     

 .خبالِف الرجالالكمال ، وهن يف ذلك غالبا 
 .اهلدوِء والوقاِر والتثبِت يف األمور: العلم ، وقد يقال على : وأصل العقل 

 . وللعلماِء خالف يف حد العقل املشترِط يف حد التكليف ليس هذا موضع ذكره
 ا ذكر الـنيب   العبادات ، وليس نقصانُ ذلك يف حقِّهن ذما هلن ؛ وإنم    : والدين هنا يراد به     

 ذلك ِمن أحواهلن على معىن التعجيِب من الرجال ، حيثُ يغلبهم من نقَـص عـن                  �
ما رأَيت ِمن ناِقصاِت عقْـٍل   :  � درجتهم ، ومل يبلُغْ كماهلم ؛ وذلك هو صريح قوله           

 : و مما قاله األعشى فيهن وِديٍن أَذْهب ِللُب الرجِل احلَاِزِم ِمن ِإحداكُن ؛ وذلك حن
غَلَب نغَاِلٍب ِلم رش نهو 

 .يغِلبن الِكرام ، ويغِلبهن اللِّئَام: وحنو قوهلم فيما جرى جمرى املثل 



 ١٧٩

مايدلُّ على أنَّ احلائض ال تصلِّي وال تصوم مدةَ حيِضها ، وهو جممع عليه ، وباهللا                : وفيه  
 ٤١٦".التوفيقتعاىل 

مشروعية اخلروج إىل املصلى يف     : ويف هذا احلديث من الفوائد    : " وقال احلافظ ابن حجر     
العيد، وأمر اإلمام الناس بالصدقة فيه، واستنبط منه بعض الصوفية جـواز الطلـب مـن                
األغنياء للفقراء وله شروط، وفيه حضور النساء العيد، لكن حبيث ينفردن عـن الرجـال               

وفيه جواز عظة اإلمام النساء على حدة وقد تقدم يف العلم، وفيه أن جحد              خوف الفتنة،   
النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكالم القبيح كاللعن والشتم، استدل النووي على أما             
من الكبائر بالتوعد عليها بالنار، وفيه ذم اللعن وهو الدعاء باإلبعاد من رمحة اهللا تعـاىل،                

 كان يف معني، وفيه إطالق الكفر على الذنوب اليت ال خترج عـن              وهو حممول على ما إذا    
كم تقـدم يف اإلميـان، وهـو        " بكفرهن  : "امللة تغليظا على فاعلها لقوله يف بعض طرقه       

كإطالق نفي اإلميان، وفيه اإلغالظ يف النصح مبا يكون سببا إلزالة الصفة اليت تعاب، وأن               
م تسهيال على السامع، وفيه أن الصدقة تـدفع         ال يواجه بذلك الشخص املعني ألن التعمي      

العذاب، وأا قد تكفر الذنوب اليت بني املخلوقني، وأن العقل يقبل الزيـادة والنقصـان،          
وكذلك اإلميان كما تقدم، وليس املقصود بذكر النقص يف النساء لومهن على ذلك ألنـه               

           ن، وهلذا رتب العذاب على ما      من أصل اخللقة، لكن التنبيه على ذلك حتذيرا من االفتتان
ذكر من الكفران وغريه ال على النقص، وليس، نقص، الدين منحصرا فيما حيصل به اإلمث               
بل يف أعم من ذلك قاله النووي، ألنه أمر نسيب، فالكامل مثال ناقص عن األكمل، ومـن                 

على ذلك احلائض ال تأمث بترك الصالة زمن احليض لكنها ناقصة عن املصلي، وهل تثاب                
هذا الترك لكوا مكلفة به كما يثاب املريض على النوافل اليت كان يعملـها يف صـحته                 

الظاهري أا ال تثاب، والفرق بينها وبني املريض أنـه          : وشغل باملرض عنها؟ قال النووي    
 يف كون هذا    -وعندي  . كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، واحلائض ليست كذلك         

 وقفة، ويف احلديث أيضا مراجعة املتعلم ملعلمه والتـابع          -كوا ال تثاب    الفرق مستلزما ل  
من اخللق العظيم والصفح اجلميـل       � ملتبوعه فيما ال يظهر له معناه، وفيه ما كان عليه           

                                      
 )٣٢ / ٢ (- املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤١٦



 ١٨٠

 ٤١٧."والرفق والرأفة، زاده اهللا تشريفا وتكرميا وتعظيما
       الن جوةَ زاِئشكَةَ أَنَّ علَيِن أَِبى موعن اب  ِإالَّ          - �  -ِبى ِرفُـهعئًا الَ تـيش عمسالَ ت تكَان 
        ِبىأَنَّ النو ، ِرفَهعى تتِفيِه ح تعاجقَالَ   - �  -ر  »    ذِّبع وِسبح نةُ  . » ماِئشع قَالَت

ِإنما ذَِلك  « قَالَت فَقَالَ   ) ريا  فَسوف يحاسب ِحسابا يسِ   ( فَقُلْت أَو لَيس يقُولُ اللَّه تعالَى       
 ِلكهي ابالِْحس وِقشن نم لَِكنو ، ضر٤١٨»الْع .  

مل  � ويف احلديث ما كان عند عائشة من احلرص على تقهم معاين احلديث، وأن النيب               " 
تفاوت وفيه جواز املناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب، و      . يكن يتضجر من املراجعة يف العلم     

وفيه أن السؤال عن مثل هذا مل يدخل فيما ي الصحابة عنه يف قولـه   . الناس يف احلساب  
عـن   � كنا ينا أن نسأل رسول اهللا       : "ويف حديث أنس  } ال تسأَلوا عن أَشياءَ   {:تعاىل  
  قَالَ النِبـي  :  وقد وقع حنو ذلك لغري عائشة، ففي حديث عن حفْصةَ ، قَالَت              ٤١٩"شيء  
ِإني َألرجو أَالَّ يدخلَ النار أَحد ، ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى ِممن شِهد بدرا ، والْحديِبيـةَ ،                 :  �

  قَالَت :  قُلْت :         قَالَ اللَّه قَد سولَ اِهللا ، أَلَيسا ري :}       كبلَى را كَانَ عهاِردِإالَّ و كُمِإنْ ِمنو
ا حقِْضيا ممت {   َقُولُ    : ، قَالِعيِه يمست أَلَم :}         ـاِفيه الظَّاِلِمني ذَرنا ، وقَوات ي الَِّذينجنن ثُم

} الَِّذين آمنوا ولَـم يلِْبسـوا     {: لَما نزلَت هِذِه اآليةُ     : ، وعن عبِد اِهللا ، قَالَ       ٤٢٠.}ِجِثيا
أَينا لَم يظِْلم نفْسه ؟ فَقَالَ      : ، وقَالُوا    � لٍْم شق ذَِلك علَى أَصحاِب رسوِل اِهللا        ِإميانهم ِبظُ 

يا بني الَ تشـِرك     {: لَيس كَما تظُنونَ ، ِإنما هو كَما قَالَ لُقْمانُ ِالبِنِه           :  � رسولُ اِهللا   
واجلامع بني هذه املسائل الثالث ظهور العموم يف        . ٤٢١. "}ظُلْم عِظيم ِباللَِّه ، ِإنَّ الشرك لَ    

ومل يقع مثل هذا    . فأوضح هلم أن املراد يف كل منها أمر خاص        . احلساب والورود والظلم  
من الصحابة إال قليال مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان             

ل عن املشكالت على من سأل تعنتا كما قال تعاىل          العريب، فيحمل ما ورد من ذم من سأ       
                                      

 )٤٠٦ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٤١٧
  )١٠٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤١٨
 )١١١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤١٩
 صحيح) ٤٢٨١)(٣٤٥ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -  سنن ابن ماجة- ٤٢٠
 )٤٢٤٠ (-) عامل الكتب(ومسند أمحد ) ٤٢٤٠)(١٦٤ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٤٢١
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ويف حـديث عاِئشـةَ ،      } فَأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنةِ          {:
  ولُ اِهللا    : قَالَتسأَ رقَر �  :}       هِمن ابالِْكت كلَيلَ عزالَِّذي أَن وه    أُم نه اتكَمحم اتآي

الِْكتاِب وأُخر متشاِبهات فَأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغـاَء الِْفتنـِة                
ِعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنـِد        وابِتغاَء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ اللَّه والراِسخونَ ِفي الْ         

فَِإذَا رأَيتم الَِّذين يجاِدلُونَ ِفيِه ، فَهم الَِّذين عنى اللَّه عـز       } ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُو اَأللْبابِ     
  موهذَرلَّ ، فَاحجن السؤال عن مثـل     ومن مث أنكر عمر على صبيغ ملا رآه أكثر م         . ٤٢٢و

  ٤٢٤" وعاقبه ٤٢٣ذلك
 : اخلالصة

استخدام األسلوب العقلي يف اإلقناع وسيلة جيدة تضمن وصول املعلومة إىل ذهن             ) ١(
 .  على ما أراده املتحدث  ،السامع

 . وإشراك التلميذ يف احملاورة لكي حيصل التفاعل ،مراعاة البساطة يف احملاورة العقلية ) ٢(

كقصـة  ،إىل أدىن شيء ممكن أن حيسه أو يعقله التلميذ        ) احملاورة العقلية   ( تقريب   ) ٣(
مثاالً من أقرب األشياء إليه وهي       �فضرب له الرسول    ،األعرايب الذي جاءه ولد أسود    

 . إبله 

 وهل هو ممن تؤثر فيه األدلة العقلية أم ال،مراعاة حال السامع ) ٤(

 ــــــــ
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 ) ٤٥٤٧ (- املكـرت    - وصـحيح البخـارى    -٢٤٧١٤) ٢٤٢١٠)(٥٠ / ٨ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ٤٢٢

  ) ٦٩٤٦ (- املكرت -وصحيح مسلم
)٦/٤٨( 

 صحيح) ١٤٦ (- املكرت -سنن الدارمى - ٤٢٣
 )١٩٧ / ١ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٢٤
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وذلك ألن القصة   . ب النفوس،وحشد احلواس كلها للقاص      القصة هلا قدرة عظيمة يف جذ     
بطبعها حمببة إىل النفس البشرية،ملا فيها من ذكر أخبار املاضـني،وذكر الوقـائع،والنوادر             
وغري ذلك،أضف إىل ذلك أن القصة من شأا أا تعلق بالذهن وال تكاد تنسى وهذا أمر                

ن  الكرمي بذكر القصص يف القرآن ملـا         ولذا فقد اعتىن القرآ   .واضح للعيان يعلمه كل أحد    
فيها من تسلية النفس،وتقوية العزائم،وأخذ العرب واالتعاظ ومعرفة أخبار املاضـني،وحفظ           

 .األحداث،وغريها كثري،والقرآن الكرمي مل يعرض هذه القصص رد التسلية فقط،ال 
وكذلك بيان  ، التوحيد بل إن املتأمل هلذه القصص جيد بني طياا وبني ثناياها تقرير مسائل           

وقد يوجد يف بعض منها بيـان       ،حكم اهللا الباهرة وسننه يف عباده اليت ال تتبدل وال تتغري          
قَالُواْ نفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاء ِبِه ِحملُ        {أحكام فقهية كقوله تعاىل يف قصة يوسف        

ِعيماْ ِبِه زأَنِعٍري وسورة يوسف) ٧٢(} ب. 
 :قال القرطيب ،اآلية كثري من األحكام الفقهية ويف هذه 

 : قال . الزعيم والكفيل واحلميل والضمني والقبيل سواء والزعيم الرئيس" 
 بسري ترى منه الفرانق أزورا... وإين زعيم إن رجعت مملكا 

 : وقالت ليلى األخيلية ترثي أخاها 
 يوم اللقاء من احلياء سقيما...وخمرق عنه القميص ختاله 

 حتت اللواء على اخلميس زعيما... ىت إذا رفع اللواء رأيته ح
وضمان اهول ال يصح ؟ قيل له       ،كيف ضمن محل البعري وهو جمهول     : إن قيل   -: الثانية  

غري أنه كان بـدل مـال       ،محل البعري كان معينا معلوما عندهم كالوسق ؛ فصح ضمانه         : 
وبذل مال  ،هم أو كان هذا جعالة    فلعله كان يصح يف شرع    ،وال حيل للسارق ذلك   ،للسارق

 .ملن كان يفتش ويطلب
 :يف هذه اآلية دليالن :  قال بعض العلماء -: الثالثة 

 جواز اجلُعل وقد أجيز للضرورة ؛ فإنه جيوز فيه من اجلهالة ما ال جيوز يف غريه :  أحدمها 
 ه فيه إذا جاء به ؛ من جاء بعبدي اآلبق فله دينار لزمه ما جعل، مىت قال اإلنسان-: الرابعة 



 ١٨٣

جواز الكفالة على الرجل ؛ ألن املؤذن الضـامن هـو غـري             :  الدليل الثاين    -: اخلامسة  
 ...يوسف عليه السالم  

 واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل مبال ؛ هل للطالب أن يأخذ مـن     -: السادسة  
 شاء منهما ؟ 

مما يتعلق بالذمـة مـن      ،وز النيابة فيها   الزعامة ال تكون إال يف احلقوق اليت جت        -: السابعة  
 ٤٢٥"....األموال 

يعلِّم  � وكثرياً ما كان     ،فمن هذا يعلم أن القصص هلا دور كبري يف تعليم الناس وتربيتهم           
أصحابه بطريق القَصِص والوقائع اليت يحدثُهم ا عن األقوام املاضني،فيكونُ هلا يف نفوِس             

 التوجيه،وتحظى منهم بأوىف النشاِط واالنتبـاه،وتقَع علـى         سامعيها أطيب األثر،وأفضلُ  
القلِب والسمع أطيب ما تكون،إذ ال يواجه فيها املخاطَب بأمٍر أو نهي،وإمنا هو احلـديثُ   

وقد سـن اهللا تعـاىل هـذا        . عن غريه،فتكونُ له منه الِعبرةُ واملوعظةُ والقُدوةُ واالئتساء         
وكُال نقُص عليك ِمن أنباِء الرسِل      : (،فقال سبحانه    � تعليمه لنبيه   األسلوب الكرمي يف    

كبه فُؤاد تثَبما ن. ( 
 .يف الترغيِب يف احلُب يف اهللا،واملؤاخاِة اخلاِلصِة للخِري والدين  � ومن ذلك حديثُه 

       ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نفع �  :  ارالً زجى ، قَالَ         أَنَّ ررٍة أُخيِفي قَر ا لَهأَخ  :  اللَّه دصفَأَر
أُِريد أَخا ِلي ِفـي     : أَين تِريد ؟ قَالَ     :  ، قَالَ    ٤٢٧ ، فَلَما أَتى علَيهِ    ٤٢٦لَه علَى مدرجِتِه ملَكًا   
      ِة ، فقَالَ لَهيِذِه الْقَره :     هبرٍة تمِنع ِمن كلَيع لْ لَهِفي اِهللا       :  ؟ قَالَ    ٤٢٨اه هي أُِحبأَن رالَ ، غَي

 ٤٢٩."فَِإني رسولُ اِهللا ِإلَيك ، ِإنَّ اللَّه جلَّ وعالَ قَد أَحبك كَما أَحببته ِفيِه: ، قَالَ 

                                      
 )٢٣١ / ٩ (- تفسري القرطيب  موافق للمطبوع - ٤٢٥
 ، وامللَك الذي أرصده اهللا تعاىل على طريق الرجل الزائر ألخيـه يف اهللا  أقعده يرقُبه: وأرصده . الطريق :   املدرجة    ٤٢٦

 .تعاىل ، كان يف صورة إنسان عادي ، ال يف صورِتِه على ِخلْقِتِه احلقيقية 
 .  أي امللَك للزائر املساِفِر لزيارة أخيه يف بلٍد آخر ٤٢٧
 .ن أجلها   أي تقوم بإصالحها وتساِفر إليه بسببها ، وتزوره م٤٢٨
 )٦٧١٤ ( - املكرت -وصحيح مسلم) ٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٩
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ِإرادته لَـه الْخيـر ، وأَنْ       محبة اللَّه عبده ِهي رحمته لَه ، وِرضاه عنه ، و          : قَالَ الْعلَماء   " 
وأَصل الْمحبة ِفي حق الِْعباد ميل الْقَلْب ، واَللَّه تعـالَى           . يفْعل ِبِه ِفعل الْمِحب ِمن الْخير       

    ذَِلك نه عزنب لِ    . مبا سهأَنالَى ، وعة ِفي اللَّه تبحل الْمِديث فَضذَا الْحاللَّـه   ِفي ه ـبح
تعالَى الْعبد ، وِفيِه فَِضيلَة ِزيارة الصاِلِحني والْأَصحاب ، وِفيِه أَنَّ الْـآدِميني قَـد يـرونَ                 

 ٤٣٠."الْملَاِئكَة 
والزيارة هلا فوائد منها هذا األجر العظيم ومنها أا تؤلف القلوب وجتمع الناس وتـذكر               

 ٤٣١م اجلاهل وفيها مصاحل كثرية يعرفها من جراالناسي وتنبه الغافل وتعل
حديثُه يف احلض علـى الرمحـِة       : بطريق القصص والوقائع املاضية أيضاً       � ومن تعليمه   

 .باحليوان واإلحسان إليه،والتحذيِر من أذاه واإلساءِة إليه 
 يمِشي ِبطَِريٍق ، اشتد علَيِه الْعطَش    بينما رجلٌ : ، قَالَ    � فعن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا        

                     ى ِمـنأْكُـلُ الثَّـرثُ ، يلْهي فَِإذَا كَلْب ، جرخ ثُم ، ِربا ، فَشلَ ِفيهزا فَنِبئْر دجفَو ،
غَ ِبي ، فَنزلَ الِْبئْر     لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب ِمن الْعطَِش ِمثْلَ الَِّذي بلَ        :  ، فقَالَ الرجلُ     ٤٣٢الْعطَِش

            قَى الْكَلْبفَس ، ِقيى رتِبِفيِه ح كَهسأَم اًء ، ثُمم فَّهلَأَ خ٤٣٣، فَم        لَه فَرفَغ ، لَه اللَّه كَرفَش ، 
 كَِبـٍد رطْبـٍة   ِفي كُلِّ ذَاِت:  � يا رسولَ اِهللا ، ِإنَّ لَنا ِفي الْبهاِئِم لَأَجرا ؟ فقَالَ           : فَقَالُوا  

ريف اإلحسان إىل كل ذي روٍح وحياٍة أجر : يعين .  ٤٣٤.أَج. 
رطوبةُ احلياة فيها ، وهي الزمةٌ لكبـد        : واملراد بالرطوبة يف الكبد     . أي يف كل كبٍد حيٍة      

يف اإلحسان إىل كل ذي حياة  حيواناً كـان أو  : اإلنسان أو احليوان ما دام حياً ، واملعىن   
 .  أجر إنساناً

                                      
 )٣٦٦ / ٨ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٣٠
 )٤٩٨ / ٢ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٤٣١
 .بطراوته ونداوته أي يلْحس الثرى بلسانه من شدة العطش ، ليتربد ) يأكلُ الثرى(ومعىن . التراب النِدي :   الثرى ٤٣٢
 !وذلك ألنَّ يديه مشغولتان بصعوِده من البئر.   أمسكه بفيه أي بفمه ٤٣٣
) ٣٠٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٥٩٩٦(- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٦٠٠٩ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٤٣٤

)٥٤٤( 
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غُِفر ِالمرأٍَة موِمسـٍة    «  قَالَ   - �  - عن رسوِل اللَِّه     - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
                 ـهثَقَتا ، فَأَوفَّهخ تعزفَن ، طَشالْع لُهقْتي ثُ ، قَالَ كَادلْهي ِكىأِْس رلَى رِبكَلٍْب ع ترم

زا ، فَناِرهِبِخم ا ِبذَِلكلَه ِفراِء ، فَغالْم ِمن لَه ت٤٣٥»ع.  
أي بسبب سقيها للكلب على الوجه املشروح فإنه تعاىل يتجاوز عن الكـبرية بالعمـل               " 

وهذا احلديث حيتمل كونه قبل النهي عن قتـل         : قال ابن العريب  . اليسري إذا شاء فضالً منه    
نه إمنا أمر بقتـل كـالب املدينـة ال          الكالب وكونه بعده فإن كان قبله فليس بناسخ أل        

البوادي على أنه وإن وجب قتله جيب سقيه وال جيمع عليه حر العطش واملوت، أال تـرى         
: أن املصطفى صلى اللّه تعاىل عليه وعلى آله وسلم ملا أمر بقتل اليهود شكوا العطش فقال               

ر الكلـب ألن  ال جتمعوا عليهم حر السيف والعطش فسقوا واستدل به على طهارة سـؤ       
ظاهره أا سقت الكلب من خفها ومنع باحتمال أن تكون صبته يف شـيء فسـقته أو                 
غسلت خفها بعد أو مل تلبسه على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، ولو قلنا به فمحله مـا مل                     

 ٤٣٦"ينسخ 
       ِبيأَنَّ الن ، رمِن عِن ابقَالَ    � وع ، :   أَةٌ ِفي ِهررِت امذِّبع        لَـما ، وهطِْعمت ا ، فَلَمهطَتبٍة ر

 ٤٣٧" تدعها تأْكُلُ ِمن خشاِش اَألرض
عذِّبِت امرأَةٌ ِفى ِهرٍة سجنتها حتى ماتـت        «  قَالَ   - � -وعن عبِد اللَِّه أَنَّ رسولَ اللَِّه       

      ا وهتمأَطْع الَ ِهى ارا النِفيه لَتخفَد           أْكُـلُ ِمـنا تهكَترت الَ ِهىا وهتسبح ا ِإذْ ِهىهقَتس
 ٤٣٩. »٤٣٨خشاِش اَألرِض

دخلِْت امرأَةٌ النار ِفي ِهرٍة ربطَتها ، فَالَ ِهـي  : قَالَ  � وعن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اِهللا      

                                      
  )٣٣٢١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤٣٥
 )٤٦ / ١٠ (- ٢دار فيض القدير، شرح اجلامع الصغري، اإلص - ٤٣٦
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٥٩٨٩(- املكـرت    -وصحيح مسلم ) ٢٣٦٥ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٤٣٧

٥٤٦)(٣٠٥( 
  أي هوامها وحشراِتها من فأرٍة وحنوها من احليوانات الصغرية - ٤٣٨
  )٦٨٤١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٣٩
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 ٤٤٠.كُلُ ِمن خشاِش اَألرِض حتى ماتتأَطْعمتها ، والَ ِهي أَرسلَتها تأْ
: سِمعت عبد اِهللا بن عمٍرو ، يقُـولُ   : سِمعت أَِبي يقُولُ    : وعن عطَاِء بِن الساِئِب ، قَالَ       

لَينا يحدثُنا ،   ، فَقَام وقُمنا ، فَصلَّى ثُم أَقْبلَ ع        � انكَسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اِهللا       
لَقَد عِرضت علَي الْجنةُ ، حتى لَو ِشئْت لَتعاطَيت ِمن قُطُوِفها ، وعِرضت علَـي               : فَقَالَ  

 ِحميِريةً سوداَء   امرأَةً: النار فَلَوالَ أَني دفَعتها عنكُم لَغِشيتكُم ، ورأَيت ِفيها ثَالَثَةً يعذَّبونَ            
طَِويلَةً ، تعذَّب ِفي ِهرٍة لَها ، أَوثَقَتها فَلَم تدعها تأْكُلُ ِمن خشاِش اَألرِض ، ولَم تطِْعمها                 

ـ                ي دعـدٍع   حتى ماتت ، فَِهي ِإذَا أَقْبلَت تنهشها وِإذَا أَدبرت تنهشها ، ورأَيت أَخـا بِن
سرقَهما ،   � صاِحب الساِئِبتيِن يدفَع ِبعموديِن ِفي الناِر ، والساِئبتاِن بدنتاِن ِلرسوِل اِهللا            

              ـاعتم ـِرقسِن يجالِْمح اِحبكَانَ صِنِه ، وجلَى ِمحِكئًا عتِن مجالِْمح اِحبص تأَيرو
ِإني لَم أَسِرق ، ِإنمـا      : ِمحجِنِه ، فَِإذَا خِفي لَه ذَهب ِبِه ، وِإذَا ظَهر علَيِه ، قَالَ              الْجاج بِ 

 ٤٤١.تعلَّق ِبِمحجِني
 ِفى يوٍم شِديِد    - � -وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ كَسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه             

رولُ اللَِّه     الْحسلَّى رفَص - � -           كَـعر ونَ ثُـمِخرلُوا يعى جتح اماِبِه فَأَطَالَ الِْقيحِبأَص 
فَأَطَالَ ثُم رفَع فَأَطَالَ ثُم ركَع فَأَطَالَ ثُم رفَع فَأَطَالَ ثُم سجد سجدتيِن ثُم قَام فَصنع نحوا                 

ِإنه عِرض علَـى كُـلُّ شـىٍء        « كَانت أَربع ركَعاٍت وأَربع سجداٍت ثُم قَالَ        ِمن ذَاك فَ  
        هذْتا ِقطْفًا أَخهِمن لْتاونت ى لَوتةُ حنالْج لَىع تِرضفَع هونولَجـا   -تهِمن لْـتاونقَالَ ت أَو 

ه وعِرضت علَى النار فَرأَيت ِفيها امرأَةً ِمن بِنى ِإسراِئيلَ تعـذَّب             فَقَصرت يِدى عن   -ِقطْفًا  
ِفى ِهرٍة لَها ربطَتها فَلَم تطِْعمها ولَم تدعها تأْكُلُ ِمن خشاِش اَألرِض ورأَيت أَبـا ثُمامـةَ        

وِإنهم كَانوا يقُولُونَ ِإنَّ الشمس والْقَمر الَ يخِسفَاِن        . ى النارِ عمرو بن ماِلٍك يجر قُصبه فِ     
               ِلـىجنى تتلُّوا حفَا فَصسا فَِإذَا خموهِريكُماِت اللَِّه يآي اِن ِمنتا آيمهِإنِظيٍم وِت عوِإالَّ ِلم

«.٤٤٢ 

                                      
 )  ٥٩٩٢ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٥٦٢١)(٤٣٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٠
 صحيح) ٥٦٢٢)(٤٣٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤١
  ) ٢١٣٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٤٢
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    ِرِمي قَتحِليل ِلتِديث دِفي الْحاب          ورش ام أَوِر طَعيا ِبغسهبِرمي ححتة ، ووهلَا  . ل الِْهرخا دأَمو
وذَكَر . النار ِبسبِبها فَظَاِهر الْحِديث أَنها كَانت مسِلمة ، وِإنما دخلَت النار ِبسبِب الِْهرة              

بت ِبكُفِْرها ، وِزيد ِفي عذَاا ِبسبِب الِْهرة ، واستحقَّت          الْقَاِضي أَنه يجوز أَنها كَاِفرة عذِّ     
هـذَا كَلَـام الْقَاِضـي ،       . ذَِلك ِلكَوِنها لَيست مؤِمنة تغفَر صغاِئرها ِباجِتناِب الْكَبـاِئر          

       هأَنة ، وِلمسم تا كَانهأَن اهنما قَداب موالصظَـاِهر          و ـوـا ها كَمِبهبار ِبسالن لَتخا د
 وهِذِه الْمعِصية لَيست صِغرية ، بلْ صارت ِبِإصراِرها كَِبرية ، ولَيس ِفي الْحـِديث               الْحِديث ، 

 ٤٤٣." أَعلَم واللَّه. أَنها تخلُد ِفي النار ، وِفيِه وجوب نفَقَة الْحيوان علَى ماِلكه 
: فَقُلْنا  ،وهو متوسد بردةً لَه ِفي ِظلِّ الْكَعبةِ       � شكَونا ِإلَى رسوِل اِهللا     : قَالَ  ،عن خبابٍ و

ـ      : أَالَ تدعو لَنا ؟ فَقَالَ      ،أَالَ تستنِصر لَنا   ي قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ الرجلُ فَيحفَـر لَـه ِف
ويمشطُ ِبأَمشـاِط   ،فَيجعلُ ِبِنصفَينِ ،فَيجعلُ ِفيها فَيؤتى ِبالِْمنشاِر فَيوضع علَى رأِْسهِ      ،اَألرِض

فَما يصِرفُه ذَِلك عن ِديِنِه ،واللَِّه لَيِتمن هذَا اَألمر حتـى           ،الْحِديِد ِفيما دونَ عظِْمِه ولَحِمهِ    
ِمـهِ            يلَى غَنع الذِّئْبو ِإالَّ اللَّه افخالَ ي،تومرضاَء ِإلَى حعنص ِمن اِكبالر ِسري، كُملَِكنو

 ٤٤٤.تستعِجلُونَ
فيها من احلكم والعرب ال يعلمها إال من أعطاها حقهـا   �فهذه القصة اليت ساقها الرسول      

وفيها ثبـات مـن   ،ة ماضيةوغريه ألهل التوحيد سن   ففيها أن االبتالء بالتعذيب     ،من التأمل 
وفيها إخبار بالغيـب    ،كان قبلنا على احلق ال يصده عن دينه شيء ولو كان الثمن حياته            

: ( وفيها بيان فضيلة الصـرب وذم االسـتعجال بقولـه    ،عندما أخرب عن ظهور هذا الدين   
 ) .ولكنكم تستعجلون 

انه سيتم هذا األمر يعين سيتم ما جاء به الرسول          أن اهللا سبح  � أقسم   : " قال ابن عثيمني    
من دعوة اإلسالم حىت يسري الراكب من صـنعاء إىل حضـرموت ال خيشـى إال اهللا                 �

والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أي فاصربوا وانتظروا الفرج من اهللا فإن اهللا سيتم              

                                                                                               
 األمعاء: القُصب -هوام األرض وحشراا واحده خشاشة : اخلشاش 

 )٤١٥ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٤٣
 )٦٩٤٣ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٦٦٩٨) (٩١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٤
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 اهللا حيـث وقـع      ففي هذا احلديث آية من آيات     �هذا األمر وقد صار األمر كما أقسم        
 .�األمر مطابقاً ملا أخرب به النيب 

حيث صدقه اهللا مبا أخرب به وهذه شهادة له من اهللا بالرسالة كمـا              �وآية من آيات النيب     
قال اهللا لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهللا شـهيداً                

داء املسلمني وإذا صـرب اإلنسـان ظفـر    وفيه أيضاً دليل على وجوب الصرب على أذية أع  
فالواجب على اإلنسان أن يقابل ما حيصل من أذية الكفار بالصرب واالحتساب وانتظـار              

 .الفرج وال يظن األمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة 
 .قد يبتلي اهللا عز وجل املؤمنني بالكفار يؤذم ورمبا يقتلوم كما قتلوا األنبياء 

رائيل قتلوا األنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأعظم مـن املسـلمني،             اليهود من بين إس   
فليصرب ولينتظر الفرج وال ميل وال يضجر بل يبقى راسيا كالصخرة والعاقبة للمتقني واهللا              

 .تعاىل مع الصابرين 
فإذا صرب وثابر وسلك الطرق توصل إىل املقصود ولكن بدون فوضى وبـدون اسـتنفار               

 منظمة ألن أعداء املسلمني من املنافقني والكفار ميشون على خطا ثابتة            وبدون إثارة بطريق  
 .منظمة وحيصلون مقصودهم 

أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حىت يثوروا ويستنفروا فإنه قد يفوم شيء كثري             
 .ورمبا حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا إن كانوا قد بنوا شيئاً 

ل بتؤده ويوطن نفسه وخيطط ختطيطاً منظماً يقضي به علـى      لكن املؤمن يصرب ويتئد ويعم    
أعداء اهللا من املنافقني والكفار ويفوت عليهم الفرص ألم يتربصون الدوائر بأهل اخلـري              
يريدون أن يثريوهم حىت إن حصل من بعضهم ما حيصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا               

 .الذي نريد وحصل بذلك شر كبري 
 كـان   - وأنتم أحق بالصرب منه      -صحابه اصربوا فاملؤمن فيمن قبلكم      قال أل �فالرسول  

يعمل به هذا العمل ويصرب فأنتم يا أمة حممد أمة الصرب واإلحسان فاصربوا حىت يـأيت اهللا                 
 .بأمره والعاقبة للمتقني 
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فأنت أيها اإلنسان ال تسكت عن الشر ولكن اعمل بنظام وبتخطيط وحبسـن تصـرف               
هللا وال متل فالدرب طويل ال سيما إذا كنت أول الفتنة فإن القائمني ا              وانتظر الفرج من ا   

سوف حياولون ما استطاعوا أن يصلوا إىل قمة ما يريدون فاقطع عليهم السـبيل وكـن                
أطول منهم نفساً وأشد منهم مكراً فإن هؤالء األعداء ميكـرون وميكـر اهللا واهللا خـري                 

  ٤٤٥".املاكرين واهللا املوفق 
خـرج ثَالَثَـةٌ يمشـونَ      «  قَالَ   - �  - عِن النِبى    - رضى اهللا عنهما     - عمر   عِن ابنِ 

 طَرالْم مهابلٍ    ،فَأَصبلُوا ِفى غَاٍر ِفى جخةٌ    ،فَدرخص ِهملَيع طَّتحفَان .     مـهضعقَالَ فَقَـالَ ب
ِإنى كَانَ ِلى أَبواِن شـيخاِن      ،فَقَالَ أَحدهم اللَّهم  . ه  ِلبعٍض ادعوا اللَّه ِبأَفْضِل عمٍل عِملْتمو     

فَـأَِجىُء ِبـالِْحالَِب فَـآِتى ِبـِه أَبـوى          ،ثُم أَِجىُء فَأَحلُب  ،فَكُنت أَخرج فَأَرعى  ،كَِبرياِن
 قَالَ  -فَِجئْت فَِإذَا هما ناِئماِن     .  لَيلَةً   فَاحتبست،ثُم أَسِقى الصبيةَ وأَهِلى وامرأَِتى    ،فَيشرباِن

حتى ،فَلَم يزلْ ذَِلك دأِْبى ودأْبهمـا     ،والصِبيةُ يتضاغَونَ ِعند ِرجلَى   ، فَكَِرهت أَنْ أُوِقظَهما   -
         اب ذَِلك لْتى فَعأَن لَمعت تِإنْ كُن ماللَّه رالْفَج ا       طَلَعهى ِمنرةً نجا فُرنع جفَافْر ِهكجاَء وِتغ

وقَالَ اآلخر اللَّهم ِإنْ كُنت تعلَم أَنى كُنت أُِحب امرأَةً ِمـن            . قَالَ فَفُِرج عنهم    . السماَء  
الُ ذَِلك ِمنها حتى تعِطيها ِمائَةَ ِديناٍر       فَقَالَت الَ تن  ،بناِت عمى كَأَشد ما يِحب الرجلُ النساءَ      

والَ تفُض الْخـاتم ِإالَّ    ،فَلَما قَعدت بين ِرجلَيها قَالَِت اتِق اللَّه      ،فَسعيت ِفيها حتى جمعتها   . 
لْت ذَِلك ابِتغـاَء وجِهـك فَـافْرج عنـا       فَِإنْ كُنت تعلَم أَنى فَع    ،فَقُمت وتركْتها . ِبحقِِّه  
 .قَالَ فَفَرج عنهم الثُّلُثَيِن ،فُرجةً

            هتطَيٍة فَأَعذُر ٍق ِمنا ِبفَرأَِجري ترأْجتى اسأَن لَمعت تِإنْ كُن ماللَّه رقَالَ اآلخأَنْ   ،و ى ذَاكأَبو
ثُم جاَء فَقَالَ يا عبد     ،فَزرعته حتى اشتريت ِمنه بقَرا وراِعيها     ، ذَِلك الْفَرقِ  فَعمدت ِإلَى ،يأْخذَ

. فَقَالَ أَتستهِزئ ِبـى  . فَِإنها لَك   ،فَقُلْت انطَِلق ِإلَى ِتلْك الْبقَِر وراِعيها     . اللَِّه أَعِطِنى حقِّى    
اللَّهم ِإنْ كُنت تعلَم أَنى فَعلْـت ذَِلـك ابِتغـاَء    . أَستهِزئ ِبك ولَِكنها لَك قَالَ فَقُلْت ما    

                                      
رقم ) ٧١٢٦ / ٩ (-وانظر فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة       )١٢٧ / ١ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني       - ٤٤٥

 ..)ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه(.. شرح حديث٦٨٤٥٩الفتوى 
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  ٤٤٦»فَكُِشف عنهم . وجِهك فَافْرج عنا 
دليل على اإلخالص هللا عز وجل يف العمل وأن اإلخـالص          : ويف هذا : "  وقال ابن تيمية    

لعمل فتقبل اهللا منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراجاً          عليه مدار كبري يف قبول ا     
 .ال يستطيعون اخلروج منه 

الثاين توسل إىل اهللا عز وجل بالعفة التامة وذلك أنه كان له ابنة عم وكان حيبـها حبـاً                   
شديداً كأشد ما حيب الرجال النساء فأراداها عن نفسها أي بالزنا ليزين ـا ولكنـها مل                 

بت، فأملت ا سنة من السنني أي أصاا فقر وحاجة فاضـطرت إىل أن جتـود                توافق وأ 
بنفسها يف الزنا من أجل الضرورة وهذا ال جيوز، ولكن هذا الذي حصل فجـاءت إليـه                 

 .مائة وعشرين جنيهاً من أجل أن متكنه من نفسها : فأعطاها مائة وعشرين ديناراً أي
س منها جملس الرجل من امرأته على أنه يريد         ففعلت من أجل احلاجة والضرورة، فلما جل      

 .اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقه : أن يفعل ا قالت هذه الكلمة العجيبة العظيمة
فخوفته باهللا عز وجل وأشارت إليه إال أنه إن أراد هذا باحلق فال مانع عندها لكن كونـه                  

 وهلذا قالت له اتق اهللا فلمـا        يفض اخلامت بغري حق هي ال تريده، ترى أن هذا من املعاصي           
قالت هذه الكلمة اليت خرجت من أعماق قلبها دخلت يف أعماق قلبه وقام عنها وهـي                
أحب الناس إليه، يعين ما زالت رغبته عنها وال كرهها بل حبها باق يف قلبه، لكن أدركه                 

، مث  خوف اهللا عز وجل فقام عنها وترك هلا الذهب الذي أعطاها مائة وعشـرين دينـاراً               
اللهم إن كنت فعلت هذا ألجلك فافرج عنا ما حنن فيه فانفجرت الصخرة إال أم                : قال

ال يستطيعون اخلروج وهذا من آيات اهللا ألن اهللا على كل شيء قدير لو شاء اهللا تعـاىل                  
 .النفرجت عنهم ألول مرة 

أراد أن ولكنه سبحانه وتعاىل أراد أن يبقي هذه الصخرة حىت يتم لكل واحد منـهم مـا             
 .يتوسل به من صاحل األعمال 

                                      
  )٧١٢٧ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٢٢١٥ (- املكرت - صحيح البخارى٤٤٦

 يبكون ويصيحون: يتضاغون -لنب اإلناء الذى حيلب فيه ال: احلالب 
 مكيال يسع ستة عشر رطال: الفرق 
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أما الثالث فتوسل إىل اهللا عز وجل باألمانة واإلصالح واإلخالص يف العمل فإنه يذكر أنه               
استأجر أجراء، على عمل من األعمال فأعطاهم أجورهم إال رجالً واحداً ترك أجره فلم              

شراء وغري ذلك حىت منـا  يأخذه، فقام هذا املستأجر فثمر املال فصار يتكسب به بالبيع وال  
 .وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة 

ففي هذا احلديث من الفوائد والعرب فضيلة بر الوالدين وأنه من األعمال الصاحلة اليت يفرج               
 .ا الكربات ويزيل ا الظلمات 

لـك مـن    وفيه فضيلة العفة عن الزنا وأن اإلنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذ               
أن هذا من السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال            � أفضل األعمال وقد ثبت عن النيب       

 .ظل إال ظله رجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا 
فهذا الرجل مكنته هذه املرأة اليت حيبها من نفسها فقام خوفاً من اهللا عز وجـل فحصـل                  

 .ن ممن يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله عنده كمال العفة فريجى أن يكو
ويف هذا احلديث دليل على فضل األمانة وإصالح العمل للغري فإن هذا الرجل بإمكانه ملـا        
جاءه األجري أن يعطيه أجره ويبقي هذا املال له، ولكن ألمانته وثقته وإخالصـه ألخيـه                

 .ونصحه له أعطاه كل ما أمثر أجره 
ث بيان قدرة اهللا عز وجل حيث إنه تعاىل أزال عنهم الصخرة بإذنه             ومن فوائد هذا احلدي   

 .مل تأت سيارة تزيلها ومل يأت رجال يزحزحوا وإمنا هو أمر اهللا عز وجل 
أمر اهللا هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم مث أمرها أن تنفرج عنهم واهللا سبحانه على                

 .كل شيء قدير 
 .لدعاء فإنه مسع دعاء هؤالء واستجاب هلم أن اهللا مسيع ا: وفيه من العرب
اللهم : أن اإلخالص من أسباب تفريج الكربات ألن كل واحد منهم يقول          : وفيه من العرب  

 .إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما حنن فيه 
أما الرياء والعياذ باهللا والذي ال يعمل األعمال إال رياء ومسعة حىت ميدح عند الناس فـإن                 

 لزبد يذهب جفاء ال ينتفع منه صاحبه نسأل اهللا أن يرزقنا وإياكم اإلخالص له هذا كا
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اإلخالص هو كل شيء ال جتعل نصيباً من عبادتك ألحد اجعلها كلها هللا عز وجل حـىت            
قَـالَ اللَّـه     « -�-عن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        تكون مقبولة عند اهللا ألنه ثبت       

كاربت                ـهكْترِرى تِعى غَيِفيِه م كرالً أَشمِملَ عع نِك مرِن الشكَاِء عرى الشا أَغْنالَى أَنعتو 
 كَهِشر٤٤٨ ".واهللا املوفق .   ٤٤٧»و   

والقصص يف السنة كثرية ولوال اإلطالة لسقت بعضاً منـها ولكـن أكتفـي بإشـارات                
وقصة نـيب اهللا    ..الذين أتاهم امللك  ) واألقرع  ،األبرصو،األعمى(فمنها قصة الثالثة    ،إليها

 . وغريها كثري ،موسى عليه السالم مع اخلضر
وبيان ،بل عليه بيان مواضع العرب منها     ،أن ال يكون مهه سرد القصص فقط      .. وعلى املعلم   

 . إخل .. وبيان األحكام الواردة فيها إن كان فيها أحكام ،الفوائد املستنبطة من القصة
 : الصةاخل
وهلا تأثري عجيب يف جذب انتباه السامع وحفظ أحـداث          ،القصص تألفها النفوس   ) ١(

  .القصة بسرعة

 .القصة مل توضع للتسلية اردة فقط بل لالعتبار واالتعاظ والتعلم  ) ٢(

خصوصـاً إذا كانـت     ،القصص هلا أثرها البالغ يف التأثري على سلوكيات الطالب         ) ٣(
 .القصة واقعية وتعاجل قضايا هامة 

وإعطاؤها قدراً كبرياً من االهتمـام      ،القصة وسيلة قوية للتعليم فيجب االعتناء ا       ) ٤(
.٤٤٩   

 ــــــــ 
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  )٧٦٦٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٤٧
 )٤٥ / ١ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٤٤٨
 ))قصة أصحاب القرية دروس وعرب (( وكتايب )) قصة قارون دروس وعرب (( انظر كتايب  - ٤٤٩
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حيتاج املعلم واملريب إىل وسيلة تقرب املسألة املعقدة أو املعضلة إىل األذهـان،أو توضـح               
بعض الصعوبات يف إيصال املعلومات     وبأسلوب آخر فإن املعلم قد تواجهه       .الفكرة الصعبة 

إىل ذهن السامع،فيحتاج إىل وسيلة أخرى مساعدة حتل هذا اإلشكال،وتفتح اال أمـام             
 .ذهن الطالب فيتعلم املسألة الصعبة بسهولة ويسر

والظهور واحلضور والتأثري   ، صيغة املثل وما يشتق منها تفيد التصوير والتوضيح        :واملثل لغة   
  . ٤٥٠يء املضروب املمثل به الذي تتضح به املعاين وهو صفة الشيء أيضاً فاملثل هو الش. 

أَلَم تر كَيـف    { :فمن ذلك قوله تعاىل     : وهي كثرية جداً    ،والقرآن الكرمي حافل بذكر األمثال    
           ا ِفي السهعفَرو ا ثَاِبتلُهٍة أَصبرٍة طَيجةً كَشبةً طَيثَالً كَِلمم اللّه براء  ضـا   )٢٤(مِتي أُكُلَهؤت

ومثلُ كَِلمـٍة خِبيثَـٍة      )٢٥(كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها ويضِرب اللّه اَألمثَالَ ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ           
 سورة إبراهيم) ٢٦(} كَشجرٍة خِبيثٍَة اجتثَّت ِمن فَوِق اَألرِض ما لَها ِمن قَراٍر 

ياءَ       بِقيالَ اَألشاِبقَاِت حاِت السالَى ِفي اآليعاُهللا ت ِة       ،نِديداِل الشواَأله ِة ِمنِفي اآلِخر هالَقُونا يمو
  منهاِر جاِت ا،ِفي ننِفي ج ِهمبر دٍز ِعنفَو ِمن هالُوننا يماِر وراِء اَألبدعالَ السح نيا بِعـيِم  كَملن .

ِلتقِْريِب الصورِة ِإلَى العقُوِل واَألفْهاِم     ،ويوضح الفَرق بينهما  ،ثُم ضرب مثَالً يبين حالَ الفَِريقَينِ     
وضعه املَوِضع الالَِّئق   كَيف ضرب اُهللا مثَالً و    ،أَلَم تعلَم يا أَيها اِإلنسانُ ِعلْم اليِقنيِ      : فَقَالَ تعالَى   

وِهي اِإلميانُ الثَّاِبت ِفي قَلِْب املُؤِمِن الِذي يرفَـع ِبـِه عملُـه ِإلَـى               ( فَشبه الكَِلمةَ الطَّيبةَ    ،ِبِه
لَِة املَنظَِر الِتي أَصلُها راِسـخ      ِبالشجرِة املُثِْمرِة اجلَِمي  ،)وتنالُه بركَته وثَوابه ِفي كُلِّ وقٍْت       ،السماِء

 .ِفي اَألرِض وفُروعها متصاِعدةٌ ِإىل السماِء 
كَـذَِلك  ،وِفي كُلٍّ آٍن ِبِإذِْن ربها اهللاِ     ،  وهِذِه الشجرةُ الطَّيبةُ تكُونُ علَيها ِثمارها ِفي كُلِّ ِحنيٍ        

وِفي كُـلِّ   ،ِفي كُـلِّ وقْـتٍ    ،ع لَه عملٌ صاِلح آناَء اللَّيِل وأَطْراف النهـارِ        املُؤِمن الَ يزالُ يرفَ   
ويِزيد ِفي ِإيضاِحها لَهـم لَعلَّهـم   ،واُهللا يضِرب اَألمثَالَ ِللناِس ِليقَرب اُألمور ِإلَى أَفْهاِمِهم      ،ِحٍني

 .يتِعظُونَ ويتذَكَّرونَ 
شـجرةً خِبيثَـةً كَاحلَنظَـِل      ،)كَِلمٍة خِبيثٍَة   (  وضرب اُهللا تعالَى مثَالً ِلكَِلمِة الكُفِْر وما ماثَلَها         

                                      
والكالم ) دار املعرفة   .ط(  حتقيق سعيد حممد منر اخلطيب       ٢٨ص. يم اجلوزية   البن الق .  األمثال يف القرآن الكرمي      -٤٥٠

 .من قول احملقق 
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وقَِد اقْتِلعت ِمـن    ،وفُروعها الَ تتجاوز سطْح اَألرضِ    ،لَيس لَها جذُور ثَاِبتةٌ ِفي اَألرضِ     ،ونحِوِه
 .وأُلِْقيت ،األًَرِض ألنَّ عروقَها قَِريبةٌ ِمن سطِْح اَألرِضفَوِق 

         اموالَ دا ولَه اتةَ اخلَِبيثَةَ الَ ثَبرجِذِه الشا أَنَّ هاملَذَاقِ  ،كَم را مهرثَمو،     ومـدالَ ي الكُفْر كَذَِلك
تثْبالَ يةٌ ،وِخيمو هتاِقبع٤٥١.و 
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس تـأْمرونَ        : رِضي اللَّه عنهما ِفي قَوِلِه تعالَى       ،  عباٍس   وعِن ابنِ 

ونهم علَيِه  تأْمرونهم أَنْ يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه والِْإقْرار ِبما أَنزلَ اللَّه وتقَاِتلُ            : ِبالْمعروِف يقُولُ   
وهو أَنكَـر   ، وتنهونهم عِن الْمنكَِر والْمنكَر هو التكِْذيب       ، ولَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه أَعظَم الْمعروِف       ، 

و كَِلمـةَ الَّـِذين كَفَـروا       ،هِهي لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّ    : قَالَ  ، وكَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا     : الْمنكَِر وِفي قَوِلِه    
ِللَِّذين أَحسنوا الْحسنى وِزيادةٌ يقُولُ ِللَِّذين شِهدوا أَنْ لَا         : السفْلَى وِهي الشرك ِباللَِّه وِفي قَوِلِه       

ِإنَّ اللَّـه  : هادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وِفي قَوِلِه       يقُولُ ش ، لَه دعوةُ الْحق    : ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْجنةَ وِفي قَوِلِه       
ِإلَّا مِن اتخذَ ِعند الرحمِن     : وِفي قَوِلِه   ، شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه       : يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن يقُولُ     

ويبرأُ ِمن الْحوِل والْقُوِة ولَا يرجو ِإلَّا اللَّه وِفي قَوِلِه          ،  لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه      الْعهد شهادةُ أَنْ  : عهدا قَالَ   
: وِفي قَوِلـِه    ، الَِّذين ارتضاهم ِبشهادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه         : ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى يقُولُ       : 

  نا      مهِمن ريخ ِة فَلَهنساَء ِبالْحقُولُ  ، جي :       ريِه الْخلَ ِإلَيصا وهفَِمن ِإلَّا اللَّه اَء ِبلَا ِإلَهج نم ،  ـنمو
الصـدِق  والَِّذي جاَء بِ  : فَكُبت وجوههم ِفي الناِر وِفي قَوِلِه       : جاَء ِبالسيئَِة وهو الشرك يقُولُ      

وِفـي  ، اتقُوا الشرك   : ِبرسوِلِه أُولَِئك هم الْمتقُونَ يقُولُ      : جاَء ِبلَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وصدق ِبِه يعِني         
هادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّـه       ِإلَّا من أَِذنَ لَه الرب ِبش     : قَوِلِه ِإلَّا من أَِذنَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا يقُولُ          

وِفي قَوِلِه مثَلًا كَِلمةً طَيبةً شهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه كَشجرٍة طَيبٍة وهـو               ، وِهي منتهى الصواِب    
  ِمنؤفِ : الْم ثَاِبت ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهي ا ثَاِبتلُهِمِن أَصؤقُـولُ  ، ي قَلِْب الْماِء يما ِفي السهعفَرو :

الشرك كَشجرٍة خِبيثٍَة   : ومثَلُ كَِلمٍة خِبيثٍَة يقُولُ     : ثُم قَالَ   ، يرفَع ِبها عملُ الْمؤِمِن ِإلَى السماِء       
الشرك لَيس لَه أَصلٌ يأْخذُ ِبـِه  : لَها ِمن قَراٍر يقُولُ اجتثَّت ِمن فَوِق الْأَرِض ما ، الْكَاِفر : يعِني  

 ٤٥٢"ولَا يقْبلُ اللَّه مع الشرِك عملًا ، الْكَاِفر ولَا برهانٌ 

                                      
 )١٧٧٥ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤٥١
٤٥٢ -  ِقيهيِللْب فَاتالصاُء ومحسن ) ٢٠٥(الْأَس 



 ١٩٥

ـ   : ِفي قَوِلِه   ،سِمعت الرِبيع بن أَنسٍ   : قَالَ  ،وعن سلَيمانَ بِن عاِمرٍ    وق بعـٍض   ظُلُمات بعضها فَ
فَكَذَِلك مثَلُ الْكَاِفِر ِفي الْبحِر ِفي ظُلْمِة اللَّيِل ِفي لُجِة الْبحِر فَِهي ظُلُمـات ِإحـداهن                : " قَالَ  

          تي ووٍر فَهن ِمن ا لَهِلِه فَمِإلَى قَو جوِقِه مفَو ِمن جوم اهشغي يٍر لُجحلُ ِفي بـٍس  اللَّيمِفي خ قَلَّب
ِمن فَوِقـِه   ،يغشاه موج ِمن فَوِقِه مـوج     ،وذَِلك أَنَّ عملَه كَظُلْمِة اللَّيِل ِفي لُجِة الْبحرِ       ،ِمن الظُّلَمِ 
ابحضٍ   ،سعب قا فَوهضعب اتالظُّلَمِ   ،ظُلُم ةٌ ِمنسمِذِه خـ     ،فَه سمِفـي خ قَلَّبتي وهو   ٍة ِمـن

ومِصـريه ِإلَـى    ،وعملُه ظُلْمةٍ ،وكَلَامه ِفي ظُلْمةٍ  ،ومخرجه ِفي ظُلْمةٍ  ،فَمدخلُه ِفي ظُلْمةٍ  ،الظُّلَِم
ِإنَّ اللَّـِه   ،ِهفَكَذَِلك ميت الْأَحياِء يمِشي ِفي الناِس لَا يدِري ما لَه وماذَا علَي           ،الظُّلُماِت يوم الِْقيامةِ  

ثُم ِإنه لَا خيـر ِفـي       ،ِإنَّ الِْإميانَ ِفي الدنيا هو النور يوم الِْقيامةِ       ،ومعِصيته ظُلْمةً ،جعلَ طَاعته نورا  
 علَا فَرلٌ وأَص لَه سٍل لَيملَا عٍل و٤٥٣"قَو 

والكلمة اخلبيثـة   ... ها ثابت وفرعها يف السماء      إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصل      
هو مشهد مـأخوذ مـن جـو        .. اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار         ،كالشجرة اخلبيثة 

وشجرة النبـوة هنـا    . ومصري هؤالء وهؤالء بوجه خاص    ،ومن قصة النبيني واملكذبني   ،السياق
نبيـا مـن   .. أكال جنيا طيبا ،وهي تؤيت أكلها كل فترة    ،وظل إبراهيم أيب األنبياء عليها واضح     

 ..يثمر إميانا وخريا وحيوية .. األنبياء 
وأعرض ، أبعـد مـن هـذا آفاقـا        - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة         -ولكن املثل   

 .وأعمق حقيقة،مساحة
ثابتـة ال تزعزعهـا     .. ثابتة سامقة مثمرة    .  كالشجرة الطيبة  - كلمة احلق    -إن الكلمة الطيبة    

 وإن خيل للبعض أا     -تعصف ا رياح الباطل وال تقوى عليها معاول الطغيان          وال  ،األعاصري
تطل على الشر والظلم والطغيان من      ، سامقة متعالية  -معرضة للخطر املاحق يف بعض األحيان       

ألن ، مثمرة ال ينقطـع مثرهـا      - وإن خيل إىل البعض أحيانا أن الشر يزمحها يف الفضاء            -عل  
 .. املتكاثرة آنا بعد آن بذورها تنبت يف النفوس

 كالشجرة اخلبيثة قد يج وتتعاىل وتتشابك وخييـل إىل          - كلمة الباطل    -وإن الكلمة اخلبيثة    

                                      
 حسن ) ١٣٦٥٠(تفِْسري ابِن أَِبي حاِتٍم  - ٤٥٣
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وتظل جـذورها   ،ولكنها تظل نافشة هشة   . بعض الناس أا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى       
فال ،ن فوق األرض  وما هي إال فترة مث جتتث م      .. يف التربة قريبة حىت لكأا على وجه األرض         

 .قرار هلا وال بقاء
إمنـا هـو الواقـع يف       . وال جمرد عزاء للطيبني وتشـجيع     ،ليس هذا وذلك جمرد مثل يضرب     

 .ولو أبطأ حتققه يف بعض األحيان،احلياة
والشر كـذلك ال    .. مهما زمحه الشر وأخذ عليه الطريق       . واخلري األصيل ال ميوت وال يذوي     

 وعنـد مـا     - فقلما يوجد الشر اخلـالص       -خلري املتلبس به    يعيش إال ريثما يستهلك بعض ا     
فإنه يتـهالك ويتهشـم مهمـا تضـخم         ،يستهلك ما يالبسه من اخلري فال تبقى فيه منه بقية         

 .واستطال
فهـي أمثـال    ..» ويضِرب اللَّه الْأَمثالَ ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     «! وإن الشر بشر  ! إن اخلري خبري  

 .ولكن الناس كثريا ما ينسونه يف زمحة احلياة،واقع يف األرضمصداقها 
أصلها ثابت  : فريمسها  ،اليت يشارك التعبري يف تصوير معىن الثبات وجوه       ،ويف ظل الشجرة الثابتة   

قائم أمام العني يوحي بالقوة     ،وفرعها سامق ذاهب يف الفضاء على مد البصر       ،مستقر يف األرض  
 .والثبات

يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحيـاِة         «: ة مثال للكلمة الطيبة     يف ظل الشجرة الثابت   
 ..» الدنيا وِفي الْآِخرِة

ويِضـلُّ اللَّـه    «: ويف ظل الشجرة اخلبيثة اتثة من فوق األرض ما هلا من قرار وال ثبـات                
يثبت اللّه الذين آمنـوا يف      ! ظالل املعاين كلها يف السياق    فتتناسق ظالل التعبري و   .. » الظَّاِلِمني

املثمـرة بالعمـل    ،الثابتة يف الفطر  ،احلياة الدنيا ويف اآلخرة بكلمة اإلميان املستقرة يف الضمائر        
ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول وبوعـده للحـق         . الصاحل املتجدد الباقي يف احلياة    

ال تتخلف وال تتفـرق     ،وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة    .. خرة  والفوز يف اآل  ،بالنصر يف الدنيا  
 .وال ميس أصحاا قلق وال حرية وال اضطراب،ا السبل

و الظلم يكثر استعماله يف السياق القرآين مبعىن الشرك         (ويضل اللّه الظاملني بظلمهم وشركهم      
 واخلرافات واتبـاعهم    واضطرام يف تيه الظلمات واألوهام    ،وبعدهم عن النور اهلادي   ) ويغلب
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يضلهم وفق سنته اليت تنتهي مبن يظلم ويعمـى         .. مناهج وشرائع من اهلوى ال من اختيار اللّه         
 .عن النور وخيضع للهوى إىل الضالل والتيه والشرود

حـىت  . فال تتقيد به ولكنها ترضاه    ،اليت ختتار الناموس  ،بإرادته املطلقة ..» ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ   «
وال يقوم يف طريقها عـائق      ،ي احلكمة تبديله فيتبدل يف نطاق املشيئة اليت ال تقف هلا قوة           تقتض

 ٤٥٤.واليت يتم كل أمر يف الوجود وفق ما تشاء
هل رأيـت فالنـاً؟     : وأنت تقول لصديق لك   . واملَثَل هو الشيء الذي يوضح باجللي اخلفي      

 وهكذا توضح أنت من خِفي عـن        .إنه يشبه صديقنا عالن   : ال مل أراه؛ فتقول له    : فيقول لك 
 .مخيلة صديقك مبن هو واضح يف مخيلته

 يضرب لنا األمثال باألمور املُحسة، كي ينقل املعاين إىل أذهاننـا؛            - سبحانه وتعاىل    -واحلق  
ألن اإلنسان له إلْف باحملُس؛ وإدراكات حواسه تعطيه أموراً حسية أوالً، مث حتقق لـه املعـاين        

 .لكبعد ذ
: البقـرة [}... ِإنَّ اللَّه الَ يستحى أَن يضِرب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها          { :ويقول احلق سبحانه  

٢٦.[ 
أيضرب احلق مثالً ببعوضة؟ ذلك أم مل يعرفوا أن البعوضة هلـا حيـاة،              : وقد قال الكافرون  

التركيب التشرحيي لكل األحيـاء يف      وفيها حركة كأي كائن؛ وتركيبها التشرحيي يتشابه مع         
 .التفاصيل؛ ويؤدي كل الوظائف احليوية املطلوبة منه

وال أحد غري الدارسني لعلم احلشرات ميكن أن يعرف كيف تتنفس، أو كيف ضم طعامها؛               
 .وال كيفية وجود جهاز دموي فيها؛ أو مكان الغدد اخلاصة ا؛ وهي حشرة دقيقة الصنع

ومن بعد ذلك ينتشر املثَل     . األمثال الكثرية ِليوضح األمر اخلفي بأمر جلي      وهو سبحانه ضرب    
وكان الناس قدمياً يـأتون     ،"ضرب العملة   " مثلها مثل   " ضرب  " إن كلمة   : ونقول. بني الناس 

بقطع من الفضة أو الذهب ويشكِّلوا بقدر وشكلْ محدد ِلتدل على قيمة ما، وتصري بـذلك                
. اعتمد وصار أمـراً واقعـاً     : أي" ضِرب يف مصر     " - أيضاً   -اولة، ويقَال وشكَلْ    عملة متد 

                                      
 )٢٠٩٨ / ٤ (-قا للمطبوع ىف ظالل القرآن  مواف - ٤٥٤
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 .وكذلك املثل حني ينتشر ويصبح أمراً واقعاً
كَشـجرٍة  { :واملثل الذي يضربه احلق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة؛ وهلا أربـع خصـائص             

فسك؛ إما منظراً أو رائحة أو مثـاراً؛        تعطيك ِطيباً تستريح له ن    : أي].٢٤: إبراهيم[} ... طَيبٍة
يوحي بأن كُلّ احلواس جتـد    ].٢٤: إبراهيم[} .. كَشجرٍة طَيبةٍ { :أو كُل ذلك جمتمعاً؛ فقوله    

 .مأخوذة من الطِّيب يف مجيع وسائل اإلحساس" طيبة " فيها ما يرحيها؛ وكلمة 
ي أن أصلها ثابـت، كإميـان املـؤمن    فاخلاصة األوىل، أا شجرة طيبة، أما اخلاصية الثانية فه      

أمـا  .احملب، والثالثة أن فروعها يف السماء، وهذا دليل أيضاً على ثبات األصل وطيب منبتـها              
فيها عطاء املدد املـدد الـذي ال   : اخلاصية الرابعة فهي أن تؤيت أكلها كل حني بإذن را، أي         

 .يعرف احلد وال العدد، وهي تدل على صفات املؤمنني احملبني
. ومبا أا شجرة طيبة؛ فهي كائن نبايتّ ال بد هلا من أن تتغذَّى لـتحفظ مقومـات حياـا                  

ومقومات حياة النبات توجد يف األرض، فإنْ كانت الشجرة مخلْخلة وغري ثابتة فهـي لـن                
 .تستطيع أن تأخذ غذاءها

} ... رعهـا ِفـي السـمآءِ     أَصلُها ثَاِبت وفَ  { : ولذلك يقول احلق سبحانه عن تلك الشجرة      
وكلنا نظن أن الشجرة تأخذ غذاءها من اجلذور فقط؛ ولكن احلقيقة العلميـة             ].٢٤: إبراهيم[

تؤكد أن الشجرة تأخذ مخسة باملائة من غذائها عبر اجلذور؛ والباقي تأخذه من اهلواء، وكلما               
 .تكاد أن تبلغ فروعها السماءكان اهلواء نظيفاً فالشجرة تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حىت 

   
أما إنْ كانت البيئة غري نظيفة وملوثة؛ فاهلواء يكون غري نظيف مبا ال يسمح للشجرة أن تنمـو         
املناسب؛ فتمر األغيار غري املناسبة على الشجرة، فال تستخلص منها الغذاء املناسب، وال تنمو              

 . فيغسل أوراقهااللهم إال إذا نزل عليها املطر.النمو املناسب
أـا تأخـذ مـن      : يعـين ].٢٤: إبراهيم[} ... أَصلُها ثَاِبت { : فقول احلق سبحانه  : إذن

 .يبين أا تأخذ من أعلى].٢٤: إبراهيم[}.. وفَرعها ِفي السمآِء{ :وقوله.األرض
هو ما يؤكل ويتمتع به،     واُألكُل  ].٢٥: إبراهيم[} ... تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحنيٍ   { :ويتابع سبحانه 

ولكنا ال نأخذ املعىن هنا على ما يؤكَل بالفم فقط؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طيبة؛ ألن                  
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مزاج الكون العام يتطلبها؛ فالظل مثالً يستفاد منه؛ وكذلك هناك أشجار يتفاعل وجودها مع              
 .األثري؛ ويأخذ منها رائحة طيبة

لبدوي الذي شاهد خنيل جريانه مثمراً بالبلح، ولكـن النخلـة الـيت             الطفل ا : واملثل يف ذلك  
: ملاذا؟ وذهب ليقطعها، فلحقه والده ومنعه من ذلك، وقال لـه          : ميلكوا غري مثمرة، وتساءل   

 .إن خنلتنا هي الذكر الذي ينتج اللقاح الالزم لبقية النخيل كي تثمر
... كَشـجرٍة طَيبـةٍ   { : تفسري قولـه احلـق    ولذلك فأنا ال أوافق املفسرين الذين ذهبوا إىل         

 ].٢٤: إبراهيم[}
بأا مثل شجرة التفاح وغريها من األشجار املثمرة؛ ذلك أن كل شجرة حىت ولـو كانـت                 

 قد  -شجرة حنظل فهي طيبة بفائدا اليت أودعها احلق إياها؛ فشجرة احلنظل نأخذ منها دواًء               
 .ضاً من األمراض بإذن اهللا لكنه يشفي بع-يكون مرير الطَّعم 

{ : وقَول احلق سـبحانه   . ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيبة يف هذا الكون            
 ].٢٥: إبراهيم[} ... تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني

 .يدلُّنا على أن هناك قدراً مشتركاً بني الشجر كله؛ مثمراً مبا نراه من فاكهة أو غري ذلك
م احلديث إىل أن كل خضرة إمنا تنقِّي اجلو مبا تأخذ منه مـن ثـاين أوكسـيد                  وقد نبهنا الِعلْ  

؛ وتقلـب مهمتـها     الكربون، ومبا تضيف لنا من أوكسجني؛ وتستمر اخلضرة يف ذلك اراً          
بإرسال ثاين أوكسيد الكربون ليالً وامتصاص األوكسجني، وكأا مبرجمة على فَهم أن النهار             

 .يقتضي احلركة
تاج الكائن احلي فيه إىل املزيد من وقود احلركة وهو األوكسجني؛ واإلنسان أثناء احلركـة               وحي

يستهلك كمية كبرية من األوكسجني؛ وجند من يصعد سلّماً ينـهج ألن رئتيـه حتـاوالن                
وهكذا جند  . امتصاص أكرب قَدر من األوكسجني ليؤكسد الدم، وينتج الطاقة الالزمة للصعود          

 .ا تقوم بوظائف حمددة هلا سلفاً من ِقبلَ اخلالق األعلىكل خضرة إمن
فمنهم مـن   ].٢٥: إبراهيم[}  .. تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحنيٍ   { : ولذلك اختلف العلماء عند تفسري    

* فَلَوالَ ِإذَا بلَغِت الْحلْقُـوم      { :يطلْق على اللحظة؛ مثل قول احلق سبحانه      " احلني  " إن  : قال
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مأَنتونَ ونظُرِئٍذ ت٨٤-٨٣: الواقعة[} ِحين.[ 
{ :يقصد به الصباح واملساء، واحلق سـبحانه هـو القائـل          " احلني  " إن  : وقال مفسر آخر  

 ].١٧: الروم[}فَسبحانَ اللَِّه ِحني تمسونَ وِحني تصِبحونَ 
فإذا كان احلني هو حلظـةَ      هو الوقت الذي حيني فيه املقدور؛       " احلني  " فلننتبه إىل أن    : وأقول

هنا، وإذا كان املقصود ا زمناً      " احلني  " بلوغ الروح إىل احلُلْقوم؛ فهذه اللحظة هي املراد ب          
 .أطول من ذلك؛ صباحاً أو مساء؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معىن احلني

 ].١٧٧: البقرة[}... ني الْبأِْسوالصاِبِرين ِفي الْبأْسآِء والضراِء وِح{ :واحلق سبحانه هو القائل
ولَكُـم ِفـي    { :وكذلك يقول احلق سـبحانه    . والبأس يعين احلرب؛ ومدة احلرب قد تطول      

 ].٢٤: األعراف[}اَألرِض مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني 
 هنا هو األجل غري املُسمى الذي ميتد إىل أن تتبدل األرض غـري            " احلني  " وهكذا يكون معىن    

" فال يوجد توقيت محدد املدة ميكن أن نحدد بـه معـىن      : إذن. األرض والسماء غري السماء   
 ".حني 

ويضِرب اللَّه اَألمثَالَ   {  :ويذيل احلق سبحانه اآلية الكرمية اليت حنن بصدد خواطرنا عنها بقوله          
 ].٢٥: إبراهيم[} ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

 معناه إيقاع شيء صغري ليدل على شيء كبري؛ أو بشيء جلي ليدل على شـيء                وضرب املثل 
خفي؛ ِليقرب املعنويات إىل وسائل اإلدراكات األوىل، وهي مدركات اِحلس من مسع وبصـر              

 .وبقية وسائل اإلدراك
علومـات  وحني تأيت املعاين اليت تناسب الطموح العقلي؛ فاإلنسان يتجاوز مرحلة اِحلس إىل امل            

 .املعنوية؛ فيقرا احلق سبحانه بأن يضرب لنا األمثال اليت توصل لنا املعىن املطلوب إيصاله
والبعض مـن   .  أنْ يضرب مثالً بالبعوضة وما فوقها      - كما قال    -واحلق سبحانه ال يستحي     

 ؟"وما حتتها " وملاذا مل يقُلْ : املستشرقني يقول
هم اللغة العربية؛ لذلك مل تستقبل القرآن باملَلَكة العربيـة؛          أنت مل تف  : ونقول ِلمن يقول ذلك   

ب بالشيء الدقيق؛ وما فوق الدقيق هو األدقضرذلك أن املَثل ي. 
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واحلق سبحانه يضرب لنا املَثل للحياة الدنيا، وهي احلياة اليت من لَدن خلْق اهللا لإلنسان؛ ذلك                
انه هنا يوضح لنا باملثَل ما خيص احليـاة مـن           أنه كانت هناك أجناس قبل اإلنسان، وهو سبح       

 تلك احلياة الطويلة العريضة اليت تسـتغرق        -حلظة خلْق آدم إىل أنْ تقوم الساعة، وهو يطويها          
واضِرب لَهم مثَلَ الْحياِة الدنيا     { : ويعطيها لنا يف صورة مثٍَل موجز، فيقول لنا        -أعمال أجياٍل   

ناه ِمن السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات اَألرِض فَأَصبح هِشيماً تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَىا              كَمآٍء أَنزلْ 
 ].٤٥: الكهف[}كُلِّ شيٍء مقْتِدراً 

وهكذا يطوي احلق سبحانه احلياة كلها يف هذا املثل من ماء يرتل ونبـات ينمـو لينضـج مث         
 .تذروه الرياح

اعلَمواْ أَنما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَـاثُر  { :ضاً يقول احلق سبحانه   وأي
.. اماًِفي اَألمواِل واَألوالَِد كَمثَِل غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَ              

 ].٢٠: احلديد[} 
وهكذا يطوي احلق سبحانه احلياة الدنيا بطُوهلا وعرضها يف هذا املَثل البسيط لنرى ما يوضـح            

 .لنا املعاين اخلفية يف صورة محسة حبيث يستطيع العقل الفطري أن يدِرك ما يريده اهللا منها
 إىل مرتبة التخيل؛ مث يـأيت التـوهم؛         ونعلم أن املُحسات تدرك أوالً بعض األشياء؛ مث ترتقي        

 .فمراحل اإلدراك لألشياء اخلفية هي اِحلس أوالً؛ مث التخيل ثانياً؛ مث التوهم ثالثاً
والتخيل هو أن جتمع صورة كلية ليس هلا وجود يف اخلارج؛ وإنْ كانت مكونة مـن مـادة                  

لشاعر الذي أراد أنْ يصف الوشم      واملَثل على ذلك هو قول ا     . وأشياء موجودة يف هذا اخلارج    
خوض كأنَّ بنانها يف نقْشِه الوشم املُزردسمك من الِبلَّـور يف شـبٍك             :على يد حبيبته، فقال   

تكون من زبرجِد وحني تبحث يف الصورة الكلية لتلك األبيات من الشعر؛ لن جتدها موجودة               
       نات ومكوفْردات موجودة يف الواقع؛ فالسمك موجود      يف الواقع؛ ولكن الشاعر أوجدها من م

ومعروف؛والِبلَّور موجود ومعروف؛ وكذلك الشبك والزبرجد، وقام الشاعر بنسـج تلـك            
 .الصورة غري املوجودة من أشياء موجودة بالفعل، وهذا هو اخليال الذي يقرب املعىن

ري موجودة يف الواقـع مـن       والتوهم خيتلف عن اخليال؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة غ          
مفردات موجودة يف هذا الواقع؛ فالتوهم هو صورة غري موجودة يف الواقـع، ومكـون مـن     
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وِفيها ما تشتِهيِه اَألنفُـس     { :واحلق سبحانه يقول لنا عن اجلنة     .مفردات غري موجودة يف الواقع    
نيلَذُّ اَألعت٧١: الزخرف[}... و.[ 

فيها ما ال عين رأت، وال أذن مسعـت،      : " ذلك مبذكرة تفسريية، فيقول    � ويشرح الرسول   
 ". وال خطَر على قَلْب بشر 

والعين وسيلة إدراك وحس؛ وكذلك األذن، أما ما ال خيطر على القلب فهو ليشرحه اخليـال                
وضح بأشياء قريبـة    وهكذا نعلم ملاذا يضرب اهللا لنا األمثال؛ ِليوِجز لنا ما يشرح وي           .أو الوهم 

 .من الفهم البشري
وأنت حني تريد أن تكتب لصديق؛ فقد تمسك الورقة والقلم وتدبج رسالة طويلة؛ ولكن إنْ               

 .كنت متلك وقتك فستحاول أن تركِّز كل املعاين يف كلمات قليلة
 يطلـب   وحني طلب أحد القادة املسلمني النصرة من خالد بن الوليد؛ وكان القائـد الـذي              

،وهكذا اختصر القائـد  "إياك أريد " املساعدة محاصراً؛ وأرسل خلالد بن الوليد كلمتني اثنتني   
 .احملاصر ما يرغب إيصاله إىل من ينجده، بإجياز شديد

 :والشاعر يقول
 إذَا أراد اهللا نشر فَِضيلَة   طُِويت أتاح لَها ِلسانَ حسود

 فيما جاورت   ما كَان يعرف طِيب عرِف العوِدلَوالَ اشتعالُ النار 
أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس؛ فاحلق سبحانه يتيح هلا لسـانَ حاسـٍد                : أي

 وهو من أَرقَى ألوان البخور      -حاقد ِليثُرثر وينقِّب؛ لتظهر وتنجلي؛ مثلما يوضع خشب العود          
 . بني الناس يف النار، فينتشر ِعطْره-

 .وهكذا ضرب الشاعر املَثَل ِليوضح أمراً ما للقارئ أو السامع
 :ويقول الشاعر ضارباً املَثل أيضاً

 وإذَا امرؤ مدح امرءاً ِلنواِله   وأَطَالَ ِفيه فقد أطَالَ ِهجاَءه
اَءها أطالَ ِرشروِد لَمتقَى   عند الود املُسعر فيه بقدي لَم ُلَو 

إن املرء حني ميدح أحداً لفترة طويلة، فهـذا يعـين الرفْعـة واـد               : واملقاييس العادية تقول  
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ولكن حني يقرأ أحد قول هذا الشاعر قد يتعجب ويندهش، ولكنه يتوقف عنـد              . للممدوح
قول الشاعر أن املاء لو كان قريباً يف البئر؛ ألخرجه العطشان بدلو مربوط حببل قصري؛ ولكـن                 

 . كان املاء على بعد مسافة يف البئر فهذا يقتضي حبالً طويالً ليرتل الدلو إىل املاءإنْ
وهذا يعين أن طول املدح إمنا يعبر عن فظاظة املمدوح الذي ال يستجيب إال بالثناء الطويـل؛                 

وهكذا يكون ضرب املثـل     .ولو كان املمدوح كرمياً حقاً الكتفى بكلمة أو كلمتني يف مدحه          
ويضِرب اللَّه اَألمثَالَ ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ      { : وهنا قال احلق سبحانه   .وضيحاً وتقريباً للذهن  ت

والتذكر معناه أن شيئاً كان معلوماً بالفطرة؛ ولكن الغفلة طرأت؛ فيـأيت             ]. ٢٥: إبراهيم[} 
ذكِّر باألمر الفطري٤٥٥.املَثَلُ لي  

يف ضرب األمثال تقريبا للمعاين املعقولة من األمثال احملسوسة، ويتـبني           إن   : " وقال السعدي   
فللـه  . املعىن الذي أراده اهللا غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رمحته وحسن تعليمه          

   ٤٥٦".أمت احلمد وأكمله وأعمه، فهذه صفة كلمة التوحيد وثباا، يف قلب املؤمن
ستعني على توضيح املعاين اليت يريد بيانها بضرِب املثل،ممـا          يف كثري من األحيان ي     � وكان  

يشهده الناس بأبصاِرهم،ويتذَوقونه بألسنِتهم،ويقَع حتت حواسهم ويف متناوِل أيديهم،ويف هذه          
 .ه الطريقة تيسري للفهِم على املتعلِّم،واستيفاٌء تام سريع إليضاح ما يعلِّمه أو يحذِّر من

وقد تقرر عند علماء البالغة أن لضرِب األمثاِل شأناً عظيماً،يف إبراز خِفياِت املعـاين ورفْـِع                
 أستاِر محجباِت الدقائق،وقد أكثر اهللا سبحانه من ضرِب األمثال يف كتابه العزيز،واقتدى النيب             

 .اطباِته ومواِعِظه وكالِمه يف ذلك بالكتاب العزيز فكان يكِثر من ذكر األمثاِل يف مخ �
يف كُتب مستقلٍّة كما فعلـه       � من أحاديث النيب    ) األمثال(وقد جمع غري واحد من احلفاظ       

،وأبو أمحد العسكري،والقاضـي أبـو حممـد        ٣١٠احلافظ أبو احلسن العسكري،املتوىف سنة      
 .داول احلسن بن عبد الرمحن بن خالّد الرامهرمزي،وكتابه مطبوع مت

 :  ويف كتب الصحاح والسنن واملسانيد من تلك األحاديث مجلةٌ وافرةٌ فمن ذلك 

                                      
 )١٧٦١ ( / -تفسري الشعراوي  - ٤٥٥
 )٤٢٥ / ١ (-تفسري السعدي  - ٤٥٦
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مثَلُ الْمؤِمِن الَِّذي يقْـرأُ الْقُـرآنَ كَمثَـِل         : قَالَ  ، � عِن النِبي   ،عن أَِبي موسى  ما جاء   
طَعمها ،ؤِمِن الَِّذي الَ يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَِل التمرةِ      ومثَلُ الْم ،طَعمها طَيب وِرحيها طَيب   ،الْأُترجِة

ِرحيها طَيب وطَعمهـا    ،ومثَلُ الْفَاِجِر الَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَِل الريحانةِ      ،طَيب والَ ِريح لَها   
رآنَ كَ،مأُ الْقُرقْرثَلُ الْفَاِجِر الَِّذي الَ يمظَلَِةونثَِل الْحم،را مهما،طَعلَه الَ ِريح٤٥٧.و 

مثَلُ الْمؤِمِن الَِّذى يقْرأُ الْقُرآنَ مثَـلُ اُألترجـِة          « - � -وعن أَنٍس قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       
قُرآنَ كَمثَِل التمرِة طَعمها طَيـب      ِرحيها طَيب وطَعمها طَيب ومثَلُ الْمؤِمِن الَِّذى الَ يقْرأُ الْ         

والَ ِريح لَها ومثَلُ الْفَاِجِر الَِّذى يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَِل الريحانِة ِرحيها طَيب وطَعمها مر ومثَلُ               
       همظَلَِة طَعنثَِل الْحآنَ كَمأُ الْقُرقْراِلِح        الْفَاِجِر الَِّذى الَ يِليِس الصثَلُ الْجما ولَه الَ ِريحو را م

جِليِس السوِء كَمثَِل   كَمثَِل صاِحِب الِْمسِك ِإنْ لَم يِصبك ِمنه شىٌء أَصابك ِمن ِرِحيِه ومثَلُ             
 .٤٥٩» ِإنْ لَم يِصبك ِمن سواِدِه أَصابك ِمن دخاِنِه ٤٥٨صاِحِب الِْكِري

اُألترجة بتشديد اجليم ، وقد تخفَّف ، ثَمر معروف يف جزيرة العرب ، وموجود فيها حىت                
ويقال له يف بالد الشام     . ترنج  : أُترجة ، واجلمع أُترج ، ويقال له أيضاً         : اآلن ، الواحدة    

ظر ، ولـه منـافع      وهو مثر جامع إىل طيب الطعم والرائحِة حسن اللوِن واملن         ) . الكَباد: (
 .كثرية ذكَرتها كتب الطب 
بيانُ علو شأِن املؤمن وارتفاِع عمله ، وكشف احنطاِط شـأِن           : واملقصود بضرب املثل به     

 .ضرب املثل لتقريب الفهم : ويف احلديث أيضاً . الفاجر ، وسقوِط عمله 
 :٤٦٠)) السعادةمفتاح دار((قال الشيخ اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف 

))    أربعةَ أقسام        � وقد جعل النيب األول أهلُ اإلميان والقـرآن ،      : يف هذا احلديث الناس
الثاين أهلُ اإلميان الذين ال يقرأون القرآن ، وهم دوم ، فهؤالء هـم              . وهم خيار الناس    

                                      
 - املكـرت    -وصحيح مسـلم  ) ٥٤٢٧ ( - املكرت   -وصحيح البخارى ) ٧٧٠) (٤٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان     - ٤٥٧

)١٨٩٦( 
 .داِد لَهبها ، ليلُف ما يوضع فيها   الِكير هو الزق الذي ينفُخ فيه احلداد ، لزيادِة اشتعاِل النار وامت٤٥٨
 صحيح ) ٤٨٣١ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٤٥٩
 ٥٥ :١)) مفتاح دار السعادة ((- ٤٦٠
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الثاين مـن مل   و. أحدمها من أويت قرآناً بال إميان فهو منافق         : واألشقياء قسمان   . السعداء  
 .يؤت قرآناً وال إمياناً 

واإلميانُ والقرآنً مها نور جيعله اهللا يف قلب من يشاء من عباده ، وإما أصلُ كل خـري يف        
الدنيا واآلخرة ، وِعلْمهما أجلُّ العلوم وأفضلُها ، بل ال علم يف احلقيقة ينفع صـاحبه إالّ                 

 )) .ِعلمهما
ن واملنافق املؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غري قـارئ            ضرب أمثلة للمؤم   � إن النيب   

فإن كان قارئا له فمثله كمثل األترجة يعين الثمرة رحيها طيب وطعمها طيب فهذا املؤمن               
فاملؤمن .. الذي يقرأ القرآن ألن نفسه طيبة وقلب طيب وفيه خريه لغريه اجللسة معه خري               

ريه فهو كاألترجة هلا رائحة طيبة ذكية وطعمهـا  الذي يقرأ القرآن كله خري يف ذاته ويف غ   
طيب أما املؤمن الذي ال يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة طعمها حلو ولكن ليس هلا رائحة                

رحيها ألنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء لـه   � ذكية كرائحة األترجة ونفى النيب     
لذي ال يقـرأ القـرآن إذا   رائحة لكن ليست رائحتها ذكية لكنها حلوة طيبة هذا املؤمن ا         

فاملؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثري من الذي ال يقرأ القرآن ومعىن ال يقرؤه يعين ال يعرفه                
ومل يتعلمه ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة هلا رائحة طيبة لكن طعمها مـر                

م ولكن قلبه كـافر     ألن املنافق يف ذاته خبيث ال خري فيه واملنافق هو الذي يظهر أنه مسل             
وِمن الناِس من يقُولُ آمنا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر وما هم          {والعياذ باهللا، هو الذي قال اهللا فيه        

ِمِننيؤسورة البقرة ) ٨(} ِبم 
يوجد منافقون يقرءون القرآن قراءة طيبة مرتلة جمودة لكنهم منافقون والعياذ باهللا كما قال              

يف اخلوارج يقرءون القرآن ال يتجاوز حناجرهم هؤالء والعياذ باهللا ضرب هلـم              � النيب  
مثال بالرحيانة رحيها طيب وذلك ملا معهم من القرآن وطعمها مر وذلك خلبـث               � النيب  

له مثال باحلنظلة طعمها     � طويتهم وفساد نيتهم واملنافق الذي ال يقرأ القرآن ضرب النيب           
املنافق الذي ال يقرأ القرآن ال خري فيه طعمه مر وليس معه قـرآن   مر وليست هلا ريح هذا      

ينتفع الناس به هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب اهللا عز وجل فاحرص أخي املسلم على أن                
تكون من املؤمنني الذين يقرءون القرآن ويتلونه حق تالوته حىت تكون كمثـل األترجـة               
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  ٤٦١"رحيها طيب وطعمها حلو واهللا املوفق
ويف هذا التشبيه النبوي الكرمي أبلغُ ترغيٍب يف اخلري،وأزجر حتذيٍر عـن الشـر، بـأقرِب                
أسلوٍب يدِركه املخاطبون،وفيه إرشـاد إىل الرغبـة يف صـحبِة الصـلَحاء والعلَمـاء               

 ومجالَسِتهم،فإا تنفَع يف الدنيا واآلخرة،وفيه أيضاً حتذير من صحبة األشرار والفُساق 
مث تأمل أثر التمثيل يف بيان حقيقة املـؤمن         ،خي املبارك إىل هذا التفصيل ما أروعه      فانظر أ 

 .واملنافق الذي يقرأ القرآن والذي ال يقرأ القرآن 
      ِبىِن النى عوسأَِبى م نثَِل         «  قَالَ   - �  -وعالِْعلِْم كَمى ودالْه ِبِه ِمن ثَِنى اللَّهعا بثَلُ مم

لْكَِثِري أَصاب أَرضا ، فَكَانَ ِمنها نِقيةٌ قَِبلَِت الْماَء ، فَأَنبتِت الْكََأل والْعشب الْكَـِثري               الْغيِث ا 
، وكَانت ِمنها أَجاِدب أَمسكَِت الْماَء ، فَنفَع اللَّه ِبها الناس ، فَشِربوا وسقَوا وزرعوا               ٤٦٢

  ِمن تابأَصو ،                 كًَأل ، فَـذَِلك ِبتنالَ تاًء ، وم ِسكمانٌ الَ تِقيع ا ِهىمى ، ِإنرا طَاِئفَةً أُخه
                     ِبـذَِلك فَعري لَم نثَلُ ممو ، لَّمعو ِلمِبِه ، فَع ثَِنى اللَّهعا بم هفَعنِفى ِديِن اللَِّه و فَِقه نثَلُ مم

  .٤٦٣»بلْ هدى اللَِّه الَِّذى أُرِسلْت ِبِه رأْسا ، ولَم يقْ
ِلما جاء به من الديِن      � ضرب النيب   : قال القُرطيب وغريه     : ((٤٦٤قال احلافظ ابن حجر   

مثالً بالغيِث العام الذي يأيت الناس يف حاِل حاجِتهم إليه ، وكذا كان حالُ النـاِس قبـل                  
 . امليت ، فكذا علوم الدين تحيي القلب امليت ، فكما أن الغيثَ يحيي البلد � مبعِثه 

 .مث شبه السامعني له باألرِض املختلفِة اليت يِرتلُ ا الغيث 
               ـتتيف نفِسها وأنب تفانتفَع تِرببِة شفهو مبرتلِة األرض الطي ، فمنهم العاملُ العاِملُ املُعلِّم

 .فنفَعت غريها 

                                      
 )١٥٩ / ٤ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٤٦١
 .ِصالب األرض اليت تمسك املاء وال تشربه سريعاً : مجع أجدب ، واألجادب ) أجاِدب  (٤٦٢
  )٧٩ (- املكرت -حيح البخارى ص- ٤٦٣

 مجع أجدب وأجدب مجع جدب وهى األرض الىت ال تنبت كأل: األجادب 
 مجع القاع ومعناها هنا األرض الىت ال نبات فيها: القيعان 

 ١٧٧ :١)) فتح الباري((يف  - ٤٦٤
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علِم املُستغِرق لزمانه فيه غري أنه مل يعملْ بنواِفله أو مل يتفقَّه فيما جمع لكنه               ومنهم اجلامع لل  
 أداه لغِريه ، فهو مبرتلة األرض اليت يستِقر فيها املاء فينتِفع الناس به ، وهو املشار إليه بقوله                  

� )) :        عاها ، مث أدقاليت فوم ِمعاهللا امرءاً س رضن         حامِل فقٍه غـري بها ، فرِمعاها كما س
 )) .فقيٍه ، ورب حامِل فقٍه إىل من هو أفقه منه

ومنهم من يسمع العلم فال يحفَظُه وال يعملُ به وال ينقُلُه لغـِريه ، فهـو مبرتلـٍة األرض                   
ا جمع يف املَثَل بني الطائفتني      وإمن. السِبخِة أو املَلْساء اليت ال تقبلُ املاَء أو تفِسده على غِريها          

اُألولَيني احملمودتني الشِتراِكهما يف االنتفاِع ما،وأفراد الطائفةَ الثالثةَ املذمومةَ لعدم النفع           
 .انتهى )) . ا ، واهللا أعلم

فالصنف األولُ هم أهلُ روايٍة وِدرايٍة ودعوٍة وعمٍل ، والصنف الثاين أهلُ ِروايٍة وِرعايـٍة               
عمٍل ، وهلم نصيب من الدراية ، والصنف الثالث األشقياء ال ِروايةَ عندهم وال ِدرايـةَ                و

وال ِرعايةَ ، وال ِحفظَ وال فَهم ، مل يقْبلوا هدى اهللا ومل يرفعوا به رأساً ، بل أعرضوا عنه                    
   ٤٦٥))الِكلم الطيبالوابل الصيب من ((، كما أوضحه الشيخ ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف 

يف هذا احلديث أنواع من العلم ، منها ضـرب األمثـال ،             : ((٤٦٦وقال اإلمام النووي     
 )) ومنها فضلُ العلم والتعليم ، وشدةُ احلَثِّ عليهما ، وذم اإلعراض عن العلِم ، واهللا أعلم

   اِمرقُولُ       : وقَالَ عي طُبخِشٍري يب نانَ بمعالن تِمعِه    سيِعِه ِإلَى أُذُنبأَ ِبأُصمأَوو ، :  تـِمعس
مثَلُ الْقَاِئِم علَى حدوِد اِهللا ، والْواِقِع ِفيها ، الْمدِهِن ِفيها ، مثَلُ قَوٍم            : يقُولُ   � رسولَ اِهللا   

         رشا ، وهرعأَوا ، وفَلَهأَس مهضعب ابةً ، فَأَصِفينوا سِكبـا ،       رالَهأَع مهضعب ابأَصا ، وه
لَـو  : فَكَانَ الَِّذين ِفي أَسفَِلها ِإذَا استقَوا الْماَء ، مروا علَى من فَوقَهم ، فَآذَوهم ، فَقَالُوا                 

 فَِإنْ تركُوهم وأَمرهم ، هلَكُوا      خرقْنا ِفي نِصيِبنا خرقًا ، فَاستقَينا ِمنه ، ولَم نؤِذ من فَوقَنا ،            
 ٤٦٧."جِميعا ، وِإنْ أَخذُوا علَى أَيِديِهم ، نجوا جِميعا

فالذين أرادوا خرق السفينِة مبرتلِة الواقع يف حدود اهللا ، ومن عداهم إما منِكر عليهم وهو                
                                      

 . ، فانظره لزاماً ٥٩  ٥٧ ص- ٤٦٥
 ٤٨ : ١٥)) شرح صحيح مسلم(( يف - ٤٦٦
  )٢٤٩٣ (- املكرت - وصحيح البخارى-١٨٥٦٠) ١٨٣٧٠)(٢٧٦ / ٦ (-) الكتبعامل ( مسند أمحد - ٤٦٧
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 .،  واملُدِهن املُحايب  القائم على حدود اهللا ، وإما ساكت عنهم وهو املُدِهن 
واملعىن أن إقامة احلدوِد يحصل ا النجاةُ ملن أقامها وأقيمت عليه ، وإالّ هلَـك العاصـي    

 .باملعصيِة ، والساكت بالرضا ا 
يف هذا احلديث تعذيب العامة بذنب اخلاصة، وفيه نظر ألن التعـذيب            : قال املهلب وغريه  

يا على من ال يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من               املذكور إذا وقع يف الدن    
وفيه استحقاق العقوبة بترك األمر باملعروف، وتبيني العامل احلكم بضرب املثـل،            . درجته

ووجوب الصرب على أذى اجلار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا، وأنه ليس لصـاحب                
ن أحدث عليه ضررا لزمه إصالحه،      السفل أن حيدث على صاحب العلو ما يضر به، وأنه إ          

وفيه جواز قسمة العقار املتفاوت بالقرعة وإن كـان         . وأن لصاحب العلو منعه من الضرر     
 ٤٦٨.فيه علو وسفل

      ِبىِن النع رمِن عِن ابقَالَ   - � -وع  »        ِعريِن تيمنالْغ نيِة باِئراِة الْعثَِل الشاِفِق كَمنثَلُ الْمم
 .٤٦٩»ى هِذِه مرةً وِإلَى هِذِه مرةً ِإلَ

مثَلُ الْمناِفِق كَمثَِل الشاِة الْعاِئرِة بين الْغنميِن       «  قَالَ   - � -وعِن ابِن عمر أَنَّ رسولَ اللَِّه       
 عبتا تهِرى أَيدةً الَ ترِذِه مِفى هةً ورِذِه مِفى ه ِعري٤٧٠.»ت 

هي اليت تفارق مجاعة الغنم، وتعدل إىل بعض النواحي، ومنه قيل للذي يعري حنو              : عائرةوال
 .العيار: الباطل، ويفارق أهل االستقامة واحلق

والْبيِت الَّـِذي الَ    ، مثَلُ الْبيِت الَِّذي يذْكَر اللَّه ِفيهِ      ":قَالَ  ، � عِن النِبي   ،وعن أَِبي موسى  
 ذْكَرِتييالْمو يثَلُ الْحِفيِه م ٤٧١."اللَّه 

                                      
 )٢٩٦ / ٥ (- فتح الباري البن حجر - ٤٦٨
  )٧٢٢٠ (- املكرت - صحيح مسلم- ٤٦٩

 !تتبعترددت بني القطيعني ، ال تدري أيهما : عارت الشاةُ تعري : يقال . أي املُترددِة بني قَطيعني من الغنم : العائرة 
 صحيح ) ٥٠٥٤ (- املكرت - سنن النسائي- ٤٧٠
  ( - املكرت -وصحيح مسلم) ٨٥٤) (١٣٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧١

١٨٥٩( 
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: وِفيِه  ،وأَنه لَا يخلَى ِمن الذِّكْر    ،الندب ِإلَى ِذكْر اللَّه تعالَى ِفي الْبيت      : ِفيِه  : " قال النووي   
يـت ينتِقـل ِإلَـى      وِإنْ كَانَ الْم  ،أَنَّ طُول الْعمر ِفي الطَّاعة فَِضيلَة     : وِفيِه  . جواز التمِثيل   

 ٤٧٢."ِلأَنَّ الْحي يلْتِحق ِبِه ويِزيد علَيِه ِبما يفْعله ِمن الطَّاعات ،خير
ذلك ألن الذي يذكر اهللا تعاىل قد أحيا اهللا قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كـاحلي                 " 

رح صدره لإلسالم فهـو     وأما الذي ال يذكر اهللا فإنه ال يطمئن قلبه والعياذ باهللا وال ينش            
كمثل امليت وهذا مثل ينبغي لإلنسان أن يعترب به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر اهللا عز                  

 ٤٧٣."وجل فإنه يقسو قلبه ورمبا ميوت قلبه والعياذ باهللا 
         هناُهللا ع ِضير اِريصانَ الْأَنعمِن ساِس بون نوِل اِهللا    ، وعسر نقَ  � ع هالَأَن " :  بـرض

وعلَى ، وعلَى جنبتِي الصراِط سور ِفيِه أَبواب مفَتحةٌ        ، اُهللا عز وجلَّ مثَلًا ِصراطًا مستِقيما       
طَ ادخلُـوا الصـرا  ، يا أَيها الناس : وعلَى باِب الصراِط داٍع يقُولُ،الْأَبواِب الستور مرخاةٌ  

 - كَأَنهم يعنونَ رجلًا     -فَِإذَا أَراد   " . وداٍع يدعو ِمن فَوِق الصراِط      ، جِميعا ولَا تعوجوا    
: فَِإنك ِإنْ تفْتحه تِلجه فَالصـراطُ     ، ويحك لَا تفْتحه    : قَالَ، فَتح شيٍء ِمن ِتلْك الْأَبواِب      

وذَِلـك  ، محاِرم اِهللا عز وجلَّ     :والْأَبواب الْمفَتحةُ ،حدود اِهللا عز وجلَّ   : والستور، ام  الِْإسلَ
: والداِعي ِمن فَوِقِه كَأَنه يعِنـي الصـراطَ       ، ِكتاب اِهللا تعالَى    : الداِعي علَى رأِْس الصراطِ   

 زاِعظُ اِهللا عِلٍم وسلَّ ِفي قَلِْب كُلِّ مج٤٧٤."و  
مثَِلي ومثَلُ اَألنِبياِء ِمن قَبِلي كَمثَِل رجٍل بنـى         : قَالَ   � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن أَِبي هريرةَ  

 هنسا فَأَحانينب،         اهايوز ـٍة ِمـناِويز ٍة ِمنلَِبن ِضعوِإالَّ م لَهكَمـ ،و عطُوفُـونَ     فَجي ـاسلَ الن
وأَنا خاتم النِبيني   ،فَأَنا ِتلْك اللَِّبنةُ  : قَالَ  . هالَّ وضعت هِذِه اللَِّبنةَ ؟    : ويقُولُونَ  ،ويعجبونَ،ِبِه

ِهملَياِهللا ع اتلَو٤٧٥."ص 
                                      

 )١٣٠ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٧٢
 )٣٩ / ٥ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٤٧٣
 -١٧٧٨٤) ١٧٦٣٤)(٥٩ / ٦ (-) عامل الكتب (ومسند أمحد    ) ٢١٤١) (٣٩٠ / ٥ (-شرح مشكل اآلثار     - ٤٧٤

 صحيح
 - املكرت   -وصحيح مسلم ) ٣٥٣٥ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٦٤٠٥) (٣١٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان     - ٤٧٥

)٦١٠٠(  
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ت أسست قواعـده     فكأنه شبه األنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببي          " :قال ابن حجر  
وقد وقع يف رواية مهـام عنـد        ..ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صالح ذلك البيت           

فيظهر أن املراد أا مكملـة حمسـنة وإال         " إال موضع لبنة من زاوية من زواياها      : "مسلم
الستلزم أن يكون األمر بدوا كان ناقصا، وليس كذلك فإن شريعة كل نيب بالنسبة إليه               

 فاملراد هنا النظر إىل األكمل بالنسبة إىل الشريعة احملمدية مع ما مضى من الشرائع               كاملة،
 .الكاملة

على سائر النبـيني،وأن اهللا      � ويف احلديث ضرب األمثال للتقريب لألفهام وفضل النيب         
   ٤٧٦ ."ختم به املرسلني،وأكمل به شرائع الدين

 : اخلالصة
 عاين واألفكار ضرب األمثال وسيلة جيدة يف تقريب امل ) ١(

فيعمـد إىل املثـل     ،يلجأ املعلم لضرب املثل عندما تصعب مسألة ما على األذهان          ) ٢(
 . لتبسيطها وتقريبها للفهم 

يتوقف مدى الفائدة من ضرب املثال على براعة املعلم يف تصوير املثال لكي يطابق               ) ٣(
 .الفكرة اليت يريد إيضاحها 

 ــــــــ
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 هو أسلوب أو طريقة من الطرق تبعث علـى إيقـاظ اهلمم،وإذكـاء         :أسلوب التشويق   
بل إن إثـارة املـتعلم      ،إذ إن النفس البشرية تتطلع إىل استكشاف كـل جديـد          ،النفوس

يف معرفة ذلـك الشـيء      ،ورغبة شديدة ،جتعله يبحث ويستقصي بلهف شديد    ،وتشويقه
كُنت أُصلِّي ِفي   : قَالَ  ،ي سِعيِد بِن الْمعلَّى   عن أَبِ ،التايليوضح ذلك احلديث الذي     .املشوق

: فَقَالَ  ،ِإني كُنت أُصلِّي  ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقُلْت  ،فَلَم أُِجبه ، � فَدعاِني رسولُ اِهللا    ،الْمسِجِد

                                      
 )٥٥٩ / ٦ (-فتح الباري البن حجر  - ٤٧٦
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    قُِل اللَّهي أَلَم :}اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتنفال األ[} اس [ :قَالَ ،؟ ثُم :  ـكلِّمأَالَ أُع
         آِن ؟ فَقُلْتٍة ِفي الْقُرورس ظَمأَع ةً ِهيورلَى: سفَقَالَ  ،ب :     ـالَِمنيالْع بِللَّـِه ر دمالْح، ِهي

  ٤٧٧.والْقُرآنُ الَِّذي أُوِتيته،السبع الْمثَاِني
وفيه استعمال صيغة   . لصحايب على تأخري إجابته   وفيه أن األمر يقتضي الفور ألنه عاتب ا       " 

فيه أن حكم لفظ العموم أن جيري علـى مجيـع           : العموم يف األحوال كلها قال اخلطايب     
مقتضاه، وأن اخلاص والعام إذا تقابال كان العام مرتال على اخلاص، ألن الشـارع حـرم                

وفيـه أن  . يف الصـالة   � الكالم يف الصالة على العموم، مث استثىن منه إجابة دعاء النيب            
ال تفسد الصالة، هكذا صرح به مجاعـة مـن الشـافعية             � إجابة املصلي دعاء النيب     

وفيه حبث الحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقا سواء كان املخاطب مصليا أو             . وغريهم
. غري مصل، أما كونه خيرج باإلجابة من الصالة أو ال خيرج فليس من احلديث ما يستلزمه               

تمل أن جتب اإلجابة ولو خرج ايب من الصالة، وإىل ذلك جنح بعض الشـافعية،               فيح
وهل خيتص هذا احلكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حىت جتب إجابته إذا سأل؟ فيه حبـث                  

 ٤٧٨."وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة يف قصة ذي اليدين كان كذلك
حيـث  ،يب إىل معرفة أعظم سورة يف القرآنفي هذا احلديث يظهر لنا جلياً شوق ذلك الصحا        ف

ِإنك قُلْت ُألعلِّمنك أَعظَم سـورٍة      : أنه مل يصرب ومل ميهل الرسول حىت خيرج بل بادره بقوله            
 ) .ِمن الْقُرآِن

" ثُلُـثَ الْقُـرآِن   احشدوا فَِإني سأَقْرأُ علَـيكُم  : "  � قَالَ رسولُ اِهللا  : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ   
  ،دشح نم دشولُ اِهللا     ٤٧٩فَحسر جرأَ �  فَخا          : فَقَرـنضعلَ، فَقَـالَ بخد ثُم داُهللا أَح وقُلْ ه

لْـت  ِإني قُ : " فَقَالَ، ِإني أَرى هذَا خبر جاَءه ِمن السماِء، فَذَاك الَِّذي أَدخلَه ثُم خرج             : ِلبعٍض

                                      
  )٤٤٧٤  (- املكرت -وصحيح البخارى) ٧٧٧) (٥٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٧
 )١٥٨ / ٨ (-فتح الباري البن حجر  - ٤٧٨
املفهم ملـا   "اجلمع ، قاله اهلروي وغريه      ] : واحلشد[ اجتمع من اجتمع ،     : ؛ أي   " فحشد من حشد    : " وقوله   - ٤٧٩

 )٧٥ / ٧ (-أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
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   ٤٨٠"لَكُم ِإني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآِن، أَلَا ِإنها تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن 
 .�لسماع ثلث القـرآن منـه   ،كان له أثر كبري يف تشوقهم،وفعله �أال إن قول الرسول  

ـ     هف ففي هذه القصة فوائد منها داللة واضحة على فضل قراءة سورة اإلخالص،ومنـها تل
مث دخولـه   ) احشدوا  ( ،ومنها أن قوله     � الصحابة لسماع ثلث القرآن من يف رسول اهللا         

 .وخروجه مرة أخرى يلزم منه رسوخ هذه القصة بأحداثها عند الصحابة وحفظهم هلا 
 ِريهِن الزاِلٍك قَالَ  : قَالَ  ،وعم نب سِني أَنربـوِل اهللاِ : أَخسر عا ملُوسا جفَقَـالَ   �  كُن :

قَد ،تنِطف ِلحيته ِمن وضوِئهِ   ،يطْلُع علَيكُم اآلنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة فَطَلَع رجلٌ ِمن اَألنصارِ          
ِلك الرجلُ ِمثْـلَ  فَطَلَع ذَ،ِمثْلَ ذَِلك، � قَالَ النِبي ،فَلَما كَانَ الْغد،تعلَّق نعلَيِه ِفي يِدِه الشمالِ  

فَطَلَع ذَِلك الرجـلُ    ،ِمثْلَ مقَالَِتِه أَيضا  ، � قَالَ النِبي   ،فَلَما كَانَ الْيوم الثَّاِلثُ   . الْمرِة اُألولَى   
ِإنـي  : عاِص فَقَـالَ    تِبعه عبد اِهللا بن عمِرو بِن الْ       � فَلَما قَام النِبي    ،علَى ِمثِْل حاِلِه اُألولَى   

فَِإنْ رأَيت أَنْ تؤِويِني ِإلَيك حتى تمِضي فَعلْت        ،الَحيت أَِبي فَأَقْسمت أَنْ الَ أَدخلَ علَيِه ثَالَثًا       
فَلَم يـره   ،ي الـثَّالَثَ  وكَانَ عبد اِهللا يحدثُ أَنه بات معه ِتلْك اللَّيالِ        : قَالَ أَنس   ،نعم: ؟ قَالَ   

حتى يقُوم  ،غَير أَنه ِإذَا تعار وتقَلَّب علَى ِفراِشِه ذَكَر اللَّه عز وجلَّ وكَبر           ،يقُوم ِمن اللَّيِل شيئًا   
فَلَما مضِت الـثَّالَثُ لَيـاٍل   ، خيراغَير أَني لَم أَسمعه يقُولُ ِإالَّ: قَالَ عبد اِهللا . ِلصالَِة الْفَجِر   

   لَهمع ِقرأَنْ أَح تِكدو،  قُلْت :              ـرجالَ هو ـبأَِبي غَض نيبِني ويب كُني ي لَماِهللا ِإن دبا عي
ولَ اِهللا     ،ثَمسر تِمعس لَِكناٍر      � وثَالَثَ ِمر قُولُ لَكي : كُملَيع طْلُعـِل      يأَه لٌ ِمنجاآلنَ ر 

فَلَم أَرك  ،فَأَقْتِدي ِبهِ ،فَأَردت أَنْ آِوي ِإلَيك َألنظُر ما عملُك      ،الْجنِة فَطَلَعت أَنت الثَّالَثَ ِمرارٍ    
.  ِإالَّ مـا رأَيـت   ما هو: فَقَالَ ، � فَما الَِّذي بلَغَ ِبك ما قَالَ رسولُ اِهللا         ،تعملُ كَِثري عملٍ  

غَير أَني الَ أَِجد ِفي نفِْسي َألحٍد ِمـن         ،ما هو ِإالَّ ما رأَيت    : فَقَالَ  ،فَلَما ولَّيت دعاِني  : قَالَ  
هِذِه الَِّتي بلَغـت    فَقَالَ عبد اِهللا    . والَ أَحسد أَحدا علَى خيٍر أَعطَاه اللَّه ِإياه         ،الْمسِلِمني ِغشا 

                                      
  )١٩٢٤( املكرت -وصحيح مسلم ) ١٢٢٣) (٢٥٥ / ٣ (-شرح مشكل اآلثار  - ٤٨٠

ا ِفي هِذِه الْأَحاِديِث ِمن أَنَّ قُلْ هو اُهللا أَحد تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآنَ هو معنى الْأَحاِديِث الَِّتـي                  فَكَانَ معنى م  : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
حد ِبمعنى أَنها ِفي الثَّـواِب     رويناها قَبلَها ِفي قُلْ هو اُهللا أَحد أَنها ثُلُثُ الْقُرآِن وِإذَا جاز أَنْ يكُونَ ذَِلك ِفي قُلْ هو اُهللا أَ                   

كَثُلُِث الْقُرآِن جاز ِفي فَاِتحِة الِْكتاِب أَيضا ِفي الْآثَاِر الَِّتي رِويت ِفيها الَِّتي تقَدم ِذكْرنا لَها ِفي هذَا الْباِب أَنها الْقُرآنُ أَنْ                      
ا ِفي الثَّوهأَن ى ذَِلكنعكُونَ مآِن كُلِِّه ياِب ِبالْقُرا كَالثَّواِب ِبه .ِفيقوالت أَلُهساَهللا نو 



 ٢١٣

ِبك،ِطيقالَِّتي الَ ن ِهي٤٨١."و  
ِإنه (، مث قوله بعد ذلك      )فَأَقْسمت أَنْ الَ أَدخلَ علَيِه ثَالَثَ لَيالٍ      ،ِإني الَحيت أَِبي  (وأما قوله   

لوصول إىل مصلحة دينية    فهو قول أراد به ا    ) لَم يكُن بيِني وبين واِلِدي غَضب والَ هجرةٌ         
الكذب وإن كان قبيحا خمال، لكنه قـد حيسـن يف           : راجحة، ولذا قال احلافظ يف الفتح     

 .مواضع 
وِبالْجملَِة يجوز ِللِْإنساِن أَنْ يظِْهـر قَولًـا   : " وقال ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى الكربى      

    اِلحص ودقْصِبِه م هودقْصلًا مِفعِفيِه             ،و تِبِه إذَا كَان دا قَصم رِبِه غَي دقَص هأَن اسالن ِإنْ ظَنو
أَو دفِْع الْكُفَّاِر عـن الْمسـِلِمني أَو        ،أَو عن مسِلمٍ  ،مصلَحةٌ ِديِنيةٌ ِمثْلُ دفِْع ظُلٍْم عن نفِْسهِ      

 .أَو نحِو ذَِلك فَهِذِه ِحيلَةٌ جاِئزةٌ ،اِلاحِتياِل علَى إبطَاِل ِحيلٍَة محرمٍة
               ِصـريفَي، لَه قُودالْع تِرعا شم را غَيِوهحنِة وِعيرقُوِد الشِبالْع قِْصدِمثْلُ أَنْ ي مرحا الْممِإنو

         هودقْصمو اسالن عادلَ خا أَنَّ الْأَوا ِللَِّه ،كَماِدعخلَـا       ملَو اللَّه همرِء الَِّذي حيولُ الشصح
ِتلْك الِْحيلَةُ وسقُوطُ الشيِء الَِّذي يوِجبه اللَّه تعالَى لَولَا ِتلْك الِْحيلَـةُ ،كَمـا أَنَّ الْـأَولَ                 

 ٤٨٢. "مقْصوده إظْهار ِديِن اللَِّه ودفْع معِصيِة اللَِّه
كان الدافع الذي حدا بعبد اهللا بن عمرو بن العاص إىل أن يقول ما يقول               ويف هذه القصة    
 " :يقول ثالث مرات     �لكي يعلم السبب الذي من أجله كان الرسول         ،لذلك الصحايب 

وال خيفى ما يف هذه القصة من أسـلوب إثـارة           ،"يطْلُع علَيكُم الْآنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة        
 .هر وتشويق وهو بني ظا

 أَو قَالَ لَما توجـه      - حنينا   - � -لَما غَزا رسولُ اللَِّه     : وعن أَِبى موسى اَألشعِرى قَالَ      
اللَّـه  :  أَشرف الناس علَى واٍد فَرفَعوا أَصواتهم ِبالتكِْبِري         - ِإلَى حنيٍن    - � -رسولُ اللَِّه   

رالَ ِإلَ ،أَكْب  ِإالَّ اللَّه ولُ اللَِّه    . هسفَقَالَ ر- � -:  »     فُِسكُملَى أَنوا ععبار اسا النها أَيي، كُمِإن
وأَنا خلْـف رايـِة    : قَالَ  . »ِإنما تدعونَ سِميعا قَِريبا وهو معكُم       ،الَ تدعونَ أَصم والَ غَاِئبا    

                                      
  صحيح-١٢٧٢٧) ١٢٦٩٧)(٤٢٩ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٤٨١
إين " التفسري الشرعي لقول ابن عمـرو        ٣٢٨٦٠رقم الفتوى   ) ٣٠٥٨ / ٥ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة      - ٤٨٢

 )١٣٠ / ٩ (-والفتاوى الكربي البن تيمية ) ٢٦ / ١ (-لشرعية واآلداب ا.." الحيت أيب



 ٢١٤

يا عبد اللَِّه بن قَيٍس « :الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباللَِّه فَقَالَ :  فَسِمعِنى وأَنا أَقُولُ - � -رسوِل اللَِّه 
« .  ولَ اللَّهِ   : فَقُلْتسا ري كيِة؟    « :فَقَالَ  . لَبنِز الْجكَن ٍة ِمنلَى كَِلمع لُّكأَالَ أَد« . ا : قُلْتلَى يب

 .٤٨٣»الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباللَِّه « :قَالَ . لَ اللَِّه ِفداك أَِبى وأُمىرسو
 �كَانَ أَِبي دفَعِني ِإلَـى رسـوِل اِهللا         : وعن قَيِس بِن سعِد بِن عبادةَ رِضي اللَّه عنه قَالَ           

همدأَخ،    تكْعر تلَّيص قَدو لَيى عِنفَأَتِلهِ ،يِني ِبِرجبرقَالَ  ،فَضو :       ـاٍب ِمـنلَى بع لُّكأَال أَد
 ِة ؟ فَقُلْتناِب الْجولَى: أَبولَ اِهللا قَالَ ،بسا رةَ ِإال ِباللَِّه : يال قُولَ وو٤٨٤"ال ح 

 �  اللَّه عنه ِإلَـى النِبـي        انطَلَقْت مع أَِبي بكٍْر الصديِق رِضي     : وعن معِقلَ بِن يساٍر قال    
وهِل الشـرك  : فَقَالَ أَبو بكٍْر ،"لَلشرك ِفيكُم أَخفَى ِمن دِبيِب النمِل      ،يا أَبا بكْرٍ  : " فَقَالَ  ،

      ِبي؟ فَقَالَ الن را آخاللَِّه ِإلَه علَ معج نِد: "  � ِإلَّا مفِْسي ِبيالَِّذي نِهو،  فَى ِمـنأَخ كرلَلش
اللَّهم : قُِل  : " قَالَ  " أَلَا أَدلُّك علَى شيٍء ِإذَا قُلْته ذَهب عنك قَِليلُه وكَِثريه ؟            ،دِبيِب النملِ 

لَما أَعأَنو ِبك ِركأَنْ أُش وذُ ِبكي أَعِإن، لَما لَا أَعِلم كِفرغتأَس٤٨٥"و   
ةَ  وعريرأَِبي ه وِل اِهللا    ،نسر ناسِ      : قَالَ  ، � عاِب النكُت نالً عالَِئكَةً فُضطُوفُونَ ،ِإنَّ ِللَِّه مي

هلُمـوا ِإلَـى    : فَِإذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنـادوا        ،يلْتِمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ  ،ِفي الطُّرقِ 
ِتكُماجح،حا     فَييناِء الدمِإلَى الس ِتِهمِنحِبأَج فُّونَ ِبِهم،    مهِمن لَمأَع وهو مهبر مأَلُهسقُولُ ،فَيفَي

: فَيقُولُ  ،يكَبرونك ويمجدونك ويسبحونك ويحمدونك   : ما يقُولُ ِعباِدي ؟ فَيقُولُونَ      : 
لَو رأَوك لَكَـانوا لَـك   : فَكَيف لَو رأَوِني ؟ فَيقُولُونَ  : فَيقُولُ  ،الَ: يقُولُونَ  هلْ رأَوِني ؟ فَ   

: فَيقُولُـونَ   : وما يسأَلُوِني ؟ قَالَ     : فَيقُولُ  ،أَشد ِعبادةً وأَكْثَر تسِبيحا وتحِميدا وتمِجيدا     
فَكَيف لَو رأَوها   : فَيقُولُ  ،الَ واللَِّه يا رب   : فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : فَيقُولُ  ،يسأَلُونك الْجنةَ 

وِمم : فَيقُولُ  ،وأَعظَم ِفيها رغْبةً  ،لَو رأَوها كَانوا علَيها أَشد ِحرصا وأَشد طَلَبا       : ؟ فَيقُولُونَ   
: فَيقُولُ  ،الَ واللَِّه يا رب   : وهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : فَيقُولُ  ،ِمن النارِ  : يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ  

وأَشـد  ،وأَشـد هربا  ،لَو رأَوها لَكَانوا ِمنهـا أَشـد ِفرارا       : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ      

                                      
 )٤٢٠٥ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٣١٣٢) (١٨٤ / ٢ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٤٨٣
 صحيح لغريه) ٢٠٢٢) (٥٢٩ / ٣ (-اآلحاد واملثاين  - ٤٨٤
٤٨٥ -  اِريخِد ِللْبفْرالْم بصحيح لغريه ) ٧٣٨(الْأَد 



 ٢١٥

فَقَالَ ملَك ِمن الْمالَِئكَِة    : قَالَ  ،.أُشِهدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم    : ِه  فَيقُولُ اللَّه ِلمالَِئكَتِ  ،خوفًا
 ٤٨٦.فَهم الْجلَساُء الَ يشقَى جِليسهم: قَالَ ،ِإنَّ ِفيِهم فُالَنا لَيس ِمنهم ِإنما جاَء ِلحاجٍة: 

  :اخلالصة
ن أقوى الدوافع على الـتعلم والبحـث        م،إن استخدام أسلوب التشويق واإلثارة     ) ١(

 .واالستقصاء

جيب أن  ،أن العبارات املستخدمة يف هـذا األسـلوب       ،جيب أن يضع املعلم يف اعتباره      ) ٢(
 . تؤدي إىل معىن واه وتستشرف إليه النفس 

 . كلما كانت الدوافع أقوى ،كلما كان أسلوب التشويق قوياً ) ٣(

 ــــــــ
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يجمع يف تعليمه بني البيان بالعبارة،واإلشارة باليدين الكرميتني،توضيحاً للمـرام           � كان  
 .وتنبيهاً على أمهيِة ما يذكُره للسامعني أو يعلِّمهم إياه

فهي ،أثناء ممارسته للتعليم  ،ال ينفك حبال من األحوال عن إمياءات اليدين والرأس        املعلم   إن  
ولكن هل من سبيل إىل توظيف هذه احلركـات         .مالزمة للمتحدث أياً كان نوع احلديث     

تابع معـي   :  وإن سألتين كيف ذلك ؟ قلت لك         ،نعم واإلمياءات لصاحل التعليم ؟ اجلواب    
 : السطور التالية 

ولذلك فهو يتأثر باالنفعاالت اليت حيـدثها       ،إن عني التلميذ تتابع حركات املعلم وسكناته      
واملعلم قد يسـتفيد مـن هـذه احلركـات          . إذاً فهو يتأثر حبركة اليدين والرأس       ،املعلم

 : واإلشارات يف أمور عدة 
 :زيادة بيان وإيضاح وتأكيد على الكالم : أحدها 

                                      
 )٦٤٠٨ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٨٥٧) (١٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨٦
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   �يف سياق حجة النيب ،نأخذ هذه من حديث جابر رضي اهللا عنه
فَسأَلَ عِن الْقَوِم حتـى     ،خلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد اهللاِ     د: عن أَِبيِه قَالَ    ،عن جعفَِر بِن محمدٍ   

 ى ِإلَيهتِدِه ِإلَـى                ،انى ِبيوِن أَِبي طَاِلٍب فَأَهب ِليِن عِن بيسِن الْحب ِليع نب دمحا مأَن فَقُلْت
وأَنا غُالَم يومِئٍذ   ،ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي    ، اَألسفَلَ ثُم نزع ِزري  ،فَنزع ِزري اَألعلَى  ،رأِْسي
ابفَقَالَ  ،ش :      ا ِشئْتملْ عأَِخي س نا ابا يبحرى    ،ممأَع ـوهو هـأَلْتفَس،    قْـتـاَء وجو

 منِكبيِه رجع طَرفَاهـا ِإلَيـِه ِمـن    كُلَّما وضعها علَى  ،فَقَام ِفي ِنساجٍة ملْتِحٍف ِبها    ،الصالَِة
 أَخبرِني عن حجِة رسوِل اِهللا     : فَقُلْت  ،فَصلَّى ِبنا ،وِرداؤه ِإلَى جنِبِه علَى الِْمشجبِ    ،ِصغِرها

ثُـم أَذَّنَ   ، لَم يحج  مكَثَ ِتسع ِسِنني   � ِإنَّ رسولَ اِهللا    : وقَالَ  ،فَقَالَ ِبيِدِه وعقَد ِتسعا   ، �
كُلُّهم يلْـتِمس أَنْ    ،فَقَِدم الْمِدينِة بشر كَِثري   ،حاج � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،ِفي الناِس ِفي الْعاِشرِ   

فَولَدت أَسماُء  ،فَِةفَخرجنا معه حتى أَتينا ذَا الْحلَي     ،ويعملَ ِمثْلَ عمِلهِ  ، � يأْتم ِبرسوِل اِهللا    
: فَقَالَ  ،كَيـف أَصـنع    � فَأَرسلَت ِإلَى رسـوِل اِهللا      ،ِبنت عميٍس محمد بن أَِبي بكْرٍ     

 .وأَحِرِمي،واستثِْفِري ِبثَوٍب،اغْتِسِلي
ِإذَا استوت ِبِه ناقَتـه علَـى       ثُم رِكب الْقَصواَء حتى     ،ِفي الْمسِجدِ  � فَصلَّى رسولُ اِهللا    

وعن ،وعن يِميِنِه ِمثْـلُ ذَِلـك     ،نظَرت ِإلَى مد بصِري بين يديِه ِمن راِكٍب وماِشي        ،الْبيداِء
  اِرِه ِمثْلُ ذَِلكسي،    لِْفِه ِمثْـلُ ذَِلكخ ِمنـولُ اِهللا    ،وسرا   � وِرنأَظْه نـيـهِ ،بلَيعـِزلُ   وني 

لَبيـك اللَّهـم   : فَأَهلَّ ِبالتوِحيِد ،وما عِملَ ِبِه ِمن شيٍء عملْنا ِبهِ ،وهو يعِرف تأِْويلَه  ،الْقُرآنُ
كيلَب،    كيلَب لَك ِريكالَ ش كيلَب،    لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمِإنَّ الْح،  لَك ِريكالَ ش،و  اسلَّ النأَه

 .تلِْبيته � ولَِزم رسولُ اِهللا ،ِمنه شيئًا � فَلَم يرد علَيِهم رسولُ اِهللا ،ِبهذَا الَِّذي يِهلُّونَ ِبِه
   اِبرقَالَ ج :   جِوي ِإالَّ الْحنا ننلَس،      هعم تيا الْبنيى أَتتةَ حرمالْع ِرفعا ننلَس،   كْنالـر لَمتاس
واتِخذُوا ِمـن مقَـاِم ِإبـراِهيم       {فَقَرأَ  ،ثُم تقَدم ِإلَى مقَاِم ِإبراِهيم    ،ومشى أَربعا ،فَرملَ ثَالَثًا 

ه ذَكَـره ِإالَّ   والَ أَعلَم-: فَكَانَ أَِبي يقُولُ ،فَجعلَ الْمقَام بينه وبين الْبيتِ ،]البقرة[} مصلى
   ِبيِن النع � -           ونَ ثُـما الْكَـاِفرها أَيقُلْ ي و دأَح اللَّه وِن قُلْ هيتكْعأُ ِفي الرقْركَانَ ي هِإن 

   هلَمتكِْن فَاسِإلَى الر عجفَا     ،راِب ِإلَى الصالْب ِمن جرخ فَ   ،ثُمالص ا ِمننا دأَ   فَلَمفَا  {ا قَرِإنَّ الص
فَرِقي علَيـِه حتـى رأَى   ،فَبدأَ ِبالصفَا،أَبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه] البقرة[} والْمروةَ ِمن شعاِئِر اهللاِ   
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تيلَةَ ،الْبلَ الِْقبقْبتفَاس، اللَّه دحوو،هركَبقَالَ  ،وو :  ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه  لَه ـِريكالَ ش هـدحو ،  لَـه
ِلكالْم، دمالْح لَهو،    ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو،      هـدحو ِإالَّ اللَّـه الَ ِإلَه، هدعو زجن،  ـرصنو
هدبع،  هدحو ابزاَألح مزهو،   ذَِلك نيا بعد اتٍ    ،ثُمرذَا ثَالَثَ ملَ ِإلَـى     ثُ،قَالَ ِمثْلَ هـزن م

حتى ِإذَا صـِعد مشـى حتـى أَتـى          ،سعى،الْمروِة حتى انصبت قَدماه ِإلَى بطِْن الْواِدي      
حتى ِإذَا كَانَ آِخر طَواٍف علَى الْمروِة قَالَ        ،فَفَعلَ علَى الْمروِة كَما فَعلَ علَى الصفَا      ،الْمروةَ

 :لَو         يدِق الْهأَس لَم تربدتا اسِري مأَم ِمن لْتقْبتاس يةً ، أَنرما عهلْتعجو،   كُمكَانَ ِمن نفَم
 .لَيس معه هدي فَلْيِحلَّ ولْيجعلْها عمرةً

 فَشبك رسولُ اِهللا   : ا أَم ِلَألبِد ؟ قَالَ      يا رسولَ اِهللا أَِلعاِمنا هذَ    : فَقَالَ  ،فَقَام سراقَةُ بن جعشمٍ   
الَ ،الَ بلْ َألبِد اَألبدِ   ،دخلَِت الْعمرةُ ِفي الْحج مرتينِ    : وقَالَ  ،أَصاِبعه واِحدةً ِفي الْأُخرى    �

ولَِبسـت  ،فَوجد فَاِطمةَ ِممن قَد حلَّ    ، � وقَِدم عِلي ِمن الْيمِن ِببدِن النِبي       . بلْ َألبِد اَألبدِ  
فَكَانَ عِلي يقُولُ   : قَالَ  ،أَِبي أَمرِني ِبهذَا  : فَقَالَت  ،فَأَنكَر ذَِلك علَيها  ،واكْتحلَت،ِثياب ِصبغٍ 

ي صـنعت وأَخبرتـه أَنـي       محرشا علَى فَاِطمِة ِللَّذِ    � فَذَهبت ِإلَى رسوِل اِهللا     ،ِبالِْعراِق
اللَّهـم  : قُلْت  : ما قُلْت ِحني فَرضت الْحج قَالَ       ،صدقَت:  � فَقَالَ  ،أَنكَرت ذَِلك علَيها  

     ولُكسلَّ ِبِه را أَهي أُِهلُّ ِبمقَالَ  ،ِإن :  يدِعي الْهِحلَّ ،فَِإنَّ مقَالَ  ،فَالَ ت : مِي  فَكَانَ جدةُ الْهاع
              ِبـيـى ِبـِه النالَِّذي أَتِن ومالْي ِمن ِليِبِه ع قَالَ  ،ِمائَـةً  � الَِّذي قَِدم :    ـاسـلَّ النفَح

مكُلُّه، ِبيوا ِإالَّ النرقَصو � يده هعكَانَ م نمو. 
فَصلَّى ِبهـا   ، � فَأَِهلُّوا ِبالْحج رِكب رسولُ اِهللا      ،ىتوجهوا ِإلَى ِمن  ،فَلَما كَانَ يوم الترِويةِ   

    حبالصاَء والِْعشو ِربغالْمو رصالْعو رٍة        ،الظُّهِبقُب رأَمو سمِت الشى طَلَعتكَثَ قَِليالً حم ثُم
والَ تشك قُريش ِإالَّ أَنه واِقـف ِعنـد         ، � فَسار رسولُ اِهللا    ،ِمن شعٍر فَضِربت لَه ِبنِمرةَ    

حتـى أَتـى     � فَأَجاز رسولُ اِهللا    ،الْمشعِر الْحراِم كَما كَانت قُريش تصنع ِفي الْجاِهِليةِ       
 زاغَـِت الشـمس أَمـر       حتى ِإذَا ،فَنـزلَ ِبهـا   ،قَد ضِربت لَـه ِبنِمرةَ    ،فَوجد الْقُبةَ ،عرفَةَ

ِإنَّ ِدماَءكُم وأَموالَكُم   :  � ثُم قَالَ   ،يخطُب الناس ،فَأَتى بطْن الْواِدي  ،فَرِحلَت لَه ،ِبالْقَصواِء
ٍء ِمن أَمـِر    أَالَ كُلُّ شي  ،حرام علَيكُم كَحرمِة يوِمكُم هذَا ِفي شهِركُم هذَا ِفي بلَِدكُم هذَا          

   وعضوم يمقَد تحِة تاِهِليةٌ  ،الْجوعضوِة ماِهِلياُء الْجِدمو،        مـا داِئنِدم ِمن عٍم أَضلَ دِإنَّ أَوو
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يـِة  وِربا الْجاِهلِ ،فَقَتلَتـه هـذَيلٌ   ،وكَانَ مسترضعا ِفي بِنـي لَيثٍ     ،ابِن رِبيعةَ بِن الْحاِرثِ   
وعضوطَِّلبِ       ،مِد الْمبِن عاِس ببا الْعِرب عا أَضلُ ِربأَوو،  كُلَّه وعضوم هِفـي     ،فَِإن قُوا اللَّـهفَات

 أَنْ الَ   ولَكُم علَـيِهن  ،واستحلَلْتم فُروجهن ِبكَِلمِة اهللاِ   ،فَِإنكُم أَخذْتموهن ِبأَماِن اهللاِ   ،النساِء
   هونهكْرا تدأَح كُمشفُر وِطئْنحٍ      ،يربم را غَيبرض نوهِربفَاض ذَِلك لْنفَِإنْ فَع،   كُملَـيع نلَهو
ـ           ،ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروفِ   : ِه  وقَد تركْت ِفيكُم ما لَن تِضلُّوا بعده ِإنَّ اعتصـمتم ِب

نشـهد أَنْ قَـد بلَّغـت وأَديـت      : قَالُوا  ،وأَنتم تسأَلُونَ عني فَما أَنتم قَاِئلُونَ     . ِكتاب اهللاِ 
تحصنةِ  � فَقَالَ  ،واببِعِه السباِس       ،ِبأُصا ِإلَى النهكُتنياِء وما ِإلَى السهفَعري :   دهاش ماللَّه- 

 -ثَالَثَ مراٍت 
ثُم رِكب رسولُ   ،ولَم يصلِّ بينهما شيئًا   ،ثُم أَقَام فَصلَّى الْعصر   ،ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر   ،ثُم أَذَّنَ 

 حبلَ الْمشـاِة  وجعلَ،حتى أَتى الْموِقف فَجعلَ باِطن ناقَِتِه الْقَصواِء ِإلَى الصخراتِ   � اِهللا  
وغَاب ،وذَهبِت الصفْرةُ قَِليالً  ،فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ فَلَم يزلْ واِقفًا حتى غَربِت الشمس       ،بين يديهِ 
صولُ اِهللا    ،الْقُرسر فدولُ اِهللا       � أَرسر فَعدو، لْفَهةَ خامأُس �     ـوِللْقَص قـنش قَداِء و
اممِلهِ     ،الزحر ِركوم ِصيبا لَيهأْسى ِإنَّ رتى    ،حنمِدِه الْيقُولُ ِبييةَ     : وـِكينالس ـاسا النهأَي

          دعصى تتا قَِليالً حى لَهخاِل أَرالِْحب الً ِمنبى حا أَتةَ كُلَّمِكينلَّ   ،السِلفَةَ فَصدزى الْمى أَتتى ح
 .ولَم يسبح بينهما شيئًا،ِبها الْمغِرب والِْعشاَء ِبأَذَاٍن واِحٍد وِإقَامتيِن

حتى تبين لَه الصـبح ِبـأَذَاٍن       ،فَصلَّى الْفَجر ،حتى طَلَع الْفَجر   � ثُم اضطَجع رسولُ اِهللا     
فَدعاه وكَبـره وهلَّلَـه     ،فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ ،واَء حتى أَتى الْمشعر الْحرام    ثُم رِكب الْقَص  ،وِإقَامٍة

هدحوا     ،وِجد فَرى أَستاِقفًا حلْ وزي فَلَم،    سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب فَعد،     ـنـلُ بالْفَض فدأَرو
   سالً حجكَانَ راِس وبا   الْعِسيمو ضيِر أَبعالش ـولُ اِهللا      ،نسر فَعا دفَلَم �     ـنظُع تـرم

ِرينجي،   ِهنِإلَي ظُرنلُ يالْفَض ولُ اِهللا    ،فَطَِفقسر عضـلِ      � فَوـِه الْفَضجلَى وع هدلَ ،يوفَح
يده ِإلَى الشق اآلخِر علَـى وجـِه         �   فَحولَ رسولُ اهللاِ  ،الْفَضلُ وجهه ِمن الشق اآلخرِ    

ثُم سـلَك الطَِّريـق   ،فَحرك قَِليالً،فَصرف وجهه ِمن الشق اآلخِر حتى أَتى محسرا  ،الْفَضِل
يكَبر ،ها ِبسبِع حصـياتٍ   حتى أَتى الْجمرةَ فَرما   ،الْوسطَى الَِّتي تخرج ِإلَى الْجمرِة الْكُبرى     
ثُم انصـرف ِإلَـى     ،رمى ِمـن بطْـِن الْـواِدي      ،مع كُلِّ حصاٍة ِمنها ِمثْلَ حصا الْخذْفِ      
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وأَشركَه ،افَنحر ما غَبر ِمنه   ،ِرضوانُ اِهللا علَيهِ  ،ثُم أَعطَى عِليا  ،فَنحر ثَالَثًا وِستني ِبيِدهِ   ،الْمنحِر
وشِربا ِمن  ،فَأَكَالَ ِمن لَحِمها  ،فَطُِبخت،فَجِعلَت ِفي ِقدرٍ  ،وأَمر ِمن كُلِّ بدنٍة ِببضعةٍ    ،ِفي هدِيهِ 

 .مرِقها
ِد الْمطَِّلـِب   فَأَتى بِني عب  ،فَأَفَاض ِإلَى الْبيِت فَصلَّى ِبمكَّةَ الظُّهر     ، � ثُم رِكب رسولُ اِهللا     

انِزعوا يا بِني عبِد الْمطَِّلِب فَلَوالَ أَنْ يغِلـبكُم النـاس علَـى             : فَقَالَ  ،يستقُونَ علَى زمزمٍ  
كُمعم تعزلَن ِتكُما،ِسقَايلْود لُوهاوفَن،هِمن ِرب٤٨٧." فَش  

 كل اإلشارات اليت جتـذب أنظـار         يف هذا احلديث الطويل    �قد استخدم الرسول    :قلت
من ،والنظر إليهم ،والركوب على الدابة  ،املشاهدين له كاإلشارة باإلصبع وتشبيك األصابع     

  �حني خروجه حلني عودته 
ِفيِه ساعةٌ الَ يواِفقُهـا     «  ذَكَر يوم الْجمعِة فَقَالَ      - �  -وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       

                                      
  )٣٠٠٩ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٣٩٤٤) (٢٥٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨٧

واسـثفري اسـتثفار    -.أعواد مركبة يوضع عليها الرحل والثياب     : املشجب  -.ضرب من املالحف املنسوجة   : نساجة  
 عريضة توثق طرفيها يف شيء آخر قد شدته علي وسطها ،ليمتنع الـدم أن جيـري                 هو أن تشد فرجها خبرقة    : احلائض  

ثوب : صبيغا  -. ، ومل تكن قصواء ، ألن القصواء ،هي املقطوعة األذن          - � -اسم ناقة رسول اهللا     : القصواء  -.ويقطر
 املنقـول عنـه   اإلغراء ،ووصف ما يوجب عتـاب : التحريش : حمرشا -.مفعول: مصبوغ ، فعيل مبعين    : صبيغ، أي   

ال يوطئن -.٢٢٩: البقرة } فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان    { :هي قوله تعاىل    : كلمة اهللا   : بكلمة اهللا   -.وتوبيخه
أن اليأذن ألحد من الرجال أن يتحدث إليهن ، وكان احلديث من الرجال إىل النساء من : فرشكم أحدا تكرهون معناه     

نفـس  : ال يعدونه ريبة ، إىل أن نزلت آية احلجاب ، وليس املراد بوطء الفراش               عادات العرب ، ال يرون ذلك عيبا ،و       
الزنا ، ألن ذلك حمرم علي الوجوه كلها ، فال معىن ال شتراط الكراهة فيه ، ولو كان ذلك كذلك مل يكنن الضرب فيه                        

أماهلا إىل النـاس،    : ب إصبعه   ينكبها نك -.هو الضرب الشديد  : ضربا غري مربح ، إمنا كان فيه احلد ، والضرب املربح            
شنق زمام ناقته   -.واحد حبال الرمل ، وهو ما استطال منه مرتفعا        : حبل املشاة احلبل    -.يريد بذلك أن يشهد اهللا عليهم     

 .يف املشي. إذا مجعه إليه كفا هلا عن السرعة: 
ومل يسبح  -. ، خمففَا ومثقال   ورك وورك : ما يكون بني يدي الرحل ، يضع الراكب رجله عليه ، يقال             :الرحل: مورك  
له منظر : رجل وسيم : وسيما -.مل يصل بينهما سنة : هي النافلة من الصالة ، أي       : الصالة ، وقيل    : السبحة  : بينهما  

: انزعوا  -. الباقي: الغابر  : ماغب  -.ظعينة: مجع ، ظعينة وهي املرأة يف اهلودج ، واهلودج أيضا يسمى            : ظعن  -.مجيل
 )٤٧٣ / ٣ (-جامع األصول يف أحاديث الرسول .قاءاالست: الرتع 
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بعِلمسم لِّى،دصي قَاِئم وهو، اهِإي طَاهئًا ِإالَّ أَعيالَى شعت أَلُ اللَّهسا. » يقَلِّلُهِدِه يِبي ارأَش٤٨٨و   
وهو أن  ،�أفادت معىن جديد زائداً على كالمه        �يتبني أن إشارته    ،وبتأمل هذا احلديث  

قال الزين  .وهذا من فضل اهللا على عباده     ،مهذه الساعة أمرها يسري يف مقابل نيل أمر عظي        
اإلشارة لتقليلها هو للترغيب فيها واحلض عليهـا ليسـارة وقتـها وغـزارة              : بن املنري 
   .٤٨٩فضلها

  :جذب االنتباه وترسيخ بعض املعاين يف الذهن: ثانيها 
وذلك عنـدما  ،نلمس ذلك من احلديث السابق الذي ساقه جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه   

حيث بني هلم يف هذه اخلطبـة أمـوراً كـثرية           ،بالناس يف منرة يوم عرفة     �ب النيب   خط
نشـهد  : فَما أَنتم قَاِئلُونَ ؟ قَالُوا      ،وأَنتم تسأَلُونَ عني   (:مث بعد أن بلغهم قال هلم     ،وعظيمة

    تحصنو تيأَدو تلَّغب قَد كأَن،  بِعِه السبِةفَقَالَ ِبِإصـا ِإلَـى       ،ابهكُتنياِء وما ِإلَى السهفَعري
  ٤٩٠)ثَالَثَ مراٍت،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد: الناِس 

جذب ألنظار النـاس هلـذا      ،ألصبعه إىل السماء مث اإلشارة به إليهم       �ففي رفع الرسول    
 .األمر اهلام واخلطري وهو مقام الشهادة على التبليغ 

اءِ   وعرِة الْباِليأَِبي الْع الَةَ   : قَالَ  ،ناٍد الصِزي ناب راِمتِ    ،أَخالص ناِهللا ب دباِني عفَأَت،  لَـه تفَأَلْقَي
: وقَالَ  ،وضرب فَِخـِذي  ،فَعض علَى شفَِتهِ  ،فَجلَس علَيِه فَذَكَرت لَه صِنيع ابِن ِزيادٍ      ،كُرِسيا

ِني    ِإنأَلْتا سكَم ا ذَرأَب أَلْتي س،  لَـى فَِخـِذكع تبرا ضفَِخِذي كَم برقَالَ ،فَضـي  : وِإن
صـلِّ  : فَقَالَ  ،كَما ضربت فَِخـذَك   ،كَما سأَلْتِني فَضرب فَِخِذي    � سأَلْت رسولَ اِهللا    

  ٤٩١."والَ تقُلْ ِإني قَد صلَّيت والَ أُصلِّي، فَصلِّفَِإنْ أَدركَتك معهم،الصالَةَ ِلوقِْتها
فـإن  : (( بدليل قوله  ،األفضل: ؛ يعين   )) صل الصالة لوقتها    : (( وقوله  : " قال القرطيب   

فإن صلِّيت لوقتها كانت لك نافلة      : " وبدليل قوله   . يف الوقت   : ؛ أي   )) أدركتها معهم   

                                      
 )٢٠٠٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٩٣٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤٨٨
 )٤١٦ / ٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٤٨٩
  )٣٠٠٩ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٩٠
  )١٥٠١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٩١
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 . والثواب زيادة يف العمل: ؛ أي )) 
وعلى مـا جيـب     ،فعلتها يف وقتها  : ؛ أي   )) وإال كنت قد أحرزت صالتك      : (( وقوله  
على إعادـا  : وحممل النهي عن إعادة الصالة   . جواز فعل الصالة مرتني     : وفيه  . أداؤها  

. وتأخري ابن زياد الصالة على رأي بين أميـة يف تـأخريهم الصـلوات               . من غري سبب    
 .على فخذ أيب ذر تنبيه له على االستعداد لقبول ما يلقى إليه   � وضرب النيب  

؛ ـاه عـن إظهـار خـالٍف علـى           )) وال تقل إين قد صليت فال أصلي        : (( وقوله  
وإن كـان عبـدا مجـدع       ،إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيـع      : " ولذلك قال   ،األئمة

 ٤٩٢".األطراف
أَي ِللتنِبيِه وجمع الذِّهن علَى ما يقُوله لَه        ) ي  وضرب فَِخذِ : ( قَوله   :قال يف شرح مسلم   

٤٩٣. . 
      ِبىِن النى عوسأَِبى م نقَالَ   - �  -وع  »         ـهضعب ـدشاِن ، يينِمِن كَالْبؤِللْم ِمنؤِإنَّ الْم

  ٤٩٤.وشبك أَصاِبعه . » بعضا 
صِريح ِفـي تعِظـيم حقُـوق       ) ِمِن كَالْبنياِن يشد بعضه بعضا      الْمؤِمن ِللْمؤ : ( �قَوله  " 

الْمسِلِمني بعضهم علَى بعض ، وحثّهم علَى التراحم والْملَاطَفَة والتعاضد ِفي غَير ِإثْم ولَا              
 ٤٩٥." يِب الْمعاِني ِإلَى الْأَفْهام وِفيِه جواز التشِبيه وضرب الْأَمثَال ِلتقِْر. مكْروه 

وهو دال على جواز التشبيك مطلقا،وحديث أيب هريرة وهـو دال علـى جـوازه يف                " 
 . املسجد، وإذا جاز يف املسجد فهو يف غريه أجوز

التحقيق أنه ليس بني هذه األحاديث تعارض، إذ املنهي عنه فعله على وجه             : وقال ابن املنري  
. ديث إمنا هو ملقصود التمثيل، وتصوير املعىن يف النفس بصورة احلس          العبث،والذي يف احل  

ومجـع  . هو يف حديث أيب موسى وابن عمر كما قال، خبالف حديث أيب هريـرة             : قلت
                                      

 )٥٩ / ٦ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٩٢
 )١٥٦ / ٢ (-واآلداب الشرعية ) ٤٤٦ / ٢ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٩٣
  )٦٧٥٠(- املكرت -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- املكرت - صحيح البخارى- ٤٩٤
 )٣٩٤ / ٨ (- شرح النووي على مسلم - ٤٩٥
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اإلمساعيلي بأن النهي مقيد مبا إذا كان يف الصالة أو قاصدا هلا، إذ منتظر الصالة يف حكم                 
ز خالية عن ذلك،أما األوالن فظـاهران، وأمـا         املصلي،وأحاديث الباب الدالة على اجلوا    

حديث أيب هريرة فألن تشبيكه إمنا وقع بعد انقضاء الصالة يف ظنـه، فهـو يف حكـم                  
والرواية اليت فيها النهي عن ذلك ما دام يف املسجد ضـعيفة كمـا              .املنصرف من الصالة  

 ٤٩٦. "قدمنا، فهي غري معارضة حلديث أيب هريرة كما قال ابن بطال
: حجاجا فَأَمرهم فَجعلُوها عمرةً ثُم قَالَ        � جاَء الناس مع النِبي     : ابِن عباٍس ، قَالَ     وعِن  

لَو أَني استقْبلْت ِمن أَمِري ما استدبرت ما فَعلْت ذلك ولَِكن دخلَِت الْعمرةُ ِفي الْحج ِإلَى                
 ٤٩٧.ثُم شبك بين أَصاِبعه، مِة يوِم الِْقيا

أنَّ العمرة جيوز فعلُهـا يف      )) : دخلَت العمرةُ يف احلج   : (( � أظهر ما قيل يف معىن قوله       
أشهر احلج ، خالفاً ملا كانت اجلاهلية تزعمه من امتناع العمرة يف أشهر احلـج ، فهـذا                  

 ٤٩٨.ملا زعموه  � إبطالٌ منه 
أَنا وكَاِفلُ الْيِتيِم ِفي الْجنـِة هكَـذَا ،         :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : بِن سعٍد ، قَالَ     وعن سهِل   

 ٤٩٩.وأَشار ِبالسبابِة والْوسطَى
وأَشـار  . » أَنا وكَاِفلُ الْيِتيِم ِفى الْجنِة هكَـذَا         « - �  -وعن سهٍل قَالَ رسولُ اللَِّه      

بئًا ِبالسيا شمهنيب جفَرطَى ، وسالْوِة و٥٠٠.اب 
أي بني السبابة والوسطى، وفيه إشـارة إىل  " وفرج بينهما: "وفيه: " قال احلافظ يف الفتح  
وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بني السبابة والوسطى، وهـو نظـري             � أن بني درجة النيب     

                                      
 )٥٦٦ / ١ (- فتح الباري البن حجر - ٤٩٦
 صحيح) ١٦٠٢٨)(٧٧٣ / ٨ (- مصنف ابن أيب شيبة - ٤٩٧
)) فتح الباري (( ، و  ١٦٦ :٨للنووي  )) شرح صحيح مسلم  ((جوه أخرى يف معىن هذه اجلملة تراها يف          وهناك و  - ٤٩٨

  .٤٨٥ :٣البن حجر 
  )٦٠٠٥ (- املكرت -وصحيح البخارى)٤٦٠) (٢٠٧ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ٤٩٩

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :  لُهو    �قَوخِبِه ِفي د ادكَذَا أَروِل            هسِة ربترم عم هتبتركُونُ مِتيِم تِة ، الَ أَنَّ كَاِفلَ الْينِل الْج
 .، ِفي الْجنِة واِحدةً�اِهللا 
  )٥٣٠٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٠٠
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ملا قال ذلك    � احلديث، وزعم بعضهم أنه     " بعثت أنا والساعة كهاتني     "احلديث اآلخر   
استوت إصبعاه يف تلك الساعة مث عادتا إىل حاهلما الطبيعية األصلية تأكيدا ألمـر كفالـة        

ومثل هذا ال يثبت باالحتمال، ويكفي يف إثبات قرب املرتلة من املرتلة أنـه              : قلت. اليتيم
 ليس بني الوسطى والسبابة إصبع أخرى

لعل احلكمة يف كون كافل اليتيم يشبه يف دخول اجلنة أو           " لترمذيشرح ا "قال شيخنا يف    
شبهت مرتلته يف اجلنة بالقرب من النيب أو مرتلة النيب لكون النيب شأنه أن يبعث إىل قوم ال                  
يعقلون أمر دينهم فيكون كافال هلم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالـة              

ه، ويرشده ويعلمه وحيسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك اه         من ال يعقل أمر دينه بل وال دنيا       
 ٥٠١."ملخصا

ِعيسى ابن  : ٥٠٢لَم يتكَلَّم ِفي الْمهِد ِإلَّا ثَلَاثَةٌ     : "  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ، قَالَ   
 ٥٠٣، وكَانَ عاِبدا، فَابتنى صومعةً    جريج: وكَانَ ِفي بِني ِإسراِئيلَ رجلٌ يقَالُ لَه      : مريم، قَالَ 

     فَقَالَت ،هأُم هتا، فَأَتلِّي ِفيهصلَ يعفَقَالَ  : فَج ،جيرا جـلَاِتي  : يصي وأُم با رـلَ  ٥٠٤يفَأَقْب ،
           ج ثُم ،لَ ِمثْلَ ذَِلكفَفَع را آخموي هاَءتج ثُم فَترصلَاِتِه، فَانلَى صلَ ِمثْلَ     عا ثَاِلثًا فَفَعموي هاَءت

   هأُم لَه فَقَالَت ،ـاتِ          :ذَِلكوِمسوِه الْمجِفي و ظُرني ى أَورى يتح هِمتلَا ت مقَـالَ   ٥٠٥الله ،  :
      فَقَالَت ،لَهفَضا وجيراِئيلَ جرو ِإسنا بموي ِني إِ    : فَذَكَرا بايغب ِمن ِغياِئيلَ بـرس :   مِإنْ ِشـئْت

                                      
 )٤٣٦ / ١٠ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٠١
 هؤالء الثالثة تكلَّموا يف املهد ، كما جاء ذلـك   أن هناك غري   ٣٤٤ :٦)) فتح الباري ((  ذكر احلافظ ابن حجر يف        ٥٠٢

 .يف السنة الثابتة ، وأشار إىل وجِه التوفيق بني ظاهِر هذا احلَصر يف احلديث واألحاديث األخرى ، فراجعه إذا شئت 
 .مأخوذة من صمعت إذا دققت ، ألا دقيقة الرأس . البناء املرتفع احملدد أعاله :   الصومعة ٥٠٣
 ٣٤٥ :٦)) فتح الباري ((قال احلافظ ابن حجر يف      .   أي اجتمع علي إجابةُ أمي وإمتام صاليت ، فوفِّقْين ألفضلهما             ٥٠٤
وكلُّ ذلك قاله  أي يف املرات الثالث من مناداِة أُمه حال صالِته  حممولٌ على أنه قالَه يف نفِْسه ، ال أنه نطَق بـه ،                           : ((

 )) .به على ظاهره ، ألن الكالم كان مباحاً عندهم ، وكذلك كان يف صدر اإلسالمويحتملُ أن يكون نطَق 
اللهم إنَّ هذا جريج وهو ابين ، وإين        : ويف رواية ثانية عند مسلم فقالت       . الزواين املتجاِهرات بذلك    :   املومسات    ٥٠٥

أي لفنت  !)) . ولو دعت عليه أن يفتن لفُِتن     : مسات ، قال    كلَّمته فأىب أن يكلِذمين ، اللهم فال تِمته حىت تريه وجوه املو           
ولكن كانت رفيقةً رحيمةً به ، فكانت دعوتها أن تكون عقوبته رؤيةَ وجوِه الزواين فقط ، وما أشدها                  ! بالزىن أو القتل  

 .من عقوبة على قلوِب العابدين الصاحلني ، نسألُ اهللا السالمةَ والعافية 



 ٢٢٤

قَد ِشئْنا، فَانطَلَقَت فَعرضت ِلجريٍج فَلَم يلْتِفت ِإلَيها، فَأَتت راِعيا كَانَ           : لَأَفِْتننه لَكُم، فَقَالُوا  
         فَو لَتما فَحفِْسهن ِمن هتكَنِمِه، فَأَمنٍج ِبغيرِة جعموأِْوي ِإلَى صي  ا، فَقَالَتغُلَام تلَد :  ـوه

مـا شـأْنكُم ؟     : ِمن جريٍج، فَأَتاه بنو ِإسراِئيلَ فَضربوه وشتموه وهدموا صومعته، فَقَالَ         
َء ِبـِه فَقَـام     فَِجي: فَأَين الْغلَام ؟ قَالَ   : ، وولَدت غُلَاما، قَالَ   ٥٠٦زنيت ِبهِذِه الْبِغي  : فَقَالُوا
يا غُلَام، من أَبوك    :  ودعا، ثُم انصرف ِإلَى الْغلَاِم فَطَعنه ِبِإصبِعِه ِفي صدِرِه وقَالَ          ٥٠٧وصلَّى
 ِمـن  نبِنـي صـومعتك  : أَِبي الراِعي، قَالَ فَوثَب الناس ِإلَيِه فَجعلُوا يقَبلُونه وقَالُوا     : ؟ قَالَ 

 .لَا حاجةَ ِلي ِفي ذَِلك، ابنوها كَما كَانت ِمن قَبلُ: ذَهٍب، قَالَ
: ، فَقَالَـتِ  ٥٠٨ وبينا امرأَةٌ جاِلسةٌ وِفي حجِرها ابن لَها ترِضعه ِإذْ مر ِبها راِكب ذُو شارةٍ             

      ثَد كرذَا، فَتِني ِمثْلَ هِل ابعاج مِه فَقَالَ اللهِإلَي ظَراِكِب فَنلَى الرلَ عأَقْب ا، ثُمهلَـا   : ي ماللـه
         هصما يِيهلَى ثَدلَ عأَقْب ذَا، ثُملِْني ِمثْلَ هعجةَ  " تريرو هوِل اِهللا     : قَالَ أَبسِإلَى ر ظُري أَنفَكَأَن 

ي ِفيِه، فَجعلَ يمصها، ثُم مر ِبأَمٍة معها الناس تضـرب،  يحِكي مصه، ووضعه ِإصبعه فِ  �
اللهم اجعلِْني ِمثْلَها،   : اللهم لَا تجعِل ابِني ِمثْلَ هِذِه، فَترك ثَديها ونظَر ِإلَيها وقَالَ          : فَقَالَِت

، أَي بني، مر ِبي الراِكب ذُو شـارٍة،         ٥١٠حلْقَى: الَت، فَقَ ٥٠٩فَِعند ذَِلك تراجعا الْحِديثَ   
فَقُلْت :     ذَا، فَقُلْتِني ِمثْلَ هِل ابعاج مالله :        ِة فَقُلْتِذِه الْأَمِبه رم ثُم ،لِْني ِمثْلَهعجلَا ت مالله :

يـا أُمتـاه، ِإنَّ   : اللهم اجعلِْني ِمثْلَها، فَقَالَ: قُلْت، فَ ٥١١اللهم لَا تجعِل ابِني ِمثْلَ هِذِه الْأَمةِ      
          فَقُلْت لَِني ِمثْلَهعجِت اَهللا أَنْ يوعفَد ،اربِبِك ج رالَِّذي م اِكبالر :     ،لِْني ِمثْلَـهعجلَا ت مالله

 .٥١٢"حسِبي اُهللا :  ولَم تزِن، وِهي تقُولُسرقِْت، ولَم تسِرق، وزنت،: وهِذِه يقُولُونَ
                                      

 .ن يف حكمهم أنَّ من زىن قُِتل   وكا٥٠٦
 .  وقد صلى ركعتني ، وكانت الصالةُ مشروعة عندهم ٥٠٧
 .  أي ذو هيئٍة مجيلة وملْبٍس حسن ٥٠٨
، أي أقبلَت األم على الرضيع      ) تراجعا احلديث (قوله   ((١٠٧ :١٦)) شرح صحيح مسلم  ((  قال اإلمام النووي يف       ٥٠٩

 )) .كالم ، فلما تكرر منه الكالم ، علمت أنه أهل ، فسألته وراجعتهحتدثه ، وكانت أوالً ال تراه أهالً لل
 !  أي عجباً لك؟٥١٠
 .اجعلين ِمثلَها يف النسبة إىل باطٍل أكونُ منه بريئاً :   أي ساملاً من املعاصي كما هي ساملة منها ، وليس املراد ٥١١
- املكـرت    -وصحيح مسلم  ) ٣٤٣٦ (-كرت   امل -صحيح البخارى  و  )٧٤٩٥) (٢٨٠ / ١٠ (- شعب اإلميان    - ٥١٢

)٦٦٧٣(  
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كَانَ رجلٌ ِفي بِني ِإسراِئيلَ تاِجرا ، فَكَـانَ         : " قَالَ   � وعن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَِّه        
ن خيٍر ، لَأَلْتِمس ِتجارةً     ما ِلي ِفي هِذِه التجارِة مِ     : ينقُص مرةً ، ويِزيد مرةً أُخرى ، فَقَالَ         

لَا نقْصانُ ِفيها ، فَأَتى صومعةً ، فَترهب ِفيها ، فَكَانَ اسمه جريج ، فَكَـانَ يـِريح ِإلَـى                
ت ، وهو قَاِئم    وِإنَّ أُم جريٍج أَتته يوما ، فَصرخ      : صومعِتِه راِعي ضأٍْن ، وراِعيةُ ِمعزى قَالَ        

    لِّي ، فَقَالَتصي :     جيرفَقَالَ ج ، جيرج :      قَالَت لَاةَ ، ثُمالصي وا ،     : أُمهِجبي فَلَم ، جيرج
 أُمـي   :جريج ، فَقَالَ    : فَذَهبت ، ثُم أَتته يوما آخر ، فَقَالَت         : أُمي والصلَاةَ قَالَ    : فَقَالَ  

اللَّهم لَا تِمت   : فَذَهبت أُمه ، وقَالَِت     : قَالَ  . أُمي والصلَاةَ   : والصلَاةَ ، فَلَم يِجبها ، فَقَالَ       
ووقَع صاِحب الضأِْن علَى صاِحبِة الِْمعزى ،       : جريجا حتى ينظُر ِفي وجوِه الْمياِميِس قَالَ        

: ِمن جـريٍج قَـالَ      : ويحِك ، ِممن ولَدِت ؟ فَقَالَت       : حبلَها ، فَِقيلَ لَها ِحني ولَدت       فَأَ
أَنِزلُوه ، وائْتوِني ِبِه ، وكَسروا صومعته ، فَأَنزلُوه ،       : فَذَهبوا ِإلَى الْمِلِك ، فَأَخبروه ، فَقَالَ        

 يا جريج كُنا نراك خير الناِس ، فَاحتبلْت هِذِه الْمـرأَةَ ، اذْهبـوا ِبـِه ،                  ويحك: فَقَالَ  
  وهلُباصقَالَ             : قَالَ  . و زربِشئَ ، وى أُنتح هعم اسالن جرخاِس ، وِإلَى الن جرفَخ :  مـتأَيأَر

     هونَ أَنمعزذَا الَِّذي تِه قَالَ       هِإلَي ظُروِني أَنِني ، أَرِفـي         : اب ـهفَم ، ِبيالصأَِة ، ورِبالْم فَأُِتي
     جيرا ، فَقَالَ جِيهِي               : ثَدالثَّـد ِمن هفَم عزنو ، لَام؟ فَقَالَ الْغ وكأَب نم ، ا غُلَامأَِبـي  : ي

فَضِحك ، فَـذَهبوا ِإلَـى الْمِلـِك ،         : س ، وعجبوا ، قَالَ      فَسبح النا : راِعي الضأِْن قَالَ    
يا جريج ، فَلْنصنعها لَك كَيف ِشئْت ، واللَِّه         : ردوه ، فَأُِتي ِبِه ، فَقَالَ       : فَأَخبروه ، فَقَالَ    

فَردوهـا ،   : قَـالَ   . لْ ردوها كَما كَانت     ب: قَالَ  لَِئن ِشئْت لَنبِنيها لَك ِمن ذَهٍب وِفضٍة ،         
  ِتِه ، فَقَالَ لَهعموِفي ص عجر؟: و ِحكْتض ا :  قَالَ ٥١٣ِباللَِّه ، ِممهتعٍة دوعد ِإلَّا ِمن ِحكْتا ضم

 لَيي ع٥١٤"أُم  
ـ        (( :٥١٥قال احلافظ ابن حجر      الة التطـوع ، ألنَّ     ويف احلديث إثار إجابِة األم على ص

ويف حديث يزيد بن حوشب عـن  . واجب  : نافلة ، وإجابةَ األم وِبرها      : االستمرار فيها   

                                      
 ! أي أنه تذكَّر أن هذه العقوبة بسبب تلك املعصية- ٥١٣
 حسن ) ٥٦( فُنونُ الْعجاِئِب ِلأَِبي سِعيٍد النقَّاِش - ٥١٤
 ٦٣ :٣ و٣٤٧ :٦)) فتح الباري ((- ٥١٥
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عاِلماً  لعِلم أنَّ إجابة أُمه أوىل       : لو كان جريج فقيهاً  ويف رواية        : ((قال   � أبيه أن النيب    
 )) جمهول : وشب والد ح) يزيد(و. أخرجه احلسن بن سفيان )) من عبادة ربه

ففي هذه القصة أن هذا الصيب تكلم وهو يف املهد وقال إن أباه فالن الراعي واسـتدل                 " 
بعض العلماء من هذا احلديث على أن ولد الزين يلحق الزاين ألن جريج قال من أبوك قال                 

سـتلحق  علينا للعربة فإذا مل ينازع الزاين يف الولد وا         � أيب فالن الراعي وقد قصها النيب       
الولد فإنه يلحقه وإىل هذا ذهب طائفة يسرية من أهل العلم وأكثر العلماء على أن ولـد                 

الولد للفراش وللعاهر احلجر ولكن الذين قالوا بلحوقه         � الزىن ال يلحق الزاين لقول النيب       
قالوا هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش فإن الولد لصاحب الفراش وأما إذا مل يكن                

ازع واستلحقه فإنه يلحقه ألنه ولده قدرا فإن هذا الولد ال شك أنه خلق مـن مـاء              له من 
الزاين فهو ولده قدرا ومل يكن له أب شرعي ينازعه وعلى هذا فيلحق به قالوا وهذا أوىل                 

 .من ضياع نسب هذا الولد ألنه إذا مل يكن له أب ضاع نسبه وصار ينسب إىل أمه 
هذا الرجل جريج حيث إنه مل ينتقم لنفسه ومل يكلفهـم           ويف هذا احلديث دليل على صرب       

شططا فيبنون له صومعته من ذهب وإمنا رضي مبا كان رضي به أوال من القناعة وأن تبىن                 
من الطني أما الثالث الذي تكلم يف املهد فهو هذا الصيب الذي مع أمه يرضع فمر رجـل                  

شراف القوم فقالت أم الصيب     على فرس فارهة وعلى شارة حسنة وهو من أكابر القوم وأ          
اللهم اجعل ابين هذا مثله فترك الصيب الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إىل هذا الرجـل                  

 .فقال اللهم ال جتعلين مثله 
ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه ميـص               � وحكى النيب   
قبلوا جبارية امرأة يضربوا ويقولـون هلـا        فقال اللهم ال جتعلين مثله مث أ       � حتقيقا لألمر   

زنيت سرقت وهي تقول حسبنا اهللا ونعم الوكيل فقالت املرأة أم الصيب وهي ترضعه اللهم               
ال جتعل ابين مثلها فأطلق الثدي وجعل ينظر إليها وقال اللهم اجعلـين مثلـها فتراجـع                 

ا الرجـل ذو اهليئـة      احلديث مع أمه طفل قام يتكلم معها قالت إين مررت أو مر يب هذ             
احلسنة فقلت اللهم اجعل ابين مثله فقلت أنت اللهم ال جتعلين مثله فقال نعم هذا رجـل                 
كان جبارا عنيدا فسألت اهللا أال جيعلين مثله أما املرأة فإم يقولون زنيت وسرقت وهـي                
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تقول حسيب اهللا ونعم الوكيل فقلت اللهم اجعلين مثلها أي اجعلين طـاهرا مـن الـزىن                 
والسرقة مفوضا أمري إىل اهللا يف قوهلا حسيب اهللا ونعم الوكيل ويف هذا آية من آيـات اهللا          
أن يكون هذا الصيب يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده شيء من العلم يقول هذا كـان                
جبارا عنيدا وهو طفل وقال هلذه املرأة اللهم اجعلين مثلها علم أا مظلومة وأا بريئة ممـا             

علم أا فوضت أمرها إىل اهللا عز وجل فهذا أيضا من آيات اهللا أن يكون عند                امت به و  
هذا الصيب شيء من العلم واحلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير فقد حيصل                
من األمور املخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدا لرسوله أو تأييدا ألحـد مـن                  

 ٥١٦"أوليائه 
، ِفي قَِريٍب ِمـن ثَمـاِنني    � بينا نحن ِعند رسوِل اِهللا :  بِن مسعوٍد ، قَالَ    وعن عبِد اهللاِ  

                 نساٍل قَطُّ أَحوِه ِرججةَ وفْحص تأَيا راللَِّه مالَ و ِشيِإالَّ قُر ِفيِهم سٍش ، لَييقُر الً ِمنجر
روا النساَء ، فَتحدثُوا ِفيِهن ، فَتحدثَ معهم ، حتى أَحببت أَنْ            ِمن وجوِهِهم يومِئٍذ ، فَذَكَ    

أَما بعد ، يا معشر قُريٍش ، فَِإنكُم أَهلُ هـذَا           : ثُم أَتيته فَتشهد ، ثُم قَالَ       : يسكُت ، قَالَ    
       وا اللَّهصعت ا لَمِر ، مـذَا             اَألمـى هلْحـا يكَم اكُملْحي نم كُملَيثَ ععب وهمتيصفَِإذَا ع ،

ضيأَب وفَِإذَا ه ها قَِضيبلَح ِدِه ، ثُمِلقَِضيٍب ِفي ي ٥١٧الْقَِضيبِلدص٥١٨." ي 
         ِبىأَنَّ الن اَء اللَّهاٍس ِإنْ شبِن عِن ابرِ   - � -وعحالن موِئلَ يٍء        سىلَ شئًا قَبيش مقَد نم نع 

 ٥٢٠.»الَ حرج الَ حرج «  يديِه - � - فَرفَع رسولُ اللَِّه - قَالَ -٥١٩وشيئًا قَبلَ شىٍء 
الَ سِمعت  وعن عبِد الرحمِن بِن جاِبٍر حدثَِنى سلَيم بن عاِمٍر حدثَِنى الِْمقْداد بن اَألسوِد قَ             

تدنى الشمس يوم الِْقيامِة ِمن الْخلِْق حتـى تكُـونَ ِمـنهم            «  يقُولُ   - � -رسولَ اللَِّه   
قَالَ سلَيم بن عاِمٍر فَواللَِّه ما أَدِرى ما يعِنى ِبالِْميـِل أَمسـافَةَ اَألرِض أَِم               . »كَِمقْداِر ِميٍل   

                                      
 )٣٨٣ / ٢ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٥١٦
٥١٧ - ِلدصي   :بق ير. 
 صحيح) ٤٣٨٠)(١٩٥ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥١٨
 .قدم أفعاِل احلج على بعض :   يعين - ٥١٩
 صحيح ) ٢٦٠٥ (- املكرت - سنن الدارقطىن- ٥٢٠
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فَيكُونُ الناس علَى قَدِر أَعماِلِهم ِفى الْعرِق فَِمنهم من         « قَالَ  . ِذى تكْتحلُ ِبِه الْعين   الِْميلَ الَّ 
 وِمنهم من   ٥٢١يكُونُ ِإلَى كَعبيِه وِمنهم من يكُونُ ِإلَى ركْبتيِه وِمنهم من يكُونُ ِإلَى حقْويهِ            

 ٥٢٢.٥٢٣ ِبيِدِه ِإلَى ِفيِه- � -قَالَ وأَشار رسولُ اللَِّه . »عرق ِإلْجاما يلِْجمه الْ
تـدنو  : يقُـولُ    � رأَيت رسولَ اِهللا    : وعن أيب عشانةَ  أَنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر ، يقُولُ            

        الن فَِمن ، اسالن قرعِض ، فَياَألر ِمن سملُـغُ          الشبي نم مهِمنِه ، ويبكَع قُهرلُغُ عبي ناِس م
              ـنم مهِمنِز ، وجلُغُ ِإلَى الْعبي نم مهِمنِه ، ويتكْبلُغُ ِإلَى ربي نم مهِمناِق ، وِف السِإلَى ِنص

ه ، وِمنهم من يبلُغُ وسطَ ِفيِه ، وأَشـار ِبيـِدِه ،             يبلُغُ ِإلَى الْخاِصرِة ، وِمنهم من يبلُغُ عنقَ       
 ٥٢٤يِشري هكَذَا وِمنهم من يغطِّيِه عرقُه ، وضرب        � رأَيت رسولَ اِهللا    : فَأَلْجم فَاه ، قَالَ     

 ٥٢٥."ِبيِدِه ِإشارةً
 :ثالثها طلب االختصار 

 �  - عباٍس رضى اهللا عنهما قَالَ قَالَ النِبى         ديث ابنِ ح أما طلب االختصار فنأخذه من      
 - وأَشـار ِبيـِدِه علَـى أَنِفـِه      -أُِمرت أَنْ أَسجد علَى سبعِة أَعظٍُم علَى الْجبهـِة           « -

  .  ٥٢٦»شعر والَ نكِْفت الثِّياب وال،والركْبتيِن وأَطْراِف الْقَدميِن،والْيديِن
أال ترى أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم مث قـال اجلبهـة وأشـار بيـده إىل                    

وفيه أيضاً اختصار   ،أي كأما عضو واحد   ،فهذا فيه بيان إىل أن األنف تابع للجبهة       ،األنف
أال ترى أنه لو مل يشـر إىل األنـف          ،استغىن عن ذكر األنف باإلشارة إليه      �إذ أنه   ،بديع

فلما استخدمت اإلشارة على األنف مـع قولـه         ،اجلبهة واألنف : وجه أن يقال    لكان يت 
 .واهللا أعلم . أغىن ذلك عن ذكر األنف ،اجلبهة

                                      
هو املوضع الذي يعقَد عليه اإلزار ، أي يبلُغ به العرق إىل وسطه   :   احلَقو بفتح احلاء وكسرها مع سكون القاف          - ٥٢١

. 
 .�  أي أشار إىل فَِمِه الشريف - ٥٢٢
  )٧٣٨٥ (- املكرت - صحيح مسلم- ٥٢٣
 !أي أشار إشارةً إىل ما فوق رأِسه) وضرب بيده إشارةً (- ٥٢٤
 صحيح) ٧٣٢٩) (٣٢٤ / ١٦ (- صحيح ابن حبان - ٥٢٥
 يضم وجيمع:  يكفت - )١١٢٦ ( - املكرت -وصحيح مسلم ) ٨١٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٢٦
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      ِبىاٍس أَنَّ النبِن عِن ابوع-  � -        ِمىلَ أَنْ أَرقَب تحِتِه فَقَالَ ذَبجِئلَ ِفى حـِدِه  ، سأَ ِبيمفَأَو
 جرالَ حقَالَ و . حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتقَالَ ح . جرالَ حِدِه وأَ ِبيم٥٢٧.فَأَو 

         ِبىِن النةَ عريرا هأَب تِمعاِلٍم قَالَ سس نقَالَ   - �  -وع  » الِْعلْم ضقْبـلُ   ،يهالْج رظْهيو
نالِْفتو،   جرالْه كْثُريو « .    ولَ اللَِّه وسا رِدهِ    ِقيلَ يكَذَا ِبيفَقَالَ ه جرا الْها،مفَهرفَح،  ِريدي هكَأَن
 ٥٢٨الْقَتلَ  

 ٥٢٩ كأن ذلك فهم من حتريف اليد وحركتها كالضارب" كأنه يريد القتل: "قوله
 سـولُ اِهللا   قَالَ ر : يقُولُ  ،سِمعت أَبا هريرةَ  : قَالَ  ،مولَى عبِد اِهللا بِن عاِمرٍ    ،وعن أَِبي سِعيدٍ  

والَ يِبع أَحـدكُم علَـى بيـِع        ،والَ تدابروا ،والَ تباغَضوا ،والَ تناجشوا ،الَ تحاسدوا :  �
ى التقْو،الَ يظِْلمه والَ يخذُلُه والَ يحِقره     ،الْمسِلم أَخو الْمسِلمِ  ،وكُونوا ِعباد اِهللا ِإخوانا   ،أَِخيِه
حسب امِرٍئ مسِلٍم ِمن الشر أَنْ يحِقر أَخـاه         ،وأَشار ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه ثَالَثَ مراتٍ     ،هاهنا

ِلمسالْم، امرِلِم حسلَى الْمِلِم عسكُلُّ الْم :همد،الُهمو،هضِعر٥٣٠. "و 
      الَى ععت اللَّه ِضير رمِن عِن ابوعهقَالَ ،ن : ِبيالن دِعن تـٍد   � كُنيلَةُ بن زمرح اَءهِإذْ ج ،

اِإلميانُ ههنا وأَشـار ِبيـِدِه ِإلَـى    ،يا رسولَ اللَِّه: فَقَالَ ، � فَجلَس بين يدي رسوِل اللَِّه  
 � فَسكَت عنه النِبي    ،ِه وال يذْكُر اللَّه ِإال قَِليال     وأَشار ِبيِدِه ِإلَى صدرِ   ،والنفَاق ههنا ،ِلساِنِه

اللَّهـم  : " فَقَالَ  ،ِبطَرِف ِلساِن حرملَـةَ    � فَأَخذَ النِبي   ،وسكَت حرملَةُ ،فَردد ذَِلك علَيهِ  ،
وصير أَمره ِإلَى الْخيـِر     ،ي وحب من يِحبِني   وارزقْه حب ،وقَلْبا شاِكرا ،اجعلْ لَه ِلسانا صاِدقًا   

ِإنَّ ِلي ِإخوانا مناِفِقني كُنت ِفيِهم رأْسا أَفَال أَدلُّك علَيِهم ؟           ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ حرملَةُ   ،"
   ِبيال: "  � فَقَالَ الن،    تا اسنا ِجئْتا كَماَءنج نم    ا لَكنفَرغتا اسكَم ا لَهنفَرلَى   ،غع رأَص نمو

 ٥٣١".وال تخِرق علَى أَحٍد سترا ،ذَنِبِه فَاللَّه أَولَى ِبِه

                                      
  )٨٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٢٧
  )٨٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٢٨
 )١٨٢ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٢٩
  صحيح-٧٧١٣) ٧٧٢٧)(١٣١ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٣٠
 حسن) ٣٣٩٧) (٤٨٧ / ٣ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٥٣١



 ٢٣٠

 : اخلالصة
 . توظيف إمياءات اليدين والرأس يف صاحل التعليم  ) ١(

خ وتعميق  أو ترسي ،أو زيادة تأكيد على الكالم    ،اإلشارات تفيد املعلم يف االختصار     ) ٢(
أو تساعد املعلم يف التعبري عن بعض املعـاين         ،بعض األمور اهلامة أو جذب انتباه السامع      

 .وغريها . اليت قد يتعذر على اللسان اإلتيان ا 

كإشارة طلـب   ،وهي معلومة لنا حبكم العادة    ،هناك وظائف كثرية متعارف عليها     ) ٣(
 .أو طلب ايء واالنصراف ،أو النفي،السكوت

ونقيضه تعطيل هذه الوسيلة يفوت     ،مزعجة للطالب ،اف يف حركة اليدين   إن اإلسر  ) ٤(
فكال قصد طـريف األمـور      . على املعلم وسائل مساعدة يف إيضاح بعض مواد الشرح          

 . ذميم 

 ــــــــ 
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بشـكل أفضـل    تساعد املعلم يف إيصال املعلومـات       ،حيتاج املعلمون إىل وسائل مساعدة    
حيث يتمكن املعلم من دعم شـرحه بالكتابـة أو          ) السبورة  ( ومن هذه الوسائل    ،وأيسر

ولك أن تقارن بني معلم جيمع بني الشرح والكتابة أو          . وحنوها  ) السبورة  ( بالرسم على   
قطعـاً األول أكثـر     . وبني معلم يقتصر على أسلوب اإللقاء فقط        ) السبورة  (الرسم على 

 � والرسول.وهذا أمر ال حيتاج إىل تدليل إلثباته      .وأسرع فهماً ، املراد بيانه  إيضاحاً للمعىن 
يف بعض حديثه برسومات     �سبق التربية احلديثة بأربعة عشر قرناً حيث كان يدعم قوله           

 :فمن ذلك . وتعني على احلفظ ،تقرب املعىن لألذهان
وخطَّ خطـا ِفـى     ، خطا مربعا  - �  -   قَالَ خطَّ النِبى   - رضى اهللا عنه     -عن عبِد اللَِّه    

  ها ِمناِرجِط خسطِ       ،الْوسذَا الَِّذى ِفى الْوا ِإلَى هارطُطًا ِصغطَّ خخاِنِبِه الَّـِذى ِفـى      ،وج ِمن
هذَا الَِّذى هـو     و - أَو قَد أَحاطَ ِبِه      -وهذَا أَجلُه مِحيطٌ ِبِه     ،هذَا اِإلنسانُ « الْوسِط وقَالَ   



 ٢٣١

  اِرج٥٣٢خلُهأَم،   اضراَألع ارغطُطُ الصِذِه الْخهـذَا      ،٥٣٣وه ـهشهذَا نه طَأَهِإنْ ،٥٣٤فَِإنْ أَخو
   .٥٣٥»أَخطَأَه هذَا نهشه هذَا 

 األجل
 

 األمل 

 
     

 

 األعراض
 

 

 

ألرض،كيـف يحـالُ بـني اإلنسـاِن وآماِلـه          مبا رسمه أمامهم على ا     � فبين هلم    
الواسعة،باألجل املُباِغت،أو الِعلَِل واألمراِض املُقِْعدة،أو اهلَرِم املُفين،وحضهم علـى ِقصـر           

األرض والتراب كمـا    : األمِل واالستعداِد ِلبغتِة األجل،وكانت وسيلةُ اإليضاح يف ذلك         
 .رأينا 

قَالَ ،هذَا سِبيلُ اِهللا مستِقيما   : ثُم قَالَ   ،خطا ِبيِدهِ ، �  خطَّ رسولُ اِهللا     :قَالَ  ،وعن عبِد اهللاِ  
لَيس ِمنها سِبيلٌ ِإالَّ علَيِه شيطَانٌ يـدعو        ،هِذِه السبلُ : ثُم قَالَ   ،وِشماِلِه،ثُم خطَّ عن يِميِنهِ   : 

هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سـِبيِلِه        وأَنَّ  {: ِإلَيِه ثُم قَرأَ    
 ٥٣٦سورة األنعام) ١٥٣(} ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ

الفكرتني يف هذين احلديثني بالرسم يف األرض، فرسم يف األول شكال            � فقد وضح النيب    
ا وهو املربع، فيفيد هذا جواز الرسم لإليضاح إذا مل يكن فيـه رسـم لـذوات                 هندسي

 ٥٣٧األرواح

                                      
 .  أي خارج عن اخلط ٥٣٢
 .اِجئة   أي احلوادثُ والنوائب املف٥٣٣
 .  عبر بالنهش  وهو لَدغُ األفعى ذاِت السم  مبالَغةً يف اإلصابة واإلهالِك السريع ٥٣٤
  )٦٤١٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٣٥
 صحيح) ٤٤٣٧)(٢١٠ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٣٦
 م بالرسم لغري ذوات األرواح جوازالتعلي٦٥٣٠٧رقم الفتوى ) ٤٤٢٧ / ٩ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة  - ٥٣٧



 ٢٣٢

أَتدرونَ ِلم خطَطْـت    : خطَّ أَربعةَ خطُوٍط ، ثُم قَالَ        � وعِن ابِن عباٍس ؛ أَنَّ رسولَ اِهللا        
مريم ِبنت ِعمرانَ ، وخِدجيةُ     : نِة أَربع   أَفْضلُ ِنساِء الْج  : قَالَ  . الَ  : هِذِه الْخطُوطَ ؟ قَالُوا     

 ٥٣٨."ِبنت خويِلٍد ، وفَاِطمةُ ابنةُ محمٍد ، وآِسيةُ ابنةُ مزاِحٍم
من خطِّه لتلك اخلطوط األربعة ، وهو يبين         � مل أر من بين املعىن الذي أراده رسول اهللا          

بع ، والظاهر عندي  واهللا أعلم  أنَّ املعين مـن ذلـك توكيـد                أفضليةَ هؤالء النسوة األر   
أفضلية هؤالء النسوة األربع على سائر نساء أهل اجلنة ، فيكون إعالم ذلك حاصالً مـن                

، واملشاهدِة خلَطِّه بيده ، فيكون آكد ما يكون البيـانُ            � طريق السماع للقول من فمه      
 ٥٣٩.علم يف حصِر األفضلية فيهن ، واهللا أ

 � تـارةً كـان   ف ، وأصحابه وسائل إيضاح مادية أيضاً غري الرسم �وقد استخدم النيب    
يحِملُ بيده الشيَء الذي ينهى عنه،ويرفعه إىل أنظاِر املخاطَبني،فيجمع هلم بني النهي عـن              

        ن،فيكون ذلك أَوعى للنفوس،وأوضحيعنه بالع دِة للمنهيِل واملُشاهيف الداللِة   الشيء بالقَو 
أَخذَ حِريرا فَجعلَه ِفي يِميِنِه ،       � فعن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب ، أَنَّ النِبي         ، على التحرمي واملنع  

 ٥٤٠."هذَاِن حرام علَى ذُكُوِر أُمِتي: وذَهبا فَجعلَه ِفي ِشماِلِه ، ثُم رفَع يده ، وقَالَ 
للَِّه بِن زريٍر الْغاِفِقى سِمعته يقُولُ سِمعت عِلى بن أَِبى طَاِلٍب يقُولُ أَخذَ رسولُ              وعن عبِد ا  

ِإنَّ هذَيِن حرام علَـى     «  حِريرا ِبِشماِلِه وذَهبا ِبيِميِنِه ثُم رفَع ِبِهما يديِه فَقَالَ           - � -اللَِّه  
 ٥٤١.»ِحلٌّ ِإلناِثِهم ذُكُوِر أُمِتى 

  ِبياِمِت ، أَنَّ النِن الصةَ بادبع نِم   :  � وعـنغالْم ِعِري ِمـنِب الْبنج ةَ ِمنربذُ الْوأْخكَانَ ي
ِخـزي علَـى    ما ِلي ِفيِه ِإالَّ ِمثْلُ ما َألحِدكُم ِمنه ، ِإياكُم والْغلُولَ ؛ فَِإنَّ الْغلُولَ               : فَيقُولُ  

صاِحِبِه يوم الِْقيامِة ، أَدوا الْخيطَ والْمِخيطَ ، وما فَوق ذَِلك ، وجاِهدوا ِفـي سـِبيِل اِهللا                  
ه ِبـِه  الْقَِريب والْبِعيد ِفي الْحضِر والسفَِر ؛ فَِإنَّ الِْجهاد باب ِمن أَبواِب الْجنِة ِإنه لَينجي اللَّ            

                                      
  صحيح-٢٩٥٩) ٢٩٥٧)(٨١٥ / ١ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ٥٣٨
 )٩٣ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة � الرسول املعلم - ٥٣٩
 صحيح لغريه)  ٥٤٣٤) (٢٥٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٤٠
 حسن  )٥١٦٣ (- املكرت - سنن النسائي و ) ٣٧٢٦ (- املكرت - سنن ابن ماجه- ٥٤١



 ٢٣٣

ِمن الْهم والْغم ، وأَِقيموا حدود اِهللا ِفي الْقَِريِب والْبِعيِد ، والَ تأْخـذْكُم ِفـي اِهللا لَومـةُ                   
 ٥٤٢."الَِئٍم

اِبت  لَهما ِقباالَِن ، فَحدثَِنى ثَ     ٥٤٣أَخرج ِإلَينا أَنس نعلَيِن جرداوينِ    :وقال ِعيسى بن طَهمانَ     
 ِبىالَ النعا نمهٍس أَنأَن نع دعب اِنىن٥٤٤- �  -الْب   

 ِكساًء ملَبدا وقَالَت ِفى هذَا      - رضى اهللا عنها     -وعن أَِبى بردةَ قَالَ أَخرجت ِإلَينا عاِئشةُ        
 ِبىالن وحر ِزع٥٤٥– �  -ن 

خرجت ِإلَينا عاِئشةُ ِإزارا غَِليظًا، ِمما يصنع ِبالْيمِن، وِكساًء ِمن هِذِه           أَ:وعن أَِبي بردةَ، قَالَ   
 ٥٤٦.مات ِفيِهما � الْملَبدِة، فَأَقْسمت أَنَّ رسولَ اللَِّه 

ا غَِليظًا ِمما يصنع ِبـالْيمِن      دخلْت علَى عاِئشةَ فَأَخرجت ِإلَينا ِإزار     : وعن أَِبي بردةَ ، قَالَ      
قُـِبض ِفـي هـذَيِن       � وِكساًء ِمما يسمونها الْملَبدةَ ، فَأَقْسمت ِباللَِّه أَنَّ رسـولَ اِهللا            

 ٥٤٧.الثَّوبيِن
نبِر وِفي يِدِه قُصةٌ ِمن شعٍر      وعن حميِد بِن عبِد الرحمِن أَنه رأَى معاِويةَ ، يخطُب علَى الْمِ           

ينهى عن   � أَين علَماؤكُم يا أَهلَ الْمِدينِة ؟ سِمعت رسولَ اِهللا          : فَسِمعته يقُولُ   : ، قَالَ   
 ٥٤٨."ِإنما عذِّب بنو ِإسراِئيلَ ِحني اتخذَت هِذِه ِنساؤهم: ِمثِْل هِذه ، وقَالَ 

سِمعت معاِويةَ ، وهو علَى الِْمنبـِر       : وعن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري ، عن أَِبيِه ، قَالَ            
ما بالُ ِنساٍء يجعلْن ِفي رؤوِسِهن ِمثْلَ هـذَا ، سـِمعت            : وِفي يِدِه قُصةٌ ِمن شعٍر يقُولُ       

ما ِمِن امرأٍَة تجعلُ ِفي رأِْسها شعرا ِمن شعِر غَيِرهـا ، ِإالَّ كَـانَ               : قُولُ  ي � رسولَ اِهللا   

                                      
  حسن لغريه-٢٣١٨١) ٢٢٧٩٥)(٥٧٦ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٤٢
  أي ال شعر عليهما- ٥٤٣
  )٣١٠٧ (- املكرت - صحيح البخارى- ٥٤٤
 املرقع أو الذى ثخن وسطه حىت صار كاللبدة: امللبدة - ) ٣١٠٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٤٥
  )٦٨٩٥(عوانة ومسند أيب ) ٥٥٦٣ (- املكرت - صحيح مسلم- ٥٤٦
 صحيح) ٦٦٢٣)(٥٩٣ / ١٤ (- صحيح ابن حبان - ٥٤٧
 صحيح ) ٣٠٠٩ (- املكرت - وسنن الترمذى-١٦٩٩٠) ١٦٨٦٥)(٧٦٣ / ٥ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ٥٤٨



 ٢٣٤

 ٥٤٩."زورا
قَِدم معاِويةُ الْمِدينةَ فَخطَبنا ، وأَخرج كُبةً ِمـن شـعٍر ،            : وعن سِعيِد بِن الْمسيِب ، قَالَ       

 ٥٥٠."بلَغه ، فَسماه الزور � حدا يفْعلُه ِإالَّ الْيهود ، ِإنَّ رسولَ اِهللا ما كُنت أَرى أَ: وقَالَ 
وعن حميِد بِن عبِد الرحمِن أَنه سِمع معاِويةَ بن أَِبى سفْيانَ ، عام حج علَـى الِْمنبـِر ،                   

 ِفى يدى حرِسى فَقَالَ يا أَهلَ الْمِدينِة ، أَين علَمـاؤكُم             وكَانت ٥٥١فَتناولَ قُصةً ِمن شعرٍ   
   ِبىالن تِمعقُولُ        - �  -سيِذِه ، وِمثِْل ه نى عهني  »       اِئيلَ ِحـنيـرو ِإسنب لَكَتا همِإن

 مهاؤا ِنسذَهخ٥٥٢» ات . 
همالت نسبة إىل احلرس وهم خدم األمـري الـذين        واحلرسي بفتح احلاء والراء وبالسني امل     

 حيرسونه، ويقال للواحد حرسي ألنه اسم جنس
تقدم يف ذكر بين إسرائيل أن فيه إشارة إىل قلة العلمـاء يومئـذ              " أين علماؤكم؟ : "قوله

باملدينة، وحيتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعني م على ما أراد من إنكـار ذلـك أو                 
يعين : قال قتادة " أال وهذا الزور  "م عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك ،       لينكر عليهم سكو  

وهذا احلديث حجة للجمهور يف منع وصل الشعر        . ما تكثر به النساء أشعارهن من اخلرق      
 ٥٥٣...بشيء آخر سواء كان شعرا أم ال 

لسؤال ِللِْإنكَـاِر علَـيِهم     هذَا ا ) يا أَهل الْمِدينة أَين علَماؤكُم      : ( قَوله  : "وقال النووي   
وِفي حِديث معاِوية هذَا ِاعِتناء الْخلَفَاء      . ِبِإهماِلِهم ِإنكَار هذَا الْمنكَر وغَفْلَتهم عن تغِيريه        

 ِإنكَاره ِممن توجـه     وساِئر ولَاة الْأُمور ِبِإنكَاِر الْمنكَر ، وِإشاعة ِإزالَته ، وتوِبيخ من أَهملَ           
 .ذَِلك علَيِه 

                                      
 صحيح) ٥٥١٠)(٣٢٠ / ١٢ (- صحيح ابن حبان - ٥٤٩
 صحيح) ٥٥١١) )(٣٢١ / ١٢ (- صحيح ابن حبان - ٥٥٠
 شعر الرأس مسي بذلك ألنه يقص والقص ما يف وسط الصدر من شعر وقيـل املشـاش                   ما أقبل على اجلبهة من     - ٥٥١

 )١٧٤ / ١ (- فتح الباري البن حجر ٠ املغروزة فيه أطراف األضالع
  )٥٧٠٠(- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٨ (- املكرت - صحيح البخارى- ٥٥٢
 )٣٧٥ / ١٠ (- فتح الباري البن حجر - ٥٥٣



 ٢٣٥

: ِقيـلَ  : قَالَ الْقَاِضـي  ) ِإنما هلَكَت بنو ِإسراِئيل ِحني ِاتخذَ هِذِه ِنساؤهم     : (  � قَوله  
          بلَكُوا ِبسهاِلِه ، ومِتعوا ِباسوِقبفَع ، ِهملَيا عمرحكَانَ م هل أَنمتحِقيلَ  . ِبِه  يـل أَنَّ   : ومتحي

وِفيـِه  . الْهلَاك كَانَ ِبِه وِبغيِرِه ِمما ِارتكَبوه ِمن الْمعاِصي ، فَِعند ظُهور ذَِلك ِفيِهم هلَكُوا               
  ٥٥٤."معاقَبة الْعامة ِبظُهوِر الْمنكَر 

 فعِن اَألحنِف بِن قَيٍس ، قَالَ        بعض أمور الطبيعة للتعليم أيضا ،      � وقد استخدم الرسول    
قَِدمت الْمِدينةَ فَبينا أَنا ِفي حلْقٍَة وِفيها ملَأٌ ِمن قُريٍش ِإذْ جاَء رجلٌ ، أَخشن الثِّيـاِب ،                  : 

ن ِبرضٍف يحمى علَيِهم    بشِر الْكَناِزي : أَخشن الْجسِد ، أَخشن الْوجِه ، فَقَام علَيِهم ، فَقَالَ           
                 ـعوضيِض كَِتِفِه ، وغن ِمن جرخى يتح ِدِهمِي أَحِة ثَدلَملَى حع عوضفَي ، منهاِر جِفي ن

ـ     نهم علَى نغِض كَِتِفِه حتى يخرج ِمن حلَمةَ ثَديِه ، فَوضعوا رؤوسهم ، فَما رأَيت أَحدا ِم
ما رأَيت هـؤالَِء    : وأَدبر ، فَاتبعته حتى جلَس ِإلَى ساِريٍة ، فَقُلْت          : رجع ِإلَيِه شيئًا ، قَالَ      

ي ،  دعاِن � ِإنَّ هؤالَِء الَ يعِقلُونَ ، ِإنَّ خِليِلي أَبا الْقَاِسِم          : ِإالَّ كَِرهوا ما قُلْت لَهم ، قَالَ        
فَنظَرت ما علَي ِمن الشمِس وأَنـا       : أَترى أُحدا ، قَالَ     : فَأَجبته ، قَالَ    : يا أَبا ذَر    : فَقَالَ  

ناِنري ، ثُم   ما يسرِني أَنَّ ِلي ِمثْلَه ذَهبا أُنِفقُه كُلَّه غَير ثَالَثَِة د          : أَظُنه يبعثُِني ِلحاجٍة لَه ، فَقَالَ       
الَ : ما لَك وِلِإخواِنك قُريٍش ؟ قَالَ       : قُلْت  : هؤالَِء يجمعونَ الدنيا الَ يعِقلُونَ شيئًا ، قَالَ         

 ٥٥٥." � وربك الَ أَسأَلُهم دنيا والَ أَستفِْتيِهم ِفي ِديِني حتى أَلْحق ِباللَِّه ورسوِلِه 
ا ، فَقَالَ  وعهلَيع قَفِة ، فَوِدينوِق الْمِبس رم هةَ ، أَنريرأَِبي ه ـا   : " نـوِق ، ملَ السا أَهي

  كُمزجةَ ؟ قَـالَ          : قَالُوا  " أَعـريرا ها أَبي ا ذَاكمـوِل اللَّـِه        : " وساثُ رِمـري ذَاك � 
ِفـي  : " وأَين هو ؟ قَـالَ      : قَالُوا  " تذْهبونَ فَتأَخذُونَ نِصيبكُم ِمنه     يقْسم،وأَنتم هاهنا لَا    

: " فَخرجوا ِسراعا ِإلَى الْمسِجِد،ووقَف أَبو هريرةَ لَهم حتى رجعوا،فَقَالَ لَهم           " الْمسِجِد  
. د أَتينا الْمسِجد ، فَدخلْنا ، فَلَم نر ِفيِه شـيئًا يقْسـم              يا أَبا هريرةَ فَقَ   : قَالُوا  " ما لَكُم ؟    

بلَى،رأَينـا قَومـا    : قَـالُوا   " أَما رأَيتم ِفي الْمسـِجِد أَحـدا ؟         : " فَقَالَ لَهم أَبو هريرةَ     
: اكَرونَ الْحلَالَ والْحرام ، فَقَالَ لَهم أَبو هريرةَ         يصلُّونَ،وقَوما يقْرُءونَ الْقُرآنَ ، وقَوما يتذَ     

                                      
 )٢٤٢ / ٧ (- شرح النووي على مسلم - ٥٥٤
 صحيح) ٣٢٥٩) (٥١ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ٥٥٥
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 .   ٥٥٦"  � ويحكُم ، فَذَاك ِمرياثُ محمٍد " 
إن استخدام وسائل اإليضاح احلسية يف الدعوة إىل اهللا عز وجلّ ويف العلم مـن األمـور                 

 للناس وتعليم هلـم مبـا       وأصحابه ، وهذا فيه إيضاح     � املهمة؛ وقد استخدمها الرسول     
من الزهد يف الدنيا، وإيثار اآلخرة والرغبة فيها؛ ألن ما عند اهللا خـري               � كان عليه النيب    

فينبغي للداعية أن يستخدم وسائل اإليضاح احلسية يف دعوته إىل اهللا عز وجـلّ،              . وأبقى
 لإليضاح والتبيني   وما ورد من أمثلة يؤكد للداعية  والعامل أمهية استخدام الوسائل احلسية           

 ٥٥٧.وشد االنتباه للمدعوين واهللا املستعان
اجِلـس ،  : حتى أَتى ِبي الْكَعبـةَ ، فَقَـالَ       � انطَلَق ِبي رسولُ اِهللا     : وعن عِلي ، قَالَ     

انهض ِبي  :  ِلي   علَى منِكبي ، ثُم قَالَ     � فَجلَست ِإلَى جنِب الْكَعبِة ، وصِعد رسولُ اِهللا         
اجِلس ، فَجلَست فَنزلَ عني ، وجلَس ِلي        : ، فَنهضت ِبِه ، فَلَما رأَى ضعِفي تحته ، قَالَ           

 يا عِلي ، اصعد علَى منِكبي ، فَصِعدت علَى منِكِبِه ، ثُم نهض ِبي رسـولُ اِهللا                 : ، فَقَالَ   
�  ـِة ،          ، فَلَمبلَـى الْكَعع تِعداِء ، فَصمالس أُفُق ِنلْت ِشئْت ي لَوأَن لَ ِإلَييِبي خ ضها ن

أَلِْق صنمهم اَألكْبِر ، صنِم قُريٍش ، وكَانَ ِمن نحاٍس          : ، فَقَالَ ِلي     � وتنحى رسولُ اِهللا    
عاِلجـه ،   :  � ن حِديٍد ِفي اَألرِض ، فَقَالَ ِلـي رسـولُ اِهللا            ، وكَانَ موتودا ِبأَوتاٍد مِ    

ِإيٍه ، فَلَم أَزلْ أُعاِلجه حتى استمكَنت ِمنه ،         : يقُولُ ِلي    � فَجعلْت أُعاِلجه ورسولُ اِهللا     
 ٥٥٨. "اقِْذفْه ، فَقَذَفْته ونزلْت: فَقَالَ 
 :وهي ،ف أموراً أخرىفإننا نضي. وبعد 

 .أن يراعي املعلم وضوح املادة املكتوبة أو املرسومة ) ١ (
أن يتأكد من أن مجيع الطالب يشاهدون املادة املكتوبة أو املرسومة وإزالـة مجيـع               ) ٢ (

 .العوائق اليت متنع ذلك 
 .استخدام األلوان وتنويعها جلذب االنتباه ) ٣ (

                                      
٥٥٦ - اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعحسن) ٤٠٢)(١٦٤ / ١٩ (-واملعجم الكبري للطرباين  ) ١٤٨٣( الْم 
 )٣٤١ / ٣ (- فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري - ٥٥٧
 حسن) ٣٨٠٦٢)(٤٧١ / ٢٠ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٥٥٨



 ٢٣٧

 : اخلالصة
 .يزيد الشرح قوة إىل قوة ،ومات والكتابةدعم الشرح بالرس)  ١(

 .تساعد يف إيصال املعلومة بشكل سريع ،الرسومات والكتابات مع  الشرح) ٢(

مع مراعاة إزالـة    ،جيب أن تكون الكتابة والرسومات واضحة يراها مجيع الطالب        ) ٣(
 .احلواجز اليت قد تعيق رؤية الطالب هلا 

 ــــــــ
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وحيتـار فيهـا وال جيـد تفسـرياً هلـا أو فكـاً              ،قد تغلق بعض املسائل علـى الطالب      
ومن ذلـك   . وعندئذ يأيت دور املعلم يف بيان ما أشكل على الطالب وأغلق عليه             ،لرموزها

أي بيان األسباب والعلل اليت جعلت هذه املسألة أو هذا احلكم           ،استخدام أسلوب التعليل  
 والتعليل حيـل رمـوز املسـائل املشـكلة،ويدخل علـى الـنفس              . الصورة   على هذه 

الراحة،ويكسبها الطمأنينة،هذا باإلضافة إىل رسوخ املسألة يف الـذهن وصـيانتها عـن             
وباملثال يتضح احلال   . النسيان،ألن حفظ ما علم علته وسببه أيسر ممن جهلت علته وسببه            

ِإذَا وقَع الذُّباب ِفـى     «  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَِّه     - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى هريرةَ    ،ف
ِدكُماِء أَحِإن،كُلَّه هِمسغفَلْي،هحطْرلْي اًء ،ثُمِر دِفى اآلخِه ِشفَاًء وياحنِد ج٥٦٠»فَِإنَّ ِفى أَح.  

فَِإنَّ ،قَع الذُّباب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فَلْيغِمسه     ِإذَا و :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعن أَِبي هريرةَ  
وِإنه يتِقي ِبجناِحِه الَِّذي ِفيِه الداُء فَلْيغِمسه كُلَّه ثُـم  ،ِفي أَحِد جناحيِه داٌء وِفي اآلخِر ِشفَاءٌ   

 هِزعن٥٦١"ِلي 
بابـة مجيعهـا يف اإلنـاء أو         احلكمـة مـن غمـس الذ       �ففي هذا احلديث بني النيب      

                                      
أعالم املوقعني . ( فارجع إليه إن شئت    . ن القيم فصالً ساق فيه بعض ما ورد يف السنة من تعليل األحكام               عقد اب  -٥٥٩
 ) .دار الكتب العلمية . ط ١/١٥٢

  )٥٧٨٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٦٠
 صحيح) ٥٢٥٠) (٥٥ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦١
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ولو أن احلـديث جـاء      . يف أحد جناحي الذبابة داء ويف اآلخر شفاء        نوعللها بأ ،الشراب
ولكن ملا جاء هذا التعليل بان لنا سبب الغمس         ،ألصبح مشكالً حمرياً  ،هكذا بدون تعليل منه   

 . والطرح 
 :وهذا احلديث ذكر قضيتني كلتامها مل تكن معروفة قدمياً

 .أن الذباب ناقل داء وهذا شيء أصبح اآلن معروفاً لدى اجلميع: أوالمها
وهي اليت جيهلها الكثري أن الذباب حيمل مضادات للجراثيم من النوع املمتـاز             : وثانيهما
وهذا حتقيق كتبه الدكتور عز الدين جوالة حول هذا املوضوع ننقل منه ما يلزمنا              . كذلك

 :نتذكر ما يليقبل اخلوض يف هذا املوضوع ل: هنا، يقول
فقـد جيتمـع    " ودواء" من املعروف منذ القدمي أن بعض املؤذيات يكون يف مسها نفع             -١

وقد يداوى مسها جبزٍء منـها، ويف       " نافع"الضدان يف حيوان واحد، فالعقرب يف إبرا سم         
وقد وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء واآلخر دواء وشفاء فيمـا   : ذلك يقول العلماء  

النحلة خيرج من بطنـها     :  من عجائب خلقه وبدائع فطرته شواهد ونظائر، منها        أقامه اهللا 
ويكمن يف إبرا السم الناقع، والعقرب يج الداء بإبرا ويتداوى من ذلك            " نافع"شراب  
 .جبرمها

حيضر لقاح من ذبيب األفاعي واحلشرات السامة حيقن به لديغ العقـرب            :  ويف الطب  -٢
 .وينفع يف ختفيض آالم السرطان أيضاًأو لديغ األفعى، بل 

 إن الطب احلديث استخرج من مواد مستقذرة أدوية حيوية قلبت فن املعاجلة رأسـاً               -٣
إخل، .... من تراب املقابر  " الستربتومايسني"استخرج من العفن، و   " فالبنسلني"على عقب   

 .أو مبعىن أدق من طفيليات العفن وجراثيم تراب املقابر
ذلك، فهل ميتنع عقالً ونظرياً أن يكون الذباب هذه احلشرة القذرة، والـيت             أما واحلالة ك  

 .تنقل القذر طفيلي أو جرثوم خيرج أو حيمل دواء يقتل هذا الداء الذي حتمله
مادة منفصلة عن اجلرثوم، وأن هذا      " ذيفان" من املعروف يف فن اجلراثيم أن للجرثوم         -٤
هلا قـدرة علـى     " الذيفان"بدن أجساماً ضد هذا     إذا دخل بدن احليوان كون ال     " الذيفان"
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 .والتهام اجلراثيم تسمى مببيدات اجلراثيم" الذيفان"ختريب 
فهل يستبعد القول بأن الذباب تلتهم اجلراثيم فيما تلتهم، فيكـون يف جسـم الـذباب                
األجسام الضدية املبيدة للجراثيم، واليت مر ذكرها، وهلا القدرة على الفتـك بـاجلراثيم              

مرضة اليت ينقلها الذباب إىل الطعام والشراب، فإذا وقعت يف الطعام فما علينا إال نغمس               امل
الذبابة فيه فتخرج تلك األجسام الضدية فتبيد اجلراثيم اليت تنقلها وتقضي على األمـراض              

 .اليت حتملها
 حممد  وبعد كالم الدكتور عز الدين يستمر فينقل حتقيقاً للطبيبني املصريني حممود كمال و            

مـا تقولـه املراجـع      : عبد املنعم حسني يف إثبات ما يف احلديث ننقل بعضاً منه، يقوالن           
بأملانيا أن الذبابـة    " هال"، وجد األستاذ األملاين بريفلد من جامعة        ١٨٧١يف سنة   : العلمية

وهو طفيلـي يعـايش     " امبوزاموسكي"املرتلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات مساها        
" انتومـوفترايل "الدوام، وبالتدقيق فيه وجده من نوع من الفطور اليت تسمى           الذبابة على   

تنتمي إىل أهم فصيلة يف الفطور األشنية وهي املسماة بالفطور األشنية املرتبطة أو املتحدة،              
وهو من النوع الثاين للفطر املسمى الفطور األشنية الطفيلية، وهذا الطفيلي يقضي حياتـه              

املوجودة داخل بطن الذبابة بشكل خاليا مستديرة فيها مخرية خاصـة           يف الطبقة الدهنية    
سيأيت ذكرها، مث ال تلبث هذه اخلاليا املستديرة أن تستطيل فتخرج من الفتحات أو مـن                

 .بني مفاصل حلقات بطن الذبابة فتصبح خارج جسم الذبابة
جمع بـذور الفطـر     ودور اخلروج هذا ميثل الدور التناسلي هلذا الفطر، ويف هذا الدور تت           

داخل اخللية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، حىت إذا وصل الضـغط إىل               
قوة معينة ال حتتملها جدر اخللية انفجرت اخللية وأطلقت البذور إىل خارجها بقوة دفـع               

سم خارج اخللية، على هيئة رشاش مصحوباً بالسـائل         ٢شديدة، تدفع البذور إىل مسافة      
 .اخللوي

 :على هذا إذا أمعنا النظر يف ذبابة ميتة ومتروكه على الزجاج نشاهدو
 . جماالً من بذر هذا الفطر حول الذبابة املذكورة-أ

 ويشاهد حول القسم الثالث واألخري من الذباب على بطنها وعلى ظهرها وجـود              -ب



 ٢٤٠

طيلة اليت مر   اخلاليا املتفجرة، واليت خرجت منها البذور وقد برز منها رؤوس اخلاليا املست           
 .ذكرها

ومبينـة خصـائص    " بريفلد"وقد جاءت مكتشفات العلماء احلديثة مؤيدة ما ذهب إليه          
 :عجيبة هلذا الفطر الذي يعيش يف بطن الذبابة، منها

أن هـذا الفطـر     " الجنريون" أعلن أكرب أستاذ يف علم الفطريات وهو         ١٩٤٥ يف عام    -١
قوية ) إنزمي(خاليا مستديرة فيها مخرية خاصة      الذي يعيش دوماً يف بطن الذبابة على شكل         

 .حتلل وتذيب من أجزاء احلشرة احلاملة للمرض
 متكن العاملان اإلجنليزيان آرنشتني و كوك والعامل السويسري         ١٩٥٠ -١٩٤٧ يف عام    -٢

استخرجوها من فصيلة الفطور اليت تعـيش يف        " جافاسني"روليوس من عزل مادة مسوها      
ن هذه املادة مضادة للحيوية تقتل جراثيم خمتلفة من بينها جراثيم غرام            الذباب، وتبني هلم أ   

 .السالبة واملوجبة والديزانتريا والتيفوئيد
 متكن بريان وكورتيس و هيمنغ وجيفريس وماكجوان من بريطانيا من           ١٩٤٨ يف عام    -٣

فـس  وقد عزلوها عن فطريات تنتمي إىل ن      " كلوتيزين"عزل مادة مضادة للحيوية أمسوها      
فصيلة الفطريات اليت تعيش يف الذباب وتؤثر يف جـراثيم غـرام السـالبة كالتيفوئيـد                

 .والديزنيتريا
 متكن عاملان إجنليزيان مها كومسي وفارمر وعلمـاء آخـرون مـن             ١٩٤٩ ويف عام    -٤

سويسرا هم جرمان وروث واثلنجر وبالتز من عزل مادة مضادة للحيوية أيضاً أمسوهـا              
ن فطر ينتمي إىل فصيلة الفطر الذي يعيش يف الذباب، ووجـدوا هلـا              عزلوها م " انياتني"

فعالية شديدة جداً وتؤثر بقوة على جراثيم غرام وسالب وعلى بعض الفطريات األخـرى         
 .كالزحار والتيفوئيد والكولريا

 عزل موفيس مواد مضادة للحيوية من مزرعة للفطريات املوجـودة           ١٩٤٧ ويف عام    -٥
ة، فوجدها ذات مفعول قوي على اجلراثيم السالبة لصيفة غـرام،           على نفس جسم الذباب   

كالزحار والتيفوئيد وما يشاها، ووجدها ذات مفعول قوي على اجلراثيم املسببة ألمراض            
احلميات ذات احلضانة القصرية املدة، وأن غراماً واحداً من هذه املادة ميكنه أن حيفظ أكثر               



 ٢٤١

 .جلراثيم املذكورة ليتر من اللنب املتلوث با١٠٠٠من 
 :واخلالصة أنه يستدل من كل ما سبق على اآليت

 يقع الذباب على الفضالت واملواد القذرة والرباز وما شابه ذلك، فيحمل بأرجلـه أو               -أ
 .ميج كثرياً من اجلراثيم املرضية اخلطرة

 يقع الذباب على األكل فيلمس بأرجله امللوثة احلاملة للمرض هذا الطعـام أو هـذا                -ب
الشراب، فيلوثه مبا حيمل من سم ناقٍع، أو يتربز عليه فيخرج مع ونيمها تلـك اجلـراثيم                 

 .الدقيقة املمرضة
 فإذا محلت الذبابة من الطعام، وألقيت خارجه دون غمس، بقيت هذه اجلـراثيم يف               -ت

مكان سقوط الذباب، فإذا التهمها اآلكل وهو اليعلم طبعاً، دخلت فيه اجلـراثيم، فـإذا               
أسباباً مساعدة، تكاثرت مث صالت وأحدثت لديه املرض، فال يشـعر إال وهـو              وجدت  

 .فريسة للحمى طرحياً للفراش
 أما إذا غمست الذبابة كلها، أو مقلت يف الطعام فماذا حيدث؟ إذا غمست الذبابـة                -ث

أحدثت هذه احلركة ضغطاً داخل اخللية الفطرية املوجودة مع جسم الذبابة فـزاد تـوتر               
السائل داخلها زيادة تؤدي النفجار اخلاليا، وخروج األنزميات احلاملة جلـراثيم           الربوز و 

املرض والقاتلة له، فتقع على اجلراثيم اليت تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبيدها، ويصبح             
 .الطعام طاهراً من اجلراثيم املرضية

لضرورة غمس الذبابـة     وهكذا يضع العلماء بأحباثهم تفسرياً للحديث النبوي املؤكد          -ج
 ٥٦٢.كلها يف السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها الدواء الذي يكافح ما حتمله من داء

واحلاصل أن كون الذبابة حتمل يف إحدى جناحيها داء ويف اآلخر شفاء أمر ثابـت عـن                 
مع علمه بثبوته عنه فقد خرج عن ملة اإلسـالم           � ومن رد ما ثبت عن النيب        � النيب  

ده رد أنه ال يثبت عنده مبقتضى عدم مطابقته ملا يسمى قواعد العلوم التجريبية،              أما إذا ر  
أو بأن العقل ال يقبله فإن هذا على خطر عظيم فإن قواعد العلوم التجريبية تنفـي اليـوم                  

                                      
 )٤٩١٨ / ٣ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة  - ٥٦٢



 ٢٤٢

أمامها عقبات كأداء وجود شيء وتثبته غدا وتثبته اليوم وتنفيه غدا إضافة إىل أا قد وقفت         
على كثري من التساؤالت ويكفي من ذلك أا ال تعرف، ولن تعرف شيئا عن الروح            يف اإلجابة   

وما أوتيتم من العلم    : (هذا الكائن الذي إذا فقده اجلسم صار جثة هامدة وصدق اهللا إذ يقول              
 ٥٦٣.واهللا تعاىل أعلم ] ٨٥:اإلسراء)[إال قليال

نـذَر  :  ِقالَبةَ قَالَ حدثَِنى ثَاِبت بن الضحاِك قَالَ         وعن يحيى بِن أَِبى كَِثٍري قَالَ حدثَِنى أَبو       
ِإنـى  :  فَقَالَ   - � - أَنْ ينحر ِإِبالً ِببوانةَ فَأَتى النِبى        - � -رجلٌ علَى عهِد رسوِل اللَِّه      
هلْ كَانَ ِفيها وثَن ِمن أَوثَاِن الْجاِهِليِة        «  :- � -فَقَالَ النِبى   . نذَرت أَنْ أَنحر ِإِبالً ِببوانةَ    

  دبعقَالَ  . الَ: قَالُوا  . »ي : »       اِدِهميأَع ِمن ا ِعيدلْ كَانَ ِفيهولُ اللَِّه   . الَ: قَالُوا  . »هسقَالَ ر
ِه والَ ِفيما الَ يمِلـك ابـن آدم         أَوِف ِبنذِْرك فَِإنه الَ وفَاَء ِلنذٍْر ِفى معِصيِة اللَّ        «  : - � -
«.٥٦٤ 

فلما عـني  ،أن عليه نذراً يف مكان يقال له بوانة      �وهذا احلديث فيه أن الرجل سأل النيب        
عن سبب ذلك فسأله هل كان فيها وثـن مـن            �ذلك الرجل املكان استفسر منه النيب       

وانتفى احملذور من أن يكون     ،ال:فلما قالوا ،وهل كان فيها عيد من أعيادهم     ،أوثان اجلاهلية 
الَ وفَاَء ِلنذٍْر ِفى    : (مث علل ذلك بقوله     ،يف وفائه بنذره   �أذن له النيب    ،املكان مكان معصية  

وأنت ترى كيف جاء هذا التعليل بيانـاً        .أي إن نذر املعصية ال جيوز إمضاؤه      ) معِصيِة اللَّهِ 
ما هو املقصـود    ،لسأل سائل ،مل يعلل  �فلو أن النيب    ،عن ذلك املكان   �الستفسار النيب   

 عن ذلك املوقع ؟ ولكن ملا جاء التعليل وضح املقصود وأزال التوهم  �من استفسار النيب 
ما ِمن نِبي ِإالَّ وقَد أَنذَر أُمته       :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما     

وِإنـه  ،وِإنَّ ربكُم لَيس ِبأَعور   ،ِإنه أَعور ،ني سأُبين لَكُم شيئًا تعلَمونَ أَنه كَذَِلك      وِإ،الدجالَ

                                      
رقم الفتوى  ) ٣٠١٠ / ٢ (-و فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة      ) ٨٨٣ / ٢ (-فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة      - ٥٦٣

 ...."إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم" الرد على من أنكر حديث ٦٧٧٦
 صحيح ) ٣٣١٥ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٥٦٤

 نذر قربة يف مكان ما مث عجز عن الذهاب          ٤٠٢٩٨ رقم الفتوى ) ٢٥٩ / ٦ (-وانظر فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة      
 إليه



 ٢٤٣

 ٥٦٥."بين عينيِه مكْتوب كَاِفر يقْرؤه كُلُّ مؤِمٍن كَاتٍب وغَيِر كَاتٍب
والْموت خير  ،الْموت: اثْنتاِن يكْرههما ابن آدم     : قَالَ   � ي  أَنَّ النبِ ،وعن محموِد بِن لَِبيدٍ   

 ٥٦٦. "وِقلَّةُ الْماِل أَقَلُّ ِللِْحساِب،ويكْره ِقلَّةَ الْماِل،ِللْمؤِمِن ِمن الِْفتنِة
  أَِبي ذَر نولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعسقَالَ ر �  :   رأَت ا ذَرا أَبي         ى ؟ قُلْـتالِْغن واِل هةَ الْمى كَثْر :

ِإنمـا  : قَالَ  ،نعم يا رسولَ اهللاِ   : فَترى ِقلَّةَ الْماِل هو الْفَقْر ؟ قُلْت        : قَالَ  ،نعم يا رسولَ اهللاِ   
هلْ تعِرف فُالَنا   : فقَالَ  ،ن قُريشٍ والْفَقْر فَقْر الْقَلِْب ثُم سأَلَِني عن رجٍل مِ       ،الِْغنى ِغنى الْقَلْبِ  

   ولَ اهللاِ   : ؟ قُلْتسا ري معقَالَ  ،ن :      ؟ قُلْت اهرتو اهرت ففَكَي :  ِطيأَلَ أُعِإذَا س،   ـرضِإذَا حو
الَ واللَِّه مـا    :  قُلْت   هلْ تعِرف فُالَنا ؟   : فقَالَ  ،ثُم سأَلَِني عن رجٍل ِمن أَهِل الصفَّةِ      ،أُدِخلَ

قَد عرفْته يا رسـولَ     : فَقُلْت  ،فَما زالَ يحلِّيِه وينعته حتى عرفْته     : قَالَ  ،أَعِرفُه يا رسولَ اهللاِ   
هو خير ِمـن  : الَ فقَ،رجلٌ ِمسِكني ِمن أَهِل الصفَِّة: فَكَيف تراه أَو تراه ؟ قُلْت   : قَالَ  ،اِهللا

أَفَالَ يعطَى ِمن بعِض ما يعطَى اآلخر ؟ فقَالَ         ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  ،ِطالَِع اَألرِض ِمن اآلخرِ   
 :لُهأَه وا فَهريخ ِطيةً،ِإذَا أُعنسح ِطيأُع فَقَد هنع ِرفِإنْ ص٥٦٧."و 

 : اخلالصة
 . وما أشكل عليه ،ما صعب على الطالب فهمهأسلوب التعليل يوضح  ) ١(

 . للذهن ويقر املعىن،أسلوب التعليل يبعث يف النفس الطمأنينة ) ٢(

 . سبب يف رسوخ املعلومات يف ذهن الطالب ،أسلوب التعليل ) ٣(

  ــــــــ
]QRQRQRQR[@@áÜÈnàÜÛ@laì¦a@xaŠ‚n�a@ÚŠm@áÜÈnàÜÛ@laì¦a@xaŠ‚n�a@ÚŠm@áÜÈnàÜÛ@laì¦a@xaŠ‚n�a@ÚŠm@áÜÈnàÜÛ@laì¦a@xaŠ‚n�a@ÚŠmZZZZ@@@@
   

وحتريضـه  ،مـال الذهن  وسيلة نافعة يف إع   ،إن ترك املعلم الطالب يستخرج اجلواب بنفسه      

                                      
 صحيح) ٦٧٨٠) (١٨٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٥
  صحيح-٢٤٠٢٤) ٢٣٦٢٥)(٧٩٧ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٦٦
 صحيح) ٦٨٥)(٤٦٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٧



 ٢٤٤

أا شـحذت الـذهن     ،ويكفي هـذه الطريقـة فائـدة      .على التفكري واإلدالء باجلواب   
وهذا يف حد ذاته تقـدماً      ،وجعلتها تبحث جاهدة للعثور على اجلواب املطلوب      ،واحلواس

مث يقرا هلـم  ،بأن يطرح املعلم مسألة معينة،بيان ذلك.ومكسباً ينضاف إىل رصيد الطالب    
وقد تكون هذه املسألة املطروحة تستلزم جواباً مـن         . أو احلكم النهائي هلم    ويترك اجلواب 

وإليـك  . وقد ال تستلزم ذلك ولكنها تتطلب إعماالً ذهنيـاً وشـحذاً فكريـاً              ،الطالب
يصِبح علَى كُلِّ سالَمى ِمِن ابِن آدم صـدقَةٌ         «  قَالَ   - � -عن أَِبى ذَر عِن النِبى      ،فاألمثلة

               ـهاطَتِإمقَةٌ وـدكَِر صنِن الْمع هيهنقَةٌ ودوِف صرعِبالْم هرأَمقَةٌ ودص لَِقى نلَى مع هِليمست
اَألذَى عِن الطَِّريِق صدقَةٌ وبضعةُ أَهِلِه صدقَةٌ ويجِزئ ِمن ذَِلك كُلِِّه ركْعتاِن ِمن الضـحى               

« . قَـالَ               قَالَ أَبِديِثِه وِفى ح ادز ىهالنو راَألم ددسم ذْكُري لَمو ماٍد أَتبِديثُ عحو داوو د
                 كُونُ لَـهتو هتوهقِْضى شا يندولَ اللَِّه أَحسا رِديِثِه قَالُوا يِنيٍع ِفى حم ناب ادزكَذَا وكَذَا و

 ٥٦٨.»أَيت لَو وضعها ِفى غَيِر ِحلِّها أَلَم يكُن يأْثَم أَر« صدقَةٌ قَالَ 
فـاجلواب وإن   .أرأيت لو وضعها يف غري حلها أمل يكن يأمث ؟           ،يف احلديث  �وقول النيب   

 أليس هذا إعماالً للذهن ؟.فهو إن وضعها يف حلها فهو له صدقة  ،كان مسكوتاً عنه
    جةَ أَنَّ رريرأَِبي ه نولَ اِهللا        وعسى رةَ أَتارِني فَزب فَقَالَ  ، � الً ِمن :     تلَـدأَِتـي ورِإنَّ ام

 دوا أَسولُ اِهللا    ،غُالَمسِإِبٍل قَالَ      :  � فَقَالَ ر ِمن لْ لَكه :معا قَـالَ     : قَالَ  ،نهانا أَلْوفَم :
رمٍق فَقَالَ      : قَالَ  ،حرأَو ا ِمنلْ ِفيهقًا  ِإ: فَهرا لَوفَقَالَ     : قَالَ  ،نَّ ِفيه ذَِلك اهرى تى : فَأَنسع

قِعر هعزكُونَ نأَنْ ي، ِبيفَقَالَ الن �  : قِعر هعزكُونَ نى أَنْ يسذَا عه٥٦٩"و  
 ويف احلديث ضرب املثل، وتشبيه اهول باملعلوم تقريبا لفهـم السـائل،             : "ويف الفتح   

وقـال ابـن    . هو أصل يف قياس الشـبه     :  به لصحة العمل بالقياس، قال اخلطايب      واستدل

                                      
 صحيح ) ١٢٨٧ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٥٦٨

-.كل شيء يؤذي النـاس يف طـرقهم  : األذى -.ن السالميات ، وهي مفاصل األصابع    واحدة م : السالمى  : سالمى  
 .هو الفرج ، فكىن به عن النكاح: النكاح ، وقيل : البضع : بضعة -.وتنحيته من الطريق: اإلزالة » اإلماطة«و: إماطة 

 - املكـرت    -وصحيح مسلم ) ٦٨٤٧ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٤١٠٧) (٤١٧ / ٩ (-صحيح ابن حبان     - ٥٦٩
)٣٨٣٩(  



 ٢٤٥

فيه دليل على صحة القياس واالعتبار بالنظري، وفيه أن الزوج ال جيوز له االنتفـاء               : العريب
 .من ولده مبجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه

وفيه االحتياط لألنساب وإبقائهـا     . ة الشبه وفيه تقدمي حكم الفراش على ما يشعر به خمالف        
التعريض إذا كان على سـبيل      : وقال املهلب . مع اإلمكان، والزجر عن حتقيق ظن السوء      

. السؤال ال حد فيه، وإمنا جيب احلد يف التعريض إذا كان على سبيل املواجهـة واملشـامتة   
جنيب يقصد األذية احملضـة،     الفرق بني الزوج واألجنيب يف التعريض أن األ       : وقال ابن املنري  

 ٥٧٠."والزوج قد يعذر بالنسبة إىل صيانة النسب، واهللا أعلم
حاوره وقرب إليه املسألة حىت أجـاب        �وعند التأمل هلذا احلديث نرى كيف أن النيب         

وال شك أن هذه الطريقة تتطلب براعة مـن         . عسى أن يكون نزعه عرق      : السائل بقوله   
وتقريبها للـذهن   ،ومراعاة البساطة والسهولة فيها   ، املطروحة وحسن اختيار للمسائل  ،املعلم

 بذكر القرائن واألحوال املصاحبة وحنو ذلك 
  رمِن عِن ابولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعساِبِه    � قَالَ رحا َألصموثَلُ     : يا مثَلُهٍة مرجش نوِني عِبرأَخ

وأُلِْقي ِفـي   : ذَاكَرونَ شجرا ِمن شجِر الْواِدي قَالَ عبد اِهللا         فَجعلَ الْقَوم يت  : قَالَ  ،الْمؤِمِن
فَأَهاب أَنْ  ،فَأَرى أَسنانا ِمن الْقَومِ   ،فَجعلْت أُِريد أَنْ أَقُولَ   : قَالَ  ،نفِْسي أَو روِعي أَنها النخلَةُ    

كَلَّمكِْشفُوا،أَتي ولُ اِهللا،فَلَمسلَةُ:  �  فَقَالَ رخالن ٥٧١.ِهي 
 : اخلالصة

طريقة مفيـدة ونافعـة يف إعمـال        ،استخراج الطالب اإلجابة بنفسه من املسألة      ) ١(
 .وشحذ الفكر ،الذهن

 . وقد ال تستلزم ذلك ،قد تستلزم املسألة املطروحة إجابة من الطالب ) ٢(

 . وحسن اختيار لألمثلة ،هذه الطريقة تتطلب براعة من املعلم ) ٣(

                                      
 )٤٤٤ / ٩ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٧٠
كبارهم وشيوخهم  : األسنان  -) ٧٢٧٧ (- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٢٤٥) (٤٨٠ / ١ (-صحيح ابن حبان     - ٥٧١

 وذوو السن منهم



 ٢٤٦

 - ليست من النوع اليت تصعب على الذهن         -سهلة  ،املسألة املطروحة كلما كانت    ) ٤(
 .كان ذلك أدعى حلصول املقصود 

 ــــــــ 
]QSQSQSQS[@áîÜÈnÛa@¿@‰aŠØnÛa@âa†‚n�aáîÜÈnÛa@¿@‰aŠØnÛa@âa†‚n�aáîÜÈnÛa@¿@‰aŠØnÛa@âa†‚n�aáîÜÈnÛa@¿@‰aŠØnÛa@âa†‚n�aZZZZ@@@@

     
 :إن استخدام أسلوب التكرار يف التعليم له فوائد عظيمة النفع منها 

ومنـها  ،ن به نعـاس وحنوه    ومنها تنبيه الغافل وم   ،أو حكم هام  ،التأكيد على مسألة مهمة   
أمر قد تكر كثرياً يف أحاديث املصطفي       ،واالقتصار على ثالث مرات   .حفظ الشيء املكرر    

يكرر حديثَه تأكيداً ملضموِنه،وتنبيهاً للمخاطب على أمهِّيته،وليفهمه السامع         � كان   فقد ،�
 . ٥٧٢أه . ذار والبيان فيه أن الثالث غاية ما يقع به االعت: قال ابن التني ويتِقنه،

 ٥٧٣)باب من أعاد احلديث ثالثاً ليفهم عنه(وقد ترجم اإلمام البخاري هلذا املعىن 
وقد يزاد على الثالث للحاجة كما ستراه مـن قـول           . ومن تأمل ذلك وجده كما قال       

وقـد  ،وقد يكـون يف األمساء ،والتكرار قد يكون يف الكلمات واجلمل  . قريباً   �الرسول  
 .ن يف غريمها يكو

 : تكرار الكلمات : فأوالً 
       ا قَالَتهناهللا ع ِضيةَ راِئشع نوِل اِهللا     : عسر الً  � كَانَ كَالَما فَصكَالَم،   نكُلُّ م همفْهي

هِمع٥٧٤.س 

                                      
 )١٨٩ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٧٢
نبه : قال ابن املنير  : ((١٨٩ :١)) فتح الباري((قال احلافظ ابن حجر يف .  يف كتاب العلم     ١٨٩  ١٨٨ :١  ٦ - ٥٧٣

 البخاري ذه الترمجة على الرد على من كَِره إعادةَ احلديث ، وأنكَر على الطالب االستعادة ، وعده من البالدِة 
رٍة إذا ستعاد ، وال عـذر  واحلق أن هذا يختِلف باختالف القَرائِح ، فال عيب على املُستفيد الذي ال يحفَظ من م            : قال  

 .للمفيِد إذا مل يِعد ، بل اإلعادةُ عليه آكد من االبتداء ، ألن الشروع ملِزم 
 .انتهى كالم احلافظ ابن حجر )) . يف هذا احلديث أنَّ الثالثَ غايةُ ما يقَع به االعتذار والبيان: وقال ابن الِّين 

 حسن) ٢٦٨٢١ ()٤٠٧ / ١٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٥٧٤



 ٢٤٧

أي فاصالً بني احلق والباطل وآثره عليه ألنه أبلغ أو مفصوالً عن الباطل أو مصـوناً عنـه    
 كالمه باطل أصالً أو خمتصاً أو متميزاً يف الداللة على معناه وحاصله أنـه بـني                 فليس يف 

من العرب وغريهم لظهوره وتفاصيل     ) يفهمه كل من مسعه   (املعىن ال يلتبس على أحد بل       
 ٥٧٥ فيض القدير"حروفه وكلماته واقتداره لكمال فصاحته على إيضاح الكالم وتبيينه 

وِإذَا ، أَنه كَانَ ِإذَا تكَلَّم ِبكَِلمٍة أَعادها ثَالَثًا حتى تفْهم عنـه           - �  -عن أَنٍس عِن النِبى     و
  .٥٧٦أَتى علَى قَوٍم فَسلَّم علَيِهم سلَّم علَيِهم ثَالَثًا
  ٥٧٧.ا ِلتعقَلَ عنه يِعيد الْكَِلمةَ ثَالَثً- � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 

والْمراد أَنه كَانَ يكَرر الْكَلَام ثَلَاثًا ِإذَا ِاقْتضى الْمقَام ذَِلك ِلصـعوبِة            "  : قال املباركفوري 
 حاجٍة ِلتكِْريِرِه لَيس    الْمعنى أَو غَرابِتِه أَو كَثْرِة الساِمِعني لَا داِئما فَِإنَّ تكِْرير الْكَلَاِم ِمن غَيرِ            

 وِريجياِئِل ِللْبمِح الشرلَاغَِة كَذَا ِفي شالْب ِمن 
 ) هنقَلَ ععِلت ( هنةُ عالْكَِلم ِتلْك مفْهِلت وِل أَيهجِة الْم٥٧٨". � ِبِصيغ  

أَالَ  « - �  - قَالَ قَالَ النِبى     -هللا عنه    رضى ا  -وعن عبِد الرحمِن بِن أَِبى بكْرةَ عن أَِبيِه         
اِإلشـراك  « قَـالَ   . قَالُوا بلَى يـا رسـولَ اللَّـِه          . ٥٧٩ثَالَثًا. » أُنبئُكُم ِبأَكْبِر الْكَباِئِر    

قَـالَ  . » وِر  أَالَ وقَولُ الز  « وجلَس وكَانَ متِكئًا فَقَالَ      . ٥٨١»وعقُوق الْواِلديِن   ،٥٨٠ِباللَِّه

                                      
 )٥٠٠ / ١٠ (- ٢شرح اجلامع الصغري، اإلصدار  - ٥٧٥
 )٩٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٧٦
 قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح   ) ٤٠٠١ (- املكرت -سنن الترمذى - ٥٧٧
 )٤٩ / ٩ (-حتفة األحوذي  - ٥٧٨
ء ثالث مراٍت تأكيداً ، لينبه السامع إىل إحضاِر قلِبه وفهِمه           يف تكرير الشي  �  قاهلا ثالث مراٍت ، جرياً على عادِته          ٥٧٩

 .للخرب الذي يذكُره 
يراد به مطلق الكفِر ، ألنَّ بعض الكفر  مثل اإلحلاد وجحد اخلالق  أعظم من اإلشراك باهللا                  )) اإلشراك باهللا ((  قوله    ٥٨٠

  العرب ، فذكره تنبيهاً على غِريه من أصناِف الكفر ، وإمنا خصه بالذكِر لغلَبِة الشرِك آنئٍذ يف بالِد
العقوق احملرم كلُّ فعل يتأذى به الوالد       : ((١:٢٠١)) فَتاويه((  قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا تعاىل يف             ٥٨١

اعةُ الوالدين واجبةٌ يف كلِّ ما ليس ط: ورمبا قيل : أو الوالدةُ تأذِّياً ليس باهلين ، مع كونه ليس من األفعال الواجبة ، قال 
  .٨٧ :٢)) شرح صحيح مسلم((نقَله النووي يف )) . مبعصيٍة ، ومخالفَةُ أمِرمها يف ذلك عقوق



 ٢٤٨

 كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز٥٨٢.فَم  
أي قال هلم ذلك ثالث مرات، وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضـار             " ثالثا: "قوله" 

 ٥٨٣"املراد بذلك عدد الكبائر: فهمه، ووهم من قال
خر عطف تفسٍري ، ومـن      قول الزور وشهادة الزور مبعىن واحد ، وعطف أحِدمها على اآل          

 .باب التوكيد وزيادة التفظيع له 
اإلشراك باهللا ، وعقوق    : أال وقولُ الزور وشهادةُ الزور ، ومل يكرر قوله          : وإمنا كرر قوله    

بالزجر عن شهادة الزور ، ألا أسهلُ وقوعاً علـى النـاس ،            � الوالدين ، اهتماماً منه     
 .دتها أيسر وقوعاً والتهاوِن ا أكثر ، ومفس

                  وافعوأما شـهادةُ الـزور فالـد ، نبو عنه املسلم ، والعقوق ينبو عنه الطبعألن الشرك ي
والبواعثُ عليها كثرية ، فحسن االهتمام ا ، وليس التكرار لِعظَِمها بالنسبِة إىل ما ذُِكـر     

 .معها ، فالشرك أو الكفر أعظم الذنوِب مجيعاً 
لزور هي الشهادةُ بالكذِب ليتوصل ا إىل الباطل من إتالِف نفٍْس ، أو أخِذ ماٍل               وشهادة ا 

، أو إىل إبطاِل حقٍّ للغري ، وال شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها ، وال أكثر فساداً ، بعد                    
 عند ذكِرها من الغضـب     � الشرك باهللا ، ومن مث جِعلَت عدالً للشرك ، ووقع من النيب             

 .والتكرير ما مل يقَع منه عند ذكر أكبر منها كالقتِل والزنا 
استحباب إعادة املوعظة   : ويف هذا احلديث    )) : ((فتح الباري ((قال احلافظ ابن حجر يف      

ثالثاً لتفهم ، وانِزعاج الواعِظ يف وعِظه ليكون أبلغَ يف الوعي عنه ، والزجِر عن فعل مـا                  
 .ينهى عنه 

 ب على الغضـب            وفيه إشفاقي عدم غضبه ملا يترترتِعجاً ومتنالتلميذ على شيِخه إذا رآه م 
  .٥٨٤انتهى)) . من تغير مزاجه

                                      
  )٢٦٥٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٨٢
 )٢٦٢ / ٥ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٨٣
 ٤١٢ :١٠)) فتح الباري(( - ٥٨٤



 ٢٤٩

أنه ينبغي للعامل أن يعِرض على أصحاِبه ما يريد أن يخِبرهم به ، حلَثِّهم علـى        : وفيه أيضاً   
 .التفرِغ واالستماِع له 

ليت هو عليها إالّ للَفِْت أذهاِن السامعني إىل خطورِة ذلـك           وما هذا التكرار وتغيري احلال ا     
 .العمل الذي يحذِّر منه،وهو شهادةُ الزور 

  - يقُولُ بعثَنا رسولُ اللَّـِه       - رضى اهللا عنهما     -سِمعت أُسامةَ بن زيٍد     : وقال أَبو ظَبيانَ  
هزمناهم ولَِحقْت أَنا ورجـلٌ ِمـن اَألنصـاِر رجـالً           فَصبحنا الْقَوم فَ  ، ِإلَى الْحرقَةِ  - �

مهِمن،        ِإالَّ اللَّه قَالَ الَ ِإلَه اها غَِشينفَلَم . اِرىصاَألن فَكَف،    ـهلْتى قَتتِحى حمِبر هتنا ،فَطَعفَلَم
    ِبىلَغَ النا بنا «  فَقَالَ   - �  -قَِدما أُسي          ِإالَّ اللَّه ا قَالَ الَ ِإلَهم دعب هلْتةُ أَقَتكَـانَ   » م قُلْت

 .  ٥٨٥فَما زالَ يكَررها حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَِلك الْيوِم . متعوذًا 
م أحد على قتل من تلفظ      يف هذا اللوم تعليم وإبالغ يف املوعظة حىت ال يقد         : قال ابن التني  

يف تكريره ذلك واإلعراض عن قبول العذر زجر شـديد عـن            : وقال القرطيب . بالتوحيد
 "اإلقدام على مثل ذلك

حىت متنيـت أين    : "قوله. وفيه دليل عل ترتب األحكام على األسباب الظاهرة دون الباطنة         
إلسالم جيـب مـا     أي أن إسالمي كان ذلك اليوم ألن ا       " مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم     

قبله، فتمىن أن يكون ذلك الوقت أول دخوله يف اإلسالم ليأمن من جريرة تلك الفعلـة،                
وفيه إشعار بأنه كان استصغر     : قال القرطيب . ومل يرد أنه متىن أن ال يكون مسلما قبل ذلك         

ا ما سبق له قبل ذلك من عمل صاحل يف مقابلة هذه الفعلة ملا مسع من اإلنكار الشديد، وإمن                 
  ٥٨٦أورد ذلك على سبيل املبالغة

واملعىن أنه ينبغي لإلنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكالم بني ال يسـتعجل يف                
إلقاء الكلمات، وال يدغم شيئا يف شيء ويكون حقه اإلظهار بل يكون كالمه فصال بينا               

الم ويأكل  واضحا حىت يفهم املخاطب بدون مشقة وبدون كلفة فبعض الناس جتده يف الك            

                                      
 )٢٨٨ (- املكرت - وصحيح مسلم )٤٢٦٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٨٥

 .امللتجئ خوفا من القتل: متعوذا املُتعوذُ -.أدركناه وحلقناه ، كأم أتوه من فَوقه: غَِييناه 
 )١٩٥ / ١٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٥٨٦



 ٢٥٠

ماذا تقول ؟ فهذا خالف السنة فالسنة أن        : حىت إن اإلنسان حيتاج إىل أن يقول له       ،الكالم
يكون الكالم بينا واضحا يفهمه املخاطب وليس من الواجب أن يكون خطابك باللغـة              

فعليك أن ختاطب الناس بلسام وليكن بينا واضحا كما يف حديث أنس بـن              .الفصحى  
كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثالثا حـىت تفهـم عنـه           � أن النيب   مالك رضي اهللا عنه     

حىت تفهم عنه يدل على أا إذا فهمت بدون تكرار فإنه ال يكررها وهـذا هـو                 : فقوله
نسمع عنه أحاديث كثرية يقوهلا يف خطبة ويف اتمعات وال يكرر           �الواقع فإن الرسول    

رف املعىن جيدا فكرر عليه حىت يفهـم أو         ذلك، لكن إذا مل يفهم اإلنسان بأن كان ال يع         
كان مسعه ثقيال ال يسمع أو كان هناك ضجة حوله ال يسمع فهنا يستحب أن تكرر حىت                 

إذا سلم على قوم سلم عليهم ثالثا معناه أنه كان ال يكرر أكثـر               � يفهم عنك ،وكان    
ذا مل جيـب    من ثالث يسلم مرة فإذا مل جيب سلم الثانية فإذا مل جيب سـلم الثالثـة فـإ                 

يستأذن ثالثا يعين إذا جاء لإلنسـان يسـتأذن يف           � وكذلك يف االستئذان كان     ،تركه
أن �الدخول على بيته يدق عليه الباب ثالث مرات فإذا مل جيب انصرف فهـذه سـنته               

 .يكرر األمور ثالثا مث ينتهي 
 وهل مثل ذلك إذا دق جرس اهلاتف ثالث مرات ؟ حيتمل أن يكون من هـذا البـاب،                 
وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق اجلرس ثالث مرات وأنت تسمعه وهو مل جيبك، فأنت يف               

إن اهلاتف له حكم آخر وأنك تبقى حىت        : حل إذا وضعت مساعة اهلاتف وحيتمل أن يقال       
تيأس من أهل البيت ألم رمبا ال يكونون حول اهلاتف عند اتصالك فرمبـا يكونـون يف                 

ت كثرية حىت يصلوا إىل اهلاتف فلذلك قلنا باحتمـال          طرف املكان وحيتاجون إىل خطوا    
كان كالمـه    � األمرين مث ذكر املؤلف رمحه اهللا حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب              

فصال يعين مفصال ال يدخل احلروف بعضها على بعض وال الكلمات بعضها على بعـض               
 وهكذا ينبغي لإلنسان    يف الكالم  � حىت لو شاء العاد أن حيصيه ألحصاه من شدة تأنيه           

أن ال يكون كالمه متداخال حبيث خيفي على السامع ألن املقصود من الكالم هو إفهـام                
املخاطب وكلما كان أقرب إىل اإلفهام كان أوىل وأحسن، مث إنه ينبغـي لإلنسـان إذا                
استعمل هذه الطريقة يعين إذا جعل كالمه فصال بينا واضحا وكرره ثالث مرات ملـن مل                



 ٢٥١

حىت حيصل له بذلك األجر وإفهام       � ينبغي أن يستشعر يف هذا أنه متبع لرسول اهللا          يفهم  
حىت يتحقق   � أخيه املسلم وهكذا مجيع السنن اجعل على بالك أنك متبع فيها لرسول             

 ٥٨٧"لك االتباع 
اها ، فَأَدركَنا وقَد    ِفي سفْرٍة سافَرن   � تخلَّف رسولُ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قَالَ        

صالَةُ الْعصِر ، ونحن نتوضأُ ، فَجعلْنا نمسح علَى أَرجِلنا ، فَنـادى ِبـأَعلَى               ٥٨٨أَرهقَتنا  
 ٥٨٩..ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن الناِر مرتيِن ، أَو ثَالَثًا: صوِتِه 
ذا ديد من مل     � واٍد يف جهنم ، يريد الرسول       : لُ  الوي) ويلٌ لألعقاب من النار   (قوله  

: مجع عِقب ، وهو مؤخر القَدم ، قال البغـوي           ) األعقاب(و. يستوف غَسل قدميه باملاء     
 .معناه ويلٌ ألصحاب األعقاب املُقصرين يف غَسِلها 

 ٥٩٠  ، وتكرار املسألة لتفهمتعليم اجلاهل ، ورفع الصوت باإلنكار: ويف احلديث من املسائل 
هو شـك مـن     : ((٥٩١))فتح الباري ((قال احلافظ ابن حجر يف      ) مرتني أو ثالثاً  (وقولُه  

الراوي ، وهو يدلُّ على أن اإلعادةَ ثالثَ مراٍت ليست شرطاً ، بل املراد التفهيم ، فـإذا                  
 )) .حصل بدوِنها أجزأ

خرج ِبالناِس ِقبلَ غَزوِة تبوك ، فَلَمـا أَنْ          � نَّ رسولَ اِهللا    وعن حِديِث معاِذ بِن جبٍل ، أَ      
               ـسعن سـمِت الشا أَنْ طَلَعوا ، فَلَمِكبر اسِإنَّ الن ِح ، ثُمبالَةَ الصاِس صلَّى ِبالنص حبأَص

يتلُو أَثَره ، والناس تفَرقَـت ِبِهـم         � ولَ اِهللا    ، ولَِزم معاذٌ رس    ٥٩٢الناس علَى أَثَِر الدلْجةِ   
، وناقَتـه    � ِركَابهم علَى جواد الطَِّريِق تأْكُلُ وتِسري ، فَبينما معاذٌ علَى أَثَِر رسوِل اِهللا              

        هحاٍذ ، فَكَبعاقَةُ من تثَرى عرأُخ ِسريتةً ورأْكُلُ ماقَةُ        تا نهِمن تفَرى نتح تباِم ، فَهما ِبالز
كَشف عنه ِقناعه ، فَالْتفَت فَِإذَا لَيس ِمن الْجـيِش       � ، ثُم ِإنَّ رسولَ اِهللا       � رسوِل اِهللا   

                                      
 )٣٣٠ / ٣ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٥٨٧
 .وضاق وقتها أي أدركَتنا الصالةُ ) أَرهقَتنا(  قولُه ٥٨٨
  )٦٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٨٩
  .٢٦٦ :١)) فتح الباري((كما يف  - ٥٩٠
 ١٨٩ :١)) فتح الباري((يف  - ٥٩١
 .  الدلْجةُ السفر من أول الليل ، أي بسبب سفرهم من أول الليل نعسوا ٥٩٢



 ٢٥٢

. لَبيك يا نِبي اِهللا     : قَالَ  .  معاذُ   يا: فَقَالَ   � رجلٌ أَدنى ِإلَيِه ِمن معاٍذ ، فَناداه رسولُ اِهللا          
 فَدنا ِمنه حتى لَِصقَت راِحلَتاهما ِإحداهما ِباُألخرى ، فَقَالَ رسولُ اِهللا           . ادنُ دونك   : قَالَ  
يا نِبي اِهللا نعس الناس      : فَقَالَ معاذٌ . ما كُنت أَحِسب الناس ِمنا كَمكَاِنِهم ِمن الْبعِد         :  �

       ِسريتو عترت مهِركَاب ِبِهم قَتفَرولُ اِهللا    . ، فَتسا    :  � فَقَالَ راِعسن تا كُنأَنأَى  . وا رفَلَم
 ِلي أَسأَلْك عن    يا رسولَ اِهللا ، ائْذَنْ    : ِإلَيِه وخلْوته لَه قَالَ      �  رسوِل اِهللا    ٥٩٣معاذٌ بشرى 

يا : قَالَ  . سلِْني عم ِشئْت    :  � فَقَالَ نِبي اِهللا    . كَِلمٍة قَد أَمرضتِني وأَسقَمتِني وأَحزنتِني      
بٍخ :  �  اِهللا   قَالَ نِبي . نِبي اِهللا ، حدثِْني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ الَ أَسأَلُك عن شيٍء غَيِرها             

بٍخ بٍخ لَقَد سأَلْت ِبعِظيٍم ، لَقَد سأَلْت ِبعِظيٍم ، ثَالَثًا ، وِإنه لَيِسري علَى من أَراد اللَّـه ِبـِه             
راد اللَّه ِبِه الْخيـر ،      الْخير ، وِإنه لَيِسري علَى من أَراد اللَّه ِبِه الْخير ، وِإنه لَيِسري علَى من أَ               

فَلَم يحدثْه ِبشيٍء ِإالَّ قَالَه لَه ثَالَثَ مراٍت ، يعِني أَعاده علَيِه ثَالَثَ مراٍت ؛ ِحرصا ِلكَي ما                  
يم الصالَةَ ، وتعبـد اللَّـه       تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ، وتقِ     :  � يتِقنه عنه ، فَقَالَ نِبي اِهللا       

يا نِبـي اِهللا ، أَِعـد ِلـي    : وحده الَ تشِرك ِبِه شيئًا حتى تموت وأَنت علَى ذَِلك ، فَقَالَ   
ِبـرأِْس هـذَا    ِإنْ ِشئْت حدثْتك يا معاذُ      :  � فَأَعادها لَه ثَالَثَ مراٍت ، ثُم قَالَ نِبي اِهللا          

بلَى ِبأَِبي وأُمي أَنت يا نِبـي اِهللا  : فَقَالَ معاذٌ .  ، وقَواِم هذَا اَألمِر و ذُروِة السناِم      ٥٩٤اَألمِر
 وحـده الَ    ِإنَّ رأْس هذَا اَألمِر أَنْ تشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّـه           :  � فَقَالَ نِبي اِهللا    . فَحدثِْني  

شِريك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، وِإنَّ قَوام هذَا اَألمِر ِإقَام الصالَِة ، وِإيتاُء الزكَاِة ،                  
               اسأَنْ أُقَاِتلَ الن تا أُِمرمِبيِل اِهللا ، ِإنِفي س ادالِْجه هاِم ِمننةَ السوِإنَّ ذُرالَةَ  ووا الصِقيمى يتح

                 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه ِريكالَ ش هدحو ِإالَّ اللَّه وا أَنْ الَ ِإلَهدهشيكَاةَ ، ووا الزتؤيو
          ِإالَّ ِبح مالَهوأَمو ماَءهوا ِدممصعوا ومصتفَقَِد اع لُوا ذَِلكلَـى     ، فَِإذَا فَعع مهابِحسا ، وقِّه

والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ما شحب وجه ، والَ اغْبرت قَـدم            :  � اِهللا ، وقَالَ رسولُ اِهللا      
والَ ثَقُلَ  ِفي عمٍل تبتغى ِفيِه درجات الْجنِة بعد الصالَِة الْمفْروضِة كَِجهاٍد ِفي سِبيِل اِهللا ،               

                                      
 .  أي ارتياحه وتوجهه إليه ٥٩٣
 .عملُ الذي يدِخلُ اجلنة الدين ، أو ال) هذا األمر(  املراد بقوله ٥٩٤



 ٢٥٣

 ٥٩٥. "ِميزانُ عبٍد كَدابٍة تنفُق لَه ِفي سِبيِل اِهللا ، أَو يحِملُ علَيها ِفي سِبيِل اللَِّه
 : تكرار االسم : ثانياً 

يف بعض األحيان يكرر نداء املُخاطَب مع تـأخري اجلواب،لتأكيـد االنتبـاه              � وكان   
ه به،وليخِبرِمه وضبِطه عنه واالهتمام مبا يباِلغَ تفه. 

«  قَالَ   ٥٩٦ ومعاذٌ رِديفُه علَى الرحلِ    - �  -عن قَتادةَ قَالَ حدثَنا أَنس بن ماِلٍك أَنَّ النِبى          ف
الَ لَبيك  قَ. » يا معاذُ   « قَالَ   . ٥٩٧قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَِّه وسعديك     . » يا معاذُ بن جبٍل     

 كيدعسولَ اللَِّه وسا رثَالَثًا . ٥٩٨ي. 
ما ِمن أَحٍد يشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه ِصدقًا ِمن قَلِْبِه ِإالَّ حرمه                  « قَالَ  

. » ِإذًا يتِكلُوا   « الَ أُخِبر ِبِه الناس فَيستبِشروا قَالَ       أَفَ،قَالَ يا رسولَ اللَّهِ   . » اللَّه علَى الناِر    
  .٥٩٩وأَخبر ِبها معاذٌ ِعند موِتِه تأَثُّما

: فقَالَ  ،ما بيِني وبينه ِإالَّ مؤِخرةُ الرحلِ     ، � كُنت رِديف النِبي    : قَالَ  ،وعن معاِذ بِن جبلٍ   
ي    اذُ قُلْتعا م :    كيدعسولَ اِهللا وسا ري كيةً  : قَالَ  ،لَباعس ارس ثُم،اذُ : قَالَ  ،ثُمعا مي،  قُلْت :

    كيدعسولَ اِهللا وسا ري كيادِ  : قَالَ  ،لَبلَى الِْعباِهللا ع قا حِري مدلْ ت٦٠٠ه  ؟ قُلْـت  :  اللَّـه
هـلْ  : قَالَ  ،ثُم،ثُم سار ساعةً  : قَالَ  ،أَنْ يعبدوه والَ يشِركُوا ِبِه شيئًا     : قَالَ  ،مورسولُه أَعلَ 

                                      
  حسن-٢٢٤٧٣) ٢٢١٢٢) (٣٨١ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٩٥
وفائدةُ . هي العود الذي يجعلُ خلف الراِكب يستِند إليه :   الرحل للبعري كالسرج للفَرس واِحلمار ، وآِخرةُ الرحل         ٥٩٦

و رديفُه خلف ظهِره على الدابِة ، فهو أوعى ما يكون وأضبطُ ما يكون              ، إذ ه  �ذكر ذلك بيانُ شدة قُرِبه من الرسول        
وكـان  .ملا يسمعه منه ، فهو يذكُر اهليئةَ واحلالَ اليت كان عليها وقت مساعه هذا احلديث ، وهذا قرينه زيادِة الضـبط              

 عن عمرو بن ميمون     ٢٣٢ :١ مسلم   يف هذه احلال ِحماراً ، كما جاء ذلك مصرحاً به يف رواية           �مركوب رسول اهللا    
بـآِخرِة  ( عن عبد الرمحن بن غَنم ، عن معاذ ، فيكون املراد        ٢٣٨ :٥)) مسند أمحد ((، عن معاذ بِن جبل ، ويف رواية         

 .موضع آِخرِة الرحل ) الرحِل
 .عد مساعدٍة ساعدت طاعتك مساعدةً ب) : سعديك(أجبتك إجابةً بعد إجابٍة ، و) : لبيك(  معىن ٥٩٧
ملُعاذ ، مع تأخري جواِب النداء ، لتأكيد االهتمام مبا يخِبـره ، وليكْمـلَ        �  هذا النداُء املكرر ثالثاً من رسول اهللا          ٥٩٨

 .انتباه معاذ فيما يسمعه ، ليتدبره ويعيه كما ينبغي 
  )١٢٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٩٩
 . على عباِده مما جعله حتماً عليهم   أي ما يستحقُّه اهللا تعاىل٦٠٠



 ٢٥٤

فَِإنَّ : قَالَ  ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :  ؟ قُلْت    ٦٠٢ِإذَا فَعلُوا ذَِلك  ،٦٠١تدِري ما حق الِْعباِد علَى اهللاِ     
 ٦٠٣.ذَا فَعلُوا ذَِلك أَنْ الَ يعذِّبهمحق الِْعباِد علَى اِهللا ِإ

ويف احلديث من األمور التعليمية  كمـا        . وذلك فضالً منه وكرماً ، حبكم وعِده الصادِق         
حسن أدب معاذ رضي اهللا عنه يف القوِل ، ويف العلم برده            : (( ٦٠٤قال احلافظ ابن حجر     

، وفيـه تكـرار    � وفيه قُرب مرتلِته من النيب     ملا مل يِحطْ حبقيقِته إىل علِم اهللا ورسوِله ،          
الكالم لتأكيِده وتفهيمه ، وفيه اسِتفسار الشيِخ تلميذَه عن احلكم ليختِبر ما عنده ، ويبين               

 .ما يشكلُ عليه منه 
والسـر يف   ،ملعاذ بن جبل ثـالث مرات      �ويف هذا احلديث نلحظ تكرار منادة الرسول        

ويدلك على ذلـك قـول      ،معاذ للخرب العظيم الذي سوف حيمله     ذلك واهللا أعلم هو يئة      
معاذ يف احلديث أفال أخرب الناس فيستبشروا ؟ فإن فيه داللة واضحة علـى عظـم هـذا                  

أن املعلـم إذا    ،وخنرج من هذا احلديث   .ملا فيه من البشرى العظيمة    ،احلديث وجاللة قدره  
وقس ،مث يلقي إليه اخلـرب    ،ثالث مرات أراد أن يبث خرباً هاماً ألحد طالبه أن يناديه بامسه           

( يا طـالب    : كأن يقول   ،على ذلك لو كانوا مجاعة فله أن يناديهم باالسم الذي جيمعهم          
 .أو حنواً من ذلك ) ثالثاً 

  تكرار اجلواب -٣
 الَ« قَـالَ   .  أَوِصـِنى    - �  - أَنَّ رجالً قَالَ ِللنِبى      - رضى اهللا عنه     - عن أَِبى هريرةَ     

 بضغا. » تارِمر ددقَالَ ،فَر » بضغ٦٠٥.» الَ ت    

                                      
حقّاً عِلم من جهِة الشرع ، ال بإجياِب العقـِل ،           ) : حق العباد على اهللا   : (بقوله  �يريد النيب   :   قال بعض العلماء      ٦٠١

، وقوله  )  منهم فيسخرون منهم سِخر اهللا   : (أو هو على جهة املُشاكَلَِة ، كقوله تعاىل         . فهو كالواجب يف حتقُِّق وقوِعِه      
 ) .تعلَم ما يف نفسي وال أعلَم ما يف نفسك: (سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السالم 

 .  أي إذا فَعلوا العبادة له مخِلصني له فيما دون إشراِك أحٍد معه ٦٠٢
  ) ٦٥٠٠ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٣٦٢) (٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٣

:  تأمثـا  -.اخلشبة اليت يف آخره يستند إليها الراكـب : كور البعري ، ومؤخرته خمففا مهموزا  : الرحل: مؤخرة الرحل   
 .جتنبا لإلمث وكفا عنه: فعل فالن ذلك تأمثا ، أي : يقال 

 ٢٩١ :١١)) فتح الباري(( - ٦٠٤
  )٦١١٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٠٥



 ٢٥٥

وأَقِْللْ لَعلِّـي الَ  ،قُلْ ِلي قَوالً ينفَعِني اللَّه ِبـهِ   ،يا رسولَ اهللاِ  : أَنه قَالَ   ، قُدامةَ  بنِ جاِريةَعِن  و
ا: قَالَ ،أُغِْفلُهارِمر لَه ادفَع بضغولُ اِهللا كُلُّ ذَ،الَ تسِه رِإلَي ِجعري ِلك �  :بضغ٦٠٦.الَ ت  

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :  لُهـا      � قَوِب ِممضالْغ دعالً بملَ عمعِبِه أَنْ الَ ت ادأَر بضغالَ ت
 هنع كتيهبِ    ،نضِن الْغع اههن هالَ أَن، ضانِ    ِإِذ الْغسٌء ِجِبلَّةٌ ِفي اِإلنيش ُء     ،بـرى الْمهنالٌ أَنْ يحمو

اهنا ذَكَرِب ِممضالْغ ِمن لَّدوتا يمِر عبذَا الْخِفي ه يهالن قَعلْ وا،بهلَيع ِلقِجِبلَِّتِه الَِّتي خ نع. 
 : اخلالصة

 . لكن قد يزاد فوق الثالث للحاجة و،التكرار ثالثاً غاية ما حيصل به البيان )١(

 .ويف التركيز على النقاط اهلامة ،التكرار وسيلة ناجعة يف حفظ املعلومات )٢(

 .تكرار االسم جيعل املنادي يتهيأ الستقبال اخلرب  )٣(

 .تكرار اجلواب يبني أمهية املوضوع وخطره  )٤(

 ــــــــ 
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وجودة عند املعلمني وقليل هم الذين يستخدمونه أثناء طرحهم ملوادهم  زيزهذا أسلوب ع
أن يعمد املعلم إىل دراسة املادة العلمية اليت يراد طرحهـا           ،وأعين بأسلوب التقسيم  ،العلمية

 مث  - مسها ما شـئت      -مث يقسمها إىل أقسام أو مراتب أو فقرات أو نقاط           ،على الطالب 
إا  إذ،خيفى ما يف هذه الطريقة من فائدة عظيمة للطالب        وال  .يقوم بطرحها على الطالب   

هذا ،وجتعله حيفظ املعلومات ويستوعبها بشكل سريع     ،جتعل الطالب يلم بأطراف املوضوع    
فإذا نسي الطالب معلومـة منـها مث        .باإلضافة إىل صيانة املعلومات وحفظها من النسيان      

ولعـل  .السترجاع املعلومة املفقودة  كان ذلك معيناً    ،أو أقسامها كذا  ،تذكر أن عددها كذا   
ــة ــب الفقهي ــذي يطــالع الكت ــدة مــن التقســيمات،ال فهناك ،يرى أنواعــاً عدي

وكل هذه التقسيمات مل يرد ا نص عن        . إخل  .. وحمظورات  ،وأركان،وواجبات،شروط
 مـن أجـل     - رمحهم اهللا    -وإمنا وضعها العلماء والفقهاء     ،املعصوم عليه الصالة والسالم   

                                      
 صحيح) ٥٦٨٩) (٥٠٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٦



 ٢٥٦

 .فيسهل على مريده حفظه ومراجعته،ومجع متفرقاته،وحصر مواده،م لطالبيهتقريب العل
 : يفعل مثل ذلك  �ولقد كان النيب 

       ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نقَالَ   - �  -ع  »           الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّـه موِفى ِظلِِّه ي اللَّه مِظلُّهةٌ يعبس
ورجالَِن تحابا ِفى   ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق ِفى الْمساِجدِ    ،نشأَ ِفى ِعبادِة ربهِ   وشاب  ،اِإلمام الْعاِدلُ 

ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجماٍل فَقَالَ ِإنى أَخاف اللَّه          ،اللَِّه اجتمعا علَيِه وتفَرقَا علَيهِ    
 . قدصلٌ تجرو        هِميني ِفقنا تم الُهِشم لَمعى الَ تتفَى حأَخ ،     تا فَفَاضاِليخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو

 اهني٦٠٧»ع.  
أَربع من كُن ِفيـِه كَـانَ مناِفقًـا         :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو     

ِإذَا حـدثَ  : ِه خصلَةٌ ِمنها كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَاِق حتى يدعها ومن كَانت ِفي  ،خاِلصا
كَذَب،رغَد داهِإذَا عو،لَفأَخ دعِإذَا وو،رفَج ماصِإذَا خ٦٠٨.و 

ِقيلَ مـا   .»مسِلِم ِست   حق الْمسِلِم علَى الْ   «  قَالَ   - � -وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       
ِإذَا لَِقيته فَسلِّم علَيِه وِإذَا دعاك فَأَِجبه وِإذَا استنصحك فَانصح لَه           « هن يا رسولَ اللَِّه قَالَ      

 هِبعفَات اتِإذَا مو هدفَع ِرضِإذَا مو هتمفَس اللَّه ِمدفَح طَسِإذَا ع٦٠٩.»و 
» اجتِنبوا السبع الْموِبقَاِت    «  قَالَ   - �  - عِن النِبى    - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    

وقَتلُ النفِْس الَِّتى حرم اللَّـه ِإالَّ       ،والسحر،الشرك ِباللَّهِ « وما هن قَالَ    ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   . 
قا ،ِبالْحبأَكْلُ الرِتيمِ  ،واِل الْيأَكْلُ مفِ  ،وحالز مولِّى يوالتـاِت    ،وِمنؤاِت الْمنصحالْم قَذْفو

  . ٦١٠»الْغاِفالَِت 
    رمِن عِد اِهللا ببع نولُ اِهللا : قَالَ ،وعسا رنلَيلَ عفَقَالَ ، � أَقْب :    ـاِجِرينهالْم ـرشعـا مي

 سمخِبِهن مِليتتِإذَا اب، نِركُوهدوذُ ِباللَِّه أَنْ تأَعو : 
واَألوجاع الَِّتي لَـم    ،ِإالَّ فَشا ِفيِهم الطَّاعونُ   ،حتى يعِلنوا ِبها  ،لَم تظْهِر الْفَاِحشةُ ِفي قَوٍم قَطُّ     
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 .تكُن مضت ِفي أَسالَِفِهم الَِّذين مضوا
 لَمانَوالِْميزالَ ووا الِْمكْيقُصني،ِننيِة،ِإالَّ أُِخذُوا ِبالسونؤِة الْمِشدو،ِهملَيلْطَاِن عِر السوجو. 

اِلِهموكَاةَ أَموا زعنمي لَماِء،ومالس ِمن وا الْقَطْرِنعوا،ِإالَّ مطَرمي لَم اِئمهالَ الْبلَوو. 
 ني لَماهللاِ  و دهوا عوِلهِ ،قُضسر دهعو،      ِرِهمغَي ا ِمنودع ِهملَيع لَّطَ اللَّها   ،ِإالَّ سم ضعذُوا بفَأَخ

ِديِهمِفي أَي. 
  ٦١١."هم بينهمِإالَّ جعلَ اللَّه بأْس،ويتخيروا ِمما أَنزلَ اللَّه،وما لَم تحكُم أَِئمتهم ِبِكتاِب اِهللا

وفيما ،لطال بنا املقام  ،ولو ذهبنا نستقصي بعضها   ،كثرية جداً  �واألخبار يف ذلك عن النيب      
 .ذكرنا غنية وكفاية 

يذكر العدد جممالً مث يفصـل يف        �لوجدنا أن النيب    ،�مث لو دققنا النظر يف حديث النيب        
واملعلمون ينبغـي   .باً وسياقاً وأحسن ترتي ،وال شك أن هذه الطريقة أشد جذباً للنفس       ،ذلك

 .إن أرادوا أن ييسروا العلم ويذللوه لطالم ،عليهم أن يسلكوا هذا السبيل

 : اخلالصة

 . ويصوا من النسيان ،معني على حفظ املعلومات،إن أسلوب التقسيم ) ١(

 .إن هذه الطريقة تستلزم من املعلم دقة ومهارة  ) ٢(

 .وب اإلمجال مث التفصيل استخدام أسل،يفضل عند استخدام هذه الطريقة ) ٣(

 ــــــــ 
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وال بد للمعلم مـن     ،وطرق متباينة ،حيتاج املعلم يف جذبه النتباه الطالب إىل وسائل متعددة        
مث ال حتدث لديـه     ،التنويع بني وسائل اجلذب لكي ال يألف الطالب طريقة معينة فيعتادها          

هـو اسـتخدام أسـلوب    ،ومن وسائل اجلذب اليت حيتاجهـا املعلم     . كم االعتياد   أثراً حب 
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أو يف منتصف احلديث جلذب انتباه الطالـب وحثـه علـى       ،االستفهام بني يدي احلديث   
 -عن عبِد الرحمِن بِن أَِبى بكْرةَ عن أَِبيِه         يبني ذلك احلديث املتفق عليه      .استحضار الذهن 

قَالُوا بلَى  . ثَالَثًا  . » أَالَ أُنبئُكُم ِبأَكْبِر الْكَباِئِر      « - �  -الَ قَالَ النِبى     قَ -رضى اهللا عنه    
أَالَ « وجلَس وكَانَ متِكئًا فَقَالَ     . » وعقُوق الْواِلديِن   ،اِإلشراك ِباللَّهِ « قَالَ  . يا رسولَ اللَِّه    
 ٦١٢. فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَيته سكَت قَالَ. » وقَولُ الزوِر 

 . ٦١٣والتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجهه،أداة استفهام للتنبيه) أال(ف 
:  أَو قَالَ    -وأَمسك ِإنسانٌ ِبِخطَاِمِه    ،وقَف علَى بِعِريهِ  : قَالَ   � ذَكَر النِبي   ،وعن أَِبي بكْرةَ  

ِمهِ   :  فَقَالَ   -اِمِه  ِبِزمى اسيِه ِسومسيس ها أَننى ظَنتا حنكَتذَا ؟ فَسٍم هوي فَقَالَ ،أَي :  سأَلَـي
فَأَي شهٍر هذَا ؟ فَسكَتنا حتى ظَننا أَنـه سيسـميِه ِسـوى    : قَالَ  ،بلَى: يوم النحِر ؟ قُلْنا     

فَأَي بلٍَد هذَا ؟ فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه        : قَالَ  ،بلَى: أَلَيس ِبِذي الِْحجِة ؟ قُلْنا      :   فَقَالَ،اسِمِه
ــِمِه ى اســو ــميِه ِس سياِم: قَالَ ،سرالْح ــد ــيس الْبلَ ــا ،أَلَ لَى: قُلْنــالَ ،ب ــِإنَّ : فَقَ فَ

اَءكُمِدم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعـذَا           وه ِركُمهذَا ِفي شه ِمكُموِة يمركَح كُملَيع امرح كُمنيب 
 ٦١٤.فَِإنَّ الشاِهد يبلُغُ من هو أَوعى لَه ِمنه،أَالَ ِليبلِِّغ الشاِهد ِمنكُم الْغاِئب،ِفي بلَِدكُم هذَا

د كل سؤال منها كان الستحضار فهو       عن الثالثة وسكوته بع    � سؤاله  : قال القرطيب "  
فإن : مهم وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنه، ولذلك قال بعد هذا            

كحرمـة  : "ومناط التشبيه يف قوله   . انتهى. دمائكم اخل، مبالغة يف بيان حترمي هذه األشياء       
واليوم كـان ثابتـا يف      وما بعده ظهوره عند السامعني، ألن حترمي البلد والشهر          " يومكم  

 مقررا عندهم، خبالف األنفس واألموال واألعـراض فكـانوا يف اجلاهليـة             -نفوسهم  
يستبيحوا، فطرأ الشرع عليهم بأن حترمي دم املسلم وماله وعرضه أعظم من حترمي البلـد               
والشهر واليوم، فال يرد كون املشبه به أخفض رتبة من املشبه، ألن اخلطاب إمنـا وقـع                 
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  ٦١٥"بة ملا اعتاده املخاطبون قبل تقرير الشرع بالنس
 يا رسولَ اِهللا هلْ نرى ربنا يوم الِْقيامِة ؟ فَقَالَ النِبـي            : قَالَ الناس   : قَالَ  ،وعن أَِبي هريرةَ  

فَهـلْ  : قَالَ  ،لَ اهللاِ الَ يا رسو  : هلْ تضارونَ ِفي الشمِس لَيس دونها سحاب ؟ قَالُوا          :  �
فَـِإنكُم  : قَالَ  ،الَ يا رسولَ اهللاِ   : تضارونَ ِفي الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر لَيس دونه سحاب ؟ قَالُوا           

عبـد شـيئًا   مـن كَـانَ ي  : فَيقُولُ ،ترونه يوم الِْقيامِة كَذَِلك يجمع اللَّه الناس يوم الِْقيامةِ  
هِبعتفَلْي،     سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم ِبعتفَي،    رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نمكَـانَ    ،و نم ِبعتيو

  اِغيتالطَّو اِغيتالطَّو دبعا    ،ياِفقُوهنا مةُ ِفيهِذِه الْأُمقَى هبتو، اللَّه أِْتيِهمـِر      فَيالَ ِفي غَيعلَّ وج 
نعوذُ ِباللَِّه ِمنك هذَا مقَامنا حتى يأِْتينـا        : فَيقُولُونَ  ،أَنا ربكُم : فَيقُولُ  ،صورِتِه الَِّتي يعِرفُونَ  

أَنـا  : فَيقُـولُ   ،ِرفُونَفَيأِْتيِهم ِفـي الصـورِة الَِّتـي يع       : قَالَ  ،فَِإذَا جاَءنا ربنا عرفْناه   ،ربنا
كُمبا  ،رنبر تقُولُونَ أَنفَي،   منهلَى جع رِجس برضيو،   ِبيقَالَ الن �  :     ـنلَ مفَـأَكُونُ أَو

هوزجِئٍذ    ،يموِل يسةُ الروعدو :  لِّمس لِّمس ماللَّه،     دـعِك السـوِمثْـلُ ش ِبِه كَالَِليبلْ ،اِنوه
فَِإنها ِمثْلُ شوِك السعداِن غَير أَنه      : قَالَ  ،نعم يا رسولَ اهللاِ   : تدرونَ شوك السعداِن ؟ قَالُوا      

     ا ِإالَّ اللَّهِعظَِمه رقَد لَمعالَ ي،    ـاِلِهممِبأَع ـاسالن طَفخِلـهِ    ،فَتمِبع ـقوبالْم مهفَِمن،ِمنو مه
من ،ثُم ينجو حتى ِإذَا فَرغَ اللَّه ِمن الْقَضاِء بين ِعباِدِه ،وأَراد أَنْ يخِرج ِمن النارِ              ،الْمخردلُ

          موهِرجخالَِئكَةَ أَنْ يالْم اللَّه رأَم ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهشكَانَ ي نِمم ادأَر،عـِة  فَيالَمِبع مهِرفُون
: قَالَ ،وحرم اللَّه علَى الناِر أَنْ تأْكُلَ ِمـِن ابـِن آدم أَثَـر السـجودِ           : قَالَ  ،آثَاِر السجودِ 

الْحبِة ِفـي  فَينبتونَ نبات ،ماُء الْحياِة: يقَالُ لَه   ،فَيخِرجونهم قَِد امتِحشوا فَيصب علَيِهم ماءٌ     
يـا رب قَـد قَشـبِني       : فَيقُولُ  ،ويبقَى رجلٌ مقِْبلٌ ِبوجِهِه علَى النارِ     : قَالَ  ،حِميِل السيلِ 

: فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعالَ     ،فَالَ يزالُ يدعو  ،فَاصِرف وجِهي عِن النارِ   ،وأَحرقَِني ذَكَاؤها ،ِرحيها
فَيصـِرف  ،الَ وِعزِتك الَ أَسـأَلُك غَيره     : فَيقُولُ  ،علِّي ِإنْ أَعطَيتك ذَِلك أَنْ تسأَلَِني غَيره      فَلَ

: فَيقُولُ جـلَّ وعـالَ      ،قَربِني ِإلَى باِب الْجنةِ   ،يا رب : ثُم يقُولُ بعد ذَِلك     ،وجهه عِن النارِ  
 قَد سأَلَي            كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكي؟ و هرأَلَِني غَيسأَنْ الَ ت تمعو  ، زعـدالُ يزقُولُ ،فَالَ يفَي

الَ وِعزِتـك الَ أَسـأَلُك      : فَلَعلَّك ِإنْ أَعطَيتك ذَِلك أَنْ تسأَلَِني غَيره ،فَيقُولُ         : جلَّ وعالَ   
                                      

 )١٥٩ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٦١٥
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هرِطي،غَيعيو        هرغَي أَلَهسأَنْ الَ ي اِثيقوموٍد وهع ِمن ا     ، اللَّههِمن هبا قَرِة فَلَمناِب الْجِإلَى ب هبقَرفَي
يـا رب   : ثُم يقُـولُ    ،فَِإذَا رأَى ما ِفيها سكَت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت         ،انفَهقَت لَه الْجنةُ  

ويلَك يا ابن آدم ما     ،أَلَيس قَد زعمت أَنْ الَ تسأَلَِني غَيره      : فَيقُولُ جلَّ وعالَ    ،ي الْجنةَ أَدِخلِْن
كرقُولُ  ،أَغْدفَي :     لِْقكقَى خلِْني أَشعجالَ ت با رلَّ      : قَالَ  ،يج كحضى يتو حعدالُ يزفَالَ ي

تمن كَذَا وتمـن    : فَِإذَا دخلَ ِقيلَ لَه     ،ِحك ِمنه أَِذنَ لَه ِبالدخوِل دخوِل الْجنةِ      فَِإذَا ض ،وعالَ
: قَالَ أَبو سِعيٍد    ،هو لَك وِمثْلُه معه   : فَيقُولُ جلَّ وعالَ    ،فَيتمنى حتى تنقَِطع ِبِه اَألماِني    ،كَذَا

هـو  : حِفظْت  : فَقَالَ أَبو هريرةَ    ،هو لَك وعشرةُ أَمثَاِلهِ   : يقُولُ  ، �  اِهللا   سِمعت رسولَ 
   ٦١٦."لَك وِمثْلُه معه وذَِلك الرجلُ آِخر أَهِل الْجنِة دخوالً

لإلجابة علـى األسـئلة     ،مل يعني شخصاً بعينه   �واملالحظ يف األمثلة السابقة أن الرسول       
بل كانت عباراته بصيغة اجلمع غالباً وهذا يفيدنا يف أن املعلم ينبغـي عليـه أن              ،املطروحة

مث إنـه   ،عهم يف إجياد جواب للسؤال املطروح     ييطرح السؤال أوالً لكي يشترك الطالب مج      
وذلك ألن  ،من املستحسن للمعلم أن يترك وقتاً مناسباً قبل الشروع يف مساع إجابة الطالب            

فبعضهم سريع استحضاره وبعضهم    ،العقلية ختتلف وتتباين من فرد آلخر     قدرات الطالب   
وذا يتبني لك خطأ ما يفعله بعض املعلمني من سؤال طالم حسب            . دون ذلك مبراحل    

ألن هذه الطريقة جتعل الطالب     ،أو حسب ترتيبهم يف مقاعد الصف     ،قائمة معينة من األمساء   
 يتكلفون عناء البحث عن اإلجابة اكتفاء بتعـيني         اآلخرين الذين مل يقع عليهم االختيار ال      

 . الطالب من قبل معلمهم 
نعم قد يسأل املعلم بعض طالبه يف حاالت معينة كأن يريد املعلـم أن يفـاجئ طالبـاً                  

 . أو لينبهه من غفلته وحنو ذلك ،ليستخرب حاله،معيناً
ا حمله ما إذا كـان      وهذ،سأل بعض آحاد الصحابة يف مسائل متفرقة       �وقد ورد أن النيب     

                                      
 - املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٨٠٦ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٧٤٢٩) (٤٥٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان     - ٦١٦

)٤٦٩( 
-ة النظـر    ال تتخالفون وال تتجادلون ىف صح     : تضارون  -هلب النار واشتعاهلا    : الذكاء  -بذور العشب الربية    :  احلبة  

 احترقت جلودهم حىت ظهرت العظام: امتحشوا -مسىن وأهلكىن : قشبىن -انفتحت واتسعت : انفهقت 
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فعن أَِبـي ذَر    ، رضي اهللا عنـه    أيب ذر كما جاء ذلك مع     ،منفرداً بذلك الصحايب   �النيب  
  هنع اللَّه ِضيولُ اللَِّه    : قَالَ  ،رسقَالَ ر �  :  ا ذَرا أَبي،  ـولَ اللَّـِه        : قُلْتسـا ري ـكيلَب

كيدعسقَالَ  ،و :   ِإذَا أَص تأَن فكَي  وعج اسالن اب،       ِجـعرأَنْ ت ِطيعتسفَال ت كِجدسأِْتي مت
 اِشكِإلَى ِفر،        ـِجِدكسِإلَى م ضهنأَنْ ت ِطيعتسفَال ت كاشأِْتي ِفرتو،  قُلْت :   ـولُهسرو اللَّـه

لَمأَع،     ولُهسرِلي و اللَّه ارا خم ِبالِْعفَّ : قَالَ  ،أَو كلَيقَالَ   ،ِةع ثُم :  ا ذَرا أَبي،  ـا   : قُلْتي كيلَب
  كيدعسولَ اللَِّه وسقَالَ  ،ر :            ِم ؟ قُلْتِبالد فَترع ِت قَديالز ارجأَح تأَيِإذَا ر تأَن فكَي :
   ولُهسرو اللَّه ارا خقَالَ  ،م :   هِمن تأَن نِبم قلْحقَا ،ت لَ  أَو :   هِمن تأَن نِبم كلَيع،  أَفَال : قُلْت

تلْـزم  : فَما تأْمرِني ؟ قَـالَ      : قُلْت  ،شاركْت ِإذًا : فَأَضعه علَى عاِتِقي ؟ قَالَ      ،آخذُ سيِفي 
كتيب،  ِتي ؟ قَالَ        : قُلْتيب لَيلَ عخِإنْ د تأَيأَر :   هبأَنْ ي ِشيتفِ  فَِإنْ خيالس اععش كفَأَلِْق ،ر

ِهكجلَى وع اَءكِرد،ِإثِْمكوُء ِبِإثِْمِه وب٦١٧"ي 
 : اخلالصة

 ويئته ملا سيلقى عليه ،أسلوب فعال يف جذب انتباه السامع،أسلوب االستفهام ) ١(

 حبسب ما تقتضيه احلاجة ،وقد يكون يف أثنائه،قد يكون االستفهام يف أول احلديث ) ٢(

أن يطرح السؤال على طالبه بشكل عام مث يترك وقتاً كافياً الستحضار            على املعلم    ) ٣(
 . مث يعني الطالب الذي سوف يقوم باإلجابة على السؤال ،اجلواب

ألن ذلك يلغـي مشـاركة الطـالب        ،قبل طرح السؤال  ،عدم تعيني طالب بعينه    ) ٤(
 .اآلخرين الذهنية اكتفاًء بتعيني زميلهم 

كإرادة املعلم معرفـة    ،ل طرح السؤال حلاالت خاصة    للمعلم أن يعني طالباً بعينه قب      ) ٥(
ولكن ال  ،أو تنبيه طالب من غفلة أو نوم وحنـوه        ،قدرة الطالب على االستجابة السريعة    

 .يتخذ املعلم هذه عادة له 

 ــــــــ 
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 حسن) ٨٣٠٥(املستدرك للحاكم - ٦١٧
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له فائدة كبرية يف تنمية املدارك      ،بار على الطالب بشكل عام    إن طرح بعض املسائل لالخت    

هي أن يقوم املعلم بطـرح املسـألة بشـكل          ،والطريقة املثلى الستخدامها  .وتقوية األفهام 
مث تـرك   ،مث تكون هناك مهلة قصرية ال سترجاع املعلومات والتفكري يف املسـألة           ،مجاعي

 . مبثل هذا النوع من العلم ة حافلةوالسن. جواب املسألة املطروحة للطالب 
يسألُ أصحابه عن الشيء وهو يعلَمه،وإمنا يسألُهم ليثري ِفطْنتهم،ويحـرك           � وتارةً كان   

 .ذكاَءهم،ويسِقيهم العلم يف قالَب املُحاجاة ليختِبر ما عندهم من العلم 
 ِمـن الشـجِر شـجرةً الَ يسـقُطُ          ِإنَّ « - �  -فعِن ابِن عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـِه         

قَـالَ  . فَوقَع الناس ِفى شجِر الْبواِدى      . » فَحدثُوِنى ما ِهى    ،وِإنها مثَلُ الْمسِلمِ  ،٦١٨ورقُها
ا ِهى يا رسولَ اللَِّه قَـالَ  فَاستحييت ثُم قَالُوا حدثْنا م  ،عبد اللَِّه ووقَع ِفى نفِْسى أَنها النخلَةُ      

  . ٦١٩»ِهى النخلَةُ « 
      رمِن عِد اللَِّه ببع نرضى اهللا عنهما     -وع -       ِبىالن دِعن نحا ننيِإذْ   - �  - قَالَ ب لُوسج 

كَته كَبركَـِة الْمسـِلِم     ِإنَّ ِمن الشجِر لَما بر     « - �  - فَقَالَ النِبى    ٦٢٠أُِتى ِبجماِر نخلَةٍ  
ثُم الْتفَـت   . فَظَننت أَنه يعِنى النخلَةَ ، فَأَردت أَنْ أَقُولَ ِهى النخلَةُ يا رسولَ اللَِّه              . » ٦٢١

 ِبىفَقَالَ الن ، كَتفَس مثُهدا أَحٍة أَنرشع اِشرا عفَِإذَا أَن-  � - » الن لَةُ ِهى٦٢٢»خ.   
    رمِن عِن ابوِل اللَِّه       - رضى اهللا عنهما     -وعسر دا ِعنوِنى «  فَقَالَ   - �  - قَالَ كُنِبرأَخ

ِبشجرٍة تشِبه أَو كَالرجِل الْمسِلِم الَ يتحات ورقُها والَ والَ والَ ، تؤِتى أُكْلَها كُلَّ ِحـٍني                 

                                      
 .   أي ال يتساقَطُ ورقُها وال يتناثر ٦١٨
  )٧٢٧٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦١٩
اجلامور : ويقال له   . قَلْب النخلَِة وشحمها ، تموت بقطعه ، ويستخرج منها بعد قَطِْعها            :   اجلُمار بوزن رمان      - ٦٢٠

اجلُمار شحم النخلـة     : ((٣١٠ :١٠)) : عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي    ((وقال أبو بكر بن العريب يف       . أيضاً  
 صفحة ، استوىف    ١٣٤يف  )) النخل يف تاريخ العراق   ((قي كتاب   ولألستاذ عباس العزاوي العرا   )) . الذي يؤكل بالعسل  

 )) .واجلُمار من النخلَِة كاملُخ من الغنسان : ((١٢٨فيه كلَّ ما يتعلق بالنخلة من مجيع أحواهلا ، وقال فيه يف ص 
 . بركَتها أي خيرها ونفْعها   ٦٢١
  )٥٤٤٤ (- املكرت - صحيح البخارى- ٦٢٢
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٦٢٣ « . ـاِن ،                قَالَ ابكَلَّمتالَ ي رمعكٍْر وا بأَب تأَيرلَةُ ، وخا النهفِْسى أَنِفى ن قَعفَو رمع ن
فَلَما . » ِهى النخلَةُ    « - �  -فَكَِرهت أَنْ أَتكَلَّم ، فَلَما لَم يقُولُوا شيئًا قَالَ رسولُ اللَِّه            

   ي رمِلع ا قُلْتنقُم          كَلَّـمأَنْ ت كعنا ملَةُ فَقَالَ مخا النهفِْسى أَنِفى ن قَعكَانَ و اللَِّه لَقَدو اهتا أَب
قَالَ عمر َألنْ تكُـونَ قُلْتهـا       . قَالَ لَم أَركُم تكَلَّمونَ ، فَكَِرهت أَنْ أَتكَلَّم أَو أَقُولَ شيئًا            

 ِمن ِإلَى بكَذَأَحا ٦٢٤كَذَا و  . 
فيه دليل على أنه جيوز للعامل أن يطرح على أصـحابه مـا             : قال اإلمام    : ٦٢٥قال البغوي 

 خيترب به علمهم أه 
ويف هذا احلديث من الفوائد غري ما تقدم امتحـان العـامل            "  : وقال ابن حجر رمحه اهللا    

 على الفهم يف العلم، وقد      أذهان الطلبة مبا خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه، وفيه التحريض           
وفيه استحباب احلياء ما مل يـؤد إىل تفويـت          ". باب الفهم يف العلم   " بوب عليه املؤلف    

 ٦٢٦"مصلحة، وهلذا متىن عمر أن يكون ابنه مل يسكت
بفتح امليم وفتح الثاء    ) مثَلُ املسلم (بكسر امليم وسكون الثاء ، كما روي        ) ِمثْل(روي لفظ   

كلمـةُ  : ِمثْلُ الشيِء ، ومثَلُه     )) : ((الصحاح((قال اجلوهري يف    . د  ، وكالمها مبعىن واح   
وجاء يف بعض روايات البخاري ومسلم      )) .ِشبهه وشبهه مبعىن واحد   : تسوية ، كما يقال     

ووجه تشبيِه النخلة باملسلم أو املؤمن قائم من جهات كثرية ،           )) .مثَلُها كمثَل املُؤِمن  : ((
 تعد أشرف الشجر وأعالها مرتبة ، ويف كثرِة خريها ، ودواِم ظلِّها ، وطيِب               وذلك يف أا  

                 دجزالُ يؤكل أنواعاً حىت يها ال يرثَم طلُعجوِدِه على الدوام ، فإنه من حني يِرها ، ووثَم
 .تمراً ويقطَع 

        بشكثرية ، فخ ذُ منها منافعختلة يخالن تِبسلُ        وإذا يسـتعمها ، تقُها ، وأغصانرها ، وو
مث آِخر شيء   . مث آِخر ذلك    . جذوعاً وحطَباً وِعِصياً وِحباالً ومخاِصر وأواينَ وغري ذلك         

                                      
 .طي ثَمرها كلَّ وقٍت أَقَّته اهللا تعاىل لذلك الثمر ، بإرادِة خالقها سبحانه  أي تع  ٦٢٣
  )٤٦٩٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٢٤
 ) .١/٣٠٨. ( شرح السنة -٦٢٥
 )١٤٦ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٢٦
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 .ينتفَع به منها هو نواها ، فإنه يتخذُ علَفاً لإلِبل 
 وفارغُ طوِلهـا وانبسـاِقها ، ودوام        أما جمالُ نباِتها وورِقها ، وحسن ِخلْقَتها وثَمِرها ،        

خضرة أوراِقها ، ومتاسك ِجذْعها أن تلعب به الرياح واالعاصري ، وكرمي ِظلِّها وفَيِئهـا ،                
وقـد  . فمنافع مشهودة ، ومتع متكاثرةٌ معروفـة حممـودة          : ملن كان يف جزيرة العرب      

  .مدحها اهللا يف القرآن بآياٍت كثرية أيما مدح
                ه مستِمرة يف مجيع االحوال ، ونفعه عامكترفْع ، وبون ِمن كلّه خريوكذلك املسلم أو املُؤ

فهو ذو عمٍل صاحل ، وقوٍل حسن ، كثري الطاعات على ألواا            . له ولغِريه حىت بعد موته      
                ذكٍِّر به ، وملٍّ ، وتاٍل للقرآن ، وذاكٍر هللا ، ومصٍق ، وآمـٍر     ، ما بني صائٍم ، ومـدصت

 . باملعروف ، وناٍه عن املنكر 
 يخاِلطُ الناس ويصِبر على أذاهم ، آِلف مألوف ، ينفع وال يضر ، مجيلُ املَظهر واملَخبر ،                 
مكارم أخالِقه مبذولة للناس ، يعطي وال يمنع ، ويؤثر وال يطمع ، ال يزيده طولُ األيـام                  

فاعاً عن الدنايا ، وال تِجد فيه الشداِئد واألهوالُ إالّ رسوخاً علـى احلـق               إالّ بسوقاً وارت  
 .وثباتاً عليه ، وسمواً إىل اخلِري والنفع ، وشفوفاً عن السفاِسف 

عملُه صاِعد إىل ربه بالقبول والرضوان ، إنْ جالسته نفَعك ، وإن شاركْته نفَعـك ، وإن                 
عك ، وإن شاورته نفَعك ، وكلُّ شأن من شؤونه منفَعة ، وما يصدر عنه مـن                 صاحبته نفَ 

العلوم فهو قُوت لألرواح والقلوب ، ال يزالُ مستوراً بِديِنه ، ال يعرى من ِلباِس التقوى ،                 
 .وال ينقِطع عملُه يف ِغىن أو فقر ، وال يف ِصحٍة أو مرض 

     نقطع عملُه حىت بعدـِده ،               بل ال يم من يوِمه ِلغنظَر من حياِته آلِخرِته ، واغتموِته ، إذا ن 
ينتفَع بكل ما يصدر عنه حياً وميتاً ، إذْ مبعثُ تصرفاِته كلِّها اإلميانُ باهللا ، والنفع لعباِد اهللا                  

 ٦٢٧!، سبحان اهللا ما أعظَم املؤمن؟
ري الصلة بالتعليم وأسبابه وقد جمعت رواياِته       وهو حديثٌ جليلُ القدر ، غزير العلم ، كب        

من تلك الكتب أيضاً ، وشرحته مستقالً يف حماضرة عامة ، ألقيتها يف الربـاط بـاملغرب                 

                                      
 )٨٣ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ٦٢٧
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 ، بدعوة من عاهل املغرب احلسن الثاين ، أرجو مـن اهللا             ١٣٨٧األقصى يف رمضان سنة     
 .تعاىل تيسري نشِرها للناس 

يف أحـد   )) صـحيحه (( أن اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل رواه يف          وقد رأيت فيما تقدم   
 .عشر موضعاً 

 اهللا  رمحـه قال العالّمة األريب األديب والداعيةُ الكبري الشيخ أبو احلسن احلَسين الندوي            
لشيخ احلافظ احملدث الكـبري     ل)) األبواب والتراجم للبخاري  ((لكتاب  ) تقدميه(تعاىل ، يف    

 : زكريا الكاندهلَوي رمحه اهللا تعاىل  حممديموال
، ولتنـوع مقاصـد اإلمـام       ) تراجم صحيحه (اشتهر بني العلماء أنَّ ِفقْه البخاري يف        ((

البخاري ، وبعِد مراميه ، وفَرِط ذكائه ، وِحدِة ذهنه ، وتعمِقه يف فهم احلديث ، وِحرِصه                 
أورد احلديثَ الواحد يف مواضع كـثرية       : ممكنة  على االستفادة واإلفادة منه أكرب استفادٍة       

يف أبواب متنوعِة العنواِن ، واملعىن ، واملوضوع ، فهو كنخلٍَة حريصة تواقة ، تجتهـد أن                 
 .تتَشرب من الزهرة آِخر قطرٍة من الرحيق ، مث تحولُها إىل عسٍل مصفّى فيه ِشفاء للناس 

شأنُ العاِشِق الصـادق ، واحملـب       : ي مع احلديث النبوي الصحيح      وشأنُ اإلماِم البخار  
الواِمق ، مع احلبيِب الذي أَسبغ اهللا عليه نعمةَ اجلمال والكمال ، وكساه ثوباً من الروعة                 
واجلالل ، فهو ال يكاد يمأل عينيه منه ، وهو كلما نظَر إليه اكتشف جديداً مـن آيـات         

 .وهياماً ، ورأى مجالَه يتجدد يف كل حني مجاله ، فازداد افتتاناً 
ولذلك نرى اإلمام البخاري ، ال يكاد يشبع من استخراِج املسائِل ، واستنباِط الفوائـد ،                
                 ـذكُرا ، حىت ي ائهر منه ، واخلروِج على قُرروالرتوِل إىل أعماق احلديث ، والتقاط الد

 .حديثاً واحداً أكثر من عشرين مرة 
أكثر من اثنتني وعشرين مرة ، واسـتخراج منـه          ) حديثَ بريرة عن عائشة   (قد روى   و

 .أحكاماً وفوائد جديدة 
...) يف غزوة ، فأبطأَ يب جملـي وأَعيـا       � كنت مع النيب    : حديث جابر قال    (وروى  

 .احلديث ، أكثر من عشرين مرة 
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ي إىل أجل ، ورهنه ِدرعاً من       اشترى طعاماً من يهود    � حديث عائشة أن النيب     (وروى  
 .يف أحد عشر موضعاً ، وعقَد له أبواباً وتراجم هلا ) حديد

احلديث  يف أحـد     ...) إنَّ من الشجر شجرةً ال يسقُطُ ورقُها        : وروى حديثَ ابن عمر     
 .عشر موضعاً  واستخراج منها فوائد جديدة 

صر على ما يتبادر إليه الذهن من األحكـام الفقهيـة           وِسر ذلك أن اإلمام البخاري ال يقت      
املستخرجة من االحاديث ، شأنَ أقراِنِه ومن سبقَه من املؤلِّفني يف علم احلديث والفقـه ،                
بل يستخِرج من االحاديث فوائد ِعلمية وعمِلية ، ال تدخلُ حتت باب من أبواب الفقـه                

 انتهى ملخصاً )) . املعروفة ، رمحه اهللا تعاىل
 :وأُشري هنا إىل جلِّ ما يؤخذ من هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية 

استحباب إلقاِء العامل املسألة على أصحابه ، ليختِبر أفهامهم ، ويرغِّبهم يف الِفكر واالعتناء              
 .، مع بياِنه هلم ما خفي عليهم إن مل يفهموه 

 .لم التحريض على الفهم يف الع
ضرب األمثاِل واألشباه ، لزيادِة اإلفهام وتصويِر املعاين لترسخ يف الذهن ، ولتحديِد الفكر              

 .يف النظر يف حكم احلادثة 
أنَّ تشبيه الشيء بالشيء ، ال يلزم منه أن يكون نظريه من مجيع وجوهه ، فإنَّ املـؤمن ال                   

 .يماِثلُه شيء من اجلَمادات وال يعاِدلُه 
استحباب احلياء ما مل يؤد إىل تفويِت مصلحة ، وهلذا متنى عمر أن يكون ابنه مل يسكت                 

توقري الكبري ، وتقدمي الصغري أباه يف القول ، وأنه ال يباِدره مبا فَِهمـه ، وإن ظَـن أنـه                     .
 .الصواب 

 العلم مواهـب ، واُهللا      أنَّ العاِلم الكبري قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه ، ألن             
 .يؤيت فضله من يشاُء 

ما استدلَّ به اإلمام مالك رضي اهللا عنه ، على أن اخلواطر اليت تقع يف القلب ، من محبِة                   
الثناء على أعماِل اخلري ، ال يقْدح فيها إذا كان أصلُها هللا تعاىل وذلك مستفاد من متنـي                  
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 . ابنه قد قال ما فَِهمه ووقَع يف نفسه من الصواب سيدنا عمر رضي اهللا عنه أن يكون
ما طُِبع اإلنسانُ عليه من محبِة اخلري لنفسـه ولولَـِده ،            : ووجه متني عمر رضي اهللا عنه       

حظوة ، ولعله كان يرجو      � وِلتظهر فضيلةُ الولد يف الفَهم من ِصغره ، وليزداد من النيب            
لعبد اهللا بن عباس ، ملّا أَدىن إليه         � إذْ ذاك بالفهم ، كما دعا        � هللا  أن يدعو له رسولُ ا    

اللهم فَقِّهه يف   : ((، فقال    � املاَء إىل بيت اخلالء ، ِمن تلقاِء نفسه دون سابق إشارٍة منه             
 .فكان رضي اهللا عنه كذلك )) . الدين وعلِّمه التأويل

 . للصواب فَرح الرجل بإصابِة ولِدِه وتوفيِقِه
اإلشارةُ إىل حقارِة الدنيا يف عِني عمر رضي اهللا عنه ، ألنه قابل فَهم ابنه ملسألٍة واحـدة                  

 .حبمِر النعم  كما جاء يف رواية  ، مع ِعظَِم قَدِرها وغالِء مثنها 
لـيس يف   أنه ال يكْره للولَد أن يجيب مبا عرف يف حضرِة أبيه ، وإن مل يعرفـه األب ، و                  

 .ذلك إساءةُ أدٍب عليه 
ما كان عليه الصحابة رضي اهللا عنهم من احلياِء من أكابرهم وأَِجالِّئهم ، وإمساكُهم عن               

 .الكالم بني أيديهم 
درةُ الغواص يف محاضرة    : ((وقد أورد اإلمام ابن فَرحون هذا احلديث الشريف يف كتابه           

ويف هذا احلديِث   : قال العلماء   : ((ن فرحون  ، مث قال       وهو املعروف بأَلغاز اب   ))  اخلَواص
                ختِبـرويصات علـيهم ، ِليه بإلغاِز املسائل العز أصحابميدليلٌ على أنه ينبغي للعامل أن ي

 .أذهانهم ، يف كشف املُعِضالت وإيضاح املُشِكالت 
: املُعاياة ، والنحاةُ يسمونه      : لغاز ، وأهلُ الفرائض سموه    األ: وهذا النوع سمته الفقهاُء     

 ٦٢٨)) .اَألحاِجي ، وقد ألَّف العلماء يف ذلك تصانيف عديدة
وكـذلك لـه أن يسـمح       ،على املعلم أن حيسن اختيار املسائل اليت يطرحها على طالبه         ف

) فوقع الناس يف شجر البوادي      : ( باملناقشة بني الطالب واإلدالء باآلراء أال ترى إىل قوله          
 : قـال احلـافظ  . ذلك مشعر بأن اجلميع قد ذهبوا يف حتليل هذه املعضلة كل مذهب    أن  

                                      
 … .  حمدث املغرب عبد احلي الكَتاين رمحه اهللا تعاىل لشيخل ٢٣٢ :٢)) ب اإلداريةالتراتي(( انتهى من - ٦٢٨
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أي ذهبت أفكارهم يف أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع           " فوقع الناس : "قوله
 . ٦٢٩من األنواع وذهلوا عن النخلة

م علـى   وبعثته،جيد أا قد حفزت مهمهم    ،عليهم �واملتأمل يف املسألة اليت طرحها النيب       
ملا عجزوا عن    �وتلهفت أنفسهم ملعرفة اجلواب الصحيح من رسول اهللا         ،التفكري يف احلل  

 . حله 
أن تكون هذه املسائل تؤصل فكرة معينـة أو  ،أيضاً من األمور املهمة اليت حيسن التفطن هلا  

 أو،ولك أن تسأل ما وجه الشبه بني النخلة وبني املسلم         .ترسخ مفهوماً معيناً لدى الطالب    
وبركـة  " :  بقولـه  احلافظ ابن حجر  يبني ذلك   ،ما هي الفائدة املستفادة من هذا السؤال      

النخلة موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع إىل أن تيـبس     
تؤكل أنواعا، مث بعد ذلك ينتفع جبميع أجزائها، حىت النوى يف علف الدواب والليـف يف                

ا ال خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفعه مستمر            احلبال وغري ذلك مم   
 . ٦٣٠"له ولغريه حىت بعد موته 

فعلى املعلـم أن يبتعـد عـن        ،وهذه الطريقة نافعة جداً إذا أحسن استخدامها واستغالهلا       
بل عليه أن يقرب هلم املسألة      ،وأن ال يكون مهه تعجيز املتعلمني وإفحامهم      ،صعاب املسائل 

لكي تكون عوناً هلم يف االهتداء إىل       ،وحة عليهم بقرائن األحوال وغريها من الوسائل      املطر
عندما طرح عليهم هذه املسألة كـان يف        �ويدل على ذلك أن الرسول      ،اجلواب الصحيح 

 عن مجاِهٍد قَالَ صِحبت ابـن عمـر ِإلَـى           ،ففي إحدى روايات هذا احلديث    ،يديه مجار 
 ِة فَلَمِدينوِل اللَِّه       الْمسر نثُ عدحي هعما   - �  - أَساِحدِديثًا وقَالَ، ِإالَّ ح:    ِبىالن دا ِعنكُن 

فَـأَردت  . » ِإنَّ ِمن الشجِر شجرةً مثَلُها كَمثَِل الْمسِلِم        « :  فَأُِتى ِبجماٍر فَقَالَ     - �  -
  ٦٣١»ِهى النخلَةُ « :  - �  -قَالَ النِبى ،ذَا أَنا أَصغر الْقَوِم فَسكَتفَِإ،أَنْ أَقُولَ ِهى النخلَةُ

ومل مينعه  ،�فابن عمر رضي اهللا عنهما فهم املراد عندما رأى اجلمار يف يدي رسول اهللا                

                                      
 )١٤٦ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٢٩
 )١٤٥ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٣٠
  )٧٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٣١
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      وفيه إشارة إىل أن امللغز     "  : قال احلافظ ابن حجر    ،همن اإلجابة على السؤال إال صغر سن
له ينبغي أن يتفطن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال، وأن امللغز ينبغي له أن ال يبالغ يف                 
التعمية حبيث ال جيعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلمـا قربـه كـان أوقـع يف نفـس                    

 ٦٣٢."سامعه
الْمفِْلس ِفينا يا   : قَالُوا  أَتدرونَ مِن الْمفِْلس ؟     :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ     

     لَه مهالَ ِدر نولَ اِهللا مسر،  لَه اعتالَ مولُ اِهللا    ،وسأِْتي     :  � فَقَالَ ري نِتي مأُم ِمن فِْلسالْم
وضرب ،فَك دم هذَا  وس،وأَكَلَ مالَ هذَا  ،وقَد شتم هذَا  ،يوم الِْقيامِة ِبصالَِتِه وِصياِمِه وزكَاِتهِ    

فَِإنْ فَِنيت حسناته قَبلَ أَنْ يعِطي مـا       ،وهذَا ِمن حسناِتهِ  ،فَيقْعد فَيعطَى هذَا ِمن حسناِتهِ    ،هذَا
 ٦٣٣. "ثُم طُِرح ِفي الناِر،علَيِه أَخذَ ِمن خطَاياهم فَطُِرحت علَيِه

ستعالم الذي يراد به اإلخبار ؛ ألن املستفهم تارة يستفهم عن جهـل             االستفهام هنا لال  " 
وال يدري فيسأل غريه، وتارة يستفهم لتنبيه املخاطب ملا يلقى إليه أو لتقرير احلكم، فمثال               

 رسولَ  سِمعت: فَقَالَ  ،ِبالسلِْت،أَنه سِئلَ عن بيِع الْبيضاءِ    ،سعِد بِن أَِبي وقَّاصٍ   حديث  الثاين  
: ِإذَا جـف ؟ قَـالُوا       ،أَلَيس ينقُص الرطَب  : فَقَالَ  ،ِبالتمِر،سِئلَ عن بيِع الرطَبِ   ، � اِهللا  
مع٦٣٤.فَالَ ِإذَا: قَالَ ،ن  

به،  � أما يف هذا احلديث فسيخرب الصحابة عن أمر ال يعلمونه، أو ال يعلمون مراد النيب                
يا رسول اهللا، املفلس فينا من ال درهم عنده وال متـاع،         : س ؟ قالوا  أتدرون من املفل  : قال

إن املفلس يعين الفقـري،     : أعيان من املال، أي   : يعين ليس عنده نقود وال عنده متاع، أي       
من املفلس ؟ يعين الذي ليس عنـده        : وهذا هو املعروف من املفلس بني الناس، فإذا قالوا        

 .فلوس، وال عنده متاع، بل هو فقري 
مـن يـأيت    : املفلس من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويف رواية         :  � فقال النيب   

حبسنات مثل اجلبال أي يأيت حبسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من احلسنات لكنه يأيت وقد               

                                      
 )١٤٦ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٣٢
 )٦٧٤٤ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٤٤١١) (٢٥٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٣
 حسن) ٤٩٩٧) (٣٧٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٤
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اعتدى على الناس بأنواع    : شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، أي          
ن أخذ حقهم، ما ال يأخذونه يف الدنيا يأخذونه يف اآلخرة، فيقتص            االعتداء، والناس يريدو  

هلم منه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وهذا من حسناته بالعدل والقصـاص               
 .باحلق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئام فطرحت عليه مث طرح يف النار، والعياذ باهللا 

 الزكاة ينتهي، وثواب الصيام ينتهي، كل ما        تنقضي حسناته، ثواب الصالة ينتهي، وثواب     
 عنده من حسناته ينتهي، فيؤخذ من سيئام ويطرح عليه، مث يطرح يف النار، والعياذ باهللا 

فإن هذا هو املفلس حقاً، أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأيت وتذهب، رمبا              � وصدق النيب   
إلفالس كل اإلفـالس أن يفلـس       يكون اإلنسان فقرياً فيمسى غنياً، أو بالعكس، لكن ا        

اإلنسان من حسناته اليت تعب عليها، وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها، مث تؤخذ منـه               
 .لفالن وفالن 

التحذير من العدوان على اخللق، وأنه جيب على اإلنسان أن يؤدي ما للناس يف              : ويف هذا 
ا يف اآلخرة فلـيس هنـاك       حياته قبل مماته، حىت يكون القصاص يف الدنيا مما يستطيع، أم          

فيأخذ هذا  :  � درهم وال دينار حىت يفدي نفسه، ليس فيه إال احلسنات، يقول الرسول             
من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئام مث طرح عليه، وطرح               

 .يف النار 
من سـيئات   ولكن هذا احلديث ال يعين أنه خيلد يف النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه                

الغري اليت طرحت عليه، مث بعد ذلك مآله إىل اجلنة ؛ ألن املؤمن ال خيلد يف النار، ولكـن                   
النار حرها شديد، ال يصرب اإلنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نـار الـدنيا                 

  ٦٣٥"فضالً عن نار اآلخرة، أجارين اهللا وإياكم منها 
 : اخلالصة

 . وتوسيع املدارك ،ة الفهمأمهية هذه الطريقة يف تقوي ) ١(

 االستفادة من هذه املسائل يف ترسيخ معاين معينة يف األذهان  ) ٢(

                                      
 )٢٦٤ / ٢ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٦٣٥
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 . تساعد يف الوصول إىل احلل ،تقريب املسألة املطروحة بقرائن وأحوال ) ٣(

 . بيان اجلواب الصحيح عند العجز عن اإلتيان باجلواب  ) ٤(

 ــــــــ 
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فعند عـرض املعلـم     ،إن األسئلة تزيل كثرياً من اخللط أو الوهم الذي قد يقع فيه الطالب            
 .فإنه ال يتبني له ما إذا كانوا قد فهموا منه مادته كما ينبغي أم ال،ملادته شرحاً

وأفضل من ذلـك أن يبتـدئ       ،وطريق معرفة ذلك يكون بسؤاهلم عن بعض ما مت عرضه         
والسؤال يوضح املعاين اليت قصر فهم الطالب عـن  .كل عليهالطالب بسؤال معلمه عما أش    

وهو مزيـل   ،ويرسخ اإلجابة يف ذهن السائل لكونه هو الذي ابتدر السؤال         ،عقلها وتدبرها 
 والعي بكسر العني وتشديد الياء هـو  ٦٣٦)فَِإنما ِشفَاُء الِْعى السؤالُ: (�للجهل كما قال    

ويف النهاية ولسان العرب العي بكسـر       . الصحاح كذا يف .التحري يف الكالم وعدم الضبط      
ومن أجل ذلك قلنا إنـه       . ٦٣٧واملعىن أن اجلهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم      ،العني اجلهل 

وقد قال بذلك معلمنـا األول      . يتوجه على املعلم أن حيث طالبه على طرح األسئلة عليه           
 : صلوات اهللا وسالمه عليه إىل يوم الدين 

فَواللَِّه الَ  ،سـلُوِني : فَقَالَ  ،سِئلَ حتى أَحفَوه ِبالْمسـأَلَةِ     � أَنَّ النِبي   ، ماِلكٍ عن أَنِس بنِ  
     لَكُم هتنيٍء ِإالَّ بيش نأَلُوِني عسقَالَ  . ت : مالْقَو مِظيمٍ      ،فَأَرٍر عأَم يدي نيكُونَ بوا أَنْ يشخو .

   سقَالَ أَن :االً   فَجِشما وِميني ِفتلْتا نلْنِبـِه            ،عِفـي ثَو هأْسر سد ٍل ِإالَّ قَدجى كُلَّ رفَالَ أَر
فَواللَِّه الَ تسـأَلُوِني عـن شـيٍء ِإالَّ بينتـه        ،سلُوِني: يقُولُ   � وجعلَ رسولُ اِهللا    ،يبِكي
ِة ا    ،لَكُماِحين لٌ ِمنجر ِجِدفَقَامسأَِبي ؟ قَالَ        : فَقَالَ  ،لْم ناِهللا م ِبيا نذَافَـةُ  : يح وكأَب، فَقَام

                                      
قَـالَ هـلْ   عن جاِبٍر قَالَ خرجنا ِفى سفٍَر فَأَصاب رجالً ِمنا حجر فَشجه ِفى رأِْسِه ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصـحابه فَ       - ٦٣٦

                     ِبىلَى النا عنا قَِدمفَلَم اتلَ فَمساِء فَاغْتلَى الْمع قِْدرت تأَنةً وصخر لَك ِجدا نِم فَقَالُوا مميةً ِفى التصخونَ ِلى رِجدت- 
ذْ لَم يعلَموا فَِإنما ِشفَاُء الِْعى السؤالُ ِإنما كَانَ يكِْفيـِه أَنْ يتـيمم   قَتلُوه قَتلَهم اللَّه أَالَّ سأَلُوا ِإ«  أُخِبر ِبذَِلك فَقَالَ   - �

  ِصرعيو« .  أَو »  ِصبعى   . »يوسم كِدِه          « شسج اِئرِسلَ سغيا وهلَيع حسمي قَةً ثُمِحِه ِخررلَى جسنن أيب داود    .»ع- 
 حسن ) ٣٣٦ (-املكرت 

 ) ٣٣٢ح ( عون املعبود شرح سنن أيب داود  ٦٣٧
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     هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رما         : فَقَالَ  ،عبا ِباللَّـِه رِضـيناِهللا ر ِبـيـا نـالَِم  ،يِباِإلسو
ما رأَيـت ِمـن     :  � فَقَالَ نِبي اِهللا    . ن شر الِْفتنِ  نعوذُ ِباللَِّه مِ  ،رسوالً � وِبمحمٍد  ،دينا

 ٦٣٨.فَأَبصرتهما دونَ ذَِلك الْحاِئِط،ِإنها صورت ِلي الْجنةُ والنار،الْخيِر والشر كَالْيوِم قَطُّ
 خـرج ِحـني   - �  -أَنَّ النِبى . عنه  رضى اهللا    -وعِن الزهِرى أَخبرِنى أَنس بن ماِلٍك       

وذَكَر أَنَّ بين يـديها     ،زاغَِت الشمس فَصلَّى الظُّهر فَلَما سلَّم قَام علَى الِْمنبِر فَذَكَر الساعةَ          
فَواللَِّه الَ تسأَلُوِنى عن    ، عنه من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىٍء فَلْيسأَلْ      «  ثُم قَالَ    ٦٣٩أُمورا ِعظَاما 

قَـالَ أَنـس فَـأَكْثَر النـاس         . ٦٤٠»ما دمت ِفى مقَـاِمى هـذَا        ،شىٍء ِإالَّ أَخبرتكُم ِبهِ   
 فَقَالَ أَنس فَقَام ِإلَيِه رجـلٌ     . » سلُوِنى  «  أَنْ يقُولَ    - �  -وأَكْثَر رسولُ اللَِّه    ،٦٤١الْبكَاَء

 فَقَالَ من أَِبى    ٦٤٢فَقَام عبد اللَِّه بن حذَافَةَ    . » النار  « فَقَالَ أَين مدخِلى يا رسولَ اللَِّه قَالَ        
                                      

  )٦٢٧٢ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٦٤٢٩)(٣٣٨ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨
 يخاصم ويسب: يالحى -سكت ومل جيب : أرم -أكثروا ىف اإلحلاح واملبالغة فيه :  أحفوا 

 .وما يتقدمها أو يصحبها من أهوال عظام ، الظاهر أا من أمور الساعة ) فذكر أموراً عظاماً: ( قوله -٦٣٩
وسؤال بعضـهم   ! أين ناقيت؟ :   فسألوه وأكثروا عليه األسئلة ، وفيها ما يشبه التعنت او الشك ، كسؤال أحدهم                 ٦٤٠

، وغَضـب   �وحنو هذه األسئلة ، فغِضب النيب       . يف النار   : أين أنا؟ قال    : وسؤال بعضهم   ! أيف كل عام؟  : عن احلج   
 .ال يخرج فيه  فداه أيب وأمي  عن احلق ، فإنه ال يقول إالّ احلق يف الرضا والغضب � النيب
 .  خلشيتهم أن ترتل م العقوبةُ بسبب ذلك فبكَوا بكاًء شديداً ٦٤١
ـ                  - ٦٤٢ رام ،   كان عبد اهللا بن حذافة رضي اهللا عنه أحد العقالء النبالء وااهدين الصناديد الشجعان من الصحابة الك

وأمه بنت حرثان من بين احلارث      . وهو أبو حذافة أو أبو حذَيفة عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي                 
 .بن عبد مناة من السابقني األولني 

 حذافـة ،  أسلم عبد اهللا قدمياً ، وكان من املهاجرين األولني ، هاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية مع أخيه قيس بـن    
أمرياً على بعض البعوث ، وكان فيه فطانة وحصافة ودعابة ، وأرسـله الـنيب               �إنه شِهد بدراً ، وجعله النيب       : ويقال  

اللـهم مـزق    : �بكتابه رسوالً وسفرياً إىل كسرى يدعوه إىل اإلسالم ، فمزق كسرى الكتاب ، فقال رسول اهللا                 �
سرى بعده ، فسلَّط اهللا على كسرى ابنه ِشيرويِه ، فقتله ليلة الثالثاء لعشر مضني        إذا مات كسرى فال ك    : ملكه ، وقال    

 .من مجادى سنة سبع 
 ، وفيهم عبد اهللا بن حذافة ، فأسرته الروم يف بعض املعارك ، فأرادوه على الكفر                 ١٩ووجه عمر جيشاً إىل الروم سنة       

كْك يف ملكي ، فأىب ، فأمر به فصِلب وأَمر ِبرمِيِه بالسهام فلم جيـزع ، فـأُنِزل   تنصر أُشِر: فأيب ، فقال له مِلك الروم    
وأَمر ِبِقدر فصب فيها املاء وأُغلي عليه ، وأَمر بإلقاء أسٍري فيها ، فإذا ِعظامه تلوح ، فأمر بإلقائه إن مل يتنصر ، فلمـا                          

 .ذهبوا به بكى 
قبـلْ رأسـي    : متنيت أن يل ِمئةَ نفٍس تلقى هكذا يف اهللا ، فعِجب فقال             : ِلم بكيت؟ قال    : قال  ردوه ، ف  : قال امللك   

قبل رأسي وأُطِلقُك ومن معك من املسلمني ، فقبلَ رأسه ، ففَعل وأطلَق معه مثانني أسرياً ،                 : ال، قال   : وأُطِلقُك ، قال    
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. » سـلُوِنى سـلُوِنى     « قَالَ ثُم أَكْثَر أَنْ يقُولَ      . » أَبوك حذَافَةُ   «  قَالَ   ٦٤٣يا رسولَ اللَّهِ  
 ٦٤٤ رسوالً - �  -وِبمحمٍد  ،وِباِإلسالَِم ِدينا ، ركْبتيِه فَقَالَ رِضينا ِباللَِّه ربا     فَبرك عمر علَى  

 « - �  -ثُم قَالَ رسولُ اللَّـِه      ، ِحني قَالَ عمر ذَِلك    - �  -قَالَ فَسكَت رسولُ اللَِّه     . 
       لَىع تِرضع ِدِه لَقَدفِْسى ِبيالَِّذى نـاِئطِ       وذَا الْحِض هرآِنفًا ِفى ع ارالنةُ ونـا   ٦٤٥الْجأَنو 

 ٦٤٦.» فَلَم أَر كَالْيوِم ِفى الْخيِر والشر ،أُصلِّى
 خـرج ِحـني زاغَـِت       - � -وعِن ابِن ِشهاٍب أَخبرِنى أَنس بن ماِلٍك أَنَّ رسولَ اللَِّه           

    ملَّى لَهفَص سمـا             الشلَهأَنَّ قَب ذَكَرةَ واعالس ِر فَذَكَربلَى الِْمنع قَام لَّما سِر فَلَمالَةَ الظُّهص
من أَحب أَنْ يسأَلَِنى عن شىٍء فَلْيسأَلِْنى عنه فَواللَِّه الَ تسأَلُونِنى عن            « أُمورا ِعظَاما ثُم قَالَ     

  بٍء ِإالَّ أَخىذَا        شقَاِمى هِفى م تما دِبِه م كُمتكَـاَء        . »رالْب اسالن اِلٍك فَأَكْثَرم نب سقَالَ أَن
سلُوِنى «  أَنْ يقُولَ    - � - وأَكْثَر رسولُ اللَِّه     - � -ِحني سِمعوا ذَِلك ِمن رسوِل اللَِّه       

فَلَما أَكْثَـر   . »أَبوك حذَافَةُ   « الَ من أَِبى يا رسولَ اللَِّه قَالَ        فَقَام عبد اللَِّه بن حذَافَةَ فَقَ     . »
برك عمر فَقَالَ رِضينا ِباللَِّه ربا وِباِإلسالَِم       . »سلُوِنى  «  ِمن أَنْ يقُولَ     - � -رسولُ اللَِّه   

 ِحني قَالَ عمر ذَِلك ثُم قَـالَ        - � - اللَِّه    فَسكَت رسولُ  - قَالَ   -ِدينا وِبمحمٍد رسوالً    
أَولَى والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَقَد عِرضت علَى الْجنـةُ والنـار             « - � -رسولُ اللَِّه   

                                                                                               
وشهد عبـد اهللا بـن   . ق على كل مسلم أن يقبل رأس عبِد اهللا ، وانا أبدأ ففعلوا ح: فقَِدم م على عمر ، فقال عمر    

 .حذافة فتح مصر ، ودفن يف مقربا يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما 
أنه كان إذا الحى الرجالَ  أي خاصم  يدعى لغـري أبيـه   ) : من أيب يا رسول اهللا    : (بقوله  �  وسبب سؤاِلِه النيب      ٦٤٣

كما بين هذا أنس يف احلديث نفِسه يف رواية أخـرى         . ويطعن يف نسبه على عادة أهل اجلاهلية من الطعن يف االنساب            
 .عند البخاري 

فقام : ويف مرسِل السدي عند الطربي يف حنو هذه القصة           ((٢٧٠ :١٣)) فتح الباري ((  قال احلافظ ابن حجر يف        ٦٤٤
   لَهلُ ِرجفا اهللا عنك   :  ، وقال    إليه عمر يقبع رضينا باهللا رباً ، وباإلسالم ديناً ، ومبحمد رسوالً ، وبالقرآن إماماً ، فاعف

 )) .، فلم يزل به حىت رضي
 .  أي جاِنِبِه أو وسِطه - ٦٤٥
  )٧٢٩٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٤٦

-. ه بالبكاء مع مشاركة يف الصوت من األنـف باخلاء املعجمة ، شبي: اخلنني -. اآلن: فعلت الشيء آنفا ، أي    : آنفا  
اإلحفـاء يف   : أحفوه  -.الكسب والعمل : الزنا ، وهي يف األصل      : ها هنا   : املقارفة  -.جانبه: عرض الشيء   : عرض  

 .اخلوف والفزع: الرهبة : رهبة -.إذا أطرق ساكتا من اخلوف: أرم اإلنسان : أرموا -.االستقصاء واإلكثار: السؤال 
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الَ ابن ِشهاٍب أَخبرِنى    قَ. » ِفى عرِض هذَا الْحاِئِط فَلَم أَر كَالْيوِم ِفى الْخيِر والشر            ٦٤٧آِنفًا
عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ قَالَ قَالَت أُم عبِد اللَِّه بِن حذَافَةَ ِلعبِد اللَِّه بِن حذَافَـةَ مـا                     

           عب فَتقَار قَد ككُونَ أُمأَنْ ت تأَأَِمن كِمن قٍن قَطُّ أَعِباب تِمعـِل      ساُء أَهِنس قَاِرفا تم ض
                دـوٍد أَسبقَِنى ِبعأَلْح اللَِّه لَوذَافَةَ وح ناللَِّه ب دباِس قَالَ عِن النيلَى أَعا عهحفْضِة فَتاِهِليالْج

ه٦٤٨.لَلَِحقْت 
ن وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشـية أ       � ويف هذا احلديث مراقبة الصحابة أحوال النيب        

يكون ألمر يعم فيعمهم، وإدالل عمر عليه، وجواز تقبيل رجل الرجل، وجواز الغضـب              
يف املوعظة، وبروك الطالب بني يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بني يدي املتبـوع إذا                
سأله يف حاجة، ومشروعية التعوذ من الفنت عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها،               

معفو عنـه    � وإال فالنيب   " اعف عفا اهللا عنك     : "لدعاء يف قوله  واستعمال املزاوجة يف ا   
 ٦٤٩. "قبل ذلك

فَجاَء رجلٌ  . فَهابوه أَنْ يسأَلُوه  » سلُوِنى   « - � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        
الَ تشِرك ِباللَِّه شـيئًا وتِقـيم       « م قَالَ   فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ما اِإلسالَ     . فَجلَس ِعند ركْبتيهِ  

« قَالَ يا رسولَ اللَِّه ما اِإلميانُ قَالَ        . قَالَ صدقْت . »الصالَةَ وتؤِتى الزكَاةَ وتصوم رمضانَ      
       ِمنؤتِلِه وسرِلقَاِئِه واِبِه وِكتالَِئكَِتِه ومِباللَِّه و ِمنؤِر كُلِِّه      أَنْ تِبالْقَد ِمنؤتِث وعقَـالَ  . » ِبالْب

قْتدانُ قَالَ        . صسا اِإلحولَ اللَِّه مسا رقَالَ ي »         كُنِإنْ الَ ت كفَِإن اهرت ككَأَن ى اللَّهشخأَنْ ت
    اكري هفَِإن اهرت« . قْتدى      . قَالَ صتولَ اللَِّه مسا رةُ قَالَ    قَالَ ياعالس قُومـئُولُ   « تسا الْمم

                 ِمـن ـا فَـذَاكهبر ِلدأَةَ ترالْم تأَيا ِإذَا راِطهرأَش نع ثُكدأُحساِئِل والس ِمن لَما ِبأَعهنع
 فَذَاك ِمن أَشراِطها وِإذَا رأَيت      أَشراِطها وِإذَا رأَيت الْحفَاةَ الْعراةَ الصم الْبكْم ملُوك اَألرضِ        

                ِإالَّ اللَّه نهلَمعِب الَ ييالْغ ٍس ِمنما ِفى خاِطهرأَش ِمن اِن فَذَاكينلُونَ ِفى الْبطَاوتِم يهاَء الْبِرع
ثَ ويعلَم ما ِفى اَألرحاِم وما تدِرى نفْـس     ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغي      (ثُم قَرأَ   . »

                                      
 .اآلن ) آنفاً(  معىن ٦٤٧
  )٦٢٧٠ (- املكرت - صحيح مسلم- ٦٤٨

أنه كان أبيض اللون ، ألن الذي يقابـل         ) لو أحلقين بعبٍد أسود للِحقته    : (وفهمت من قوله    . أي النتسبت إليه بالبنوة     
  إليه                  : األسود بمن كلمته هذه أنه لو نسبين إىل نقيض ما أنا عليه وما ال أُنس واملراد، األبيض  فالكلمة على  . النتسبت

 .وشديِد صحته عنده �طريق ااز واملبالغة يف التزام قوله 
 )٢٧٠ / ١٣ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٤٩
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            ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه وتمٍض تأَر ِبأَى فْسِرى ندا تما وغَد كِْسباذَا تلُ    ) مجالر قَام قَالَ ثُم
 « - � -وه فَقَالَ رسولُ اللَِّه     فَالْتِمس فَلَم يِجد  » ردوه علَى    « - � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    

 ٦٥٠.»هذَا ِجبِريلُ أَراد أَنْ تعلَّموا ِإذْ لَم تسأَلُوا 
لَما حضرت ِعصابةٌ ِمن الْيهوِد رسـولَ       : وعن شهِر بِن حوشٍب، حدثَِني ابن عباٍس، قَالَ       

: قَاِسم، حدثْنا عن ِخالٍل نسأَلُك عنها ال يعلَمها ِإال نِبي، قَالَ          يا أَبا الْ  : فَقَالُوا،يوماً � اللَِّه  
"         كُمثْتـدِنيِه ِإنْ أنـا حلَى بع قُوبعي ذَها أَخمةَ اللَِّه ولُوا ِذمعلَِكِن اج؟ و مِشئْت ملُوِني عس

: قَالُوا. فَسلُوِني عم ِشئْتم  : فَلَك ذَِلك، قَالَ  : فَقَالُوا. ى اِإلسالمِ ِبشيٍء فَعرفْتموه لَتباِيعني علَ   
فَأَنشدتكُم : قَالَ. أَخِبرنا عِن الطَّعاِم الَِّذي حرم ِإسراِئيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَبِل أَنْ تنزلَ التوراةُ            

ى موسى هلْ تعلَمونَ أَنَّ ِإسراِئيلَ يعقُوب مِرض مرضاً شِديداً طَـالَ  ِبالَِّذي أَنزلَ التوراةَ علَ  
                 ـبأَحـِه واِب ِإلَيرالش بأَح ِمن نمرحقَِمِه لَيس ِمن فَاهش ذْراً لَِئنِللَِّه ن ذَرفَن ،هِمن هقَمس

    الطَّع بكَانَ أَحِه واِم ِإلَيانَ اِإلِبلِ      الطَّعِه أَلْباِب ِإلَيرالش بأَحانَ اِإلِبِل ومِه لُحفَقَـالُوا . اِم ِإلَي :
معن مولُ اللَِّه . اللَّهسقَالَ ر �  :ِهملَيع دهاش م٦٥١"."اللَّه 

 سلُوِني غَير عِلي بِن أَِبـي    :ما كَانَ أَحد ِمن الناِس يقُولُ       : " وعن سِعيِد بِن الْمسيِب قَالَ      
 هنع اللَّه ِضي٦٥٢"طَاِلٍب ر 
أَبا : فَقُلْت  ،سلُوِني: ِإذْ قَالَ   ،ِإنا لَِعند عبِد اِهللا بِن عباٍس ِفي بيِتهِ       : قَالَ  ،وعن سِعيِد بِن جبيرٍ   

يزعم أَنه لَيس موسى بِنـي      ،نوف:  قَاص يقَالُ لَه     ِبالْكُوفَِة رجلٌ ،جعلَِني اللَّه ِفداَءك  ،عباٍس
قَالَ ابـن   : فَقَالَ  ،وأَما يعلَى بن مسِلمٍ   ،كَذَب عدو اهللاِ  : فَقَالَ  ،ِإسراِئيلَ أَما عمرو بن ِدينارٍ    

ِإنَّ موسى رسولَ اِهللا ذَكَّر الناس      :  � ِهللا  قَالَ رسولُ ا  : قَالَ  ،حدثَِني أُبي بن كَعبٍ   ،عباٍس
هـلْ  ،يا رسولَ اهللاِ : فَقَالَ  ،ولَّى فَأَدركَه رجلٌ  ،ورقَِّت الْقُلُوب ،ِإذَا فَاضِت الْعيونُ  ،يوما حتى 

فَـأَوحى  ،لَم يرد الِْعلْم ِإلَى اهللاِ    ِإذْ  ،فَعِتب علَيهِ : قَالَ  ،الَ: ِفي اَألرِض أَحد أَعلَم ِمنك ؟ قَالَ        
أَي : قَـالَ  ،مجمع الْبحريِن: وأين ؟ قَالَ   ،أَي رب : قَالَ  ،ِإنَّ ِلي عبدا أَعلَم ِمنك    : اللَّه ِإلَيِه   

بِبهِ     ،ر ذَِلك لَما أَعلَملْ ِلي ععو    ،اجرمقَالَ  : قَالَ ِلي عو : ثُ ييح وتالْح قَـالَ  ،فَاِرقُكو
الَ : قَالَ ِلفَتـاه    ،فَأَخذَ حوتا فَجعلَه ِفي ِمكْتلٍ    ،خذْ حوتا ميتا حيثُ ينفَخ ِفيِه الروح      : يعلَى  

                                      
  )١٠٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٥٠
 حسن) ٣٨٦٦) (٨٦ / ٣ (-تفسري ابن أيب حامت  - ٦٥١
 صحيح ) ٥٢٦(جاِمع بياِن الِْعلِْم  - ٦٥٢
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      وتالْح فَاِرقُكثُ ييِني حِبرخِإالَّ أَنْ ت ا  : قَالَ  ،أُكَلِّفُكِني كَِثريا كَلَّفْتم،فَذَِلك    كـاربت لُهقَو 
فَبينا هو ِفي  : قَالَ  ،لَيست عن سِعيِد بِن جبيرٍ    ،يوشع بِن نونَ  } ِإذْ قَالَ موسى ِلفَتاه   {وتعالَى  

ى ِإذَا  حت،الَ أُوِقظُه : قَالَ فَتاه   ،ِإذْ تضرب الْحوت وموسى ناِئم    ،ِظلِّ صخرٍة ِفي مكَاٍن ثَريانٍ    
فَأَمسك اللَّـه علَيـِه ِجريـةَ       ،وتضرب الْحوت حتى دخلَ الْبحر    ،نِسي أَنْ يخِبره  ،استيقَظَ

وحلَّـق  ،وكَـأَنَّ أَثَـره ِفـي حجرٍ      : فَقَالَ ِلي عمـرو     ،حتى كَأَنَّ أَثَره ِفي حجرٍ    ،الْبحِر
قَد قَطَـع اللَّـه عنـك       : قَالَ  ،}لَقَد لَِقينا ِمن سفَِرنا هذَا نصبا     {،يِن تِلياِنِهما واللَّت،ِإبهاميِه
بصرٍ     ،النيبِن جِعيِد بس نِذِه عه تسلَي،هربا  ،فَأَخِضرا خدجا فَوعجفَر،     ـنانُ بثْمفَقَالَ ِلي ع

قَد ،مسجى ثَوبه : قَالَ سِعيد بن جبيٍر     ،سٍة خضراَء علَى كَِبِد الْبحرِ    علَى ِطنفِ : أَِبي سلَيمانَ   
فَكَشف عن وجِهِه ،وقَالَ    ،فَسلَّم علَيِه موسى  ،وطَرفَه تحت رأِْسهِ  ،جعلَ طَرفَه تحت ِرجلَيهِ   

: موسى بِني ِإسراِئيلَ ؟ قَالَ      : قَالَ  ،أَنا موسى :  قَالَ   هلْ ِبأَرِضك ِمن سالٍَم ؟ من أَنت ؟       : 
  مع؟ قَالَ     : قَالَ  . ن كأْنا شا قَالَ       : فَمدشر تلِّما عِني ِمملِّمعِلت أَنَّ    : ِجئْت كِْفيـكا يأَم

  ِدكاِة ِبيرواَء التبأَن، أِْتيكي يحأَنَّ الْوى،ووسا مي، ـهلَمعِغي أَنْ تبنا الَ يِإنَّ ِلي ِعلْم،  ِإنَّ لَـكو
    هلَمِغي أَنْ أَعبنا الَ يِعلْم، اَء طَاِئرقَاِرهِ ،فَجذَ ِبِمنِفي ِعلِْم      : فَقَالَ  ،فَأَخ كِعلْما ِعلِْمي واللَِّه مو

وجدا معـاِبر   ،حتى ِإذَا رِكبا ِفي السـِفينةِ     ،بحِراِهللا ِإالَّ كَما أَخذَ هذَا الطَّاِئر ِبِمنقَاِرِه ِمن الْ        
        فُوهراِحِل عذَا الساِحِل ِإلَى هذَا السلَ هِملُ أَهحا تارفَقَالُوا  ،ِصغ :    اِلحاِهللا الص دبـا  : عفَقُلْن

: ووتد ِفيها وِتـدا قَـالَ موسـى         ،هافَخرقَ،الَ يحِملُونه ِبأَجرٍ  ،نعم: ِلسِعيٍد خِضر ؟ قَالَ     
أَلَم أَقُلْ ِإنك لَن    {: قَالَ  ،نكْرا: قَالَ مجاِهد   ،}أَخرقْتها ِلتغِرق أَهلَها لَقَد ِجئْت شيئًا ِإمرا      {

الَ {: قَالَ  ،الثَّاِلثَةُ عمـدا  و،والثَّاِنيةُ شـرطًا  ،وكَانِت اُألولَى ِنسـيانا   ،}تستِطيع مِعي صبرا  
: قَالَ يعلَى بن مسِلٍم     ،فَلَِقيا غُالَما فَقَتلَه  } تؤاِخذِْني ِبما نِسيت والَ ترِهقِْني ِمن أَمِري عسرا       

ثُم ،فَأَضـجعه ،ِريفًاوجدا ِغلْمانا يلْعبونَ فَأَخذَ غُالَما كَاِفرا كَـانَ ظَ        : قَالَ سِعيد بن جبيٍر     
فَوجدا ِجدارا يِريد   ،لَم تعملْ ِبالِْحنِث فَانطَلَقَا   } أَقَتلْت نفْسا زِكيةً  {: قَالَ  ،ذَبحه ِبالسكِّنيِ 

 قَضنأَنْ ي،هفَأَقَام،   ِعيدلَ      : قَالَ سعقَالَ ي قَامتفَاس هدي فَعركَذَا وِدِه ها   : ى  ِبيِعيدأَنَّ س تِسبفَح
أَجـرا  : قَالَ سـِعيد    ،}لَو ِشئْت الَتخذْت علَيِه أَجرا    {: قَالَ  ،فَمسحه ِبيِدِه فَاستقَام  : قَالَ  
أْكُلُها   : قَالَ  ،نهؤقْركَانَ يو} ماَءهركَانَ وا   ،}وهؤقْراٍس يبع نكَانَ ابا ،وكَانَ أَمو  ِلكم مهم

: قَالَ  ،هذَا الْغالَم الْمقْتولُ يزعمونَ أَنَّ اسـمه جيسـور        : يزعمونَ عن غَيِر سِعيٍد أَنه قَالَ       
فَانتفَعوا ،أَصلَحوها،فَِإذَا جاوزوا ،وأَراد ِإذَا مرت ِبِه أَنْ يدعها ِلعيِبها      ،يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصبا   

 دعا بقُولُ    ،ِبهي نم مهةٍ : ِمنورا ِبقَاروهدقُـولُ     ،سي نم مهِمنو :      اهـوكَـانَ أَبِبالْقَـاِر و
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 فَيحِملُهما حبه علَـى أَنْ يتاِبعـاه      ،فَخِشينا أَنْ يرِهقَهما طُغيانا وكُفْرا    ،وكَانَ كَاِفرا ،مؤِمنيِن
هما ِبِه أَرحم ِمنهمـا     : وأَقْرب رحما   ،فَأَردنا أَنْ يبِدلَهما ربهما خيرا ِمنه زكَاةً      ،علَى ِديِنهِ 

ِضرخ لَهِل الَِّذي قَت٦٥٣."ِباَألو 
عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن بِن      و،كُنت أَنا وعثْمانُ بن أَِبي سلَيمانَ     : قَالَ  ،وعن كَِثِري بِن كَِثريٍ   

: أَِبي حسيٍن ِفي ناٍس مع سِعيِد بِن جبيٍر ِفي أَعلَى الْمسِجِد لَيلًا فَقَالَ سِعيد بـن جبيـٍر                   
أَحق ما  :  أَنْ قَالَ رجلٌ     فَكَانَ ِمما سِئلَ عنه   ،فَسأَلَه الْقَوم فَأَكْثَروا  ،سلُوِني قَبلَ أَنْ لَا تروِني    

          ِعيد؟ فَقَالَ س اِهيمرقَاِم ِإبقَاِم مِفي الْم ذْكَرا ينِمعلُ      : سج؟ قَالَ الر تِمعاذَا سما : ونِمعس
لَا ينِزلَ ِبمكَّـةَ حتـى      أَنَّ ِإبراِهيم نِبي اللَِّه سبحانه ِحني جاَء ِمن الشاِم حلَف ِلامرأَِتِه أَنْ             

ِجعرلُ   ،يجقُولُ الرهِ    : يلَيلَ عجفَر قَامِه الْمِإلَي بفَقُر،   ِعيدفَقَالَ س : كَذَِلك سلَي،   ـنا ابثَندح
بين سارةَ امـرأَِة ِإبـراِهيم   ولَِكنه حدثَنا أَنه ِحني كَانَ بين أُم ِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم و ،عباٍس

وهو صـِغري   ،وِإسـماِعيلُ معهـا   ،أَقْبلَ ِإبراِهيم نِبي اللَِّه ِبأُم ِإسماِعيلَ     ،علَيِه السلَام ما كَانَ   
وتـِدر علَـى    ،شـرب ِمنها  ومع أُم ِإسماِعيلَ شنةٌ ِفيها ماٌء ت      ،يرِضعها حتى قَِدم ِبِهما مكَّةَ    

فَعمد ِبِهما ِإلَـى دوحـٍة   : " قَالَ ابن عباٍس : يقُولُ سِعيد بن جبيٍر     ،"لَيس معها زاد    ،ابِنها
ثُم ،ما تحتهـا  فَوضعه: يقُولُ  ،فَوق زمزم ِفي أَعلَى الْمسِجِد يِشري لَنا بين البري وبين الصفَا          

يقُولُ " واتبعت أُم ِإسماِعيلَ أَثَره حتى أَوفَى ِإبراِهيم ِبكُدا         ،توجه ِإبراِهيم خاِرجا علَى دابِتهِ    
ِإلَـى اللَّـِه    : ِإلَى من تتركُهـا وابنهـا ؟ قَـالَ          : فَقَالَت لَه أُم ِإسماِعيلَ     : " ابن عباٍس   

هانحبس،  الَى  : قَالَتعِباللَِّه ت ِضيتر،         ـتحت تدى قَعتا حهنِملُ ابحاِعيلَ تمِإس أُم تعجفَر
ثُـم جـاَء    : " ثُم ساق حِديثًا طَِويلًا يقُـولُ ِفيـِه         ،"الدوحِة ووضعِت ابنها ِإلَى جنِبها      

فَسلَّم علَيِه نـزل    ،فَوجد ِإسماِعيلَ قَاِعدا تحت الدوحِة ِإلَى ناِحيِة الِْبئِْر يبِري نبلًا لَه          ،الثَّاِلثَةَ
  هعم دإليه فَقَع،      لَامِه السلَيع اِهيمرِإب ِنـي          : فَقَالَ لَهرأَم قَـد هانحـبس اِعيلُ ِإنَّ اللَّهما ِإسي

قَالَ ،أَمرِني ربي أَنْ أَبِني لَه بيتا     : قَالَ ِإبراِهيم   ،فَأَِطع ربك ِفيما أَمرك   : إمساعيل  : قَالَ  ،ِبأَمٍر
فَأَشار ِإلَى أَكَمٍة بين يديِه مرتِفعٍة علَـى مـا          : " يقُولُ ابن عباٍس    " وأَين ؟   : لَه ِإسماِعيلُ   

: قَالَ ابن عبـاٍس     ،ولَا يركَبها ،علَيها رضراض ِمن حصباَء يأِْتيها السيلُ ِمن نواِحيها       ،حولَها
ويحِمـلُ لَـه   ،ربنا تقَبلْ ِمنا ِإنك أَنت السِميع الْعِليم    : فَقَاما يحِفراِن عِن الْقَواِعِد ويقُولَاِن      

وشق علَى الشـيِخ    ،فَلَما ارتفَع الْبنيانُ  ،ويبِني الشيخ ِإبراِهيم  ،يلُ الِْحجارةَ علَى رقَبِتهِ   ِإسماِع
                                      

  صحيح-٢١٤٣٦) ٢١١١٩)(٩١ / ٧ (-) لكتبعامل ا(مسند أمحد  - ٦٥٣
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لُهاونت،    رجذَا الْحاِعيلُ همِإس لَه بهِ  ،قَرلَيع قُومـِت       ،فَكَانَ يياِحي الْبـوِفي ن لُهوحيِني وبيو
فَذَِلك مقَام ِإبراِهيم علَيِه السلَام وِقيامـه  : " يقُولُ ابن عباٍس ،" انتهى ِإلَى وجِه الْبيِت   حتى
 ٦٥٤"علَيِه 

         اِبىيونَ الِْفرارِن هِد بمحم ناللَِّه ب ديبوقال ع :     ِبم ِريسِإد نب دمحم اِفِعىت الشِمعكَّةَ س
 - � -سلُوِنى ما ِشئْتم أُِجبكُم ِمن ِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ وِمن سنِة رسوِل اللَّـِه               : يقُولُ  

    لَه ا؟ قَالَ          : قَالَ فَقُلْتوربنلُ زقْتِرِم يحقُولُ ِفى الْما تم اللَّه كلَحـِم اللَّـِه      : أَصِبس ـمعن
 ِن الرمحالَى     الرعت وا       (ِحيِم قَالَ اللَّههتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتا  ) مثَنـدح

 � -سفْيانُ بن عيينةَ عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر عن ِربِعى عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه                 
 . »للَّذَيِن ِمن بعِدى أَِبى بكٍْر وعمر اقْتدوا ِبا«  :-

وحدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن ِمسعٍر عن قَيِس بِن مسِلٍم عن طَاِرِق بِن ِشهاٍب عن عمر بـِن   
 هنع اللَّه ِضىطَّاِب روِر: الْخبنِل الزِبقَت ِرمحالْم رأَم ه٦٥٥."أَن 

فإن يف هذا حثاً للطالب على طـرح        ،)سلوين  ( ففي اآلثار املتقدمة استحباب قول املعلم       
وفيه استفادة الغري من السؤال     ،وفيه أيضاً جترئه للطالب اخلجول على سؤال معلمه       ،السؤال

وينبغي أن يراعي املعلـم     .وفيه معرفة املعلم مقدار حتصيل طالبه للمادة املشروحة       ،املطروح
أو ،وليست مـن بـاب التعجيـز      ،أن تكون ذات فائدة   ،ة الطالب الصادرة منهم   يف أسئل 

 . فإن هذه األسئلة وأمثاهلا تطرح يف األرض وال كرامة لصاحبها ،السخرية أو التهكم
 : اخلالصة

 . ويصحح املعاين واألفكار ،السؤال يزيل غشاوة اجلهل ) ١(

 : ا ابتدار املعلم طالبه وحثهم على طرح السؤال فيه فوائد منه ) ٢(

 .  تقييم حال طالبه من حيث الفهم -أ 
 .  دفع الطالب اخلجول وجترئته على طرح السؤال -ب
 . استفادة الطالب اآلخرين عند مساع اإلجابة -ت

                                      
٦٥٤ -  ِقيركَّةَ ِللْأَزم اربصحيح ) ٥٩٦(أَخ 
 صحيح) ١٠٣٤٩و١٠٣٤٨) (٢١٢ / ٥ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٦٥٥
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عندما يتضح له من خـالل      ،ومراجعته لطريقة عرضه ملادته   ، تقدمي املعلم لنفسه   -ث
 . عدم فهمهم كما ينبغي ،األسئلة

 . وتوبيخ قائلها ،أو األسئلة الساخرة،عجيزيةرد األسئلة الت)   ٣(
 ــــــــ
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أسئلة كثرية من طالم وتالميذهم وجند أن كثرياً مـن املعلمـني   ،يتلقى املعلمون واملربون  
إن : والتحقيق أن يقـال     .نهواملربني يقتصرون يف إجابام على مراد السائل فقط ال يتعدو         

بل قد يكون يف بعض األحيـان  ،االقتصار على مراد السائل فقط ال ينبغي يف كل األحوال      
أو ،ما يدعو املعلم إىل الزيادة على مراد السائل وتوضيح بعض املسائل اليت تتعلق بالسؤال             

 كان السـائل    وذلك األمر يشتد إذا   ،تقرير بعض املسائل املهمة واليت ميكن ربطها بالسؤال       
 : وإليك التفاصيل . يغلب عليه اجلهل 

 :  معاملة السائل من جهة جهله -أ 
وهو ِمـن بِنـي عبـِد       ،أَنَّ الْمِغريةَ بن أَِبي بردةَ    ،ِمن آِل بِني اَألزرقِ   ،عن سِعيِد بِن سلَمةَ    

يا رسـولَ اِهللا    : فَقَالَ  ، � سأَلَ رجلٌ رسولَ اِهللا     : لُ  يقُو،أَخبره أَنه سِمع أَبا هريرةَ    ،الداِر
أَفَنتوضأُ ِمن مـاِء    ،فَِإنْ توضأْنا ِبِه عِطشنا   ،٦٥٦ِإنا نركَب الْبحر ونحِملُ معنا الْقَِليلَ ِمن الْماءِ       

 ٦٥٩.يتته م٦٥٨الِْحلُّ،٦٥٧هو الطُّهور ماؤه: الْبحِر ؟ فَقَالَ 
   اِفِعيقَالَ الر : فرا عـِه   � لَملَيع ِبهتشأَنْ ي فَقِر أَشحاِء الْباِئِل ِفي ملَى السِر عالْأَم اهِتبِاش

.  الْميتـِة    حكْم ميتِتِه، وقَد يبتلَى ِبها راِكب الْبحِر فَعقَّب الْجواب عن سؤاِلِه ِببياِن حكْمِ            
وقَالَ غَيره سأَلَه عن ماِئِه فَأَجابه عن ماِئِه وطَعاِمِه ِلِعلِْمِه ِبأَنه قَد يعِوزهم الزاد ِفيـِه كَمـا                  

                                      
 .  أي املاء العذب ليشربوه ٦٥٦
 .  أي ماؤه بالغ يف الطهارة أتمها ٦٥٧
 .  أي احلالل ٦٥٨
 صحيح) ١٢٤٣) (٤٩  /٤ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥٩



 ٢٨٠

 .يعِوزهم الْماُء فَلَما جمعتهم الْحاجةُ ِانتظَم الْجواب ِبِهما 
وذَِلك ِمن محاِسِن الْفَتوى أَنْ يجاَء ِفي الْجواِب ِبأَكْثَر ِمما يسأَلُ عنـه             : عرِبيوقَالَ ِابن الْ  

       هنئُوٍل عسِر مغَي رةً ِلِعلٍْم آخِإفَادِة وا ِللْفَاِئدِميمتـِة ِإلَـى        ،تاجوِر الْحظُه دِعن ذَِلك أَكَّدتيو
  نا هكِْم كَمِم                الْحقَـدت عم هتتيِن الِْعلِْم ِحبلِّ مع وِر فَهحاِء الْبِة موِريِفي طَه قَّفوت نا ِلأَنَّ م

  ٦٦٠"تحِرِمي الْميتِة أَشد توقُّفًا 
ذلك املُدِلجي البحار،عن حكم التوضؤ مباء البحر،بأنَّ ماَءه طَهـور يِصـح             � فأجاب  
ؤالتوض    به،مث أشفَق  �            ِة البحر،وهي شيء يقَعتيم كمعليه ح ِبهشتار أن يعلى ذلك البح

: له أثناَء إحباره،فبين له انَّ ميتة البحر حاللٌ أكلُها واالنتفاع ا،فقال له زيادةً على سؤاِله                
))هتتياِحللُّ م. (( 

 ماِء البحر وإن مات فيه ما مات،وبينـت         فهذه الزيادة يف اجلواب مهمة ألا بينت طهارةَ       
ِحلَّ تلك املَيتِة أيضاً،ومعرفةُ ذلك ضروريةٌ للبحار،ألنه قد حيتاج إىل أكِل تلك املَيتـة يف               

 .بعض األحيان اختياراً أو اضطراراً،فيأكُلُ منها ويدخر وال حرج عليه 
 ٦٦١.واستيفاِء ما يحتاج إليه املتعلِّم من لُباِب اخلري يف أُسلوب التعليم  � وهذا الصنيع منه 

رأَيت رجالً يصدر الناس عن رأِْيِه الَ يقُولُ شيئًا ِإالَّ          : وعن أَِبى جرى جاِبِر بِن سلَيٍم قَالَ        
الَم يا رسـولَ    علَيك الس : قُلْت  . - � -رسولَ اللَِّه   : صدروا عنه قُلْت من هذَا؟ قَالُوا       

. »الَ تقُلْ علَيك السالَم علَيك السالَم تِحيةُ الْميِت قُِل السالَم علَيـك  « :قَالَ  . اللَِّه مرتينِ 
   ولُ اللَّهِ  : قَالَ قُلْتسر تقَالَ  . أَن :       توعفَد رض كابولُ اللَِّه الَِّذى ِإذَا أَصسا رأَن   ـفَهكَش ه

                  ـلَّتفَـالٍَة فَض ِض قَفْـٍر أَوِبأَر تِإذَا كُنو ا لَكهتبأَن هتوعٍة فَدنس امع كابِإنْ أَصو كنع
     كلَيا عهدر هتوعفَد كاِحلَتر« .   قَالَ قُلْت : ِإلَى دها    « :قَالَ  . اعدأَح نبسقَـالَ   . »الَ ت :

والَ تحِقرنَّ ِمن الْمعروِف شـيئًا  « :قَالَ . ما سببت بعده حرا والَ عبدا والَ بِعريا والَ شاةً  فَ
وأَنْ تكَلِّم أَخاك وأَنت منبِسطٌ ِإلَيِه وجهك ِإنَّ ذَِلك ِمن الْمعروِف وارفَع ِإزارك ِإلَى ِنصِف               

الس                ِحـبالَ ي ِإنَّ اللَّهِخيلَِة والْم ا ِمنهاِر فَِإنالَ اِإلزبِإسو اكِإيِن ويبفَِإلَى الْكَع تياِق فَِإنْ أَب
                                      

 )٥٠٠ / ٦ (- ٢وفيض القدير، شرح اجلامع الصغري، اإلصدار ) ٨٠ / ١ (-حتفة األحوذي  - ٦٦٠
 )١١١ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة � الرسول املعلم - ٦٦١
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              با ومِفيِه فَِإن لَمعا تِبم هريعفَالَ ت ِفيك لَمعا يِبم كريعو كمتش ؤرِإِن امِخيلَةَ والْم   الُ ذَِلـك
 .٦٦٢»علَيِه 

 :ويف هذا احلديث يتبني لنا جهل ذلك السائل واضحاً بأمور 
 .�وهذا يدل على أنه ألول وهلة يرى الرسول ) رأيت رجالً : (  يف قوله أوالً 
ألا مـن   ؛فإن حتية اإلسالم ال جيهلها أحد من الصحابة       ،)عليك السالم   ( يف قوله   : ثانياً   

جهله أراد  ،� الرسول   ىفلما رأ ، حتدث يف اليوم الواحد مرات عديدة      األمور املتكررة اليت  
الَ تقُـلْ علَيـك   « : فأرشده أوالً إىل تصحيح خطئه بقولـه  ،ه على خالقه ويعلمه أن يدلَّ 

         كلَيع الَمِت قُِل السيةُ الْمِحيت الَمالس كلَيع الَمة واالستغاث،مث بني له أن كشف الضر     »الس
ويف احلديث لفتة كرمية للمسلم حيث دل األعرايب على خالقـه           ".كلها ال تصرف إال هللا    

ورغبه يف اللجوء إليـه وطلـب       ،�وربطه به وحده دونه     ،الذي ميلك وحده الضر والنفع    
  ٦٦٣".العون منه واالستغاثة به يف امللمات 

 :  معاملة السائل من جهة ما هو أنفع له -ب 
 أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَِّه ما يلْبس الْمحِرم          - رضى اهللا عنهما     -بِن عمر   وعن عبِد اللَِّه    

الَ يلْبس الْقُمص والَ الْعماِئم والَ السراِويالَِت والَ         « - �  -ِمن الثِّياِب قَالَ رسولُ اللَِّه      
  الَ الِْخفَافو اِنسرالْب، دنِ      ِإالَّ أَحفَّيخ سلْـبِن فَلْيلَيعن ِجدالَ ي ،      ـفَلَ ِمـنـا أَسمهقْطَعلْيو

  .٦٦٤»والَ تلْبسوا ِمن الثِّياِب شيئًا مسه الزعفَرانُ أَو ورس ،الْكَعبيِن
قال النووي قال العلماء هذا اجلواب من بديع الكالم وجزله ألن ما ال يلـبس منحصـر                 

ال يلبس كذا أي ويلبس مـا       : لتصريح به، وأما امللبوس اجلائز فغري منحصر فقال       فحصل ا 
سئل عما يلبس فأجاب مبا ال يلبس ليدل بااللتزام من طريق           : وقال البيضاوي . سواه انتهى 

املفهوم على ما جيوز، وإمنا عدل عن اجلواب ألنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إىل أن حق                

                                      
 حسن) ٢١٦٢٣) (٢٣٦ / ١٠ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٦٦٢
  الرسالةمؤسسة) ٢/٤٢٠(ص) ٢(زاد املعاد حاشية  - ٦٦٣
 )٢٨٤٨ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٥٤٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٦٤

 مجع الربنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه: الربانس 
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بس ألنه احلكم العارض يف اإلحرام احملتاج لبيانـه، إذ اجلـواز            السؤال أن يكون عما ال يل     
هـذا  : وقال غريه . ثابت باألصل معلوم باالستصحاب فكان األليق السؤال عما ال يلبس         

يسأَلونك ماذَا ينِفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم ِمـن        {: يشبه أسلوب احلكيم، ويقرب منه قوله تعاىل      
 ياِلدٍر فَِللْوياآلية، فعدل عن جنس املنفق وهو املسئول عنه إىل ذكر املنفق عليه ألنـه              } ِنخ

يستفاد منه أن املعترب يف اجلواب ما حيصل منه املقصود كيـف            : وقال ابن دقيق العيد   . أهم
 ٦٦٥"كان ولو بتغيري أو زيادة وال تشترط املطابقة 

ِلم خِلقَِت الْأَِهلَّةُ ؟ فَأَنزلَ     ،يا رسولَ اللَّهِ  : ا أَنهم قَالُوا    بلَغن: عن أَِبي الْعاِليِة قَالَ     ،وعِن الرِبيعِ 
  قُولُ         : اللَّهاِس يِللن اِقيتوم ِن الْأَِهلَِّة قُلْ ِهيع كأَلُونسِم      : " يـوِلص اِقيـتوم ا اللَّهلَهعج

اِئِهمةَ ِنسِعدو ِإفْطَاِرِهمو ِلِمنيسالْم لِّ ِديِنِهمحم٦٦٦" و   
 سأَلُوا نِبي اللَّـِه    : يسأَلُونك عِن الْأَِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس قَالَ قَتادةُ          :قَوِلِه  ،وعن قَتادةَ 

�    ذَِلك نِذِه الْأَِهلَّةَ     : عه لْتعج ونَ       ِلمعمسا تا مِفيه لَ اللَّهزـاِس     : ؟ فَأَنِللن اِقيـتوم ِهي
    اِئِهمِة ِنسِلِعدو،ِهمجحو،اِسِكِهمنِلمو،ِلِإفْطَاِرِهمو، ِلِمنيسِم الْموا ِلصلَهعِفـي    ،فَج ِهمنيلِّ دحمو

 ٦٦٧"واللَّه أَعلَم ِبما يصِلح خلْقَه ،أَشياَء
 ظُهوِر الِْهلَاِل خِفيا ثُم لَا يزالُ يتزايد ِفيِه النور علَـى            فَسأَلُوه عن سببِ  "  :يقول ابن القيم  

فَأَجابهم عن ِحكْمِة ذَِلك ِمن ظُهوِر مواِقيـِت        ،التدِريِج حتى يكْملَ ثُم يأْخذُ ِفي النقْصانِ      
      وِفي أَح اِلِحِهمصم امما تاِس الَِّتي ِبهالن         ـوهو ِتِهمـادـِر ِعباِقيِت أَكْبومو اِشِهمعمو اِلِهم

جِإنْ                ،الْحو،ـهنأَلُوا عا سِمم ملَه فَعأَن وا هوا ِبمأُِجيب ِب فَقَدبالس نأَلُوا عس وا قَدِإنْ كَانو
        وا عأُِجيب فَقَد ِة ذَِلكِحكْم نأَلُوا عا سموا إنكَان         اِلِهمـؤلَفْظُ سو،ـهنـأَلُوا عا سِن ميع ن

ما بالُ الِْهلَاِل يبدو دِقيقًا ثُم يأْخذُ ِفي الزيادِة حتى يِتم ثُم يأْخـذُ              : محتِملٌ ؛ فَِإنهم قَالُوا     
 ٦٦٨."ِفي النقِْص ؟ 

                                      
 )٤٠١ / ٣ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٦٥
 حسن مرسل ) ١٧٣٢(سورةُ الْبقَرِة >>  تفِْسري ابِن أَِبي حاِتٍم - ٦٦٦
 صحيح مرسل ) ٢٧٩٩(بياِن ِفي تفِْسِري الْقُرآِن ِللطَّبِري جاِمع الْ - ٦٦٧
 )١٦٨ / ٤ (-وإعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٤٨٩ / ٤ (-إعالم املوقعني عن رب العاملني  - ٦٦٨



 ٢٨٣

 : اخلالصة
 : ففي املثال األول من الفقرة األوىل     ،ائلوبيان ما قد حيتاجه الس    ،تقدمي حال السائل   ) ١(

 على بعض دون بعض ولـذلك أجابـه         ىني وهو قد خيف   كان السائل جاهالً حبكم مع    
فمن ،على سؤاله وأردفه حبكم آخر جيهله السائل وهو متعلق بالسؤال نفسه           �الرسول  

: الثانيـة   وىف املثال الثاين من الفقرة      . فتأمله  .جهل احلكم األول فالبد أن جيهل اآلخر      
ى جهله الشديد بأمور اإلسالم حيث أخطأ يف السالم وهو          كان سؤال الصحايب يدل عل    

حيث ،حبسب حالـه   �ولذا عامله الرسول    ،أمر ال يكاد خيطئه أحد لشيوعه بني الناس       
 .أجاب على سؤاله مث علمه ودل على خالقه 

األول من الفقرة   ففي املثال   قد تكون إجابة السائل خبالف السؤال ولكنها أنفع له           ) ٢(
إىل  �فأرشده الـنيب    ،كان السؤال عن جنس ما يلبس وهو كثري صعب احلصر         :الثانية

فيه سؤاهلم عن طبيعـة      : ويف املثال الثاين من الفقرة الثانية     .ماال يلبس وهو قليل حمصور    
 . فأجام مبا هو أنفع هلم من احلكمة العظيمة يف إجياده ،اهلالل وخلقته

 وإمنا هي أمور يقدرها املعلمون ،مضطرداً يف كل أحوال السائلنيليس ذلك التقدمي  ) ٣(

وغري ،أو بيان أحكام جديـدة    ،االستفادة من أسئلة الطالب يف ترسيخ معاين معينة        ) ٤(
 . ذلك 

 ــــــــ 
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لك ألن الطالب قـد  وذ،حيتاج املعلم إىل التعليق على إجابة الطالب بعد توجيه السؤال إليه         
وأيضاً فإن الطالب اآلخرين الذي يستمعون إىل       ،يكون غري متأكد من اإلجابة اليت أدىل ا       

وعلـى  . إجابة الطالب يف شوق ملعرفة ما إذا كانت إجابة الطالب صحيحة أم غري ذلك               
ويسـتفيد  ،املعلم أن يعلق على إجابة كل طالب فيستفيد الطالب من تصويب املعلـم له             

 . ب اآلخرون مبعرفة صحة اجلواب من عدمه الطال
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وأال يسارع بتخطئة الطالـب     ،وعلى املعلم أيضاً أن يتحرى الدقة يف التصويب والتخطئة        
بل عليه أن يشيد بالصـحيح ويوضـح اخلطـأ          ،كلياً إن كان يف إجابته شيء من الصحة       

سـية أو عبـارات    وينبغي على املعلم أن خيتار ألفاظ التخطئة فال تكون ألفاظـاً قا           ،ويبينه
ساخرة فتصيب الطالب بإحباط ومتنعه من اإلقدام على اإلجابة على أسئلة املعلم خوفاً من              

بل تكون العبارة خمطئة للجواب ولكـن يف قالـب          ،لسان املعلم السليط وعباراته القاسية    
 :وإليك بيان ذلك .تشجيعي

أَنَّ رجالً أَتـى    ،أَنَّ ابن عباٍس كَانَ يحدثُ    ،أَخبرهأَنَّ عبيد اِهللا بن عبِد اِهللا       ،عِن ابِن ِشهابٍ  
  ِبيولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ، � النسا رـاِم ظُلَّـةً       ،ينلَةَ ِفي الْماللَّي تأَيي ر٦٦٩ِإن     نـمالس ِطـفنت 

 واِصالً  ٦٧١وأَرى سببا ،ستكِْثر والْمستِقلُّ فَالْم،٦٧٠وِإذَا الناس يتكَفَّفُونَ ِمنها ِبأَيِديِهم    ،والْعسلَ
ثُم أَخـذَ  ،ثُم أَخذَ ِبِه رجلٌ ِمن بعِدك فَعالَ  ،فَأَراك أَخذْت ِبِه فَعلَوت   ،ِمن السماِء ِإلَى اَألرضِ   

يـا  : قَالَ أَبو بكٍْر    . م وِصلَ لَه فَعالَ   ثُ،ثُم أَخذَ ِبِه رجلٌ آخر فَانقَطَع ِبهِ      ،ِبِه رجلٌ آخر فَعالَ   
أَما الظُّلَّةُ  : قَالَ أَبو بكٍْر    ،عبر:  � فَقَالَ النِبي   ،ِبأَِبي أَنت واللَِّه لَتدعني فَلَأَعبره    ،رسولَ اهللاِ 

وأَما ما يتكَفَّف   ،فَالْقُرآنُ حالَوته وِلينه  ،عسِلوأَما الَِّذي ينِطف ِمن السمِن والْ     ،فَظُلَّةُ اِإلسالَمِ 
  ذَِلك ِمن اسِقلُّ   ،النتسالْمآِن والْقُر ِمن كِْثرتساِء ِإلَـى        ،فَالْمـمالس اِصلُ ِمنالْو ببا السأَمو

ثُم ،ثُم يأْخذُ ِبِه رجلٌ ِمن بعِدك فَيعلُو ِبهِ       ، اللَّه أَخذْته فَيعِليك ،فَالْحق الَِّذي أَنت علَيهِ   ،اَألرِض
فَأَخِبرِني ،ثُم يوصلُ لَه فَيعلُو   ،ثُم يأْخذُ ِبِه رجلٌ آخر فَينقَِطع ِبهِ      ،يأْخذُ ِبِه رجلٌ آخر فَيعلُو ِبهِ     

وأَخطَأْت ،أَصبت بعضا :  � خطَأْت ؟ قَالَ رسولُ اِهللا      أَصبت أَم أَ  ،ِبأَِبي أَنت ،يا رسولَ اهللاِ  
  ٦٧٢."الَ تقِْسم: قَالَ ،لَتخِبرني ِبالَِّذي أَخطَأْت،واللَِّه يا رسولَ اِهللا: قَالَ ،بعضا

توجيـه  : أي ال تكرر ميينك فإين ال أخربك وقال املهلب        " ال تقسم   : "قوله: قال الداودي 
 أيب بكر أن الظلة نعمة من نعم اهللا على أهل اجلنة وكذلك كانت على بين إسرائيل،                 تعبري

                                      
 قْطُر قليالً قليالً السحابة اليت هلا ِظل ، وكلُّ ما أظَلَّ من سقيفة وحنوها ، وينِطف بضم الطاء وكسرها أي ي:   الظُلة ٦٦٩
 .  أي يأخذون بأكفّهم ٦٧٠
 .احلَبل ، والواصل مبعىن املوصول :   السبب ٦٧١
  )٧٠٤٦ (- املكرت -وصحيح البخارى) ١١١) (٣١٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٢
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وكذلك اإلسالم يقي األذى وينعم به املؤمن يف الدنيا واآلخرة، وأما العسل فإن اهللا جعله               
ِشـفَاٌء ورحمـةٌ   {وقال إنه } وِشفَاٌء ِلما ِفي الصدوِر{شفاء للناس وقال تعاىل إن القرآن  

ِمِننيؤوهو حلو على األمساع كحالوة العسل يف املذاق، وكذلك جاء يف احلـديث            } ِللْم :
وقد يكون عرب الظلة بذلك ملا نطفت العسـل         : قال القاضي عياض  " أن يف السمن شفاء     "

والسمن اللذين عربمها بالقرآن، وذلك إمنا كان عن اإلسالم والشريعة، والسبب يف اللغـة              
واحدا بعد واحد هم اخللفاء الثالثة       � يثاق، والذين أخذوا به بعد النيب       احلبل والعهد وامل  

 وعثمان هو الذي انقطع به مث اتصل انتهى ملخصا
قال ابن التني ومن بعده األشبه بظاهر احلديث أن اخلطأ يف تأويل الرؤيا، أي أخطـأت يف              

  بعض تأويلك 
يئني العسل والسمن ففسرمها بشيء      قال ابن التني وقيل أخطأ لكون املذكور يف الرؤيا ش         

وحكاه : قلت. واحد، وكان ينبغي أن يفسرمها بالقرآن والسنة، ذكر ذلك عن الطحاوي          
قالوا هنا وهم أبو بكر فإنـه       : فقال. اخلطيب عن أهل العلم بالتعبري، وجزم به ابن العريب        

أن يكـون   وحيتمـل   : قال. جعل السمن والعسل معىن واحدا ومها معنيان القرآن والسنة        
 "السمن والعسل العلم والعمل، وحيتمل أن يكونا الفهم واحلفظ

قسم أيب بكر ألن إبرار القسم خمصـوص مبـا إذا مل    � قيل إمنا مل يرب النيب     : قال النووي 
يكن هناك مفسدة وال مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فال إبرار، ولعل املفسدة يف ذلك مـا                 

هو قتله وتلك احلروب والفنت املترتبة عليه فكره        علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان و      
ذكرها خوف شيوعها، وحيتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منـه أن                 
يوخبه بني الناس ملبادرته، وحيتمل أن يكون خطؤه يف ترك تعيني الرجال املذكورين، فلـو               

صا على خالفتـهم، وقـد      أبر قسمه للزم أن يعينهم ومل يؤمر بذلك إذ لو عينهم لكان ن            
سبقت مشيئة اهللا أن اخلالفة تكون على هذا الوجه فترك تعيينهم خشية أن يقع يف ذلـك                 

وقيل هو علم غيب فجاز أن خيتص به وخيفيه عن غريه، وقيـل املـراد بقولـه                 . مفسدة
أخطأت وأصبت أن تعبري الرؤيا مرجعه الظن، والظن خيطئ ويصـيب، وقيـل ملـا أراد                

.  يصرب حىت يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان املنع كالتأديب له علـى ذلـك               االستبداد ومل 
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ومجيع ما تقدم من لفظ اخلطأ والتوهم والتأديب وغريمها إمنا أحكيـه عـن قائلـه           : قلت
ولست راضيا بإطالقه يف حق الصديق، وقيل اخلطأ يف خلع عثمان ألنه يف املنام رأى أنـه                 

 اخنالعه بنفسه، وتفسري أيب بكر بأنه يأخذ بـه          آخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على      
رجل فينقطع به مث يوصل له، وعثمان قد قتل قهرا ومل خيلع نفسه فالصـواب أن حيمـل                  
وصله على والية غريه، وقيل حيتمل أن يكون ترك إبرار القسم ملا يـدخل يف النفـوس ال     

 ٦٧٣"سيما من الذي انقطع يف يده السبب وإن كان وصل 
داللـة علـى     � ويف السؤال من أيب بكر أوال وآخرا وجواب النيب          : بريةوقال ابن ه  " 

وفيه أنه ال يعرب الرؤيا إال عامل ناصح أمني حبيب وفيه           . انبساط أيب بكر معه وإدالله عليه     
أن العابر قد خيطئ وقد يصيب، وأن للعامل بالتعبري أن يسكت عن تعبري الرؤيا أو بعضـها                 

وحمله إذا كان يف ذلك عموم، فأمـا لـو          : قال املهلب . كرعند رجحان الكتمان على الذ    
كانت خمصوصة بواحد مثال فال بأس أن خيربه ليعد الصرب ويكون على أهبة مـن نـزول                 

وفيه جواز إظهار العامل ما حيسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن العجب، وكالم              . احلادثة
لك صرحيا أو ما قام مقامه، ويؤخـذ        العامل بالعلم حبضرة من هو أعلم منه إذا أذن له يف ذ           

 ٦٧٤ ."منه جواز مثله يف اإلفتاء واحلكم، وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه أن يفيده احلكم
هذا احلديث دليل ملا قاله العلماء أن إبرار القسم املأمور به ، إمنا هو إذا مل تكن يف اإلبرار                  و

مل يرب قسم أيب بكر      �  ، ألن النيب     مفسدةٌ ،وال مشقةٌ ظاهرة ، فإن كان مل يؤمر باإلبرار         
 .٦٧٥ملا رأى يف إبراره من املفسدة 

وأخربه بأن بعضها صـحيح     ،على تعبري أيب بكر للرؤيا     �وهنا يتبني لنا جبالء تعليق النيب       
مث إن علـى    ،وبعضها خطأ وهذا عني اإلنصاف أن تذكر ما يف اإلجابة من صحة أو خطأ             

اخلطأ ومل يوضحه ملـا      � املثال السابق مل يذكر النيب       ويف،املعلم أن يبني اخلطأ ويوضحه    

                                      
 )٤٣٥ / ١٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٧٣
 )٤٣٧ / ١٢ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٧٤
 )١١٩ / ١ (-يبه يف التعليم أليب غدة وأسال� الرسول املعلم ٦٧٥
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يترتب على ذكره من مفاسد كان األوىل ترك تعبريه ولكن غرضنا هنا هو بيـان تقيـيم                 
 .أو بينهما ،اإلجابة يف حالة الصحة أو اخلطأ

فَأَخـذْت ِبيـِدِه    ،فَها ِخالَ - �  -سِمع النِبـى    ،وعن عبِد اللَِّه أَنه سِمع رجالً يقْرأُ آيةً       
     ِبىِبِه ِإلَى الن طَلَقْتآ    «  فَقَالَ   - �  -فَانفَاقْر ِسنحا مِعلِْمى قَالَ     -ِكالَكُم رفَِإنَّ  - أَكْب 

 ملَكَهلَفُوا فَأَهتاخ لَكُمكَانَ قَب ن٦٧٦» م. 
     ٍد الْقَاِريبِن عِن بمحِد الربع نوع،  هطَّابِ   : قَالَ  أَنالْخ نب رمع تِمعقُولُ  ،سي :  تـِمعس

 � وكَانَ رسـولُ اِهللا     ،فَقَرأَ سورةَ الْفُرقَاِن علَى غَيِر ما أَقْرؤها      ،ِهشام بن حِكيِم بِن ِحزامٍ    
فَِجئْت ِبـِه ِإلَـى     ،ثُم لَببته ِبِرداِئهِ  ،فثُم أَمهلْت حتى انصر   ،فَِكدت أَنْ أَعجلَ علَيهِ   ،أَقْرأَِنيها

فَقَالَ لَه  ،ِإني سِمعت هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَاِن علَى غَيِر ما أَقْرأْتِنيها         : فَقُلْت  ، � رسوِل اِهللا   
هكَـذَا  :  � فَقَـالَ رسـولُ اِهللا      ،فَقَرأَ الِْقراَءةَ الَِّتي سـِمعته يقْرأُ     ،اقْرأْ:  � رسولُ اِهللا   

ِزلَتأُن،أْ: قَالَ ِلي   ،ثُماقْر،أْتفَقَالَ  ،فَقَر : ِزلَتكَذَا أُنِة        ،هعـبلَـى سِزلَ عآنَ أُنذَا الْقُرِإنَّ ه
 ٦٧٧."فَاقْرؤوا ما تيسر ِمنه،أَحرٍف

فَدخلَ رجلٌ فَقَرأَ ِقـراَءةً أَنكَرتهـا       ،ِفي الْمسِجدِ كُنت جاِلسا   : قَالَ  ،وعن أُبي بِن كَعبٍ   
فَلَما قَضى الصالَةَ دخالَ جِميعا علَـى       ،ثُم دخلَ آخر فَقَرأَ ِقراَءةً ِسوى ِقراَءِة صاِحِبهِ       ،علَيِه

  ِبيالن � ،  ولَ اهللاِ  : فَقُلْتسا راءَ   ،يأَ ِقرذَا قَرهِ  ِإنَّ هلَيا عهتكَرى     ،ةً أَناَءةً ِسوِقر رأَ اآلخقَر ثُم
قَالَ ،أَصبتما: قَالَ  ،أَو،أَحسنتما: فَقَالَ  ،فَقَرآ،اقْرآ:  � فَقَالَ لَهما رسولُ اِهللا     ،ِقراَءِة صاِحِبهِ 

مـا غَِشـيِني ضـرب ِفـي      � ى النِبـي   فَلَما رأَ ،كَبر علَي ،قَالَ،قَالَ لَهما الَِّذي  ،فَلَما: 
أَِن : ِإنَّ ربي أَرسلَ ِإلَي     : يا أُبي   :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،فَكَأَني أَنظُر ِإلَى ربي فَرقًا    ،صدِري

أَِن اقْرأْه علَى   : فَرد علَي   ،يِنأَنْ هونْ علَى أُمِتي مرت    : فَرددت علَيِه   ،اقْرِأ الْقُرآنَ علَى حرفٍ   
ثُم ،اللَّهم اغِْفـر ِلـأُمِتي    : فَقُلْت  ،ولَك ِبكُلِّ ردٍة رددتها مسأَلَته يوم الِْقيامةِ      ،سبعِة أَحرفٍ 

  ٦٧٨.برهمأَخرت الثَّاِنيةَ ِإلَى يوٍم يرغَب ِإلَي ِفيِه الْخلْق حتى أَ

                                      
  )٥٠٦٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٧٦
 صحيح) -٧٤١) (١٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٧
 )١٩٤١ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٧٤٠) (١٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٨
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فَسِقطَ ِفي  : قَالَ  ،شأْن الْمختِلِفني ِفي الِْقراَءة    � عن أُبي بن كَعب فَحسن النِبي       : ( قَوله  
وسوس ِلي الشيطَان تكِْذيبا ِللنبوِة     : معناه  ) نفِْسي ِمن التكِْذيب ولَا ِإذْ كُنت ِفي الْجاِهِلية         

شد ِمما كُنت علَيِه ِفي الْجاِهِلية ؛ ِلأَنه ِفي الْجاِهِلية كَانَ غَاِفلًا أَو متشكِّكًا فَوسوس لَـه                 أَ
أَنـه  ) سِقطَ ِفي نفِْسي    : ( معنى قَوله   : قَالَ الْقَاِضي ِعياض    . الشيطَان الْجزم ِبالتكِْذيِب    

 ِحري هترتة   ِاعشهدله  : قَالَ  . ة وقَوة      : ( واِهِليت ِفي الْجلَا ِإذْ كُنو (  اهنعطَان   : مـيأَنَّ الش
       ِقدهتعي ا لَمكِْذيبفْسه تغَ ِفي نزا         : قَالَ  . نذ ِبهاخؤا لَا يهلَيع ِمرتسي اِطر ِإذَا لَموِذِه الْخهو

معنى هذَا أَنه وقَع ِفي نفْس أُبي بن كَعـب نزعـة ِمـن         :  الْماِزِري   قَالَ: قَالَ الْقَاِضي   . 
ِبيِدِه ِفي صدره فَفَـاض      � ثُم زالَت ِفي الْحال ِحني ضرب النِبي        ،الشيطَان غَير مستِقرة  

 .عرقًا 
د غَِشيِني ضرب ِفي صدِري فَِفضت عرقًا وكَأَنما        ما قَ  � فَلَما رأَى رسول اللَّه     : ( قَوله  

ِفي صدره تثَبتا لَه ِحـني رآه قَـد    � ضربه : قَالَ الْقَاِضي ) أَنظُر ِإلَى اللَّه عز وجلَّ فَرقًا     
 غَِشيه ذَِلك الْخاِطر الْمذْموم 

مسأَلَة مجابـة  : معناه ) ِبكُلِّ ردة رددتكَها مسأَلَة تسأَلِنيها     ولَك  : ( قَوله سبحانه وتعالَى    
 ٦٧٩وأَما باِقي الدعوات فَمرجوة لَيست قَطِْعية الِْإجابة. قَطْعا 

أحسنت لكـل منـهما ألن       �وهنا كان التعليق على قراءة أيب والصحايب اآلخر بقوله          
ولو بعبارة مغايرة لكلمـة     ،استوجبت التصحيح ،يهما قد قرأ قراءة صحيحة    الصحابيني كل 

 . الصحة بل يكفي أي عبارة تدل على املقصود 
ِإني لَأَظُن رجلًا ، لَو لَـم       : قُلْت لَها   : وعن ِهشاِم بِن عروةَ ، عن أَِبيِه ، عن عاِئشةَ ، قَالَ             

ِإنَّ : ِلأَنَّ اللَّه تعالَى يقُـولُ      : قُلْت  " ِلم ؟   : " مروِة ، ما ضره ، قَالَت       يطُف بين الصفَا والْ   
           ِة ، فَقَالَتاِئِر اللَِّه ِإلَى آِخِر الْآيعش ةَ ِمنورالْمفَا والص " :       هترملَا عِرٍئ وام جح اللَّه ما أَتم

فَلَا جناح علَيِه أَنْ لَا يطَّـوف       : ا والْمروِة ، ولَو كَانَ كَما تقُولُ لَكَانَ         لَم يطُف بين الصفَ   
ِبِهما ، وهلْ تدِري ِفيما كَانَ ذَاك ؟ ِإنما كَانَ ذَاك أَنَّ الْأَنصار كَانوا يِهلُّونَ ِفي الْجاِهِليـِة                  

 ، يقَالُ لَهما ِإساف وناِئلَةُ ، ثُم يِجيئُونَ فَيطُوفُونَ بـين الصـفَا              ِلصنميِن علَى شطِّ الْبحرِ   

                                      
 )١٧٤ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٦٧٩



 ٢٨٩

والْمروِة ، ثُم يحِلقُونَ ، فَلَما جاَء الِْإسلَام كَِرهوا أَنْ يطُوفُوا بينهما ِللَِّذي كَانوا يصـنعونَ                
     ِة ، قَالَتاِهِليِفي الْج :زا ،             فَأَناِئِر اللَِّه ِإلَى آِخِرهعش ةَ ِمنورالْمفَا ولَّ ِإنَّ الصجو زع لَ اللَّه

 فَطَافُوا : قَالَت" 
ما أَرى علَـي جناحـا أَنْ لَـا    : قُلْت ِلعاِئشةَ : وقال ِهشام بن عروةَ ،أَخبرِني أَِبي ، قَالَ  

ِإنَّ الصفَا  : ِلأَنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ      : قُلْت  " ِلم ؟   : " ا والْمروِة ، قَالَت     أَتطَوف بين الصفَ  
  ةَ ، فَقَالَتاِئِر اللَِّه الْآيعش ةَ ِمنورالْمقُولُ ، لَكَانَ : " وا تكَانَ كَم ـِه أَنْ  : لَولَيع احنفَلَا ج

نما أُنِزلَ هذَا ِفي أُناٍس ِمن الْأَنصار كَانوا ِإذَا أَهلُّوا ، أَهلُّوا ِلمنـاةَ ِفـي                لَا يطَّوف ِبِهما ، إِ    
                ِبيالن عوا ما قَِدمِة ، فَلَمورالْمفَا والص نيفُوا بطَّوأَنْ ي مِحلُّ لَهِة ، فَلَا ياِهِليالْج �   ، جِللْح

   وا ذَِلكذَكَر                  نيب طُفي لَم نم جح اللَّه ما أَتِري ، ممةَ ، فَلَعِذِه الْآيالَى هعت لَ اللَّهزفَأَن ، لَه
 "  الصفَا والْمروِة 

يطُـف  ما أَرى علَى أَحٍد لَم      :  � قُلْت ِلعاِئشةَ زوِج النِبي     : وعن عروةَ بِن الزبيِر ، قَالَ       
              ا ، قَالَتمهنيب اِلي أَنْ لَا أَطُوفا أُبمئًا ، ويِة شورالْمفَا والص نيب " :      نا ابي ، ا قُلْتم ِبئْس

، وطَاف الْمسِلمونَ ، فَكَانت سنةً وِإنما كَانَ مـن أَهـلَّ             � أُخِتي ، طَاف رسولُ اللَِّه      
لطَّاِغيِة الَِّتي ِبالْمشلَِّل ، لَا يطُوفُونَ بين الصفَا والْمروِة ، فَلَما كَانَ الِْإسـلَام سـأَلْنا                ِلمناةَ ا 
  ِبيلَّ         � النجو زع لَ اللَّهز؟ فَأَن ذَِلك نع :         جح ناِئِر اللَِّه ، فَمعش ةَ ِمنورالْمفَا وِإنَّ الص

الْب                 تقُولُ ، لَكَانا تكَم تكَان لَوا ، وِبِهم فطَّوِه أَنْ يلَيع احنفَلَا ج رمتأَِو اع تفَلَـا  : ي
فَذَكَرت ذَِلك ِلأَِبي بكِْر بِن عبِد الـرحمِن        : قَالَ الزهِري   " جناح علَيِه أَنْ لَا يطَّوف ِبِهما       

ِإنَّ هذَا الِْعلْم ، ولَقَد سِمعت ِرجالًا ِمن        : " ِث بِن ِهشاٍم ، فَأَعجبه ذَِلك ، وقَالَ         بِن الْحارِ 
ِإنَّ : ِإنما كَانَ من لَا يطُوف بين الصفَا والْمروِة ِمن الْعرِب ، يقُولُونَ             : أَهِل الِْعلِْم يقُولُونَ    

  ه نيا بافَنار           طَوصالْأَن ونَ ِمنرِة ، وقَالَ آخاِهِليِر الْجأَم ِن ِمنيرجِن الْحـا    : ذَينـا أُِمرمِإن
ِإنَّ الصـفَا   : ِبالطَّواِف ِبالْبيِت ولَم نؤمر ِبِه بين الصفَا والْمروِة ، فَأَنزلَ اللَّه عـز وجـلَّ                

  عش ةَ ِمنورالْمِن       . اِئِر اللَِّه   ومحِد الربع نكِْر بو بلَـاِء        : قَالَ أَبؤِفـي ه لَـتزن ا قَداهفَأُر
وحدثَِني محمد بن راِفٍع ، حدثَنا حجين بن الْمثَنى ، حدثَنا لَيثٌ ، عن عقَيٍل ،                " وهؤلَاِء  

      هاٍب ، أَنِن ِشهِن ابِر ، قَالَ       : قَالَ  عيبالز نةُ بورِني عربأَخ :       ـاقسـةَ ، واِئشع ـأَلْتس
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يـا  : عن ذَِلك فَقَالُوا     � فَلَما سأَلُوا رسولَ اللَِّه     : الْحِديثَ ِبنحِوِه ، وقَالَ ِفي الْحِديِث       
         طُوفأَنْ ن جرحتا نا كُنولَ اللَِّه ، ِإنسلَّ        رجو زع لَ اللَّهزِة ، فَأَنورالْمفَا وفَا  : ِبالصِإنَّ الص

                  ا قَالَـتِبِهم فطَّوِه أَنْ يلَيع احنفَلَا ج رمتأَِو اع تيالْب جح ناِئِر اللَِّه ، فَمعش ةَ ِمنورالْمو
واف بينهما ، فَلَيس ِلأَحٍد أَنْ يترك الطَّـواف ِبِهمـا           الطَّ � قَد سن رسولُ اللَِّه     : عاِئشةُ  

"٦٨٠ 
 : اخلالصة

وتفيد الطالب اآلخـرين    ،تفيد ايب يف تصحيح إجابته    ،التعليق على إجابة املتعلم    ) ١(
 .يف قبول اإلجابة أو رفضها 

وقـد تكـون   ،وقد تكون اإلجابـة صـحيحة جزئياً      ،قد تكون اإلجابة صحيحة    ) ٢(
 إجابة ما يناسبها من عبارات التعليق ولكل .خطأ

 . اإلجابة اخلاطئة يراعى فيها نفسية الطالب وروحه املعنوية  ) ٣(

بل أي عبارة تدل علـى املقصـود       ) خطأ  ،صحيح( ال يلزم أن يتقيد املعلم بلفظ        ) ٤(
 ) وحنوه . اجلواب غري مكتمل ،حتتاج العبارة إىل تصحيح أكثر،ممتاز،جيد،كأحسنت(

 ــــــــ
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متضمخا ِبالزعفَراِن، علَيِه جبـةٌ،      � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     :" عن صفْوانَ بِن أُميةَ، أَنه قَالَ     
أَِتموا الْحج والْعمرةَ   و:  " فَأَنزلَ اللَّه : كَيف تأْمرِني يا رسولَ اللَِّه ِفي عمرِتي ؟ قَالَ        : فَقَالَ
الِْق عنك  : ها أَناذَا، فَقَالَ لَه   : أَين الساِئلُ عِن الْعمرِة ؟ فَقَالَ     :  � فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،"ِللَِّه  

            ا ِفي حاِنعِني صعي تا كُنم ثُم ،تطَعتا اسم ِشقنتاسِسلْ وأَغْت ثُم كابِفي   ِثي هعنفَاص ،كج
ِتكرم٦٨١"ع. 

                                      
 باب بياِن أَنَّ السعي بين الصفَا والْمروِة ركْن لَا يِصح الْحـج             >>ِكتاب الْحج   >> - املكرت   -صحيح مسلم  - ٦٨٠

 <<)٣١٤٢-٣١٣٨(  
 صحيح) ١٧٩٤) (١٠ / ٢ (-تفسري ابن أيب حامت  - ٦٨١
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 وهو ِبالِْجعرانِة وعلَيِه    - � -أَنَّ رجالً أَتى النِبى     : عن صفْوانَ بِن يعلَى بِن أُميةَ عن أَِبيِه         و
يا رسولَ اللَِّه كَيف تأْمرِنى أَنْ      : لَ  جبةٌ وعلَيِه أَثَر الْخلُوِق قَالَ همام أَو قَالَ أَثَر الصفْرِة فَقَا          

فَسِتر ِبثَوٍب قَالَ وكَانَ يعلَى     :  قَالَ   - � -فَأَنزلَ اللَّه علَى النِبى     : أَصنع ِفى عمرِتى؟ قَالَ     
يِه الْوحى قَالَ فَقَالَ عمر      وقَد نزلَ علَ   - � -وِددت لَو أَنى قَد رأَيت رسولَ اللَِّه        : يقُولُ  

قَالَ فَرفَـع   . نعم:  وقَد أُنِزلَ علَيِه الْوحى قُلْت       - � -أَيسرك أَنْ تنظُر ِإلَى رسوِل اللَِّه       : 
 فَلَما سرى عنه قَالَ     طَرف الثَّوِب فَنظَرت ِإلَيِه ولَه غَِطيطٌ قَالَ همام أَحِسبه كَغِطيِط الْبكْرِ          

: »                 قَـالَ أَثَـر لُوِق أَوالْخ أَثَر كناغِْسلْ عةَ وبِذِه الْجه كنع لَعِة اخرمِن الْعاِئلَ عالس نأَي
 .٦٨٢»الصفْرِة واصنع ِفى عمرِتك كَما تصنع ِفى حجِك 

 ِإذَا  - � -سأَلْت عمر رِضى اللَّه عنه أَنْ يِريِنى النِبـى          : رِشى قَالَ   عن يعلَى بِن أُميةَ الْقُ    و
نزلَ علَيِه الْقُرآنَ فَبينا نحن معه ِفى سفٍَر ِإذْ أَتاه رجلٌ علَيِه جبةٌ ِبها ردع ِمن زعفَراٍن فَقَالَ                  

 :   ولَ اللَِّه ِإنسا ري           ِبىالن هنع كَتى فَسونَ ِمنرخسي اسِإنَّ النِة ورمِبالْع تمرى أَح- � - 
فَقَام الرجـلُ  . »أَين الساِئلُ عِن الْعمرِة     « :وأُنِزلَ علَيِه الْوحى فَذَكَر الْحِديثَ قَالَ ثُم قَالَ         

تك هِذِه وما كُنت صاِنعا ِفى حجك ِإذَا أَحرمت فَاصـنعه ِفـى             انزع عنك جب  « :فَقَالَ  
 ِتكرم٦٨٣»ع . 

مث بعد  ،مث نزل عليه الوحي   ،ليشد انتباهه أكثر  ،يف هذا احلديث الشريف أخر جواب السائل      
 .ذلك سال عنه وأعطاه اجلواب وصحح له خطأه 

 جاَء رجلٌ من أَهِل ِمصر حج الْبيـت فَـرأَى قَومـا              :- هو ابن موهٍب     -وقال عثْمانُ   
قَالَ فَمِن الشيخ ِفيِهم قَالُوا عبد اللَِّه بـن        . فَقَالَ من هؤالَِء الْقَوم قَالَ هؤالَِء قُريش        ،جلُوسا
  رمٍء فَ        . عىش نع اِئلُكى سِإن رمع نا ابٍد قَالَ         قَالَ يأُح موي انَ فَرثْمأَنَّ ع لَمعلْ تثِْنى هدح
  معن .    معقَالَ ن دهشي لَمٍر ودب نع بيغت هأَن لَمعـِة    . قَالَ تعيب ـنع ـبيغت هأَن لَمعقَالَ ت

 معا قَالَ نهدهشي اِن فَلَموضقَالَ اللَّ. الر رأَكْب ه. 

                                      
 صحيح) ٩٣٦٤)(٥٦ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٦٨٢
 صحيح)  ٩٣٦٧) (٥٦ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٦٨٣
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                لَه غَفَرو هنفَا عع أَنَّ اللَّه دهٍد فَأَشأُح موي هارا ِفرأَم لَك نيالَ أُبعت رمع نقَالَ اب ،  هبيغا تأَمو
  -لَ لَه رسولُ اللَِّه     فَقَا، وكَانت مِريضةً  - �  -فَِإنه كَانت تحته ِبنت رسوِل اللَِّه       ،عن بدرٍ 

� - »          همهسا وردب ِهدش نٍل ِممجر رأَج ِإنَّ لَك « .       اِن فَلَـووضِة الرعيب نع هبيغا تأَمو
 عثْمـانَ   - �  -كَانَ أَحد أَعز ِببطِْن مكَّةَ ِمن عثْمانَ لَبعثَه مكَانه فَبعثَ رسـولُ اللَّـِه               

 ِبيـِدِه   - �  -فَقَالَ رسولُ اللَّـِه     ،وكَانت بيعةُ الرضواِن بعد ما ذَهب عثْمانُ ِإلَى مكَّةَ        
فَقَالَ لَه ابـن    . » هِذِه ِلعثْمانَ   « فَقَالَ  ،فَضرب ِبها علَى يِدهِ   . » هِذِه يد عثْمانَ    « الْيمنى  

اذْه رمعكعا اآلنَ مِبه ٦٨٤ب .  
الذي يظهر من سياقه أن السائل كـان ممـن          " هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد إخل       : "قوله

يتعصب على عثمان فأراد باملسائل الثالث أن يقرر معتقده فيه، ولذلك كرب مستحسنا ملا              
راده ملـا   كأن ابن عمر فهم منه م     " تعال أبني لك  : قال ابن عمر  : "قوله. أجابه به ابن عمر   

كرب، وإال لو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر باجلواب، وحاصله أنه عابه بثالثة أشياء                
أما الفرار فبالعفو، وأما التخلف فباألمر، وقد حصل        : فأظهر له ابن عمر العذر عن مجيعها      

له مقصود من شهد من ترتب األمرين الدنيوي وهو السهم واألخروي وهو األجر، وأما              
خري لعثمان من يده كما ثبـت        �  فكان مأذونا له يف ذلك أيضا، ويد رسول اهللا           البيعة

ذلك أيضا عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرمحن بن عـوف        
. مل ترفع صوتك علي؟ فذكر األمور الثالثة، فأجابه مبثل ما أجاب به ابن عمـر              : فقال له 

 .خري يل من مييين �  فشمال رسول اهللا: قال يف هذه
أي اقرن هذا العذر باجلواب حىت ال يبقى        " اذهب ا اآلن معك   : فقال له ابن عمر   : "قوله

قال له ابـن  . وقال الطييب . لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان           
  ٦٨٥عمر كما به، أي توجه مبا متسكت به فإنه ال ينفعك بعدما بينت لك

 ِن الْحِن قَالَ   وعس :     ِبيِإلَى الن وزجع تأَت � ،  ـولَ اللَّـهِ    : فَقَالَتسا رأَنْ    ،ي اللَّـه عاد
: فَولَّت تبِكي فَقَالَ    : قَالَ  " ِإنَّ الْجنةَ لَا تدخلُها عجوز      ،يا أُم فُلَانٍ  : " فَقَالَ  ،يدِخلَِني الْجنةَ 

                                      
  )٣٦٩٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٨٤
 )٥٩ / ٧ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٨٥
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ِإنـا أَنشـأْناهن ِإنشـاًء      : ِإنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ     "  لَا تدخلُها وِهي عجوز      أَخِبروها أَنها " 
 ٦٨٦" فَجعلْناهن أَبكَارا عربا أَترابا 

من هِذِه  : " فَقَالَ  ،وِعنِدي عجوز ِمن بِني عاِمرٍ     � دخلَ علَي النِبي    : قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 
ِإنَّ الْجنةَ لَا تدخلُها عجـوز      : " فَقَالَ  ،خالَاِتي: أَو قَالَت   ،ِمن أَخواِلي : قَالَت  " الْعجوز ؟   

: " فَقَالَ  ،الَِّتي لَِقيِت الْمرأَةُ   � فَذَكَرت عاِئشةُ ِللنِبي    : قَالَ  ،قَالَ فَكَبر ذَِلك ِمن الْعجوزِ    ،"
 لِْقِهنخ رلْقًا غَيخ ِبِهن ِبتنلَّ يجو ز٦٨٧"ِإنَّ اهللا ع  

ادع اللَّـه أَنْ    ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَت  ،أَتته عجوز ِمن الْأَنصارِ    � أَنَّ نِبي اللَِّه    ،وعن عاِئشةَ 
 � فَـذَهب نِبـي اللَّـِه       ،" الْجنةَ لَا يدخلُها عجوز      ِإنَّ: " فَقَالَ نِبي اللَِّه    ،يدِخلَِني الْجنةَ 

فَقَالَ نِبي  ،لَقَد لَِقيت ِمن كَِلمِتك مشقَّةً وِشدةً     : فَقَالَت عاِئشةُ   ،ثُم رجع ِإلَى عاِئشةَ   ،فَصلَّى
 ٦٨٨"لَهن الْجنةَ حولَهن أَبكَارا ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَدخ،ِإنَّ ذَِلك كَذَِلك: "  � اللَِّه 

بل وهي  ،وهو أا لن تدخل اجلنة وهي عجوز      ، ويف هذا احلديث أخر اجلواب لبيان احلكم      
 .شابة 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنى عالَجت امـرأَةً         - � -جاَء رجلٌ ِإلَى النِبى     : وعن عبِد اللَِّه قَالَ     
فَقَالَ . قْصى الْمِدينِة وِإنى أَصبت ِمنها ما دونَ أَنْ أَمسها فَأَنا هذَا فَاقِْض ِفى ما ِشئْت              ِفى أَ 

      هنع اللَّه ِضىر رمع لَه :     كفْسن ترتس لَو اللَّه كرتس قَالَ  . لَقَد :     ِبىِه النلَيع دري لَمو- � 
- يش        ِبىالن هعبفَأَت طَلَقلُ فَانجالر ةَ        - � -ئًا فَقَامِذِه اآليِه هلَيالَ عفَت اهعالً دجأَِقـِم  { رو

             ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي نلَفًا مزاِر وهفَِي النالَةَ طَرالص
بلْ ِللناِس  « :يا نِبى اللَِّه هذَا لَه خاصةً؟ قَالَ        : سورة هود فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم       ) ١١٤(} 

 .٦٨٩»كَافَّةً 

                                      
٦٨٦ -  ِمِذيرةُ ِللتِديمحاِئلُ الْممصحيح لغريه ) ٢٣٨(الش 
٦٨٧ -  اِنيبهٍم الْأَصيعانَ ِلأَِبي نهبأَص اربصحيح لغريه ) ٤٠٦٠٥(أَخ 

  النكات املتضمنة آيات قرآنية٦٣٠٧٢رقم الفتوى ) ٢٥٤٦ / ٩ (-المية معدلة انظر فتاوى الشبكة اإلس
٦٨٨ -  اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعصحيح لغريه ) ٥٧٠٣(الْم 
 )٧١٨٠ (- املكرت -ومسلم) ١٧٥٤٠)(٢٤١ / ٨ (- حيدر آباد - السنن الكربى للبيهقي - ٦٨٩
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ِإنـي أَخـذْت امـرأَةً ِفـي        : فَقَـالَ   ، � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     : قَالَ  ،وعِن ابِن مسعودٍ  
ثُم ،فَلَم يقُلْ لَه شيئًا   ،فَافْعلْ ِبي ما ِشئْت   ،ها كُلَّ شيٍء ِإالَّ أَني لَم أَنِكحها      فَأَصبت ِمن ،الْبستاِن

اهعةَ     ،دِذِه اآليِه هلَيأَ علِ      {: فَقَراللَّي لَفًا ِمنزاِر وهفَِي النالَةَ طَرأَِقِم الص،   نذِْهباِت ينسِإنَّ الْح
  ٦٩٠]. هود[} السيئَاِت

فَضممتها ِإلَـي   ،ِإني لَِقيت امرأَةً ِفي الْبستانِ    ،يا رسولَ اهللاِ  : قَالَ رجلٌ   : قَالَ  ،وعن عبِد اهللاِ  
فَأَنزلَ ، � فَسكَت رسولُ اِهللا    ،وفَعلْت ِبها كُلَّ شيٍء ِإالَّ أَني لَم أُجاِمعها       ،وقَبلْتها وباشرتها 
ِإنَّ الْحسـناِت يـذِْهبن     ،أَِقِم الصالَةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمـن اللَّيـلِ        {: اللَّه جلَّ وعالَ    

فَقَالُ ،فَقَرأَها علَيـهِ ، � فَدعاه رسوِل اِهللا : قَالَ ] هود[} ذَِلك ِذكْرى ِللذَّاِكِرين  ،السيئَاِت
 رمع :ولَ اِهللايسولُ اِهللا ،ا رسةً ؟ فَقَالَ راصخ اِس كَافَّةً:  � أَلَهلْ ِللن٦٩١.ب 

يا رسولَ اِهللا ِإني أَصـبت      : فَقَالَ   � جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اِهللا      : وقَالَ واِثلَةُ بن اَألسقَِع     
  لَيع ها فَأَِقمدقَالَ  ،ح : هنع ضرقَالَ   ثُ،فَأَع ولَ اهللاِ  : مسا ري،      ـها فَأَِقمـدح تـبـي أَصِإن

لَيع، هنع ضرالَةُ  ،فَأَعِت الصأُِقيم ثُم، لَّما سولَ اهللاِ  : قَالَ  ،فَلَمسا ري،    ها فَأَِقمدح تبي أَصِإن
لَيولُ اِهللا    ،عسأَقْ   :  � فَقَالَ ر ِحني أْتضولْ ت؟ قَالَ    ه لْتب :معـا ؟    : قَالَ  ،ننعم تلَّيص
 ٦٩٢."فَِإنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك،فَاذْهب: قَالَ ،نعم: قَالَ 

 ِفى الْمسِجِد ونحن قُعود معه ِإذْ جاَء رجـلٌ          - � -بينما رسولُ اللَِّه    : وقال أَبو أُمامةَ    
 ثُم أَعاد   - � -فَسكَت عنه رسولُ اللَِّه     . لَِّه ِإنى أَصبت حدا فَأَِقمه علَى     فَقَالَ يا رسولَ ال   

        لَىع ها فَأَِقمدح تبى أَصولَ اللَِّه ِإنسا رفَقَالَ ي .      فرصا انالَةُ فَلَمِت الصأُِقيمو هنع كَتفَس
 ِحني انصرف واتبعـت     - � - أَبو أُمامةَ فَاتبع الرجلُ رسولَ اللَِّه         قَالَ - � -نِبى اللَِّه   

 فَقَالَ يـا    - � - أَنظُر ما يرد علَى الرجِل فَلَِحق الرجلُ رسولَ اللَِّه           - � -رسولَ اللَِّه   
 « - � - فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه      - قَالَ أَبو أُمامةَ     -ى  رسولَ اللَِّه ِإنى أَصبت حدا فَأَِقمه علَ      

قَالَ بلَى يا رسولَ    . »أَرأَيت ِحني خرجت ِمن بيِتك أَلَيس قَد توضأْت فَأَحسنت الْوضوَء           

                                      
 صحيح) ١٧٢٨) (١٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٠
 صحيح) ١٧٣٠) (٢٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩١
 صحيح) ١٧٢٧) (١٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٢
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 -قَالَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه      . رسولَ اللَّهِ  فَقَالَ نعم يا  . »ثُم شِهدت الصالَةَ معنا     « قَالَ  . اللَِّه
� - »  كدح لَك غَفَر قَد قَالَ -فَِإنَّ اللَّه أَو - كب٦٩٣» ذَن. 

ذهب بعض أهل العصر إىل أن احلسنات تكفر الذنوب، واستدل ذه           : وقال ابن عبد الرب   
ويرد احلث على التوبة يف أي      : الق. اآلية وغريها من اآليات واألحاديث الظاهرة يف ذلك       

واسـتدل ـذا    . كبرية، فلو كانت احلسنات تكفر مجيع السيئات ملا احتاج إىل التوبـة           
احلديث على عدم وجوب احلد يف القبلة واللمس وحنومها، وعلى سقوط التعزيز عمن أتى              

مـع امـرأة    واستنبط منه ابن املنذر أنه ال حد على من وجد           . شيئا منها وجاء تائبا نادما    
 ٦٩٤.أجنبية يف ثوب واحد

هذه األحاديث كلها أيضا فيها من الرجاء ما فيها فمـن ذلـك أن              : " وقال ابن عثيمني    
الصلوات اخلمس تكفر السيئات اليت قبلها كما يف قصة الرجل الذي أصاب مـن امـرأة                

ل أن يقيمه عليه، فإن الصالة هي أفضل أعما        �قبلة، والذي أصاب حدا وطلب من النيب        
وأَِقِم الصالَةَ طَرفَي النهاِر وزلَفًا من اللَّيـِل ِإنَّ   : البدن وهي تذهب السيئات، قال اهللا تعاىل      

  ٦٩٥."الْحسناِت يذِْهبن السيئَاِت 
ولكن تأخري اجلواب ملصلحة ال حرج فيه ،وأما إذا كان السائل مضطرا ، وكـان               : قلت  

ابته ، فتجب إجابته يف هذه احلال ، فقد عاتـب اهللا تعـاىل              باإلمكان وقف احلديث وإح   
 عندما جاءه ابن أم مكتوم رضي اهللا عنه يسأل عن بعض أمور دينـه ،فكـره                 �رسوله  

{ : قال تعـاىل     ، - طمعاً بإسالمهم  – إجابته وقطع حديثه مع زعماء قريش        �الرسول  
أَو يـذَّكَّر فَتنفَعـه   ) ٣( يدِريك لَعلَّه يزكَّـى    وما) ٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى    ) ١(عبس وتولَّى   

                                      
  )٧١٨٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٩٣
أصبت حدا أي أصبت ذنبا يوجـب علـي         : ما أمر به اهللا تعاىل من العقاب ملن أذنب ذنبا ، ومعىن قوله              : احلد  : حدا
 .حدا
 )٣٥٧ / ٨ (-فتح الباري البن حجر  - ٦٩٤
 )٦٠ / ٣ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٦٩٥
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وأَما من  ) ٧(وما علَيك أَلَّا يزكَّى     ) ٦(فَأَنت لَه تصدى    ) ٥(أَما مِن استغنى    ) ٤(الذِّكْرى  
 ]١٠ - ١: س عب[}) ١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(جاَءك يسعى 

دخلْت علَى عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها وِعندها رجلٌ مكْفُوف         : وعن مسِلِم بِن صبيٍح ، قَالَ       
            ِل ، فَقُلْتسِبالْع اهِإي هطِْعمتو ، جراُألت لَه قَطِّعت ِهي؟ فَقَا      : ، و ِمِننيؤالْم ا أُمذَا يه نم لَت

 :            هِبيالَى ِفيِه نعتو كاربت اللَّه باتوٍم الَِّذي عكْتم أُم نذَا ابه �    قَالَت ، :    ِبـيى النأَت � 
ى أَنْ  علَيِهما ، فَنزلَت عبس وتولَّ     � ابن أُم مكْتوٍم وِعنده عتبةُ وشيبةُ ، فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه           

 ٦٩٦"جاَءه اَألعمى ابن أُم مكْتوٍم 
يوماً يخاِطب أَحد سادِة قُِريٍش ، وقَد طَِمع ِفي ِإسالَِمِه ، فَبينما كَـانَ         �كَانَ رسولُ اِهللا    

انَ أَسلَم ، قَِدمياً ، وهـاجر       يتحدثُ ِإلَيِه ، ِإذْ أَقْبلَ ابن أُم مكْتوٍم ، وهو رجلٌ أَعمى ، وكَ             
وود . ِإلَى املَِدينِة ، وقَد جاَء ِإلَى النِبي ِليسأَلَه عن شيٍء ، وأَلَح علَى النِبي ِفـي السـؤاِل                   

             تم ِمن كَّنمتِلي ، ِتلْك هتاعوٍم ، سكْتم أُم ناب كَف أَنْ لَو ِبيِل     النجالر ذَِلك عِديِثِه مِة حاِبع
وعبس ِفي وجِه ابِن أُم مكْتوٍم وأَعرض عنه ، وأَقْبلَ علَـى اآلخـِر ،       . ، طَمعاً ِفي ِهدايِتِه     

 الكَِرمي ولَهساِتباً رعاِت مِذِه اآليالَى هعلَ اُهللا تزفَأَن. 
: بعد ذَِلك يهش البِن أُم مكْتوٍم ، ويلْقَاه ِبالِعنايِة والتكِْرِمي ويقُولُ لَه              � فَكَانَ رسولُ اِهللا    

 ٦٩٧ .أَهالً ِبمن عاتبِني ِفيِه ربي 
 .أَنَّ الرسولَ قَطَّب وجهه كَاِرهاً وأَعرض : ومعنى اآليِة 

    ي اَءهج ى قَدمَألنَّ األع                ـهأَن ـعوِل ، مسِديثَ الرح قَطَعوِر ِديِنِه ، وأُم ٍر ِمنأَم نأَلُ عس
ِبسبِب عماه يستِحق مِزيداً ِمن الرفِْق والرأْفَِة ، فَكَيف يِليق ِبـك أَنْ تخصـه ِبـاجلَفْوِة                 

 واِإلعراِض؟
 .فَقَد يتطَهر ِبما يسمعه ِمنك ، وينتِفع ِبِه وما يدِريك حالَ هذَا اَألعمى؟ 
 كِعظَتو اكِذكْر هنفعِعظُ فَتتي أَو. 

                                      
 صحيح) ٦٦٧١( املستدرك للحاكم - ٦٩٦
 )٣٦٣ / ١ (-سرية ابن هشام  انظر  - ٦٩٧
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فَأَنت تتعرض لَه ، وتهتم ِبتبِليِغِه الدعوةَ ، لَعلَّـه          . أَما مِن استغنى ِبماِلِه وقُوِتِه عِن اِإليماِن        
 .يهتِدي 

            ـتالَـِة ، فَأَناجلَهِك وـراِن الشرأَد ِمن رطَّهتأَنْ الَ يالَِلِه ، ولَى ضقَى عبأَنْ ي كرضا يمو 
 .رسولٌ مبلِّغٌ وقَد أَديت ِرسالَتك علَى أَكْمِل وجٍه 

وهو يخشى ربه   .الِعلِْم واهلُدى والتقْرِب ِمن ربِه       وأَما من جاَءك يسعى مسِرعاً ِفي طَلَِب        
فَأَنت تتلَهى وتتشاغَلُ عنه ، وتعِرض عن ِإجابِتِه ، والـرد           . ، ويحذَر الوقُوع ِفي الغوايِة      

 ٦٩٨".علَيِه 
لنسب، أو املال واجلاه، فهي إمنـا       إنه ال جمال لالمتيازات يف دعوة احلق بسبب احلسب وا         

جاءت لتأصيل النظرة إىل اإلنسان وبيان وحدة األصل، وما تقتضيه من املساواة والتكافؤ،             
من هنا ميكن تعليل شدة أسلوب العتاب الذي وجهه اهللا تعاىل لرسوله لالهتمام الكـبري               

 رضـي اهللا    -الذي أظهره أليب بن خلف، على حساب استقباله البن أم مكتوم الضعيف             
 .، فابن أم مكتوم يرجح يف ميزان احلق على الباليني من أمثال أيب بن خلف لعنه اهللا-عنه 

وكانت هلذه القصة دروس وعرب، استفاد منها الرعيل األول، ومن جـاء بعـدهم مـن                
املسلمني ومن أهم هذه الدروس، اإلقبال على املؤمنني، على الدعاة البالغ، وليس عليهم             

رسـول اهللا    � فلو مل يكن نبينا حممد       � يف قصة األعمى دليل على نبوة حممد        اهلداية،  
ولو كان كامتًا شـيئًا مـن    � لكتم هذه احلادثة، ومل خيرب الناس ا ملا فيها من عتاب له   

الوحي لكتم هذه اآليات وآيات قصة زيد وزينب بنت جحش، فعلى الدعاة تقدمي أهـل               
 ٦٩٩.اخلري واإلميان

 :اخلالصة   
 .جيوز تأجري اجلواب إذا كان السائل غري مضطر للجواب حاالً  ) ١(

                                      
 )٥٦٣٦ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٦٩٨
دان املستفاد من قصص القرآن، عبد الكرمي زي      : وانظر) ٢٤٤ / ١ (-السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث        - ٦٩٩

)٢/٨٩.( 
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 .جيوز تأخري اجلواب حىت يعرف حىت مقصد السائل من سؤاله  ) ٢(

 جيوز تأجري اجلواب لبيان احلكم املترتب عليه  ) ٣(

ال جيوز تأخري اجلواب إذا ترتب عليه مفسدة أو كـان السـائل مضـطرا                ) ٤(
 .وباإلمكان إيقاف الدرس 

 ــــــــ
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أَخِبرنا ،يا رسولَ اهللاِ  : جاَء أَعراِبي علِْوي جِريٌء جاٍف فَقَالَ       : قَالَ  ،عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو    
أَم ِإذَا ِمـت  أَِهي ِإلَيك حيثُ كُنت ؟ أَم ِإلَى أَرٍض معروفٍَة ؟ أَم ِلقَوٍم خاصةً ؟           ،عِن الِْهجرةِ 

ها أَنا ذَا يـا     : أَين الساِئلُ ؟ قَالَ     : ثُم قَالَ   ، � فَسكَت عنه رسولُ اِهللا     : انقَطَعت ؟ قَالَ    
ثُم أَنت مهـاِجر وِإنْ     ،الِْهجرةُ أَنْ تهجر الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن        : قَالَ  ،رسولَ اهللاِ 

 .ِمت ِفي الْحضِر
أَخلْق ،أَخِبرنا عن ِثياِب أَهـِل الْجنـةِ      ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ رجلٌ   : قَالَ عبد اِهللا بن عمٍرو      

لَقخ؟   ،ت جسنت جسن ولُ اِهللا    ،أَمسر كَتمِ   � فَسالْقَو ضعب ِحكضولُ اِهللا    ،وسفَقَالَ ر � 
 :ولُ اِهللا             ِممسقَالَ ر ا ؟ ثُماِلمأَلُ عساِهٍل يج كُونَ ؟ أَِمنحضاِئلُ ؟ قَالَ     :  �  تالس نأَي :

بلْ تتشقَّق عنهـا    ،بلْ تتشقَّق عنها ثَمر الْجنةِ    :  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،ها أَنا ذَا يا رسولَ اهللاِ     
يا عبـد   : وما تقُولُ ِفي الِْهجرِة والِْجهاِد ؟ فَقَالَ        ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقُلْت  ،مرتيِنثَمر الْجنِة   

وِإنْ ،فَِإنك ِإنْ قُِتلْت فَارا بعثَك اللَّه فَـارا       ،وابدأْ ِبنفِْسك فَجاِهدها  ،ابدأْ ِبنفِْسك فَاغْزها  ،اِهللا
 ٧٠٠.وِإنْ قُِتلْت صاِبرا محتِسبا بعثَك اللَّه صاِبرا محتِسبا،يا بعثَك اللَّه مراِئياقُِتلْت مراِئ

                                      
 حسن) ٢٣٩١) (٣٥ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٧٠٠
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ِثيابنا ِفي الْجنِة ننسجها    : فَقَالَ   � جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي     : وعن جاِبٍر رِضي اهللا عنه قَالَ       
  ا ؟ فَضِدينرسول اهللا     ِبأَي ابحأَص ِحك �    اِبيرأَلُ     : فَقَالَ الْأَعساِهٍل يج كُونَ ِمنحضت ِلم

 .٧٠١" صدقْت يا أَعراِبي ولَِكنها ثَمرات : "  � فقال النيب ! عاملاً ؟ 
  اٍن الْقَاصنِن حِق بدزِن الْفَرِديثًا : قَالَ ،وعح ثُكُمدقَلِْبـي  أَالَ أُح ـاهعوو ايأُذُن هتِمعس، لَم

فَمررنا ِبعبِد اِهللا بِن عمِرو بِن      ،أَنسه بعد ؟ خرجت أَنا وعبيد اِهللا بن حيدةَ ِفي طَِريِق الشامِ           
يـا  : فَقَـالَ   ،جاٍف جِريءٌ أَعراِبي  ،جاَء رجلٌ ِمن قَوِمكُما   : فَقَالَ  ،فَذَكَر الْحِديثَ ،الْعاِص

أَم ِإذَا مـت  ،أَو ِلقَوٍم خاصةً،أَم ِإلَى أَرٍض معلُومٍة،ِإلَيك حيثُما كُنت،أَين الِْهجرةُ،رسولَ اهللاِ 
: رِة ؟ قَالَ    أَين الساِئلُ عِن الِْهج   : ثُم قَالَ   ،ساعةً � فَسكَت رسولُ اِهللا    : انقَطَعت ؟ قَالَ    

وِإنْ مـت   ،ِإذَا أَقَمت الصالَةَ وآتيت الزكَاةَ فَأَنت مهـاِجر       : قَالَ  ،ها أَنا ذَا يا رسولَ اهللاِ     
ِثياب أَرأَيت  ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ،ثُم قَام رجلٌ  : قَالَ  ،يعِني أَرضا ِبالْيمامةِ  : قَالَ  ،ِبالْحضرمِة
فَكَأَنَّ الْقَوم تعجبوا ِمن مسـأَلَِة      : أَم تشقَّق عنه ثَمر الْجنِة ؟ قَالَ        ،أَتنسج نسجا ،أَهِل الْجنةِ 

أَيـن  : ثُم قَالَ   ،فَسكَت هنيةً : ما تعجبونَ ِمن جاِهٍل يسأَلُ عاِلما ؟ قَالَ         : اَألعراِبي فَقَالَ   
 ٧٠٢.بلْ تشقَّق عن ثَمِر الْجنِة،الَ: قَالَ ،أَنا: الساِئلُ عن ِثياِب الْجنِة ؟ قَالَ 

فَجعلَِت الـريح   ،وكَانَ دِقيق الساقَينِ  ،أَنه كَانَ يجتِني ِسواكًا ِمن اَألراكِ     ،وعِن ابِن مسعودٍ  
هكْفَؤالْقَ ،ت ِحكفَض هِمن مولُ اِهللا    ،وسكُونَ ؟ قَالُوا     :  � فَقَالَ رحضت اهللاِ  : ِمم ِبيا ني،  ِمـن

 ٧٠٣."لَهما أَثْقَلُ ِفي الِْميزاِن ِمن أُحٍد،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه: فَقَالَ ،ِدقَِّة ساقَيِه
   ةَ قَالَتلَمس أُم نٍم ِإلَى ال    : وعلَيس أُم اَءتج  ِبين �  ،ولَ اِهللا    : فَقَالَتسا رِإنَّ اَهللا لَـا    ، ي

ِإذَا : "  � يستحِيي ِمن الْحق فَهلْ علَى الْمرأَِة ِمن غُسٍل ِإذَا احتلَمت ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا               
: أَو تحتِلم الْمرأَةُ ؟ فَقَالَ    ،  اِهللا   يا رسولَ : وقَالَت، وغَطَّت أُم سلَمةَ وجهها     " رأَِت الْماَء   

 ٧٠٤"تِربت يداِك ِبما يشِبهها ولَدها ؟ " 

                                      
 حسن ) ٤٦٠٧) (٦٦٨ / ١٨ (-املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية  - ٧٠١
 حسن) ٦٨٩٠) (٦٧٩ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٠٢
 صحيح) ٣٩٩١) (١١٣ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٠٣
 صحيح ) ٢٦٦١)(٨٨ / ٧ (-شرح مشكل اآلثار  - ٧٠٤



 ٣٠٠

 فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّه       - �  -وعن أُم سلَمةَ قَالَت جاَءت أُم سلَيٍم ِإلَى رسوِل اللَِّه           
   قالْح ِيى ِمنحتسفَ،الَ ي           ِبـىقَالَ الن تلَمتٍل ِإذَا احغُس أَِة ِمنرلَى الْملْ عِإذَا  « - �  -ه

 وقَالَت يا رسولَ اللَِّه وتحتِلم الْمـرأَةُ        - تعِنى وجهها    -فَغطَّت أُم سلَمةَ    . » رأَِت الْماَء   
 .٧٠٥» ها ولَدها نعم تِربت يِمينِك فَِبم يشِبه« قَالَ 

               قالْح ِحى ِمنتسالَ ي ولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّهسا ري ٍم قَالَتلَيس ةَ أَنَّ أُملَمس أُم نأَِة   ،وعرلَى الْملْ عه
 أَتحتِلم الْمرأَةُ   فَضِحكَت أُم سلَمةَ فَقَالَت   . » نعم ِإذَا رأَِت الْماَء     « غُسلٌ ِإذَا احتلَمت قَالَ     

 ِبىلَِد  « - �  -فَقَالَ النالْو هبش ٧٠٦.» فَِبم 
أَخبرِني عروةُ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ أُم سلَيٍم اَألنصـاِريةَ، وِهـي أُم             : وعِن الزهِري، قَالَ  

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ اللَّـه      : وعاِئشةُ جاِلسةٌ، فَقَالَت  ، � ِه  أَنِس بِن ماِلٍك، كَلَّمت رسولَ اللَّ     
ال يستحِيي ِمن الْحق، أَرأَيت الْمرأَةَ ترى ِفي النوِم ما يرى الرجلُ أَتغتِسلُ ِمن ذَِلك؟ فَقَالَ                

فَالْتفَت ِإلَـي   : ف لَِك أَوترى الْمرأَةُ ذَِلك؟ قَالَت     أُ: نعم، فَقَالَت عاِئشةُ  :  � رسولُ اللَِّه   
أَرأَيت ِإذَا لَم تهِريـق   : تِربت يِمينِك ِمن أَين يكُونُ الشبه؟، ِقيلَ لَه       : فَقَالَ، � رسولُ اللَِّه   
 ٧٠٧"ال غُسلَ ِإذًا: الْماَء؟ قَالَ

ن احلياء خرياً كله وال يأيت إال خبري فقد يشكل على بعـض             وأما كو :[ قال اإلمام النووي    
الناس من حيث إن صاحب احلياء قد يستحي أن يواجه باحلق من جيلـه فيتـرك أمـره                  
باملعروف ويه عن املنكر وقد حيمله احلياء على اإلخالل ببعض احلقوق وغري ذلك مما هو               

ئمة منهم الشيخ أبو عمـر بـن   معروف يف العادة وجواب هذا ما أجاب به مجاعة من األ          
الصالح رمحه اهللا تعاىل أن هذا املانع الذي ذكرناه ليس حبياء حقيقة بل هو عجز وخـور                 
ومهانة وإمنا تسميته حياء من إطالق بعض أهل العرف أطلقوه جمازاً ملشاته احلياء احلقيقي              

                                      
  )١٣٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٠٥
 )٦٠٩١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٠٦
 صحيح ) ٦٥٥(مسند أيب عوانة - ٧٠٧



 ٣٠١

 حق ذي احلق وحنـو      وإمنا حقيقة احلياء خلق يبعث على ترك القبيح ومينع من التقصري يف           
 ٧٠٨]هذا 

وكذلك على بعض   ،يف هذه األحاديث النهي عن السخرية والضحك على السائل        : قلت  
 واضحاً وصرحيا يف النهي عن ذلـك        �فكان جواب النيب    ،الناس لدمامة أو قصر أو حنوه     

 .كله 
 :اخلالصة 

 .على املتعلم أن يسأل عن كل ما يشكل عليه يف أمور دينه ودنياه  ) ١(
 .السخرية بسؤال املتعلم من قبل املعلم ال جتوز  ) ٢(

 .ال جتوز السحرية وال الضحك من قبل املتعلم على سؤال زميله  ) ٣(

 احلياء الصحيح ال مينع من السؤال يف أمور الدين والدنيا  ) ٤(
 ــــــــ 
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متـى  : فَقَـالَ  ،جـاَءه أَعراِبي ،يحدثُ الْقَوم � ا رسولُ اِهللا بينم: قَالَ ، عن أَِبي هريرةَ   

وقَـالَ  . وكَِره مـا قَـالَ    ،سِمع ما قَالَ  : فَقَالَ بعض الْقَوِم    ،يحدثُ � الساعةُ ؟ فَمضى    
  مهضعب :  عمسي لْ لَمب .   ِديثَهى حى ِإذَا قَضتقَالَ  ،ح :ِة ؟ قَالَ       أَياعِن الساِئلُ عالس ا  : نا أَنه

ِإذَ اشـتد  : فَمـا ِإضـاعتها ؟ قَـالَ    : قَالَ ،فَانتِظِر السـاعةَ ،ِإذَا ضيعِت اَألمانةُ: قَالَ  ،ذَا
رةَ،اَألماعِظِر الست٧٠٩.فَان 

جاِلس ِفي مجِلِسِه يحدثُ الْقَوم حـِديثًا،جاَء        � بينما رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،عن أَِبي هريرةَ  و
اِبيرولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ،أَعسا رةُ ؟ قَالَ     ،ياعى الستـولُ اِهللا     : مسى رضثُ  � فَمـدحفَقَالَ ،ي

                                      
 ١/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم  - ٧٠٨
 صحيح) ١٠٤) ( ٣٠٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٩
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: قَالَ  ،تى ِإذَا قَضى حِديثَه   بلْ لَم يسمع ح   : وقَالَ بعضهم   ،سِمع فَكَِره ما قَالَ   : بعض الْقَوِم   
فَانتِظِر ،ِإذَا ضـيعِت اَألمانـةُ  : قَالَ ،يا رسولَ اِهللا،ها أَنا ذَا: أَين الساِئلُ عِن الساعِة ؟ قَالَ   

مـر غَيـر    ِإذَا توسـد األَ   : كَيف ؟ أَو ما ِإضاعتها ؟ قَـالَ         ،يا رسولَ اهللاِ  : قَالَ  ،الساعةَ
 ٧١٠.فَانتِظِر الساعةَ،أَهِلِه

هو كالم جممل أحب األعـراىب السـائل        »  إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة      « :  وقوله
إذا أسند األمر   : كيف إضاعتها يا رسول اهللا؟ قال     « :    شرحه له فقال له     - �  -النىب    

ضييع األمانة، ومـا كـان ىف         جبواب عام دخل فيه ت      - �  -فأجابه    »  إىل غري أهله    
معناها مما ال جيرى على طريق احلق، كاختاذ العلماء اجلهال عند موت أهل العلم، واختـاذ                

 ٧١١"والة اجلور وحكام اجلور عند غلبة الباطل وأهله
ذلك أن إسناد أي أمر لغري أهله إمنا هو إفساد يف الوجود، ألن األصل يف إسناد أي أمـر                   

     باألمر كما جيب، فإذا كان االختيار سيئاً؛ فسيكون           ألي إنسان أن يكون دف أن يقوم
هذا اإلنسان أُسوة يف السوء؛ وتنتقل منه عدوى عدم اإلتقان إىل غريه؛ ويتفشى السوء يف               
اتمع، أما إذا توىل األمر من هو أَهلٌ له فاملوقف خيتلف متاماً، فوضع اإلنسان يف مكانـه                 

 ٧١٢.زين العدل، ويف اعتدال امليزان استقرار للزمان واملكان واإلنسانالالئق، تعتدل به موا
متى ِقيام الساعِة   ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ، � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     : قَالَ  ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   و

    ِبيالن الَةِ  � ؟ فَقَامالَةَ  ،ِإلَى الصى الصا قَضِتِه ؟ فَقَـالَ        :   قَالَ،فَلَمـاعس ناِئلُ عالس نأَي
والَ ،ما أَعددت لَها كَـِبري شـيءٍ  : ما أَعددت لَها ؟ قَالَ    : قَالَ  ،أَنا يا رسولَ اهللاِ   : الرجلُ  
 فَقَالَ النِبي  ، اللَّه ورسولَه  ِإالَّ أَني أُِحب  ،ما أَعددت لَها كَِبري عملٍ    : أَو قَالَ   ،والَ ِصيامٍ ،صالٍَة
�  :   بأَح نم عُء مرقَالَ   ،الْم أَو :       سقَالَ أَن تببأَح نم عم تأَن :    ـِلِمنيسالْم تأَيا رفَم

 ٧١٣.فَِرحوا ِبشيٍء بعد اِإلسالَِم ِمثْلَ فَرِحِهم ِبهذَا

                                      
  صحيح-٨٧١٤) ٨٧٢٩)(٣٤٩ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧١٠
 )٢٧٤ / ١٩ (-ل شرح ابن بطا - ٧١١
 )١٧٧١ ( / -تفسري الشعراوي  - ٧١٢
 صحيح) ١٠٥) (٣٠٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧١٣
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متى ِقيـام   ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ، � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     :  قَالَ   أَنه،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   و
     ِبيالن ِة ؟ فَقَاماعالَةِ  � السالَةَ  ،ِإلَى الصى الصا قَضـِة ؟      : قَالَ  ،فَلَمامِن الِْقياِئلُ عالس نأَي

يا رسولَ اِهللا ما أَعددت لَهـا  : ما أَعددت لَها ؟ قَالَ      :   قَالَ،أَنا يا رسولَ اهللاِ   : قَالَ الرجلُ   
الْمـرُء مـع مـن      :  � فَقَالَ النِبـي    ،ِإالَّ ِإني أُِحب اللَّه ورسولَه    ،والَ صومٍ ،كَِبري صالَةٍ 

بأَح،   تببأَح نم عم تأَنو،   سفَقَالَ أَن : تأَيا رـالَِم       ماِإلس دعٍء بيوا ِبشفَِرح ِلِمنيسالْم 
 ٧١٤. ِمثْلَ فَرِحِهم ِبها

 ِإنْ كَانَ لَيعِجبنا الرجلُ ِمن أَهِل الْباِديِة يِجيُء فَيسأَلُ رسولَ اِهللا           : عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ      و
فَنهض ،وأُِقيمِت الصالَةُ : متى الساعةُ ؟ قَالَ     ،سولَ اهللاِ يا ر : فَجاَء أَعراِبي فَقَالَ    : قَالَ  ، �

أَين الساِئلُ عِن الساعِة ؟ فَقَام الرجلُ فَقَالَ        : فَلَما قَضى الصالَةَ قَالَ     ،فَصلَّى � رسولُ اِهللا   
ِإالَّ أَنـي   ،والَ ِصيامٍ ،دت لَها ِمن كَِثِري صالَةٍ    ما أَعد : وما أَعددت لَها ؟ قَالَ      : فَقَالَ  . أَنا  : 

  ولَهسرو اللَّه ولُ اِهللا    ،أُِحبسفَقَالَ ر �  :      ـبأَح نم عُء مرقَـالَ   . الْم :    ـتأَيـا رفَم
        صقَالَ اَألنو ِبذَِلك مهحالَِم فَراإلِِس دعٍء بيوا ِبشفَِرح ِلِمنيسالْم  الٍَة    : اِريٍل صمكَِبِري ع ِمن

 ٧١٥.والَ صوٍم
يا رسولَ اِهللا متى تقُوم الساعةُ ؟ وأُِقيمِت الصالَةُ فَلَما قَضى           : أَنَّ رجالً قَالَ    : عن أَنٍس   و

: قَالَ  ،أَنا ذَا يا رسولَ اهللاِ    ها  : أَين الساِئلُ عِن الساعِة ؟ قَالَ       : قَالَ  ،صالَته � رسولُ اِهللا   
ما أَعددت لَها كَِبري عمٍل غَيـر أَنـي أُِحـب اللَّـه             : ِإنها قَاِئمةٌ فَما أَعددت لَها ؟ قَالَ        

ولَهسرو،   ِبيفقَالَ الن �  :   تببأَح نم عم تقَالَ  ،أَن :   صاَألن لٌ ِمنجر هدِعنو    قَالُ لَـهاِر ي
دمحذَا: فقَالَ ،مه ِعشةُ،ِإنْ ياعالس قُومى تتح مرالْه ِركُهد٧١٦.فَالَ ي 

 وليس الساعة الكربى ، واملقصود ساعة احلاضرين
ليبني املقصـود مـن     ، رد السؤال على السـائل     � ونالحظ يف هذه األحاديث أن النيب       

 .ين الذين مل يسألوا وليكون فيه فائدة للحاضر،السؤال
                                      

 صحيح) ٢٥٦٠ (- املكرت -وسنن الترمذى) ٧٣٤٨) (٣٤٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧١٤
  صحيح-١٣٠٩٩) ١٣٠٦٨)(٥١٦ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧١٥
 يحصح) ٥٦٥) (٣٢٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧١٦
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حيـث إن   ،� ومن مث نالحظ فرح الصحابة الشديد جبواب الرجل وجبواب رسول اهللا            
 .وكلهم يطمع بالذي طمع فيه ،حاهلم يشبه حال السائل

 : اخلالصة 
 ال بأس بإعادة السؤال على السائل إذا اقتضت املصلحة ذلك  ) ١(
ال والسيما إذا كـان     يف إعادة السؤال على السائل استخراج مقصوده من السؤ         ) ٢(

 .حيتمل أكثر من جواب 

يف إعادة السؤال على السائل تنبيه للحاضرين كي تكون أسـئلتهم دقيقـة ويف               ) ٣(
 .حملها 

 ــــــــ
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يا رسولَ اللَِّه ما    : الَ رجلٌ ِفي بعِض مغاِزيِه، فَقَ    � كَانَ رسولُ اللَِّه    : عِن ابِن عباٍس، قَالَ   
 فَلَم يرد علَيِه كَِلمةً حتى فَرغَ رسولُ اللَِّه         � تقُولُ ِفي الالهني؟ فَسكَت عنه رسولُ اللَِّه        

يِه أَين الساِئلُ عِن    ِمن غَزِوِه وطَاف، فَِإذَا ِبصِبي قَد وقَع ِمن ِمحفٍَّة فَِإذَا هو، فَنادى منادِ             �
اللَّه أَعلَم ِبمـا    :، فَنهى عن قَتِل أَطْفَاِلِهم، وقَالَ      � الالهني؟ فَأَقْبلَ الرجلُ ِإلَى رسوِل اللَِّه       

اِمِلنيوا ع٧١٧."كَان 
يا رسولَ  : فَقَالَ  ،لَه رجلٌ فَسأَ،ِفي بعِض مغاِزيهِ   � كَانَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ  ،عِن ابِن عباسٍ  و

    قُولُ ِفي الالِهنيا تولُ اللَِّه      ،اللَِّه مسر هنع كَتةً    � قَالَ فَسِه كَِلملَيع دري غَ   ،فَلَما فَـرفَلَم
: فَنادى مناِديِه   ،فَِإذَا هو ِبغالٍم قَد وقَع وهو يعبثُ ِباَألرضِ       ،ِمن غَزِوِه طَاف   � رسولُ اللَِّه   

عن قَتِل   � فَنهى رسولُ اللَِّه    ، � أَين الساِئلُ عِن الالِهني ؟ فَأَقْبلَ الرجلُ ِإلَى رسوِل اللَِّه           
 .٧١٨هذَا ِمن الالِهني،واللَّه أَعلَم ِبما كَانوا عاِمِلني: ثُم قَالَ ،اَألطْفَاِل

                                      
 حسن ) ١١٧٣٨) (٢٣ / ١٠ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٧١٧
 حسن) ٢١٧٣) (٣٢ / ٣ (-كشف األستار  - ٧١٨



 ٣٠٥

مها  و لْهالْب     وبوا الذُّندمعتي لَم اِفلُونَ الَِّذينِقيلَ  ،لْغو :ما     هبِرفُوا ذَنقْتي لَم ٧١٩ الْأَطْفَالُ الَِّذين 
. 

سأَلْت اللَّه الالِهني ِمن ذُريِة الْبشِر فَأَعطَـاِنيِهم        :  � قَالَ رسولُ اللَِّه    ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
"٧٢٠ 

 :قلت 
 حىت مرت خالة مشاة فبني له ذلك فيمـا      �ل عن الالهني،فلم جيبه الرسول      أجل س فالر
وكذلك إذا سأل الطالب عن شيء موجـود وبإمكاننـا          ،فكان هذا أبلغ يف اجلواب    ،بعد

ومل يـره   ،فال بأس من تأخري اجلواب حىت حنضره له ،كمن يسأل عن العسل           ،إحضاره له 
هذا هو العسل لكان اجلواب أبلغ ،فهذه       : ا له   وقلن،،فإذا أحضرنا له العسل يف درس آخر      

فإن أمكن إحضـارها فبـه      ،وسيلة إيضاح ،والسيما أن هناك أشياء ال تفهم دون رؤيتها         
 .ونعمت وإال عن طريق الرسم مثال 

 :اخلالصة 
ال بأس بتأخري اجلواب على سؤال املتعلم إذا كان مرتبطاً بأمر عملي حـىت               ) ١(

 .حنضره له 
 .سؤول عنه زيادة إيضاح وتركيز للمعلومة يف إحضار الشيء امل ) ٢(

 .استخدام وسيليت السمع والبصر أفضل من استخدام وسيلة واحدة  ) ٣(

أو االسـتعانة   ،ميكن رسم الشيء املسؤول عنه عند العجز عـن إحضـاره           ) ٤(
 .والنت اليوم من أقواها ،بالفيديو وحنو ذلك من وسائل اإليضاح

 ــــــــ
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 )٣٨٣ / ٤ (-إعالم املوقعني عن رب العاملني  - ٧١٩
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 ٣٠٦

 
    اٍن الْقَاصنِن حِق بدزِن الْفَرقَلِْبي      : قَالَ  ،ع اهعوو ايأُذُن هتِمعِديثًا سح ثُكُمدأَالَ أُح،  هسأَن لَم

 اِهللا بِن عمـِرو بـِن       فَمررنا ِبعبدِ ،بعد ؟ خرجت أَنا وعبيد اِهللا بن حيدةَ ِفي طَِريِق الشامِ          
يـا  : فَقَـالَ   ،أَعراِبي جاٍف جِريءٌ  ،جاَء رجلٌ ِمن قَوِمكُما   : فَقَالَ  ،فَذَكَر الْحِديثَ ،الْعاِص

ا مـت  أَم ِإذَ،أَو ِلقَوٍم خاصةً،أَم ِإلَى أَرٍض معلُومٍة،ِإلَيك حيثُما كُنت،أَين الِْهجرةُ،رسولَ اهللاِ 
: أَين الساِئلُ عِن الِْهجرِة ؟ قَالَ       : ثُم قَالَ   ،ساعةً � فَسكَت رسولُ اِهللا    : انقَطَعت ؟ قَالَ    

وِإنْ مـت   ،ِإذَا أَقَمت الصالَةَ وآتيت الزكَاةَ فَأَنت مهـاِجر       : قَالَ  ،ها أَنا ذَا يا رسولَ اهللاِ     
مرضةِ  : قَالَ  ،ِةِبالْحامما ِبالْيضِني أَرعلٌ  : قَالَ  ،يجر قَام ولَ اهللاِ  : فَقَالَ  ،ثُمسا ري،  ابِثي تأَيأَر

فَكَأَنَّ الْقَوم تعجبوا ِمن مسـأَلَِة      : أَم تشقَّق عنه ثَمر الْجنِة ؟ قَالَ        ،أَتنسج نسجا ،أَهِل الْجنةِ 
فَقَالَ   اَألع اِبيا ؟ قَالَ         : راِلمأَلُ عساِهٍل يج ونَ ِمنبجعا تةً : مينه كَتقَالَ   ،فَس ثُم :  ـنأَي

 ٧٢١.بلْ تشقَّق عن ثَمِر الْجنِة،الَ: قَالَ ،أَنا: الساِئلُ عن ِثياِب الْجنِة ؟ قَالَ 
 .ة وإمنا أخر اجلواب عمدا  مل جيبه مباشر�اجلواب واضح ن فالنيب 

 :اخلالصة 
 .جيوز للمعلم أن يؤخر اجلواب برهة من الزمان حسب مقتضى احلال  ) ١(
أو ،أو لشد انتباه الطـالب    ،قد يكون تأخري اجلواب بسبب انشغاله بالدرس       ) ٢(

 .لتشويق السائل 

أين السائل عن كـذا     : فال بأس من أن يقول      ،قد ال حيفظ املعلم اسم السائل      ) ٣(
 وكذا ؟ 

 ــــــــ
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            ِبيى النا أَتاِبيرال أَعجأَنَّ ر ،يبالض ريِني كُدربأَخ ،اقحأِبي ِإس نِنـي  : فَقَـالَ ،�عربأَخ
نعم، : ، قَالَ "أَوهما أَهملَّتاك؟ :" �لنِبي  ِبعمٍل يقَربِني ِمن الْجنِة ويباِعدِني ِمن الناِر، فَقَالَ ا        

واللَِّه ما أَستِطيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعٍة، ومـا  : ، قَالَ"تقُولُ الْعدلَ وتعِطي الْفَضلَ  :"قَالَ
هـِذِه أَيضـا    : ، قَـالَ  "ي السالم تطِْعم الطَّعام وتفْشِ  :"أَستِطيع أَنْ أُعِطي فَضلَ ماِلي، قَالَ     

فَانظُر ِإلَى بِعٍري ِمن ِإِبِلك وِسقَاٍء ثُم اعِمد        :"نعم، قَالَ : ، قَالَ "فَهلْ لَك ِإِبلٌ؟  :"شِديدةٌ، فَقَالَ 
            ب ِلكهال ت لَّكفَلَع ،ا فَاِسِقِهماَء ِإال ِغبونَ الْمبرشٍت ال ييلَ بِإلَى أَه    ِسقَاَءك ِرقخال تو كِعري

، فَانطَلَق اَألعراِبي يكَبر، فَما انخرق ِسقَاؤه وال هلَك بِعريه حتـى            "حتى تِجب لَك الْجنةُ   
 ٧٢٢رواه الطَّبراِني ِفي الْكَِبِري  ).. قُِتلَ شِهيدا 

:  فَقَـالَ    -�-دير الضبى أَنَّ رجالً أَعراِبيا أَتى رسولَ اللَِّه         وعن أَِبى ِإسحاق أَخبرِنى كُ    
نعـم  : قَالَ . »أَوهما أَعملَتاك « :أَخِبرِنى ِبعمٍل يقَربِنى ِمن طَاعِتِه ويباِعدِنى ِمن الناِر قَالَ   

واللَِّه ما أَستِطيع أَنْ أَقُـولَ الْعـدلَ كُـلَّ          : قَالَ  . »لَ  تقُولُ الْعدلَ وتعِطى الْفَض   « :قَالَ  
: قَـالَ   . »فَتطِْعم الطَّعام وتفِْشى السالَم     « :وما أَستِطيع أَنْ أُعِطى فَضلَ ماِلى قَالَ        ،ساعٍة

فَانظُر بِعريا ِمن ِإِبِلك وِسقَاًء     « : قَالَ   نعم: قَالَ  . »فَهلْ لَك ِإِبلٌ    « :هِذِه أَيضا شِديدةٌ قَالَ     
                كِعـريب ِلكهأَنْ الَ ي لَّكفَلَع ِقِهما فَاساَء ِإالَّ ِغبونَ الْمبرشاٍت الَ ييِل أَبِإلَى أَه ِمداع الَ ،ثُمو

ق اَألعراِبى يكَبر قَالَ فَمـا انخـرق        قَالَ فَانطَلَ . »ينخِرق ِسقَاؤك حتى تِجب لَك الْجنةُ       
 ٧٢٣."ِسقَاؤه والَ هلَك بِعريه حتى قُِتلَ شِهيدا

أنْ تِرد املاء يوماً وتدعه يوما مث تعود، فَنقَله إىل الزيارة وإنْ جـاء     :  الِغب ِمن أوراد اإلِبل     
 حينا بعد حنيوالغب فعل األمر والقيام به ،بعد أيام

يا أَبا أُمامةَ، ِإني رأَيت رجلًا قَـد        : جاَء رجلٌ ِمن أَهِل الْباِديِة، فَقَالَ     : وعن أَِبي أُمامةَ، قَالَ   
هـو  ِمن الشمِس، وِإذَا     �أَخذَ جِريدةً ِمن نخٍل، فَجعلَ علَيها ِرداًء لَه يِظلُّ ِبِه رسولَ اِهللا             

رجلٌ أَسود، فَِجئْت حتى قُمت بين يديِه، فَجعلَ الناس يقُولُونَ هكَذَا عـن رسـوِل اِهللا                
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 ٣٠٨

لَا والَِّذي  : فَقُلْت" أَرِسلْ  : " فَقَالَ،فَدنوت، فَأَخذْت ِبِزماِم راِحلَِتهِ   " دعوه، ادنُ   : " قَالَ،�
 قِبالْح ثَكعا، قَالَ         بمهنع أَلُكِن أَسيتِني ِبكَِلمِبرخى تتح ِسلَكرا ما أَنـا ؟     : " ، مما همو "

اِر، قَالَ       : قُلْتالن ِني ِمناِعدبيةَ ونِخلُِني الْجدٍل يمِني ِبعِبر؟    : " أَخ اكلَتما أَعمأَه " قُلْـت :
لَقَد أَقَصرت الْمسأَلَةَ،   : " لْحق لَهما أَعملَتاِني، وما ِجئْت ِإلَّا لَهما، قَالَ       أَي والَِّذي بعثَك ِبا   

 ٧٢٤"وطَلَبت عِظيما فَافْقَه ِلما أَقُولُ لَك، واعِقلْ عني، تقُولُ الْعدلَ، وتعِطي الْفَضلَ 
 فَقَالَ دلَِّنى علَى عمٍل ِإذَا      - � - أَعراِبيا أَتى النِبى      أَنَّ - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى هريرةَ    و

وتؤدى ،وتِقيم الصالَةَ الْمكْتوبـةَ   ،تعبد اللَّه الَ تشِرك ِبِه شيئًا      « :قَالَ. عِملْته دخلْت الْجنةَ    
فَلَمـا  . قَالَ والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه الَ أَِزيد علَى هـذَا      . » وتصوم رمضانَ   ،الزكَاةَ الْمفْروضةَ 
    ِبىلَّى قَالَ النـذَا               « - � -وِإلَى ه ظُرنِة فَلْينِل الْجأَه ٍل ِمنجِإلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم «

٧٢٥ . 
 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَخِبرِنى ِبعمٍل يدِخلُِنى        - � - جاَء أَعراِبى ِإلَى النِبى   : وعِن الْبراِء قَالَ    

. »لَِئن قَصرت ِفى الْخطْبِة لَقَد عرضت الْمسأَلَةَ أَعِتِق النسمةَ وفُك الرقَبـةَ             « :قَالَ  .الْجنةَ
تق النسمِة أَنْ تنفَِرد ِبها وفَك الرقَبِة أَنْ تِعني         الَ عِ « :يا رسولَ اللَِّه أَهما سواٌء؟ قَالَ       : قَالَ  

فَمن يِطيق ذَِلـك؟    : قَالَ  . »ِفى ثَمِنها والِْمنحةُ الْوكُوف والْفَىُء علَى ِذى الرِحِم الظَّاِلِم          
مر ِبالْمعروِف وانه   « :قَالَ  . لَم أَستِطع فَِإنْ  : قَالَ  . »فَأَطِْعِم الْجاِئع واسِق الظَّمآنَ     « :قَالَ  

 ٧٢٦.»فَكُف ِلسانك ِإالَّ ِمن خيٍر « :فَمن لَم يِطق ذَِلك ؟ قَالَ : قَالَ . »عِن الْمنكَِر 
أَيت خلْـوةً   ِفي غَزوِة تبوٍك، فَر    � خرجت مع مع رسوِل اللَِّه      : وعن معاِذ بن جبٍل، قَالَ    

  فَقُلْت ،هترايى ستح هوحِعِريي نب تعضا، فَأَوهتمنـال    : فَاغْتمِنـي علِّمولَ اللَّـِه، عسا ري
بد اللَّـه   تع: لَقَد سأَلْت عِظيما، وِإنه لَيِسري علَى من يسره اللَّه علَيهِ         :"يدِخلُِني الْجنةَ، فَقَالَ  

، "وال تشِرك ِبِه شيئًا، وتِقيم الصالةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ           
تِسرو ارس ثُم. 

                                      
  لغريهحسن ) ٧٢٣٠) (٣١٤٠ / ٦ (-معرفة الصحابة أليب نعيم  - ٧٢٤
  )  ١١٦(ومسلم  ) ١٣٩٧(صحيح البخارى - ٧٢٥
 صحيح) ٢١٨٤٧)(٢٧٢ / ١٠ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٧٢٦
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فِّر الْخطَايـا، وِقيـام     الصوم جنةٌ، والصدقَةُ تكَ   : ِإنْ ِشئْت أَنبأْتك ِبأَبواٍب ِمن الْخيرِ     :" قَالَ
، ] "١٦السـجدة آيـة   "[تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع:"الرجِل ِفي جوِف اللَّيِل، ثُم قَرأَ     

 .ثُم سار وِسرت: قَالَ
، ثُم سـار    " ِفي سِبيِل اللَّهِ   الِْجهاِد: أَال أُنبئُك ِبرأِْس اَألمِر، وعموِدِه، وذُروِة سناِمِه؟      :"وقَالَ

تِسرو. 
فَكَانت ِمنه سـِكينةٌ،  : ، قَالَ"ِإنْ ِشئْت أُنبئُك ِبما هو أَملَك علَى الناِس ِمن ذَلك كُلِّهِ        :"قَالَ

        لَهغشفَي هأِْتيأَنْ ي تِسبا فَحاِكبر تأَيةٌ، فَري الِْتفَاتِمن تكَانو ـا     : ، فَقُلْتمولَ اللَِّه، وسا ري
           اِنِه، قُلْتِدِه ِإلَى ِلسأَ ِبيمكُلِِّه؟ فَأَو ذَِلك اِس ِمنلَى النع لَكأَم وـا      : هِإنولَ اللَّـِه، وسا ري

ولُ ِإال لَـك أَو علَيـك؟       ثَِكلَتك أُمك يا معاذُ بن جبٍل، وما تقُ       :"لَنؤاخذُ ِبما نتكَلَّم؟ فَقَالَ   
 ٧٢٧".وهلْ يكُب الناس علَى مناِخِرِهم ِفي ناِر جهنم ِإال حصاِئد أَلِْسنِتِهم؟

فَلَما أَنْ أَصبح صـلَّى   ،خرج ِبالناِس ِقبلَ غَزوِة تبوك     � أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن معاِذ بِن جبلٍ   
حِ  ِبالنبالَةَ الصوا   ،اِس صِكبر اسِإنَّ الن لَـى أَثَـِر          ،ثُمع اسالن سعن سمِت الشا أَنْ طَلَعفَلَم

والناس تفَرقَت ِبِهم ِركَابهم علَى جواد الطَِّريِق       ،يتلُو أَثَره  � ولَِزم معاذٌ رسولَ اِهللا     ،الدلْجِة
 أْكُلُ وتِسريوِل اِهللا       ،تسلَى أَثَِر راذٌ ععا ممنيفَب � ،       تثَـرى عرأُخ ِسريتةً ورأْكُلُ مت هاقَتنو

 ثُم ِإنَّ رسـولَ اِهللا     ، � فَهبت حتى نفَرت ِمنها ناقَةُ رسوِل اِهللا        ،فَكَبحها ِبالزمامِ ،ناقَةُ معاذٍ 
�  نع فكَش هاعِقن اذٍ         ،هعم ِه ِمنى ِإلَينلٌ أَدجِش ريالْج ِمن سفَِإذَا لَي فَتولُ  ،فَالْتسر اهادفَن

فَدنا ِمنـه حتـى     . ادنُ دونك   : قَالَ  . لَبيك يا نِبي اِهللا     : قَالَ  . يا معاذُ   : فَقَالَ   � اِهللا  
  ا ِإحماهاِحلَتر ى لَِصقَترا ِباُألخماهولُ اِهللا    ،دسـا      :  � فَقَالَ رِمن اسالن ِسبأَح تا كُنم
فَتفَرقَت ِبِهم ِركَابهم ترتع وتِسري     ،يا نِبي اِهللا نعس الناس    : فَقَالَ معاذٌ   . كَمكَاِنِهم ِمن الْبعِد    

ِإلَيـِه   � فَلَما رأَى معاذٌ بشرى رسوِل اِهللا       .  كُنت ناِعسا    وأَنا:  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    . 
ائْذَنْ ِلي أَسأَلْك عن كَِلمـٍة قَـد أَمرضـتِني وأَسـقَمتِني      ،يا رسولَ اهللاِ  : وخلْوته لَه قَالَ    

حدثِْني ِبعمٍل يدِخلُِني   ،يا نِبي اهللاِ  : قَالَ  .   سلِْني عم ِشئْت  :  � فَقَالَ نِبي اِهللا    . وأَحزنتِني  
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لَقَـد  ،بٍخ بٍخ بٍخ لَقَد سأَلْت ِبعِظيمٍ     :  � قَالَ نِبي اِهللا    . الْجنةَ الَ أَسأَلُك عن شيٍء غَيِرها       
وِإنه لَيِسري علَى من أَراد اللَّه ِبـِه      ،ه ِبِه الْخير  وِإنه لَيِسري علَى من أَراد اللَّ     ،ثَالَثًا،سأَلْت ِبعِظيمٍ 

ريالْخ،       ريِبِه الْخ اللَّه ادأَر نلَى مع ِسريلَي هِإنثَـالَثَ        ،و لَـه ٍء ِإالَّ قَالَـهـيِبش ثْـهدحي فَلَم
تؤِمن :  � فَقَالَ نِبي اِهللا    ،رصا ِلكَي ما يتِقنه عنه    يعِني أَعاده علَيِه ثَالَثَ مراٍت ؛ حِ      ،مراٍت

وتعبد اللَّه وحده الَ تشِرك ِبِه شيئًا حتى تموت وأَنـت           ،وتِقيم الصالَةَ ،ِباللَِّه والْيوِم اآلِخرِ  
 لَى ذَِلكاِهللا: فَقَالَ ،ع ِبيا نِلي فَأَ،ي اٍتأَِعدرثَالَثَ م ا لَههاداِهللا   ،ع ِبـيقَـالَ ن ِإنْ :  � ثُم

بلَى : فَقَالَ معاذٌ   . وقَواِم هذَا اَألمِر و ذُروِة السناِم       ،ِشئْت حدثْتك يا معاذُ ِبرأِْس هذَا اَألمرِ      
ِإنَّ رأْس هذَا اَألمِر أَنْ تشهد أَنْ       :  � الَ نِبي اِهللا    فَقَ. ِبأَِبي وأُمي أَنت يا نِبي اِهللا فَحدثِْني        

       لَه ِريكالَ ش هدحو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو،       ـِر ِإقَـامذَا اَألمه امِإنَّ قَوو
ِإنما أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس     ،ناِم ِمنه الِْجهاد ِفي سِبيِل اهللاِ     وِإنَّ ذُروةَ الس  ،وِإيتاُء الزكَاةِ ،الصالَِة

ويشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وحده الَ شـِريك لَـه وأَنَّ             ،حتى يِقيموا الصالَةَ ويؤتوا الزكَاةَ    
  ولُهسرو هدبا عدمحم، ِإالَّ           فَِإذَا فَع مالَهـوأَمو مـاَءهوا ِدمـمصعوا ومصتفَقَِد اع لُوا ذَِلك

والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه مـا شـحب        :  � وقَالَ رسولُ اِهللا    ،وِحسابهم علَى اهللاِ  ،ِبحقِّها
هجو،       اتجرى ِفيِه دغتبٍل تمِفي ع مقَد ترالَ اغْباٍد ِفي       وِة كَِجهوضفْرالَِة الْمالص دعِة بنالْج 

أَو يحِملُ علَيهـا ِفـي سـِبيِل        ،والَ ثَقُلَ ِميزانُ عبٍد كَدابٍة تنفُق لَه ِفي سِبيِل اهللاِ         ،سِبيِل اهللاِ 
 ٧٢٨".اللَِّه

بـٍخ  :"يا رسولَ اللَِّه، أَخبرِني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ، قَالَ       : قُلْت: وعن معاِذ بن جبٍل، قَالَ    
بٍخ، لَقَد سأَلْت عن عِظيٍم، وِإنه لَيِسري علَى من يسره اللَّه علَيِه، تعبد اللَّه ال تشـِرك ِبـِه                   

وتِقيم الصالةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، أَال أَدلُّك علَى أَبواِب الْخيـِر؟            شيئًا،  
فَاِإلسـالم، فَمـن    : أَوال أَدلُّك علَى رأِْس اَألمِر، وعموِدِه، وذُروِة سناِمِه؟ فَأَما رأْس اَألمرِ          

  و ،ِلمس لَمأَس هودما عاِمهِ   : أَمنةُ سوا ِذرأَمالةُ، وفَالص :       لُّـكال أَدِبيِل اللَِّه، أَوِفي س ادفَالِْجه
، "علَى أَبواِب الْخيِر؟ الصوم جنةٌ، والصدقَةُ تكَفِّر الْخِطيئَةَ، وِقيام الْعبِد ِفي جوِف اللَّيـلِ             
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أَوال أُخِبرك ِبأَملَِك ِمن    ،]١٦السجدة آية   "[تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجعِ   :"يةَوتال هِذِه اآل  
يـا  : عني، فَقُلْـت   � ، فَأَقْبلَ راِكب أَو ركْب، فَحِسبت أَنْ يشغلُوا رسولَ اللَِّه           "ذَِلك؟

يا : ، فَأَشار ِبيِدِه ِإلَى ِلساِنِه، فَقُلْت     "مِلِك ِمن ذَِلك كُلِِّه؟   أَوال أَدلُّك علَى أَ   :"رسولَ اللَِّه، قَالَ  
ثَِكلَتك أُمك معاذُ، وهلْ يكُب الناس ِفي الناِر        :"رسولَ اللَِّه، ِإنا لَنؤاخذُ ِبما نتكَلَّم ِبِه؟ قَالَ       

ِتِهمأَلِْسن اِئدص٧٢٩".ِإال ح  
أي أمر مستعظم احلصول عليه لصعوبته على النفوس إال علـى مـن             ) ظيما  ع ( -ش   [ 

وهو مبتدأ حمذوف على تقدير أن املصدرية       . خرب مبعىن األمر    ) تعبد اهللا   . ( سهل اهللا عليه    
أي سـتر   ) جنة  ( واستعمال الفعل موضع املصدر جمازا أي هو ذلك العمل ان تعبد اهللا             . 

أي هـي ممـا ال   . مبتدأ خذف خربه ) وصالة الرجل . ( يها من النار واملعاصي املؤدية إل 
أي هو للدين مبرتلة    ) برأس األمر   . ( أي هي ما نزلت فيها اآلية املذكورة        . يكتنخ كنهها   

. أي ما يعتمد عليه الدين وهو له مبرتلة العمود يف البيت            ) وعموده  . ( الرأس من الرجل    
. وذروته بالضم والكسر أعاله     . ع من ظهر اجلمل     السنام بالفتح ما ارتف   ) وذروة سنامه   ( 

وقد جاء بيان هذا بـأن      . أي مبا هو للدين مبرتلة ذروة السنام للجمل يف العلو واالرتفاع            
. ( وذروة سنامه اجلهـاد     . وعموده الصالة   . رأس األمر اإلسالم أي اإلتيان بالشهادتني       

) تكـف   . ( يسهل عليه مجيع ماذكر     حبيث  . أي مبا به ميلك اإلنسان ذبلك كله        ) مبالك  
واملقصـود  . وهو دعاء عليه باملوت ظاهرا      . أي فقدتك   ) ثكلتك  . ( أي حتبس وحتفظ    

) حصائد ألسـنتهم    . ( من كبة إذا صرعه     ) يكب  . ( التعجب من الغفلة عن هذا األمر       
كمـا أن  ف. على تشبيه ما يتكلم به اإلنسان بالزرع احملصود باملنجـل           . مبعىن حمصودام   

املنجل يقطع من غري متييز بني رطب ويابس وجيد ورديء كـذلك لسـان املكثـار ف                 
 . ]يالكالم بكل فن من الكرم من الكالم من غري متييز بني ما حيسن ويقبح 

   اِريصاَألن وبأَِبي أَي نولَ اِهللا      ،وعسى رالً أَتجخِ   : فَقَالَ  ، � أَنَّ رـدٍل يمثِْني ِبعدلُِني ح
وتِصـلُ  ،وتؤِتي الزكَاةَ،وتِقيم الصـالَةَ ،اعبِد اللَّه الَ تشِرك ِبِه شيئًا  :  � فَقَالَ النِبي   ،الْجنةَ

 –- يعِني الناقَةَ -الرِحم ذَرها 
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   اِريصاَألن وبأَِبي أَي نالً قَالَ    ،وعجأَنَّ ر :   اِهللا أَخ ِبيا نـةَ    ينِخلُِني الْجدٍل يمِني ِبعفَقَالَ ،ِبر
  مالَهِ : الْقَوم الَهولُ اِهللا    ،مسفَقَالَ ر �  : الَهم بولُ اِهللا    ،أَرسِبِه     : قَالَ ر ِركشالَ ت اللَّه دبعت
 ٧٣٠.كَأَنه كَانَ علَى راِحلَِتِه:  قَالَ،وتِصلُ الرِحم ذَرها،وتؤِتي الزكَاةَ،وتِقيم الصالَةَ،شيئًا

: قَـالَ   . مرِني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ     : فَقُلْت   � أَتيت رسولَ اِهللا    : وعن أَِبي أُمامةَ قَالَ     
 لَ لَهالَ ِعد هِم ؛ فَِإنوِبالص كلَيةَ فَقَالَ ِلي . عالثَّاِني هتيأَت لَ: ثُماِمعيِبالص ك٧٣١."ي 

: فَقَـالَ   � أَنه سأَلَ رسولَ اِهللا ،عن رجٍل ِمنهم ،أَو مرثَِد بِن ِعياضٍ   ،وعن ِعياِض بِن مرثَدٍ   
 لَـه   هلْ ِمن واِلديك ِمن أَحٍد حي ؟ قَالَ       : قَالَ  ،أَخِبرِني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ   ،يا رسولَ اهللاِ  

اكِْفِهـم آلَتـه ِإذَا   : كَيـف أَسـِقيِه ؟ قَـالَ    : قَالَ ،فَاسِق الْماَء: قَالَ ،الَ: قَالَ : مراٍت  
وهرضح،هنوا عِإذَا غَاب ِهمِإلَي ِملْهاح٧٣٢."و 

 ظـروف كـل     �فقـد راعـى     ،ففي هذه األحاديث السؤال واحد واجلـواب خمتلف       
 .وأجابه على ضوء ذلك ،سائل

 . ومثله حديث مىت الساعة وقد ن فالسؤال واحد واجلواب خمتلف 
ِفي أَحب   � باب بياِن مشِكِل ما رِوي عن رسوِل اِهللا         : " ففي مشكل اآلثار للطحاوي     

 الناِس كَانَ ِإلَيِه
يا أُسامةُ  : يِهما السلَام قَاِعداِن، فَقَالَا   مررت، فَِإذَا عِلي، والْعباس علَ    : " قَالَ أُسامةُ بن زيٍد     
  ا، فَقُلْتأِْذنْ لَنتاِن قَالَ        : اسأِْذنتساِب يِبالْب اسبالْعا وِليولَ اِهللا، ِإنَّ عسا راَء   : " يا جِري مدأَت

يا رسـولَ اِهللا،    : فَدخلَا، فَقَالَ عِلي  " ا  لَِكني أَدِري، ائْذَنْ لَهم   : " لَا، قَالَ : ، قُلْت "ِبِهما ؟   
: ِإني لَست أَسأَلُ عِن النساِء، قَالَ     : قَالَ" فَاِطمةُ ابنةُ محمٍد    : أَي الناِس أَحب ِإلَيك ؟ قَالَ     

 " ثُم أَنت : " ثُم من ؟ قَالَ: الَ عِليقَ" أُسامةُ بن زيٍد : من أَنعم اُهللا علَيِه، وأَنعمت علَيِه" 

                                      
 صحيح  ) ٣٢٤٦)(٣٧ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٠
  صحيح-٢٢٥٠١) ٢٢١٤٩)(٣٩١ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٣١
  حسن-٢٣٥١٢) ٢٣١٢٤)(٦٦٢ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٣٢
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: أَتى عِلي والْعباس علَيِهما السلَام، وأَنا ِفي الْمسـِجِد، فَقَالَـا          : " وعن أُسامةَ بِن زيٍد قَالَ    
: " ت، فَاستأْذَنت لَهما، فَقَـالَ    استأِْذنْ لَنا علَى رسوِل اِهللا صلَّى اهللا علَيِه والسلَام، فَدخلْ         

، فَدخلَا علَـى    "ولَِكني أَدِري، ائْذَنْ لَهما     : " لَا واِهللا، فَقَالَ  : ، فَقُلْت "أَتدِري ِفيما جاَءا ؟     
:  ِإلَيك ؟ قَـالَ    يا رسولَ اِهللا، ِجئْناك نسأَلُك عن أَحب أَهِل بيِتك        : ، فَقَالَا  � رسوِل اِهللا   

: " فَقَالَ: لَسنا نسأَلُك عِن النساِء، ِإنما نسأَلُك عِن الرجاِل، قَالَ        : ، فَقَالَا "فَاِطمةُ  : " فَقَالَ
: قَـالَ ، فَ"ثُم عِلـي    : " ثُم من يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ      : ، فَقَالَ الْعباس ِشبه الْمغضبِ    "أُسامةُ  

: قَالَ أَبو جعفَـرٍ   " يا عباس، ِإنَّ عِليا سبقَك ِبالِْهجرِة       : " جعلْت عمك آِخر الْقَوِم، فَقَالَ    
عن أَحب الناِس    � فَكَانَ ِفي حِديِث ِإبراِهيم بِن مرزوٍق أَنَّ سؤالَ عِلي كَانَ ِلرسوِل اِهللا             

 ِه، وـِه   ِإلَيلَيع هابوِه فَكَانَ جِتِه ِإلَييِل بأَه بأَح نع اهكَانَ ِإي الُهؤس داوِن أَِبي دِديِث ابِفي ح
أَنَّ : السلَام لَه ِفي ذَِلك ما ذَكَر ِمن جواِبِه لَه ِفي ذَِلك ِإياه ِفي هذَيِن الْحـِديثَيِن، وِفيِهمـا        

ِفي موِضٍع آخر، أَنَّ أُسـامةَ       � فَقَد رويتم عنه    :  كَانَ أَحب الرجاِل ِإلَيِه فَقَالَ قَاِئلٌ      أُسامةَ
بعـثَ  : " قَالَ ابن عمر  : كَانَ ِمن محبِتِه ما يخاِلف هذَا، فَذَكَر عن عبِد اِهللا بِن ِديناٍر قَالَ            

  ِبيالن � ولُ اِهللا            أُسسر ِتِه، فَقَامراِس ِفي ِإمالن ضعب نٍد، فَطَعيز نةَ بِإنْ : " ، فَقَالَ  � ام
تطْعنوا ِفي ِإمرِتِه، فَقَد كُنتم تطْعنونَ ِفي ِإمرِة أَِبيِه ِمن قَبلُ، وايم اِهللا، ِإنـه كَـانَ خِليقًـا                   

 " لَِمن أَحب الناِس ِإلَي، وِإنَّ هذَا لَِمن أَحب الناِس ِإلَي بعده ِللِْإمارِة، وِإنْ كَانَ
أَنَّ أُسامةَ ِمن أَحب الناِس ِإلَيِه، وِفي الْحِديِث        :  � فَِفي هذَا الْحِديِث ِمن قَوِل رسوِل اِهللا        

لرجاِل ِإلَيِه، فَهذَاِن حِديثَاِن متضاداِن فَكَانَ جوابنا لَه ِفـي ذَاك           الَِّذي رويته قَبلَه أَنه أَحب ا     
أَنهما لَيسا ِبمتضاديِن كَما ظَن ؛ ِلأَنَّ الْحِديثَ الْـأَولَ ِإنمـا            : ِبتوِفيِق اِهللا عز وجلَّ وعوِنهِ    
عن أَحب الناِس ِإلَيِه، وعن أَحب أَهـِل بيِتـِه ِإلَيـِه،          �  اِهللا   كَانَ ِفيِه سؤالُ عِلي رسولَ    

أَنه : " ِفي أُسامةَ  � وِإخباِرِه ِإياه جوابا لَه أَنه فَاِطمةُ وِفي الْحِديِث الثَّاِني قَولُ رسوِل اِهللا             
اس ِفيِهم فَاِطمةُ، فَلَما كَانت فَاِطمةُ علَيها السلَام ِفي محبِتـِه           ، والن "ِمن أَحب الناِس ِإلَيِه     

                فَكَانَ ِمـن ،ونَ ذَِلكِتِه دبحم ةَ ِمنامأُس ِضعوِتِه، كَانَ مبحم ةَ ِمنامأُس قفَو لَامِه السلَيع
      ِه ِإذَا كَانَ ِفي الناِس ِإلَيالن بأَح          ـتسِه، ِإذْ لَياِل ِإلَيجالر بكَانَ أَحالُ، وجالراُء وساِس الن

                  اِحٍد ِمنِفي و ادضلَى أَنْ لَا تلَّ عد ا قَدم ِفي ذَِلكاِء، وسالن ا ِمنهلَِكناِل، وجالر ةُ ِمنفَاِطم
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فَقَد رويتم ِمن جواِبِه كَانَ ِلعمِرو بِن الْعاِص لَما سـأَلَه           : هذَيِن الْحِديثَيِن ِللْآخِر ِمنهما قَالَ    
    ِه، فَذَكَراِس ِإلَيالن بأَح نانَ قَالَ   :عثْمأَِبي ع ناصِ   : عالْع نو برمثَِني عدح " :   ِبيأَنَّ الن � 

، "عاِئشـةُ   : " أَي الناِس أَحب ِإلَيك ؟ فَقَالَ     : قُلْتفَ: بعثَه علَى جيِش ذَاِت السلَاِسِل، قَالَ     
اِل ؟ قَالَ   : فَقُلْتجالر ا  : " فَِمنوهفَأَب" ؟ قَالَ   : ، قُلْت نم طَّاِب    : " ثُمالْخ نب رمع"  دفَع ،

 ِبما أَجابه ِبِه ِفيِه،وهو ِخلَاف ما       عمرا � فَِبهذَا الْحِديِث جواب رسوِل اِهللا      : قَالَ" ِرجالًا  
      ـنا عضأَي ِفي ذَِلك ذَكَراِب وذَا الْبِفي ه هتذَكَر ةَ الَِّذي قَدامِديِث أُسا ِفي حِليِبِه ع ابأَج

عاِئشةُ : " فَأُِحبه ؟ قَالَ  يا رسولَ اِهللا، أَي الناِس أَحب ِإلَيك،        : قُلْت: عمِرو بِن الْعاِص قَالَ   
" اِل، فَقَالَ        : ، قُلْتجِن الرع أَلُكا أَسماِء، ِإنسِن النع أَلُكأَس تكٍْر   : " لَسو بقَالَ  "أَب أَو ، :
أَنـه قَـد    : عوِنِهرِضي اُهللا عنه فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَِلك ِبتوِفيِق اِهللا عز وجلَّ و            " أَبوها  " 

ِمن محبِتِه ِإيـاهم مـا لَـيس         � يحتملُ أَنْ يكُونَ عمرو عِلم أَنَّ ِلأَهِل بيِت رسوِل اِهللا           
م ِسوى  عن أَحب الناِس ِإلَيِه، يِريد ِبِه الناس الَِّذين ه         � ِلغيِرِهم، فَكَانَ سؤالُه رسولَ اِهللا      

مراده كَانَ ِفي ذَِلك، فَأَجابه ِبالْجواِب الَِّذي أَجابه ِبِه، ِمما           � أَهِل بيِتِه، وعِلم رسولُ اِهللا      
ه عنه،  ذُِكر ِفي حِديِثِه، وكَانَ حِديثُ أُسامةَ ِفيِه ِذكْر سؤاِل عِلي علَيِه السلَام ِإياه، عما سأَلَ              

وعِلي ِمن أَهِل بيِتِه، فَأَجابه ِبما أَجابه ِبِه، ِمما ذَكَر جوابه ِإياه ِفي ذَِلك الْحـِديِث فَقَـالَ                  
ِفيـِق اِهللا   فَقَد ذُِكر ِفي ذَِلك أُسامةَ، ولَيس ِمن أَهِل بيِتِه فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَِلك ِبتو              : قَاِئلٌ

أَنه قَد يحتملُ أَنْ يكُونَ كَانَ ذَِلك ِمنه، وأُسامةُ ِحينِئٍذ ِمن أَهِل بيِتـِه ؛               : عز وجلَّ وعوِنهِ  
نْ كُنـا   واِهللا إِ : " زيد بن محمٍد ،فعِن ابِن عمر قَـالَ       : ِلأَنَّ أَباه قَد كَانَ يدعى ابنه، فَيقَالَ      

} ادعوهم ِلآبـاِئِهم    { : زيد بن محمٍد، حتى أَنزلَ اُهللا عز وجلَّ       : لَنسمي زيد بن حاِرثَةَ   
ابن ابٍن، فَكَانَ ِبذَِلك     � فَكَانَ أُسامةُ ِحينِئٍذ ِلرسوِل اِهللا      : قَالَ أَبو جعفَرٍ  ] " ٥: األحزاب[

 أَه وِل اِهللا          ِمنسِة ربحِفي م مقَدى تنعالْم ِبذَِلكِتِه، ويِفـي        � ِل ب ذَكَـر نِمم ،اهِسو نم
حِديِثِه ذَِلك ِمن أَهِل بيِتِه، ثُم نسخ اُهللا عز وجلَّ ذَِلك ِبما نسخه ِبِه، ِمما قَد تلَونا، وِبقَوِلِه                  

، وأَعـاد زيـدا،     ]٤٠: األحزاب[} ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم        { : عز وجلَّ 
ادعوهم ِلآباِئِهم هو أَقْسطُ ِعند اِهللا، فَـِإنْ لَـم          { : وأُسامةَ، وأَمثَالَهما ِإلَى قَوِلِه عز وجلَّ     

  كُمانوفَِإخ ،ماَءهوا آبلَمعت     اِليكُموميِن ولَّ أَنَّ      ] ٥: األحزاب[}  ِفي الدد ا قَدم ِفي ذَِلكو
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أُسامةَ لَما خرج عِن الْبنوِة الَِّتي كَانَ ِفيها ِمما استحق ِبِه تقَدم غَيِرِه ِمن أَهِل بيِت رسـوِل                  
بعد ذَِلك قَد عادت ِإلَى من كَـانَ         � بةَ رسوِل اِهللا    ِفي محبِة رسوِل اِهللا أَنَّ مح      � اِهللا  

          رقَالَ قَاِئلٌ آخِتِه ويِل بأَه ِمن هدعِتِه ببحِتِه ِبمبحم ِمن هوِل اِهللا      : ذَكَرسر نع ميتور قَد � 
 ِمما قَد ذَكَرتموه ِفي هذَا الْباِب، وأَنتم تروونَ عنه          ِفي هذَا الْمعنى ما قَد رويتموه عنه ِفيِه،       

   فَذَكَر ،ذَِلك اِلفخا يِقيٍق قَالَ     :مِن شِد اِهللا ببع نةَ : " عاِئشع أَلْتوِل   : سساِب رحأَص أَي
ثُم من ؟   : ثُم عمر، قُلْت  : م من ؟ قَالَت   ثُ: أَبو بكٍْر، قُلْت  : كَانَ أَحب ِإلَيِه ؟ قَالَت     � اِهللا  

اِح قَالَ     : قَالَترالْج نةَ بديبو عأَب ثُم :قُلْت :     تكَت؟، فَس نم ـذَا     : قَالَ" ثُمفَالَِّذي ِفـي ه
يِث أُسامةَ بِن زيٍد ِفي هـذَا       الْحِديِث ِمن هذَا الْمعنى يخاِلف ما قَد رويتموه قَبلَه ِفي حدِ          

أَنه لَا ِخلَاف ِفي شيٍء ِمما قَد       : الْباِب فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَِلك ِبتوِفيِق اِهللا عز وجلَّ وعوِنهِ          
 ِفي حِديِث أُسامةَ علَـى      ؛ ِلأَنَّ الَِّذي رويناه عنه     � رويناه ِفي هذَا الْباِب عن رسوِل اِهللا        

     هدا كَانَ ِعنقَاِئِق مِبـِه             � ح هابا أَجماِئِلِه، عا ِلسِجيبمو ،هنئُولًا عسكَانَ م هِلأَن ،ِفي ذَِلك
 كَانَ علَيِه،   ِفي حِديِث أُسامةَ، والَِّذي ِفي حِديِث عاِئشةَ هو جوابها عما سأَلْت عنه، عما            

فَقَد : ، وقَد يكُونُ علَى ِخلَاِف ذَِلك قَالَ       � وذَِلك علَى ما يقَع ِفي قَلِْبها، ِمما كَانَ علَيِه          
رويتم عنها جوابا ِمنها عن ِمثِْل هذَا السؤاِل ما يخاِلف هذَا الْجواِب، وذَكَـرعن جميـٍع           

ٍر قَالَ   ويمع ناب وه " :          ا، فَقَالَتِليا علَه فَذَكَر ،ا غُلَامأَنةَ واِئشلَى عأَِبي ع عم لْتخا : " دم
ِمـن   � ِمنه، ولَا امرأَةً أَحب ِإلَى رسوِل اِهللا         � رأَيت رجلًا كَانَ أَحب ِإلَى رسوِل اِهللا        

 " امرأَِتِه 
ٍر قَالَ    وعيمِن عِع بيمج ي : " نا أُملَه ةَ فَقَالَتاِئشلَى عي عأُم عم لْتخد :  ـبكَانَ أَح نم

: قَالَ" زوجها  : " فَِمن الرجاِل ؟ قَالَت   : فَاِطمةُ، قَالَت : ؟ قَالَت  � النساِء ِإلَى رسوِل اِهللا     
ا الْحِديِث يخاِلف الَِّذي عنها ِفي الْحِديِث الَِّذي ذَكَرتموه عنها قَبلَـه            فَالَِّذي عنها ِفي هذَ   

أَنه لَا ِخلَاف ِفي ذَِلك     : ِفي هذَا الْباِب فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَِلك ِبتوِفيِق اِهللا عز وجلَّ وعوِنهِ            
    ةَ ساِئشع لَِكنو ،ا ظَنوِل اِهللا            كَمساِس كَانَ ِإلَى رالن بأَح نِل عا الْأَوِديِثهِفي ح ِئلَت � 

                   ا لَمِتِه، كَمبحِتِه ِفي ميلَ بأَه مقَدتا لَا يدأَنَّ أَح هنع بذْها لَا يدا أَنَّ أَحهدكَانَ الَِّذي ِعنو ،
ِإنه لَا يبلِّـغُ  : " هم ِفي التبِليِغ عنه ِفي الْموِسِم سورةَ براَءةَ، وِفي قَوِلهِ     يتقَدم أَحد ِسواهم ِإيا   
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، فَأَجابت ِبالْجواِب الْمذْكُوِر ِفيِه عن أَحب الناِس كَانَ ِإلَيـِه      "عني ِإلَّا رجلٌ ِمن أَهِل بيِتي       
   سِتِه، ويِل بى أَهِفيـِه              ِسو ـتابِتِه، فَأَجيِل بأَه ِمن وهو ،ِليع نا الثَّاِني عِديثَهِفي ح ِئلَت

ِبالْجواِب الَِّذي أَجابت ِبِه ِفيِه، وِفي ذَِلك ما قَد حقَّق ما حملَنا علَيِه معنى حِديِث أُسامةَ،                
ن معنى كُلِّ واِحٍد ِمنهما الَِّذي ذَكَرناه ِفي هذَا الْباِب وما           وحِديِث عمٍرو علَى ما ذَكَرنا مِ     

، ومن ِسـواهم     � حقَّق ما ذَكَرنا ِفيما رويناه عن عاِئشةَ ِمن ساِئِر أَهِل بيِت رسوِل اِهللا              
       ب نانُ بمعِتِه، قَالَ النبحاِس ِفي مالن وِل        : " ِشٍريِمنسلَى رع هناُهللا ع ِضيكٍْر رو بأْذَنَ أَبتاس

واِهللا لَقَد عرفْت أَنَّ عِليا أَحب ِإلَيك ِمن أَِبي، مرتيِن          : ، فَسِمع صوت عاِئشةَ تقُولُ     � اِهللا  
       ،هناُهللا ع ِضيكٍْر رو بأْذَنَ أَبتثَلَاثًا، فَاس قَالَ    أَوا، وهى ِإلَيولَ، فَأَهخةَ، أَلَـا     :  فَدفُلَان تا ِبني
 فَكَانَ ِفي هذَا الْحِديِث وقُوف رسـوِل اِهللا  "  � أَسمعِك ترفَِعني صوتِك علَى رسوِل اِهللا       

�          رخا، وهلَيع هِكرني فَلَم ،ذَِلك ةُ ِمناِئشع ا قَالَتلَى مع       ـاهينوا راِني كُلِّ معم ِميعج ج
ِفي هذَا الْباِب خروجا لَا تضاد ِفيِه، ولَم يكُن ما ذَكَرناه ِمن تقِْدِمي عِلي علَيِه السلَام ِفـي                  

دمه ِبالْفَضِل ِعند رسـوِل     أَبا بكٍْر ِفيها، ِبماِنٍع أَنْ يكُونَ أَبو بكٍْر يتقَ         � محبِة رسوِل اِهللا    
ِمن محبٍة، وِمن فَضـٍل،      � ، ولَِكن كُلَّ واِحٍد ِمنهما لَه موِضعه ِمن رسوِل اِهللا            � اِهللا  

 ِفيقوالت أَلُهساَهللا نا، وماهاِبِه ِسوحاِئِر أَصلَى سعا، وِهملَيانُ اِهللا عو٧٣٣"ِرض 
 :الصة اخل

 .على املعلم أن يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني  ) ١(
على املعلم أن جييب على سؤال املتعلم من وحي ظروفه ،السيما إذا كـان               ) ٢(

 .السؤال حيتمل إجابات متعددة 

 .حرص الصحابة يف سؤاهلم عما ينجيهم من النار ويدخلهم اجلنة  ) ٣(
 ــــــــ
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 وكلها صحاح وحسان) ٥٣٠٩-٥٢٩٨)(٣٢٣ / ١٣ (-شرح مشكل اآلثار  - ٧٣٣



 ٣١٧

يقاِيس ألصحابه األحكام ويعلِّلُها هلم،إذا اشتبهت عليهم مساِلكُها،وغَمض         �وتارةً كان   
عليهم حكمها،فيتِضح هلم ما اشتبه أمره،وخِفي فَهمه،ويكونُ هلم من تلك املقايسِة معرفةٌ            

 :البعيدة مبساِلِك الشريعة ومقاِصِدها،وِفقه مبراميها 
  :�وهذا كثري يف أسلوب الرسول

صـِعد  ) وأَنِذر عِشريتك اَألقْـرِبني     (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى اهللا عنهما     -عن ابِن عباٍس    
  ِبىاِدى      - �  -الننلَ يعفَا فَجلَى الصرٍ  «  عِنى ِفها بي،    ِدىِنى عا بشٍ   . » ييطُـوِن قُـرِلب 

فَجاَء أَبو  ،فَجعلَ الرجلُ ِإذَا لَم يستِطع أَنْ يخرج أَرسلَ رسوالً ِلينظُر ما هو           ،حتى اجتمعوا 
م أَكُنـت ،أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيالً ِبالْواِدى تِريد أَنْ تِغري علَيكُم         « لَهٍب وقُريش فَقَالَ    

  ِقىدصم « . معقًا      ،قَالُوا نِإالَّ ِصد كلَيا عنبرا جذَاٍب      « قَالَ  . مع ىدي نيب لَكُم ِذيرى نفَِإن
تبت يدا أَِبـى لَهـٍب   ( أَِلهذَا جمعتنا فَنزلَت ،فَقَالَ أَبو لَهٍب تبا لَك ساِئر الْيومِ     . » شِديٍد  

و بت * با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن٧٣٤)  م 
] الشـعراء [} وأَنِذر عِشـريتك اَألقْـرِبني  {: لَما نزلَت هِذِه اآليةُ     : قَالَ  ،وعِن ابِن عباسٍ  

  لَِصنيخالْم مهِمن طَكهرِد اهللاِ : قَالَ  . وباَءِة عِفي ِقر نهو،وسر جرـى   � لُ اِهللا خى أَتتح
وبين رجٍل  ،فَاجتمع الناس ِإلَيِه فَبين رجٍل يِجيءُ     ،يا صباحاه : ثُم نادى   ،فَصِعد علَيها ،الصفَا

 ولَهسثُ رعبطَِّلبِ   :  � فَقَالَ  ،يِد الْمبِني عا برٍ  ،يِني ِفها بافٍ   ،ينِد مبِني عا بِني ،يا بِني  ،يا بي
: أَرأَيتم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيالً ِبسفِْح هذَا الْجبِل تِريد أَنْ تِغري علَيكُم أَصدقْتموِني ؟ قَـالُوا                 

معِديدٍ  : قَالَ  ،نذَاٍب شع يدي نيب لَكُم ِذيري نٍب ،فَِإنو لَها لَ: فَقَالَ أَببِمتوالْي اِئرس ـا  ،كأَم
مـا  : وقَالُوا  ،وقَد تب ،]املسد[} تبت يدا أَِبي لَهبٍ   {: فَنزلَت  ،ثُم قَام ،دعوتمونا ِإالَّ ِلهذَا  
 ٧٣٥.جربنا علَيك كَِذبا

      ِبىاٍس أَنَّ النبِن عِن ابوع-  � -    ِعداِء فَصطْحِإلَى الْب جرى        خـادـِل فَنبـا  «  ِإلَى الْجي
  اهاحبفَقَالَ     . » ص شيِه قُرِإلَي تعمتفَاج »         أَو كُمحـبصم وـدأَنَّ الْع كُمثْتدِإنْ ح متأَيأَر

                                      
 خسر: تب -) ٥٢٩ (- املكرت -صحيح مسلم و )٤٧٧٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٣٤
 صحيح) ٦٥٥٠)(٤٨٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٥



 ٣١٨

يكُمسمقُوِنى   ،مدصت متأَكُن « .   معقَالَ  . قَالُوا ن »     نيب لَكُم ِذيرى نِديٍد    فَِإنذَاٍب شع ىدي «
 .        ا لَكبا تنتعمذَا جٍب أَِلهو لَهلَّ     . فَقَالَ أَبجو زع لَ اللَّهزٍب     ( فَأَنا أَِبى لَهدي تبِإلَـى  ) ت

 ٧٣٦آِخِرها
         ِبىِإلَى الن اَءتأَةً جراٍس أَنَّ امبِن عِن ابى     - �  -وعِإنَّ أُم فَقَالَت     تاتفَم جحأَنْ ت تذَرن

لَو كَانَ علَى أُمِك دين أَكُنِت      ٧٣٧أَرأَيِت  ،نعم حجى عنها  « قَبلَ أَنْ تحج أَفَأَحج عنها قَالَ       
 هتقَاِضي « . معن فَقَالَ . قَالَت »وا الَِّذى لَهفَاِء،فَاقْضِبالْو قأَح ٧٣٨» فَِإنَّ اللَّه  

    اقحِن أَِبي ِإسى بيحي نوع،            نع ِتقعأَنْ ت تادأٍَة أَررِن اماٍر عسي نانَ بملَيأَلَ سالً سجأَنْ ر
يـا  : فَقَـالَ    � حدثَِني عبد اِهللا بن عباٍس أَنْ رجالً سأَلَ رسولَ اِهللا           : أُمها قَالَ سلَيمانُ    

فَِإنْ أَنا شددته علَى راِحلَِتي خِشـيت  ،اِهللا ِإنَّ أَِبي دخٍل ِفي اِإلسالَِم وهو شيخ كَِبري    رسولَ  
 لَها     ،أَنْ أَقْتهلَيع تثْبي لَم هدأَش ِإنْ لَمولُ اِهللا      ،وسفَقَالَ ر هنع جكَـانَ    :  � أَفَأَح لَو تأَيأَر

 لَى أَِبيكقَالَ ع هنع ِزئجأَكَانَ ي هنع هتيفَقَض نيد :معقَالَ ،ن :أَِبيك نع جج٧٣٩.فَاح  
        ِبيى النالً أَتجاٍس أَنْ ربِن عِن ابفَقَالَ   � وع :    جحي لَمو اتقَـالَ   ،ِإنَّ أَِبي م هنع جأَفَأَح :

  ٧٤٠.حج عن أَِبيك: نعم قَالَ : يك دين أَكُنت قَاِضيه قَالَ أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَِب
ِإنَّ أَِبـي مـات ولَـم يحـج حجـةَ      : فَقَالَ  � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : قَالَ  ،وعن أنسٍ 

ين أَكُنت تقِْضينه عنه ؟ فَقَالَ      أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَِبيك د     :  � فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،اِإلسالِم
 :معِه: قَالَ ،نلَيع نيد ه٧٤١.فَاقِْضِه،فَِإن 

ويف (  وقَد أَجـزأَ     -سِمعت عمي مروانَ بن قَيٍس      : وعن ِعمرانَ بِن يحيى الْأَسِدي، قَالَ     
 جاَء رجلٌ ِإلَى رسـوِل اِهللا      : " قَالَ،  � ِد رسوِل اِهللا    الرِعيةَ عن أَهِلِه ِفي عه    ) رواية أخذ 

                                      
  )٤٩٧٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٣٦
 .  أي أخِبريين ٧٣٧
  )٧٣١٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٣٨
 صحيح) ٣٩٩٠) (٣٠٢ / ٩ (-بان صحيح ابن ح - ٧٣٩
 صحيح) ٣٩٩٢) (٣٠٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٠
 حسن) ١١٤٥) (٣٦ / ٢ (-كشف األستار  - ٧٤١



 ٣١٩

ِإنَّ أَِبي توفِّي، وقَد جعلَ علَيِه أَنْ يمِشي ِإلَى مكَّةَ وأَنْ ينحـر             ، يا رسولَ اِهللا    : ، فَقَالَ  �
  عنه، وأَنْ ننحر عنه بدنةً ِمن ماِلي ؟ فَقَالَ          ولَم يترك مالًا، فَهلْ يقِْضي عنه أَنْ نمِشي       ،بدنةً
�  " :      هنع رحانو ،هناقِْض ع معـٍل،           ، نجِلر ـنيد لَى أَِبيـككَانَ ع لَو تأَيِش، أَرامو

قا، فَاُهللا أَحاِضيلُ رجالر ِجعري سأَلَي ،اِلكم ِمن هنع تيى فَقَضضر٧٤٢" أَنْ ي 
      ِبيِن النع أَِبي ذَر نقَةٌ قَالُوا      : قَالَ   � وعدص ِدكُمِع أَحضا     : ِفي بنـدأِْتي أَحولَ أَيسا ري

 فَكَذَِلك  أَرأَيتم لَو وضعها ِفي الْحراِم أَكَانَ علَيِه ِفيِه ِوزر        : شهوته ويكُونُ لَه ِفيِه أَجر فَقَالَ       
رأَج الَِل كَانَ لَها ِفي الْحهعض٧٤٣.ِإذَا و 

         ِبىاِب النحأَص ا ِمناسأَنَّ ن أَِبى ذَر نوع- � -    ِبىقَالُوا ِللن - � -     بولَ اللَِّه ذَهسا ري 
 نصوم ويتصدقُونَ ِبفُضوِل     يصلُّونَ كَما نصلِّى ويصومونَ كَما     ٧٤٥ِباُألجوِر٧٤٤أَهلُ الدثُوِر   

اِلِهموقُونَ      « قَالَ  . أَمدصا تم لَكُم لَ اللَّهعج قَد سلَيكُـلِّ       ٧٤٦أَوقَةً ودٍة صِبيحسِإنَّ ِبكُلِّ ت 
روِف صدقَةٌ ونهـى    صدقَةٌ وأَمر ِبالْمع  ٧٤٧تكِْبريٍة صدقَةٌ وكُلِّ تحِميدٍة صدقَةٌ وكُلِّ تهِليلٍَة        

قَالُوا يا رسولَ اللَِّه أَيأِْتى أَحدنا شـهوته        . ٧٤٨»عن منكٍَر صدقَةٌ وِفى بضِع أَحِدكُم صدقَةٌ        
ذَِلك ِإذَا   لَو وضعها ِفى حراٍم أَكَانَ علَيِه ِفيها ِوزر فَكَ         ٧٤٩أَرأَيتم« ويكُونُ لَه ِفيها أَجر قَالَ      

 رأَج الَِل كَانَ لَها ِفى الْحهعض٧٥٠.»و 

                                      
) ١٧٢٣١)(٢٩٠ / ١٥ (-واملعجم الكـبري للطـرباين       ) ٦٣٢٥) (٢٦٣٣ / ٥ (-معرفة الصحابة أليب نعيم      - ٧٤٢

 حسن
 صحيح) ٤١٦٧) (٤٧٦ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٣
 . ذهب أهلُ الِغىن بالثواب :  يعين ٧٤٤
 .    أي مبا لديهم من أموال فائضة عن احلاجة ٧٤٥
 .  أي تتصدقون به ٧٤٦
 .ال إله إالّ اهللا :   التهليلة قولُ اإلنسان ٧٤٧
... ومسى جزاَء هذه األعمال من التسبيح والتكـبري والتحميـد           .   أي يف معاشرة الرجل زوجته احلالل له صدقة           ٧٤٨

بيِل املقابلة وجتنيِس الكالم ، أي كما أن للصدقِة اليت يجود ا االغنياُء أهلُ الدثور ، على إخوام الفقراء                   صدقةً على س  
 .املُعوزين أجراً وثواباً ، فكذلك هلذه األعمال والطاعات أجر وثواب لفاعليها 

 .  أي أخربوين ٧٤٩
 و املال العظيممجع دثر وه: الدثور - ) ٢٣٧٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٧٥٠



 ٣٢٠

مقايسةً عقليةً بني األمرين،حىت اتضح هلم احلكم،وفِهموا ما مل يكن يدور            � فقايس هلم   
يف خلَِدهم،وهو أنَّ ِمثلَ هذا االستمتاِع املشروِع يكون به للمرء أجر وثواب،ملا يترتـب              

 .نة عليه من اآلثار احلس
وعن عبِد اِهللا بِن يِزيد ، أَنَّ زيدا أَبا عياٍش ، أَخبره أَنه ، سأَلَ سعد بن أَِبي وقَّـاٍص عـِن                     

الْبيضاُء ، فَنهاه عن ذَِلك ، وقَالَ سِمعت        : أَيهما أَفْضلُ ؟ قَالَ     : الْبيضاِء ، ِبالسلِْت ، فَقَالَ      
ولَ اِهللا   رطَبِ      � سِر ِبالرمِبِس التي نِئلَ عولُ اِهللا      ٧٥١، سسفَقَالَ ر ،  �  :  طَبالر قُصنأَي

 ٧٥٢."نعم ، فَنهاه عن ذَِلك: ، ِإذَا يِبس ؟ قَالَ 
وهذا احلديث أصل يف أبواب كثرية من مسائل الربا وذلك أن كل شيء من املطعوم مما له                 

فافه اية فانه ال جيوز رطبه بيابسه كالعنب والزبيب واللحـم الـينء بالقديـد      نداوة وجل 
وحنومها ، وكذلك ال جيوز على هذا املعىن منه الرطب بالرطب كالعنب بالعننب والرطَب              
بالرطب ألن اعتبار املماثلة إمنا يصح فيهما عند أوان اجلفاف ومها إذا تناهى جفافهما كانا               

ا قد يكون أرق رقة وأكثر مائية من اآلخر ، فاجلفاف ينال منه أكثـر               خمتلفني ألن أحدمه  
 ٧٥٣.ويتفاوت مقاديرمها يف الكيل عند املماثلة

كان عاملاً أن الرطب ينقص إذا يبس،فهو يعيش يف قلب           � وبدهي كلَّ البداهِة أن النيب      
 � نـاس فيها،ولكنـه   جزيرة العرب بالد التمر والرطب،وذلك أمر ال يخفى على أقلِّ ال 

هل ينقص الرطب إذا يبس؟ لينبه أصحابه وسامعيه وتابعيه،إىل أنَّ علةَ النهي عن             : سأهلم  
بيع الرطب بالتمر،هي نقصه عند يبسه،فال جيوز أن يباع هذا ذا على سـبيل التسـاوي    

بيوع إىل آخـر    بالكيل،فأشعرهم بعلِة احلكم إذْ كان خِفياً عليهم،فكان ذلك قاعدةً يف ال          
 ٧٥٤.الزمن 

                                      
٧٥١ هبسه وياسِتواؤ تمهو التمر قبل أن ي طَبالر  . 
 صحيح) ٥٠٠٣) (٣٧٨ / ١١ (- صحيح ابن حبان - ٧٥٢
 )٧٦ / ٣ (- ٢٨٨ معامل السنن للخطايب - ٧٥٣
 )٨٦ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة � الرسول املعلم - ٧٥٤
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أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا ِبباِب أَحـِدكُم       « : يقُولُ   - � -وعن أَِبى هريرةَ أَنه سِمع رسولَ اللَِّه         
 ِمن درِنـِه  الَ يبِقى: قَالُوا . »يغتِسلُ ِمنه كُلَّ يوٍم خمس مراٍت ما تقُولُونَ مبِقيا ِمن درِنِه؟           

 ٧٥٥.»فَذَِلك مثَلُ الصلَواِت الْخمِس يمحو اللَّه ِبِهن الْخطَايا « :قَالَ . شيئًا
 فَِإذَا ِإِبـلٌ مصـررةٌ ِبِعضـاِه        - � -كُنا مع النِبى    : وعن أَِبى هريرةَ رِضى اللَّه عنه قَالَ        

أَرأَيتم لَو أَنَّ أُناسا عمـدوا      « : فَقَالَ   - � -س ِليحتِلبوا فَدعاهم النِبى     الشجِر فَانطَلَق نا  
« :قَـالَ  . نعـم : قَالُوا . »ِإلَى مزاِوِدكُم ِفيها أَزِودتكُم فَأَخذُوا ما ِفيها لَكَانوا غَدروكُم؟   

    ِلِمنيسالْم ٍت ِمنيِل بِذِه َألهه          ِتكُمِودا ِفى أَزا ِمثْلُ موِعهرا ِفى ضولَ  : قَالُوا  . » ِإنَّ مسا ري
.  »أَنْ يأْكُلَ والَ يحِملَ ويشرب والَ يحِمـلَ         « :اللَِّه فَما يِحلُّ ِللرجِل ِمن ماِل أَِخيِه؟ قَالَ         

٧٥٦ 
ِإذْ نحن ِبِإِبٍل مصراٍة تلْجأُ الشـجر،        �  رسوِل اللَِّه    بينما نحن مع  : وعن أَِبي هريرةَ، قَالَ   

 كَيف نحِلبها ورسولُ اللَّـِه     : لَو قُمنا فَحلَبنا، وقَالَ بعضهم    : لَيس معها راٍع، فَقَالَ بعضنا    
 وسـكُوته ِإذْنٌ، فَقُمنـا ِإلَيهـا فَـدعانا،          قَد سـكَت  : ِفينا ال نستأِْمره؟ فَقَالَ بعضنا     �

: أَرأَيتم لَو أَنَّ قَوما أَتوكُم وقَد ِنمتم فَأَخذُوا ما ِفي مزاِوِدكُم، أَضروا ِبكُم؟ قَـالُوا              :"فَقَالَ
معقَالَ. ن :         ا ِفي مثَِل مِذِه اِإلِبِل كَمالِف ها ِفي أَخفَِإنَّ ماِوِدكُما "زا    : ، قُلْنولَ اللَِّه، مسا ري

 ٧٥٧".يأْكُلُ وال يحِملُ، ويشرب وال يحِملُ:"يِحلُّ ِللرجِل ِمن ماِل أَِخيِه ِإذَا افْتقَر ِإلَيِه؟ قَالَ
ـ «  أَتى الْمقْبرةَ فَقَالَ     - � -وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه        ٍم      السقَـو ارد كُملَـيع الَم

قَالُوا أَولَسنا ِإخوانك   . »مؤِمِنني وِإنا ِإنْ شاَء اللَّه ِبكُم الَِحقُونَ وِددت أَنا قَد رأَينا ِإخواننا             
فَقَالُوا كَيف تعِرف من    . »عد  أَنتم أَصحاِبى وِإخواننا الَِّذين لَم يأْتوا ب      « يا رسولَ اللَِّه قَالَ     

أَرأَيت لَو أَنَّ رجالً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بـين          « لَم يأِْت بعد ِمن أُمِتك يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ          
        لَهيخ ِرفعٍم أَالَ يهٍم بهٍل ديخ ىرولَ ال    . »ظَهسا رلَى يا   « قَالَ  . لَِّهقَالُوا بونَ غُرأْتي مهفَِإن

                                      
وصـحيح  ) ٥٢٨ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ١٧٦٢) (٣٦١  /١ (- حيدر آباد    -السنن الكربى للبيهقي     - ٧٥٥

 )١٥٥٤ (- املكرت -مسلم
 فيه جهالة) ٢٠١٥٠)(٣٦٠ / ٩ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٧٥٦
 فيه جهالة ) ٩٤٨)(٣٩١ / ١٩ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٧٥٧
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               ـذَادا يِضى كَموح نالٌ عنَّ ِرجذَادِض أَالَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوِء وضالْو ِمن ِلنيجحم
لُمأَالَ ه اِديِهمالُّ أُنالض ِعريالْب .كدعلُوا بدب قَد مهقَالُ ِإنقًا . فَيحقًا سح٧٥٨.»فَأَقُولُ س 

وغري احملسـوس ليكـون     ، القياس لتقريب البعيـد    �فقد استعمل النيب    ، وغري ذلك كثري  
 .حمسوساً حىت يفهم عليه أصحابه بشكل دقيق

 :اخلالصة 
 القياس أحد املصادر األساسية للشريعة ) ١(
 .وغري احملسوس فيجعله حمسوساً ،القياس يقرب البعيد ) ٢(

 عى لقبول السامعني وأرسخ يف أذهاماستخدام القياس أد ) ٣(
 ــــــــ
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يف التعليم اِحلوار واملُساءلةُ،إلثارِة انتبـاِه السـاِمعني وتشـويِق           � كان من أبرز أساليبه     
 إذا مل    � نفوِسهم إىل اجلواِب،وحضهم على إعمال الِفكْر للجواِب،ليكون جواب النيب          

 .وا اإلجابة  أقرب إىل الفهِم وأوقع يف النفسيستطيع
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا ِبباِب أَحـِدكُم ،        «  يقُولُ   - �  -عن أَِبى هريرةَ أَنه سِمع رسولَ اللَِّه        

قَالُوا الَ يبِقى ِمن درِنـِه   .  » ٧٥٩يغتِسلُ ِفيِه كُلَّ يوٍم خمسا ، ما تقُولُ ذَِلك يبِقى ِمن درِنهِ           
  .٧٦٠»فَذَِلك ِمثْلُ الصلَواِت الْخمِس ، يمحو اللَّه ِبها الْخطَايا « قَالَ . شيئًا 

ويف هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية  إىل جانب طريقة اِحلوار  التمثيلُ للمعقول               
ووجه التمثيل أن املَـرء     . نه وضوحاً يف نفِْس املتعلِّم      باحملسوس ، ليزداد الشيُء املتحدثُ ع     
                                      

  ) ٦٠٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ٧٥٨
 مجع أدهم وهو األسود: الدهم -الذى الخيالط لونه لون سواه مجع يم وهو األسود وقيل : م 
 .الوسخ :  الدرن  - ٧٥٩
 )١٥٥٤ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥٢٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٦٠
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كما يتدنس باألقذار احملسوسة يف بدنه وثيابه ، ويطَهره منها املاُء الكثري النقي ، فكـذلك                
 .الصلوات اخلمس تطهر العبد من أقذاِر الذنوب واخلطايا 

تـدرونَ مـِن    : يقُولُ   � سِمعت رسولَ اِهللا    : ال  وعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن الْعاِص ،ق       
: من سِلم الْمسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدِه ، قَـالَ          : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : الْمسِلم ؟ قَالُوا    

من أَِمنه الْمؤِمنونَ علَى أَنفُِسـِهم      : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : تدرونَ مِن الْمؤِمن ؟ قَالُوا      
هبنتوَء فَاجالس رجه نم اِجرهالْمو ، اِلِهموأَم٧٦١."و 

ال يراد به االحتراز من غريهم ،       : يف اجلملة التالية    ) املؤمنون(هنا ، ومثلُه    ) املسلمون(لفظ  
مخاطَبني به ، إذ اإليذاُء أو اِخليانةُ كلٌّ منهما         بل هو وصف خرج خمرج االتفاق ، نظراً لل        

 .حرام يف اإلسالم ، سواء وقع ذلك على مسلم أم ِذمي 
 فعن ثَالَِثني ِمن أَبناِء أَصـحاِب        ، بل أَرى أنَّ اإليذاَء أو اِخليانةَ يف جنِب الذِّمي أشد حترمياً          

أَالَ من ظَلَم معاهـدا  « : قَالَ - � -نيةً عن رسوِل اللَِّه   عن آباِئِهم دِ   - � -رسوِل اللَِّه   
وانتقَصه وكَلَّفَه فَوق طَاقَِتِه أَو أَخذَ ِمنه شيئًا ِبغيِر ِطيِب نفٍْس ِمنه فَأَنا حِجيجه يوم الِْقيامِة                

أَالَ ومن قَتلَ معاهدا لَه ِذمـةُ اللَّـِه         « : ِإلَى صدِرِه     ِبِإصبِعهِ - � -وأَشار رسولُ اللَِّه    . »
 ٧٦٢.»وِذمةُ رسوِلِه حرم اللَّه علَيِه ِريح الْجنِة وِإنْ ِرحيها لَتوجد ِمن مِسريِة سبِعني خِريفًا 

 الذِّ � فقد أقام الرسولُ الكرمي ظِلمماً ملن يصه خفْسينم.  
الْمفِْلس : قَالُوا " ٧٦٣أَتدرونَ ما الْمفِْلس ؟   : "  قَالَ - � -وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       

        اعتلَا مو لَه مهلَا ِدر نا مامٍ        : " قَالَ. ِفينِصيلَاٍة وِة ِبصامالِْقي موأِْتي يِتي يأُم ِمن فِْلسِإنَّ الْم 

                                      
 صحيح) ٦٩٢٥)(٦٨٦ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٦١
 غريهصحيح ل) ١٩٢٠١)(٢٠٥ / ٩ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٧٦٢
دون ) ما(، والسؤال هنا عن حقيقة املُفلس ، فلذا جا التعبري بلفظة            ) ما(بلفظ  ) أتدرون ما املفلس  ( كذا الرواية    - ٧٦٣

قـال  ) : أتدرون مـا املفلـس    : (� ، عند قوله     ١٨ :٨)) شرحه على صحيح مسلم   (قال السنوِسي يف    ) . من(لفظة  
حكـى بعضـهم أنَّ     : قال اُأليب   . ملا ال يعِقل ، وهي هنا ملن يعِقل         )  ما(ة  كذا الرواية ، وأصلُها  يعين لفظ      : القرطيب  

أي كتاب سيبويه  ملّا فرغ مـن  )  الكتاب(مذهب سيبويه جواز وقوعها على من يعقل ، وأخذَه ابن احلاج من قوله يف      
 .، مبهمةً تقع على كل شي ) ما(ومثلُها : ، قال) من(الكالم على 
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وزكَاٍة، ويأِْتي وقَد شتم هذَا وقَذَف هذَا، وأَكَلَ مالَ هذَا، وسفَك دم هذَا، وضرب هـذَا    
فَيعطَى هذَا ِمن حسناِتِه، وهذَا ِمن حسناِتِه فَِإنْ فَِنيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيِه أُِخذَ                

 ٧٦٤"هم فَطُِرحت علَيِه، ثُم طُِرح ِفي الناِر ِمن خطَايا
لألذهـان،أنَّ   � تنبيه منه   : فكان ِمن سؤاِله هلم أوالً،مث تبييِنه ما هو جواب سؤاِله ثانياً            

 !اإلفالس احلقيقي هو اإلفالس يوم القيامة
ن،الذي رواه عمر بن اخلطاب     ومن أشهِر أمثلِة اِحلوار حديثُ جربيل يف تعليم أركاِن اإلميا         

وغريه من الصحابة،فقد عِرضت أهم أركان اإلميان على الصحابِة على شكل ِحواٍر بـني              
 ٧٦٥.الرسول وبني جربيل عليهما الصالة والسالم،ليعلِّمهم معاِلم دينهم 

بينما نحن  : مر بن الْخطَّاِب ، قَالَ      حدثَِني ع : فعن يحيى بِن يعمُر ، سِمع ابن عمر ، قَالَ           
ِإذْ طَلَع علَينا رجلٌ شِديد بياِض الثِّياِب ، شِديد سواِد الشعِر الَ             � ذَات يوٍم ِعند نِبي اِهللا      

     ِزيدى ، قَالَ يري :          ِرفُهعالَ يفَِر ، والس ِه أَثَرلَيى ، عراِهللا        الَ ن ِبيِإلَى ن لَسى جتح ، دا أَحِمن 
يـا محمـد   : ، ثُم قَـالَ  ٧٦٦، فَأَسند ركْبتيِه ِإلَى ركْبتيِه ، ووضع كَفَّيِه علَى فَِخذَيِه          �

 ِإلَـه ِإالَّ اللَّـه ، وأَنَّ        أَخِبرِني عِن اإلِِسالِم ، ما اإلِِسالم ؟ فَقَالَ اإلِِسالم أَنْ تشـهد أَنْ الَ             
 ، وتؤِتي الزكَاةَ ، وتصوم رمضانَ ، وتحج الْبيـت           ٧٦٧محمدا رسولُ اِهللا ، وتِقيم الصالةَ     

ثُم قَالَ  : قَالَ   . فَعِجبنا لَه ، يسأَلُه ويصدقُه    : قَالَ  . صدقْت  : ِإِن استطَعت ِإلَيِه سِبيالً قَالَ      

                                                                                               
السؤالُ هنا مبا ، إمنا هو عن احلقيقة ، واحلقيقةُ من حيث هي حقيقة ال تعِقل ،                 : لقائٍل أن يقول    :  السنوِسي     قلت  أي  

     ذلك ، ومنه           : وهذا كما لو قلت ونُ   : (ما اإلنسان؟ أو ما زيد؟ أو حنوعالعالَمني  : قال ِفر بومل يقل   ) . وما ر : نوم
 .وهو الصواب . انتهى )) هاإذاً واقعةٌ يف حملِّ) ما(، ف 

أتـدرون مـن    (، بلفظ   )) رياض الصاحلني ((مثِل  )) صحيح مسلم ((وقد جاء هذا احلديث يف بعض الكتِب الناقلِة عن          
 .واهللا أعلم . وهو خالف الرواية كما علمت ، ولعلَّه من تصرفاِت بعِض الناقلني ) . املفلس؟

 )٦٧٤٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ٧٦٤
 )٧٧ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �ول املعلم الرس - ٧٦٥
 . يعين أن الرجلَ الداخلَ وضع كَفَّيه على فَِخذَي نفسه ، وجلَس على هيئِة املُتعلِّم املتأدب ، قاله النووي  - ٧٦٦
علم السائِل به ، وممـا       وجه التعجب ان السؤالَ يقتضي  يف الغالب  اجلهلَ باملَسؤول عنه ، والتصديق يقتضي                  - ٧٦٧

ويف  فضالً عن مساِعه منه �ال يعرف إالّ من جهِته ، وليس هذا الرجلُ ممن عِرف بلقاِئه             �يزيد يف التعجب أن ما أجابه       
 )) .صدقت صدقت: ، يقولُ له �ما رأينا رجالً مثلَ هذا ، كأنه يعلِّم رسولَ اهللا : ((بعض روايات حديث جربيل 



 ٣٢٥

اإلِِميانُ أَنْ تؤِمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر ،          : قَالَ  . أَخِبرِني عِن اإلِِمياِن    : 
 ، ما اإلِِحسـانُ ؟      فَأَخِبرِني عِن اإلِِحسانِ  : قَالَ  . صدقْت  : والْقَدِر كُلِِّه خيِرِه وشرِه قَالَ      

   ِزيدقَالَ        : قَالَ ي اكري هفَِإن ، اهرت كُنت فَِإنْ لَم ، اهرت ككَأَن اللَّه دبعـِن   : أَنْ تِني عِبرفَـأَخ
قَالَ . ن أَماراِتها   فَأَخِبرِني ع : ما الْمسئُولُ عنها ِبأَعلَم ِبها ِمن الساِئِل قَالَ         : الساعِة ، قَالَ    

ثُـم  : أَنْ تِلد اَألمةُ ربتها ، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ ِرعاَء الشاِء يتطَاولُونَ ِفي الِْبناِء قَـالَ      : 
يـا عمـر    :  � ثَالثًا ، فَقَالَ ِلي رسولُ اِهللا       :  ، قَالَ يِزيد     ٧٦٨فَلَِبثَ مِليا : انطَلَق ، قَالَ    

فَِإنه ِجبِريلُ ، أَتاكُم يعلِّمكُم     : قَالَ  . اللَّه ورسولُه أَعلَم    : قُلْت  : أَتدِري مِن الساِئلُ ؟ قَالَ      
كُمِدين  ". 

لو قَدرنا أن أحدنا قام يف عبادٍة وهو يعاين ربه سبحانه وتعاىل مل يترك              (( : "قال النووي   
مما يقِدر عليه من اخلُضوِع واخلُشوِع ، وحسِن السمِت ، واجتماِعه بظاِهِره وباطِنـه             شيئاً  

اعبـد اَهللا يف مجيـع      :  � على االعتناء بتتميِمها على أحسِن وجوِهها إالّ أتى به ، فقال            
علم العبِد  أحوالك كعبادِتك يف حال الِعيان ، فإن التتميم املذكور يف حال الِعيان إمنا كان ل              

باطّالع اهللا سبحانه وتعاىل عليه ، فال يقِدم العبد على تقصٍري يف هذه احلال لالطالع عليه                
 .، وهذا املعىن موجود مع عدم رؤيِة العبد ، فينبغي أن يعمل مبقتضاه 

اخلُشوع فمقصود الكالم احلثُّ على اإلخالص يف العبادِة ومراقَبِة ربه تبارك وتعاىل يف إمتام              
واخلُضوِع وغري ذلك ، وقد ندب أهلُ احلقائق إىل مجالَسِة الصاحلني ، ليكون ذلك مانعاً               
من تلبِسه بشيء من النقائِص احتراماً هلم واسِتحياًء منهم ، فكيف مبن ال يزالُ اهللا تعـاىل                 

 !مطَِّلعاً عليه يف ِسره وعالنيِته؟
ي اآلداب املذكورةَ إذا كنت تراه ويراك ، لكوِنه يراك          فحاصلُ معىن احلديث أنك إمنا تراع     

فإن : ، ال لكونك تراه ، فهو دائماً يراك ، فأحِسن عبادته ، وغن مل تره ، فتقدير احلديث               
 )) .مل تكن تراه فاستِمر على إحسان العبادة ، فإنه يراك

                                      
 . زمناً طويالً أياماً  أي - ٧٦٨



 ٣٢٦

لدين ، وقاعدةٌ مهمةٌ من قواعـد       وهذا القدر من احلديث أصلٌ عظيم من أصوِل ا        : ((قال  
املسلمني ، وهو عمدةُ الصديقني ، وبغيةُ السالكني ، وكرتُ العارفني ، ودأب الصـاحلني ،                

 ٧٦٩)) . � وهو من جوامع الكَِلم اليت أوِتيها النيب 
 لست بأعلَم ا منك ، كما يقتضـيه       : مل يقُل   ) ما املَسؤولُ عنها بأعلَم من الساِئل     (قوله  

املقام ظاهراً ، ليشِعر بالتعميم ، تعريفاً للسامعني أن كلَّ مسؤوٍل وكلَّ سائٍل عن وقـت                
 .قياِم الساعِة فهو كذلك 

يستنبط منه أن العاملَ واملفيت وغريمها إذا سِئل عما ال          : ((٧٧٠وقال النووي رمحه اهللا تعاىل      
نقُصه ، بل يستدلُّ به على ورِعه وتقواه        ال أعلم ، وأن ذلك ال ي      : يعلَم ينبغي له أن يقول      

 )) .ووفور علِمه
 ، فيعاِملُ الولـد أمـه       األوالدهذا جماز ، واملراد أن يكثُر العقوق يف         ) أن تِلد األمةُ ربتها   (

ـ ) ربها(معاملةَ السيد أمته ، من اإلهانِة بالسب والضرِب واالستخداِم ، فأطِلق عليه              ازاً جم
 .لذلك 
مجع العاري ، وهوصادق على من      ) العراة(و. مجع احلايف وهو من ال نعلَ له        ) احلُفاة(قوله  

مجع عائل ، وهو الفقـري  ) العلة(و. يكونُ بعض بدِنه مكشوفاً مما ينبغي ان يكون مستوراً        
 .مجع شاة ) الشاء(مجع راٍع ، و) ِرعاء(و. كثري الِعيال 

واملقصود               لَّكـوا الـبالدمتويل أهلُ البادية على األمر ويستِل احلال بأن يعن تبد اإلخبار 
بالقهِر ، فتكثُر أموالُهم وتنصِرف ِهممهم إىل تشييِد البنياِن والتفاخر به ، ومنه احلـديث               

: واللُّكَع هنـا    )) ال تقوم الساعةُ حىت تكون أسعد الناس بالدنيا لُكَع ابن لُكَع          : ((اآلخر  
  السـاعةَ      : ((ومنه أيضاً حديثُ    . اللَّئيم ِظرإىل غِري أهِله فانت  ِندأي أُس  د األمرسإذا و (( ،

 ٧٧١))الصحيح((وكالمها يف 

                                      
فتح امللهم بشـرح    (( و ٢٤٦  ٢٤٥ص  )) شرح صحيح البخاري  (( و ١٥٨  ١٥٧ :١)) شرح صحيح مسلم  (( - ٧٦٩

  .٤٨٣  ٤٨٢ :١)) صحيح مسلم
 ١٥٨ :١)) شرح صحيح مسلم((يف  - ٧٧٠
  .٤٨٨  ٤٨٧ :١)) فتح املهم(( و١٢٣ :١)) فتح الباري((انظر  - ٧٧١



 ٣٢٧

من الفوائد التعليمية اليت تستفاد من هذا احلديث أنه ينبغي ملن حضر جملس العامل إذا عِلم                
 مسألٍة ال يسألون عنها أن يسألَ هو عنـها ، ليحصـل اجلـواب               بأهِل اِلس حاجةً إىل   

                  من سـؤاِله غـري مكَّنته منه ، ليدِنيبالسائِل وي رفُقللجميع ، وفيه أنه ينبغي للعاِلم أن ي
 ٧٧٢ هائٍب وال منقَِبٍض ، وأنه ينبغي للسائِل أن يرفُق يف سؤاِله

 .اِل العاِلم ما ال يجهلُه السائلُ ليعلَمه السامع ويستنبط من هذا احلديث أيضاً جواز سؤ
داللةٌ على أن السؤالَ احلَسن يسمى علماً وتعليمـاً ،          ) يعلِّمكم دينكم (...  � ويف قوله   

                  رعلِّماً ، وقد اشـتهم اه النيبممنه سوى السؤال ، ومع ذلك فقد س رصدألن جربيلَ مل ي
 ٧٧٣. نصف العلم حسن السؤاِل: قولُهم 

حديثُ جربيل قد اشتمل على شرح مجيـع وظـاِئف          : ((وقال القاضي ِعياض رمحه اهللا      
العبادات الظاهرِة والباطنِة ، من عقود اإلميان ، وأعماِل اجلَواِرح ، وإخالِص السـراِئر ،               

عبةٌ منه ، إذ ال     والتحفُّظ من آفاِت األعماِل ، حىت إن علوم الشريعِة كلُّها راجعةٌ إليه متش            
: يشذُّ شيٌء من الواجباِت والسنِن والرغائب واحملظوراِت واملكروهات عن أقساِمه الثالثة            

 ٧٧٤)) .اإلميان ، واإلسالم ، واإلحسان
 : وأيب ذر الغفار ي رضي اهللا عنه �انظروا إىل هذا احلديث الطويل بني النيب و

  أَِبي ذَر نجِ : قَالَ  ،عسالْم لْتخولُ اِهللا     دسفَِإذَا ر، د � ، هدحو اِلسِإنَّ    : قَالَ  ،ج ا ذَرا أَبي
ثُم عـدت   ،فَقُمـت فَركَعتهمـا   : قَالَ  ،فَقُم فَاركَعهما ،وِإنَّ تِحيته ركْعتانِ  ،ِللْمسِجِد تِحيةً 
خيـر  : فَما الصـالَةُ ؟ قَـالَ       ، أَمرتِني ِبالصالَةِ  ِإنك،يا رسولَ اهللاِ  : فَقُلْت  ،فَجلَست ِإلَيهِ 

ِإميـانٌ  : أَي الْعمِل أَفْضلُ ؟ قَـالَ       ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  : قَالَ  ،استكِْثر أَِو استِقلَّ  ،موضوٍع
:  الْمؤِمِنني أَكْملُ ِإميانا ؟ قَـالَ        فَأَي،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  : قَالَ  ،وِجهاد ِفي سِبيِل اهللاِ   ،ِباللَِّه

    لُقًا قُلْتخ مهنسولَ اهللاِ  : أَحسا ر؟ قَالَ      ،ي لَمأَس ِمِننيؤالْم اِنِه     : فَأَيِلس ِمن اسالن ِلمس نم
يا : قُلْت  : قَالَ  ،ولُ الْقُنوتِ طُ: فَأَي الصالَِة أَفْضلُ ؟ قَالَ      ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  : قَالَ  ،ويِدِه

                                      
  .١٦٠ :١)) شرح صحيح مسلم((أفاده اإلمام النووي يف  - ٧٧٢
  .١٢٥ و ١١٩ :١)) فتح الباري((أفاده يف  - ٧٧٣
  .١٥٨ :١)) شرح مسلم((نقَله النووي يف  - ٧٧٤



 ٣٢٨

فَما ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  : قَالَ  ،من هجر السيئَاتِ  : فَأَي الِْهجرِة أَفْضلُ ؟ قَالَ      ،رسولَ اهللاِ 
فَـأَي  ، اهللاِ يا رسولَ : قُلْت  : قَالَ  ،وِعند اِهللا أَضعاف كَِثريةٌ   ،فَرض مجِزئ : الصيام ؟ قَالَ    

فَـأَي  ،يـا رسـولَ اهللاِ    : قُلْت  : قَالَ  ،وأُهِريق دمه ،من عِقر جواده  : الِْجهاِد أَفْضلُ ؟ قَالَ     
فَأَي ما أَنزلَ اللَّـه     ،يا رسولَ اهللاِ  : جهد الْمِقلِّ يسر ِإلَى فَِقٍري قُلْت       : الصدقَِة أَفْضلُ ؟ قَالَ     
ما السماوات السبع مع الْكُرِسي ِإالَّ      ،يا أَبا ذَر  : قَالَ  ،آيةُ الْكُرِسي ثُم  : علَيك أَعظَم ؟ قَالَ     

: قَالَ  ،كَحلْقٍَة ملْقَاٍة ِبأَرٍض فَالٍَة وفَضلُ الْعرِش علَى الْكُرِسي كَفَضِل الْفَالَِة علَى الْحلْقَـةِ            
كَِم ،يا رسولَ اهللاِ  : ِمائَةُ أَلٍْف وِعشرونَ أَلْفًا قُلْت      : كَِم اَألنِبياُء ؟ قَالَ     ،يا رسولَ اهللاِ  : ت  قُلْ

من ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت  : قَالَ  ،ثَالَثُ ِمائٍَة وثَالَثَةَ عشر جما غَِفريا     : الرسلُ ِمن ذَِلك ؟ قَالَ      
 لُه؟ قَالَ    كَانَ أَو م :   قُلْت مولَ اهللاِ  : آدسا رـلٌ ؟ قَـالَ       ،يسرم ِبيأَن :معن،    اللَّـه لَقَـهخ

: يـا أَبـا ذَر أَربعـةٌ سـرياِنيونَ          : قَـالَ   ،وكَلَّمه ِقـبالً ثُم   ،ونفَخ ِفيِه ِمن روِحهِ   ،ِبيِدِه
مِشيثُ،آدِري  ،وِإد وهو وخنأَخوطَّ ِبالْقَلَمِ    ،سخ نلُ مأَو وهِب      ،وـرالْع ةٌ ِمنعبأَرو وحنو :
وده،بيعشو،اِلحصو،   دمحم كِبينو �   ولَ اهللاِ  : قُلْتسا ر؟ قَالَ       ،ي اللَّه لَهزا أَنابِكت كَم :

وأُنِزلَ علَى أَخنوخ ثَالَثُـونَ     ، خمسونَ صِحيفَةً  أُنِزلَ علَى ِشيثٍ  ،وأَربعةُ كُتبٍ ،ِمائَةُ ِكتابٍ 
وأُنِزلَ علَى موسـى قَبـلَ التـوراِة عشـر          ،وأُنِزلَ علَى ِإبراِهيم عشر صحاِئف    ،صِحيفَةً

اِئفحآنُ    ،صالْقُرو وربالزِجيلُ واِإلناةُ وروِزلَ التأُنقَالَ  ،و :ولَ اهللاِ   : قُلْتسا ري،   ـتا كَانم
ِإني لَم  ،أَيها الْمِلك الْمسلَّطُ الْمبتلَى الْمغرور    : كَانت أَمثَاالً كُلُّها    : صِحيفَةُ ِإبراِهيم ؟ قَالَ     

فَـِإني الَ   ،ني دعـوةَ الْمظْلُومِ   ولَِكني بعثْتك ِلترد ع   ،أَبعثْك ِلتجمع الدنيا بعضها علَى بعضٍ     
وعلَى الْعاِقِل ما لَم يكُن مغلُوبا علَى عقِْلِه أَنْ تكُونَ لَه ساعات            ،أَردها ولَو كَانت ِمن كَاِفرٍ    

 :   هبا راِجي ِفيهنةٌ ياعس،   هفْسا نِفيه اِسبحةٌ ياعسـ  ،و ر ِفيهـا ِفـي صـنِع       وساعةٌ يتفَكَّ
وعلَى الْعاِقِل أَنْ الَ يكُونَ ظَاِعنـا ِإالَّ  ،وساعةٌ يخلُو ِفيها ِلحاجِتِه ِمن الْمطْعِم والْمشربِ    ،اِهللا

 أَنْ يكُونَ بِصـريا     وعلَى الْعاِقلِ ،أَو لَذٍَّة ِفي غَيِر محرمٍ    ،أَو مرمٍة ِلمعاشٍ  ،تزوٍد ِلمعادٍ : ِلثَالٍَث  
قَلَّ كَالَمـه ِإالَّ ِفيمـا   ،ومن حسب كَالَمه ِمن عمِلهِ    ،حاِفظًا ِلِلساِنهِ ،مقِْبالً علَى شأِْنهِ  ،ِبزماِنِه

   ِنيِه قُلْتعولَ اهللاِ  : يسا رى ؟ قَالَ       ،يوسم فحص تا كَانا    : فَما كُلُّهرِعب تكَان :ِجبع ت
وعِجبت ِلمـن   ،ثُم هو يضحك  ،وعِجبت ِلمن أَيقَن ِبالنارِ   ،ثُم هو يفْرح  ،ِلمن أَيقَن ِبالْموتِ  



 ٣٢٩

    بصني وه ِر ثُمِبالْقَد قَنا     ،أَيِلها ِبأَههقَلُّبتا وينأَى الدر نِلم تِجبا  ،عهأَنَّ ِإلَياطْم ثُم، تِجبعو
         لُ قُلْتمعالَ ي ا ثُماِب غَدِبالِْحس قَنأَي نولَ اهللاِ  : ِلمسا رِصِني،يى   : قَالَ  ،أَوقْـوِبت أُوِصيك

وِذكْـِر  ،علَيك ِبـِتالَوِة الْقُرآنِ   : قَالَ  ،ِزدِني،يا رسولَ اهللاِ  : فَِإنه رأْس اَألمِر كُلِِّه قُلْت      ،اِهللا
: قَـالَ  : ِزدِنـي  ،يا رسولَ اهللاِ : وذُخر لَك ِفي السماِء قُلْت      ،فَِإنه نور لَك ِفي اَألرضِ    ،اِهللا

يـا رسـولَ    : ويذْهب ِبنـوِر الْوجـِه قُلْـت        ،فَِإنه يِميت الْقَلْب  ،ِإياك وكَثْرةَ الضِحكِ  
وعونٌ لَك علَـى    ،فَِإنه مطْردةٌ ِللشيطَاِن عنك   ،مِت ِإالَّ ِمن خيرٍ   علَيك ِبالص : قَالَ  ،ِزدِني،اِهللا

    قُلْت ِر ِديِنكولَ اهللاِ  : أَمسا رِني،يادِ : قَالَ  ،ِزدِبالِْجه كلَيع،     ِتي قُلْتةُ أُماِنيبهر هـا  : فَِإني
انظُر : قَالَ  ،يا رسولَ اِهللا ِزدِني   : ساِكني وجاِلسهم قُلْت    أَِحب الْم : قَالَ  ،ِزدِني،رسولَ اهللاِ 

       قَكفَو نِإلَى م ظُرنالَ تو كتحت نِإلَى م،          قُلْت كدةُ اِهللا ِعنمى ِنعردزأَنْ الَ ت ردأَج ها : فَِإني
ِليردك عِن  : قَالَ  ،يا رسولَ اِهللا ِزدِني   : كَانَ مرا قُلْت    قُِل الْحق وِإنْ    : قَالَ  ،رسولَ اِهللا ِزدِني  

وكَفَى ِبك عيبا أَنْ تعِرف ِمن الناِس       ،الناِس ما تعِرف ِمن نفِْسك والَ تِجد علَيِهم ِفيما تأِْتي         
   فِْسكن لُ ِمنهجا تم،    ا تِفيم ِهملَيع ِجدت ِري     أَودلَى صِدِه عِبي برض ـا   : فقَالَ  ،أِْتي ثُما أَبي
 ٧٧٥اه . والَ حسب كَحسِن الْخلُِق،والَ ورع كَالْكَف،ذَر الَ عقْلَ كَالتدِبِري

   خيالَى    )أبو نعيم   ( قَالَ الشعت اللَّه هِحمر :      الَى ععت اللَّه ِضير و ذَركَانَ أَبوِل   وسِللر هن � 
سأَلَه ،وِللِْقياِم علَى ما استفَاد ِمنه أَِنيسا     ،وعلَى مساَءلَِتِه واِلاقِْتباِس ِمنه حِريصا    ،ملَاِزما وجِليسا 

وسأَلَه عـن   ،بِه تعالَى وسأَلَه عن رؤيِة ر   ،وسأَلَه عِن الِْإمياِن والِْإحسانِ   ،عِن الْأُصوِل والْفُروعِ  

                                      
 )١٢٣٨٠) (٣٥٦ص   / ١٦ج   (-واملسند اجلـامع    ) ٤١٦٥(واملستدرك للحاكم   ) ٣٦١( صحيح ابن حبان     - ٧٧٥

 وهو حديث حسن لغريه) ٥٧٣- ٥٤٨( ِحلْيةُ الْأَوِلياِء و
              ِريسأَِبي ِإد نةَ ، علَمِن ساِعيلَ بمِإس نانَ ، عغَس نب ارتخالْم اهورأَِبـي        . و ـنِن الْقَاِسِم ، عع ، ِزيدي نب ِليع اهورو

      أَِبي ذَر نةَ ، عامأُم .         أَِبي ذَر ناِس ، عحسالْح نب ديبع اهورو .اهورـِد  ومحِلِك مِد الْمبأَِبي ع ناِلٍح ، عص نةُ باِويعم 
ورواه ابن جريٍج ، عن عطَاٍء ، عن عبيِد بِن عميٍر ، عـن أَِبـي ذَر ،   . بِن أَيوب ، عِن ابِن عاِئٍذ ، عن أَِبي ذَر ، ِبطُوِلِه     

ه يحيى بن سِعيٍد الْعبشِمي حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن جعفٍَر ، ثنا محمد بن الْعباِس بِن أَيوب ، ثنا  تفَرد ِبِه عن  . ِبطُوِلِه  
        نٍم ، ثنا ابيِن تِد بعِني سب ِمن ، ِميشبِعيٍد الْعس نى بيحوٍق ، ثنا يزرم نب دمحـِن   مـِد بيبع نطَاٍء ، عع نٍج ، عيرج 

وهو ِفي الْمسِجِد جاِلس ، فَاغْتنمت خلْوته       �دخلْت علَى رسوِل اللَِّه     : عميٍر ، عن أَِبي ذَر ، رِضي اللَّه تعالَى عنه قَالَ            
        قُلْت ادزو ، ِمثْلَه ذَكَر ثُم ، : سا ري                 اِهيمـرِف ِإبحا كَانَ ِفي صِمم كلَيع لَ اللَّهزا أَنٌء ِمميا شينلْ ِلي ِفي الدولَ اللَِّه ه

 قَد أَفْلَح من تزكَّى ِإلَى آِخِر السورِة : يا أَبا ذَر اقْرأْ : " وموسى ؟ قَالَ 
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أَترفَع مع الْأَنِبياِء أَم تبقَى ؟ وسأَلَه عـن  : وسأَلَه عن لَيلَِة الْقَدِر ،أَحب الْكَلَاِم ِإلَى اللَِّه تعالَى    
          أَِبي ذَر نلَاِة، فعا ِفي الصصالْح سم نى عتٍء حيولَ اللَّـِه     : " قَالَ  ،كُلِّ شسر أَلْتس � 

قَالَ الشيخ رِحمه   " مسه مرةً أَو دع     : " فَقَالَ  ،حتى سأَلْته عن مس الْحصا    ،عن كُلِّ شيءٍ  
 ا: اللَّهينالد لَّى ِمنخى،تقْبِللْع رمشتى،ولْوالْب قانعو،وِبالْم لَى ِإلَى أَنْ لَِحق. 

فقد كان أبو ذر رضي اهللا عنه أكثـر الصـحابة   ،وهذا احلديث ال حيتاج إىل تعليق: قلت  
 .فإذا أراد املزيد زدنا وإال فال ،ويراعى يف هذا حاجة طالب العلم،�سؤاال للنيب 

 :اخلالصة 
 .ال بأس باإلكثار من األسئلة إذا كانت نافعة ) ١(

اليت تركز املعلومات وتشحذ اهلمة     احلوار بني العامل واملتعلم من أهم األشياء         ) ٢(
 .، وتزيل الشرود والغفلة 

 . وفيه أدب طالب العلم مع معلمه  ) ٣(
  �كان أبو ذر الغفار ي رضي اهللا عنه أكثر الصحابة سؤاال للرسول  ) ٤(

 .سؤال العامل للمتعلم هو لتخفيزه وشد انتباهه ملا سيلقى عليه  ) ٥(
 ــــــــ
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وتنميـة املواهـب عنـد      ،وهي ما يسمى اليوم بتشجيع الفروق الفردية      ،اجلواب له ذلك  
 �  - قَالَ كَانَ النِبـى   - رضى اهللا عنه     -فعن عِلى   ،وتوجيههم التوجيه األفضل  ،الطالب

كُم ِمن أَحٍد ِإالَّ وقَد كُِتب      ما ِمن «  ِفى جنازٍة فَأَخذَ شيئًا فَجعلَ ينكُت ِبِه اَألرض فَقَالَ           -
قَالُوا يا رسولَ اللَِّه أَفَالَ نتِكلُ علَى ِكتاِبنـا ونـدع     . » مقْعده ِمن الناِر ومقْعده ِمن الْجنِة       

أَهِل السعادِة فَييسـر ِلعمـِل   أَما من كَانَ ِمن ،اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ِلما خِلق لَه« الْعملَ قَالَ  
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فَأَمـا  ( ثُم قَرأَ   . » وأَما من كَانَ ِمن أَهِل الشقَاِء فَييسر ِلعمِل أَهِل الشقَاوِة           ،أَهِل السعادةِ 
 ٧٧٦.اآليةَ ) وصدق ِبالْحسنى * من أَعطَى واتقَى 
كُلٌّ ميسر ِلما خِلـق لَـه       « قُلْت يا رسولَ اللَِّه ِفيما يعملُ الْعاِملُونَ قَالَ         وعن ِعمرانَ قَالَ    

«٧٧٧.  
 وهلذا على املعلم أن يلحظ هذه النقطة فعني االعتبار ،فيحاول تنمية املواهب الفردية قدر              

 .اإلمكان 
أسـلم تفـرغ لطلـب      وأول هؤالء الصحايب اجلليل أبو هريرة رضي اهللا عنه ،فعنـدما            

 شـدة   �وملا رأى الـنيب     ، أربع سنوات ما تركه يف سفر وال حضر        �فالزم النيب   ،العلم
وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قُلْت يا      ،فما نسي شيئاً  ،حرصه على طلب العلم خصه بالكثري ودعا له       

قَـالَ  . فَبسـطْته   » ابسطْ ِرداَءك   «   قَالَ. ِإنى أَسمع ِمنك حِديثًا كَِثريا أَنساه       ،رسولَ اللَّهِ 
 ٧٧٨.فَضممته فَما نِسيت شيئًا بعده » ضمه « فَغرف ِبيديِه ثُم قَالَ 

فيه حفظ العلم والدءوب عليه، واملواظبة على طلبه، وهـى فضـيلة ألىب             : قال أبو الزناد  
فما نسى شيئًا   ،-ضمه  : سط رداءك، مث قال   متت اب :  ا بأن قال له    - �  -هريرة، فضله   

 .بعد
متت فما نسيت من مقالته تلك من شىء        : وجاء هذا احلديث ىف كتاب البيوع، وقال فيه       

 - �  -وهذا من بركة النىب ،-
ا رد  يا رسـولَ اِهللا مـاذَ     : قُلْت   � سأَلْت رسولَ اِهللا    : أَنه سِمعه يقُولُ    ،وعن أَِبي هريرةَ  

والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَقَد ظَننت أَنك أَولُ من يسأَلُِني          : ِإلَيك ربك ِفي الشفَاعِة ؟ قَالَ       
ِني والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَما يِهم     ،ِلما رأَيت ِمن ِحرِصك علَى الِْعلْمِ     ،عن ذَِلك ِمن أُمِتي   

                                      
 يضرب: ينكت - ) ٤٩٤٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٧٦
 )٦٩٠٧ (- املكرت -صحيح مسلم و )٧٥٥١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٧٧
  )١١٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٧٨
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          مِتي لَهفَاعاِم شمت ِدي ِمنِعن مِة أَهناِب الْجولَى أَبع اِفِهمِقصان أَنْ    ،ِمن ِهدش نِتي ِلمفَاعشو
  ٧٧٩."وأَنَّ محمدا رسولُ اِهللا يصدق ِلسانه قَلْبه وقَلْبه ِلسانه،الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه مخِلصا

ةَ  وعريرأَِبي ه ِة ؟ قَـالَ                 ،نفَاعلَّ ِفي الشجو زع كبر كِإلَي داذَا رولَ اِهللا مسا رقَالَ ي هأَن :
شفَاعِتي ِلمـن   ،لَقَد ظَننت لَتكُونن أَولَ من سأَلَِني عنها ِمما رأَيت ِمن ِحرِصك علَى الِْعلْمِ            

دهشايِلصخم ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه ،هانِلس هقَلْب قدصي،هقَلْب هانِلس٧٨٠.و 
من أَسعد الناِس ِبشفَاعِتك يوم الِْقيامـِة ؟ فَقَـالَ   :  � قُلْت ِللنِبي  : قَالَ  ،وعن أَِبي هريرةَ  

  ِبيالن �  :   ا أَبي تنظَن ةَ لَقَدريرا ه،       كلَ ِمنأَو دِديِث أَحذَا الْحه نأَلَِني عسأَالَّ ي،  تأَيا رِلم
الَ ِإلَـه ِإالَّ اللَّـه      : أَسعد الناِس ِبشفَاعِتي يوم الِْقيامِة من قَالَ        ،ِمن ِحرِصك علَى الْحِديثِ   

 ٧٨١."خاِلصةً ِمن ِقبِل نفِْسِه
فيه أن احلريص على اخلري والعلم يبلغ حبرصه إىل أن يسـأل عـن غـامض                : قال املهلب 

املسائل، ودقيق املعاىن، ألن املسائل الظاهرة إىل الناس كافة يستوى النـاس ىف السـؤال               
عنها، العتراضها ىف أفكارهم، وما غمض من املسائل، ولطف من املعاىن، ال يسئل عنـها              

 احلرص، فيكون ذلك سببا إىل إثارة فائدة يكـون لـه            إال راسخ بحاث، يبعثُه على ذلك     
 .أجرها، وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة

أن للعامل أن يتفرس ىف متعلميه، فيظن ىف كل واحد مقدار تقدمـه ىف فهمـه، وأن                 : وفيه
 .ينبهه على تفرسه فيه، ويعرفه ذلك، ليبعثه على االجتهاد ىف العلم واحلرص عليه

 أن يسكت إذا مل يسأل عن العلم حىت يسأل عنه، وال يكون كامتًـا، ألن                أن للعامل : وفيه
: النحـل [} فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ      {: على الطالب أن يسأل، قال تعاىل     

، وليس للعامل أن يسكت إذا رأى تغيريا ىف الدين إذا علم أن ذلك ال يضره، مث على                  ]٤٣
 .ني إذا سئل، فإن مل يبني بعد أن يسأل فقد كتم، إال أن يكون له عذر فيعذرالعامل أن يب

                                      
 )٩٩ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٦٤٦٦)(٣٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٩
  صحيح-١٠٧٢٤) ١٠٧١٣)(٧٦١ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٨٠
  صحيح-٨٨٤٥) ٨٨٥٨)(٣٧٩ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٨١
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أن الشفاعة إمنا تكون ىف أهل اإلخالص خاصة، وهم أهل التصديق بوحدانيـة اهللا،              : وفيه
  .٧٨٢-متت خالصا من قلبه، أو نفسه : - �  -ورسله، لقوله 

وِإنى كُنت  . س كَانوا يقُولُونَ أَكْثَر أَبو هريرةَ        أَنَّ النا  - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
والَ يخدمِنى  ،والَ أَلْبس الْحِبري  ،حتى الَ آكُلُ الْخِمري   ، ِبِشبِع بطِْنى  - �  -أَلْزم رسولَ اللَِّه    
وِإنْ كُنت َألستقِْرئ الرجلَ اآليةَ     ، الْجوعِ وكُنت أُلِْصق بطِْنى ِبالْحصباِء ِمن    ،فُالَنٌ والَ فُالَنةُ  

كَانَ ،وكَانَ أَخير الناِس ِللِْمسِكِني جعفَر بن أَِبى طَاِلبٍ       ،ِهى مِعى كَى ينقَِلب ِبى فَيطِْعمِنى     
 ِإلَينا الْعكَّةَ الَِّتـى لَـيس ِفيهـا         حتى ِإنْ كَانَ لَيخِرج   ،ينقَِلب ِبنا فَيطِْعمنا ما كَانَ ِفى بيِتهِ      

  . ٧٨٣فَنشقُّها فَنلْعق ما ِفيها،شىٌء
وعن مجاِهٍد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَِّه الَِّذى الَ ِإلَه ِإالَّ هو ِإنْ كُنت َألعتِمـد ِبكَِبـِدى    

ولَقَد قَعدت يوما   ، َألشد الْحجر علَى بطِْنى ِمن الْجوعِ      وِإنْ كُنت ،علَى اَألرِض ِمن الْجوعِ   
    هونَ ِمنجرخالَِّذى ي لَى طَِريِقِهمكْرٍ  ،عو بأَب راِب اللَّهِ     ،فَمِكت ٍة ِمنآي نع هأَلْتِإالَّ   ،فَس هأَلْتا سم

ما سـأَلْته ِإالَّ  ، ِبى عمر فَسأَلْته عن آيٍة ِمـن ِكتـاِب اللَّـهِ   ثُم مر ،فَمر ولَم يفْعلْ  ،ِليشِبعِنى
ما ِفـى   ، فَتبسم ِحني رآِنى وعرف    - �  -ثُم مر ِبى أَبو الْقَاِسِم      ،فَمر فَلَم يفْعلْ  ،ِليشِبعِنى

. » الْحـق   « قَالَ  . قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَِّه      . » أَبا ِهر   « نفِْسى وما ِفى وجِهى ثُم قَالَ       
 هتِبعى فَتضمأْذَنَ ،وتلَ فَاسخٍح فَقَالَ       ،فَأَِذنَ ِلى ،فَدا ِفى قَدنلَب دجلَ فَوخـذَا    « فَده نأَي ِمن

  نةُ       . » اللَّبفُالَن فُالَنٌ أَو لَك اهدا« قَالَ  . قَالُوا أَهأَب   ولَ اللَّـِه       . »  ِهرسا ري كيلَب قُلْت .
الَ يـأْوونَ   ،قَالَ وأَهلُ الصفَِّة أَضياف اِإلسالَمِ    . » الْحق ِإلَى أَهِل الصفَِّة فَادعهم ِلى       « قَالَ  

وِإذَا ،ولَم يتناولْ ِمنها شـيئًا    ،يِهمِإذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ ِبها ِإلَ     ،والَ علَى أَحدٍ  ،ِإلَى أَهٍل والَ مالٍ   
   ِهملَ ِإلَيسةٌ أَرِديه هتا   ،أَتِفيه مكَهرأَشا وهِمن ابأَصِفى       ،و نذَا اللَّبا همو فَقُلْت اَءِنى ذَِلكفَس

فَِإذَا جاَء أَمرِنى فَكُنت    ،شربةً أَتقَوى ِبها  أَهِل الصفَِّة كُنت أَحق أَنا أَنْ أُِصيب ِمن هذَا اللَّبِن           
 ِطيِهما أُعنِ      ،أَنذَا اللَّبه ِنى ِمنلُغبى أَنْ يسا عمـوِلِه         ،وسِة رطَاعِة اللَِّه وطَاع ِمن كُني لَمو-  
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� - دلُوا  ، بفَأَقْب مهتوعفَد مهتيوا فَ ،فَأَتأْذَنتفَاس مِت قَالَ      ،أَِذنَ لَهيالْب ِمن مهاِلسجذُوا مأَخو »
 ا ِهرا أَبولَ اللَِّه . » يسا ري كيلَب قُلْت. 

ثُم ،قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَجعلْت أُعِطيِه الرجلَ فَيشرب حتى يروى        . » خذْ فَأَعِطِهم   « قَالَ  
 لَىع دري حى    ، الْقَدورى يتح برشلَ فَيجِطيِه الرـى        ،فَأُعتح بـرشفَي حالْقَد لَىع دري ثُم

فَأَخـذَ  ، وقَد رِوى الْقَوم كُلُّهم    - �  -حتى انتهيت ِإلَى النِبى     ،ثُم يرد علَى الْقَدح   ،يروى
   هعضفَو حفَقَالَ       الْقَد مسبفَت ِإلَى ظَرِدِه فَنلَى يع »   ا ِهرولَ اللَّـِه       . » أَبسا ري كيلَب قُلْت .

فَقَعدت . » اقْعد فَاشرب   « قَالَ  . قُلْت صدقْت يا رسولَ اللَِّه      . » بِقيت أَنا وأَنت    « قَالَ  
  تِربفَقَالَ  . فَش »  براش « .تِربقُولُ    ،فَشالَ يا زفَم »  برالَِّذى    . » اشالَ و ى قُلْتتح

 قِبالْح ثَكعلَكًا     ،بسم لَه ا أَِجدفَـأَِرِنى   « قَالَ  . م « .        اللَّـه ِمـدفَح حالْقَـد ـهتطَيفَأَع
 ٧٨٤.وشِرب الْفَضلَةَ ،وسمى

والَِّذي الَ ِإلَه ِإالَّ هـو ِإنْ كُنـت لَأَعتِمـد           : يقُولُ  ، هريرةَ سِمعت أَبا : قَالَ  ،وعن مجاِهدٍ 
فَمر ،ولَقَد قَعدت يوما علَى طَِريِقِهم الَِّذي يخرجونَ ِفيـهِ        ،ِبكَِبِدي علَى اَألرِض ِمن الْجوعِ    

ومر ِبـي  ،فَمر ولَم يفْعـلْ   ،ما سأَلْته ِإالَّ ِليشِبعِني   ،ِبي أَبو بكٍْر فَسأَلْته عن آيٍة ِفي ِكتاِب اهللاِ        
حتى ،فَمر ولَم يفْعلْ  ،ما سأَلْته ِإالَّ ِليشِبعِني   ،عمر بن الْخطَّاِب فَسأَلْته عن آيٍة ِمن ِكتاِب اهللاِ        

لَبيك يا  : فَقُلْت  ،أَبا ِهر : قَالَ  ،وما ِفي نفِْسي  ،ِبوجِهيفَلَما رأَى ما    ، � مر ِبي أَبو الْقَاِسِم     
فَِإذَا هو ِبلَبٍن ِفي    ،فَدخلْت،فَأَِذنَ،فَدخلَ ِإلَى أَهِلهِ  ،فَلَِحقْته،الْحق: قَالَ  ،وسعديك،رسولَ اهللاِ 

أَبـا ِهـر    : فَقَالَ  ،فُالَنٌ: أَو قَالَ   ،هِديةُ فُالَنٍ : لَ  ِمن أَين لَكُم هذَا ؟ قَا     : فَقَالَ َألهِلِه   ،قَدٍح
الَ يأْوونَ ِإلَى أَهـٍل أَو      ،وأَهلُ الصفَِّة أَضياف َألهِل اِإلسالَمِ    ،فَادعهم،الْحق ِإلَى أَهِل الصفَّةِ   

وِإذَا أَتته هِديةٌ بعـثَ ِبهـا ِإلَـيِهم         ،ِركْهم ِفيها ولَم يش ،ِإذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ ِبها ِإلَيِهم     ،ماٍل
أَين يقَع هذَا اللَّبن ِمن أَهِل الصفَِّة       : قُلْت  . فَساَءِني واللَِّه ذَِلك  ،وأَصاب ِمنها ،وشركَهم ِفيها 

قَالَ . فَدخلُوا وأَخذَ الْقَوم مجاِلسهم   ،أَِذنَ لَهم فَ،؟ فَانطَلَقْت فَدعوتهم   � وأَنا ورسولُ اِهللا    
 : ا ِهرأَب،  ولَ اهللاِ   : قُلْتسا ري كيذْ: قَالَ  . لَبخ،ماِولْهـالً       . فَنجلُ رـاوأُن لْـتعقَالَ فَج

ثُم انتهيت ِإلَـى    ،ي الْقَوم جِميعا  فَناولْت اآلخر حتى روِ   ،فَِإذَا رِوي أَخذْته  ،فَيشرب،رجالً
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. صدقْت يا رسولَ اهللاِ   : قُلْت  . أَنا وأَنت ،أَبا ِهر : وقَالَ  ،فَتبسم،فَرفَع رأْسه  � رسوِل اِهللا   
ما أَِجـد لَـه     ،الْحقحتى قُلْت والَِّذي بعثَك بِ    ،اشرب: فَما زالَ يقُولُ    ،فَاشرب،خذْ: قَالَ  

 ٧٨٥. � وحِمد ربه ،فَشِرب الْبِقيةَ،فَأَعطَيته اِإلناَء،فَأَِرِني اِإلناَء: قَالَ . مسلَكًا
               ماٍن فَـتكَت قَاِن ِمنشماِن مبِه ثَولَيعةَ وريرأَِبى ه دا ِعنقَالَ كُن ِن ِسِريينِد بمحم نطَ وعخ

                نـيا بِفيم ى َألِخرِإنِنى وتأَير اِن لَقَدةَ ِفى الْكَتريرو هطُ أَبخمتٍخ يٍخ بقَالَ ب ا ثُمِدِهمِفى أَح
 وحجرِة عاِئشةَ ِمن الْجوِع مغِشيا علَى فَيِجىُء الْجـاِئى فَيضـع            - � -ِمنبِر رسوِل اللَِّه    

  ٧٨٦.جلَه علَى عنِقى يرى أَنَّ ِبى الْجنونَ وما ِبى جنونٌ وما هو ِإالَّ الْجوعِر
ِإذَا صلَّى أَحدكُم الركْعتيِن قَبلَ الصـبِح       «  :- � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

أَما يجِزئ أَحـدنا ممشـاه ِإلَـى        : لَه مروان بن الْحكَِم     فَقَالَ  . »فَلْيضطَِجع علَى يِميِنِه    
فَبلَغَ ذَِلـك   : قَالَ  . الَ: الْمسِجِد حتى يضطَِجع علَى يِميِنِه؟ قَالَ عبيد اللَِّه ِفى حِديِثِه قَالَ            

 رمع نفِْسهِ    : فَقَالَ  ،ابلَى نةَ عريرو هأَب أَكْثَر .     رمِن عـا      : قَالَ فَِقيلَ ِالبئًا ِممـيش ِكرنهل ت
فَما ذَنِبى ِإنْ كُنت    : فَبلَغَ ذَِلك أَبا هريرةَ قَالَ      : قَالَ  . الَ ولَِكنه اجترأَ وجبنا   : يقُولُ ؟ قَالَ    

 ٧٨٧.حِفظْت ونسوا
      ي اسةَ قَالَ ِإنَّ النريرأَِبى ه نةَ   وعريرو هأَب ـا         ،قُولُونَ أَكْثَرـاِب اللَّـِه ماِن ِفى ِكتتالَ آيلَوو

ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بينـاه             {ثُم يتلُو   ،حدثْت حِديثًا 
    هنلعي اِب أُولَِئكاِس ِفي الِْكتونَ     ِللناللَّاِعن مهنلْعيو اللّه وا     ) ١٥٩(مـلَحأَصوا وابت ِإلَّا الَِّذين

        ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت وا فَأُولَِئكنيب١٦٠(و ( {      ا ِمـننانوسورة البقرة، ِإنَّ ِإخ
    ِباَألس فْقالص ملُهغشكَانَ ي اِجِرينهاِقالْمـلُ        ،ومالْع ملُهغشاِر كَانَ يصاَألن ا ِمننانوِوِإنَّ ِإخ
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 اِلِهموولَ اللَِّه        ،ِفى أَمسر ملْزةَ كَانَ يريرا هِإنَّ أَبـا الَ         - �  -وم ـرضحيطِْنـِه وِع بِبِشب 
 .  ٧٨٨ويحفَظُ ما الَ يحفَظُونَ ،يحضرونَ

واللَّـه   � أَكْثَر أَبو هريرةَ عِن النِبي      : ِإنكُم تقُولُونَ   : قَالَ أَبو هريرةَ    : قَالَ  ،وعِن اَألعرجِ 
وِعدقُولُونَ   ،الْمت كُماِديـِث ؟            : ِإنِذِه اَألحوِل اِهللا ِبهسر نثُونَ عدحالَ ي اِجِرينهالُ الْما بم

 يحدثُونَ ِبهِذِه اَألحاِديِث ؟ وِإنَّ أَصحاِبي ِمـن الْمهـاِجِرين كَانـت             وما بالُ اَألنصاِر الَ   
وِإنَّ أَصحاِبي ِمن اَألنصاِر كَانت تشغلُهم أَرضوهم والِْقيام        ،تشغلُهم صفَقَاتهم ِفي اَألسواقِ   

أَحضـر ِإذَا   ، � وكُنت أُكِْثـر مجالَسـةَ رسـوِل اِهللا         ،اوِإني كُنت امرًءا ِمسِكين   ،علَيها
من يبسطُ ثَوبه حتى أَفْرغَ ِمـن       : حدثَنا يوما فَقَالَ     � وِإنَّ النِبي   ،وأَحفَظُ ِإذَا نسوا  ،غَابوا

: أَو قَـالَ    ،ئًا سِمعه ِمني أَبدا فَبسـطْت ثَـوِبي       فَِإنه لَيس ينسى شي   ،ثُم يقِْبضه ِإلَيهِ  ،حِديِثي
لَوالَ آيةٌ ِفي ِكتاِب اِهللا مـا  ،وايم اِهللا،فَواللَِّه ما نِسيت شيئًا سِمعته ِمنه    ،ثُم قَبضته ِإلَي  ،نِمرِتي

 يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما          ِإنَّ الَِّذين {: ثُم تالَ   ،حدثْتكُم ِبشيٍء أَبدا  
 ٧٨٩.سورة البقرة) ١٥٩(} بيناه ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ 

  رمِن عاب نقَالَ   ،وع هةَ   : أَنريرا أَ : " " ِلأَِبي هوِل اللَّـِه       يسا ِلرنمأَلْز تكُن تةَ أَنريرا هب � 
  ٧٩٠" " وأَحفَظَنا ِلحِديِثِه 
فعن ، أن خيص بين متيم ببشرة فلم يستحقوها فخصها ألهـل الـيمن            �وأراد رسول اهللا    
فَقَالَ ،ه قَوم ِمن بِني تِميمٍ    ِإذْ جاءَ ، � ِإني لَجاِلس ِعند رسوِل اِهللا      : قَالَ  ،ِعمرانَ بِن حصينٍ  

فَدخلَ علَيِه ناس ِمـن     ،قَد بشرتنا يا رسولَ اِهللا فَأَعِطنا     : قَالُوا  ،اقْبلُوا الْبشرى يا بِني تِميمٍ    : 
قَد قَِبلْنـا يـا   : قَالُوا ،بنو تِميٍمِإذْ لَم يقْبلْها  ،اقْبلُوا الْبشرى يا أَهلَ الْيمنِ    : فَقَالَ  ،أَهِل الْيمنِ 
كَـانَ  : ما كَـانَ ؟ فَقَـالَ   ،ِجئْنا ِلنتفَقَّه ِفي الديِن ونسأَلَك عن أَوِل هذَا اَألمرِ    ،رسولَ اهللاِ 

اللَّه،   لَهٌء قَبيش كُني لَماءِ   ،ولَى الْمع هشركَانَ عاتِ  ،واومالس لَقخ ثُمضاَألرِفـي  ، و بكَتو
فَقَـد  ،يا ِعمرانُ بن حصيٍن راِحلَتك أَدِركْها     : ثُم أَتاه رجلٌ فَقَالَ     : قَالَ  . الذِّكِْر كُلَّ شيءٍ  
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تبا ،ذَههأَطْلُب طَلَقْتا   ،فَانهوند قَِطعني ابرـا      ،فَِإذَا السهأَن تِدداِهللا لَو مايو    لَـمو ـتبذَه
٧٩١.أَقُم 

، فَعقَلْت ناقَِتي ِبالْباِب ثُم دخلْت، فَأَتـاه         � أَتيت النِبي   : وعن ِعمرانَ بن الْحصيِن، قَالَ    
، فَجاَءه نفَر   قَد بشرتنا فَأَعِطنا  : ، قَالُوا "اقْبلُوا الْبشرى يا بين تِميمٍ    :"ناس ِمن بين تِميٍم، فَقَالَ    

ِلنتفَقَّـه  : ، فَقَالُوا "اقْبلُوا الْبشرى يا أَهلَ الْيمِن ِإذْ لَم يقْبلْها بنو تِميمٍ         :"ِمن أَهِل الْيمِن، فَقَالَ   
لَم يك شـيٌء    كَانَ اللَّه تعالَى    :"ِفي الديِن، ونسأَلُك عن أَوِل هذَا اَألمِر، كَيف كَانَ؟ فَقَالَ         

غَيره، وكَانَ عرشه علَى الْماِء، وكَتب ِفي الذِّكِْر كُلَّ شـيٍء، ثُـم خلَـق السـماواِت                 
ضاَألرلٌ، فَقَالَ    "وجاَءِني رج ثُم ، :        قَِطـعنا تهتدجفَو تجرفَخ ،تبذَه فَقَد كاقَتن ِركأَد

را السهونادهكْترت تي كُنأَن تِدداللَِّه لَو مايو ،٧٩٢.اب 
 بكثري  �فقد خصه   ،�  صاحب سر رسول اهللا     رضي اهللا عنه   حذيفة بن اليمان   وكذلك  

: فَقَـالَ   ،كُنا جلُوسا ِعند عمر   : قَالَ  ،سِمعت حذَيفَةَ : قَالَ  ،فعن شِقيق ،من أحاديث الفنت  
أَو ،ِإنك لَجـِدير  : قَالَ  ،أَنا: قُلْت  : ِفي الِْفتنِة ؟ قَالَ      � حِديثَ رسوِل اِهللا    أَيكُم يحفَظُ   

ِفتنـةُ الرجـِل ِفـي نفِْسـِه     : يقُولُ  � سِمعت رسولَ اِهللا : فَكَيف قَالَ ؟ قَالَ  ،لَجِريٌء
والنهي ،واَألمر ِبـالْمعروفِ  ،والصالَةُ،والصدقَةُ،لصياموجاِرِه يكَفِّرها ا  ،وولَِدِه،وماِلِه،وأَهِلِه

ومـا  : فَقُلْت  ،ِإنما أُِريد الَِّتي تموج كَموِج الْبحرِ     ،لَيس هذَا أُِريد  : فَقَالَ عمر   ،عِن الْمنكَرِ 
         كني؟ ِإنَّ ب ِمِننيؤالْم ا أَِمريا يلَهو لَقًا  لَكغا مابا بهنيب؟ قَالَ      : قَالَ  ،و حفْتي أَم ابالْب ركْسفَي

 :  قُلْت : ركْسلْ يا     : قَالَ  ،بدأَب لَقغى أَنْ الَ يرأَح فَةَ   : قَالَ  ،ذَِلكذَيا ِلحقُلْن :   لَمعلْ كَانَ يه
ِإنَّ حذَيفَـةَ حـدثَنا حـِديثًا لَـيس         ،دونَ غٍَد اللَّيلَةَ  كَما يعلَم أَنَّ    ،نعم: مِن الْباب ؟ قَالَ     

: فَسـأَلَه فَقَـالَ     ،سلْه: فَقُلْنا ِلمسروٍق   ،فَِهبنا أَنْ نسأَلَ حذَيفَةَ مِن الْباب     : قَالَ  ،ِباَألغَاِليِط
رم٧٩٣.ع 
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 ٣٣٨

وكَـانَ بِشـري    ، � ِفي الْمسِجِد مع رسوِل اِهللا      كُنا قُعودا   : قَالَ  ،وعِن النعماِن بِن بِشريٍ   
  ِديثَهح كُفالً يجر،   ِنيشةَ الْخلَبو ثَعاَء أَبـِديثَ    : فَقَالَ  ،فَجفَـظُ ححٍد أَتـعس نب ِشريا بي

فَقَالَ ،جلَس أَبـو ثَعلَبـةَ    فَ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  : ِفي اُألمراِء ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ      ، � رسوِل اِهللا   
ثُم يرفَعها ِإذَا شاَء    ،تكُونُ النبوةُ ِفيكُم ما شاَء اللَّه أَنْ تكُونَ       :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : حذَيفَةُ  

ثُم يرفَعهـا ِإذَا    ،ه أَنْ تكُونَ  فَتكُونُ ما شاَء اللَّ   ،ثُم تكُونُ ِخالَفَةٌ علَى ِمنهاِج النبوةِ     ،أَنْ يرفَعها 
ثُم يرفَعها ِإذَا شـاَء   ،فَيكُونُ ما شاَء اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،شاَء اللَّه أَنْ يرفَعها   

ثُم يرفَعهـا ِإذَا شـاَء أَنْ       ،تكُـونَ فَتكُونُ ما شاَء اللَّه أَنْ      ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبِريةً   ،أَنْ يرفَعها 
 ٧٩٤."ثُم تكُونُ ِخالَفَةً علَى ِمنهاِج نبوٍة ثُم سكَت،يرفَعها

 :اخلالصة 
 تشجيع الطالب إلظهار مواهبهم سنة نبوية متبعة ) ١(
 وحرص كل طالب على ما يرغب به ،ال بد من مراعاة الفروق الفردية ) ٢(

 من العلم دون غريهم جائز وال حرج فيـه إذا           ختصيص بعض الطالب بشيء    ) ٣(
 .كان هناك مثة مصلحة راجحة لذلك

فنال الدرجة  ،أبو هريرة رضي اهللا عنه كان أحرص الصحابة على طلب العلم           ) ٤(
 .األوىل يف احلفظ 

كلمـا تيسـرت لـه      كلما كان طالب العلم أحرص من غريه على طلبـه            ) ٥(
 .ونال السبق فيه ،سبله

 ــــــــ
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 ٣٣٩

فال بـد أن    ،قد يطلب املتعلم أشياء من معلمه أو يرى معلمه فيه بعض االهتمامات املعينة            
 .يوجهه التوجيه السليم من أجل مستقبله 

 � ومن هؤالء الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه ،فقد طلب مرة من الـنيب                 
 : فكان اجلواب التايل،أن يؤمره

« عن أَِبى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه أَالَ تستعِملُِنى قَالَ فَضرب ِبيِدِه علَى منِكِبى ثُم قَالَ                  
حقِّهـا  يا أَبا ذَر ِإنك ضِعيف وِإنها أَمانةٌ وِإنها يوم الِْقيامِة ِخزى وندامةٌ ِإالَّ من أَخـذَها بِ                

 .٧٩٥»وأَدى الَِّذى علَيِه ِفيها 
لَا ِسيما ِلمن كَـانَ ِفيـِه       ، هذَا الْحِديث أَصل عِظيم ِفي ِاجِتناب الِْولَايات       : "قال النووي   

 يكُـن أَهلًـا     وأَما الِْخزي والندامة فَهو حق من لَم      ،ضعف عن الِْقيام ِبوظَاِئِف ِتلْك الِْولَاية     
ويندم علَـى مـا     ،أَو كَانَ أَهلًا ولَم يعِدل ِفيها فَيخِزيه اللَّه تعالَى يوم الِْقيامة ويفْضحه           ،لَها

تظَـاهرت ِبـِه الْأَحاِديـث      ،فَلَه فَضل عِظيم  ،وعدلَ ِفيها ،وأَما من كَانَ أَهلًا ِللِْولَايةِ    ،فَرطَ
أَنَّ ( والْحِديث الْمذْكُور هنـا عِقـب هـذَا         " سبعة يِظلّهم اللَّه    : " الصِحيحة كَحِديِث   

ومع هـذَا   ،وِإجماع الْمسِلِمني منعِقد علَيـهِ    ،وغَير ذَِلك ) الْمقِْسِطني علَى مناِبر ِمن نور      
   ذَّرا حطَر ِفيهِة الْخفَِلكَثْر  ا � ههـاء    ،ِمنلَمالْع ـذَّركَذَا حو،       لَـاِئق ِمـنـا خهِمن عنتامو

 ٧٩٦".وصبروا علَى الْأَذَى ِحني ِامتنعوا ،السلَف
 عن أن يتوىل على مال يتيم ؛ ألنه كان يرى أن ما زاد عن حاجة املـرء                  � وكذلك اه   

يا أَبا ذَر، ِإنـي أَراك      : " قَالَ � أَنَّ رسولَ اِهللا    فعن أَِبي ذَر،    ،جيب أن ينفقه يف سبيل اهللا     
 ٧٩٧"ضِعيفًا، وِإني أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي، لَا تأَمرنَّ علَى اثْنيِن، ولَا تولَّين مالَ يِتيٍم 

ه ثقيل علـى    وهذا القول إذا كان مصارحة أمام اإلنسان فال شك أن         :"  قال ابن عثيمني    
النفس وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امرؤ ضعيف لكن األمانة تقتضـي هـذا أن                  
يصرح لإلنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوى وإن ضعيفا فضعيف هذا هو النصح               
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 ٣٤٠

إنك امرؤ ضعيف وال حرج على اإلنسان إذا قال لشخص مثال إن فيك كذا وكذا مـن                 
: قـال : إنك امرؤ ضعيف الثانيـة : قال�والتعيري فالنيب باب النصيحة ال من باب السب   

ملا كانت اجلملة األوىل فيها     �وإين أحب لك ما أحبه لنفسي وهذا من حسن خلق النيب            
شيء من اجلرح قال وإين أحب لك ما أحب لنفسي يعين مل أقل لك ذلك إال أين أحـب                   

 أمريا على اثنني وما زاد فهو       فال تأمرن على اثنني يعين ال تكن      : لك ما أحب لنفسي الثالثة    
اه أن يكون أمريا ألنه ضعيف واإلمـارة حتتـاج إىل            � من باب أويل واملعىن أن النيب       

إنسان قوي أمني قوي حبيث تكون له سلطة وكلمة حادة وإذا قال فعل ال يكون ضـعيفا                 
لكع بـن   أمام الناس ألن الناس إذا استضعفوا الشخص مل يبق له حرمة عندهم وجترأ عليه               

لكع وصار اإلنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حادا يف ذات اهللا ال يتجاوز حدود اهللا                 
عز وجل وال يقصر عن السلطة اليت جعلها اهللا له فهذا هو األمري حقيقة الرابعة ال تـولني                  

أن يتوىل على مال اليتيم     �مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فنهاه الرسول             
ن مال اليتيم حيتاج إىل عناية وحيتاج إىل رعاية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا                أل

يأكلون يف بطوم نارا وسيصلون سعريا وأبو ذر ضعيف ال يستطيع أن يرعى هذا املـال                
حق رعايته فلهذا قال وال تولني مال يتيم يعين ال تكن وليا عليه دعه لغريك ففي هذا دليل                  

قال إـا   �شترط لإلمارة أن يكون اإلنسان قويا وأن يكون أمينا ألن الرسول            على أنه ي  
أمانة فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات اليت يستحق ا أن يكون أمريا فإن كان قويـا         
غري أمني أو أمينا غري قوي أو ضعيفا غري أمني فهذه األحوال الثالثة ال ينبغـي أن يكـون    

 أن نعلم أن األشياء تتقيد بقدر احلاجة فإذا مل جند إال أمريا ضعيفا أو               ولكن جيب صاحبها أمريا   
أمريا غري أمني وكان ال يوجد يف الساحة أحد تنطبق عليه األوصاف كاملة فإنه يـوىل األمثـل    

وحمتاجون ،فاألمثل وال تترك األمور بال إمارة ألن الناس حمتاجون إىل أمري وحمتاجون إىل قاض               
 وإن مل يوجـد     ،فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب         ،ورهم  إىل من يتوىل أم   

 ٧٩٨"}فاتقوا اهللا ما استطعتم { :لقول اهللا تعاىل،فإنه يوىل األمثل فاألمثل 
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قَالَ ،عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمتِ    ف ، وكذلك أمره إذا بلغ البناء جبل سلع أن خيرج من املدينة          
 :  ذَر أُم قَالَت :      ا ذَرانُ أَبثْمع ريا ساللَِّه مولَ اللَِّه    ،وسر لَِكنـانُ    : قَالَ  ، � وينلَغَ الْبِإذَا ب

فَلَما بلَغَ الْبنيانُ ِسـلَعا وجـاوز خـرج أَبـو ذَر ِإلَـى              : قَالَ أَبو ذَر    ،سلْعا فَاخرج ِمنها  
 ٧٩٩لْحِديِث ِبطُوِلِهوذَكَر باِقي ا،الشاِم

ِإذَا رأَيت الِْبناَء قَد بلَغَ سلْعا فَاخرج       : " قَالَ ِلأَِبي ذَر     � أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عِن ابِن ِسِريين  و
يـا  : قُلْت  : قَالَ  " . ولَا أَرى أُمراَءك يدعوك ورأْيك      ،ووجه ِبيِدِه نحو الشامِ   ،ِمن الْمِدينةِ 
: " قَـالَ   ،وأَضِرب ِبِه من حالَ بيِني وبـين أَمِرك       ،أَفَلَا أَضع سيِفي علَى عاِتِقي    ،رسولَ اللَّهِ 

لْعا فَلَما بلَغَ الِْبناُء س   : " قَالَ  ،"ولَِكن ِإنْ أُمر علَيك عبد حبِشي مجدع فَاسمع لَه وأَِطع           ،لَا
        كُوهشانَ يثْمةُ ِإلَى عاِويعم بفَكَت امى الشى أَتتح جرخ،    اسِه النلَيع فِْسدي هأَن ذْكُري، بفَكَت

   مانُ أَِن اقْدثْمِه عانَ   ،ِإلَيثْملَى عةَ عِدينالْم انُ    ،فَقَِدمثْمع فَقَالَ لَه :  ا ذَرا أَبي، ت أَِقم   ـكلَيو عدغ
 وحرتو اللِّقَاح،    و ذَرا   : قَالَ أَبةَ ِلي ِفيهاجلَا ح، لَكُم ـذَةِ      ،ِهيبِإلَـى الر هأْذَنـتاس فَأَِذنَ ،ثُم

لَه،     أَِمري ِشيبح دبا عهلَيعذَةَ وبالر لَاةُ ،فَقَِدمِت الصرضفَح،     فَقَالَ ِلـأَِبي ذَر : مقَـدفَقَالَ  ،ت :
 ٨٠٠"فَتقَدم الْحبِشي ،ِإني أُِمرت ِإنْ أُمر علَي عبد حبِشي مجدع أَنْ أَسمع لَه وأُِطيع،لَا
ِمنها ِإذَا بلَغَ النبأُ ِسلَعا فَاخرج      : " قَالَ ِلأَِبي ذَر     � عن محمِد بِن ِسِريين أَنَّ رسولَ اللَِّه        و
يا رسولَ اللَِّه أَفَلَا أُقَاِتلُ من      : قَالَ  ،"ولَا أَرى أُمراَءك يدعونك     " ونحا ِبيِدِه نحو الشاِم     ، " 

ٍد اسمع وأَِطع ولَو ِلعب   : " قَالَ  ،فَما تأْمرِني ؟  : قَالَ  ،"لَا  : " قَالَ  ،يحولُ بيِني وبين أَمِرك ؟    
  ِشيباِم       : قَالَ  ،"حِإلَى الش جرخ ا كَانَ ذَِلكانَ     ، فَلَمثْمةُ ِإلَى عاِويعم بفَكَت :    ـا ذَرِإنَّ أَب

 ِعنده  فَوجدوا، ثُم بعثُوا أَهلَه ِمن بعِدِه      ،فَقَِدم علَيهِ ،فَبعثَ ِإلَيِه عثْمانُ  ،قَد أَفْسد الناس ِبالشامِ   
فَلَما قَِدم الْمِدينةَ   ، ما شاَء اللَّه فَِإذَا ِهي فُلُوس       : فَقَالُوا  ، فَظُنوا أَنها دراِهم    ، كَيسا أَو شيئًا    

ثُم ،اكُملَا حاجةَ ِلي ِفي دني    : قَالَ  ،كُن ِعنِدي تغدو علَيك وتروح اللِّقَاح     : قَالَ لَه عثْمانُ    ، 
، فَخرج ِإلَى الربذَِة وقَد أُِقيمِت الصـلَاةُ        ، ائْذَنْ ِلي حتى أَخرج ِإلَى الربذَِة،فَأَِذنَ لَه        : قَالَ  

                                      
 صحيح) ٥٤٦٨(املستدرك للحاكم  - ٧٩٩
 صحيح لغريه) ٥٠(ي بكِْر بِن الْخلَّاِل السنةُ ِلأَِب - ٨٠٠



 ٣٤٢

     ِشيبانَ حثْمِلع دبا عهلَيعو ،رأَخفَت،    و ذَرأَنْ      : فَقَالَ أَب تأُِمر لِّ فَقَدفَص مقَدت  أُِطيعو عمأَس
ِشيبح دبع تفَأَن ِشيبٍد حبِلع لَو٨٠١ "و 

فعن عاِئشـةَ   ، لعثمان رضي اهللا عنه بعدم خلع نفسه من اخلالفة         � وكذلك وصية النيب    
      ا ؛ قَالَتهناُهللا ع ِضير :   ِبيالن تأَير �      و هناُهللا ع ِضيانَ رثْما ِبعِليتخم    قُولُ لَهي وه : »

فَِإنْ أَرادك الْمناِفقُونَ علَى خلِْعِه ؛ فَلَا       ،ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ مقَمصك قَِميصا أَو مسرِبلُك ِسربالًا        
هلَعخةَ ،تاملَا كَر٨٠٢»و 

 � فَأَقْبلَ علَيِه رسولُ اِهللا     ، عفَّانَ ِإلَى عثْمانَ بنِ   � أَرسلَ رسولُ اِهللا    : قَالَت  ،وعن عاِئشةَ 
أَنْ ،فَكَانَ ِمن آِخِر كَـالٍَم كَلَّمـه      ،أَقْبلَت ِإحدانا علَى اُألخرى   ، � فَلَما رأَينا رسولَ اِهللا     ،

 هِكبنم برقَالَ  ،ضانُ : وثْما عي،     ـكلِْبسـى أَنْ يسلَّ عجو زع ـا ِإنَّ اللَّهقَِميص ، كادفَِإنْ أَر
فَِإنْ ،ِإنَّ اللَّه عسى أَنْ يلِْبسك قَِميصا     ،يا عثْمانُ ،فَالَ تخلَعه حتى تلْقَاِني   ،الْمناِفقُونَ علَى خلِْعهِ  

فَـأَين  ،يا أُم الْمؤِمِنني: ها فَقُلْت لَ،فَالَ تخلَعه حتى تلْقَاِني ثَالَثًا   ،أَرادك الْمناِفقُونَ علَى خلِْعهِ   
      ِك ؟ قَالَتنذَا عكَانَ ه :هِسيتن،    هتا ذَكَراللَِّه فَمأَِبـي        : قَالَ  . و ـنـةَ باِويعم ـهتربفَأَخ

فَكَتبت ِإلَيـِه   ،ي ِإلَي ِبهِ  فَلَم يرض ِبالَِّذي أَخبرته حتى كَتب ِإلَى أُم الْمؤِمِنني أَنْ اكْتبِ          ،سفْيانَ
 ٨٠٣. "ِبِه ِكتابا

        ِحيباَألص فَيش عم لَسج هٍف ،أَنيةَ بن سِبيعر ناللَّـِه بـن        : فَقَالَ  ،وع ـدبع تـِمعس
 أَبو بكْـٍر    :يكُونُ بعِدي اثْنا عشر خِليفَةً      : يقُولُ   � سِمعت رسولَ اللَِّه    : يقُولُ  ،عمٍرو

: ِقيلَ  ،ويموت شِهيدا ،وصاِحب رحى دارٍة يِعيش حِميدا    ،الصديق ال يلْبثُ بعِدي ِإال قَِليال     
فَقَالَ ،عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، ثُم الْتفَت ِإلَى عثْمانَ         : قَالَ  ،من هو يا رسولَ اللَِّه ؟     

 :لَّ         وجو زع اللَّه اكا كَسقَِميص لَعخأَنْ ت اسالن أَلُكسيس تـِدهِ    ،أَنفِْسـي ِبيالَِّذي نو، لَِئن
هتلَعاِط،خالِْخي ملُ ِفي سمالْج ِلجى يتةَ حنلُ الْجخد٨٠٤."ال ت 

                                      
 صحيح لغريه ) ٥٠٦٢(  الطَّبقَات الْكُبرى ِلابِن سعٍد - ٨٠١
 صحيح لغريه) ٢٨٢) (١٥٥ / ٢ (-االسة وجواهر العلم  - ٨٠٢
  صحيح-٢٥٠٧٣) ٢٤٥٦٦) (١٣٥ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٠٣
 صحيح) ١٢ ()٦ / ١ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٨٠٤



 ٣٤٣

 أصل احلديث متواتر : قلت 
ذَا الْحِديثَ، فَوجدنا بيعةَ عثْمانَ رِضي اُهللا عنه، قَد كَانت بيعةَ           فَتأَملْنا ه : " قال الطحاوي   

 � هدى، ورشٍد، واسِتقَامةً، واتفَاٍق ِمن الْمهاِجِرين، والْأَنصاِر، وأَصحاِب رسـوِل اِهللا            
      و ،وا ِفي ذَِلكعازنتي ا، لَمهلَيع ماهـِه          ِسولَيانُ اِهللا عوِرض لَه رى الْأَمرجِلفُوا ِفيِه، وتخي لَم

                    ِمن قَعا وِرِه ماِس ِفي أَمالن نيب قَعو ِة ِخلَافَِتِه، ثُمدم ِمن لَه ِريجاَء اُهللا أَنْ يا شم لَى ذَِلكع
    ِه التلَيع مهضعى بعادِتلَاِف، واِلاخ           ـزِللَِّه ع اشحو ،لَ ذَِلكِه قَبلَيا كَانَ عِلم ِيريغالتِديلَ، وب

                ِتلَـاِفِهماخـِرِه، وِه ِفي أَملَيع ِبِهمزحا لَتببى كَانَ ستح ،كَذَِلك كُونَ كَانَ ذَِلكلَّ أَنْ يجو
ِه عن ذَِلك ِلدعواه علَيِه الْخروج عنه ِبالْأَحـداِث الَِّتـي       علَيِه ِفيِه، وحتى هم بعضهم ِبِإزالَتِ     

 � ادعوا علَيِه أَنه أَحدثَها، ِمما لَا يصلُح معها بقَاؤه علَيها، وكَانَ ما تقَدم ِمن رسوِل اِهللا                 
ِه ِإلَيِه ِفي ذَِلك الْأَمِر، ِمما أَطْلَعه اُهللا عز وجلَّ علَيِه ِمنه، ما             ِفي أَمِرِه، ِمما خاطَبه ِبِه ِفي عهدِ      

قَد رويناه ِفي هذَا الْحِديِث دِليلًا علَى أَنَّ أَحوالَه ِرضوانُ اِهللا علَيِه ِحينِئٍذ ِهي الْأَحوالُ الَِّتي                
   قحتا اسا مِبه قحتاس               لَـم ،لَـه لَى ذَِلكاِس عاِع النِتمِفي اجِرِه، وِء أَمدالِْخلَافَِة ِفي ب ِمن 

يتغير عن ذَِلك، ولَم يحلْ عنه ِإلَى ما ِسواه، ِلأَنه لَو كَانَ قَد تغير عن ذَِلك، وحالَ عنه ِإلَى                   
    ع ِعيا ادِمم ،اها ِسوم              ِه ِمـنلَيا كَانَ عِبم هتِولَاي لَه تبجو ا كَانَ قَدِمم ،ِبذَِلك جرِه لَخلَي

ِبالتمسِك ِبالِْخلَافَِة الَِّتي كَانَ علَيها، ولَأَمره       � الْأَسباِب الْموِجبِة لَه، لَما أَمره رسولُ اِهللا        
ن ِسواه، ِممن يستِحقُّها، ِلأَنَّ اَهللا تبارك وتعالَى،قَد كَانَ أَعلَمه مـا كَـانَ   ِبردِه ِإياها ِإلَى مِ  

ينِزلُ ِبِه، وما كَانَ يطْلَب ِمن أَجِلِه ترك الِْخلَافَِة الَِّتي قَد كَانت ِإلَيِه قَبلَ ذَِلك، ِمما كَـانَ                  
ِإيـاه   � ِبالْأَسباِب الَِّتـي كَانـت ِفيـِه، وِفـي أَمـرهِِ رسـولُ اِهللا               اسِتحقَاقُه ِإياها   

ِبلُزوِمها،وِبالتمسِك ِبها، ما قَد دلَّ أَنَّ أَحوالَه ِفي وقِْتِه ذَِلك أَحوالُ اسِتحقَاٍق لَها، لَا تبِديلَ               
 ٨٠٥." علَيِه قَبلَ ذَِلك، ِمما استحقَّها ِبِه، وِباِهللا التوِفيق معه ِفيها، ولَا تغير عما كَانَ
حدثَاه ،وسِعيد بن الْمسيبِ  ،أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ   ،عِن ابِن ِشهابٍ  ، وانظر إىل هذا اخلرب التايل    

 � ثُم سـأَلْت رسـولَ اِهللا   ،فَأَعطَـاِني  � سأَلْت رسولَ اِهللا : قَالَ ،أَنَّ حِكيم بن ِحزامٍ   
يا حِكـيم بـن     :  � ثُم قَالَ رسولُ اِهللا     ،ثُم سأَلْت فَأَعطَاِني  ،ثُم سأَلْته فَأَعطَاِني  ،فَأَعطَاِني

                                      
 )٣٣٧ / ١٣ (-شرح مشكل اآلثار  - ٨٠٥



 ٣٤٤

ومن أَخـذَه   ،لَـه ِفيـهِ   ِإنَّ هذَا الْمالَ حلْوةٌ خِضرةٌ فَمن أَخذَه ِبسخاوِة نفٍْس بوِرك           ،ِحزاٍم
والْيد الْعلْيا خير ِمـن الْيـِد       ،وكَانَ كَالَِّذي يأْكُلُ والَ يشبع    ،ِبِإشراِف نفٍْس لَم يبارك لَه ِفيهِ     

حدا بعدك شـيئًا    يا رسولَ اِهللا والَِّذي بعثَك ِبالْحق الَ أَرزأُ أَ        : فَقُلْت  : قَالَ حِكيم   ،السفْلَى
 .حتى أُفَاِرق الدنيا

ثُم كَانَ عمـر بـن      ،فَكَانَ أَبو بكٍْر يدعو حِكيما فَيعِطيِه الْعطَاَء فَيأْبى       : وسِعيد  ،قَالَ عروةُ 
 الْمسِلِمني علَى حِكيِم بِن ِحزاٍم      ِإني أُشِهدكُم يا معشر   : فَيقُولُ عمر   ،الْخطَّاِب يعِطيِه فَيأْبى  

           ذُهأْخى يأْبِء فَيذَا الْفَيه ِمن لَه الَِّذي قُِسم قَّهِه حلَيع ِرضي أَعقَالَ  ،أَن :     ِكـيمأْ حزـري فَلَم
 ٨٠٦."حتى توفِّي � أَحدا ِمن الناِس بعد رسوِل اِهللا 

 :اخلالصة 
 مل أن يوجه طالبه حنو األكمل واألحسن جيوز للعا ) ١(
فإن كان غري مناسب له     ،إذا رأى العامل يف بعض طالبه ميوال حنو شيء معني          ) ٢(

 .وجهه التوجيه األمثل 

وحسـب  ،على املعلم أن يوصي طالبه مبا يعود علـيهم بـالنفع يف الدارين             ) ٣(
 قدرام وإمكانام 

يهـا إمث أو قطيعـة      على طالب العلم التمسك بوصية معلمه إذا مل يكـن ف           ) ٤(
 .ألنه أعلم وأدرى باحلياة منه ،رحم

 ــــــــ 
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  ) ١٤٧٢ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٣٢٢٠) (١٤ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٦

 التطلع للشىء وحديث النفس وتوقعه: اإلشراف -يأخذ منه وينقصه : يرزأ -أنقص مال أحد : أَرزأ 



 ٣٤٥

: يف التعليم،الوعظُ والتذكري،اقتداًء بالقرآن الكرمي،يف قولـه         � ومن أهم وأبرِز أساليِبه     
}    ِمِننيؤالْم نفَعى تفَِإنَّ الذِّكْر ذَكِّر{ : سورة الذاريات،وقوِلهِ ) ٥٥(} و    ا أَنـتمِإن فَذَكِّر

ذَكِّرمن تعليماِته     ) ٢١(} م طبـه       إمنا � سورة الغاشية،وكثريواِعِظه وخمنه يف م أُِخذَت
 العامة

، وبيـاِن    � يف تعليم الـنيب     ) التذكري(الشيخ حممد أنور الكشمريي ، يف إيضاِح جانب         
م الفقيه ، وقد أردت ذكر تلك الكلمِة هنـا          الفرق بني وظيفِة الواِعِظ املذكِِّر ووظيفِة املَعلِّ      

فـيض البـاري شـرح صـحيح        ((بطوِلها ملا فيها من الفوائد ، قال رمحه اهللا تعاىل يف            
 :اعلم أنَّ هناك وظيفتني ((    : "))البخاري
وظيفةُ الواعِظ واملذكِّر ، فإنه يحرض على العمل ويرغِّب إليـه فيختـار مـن               : األوىل  

ا يكون أدعى هلا ، وال يلتفت إىل حتقيق املسألة واستيفاِء شراِئطها ومواِنعها ،              التعبريات م 
بل يرسلُ الكالم فيِعد ويوِعد ، ويرغِّب ويرهب مطلقاً ، ويأمر وينـهى وال يلتفـت إىل                 

 .مزيِد التفاصيل 
 املسألة ، أما العملُ ا فبمعزل       وظيفةُ املعلِّم والفقيه وهو يريد تلقني العلم وبيانَ       : والثانيةُ  

عن نظره ، فيحقِّق البيانَ ، ويدقِّق الكالم ، ويستويف الشروطَ وخيتار من التعبريات مـا ال                
يكون موِهماً خبالف املقصود ، بل يكون أدلَّ عليه وأقرب إليه ، فال يرِسلُ الكالم بـل                 

 .ب ويرهب بشرائِطه يذكُره بشرائِطه ، ويِعد ويوِعد ويرغِّ
نـت مـذَّكِّر    أإمنا  : (فهاتان وظيفتان ، ومنِصب الشارع منِصب املُذكِّر ، قال اهللا تعاىل            

، وليس له منِصب املعلِّم فقط فهو مذَّكر ومعلِّم معاً ، فوجـب أن              ) لست عليهم مبسيطر  
  .يعبر مبا هو أدعى للعمل وأبعد عما يوِجب الكَسلَ

مستفاد من عمله ، فما أَمر به النـاس          � وهذا هو التعليم الفطري ، فإن أكثر تعليماِته         
عِمل به أوالً مث تعلَّم منه الناس ، ولذا مل يحتاجوا إىل التعليم والتعلُّم ، ولو كان طريقُـه                   

 .كما يف زماننا لَما شاع الدين إىل األبد ، ولكنه علَّم الناس بعمله 



 ٣٤٦

مر باملطلوب والنـهي عـن       إذا قال هلم أمراً اختار فيه الطريق الِفطري أيضاً ، وهو األ            مث
وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكم      : (املكروِه ، ومل يبحثْ عن مراِتبه ، قال اهللا تعاىل           

 .، فهذا هو السبيلُ األقوم ) عنه فانتهوا
       ث سستحدم لَكه العلماُء لفساد الزمان ، وأما الصحابةُ       أما البحثُ عن املراتب فهو طريق

رضي اهللا عنهم فإم إذا أُِمروا بشيٍء أخذوه جبميع مراِتبه ، وإذا عنه تركوه بالكلية ، فلم                 
 .تكن هلم حاجةٌ إىل البحث 

ولو كان الشارع تعرض إىل املراتِب لفاته منصب املُذكِّر والنعدم العملُ ، فإنه إذا جـاء                
فاعتزلوا النساَء عن موِضع الطَّمث ،      : ((اجلدال لبطل العمل ، مثالً لو قال تعاىل         البحثُ و 

، لرمبا وقَع الناس يف احلرام ، الن من يرتع          )) وال تقربوه فقط ، واستمِتعوا بسائِر األعضاء      
 يف العمل   حول اِحلمى يوِشك أن يقَع فيه ، وإمنا أخذَ االعتزالَ يف التعبري ليكون أسهلَ هلم              

 .، وال يقَعوا يف املعصية 
وكذلك إذا أحب أمراً أمر به مطلقاً ، ليأمتر به الناس جبميع مراتبه ، ويقَع يف حيز مرضاِة                  

فَعل ِفعـلَ الكفـر ، أو   : ، ومل يقل )) من ترك الصالةَ فقد كفَر : ((اهللا تعاىل ، مثالً قال      
 كان أسهلَ يف بادىء النظر ، ألنه لو قـال كـذلك             مستِحال ، أو قارب الكفر ، مع أنه       

 .لفات غرضه من التشديد والنعدم العملُ ، ولذا كان السلف يكرهون تأويلَه 
فاحلاصلُ أنه إذا أمرنا بشيٍء فكأنه يريد العمل به بأقصى ما ميكن ، حبيث ال تبقى مرتبـةٌ                  

فيمـا  : (( كان يقولُ عنـد البيعـة   من مراِتبه متروكةً ، وكذلك يف جانب النهي ، ولذا        
فبذلُ اجلهد واالسِتطاعة ال يكون إالّ إذا أُِمجلُ الكالم ، وإذا فُصـل حيـدث               )) استطعتم

التهاون ، كما هو مشاهد يف عمل العوام وعامِة العلماء الذين مـاهلم وجاهـة عنـد اهللا     
 .٨٠٧))  بيع عن ذكر اهللاوقبولٌ يف جناِبه ، فهم ليسوا من الذين ال تلهيهم جتارةٌ وال

، حـىت  وال يكثر عليه إال إذا طلب التلميذ ذلـك  ،إذا أراد املعلم أن يعطه تلميذه فليوجز      و
  .يستطيع حفظها وتطبيقها 

                                      
 ٢٨٠ :١)) فيض الباري شرح صحيح البخاري(( - ٨٠٧



 ٣٤٧

 فَرِكبها،بغلَةً أَهداها لَه ِكسرى    � أُهِدي ِإلَى النِبي    : قَالَ  ،عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما     
لَبيك يا  : قُلْت  ،يا غُالم : فَقَالَ  ،ثُم الْتفَت ،ثُم سار ِبي مِليا   ،ثُم أَردفَِني خلْفَه  ،ِبحبٍل ِمن شعرٍ  

ِء تعرف ِإلَى اللَِّه ِفي الرخا    ،احفَِظ اللَّه تِجده أَمامك   ،احفَِظ اللَّه يحفَظْك  : قَالَ  ،رسولَ اللَّهِ 
قَد مضى الْقَلَم ِبمـا     ،وِإذَا استعنت فَاستِعن ِباللَّهِ   ،وِإذَا سأَلْت فَاسأَِل اللَّه   ،يعِرفْك ِفي الشدةِ  

 كَاِئن وـهِ             ،هلَيوا عقِْدري لَم لَك قِْضِه اللَّهي ا لَمِبم وكفَعنأَنْ ي اسالن دهج فَلَو،  ـدهج لَوو 
فَِإِن استطَعت أَنْ تعملَ ِبالصـِبِر      ،الناس أَنْ يضروك ِبما لَم يكْتبه اللَّه علَيك لَم يقِْدروا علَيهِ          

اعلَم أَنَّ  و،فَِإنَّ ِفي الصبِر علَى ما تكْرهه خيرا كَِثريا       ،فَِإنْ لَم تستِطع فَاصِبر   ،مع الْيِقِني فَافْعلْ  
رصِر النبالص عِج،مِب الْفَرالْكَر عأَنَّ م لَماعو، رسِر الْيسالْع عأَنَّ م لَماع٨٠٨"و 

يا غُالَم ِإنى أُعلِّمـك     «  يوما فَقَالَ    - � -عِن ابِن عباٍس قَالَ كُنت خلْف رسوِل اللَِّه         و
للَّه يحفَظْك احفَِظ اللَّه تِجده تجاهك ِإذَا سأَلْت فَاسأَِل اللَّه وِإذَا استعنت            كَِلماٍت احفَِظ ا  

             ٍء قَـدىِإالَّ ِبش وكفَعني ٍء لَمىِبش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتةَ لَِو اجأَنَّ اُألم لَماعِباللَِّه و ِعنتفَاس
 اللَّه هبكَت                 اللَّـه ـهبكَت ٍء قَدىِإالَّ ِبش وكرضي ٍء لَمىِبش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَِو اجو لَك 

 فحفَِّت الصجو ِت اَألقْالَمِفعر كلَي٨٠٩»ع .  
 وأَتِبِع السيئَةَ الْحسنةَ    اتِق اللَّه حيثُما كُنت    « - � -عن أَِبى ذَر قَالَ قَالَ ِلى رسولُ اللَِّه         و

  . ٨١٠»تمحها وخاِلِق الناس ِبخلٍُق حسٍن 
: معاذًا ِإلَى الْيمِن، قَالَ معـاذٌ      � لَما بعثَ رسولُ اِهللا     : عن ميموِن بِن أَِبي شِبيٍب، قَالَ     و

       ِبيالن وحانَ نفْوِن صاب كْبفَِإذَا ر � ، فَقُلْت  :         ـاِئلُوكلَاِء ِإلَّا سؤى ها أَرولَ اِهللا، مسا ري
وخالَِط ،اتِق اَهللا حيثُما كُنت، وأَتِبِع السيئَةَ الْحسنةَ تمحها       : " عني، فَأَوِصِني واجمع، فَقَالَ   

 ٨١١"الناس ِبخلٍُق حسٍن 

                                      
 صحيح) ٦٣٠٣( للحاكم املستدرك - ٨٠٨
 صحيح ) ٢٧٠٦ (- املكرت -سنن الترمذى - ٨٠٩
 .قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح ) ٢١١٥ (- املكرت -سنن الترمذى - ٨١٠
 صحيح لغريه ) ٧٦٦٢)(٣٨١ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ٨١١



 ٣٤٨

اتِق اَهللا حيثُما كُنت، وخاِلِق النـاس ِبخلُـٍق         : "  �  رسولُ اِهللا    قَالَ: عن أَِبي ذَر، قَالَ   و
   ٨١٢"حسٍن، وِإذَا عِملْت سيئَةً، فَأَِضف ِإلَيها حسنةً تمحها 

ِإلسالَِم قَوالً الَ أَسـأَلُ     عن سفْيانَ بِن عبِد اللَِّه الثَّقَِفى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه قُلْ ِلى ِفى ا              و
 كدعا بدأَح هنِفى -عرواية و كرقَالَ - غَي  » ِقمتِباللَِّه فَاس تن٨١٣»قُلْ آم. 

: قُلْت  : أَنَّ سفْيانَ بن عبِد اِهللا رِضي اللَّه عنه قَالَ          ،عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن ماِعزٍ      و
ولَ اهللاِ  يسِبِه قَالَ      ،ا ر ِصمتٍء أَعيثِْني ِبشدقُلْ  : ح : اللَّه يبقَالَ    ،ر ِقمتاس ثُم :   ـا  : قُلْـتي

 هذَا: ِبِلساِن نفِْسِه قَالَ     � وأَخذَ رسولُ اِهللا    : ما أَكْثَر ما تخاف علَي ؟ قَالَ        ،رسولَ اهللاِ 
"٨١٤ 
مر ِلي  ! يا رسولَ اِهللا    : فَقُلْت  : قَالَ   � أَنه أَتى النِبي    : عن أَِبيِه   ، بِن سفْيانَ  عن عبِد اهللاِ  و

         كدعا بدأَح هنأَلُ عٍر ال أَسالِم ِبأَمِباهللاِ : قُلْ  « : قَالَ  . ِفي الِْإس تنآم،   ِقمتاس ثُم « . قُلْت
 ٨١٥"وأَشار ِإلَى ِلساِنِه» هذَا « : لَ فَماذَا أَتِقي ؟ قَا: 

وهذا هو الذي   ،فهذه املواعظ كلها قصار ويستطيع طالب العلم حفظها وتطبيقها        :  قلت  
 .ينبغي أن يفعله العامل مع طالبه 

فعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن      ، ولكن كما قلت سابقا إن طلب الطالب زيادة فال بأس بذلك          
اعبِد اللَّه الَ تشِرك ِبِه     : قَالَ  ،يا نِبي اِهللا أَوِصِني   : فقَالَ  ،أَراد سفَرا ، معاذَ بن جبلٍ   أَنَّ،الْعاِص

: قَـالَ   ،يا رسـولَ اِهللا ِزدِني    : قَالَ  ،فَأَحِسن،ِإذَا أَسأْت : قَالَ  ،يا نِبي اِهللا ِزدِني   : قَالَ  ،شيئًا
نسحلْيو ِقمتاسلُقُك٨١٦. خ 

                                      
 صحيح لغريه ) ٧٦٦٣)(٣٨٢ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ٨١٢
  )١٦٨ (-  املكرت-صحيح مسلم - ٨١٣
 حسن  ) ١٥٨٥)(٩١ / ٣ (-اآلحاد واملثاين  - ٨١٤
 صحيح ) ١٧٢١) (٤٩١ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٨١٥
 صحيح) ٥٢٤) (٢٨٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٦



 ٣٤٩

صـم  : ، عِن الصوِم؟ فَقَالَ    � سأَلْت النِبي   :وعن أَِبي نوفَِل بن أَِبي عقْرٍب عن أَِبيِه، قَالَ        
   ا، قُلْتموِر يهالش ى، قَالَ     : ِمني أَقْوولَ اللَِّه، ِإنسا رِر قَـالَ     : يهالش ِن ِمنيموي مـا  : صي

 ٨١٧.ِزدِني ِزدِني صم ثَالثَةَ أَياٍم ِمن كُلِّ شهٍر:  � ِه ِزدِني، قَالَ النِبي رسولَ اللَّ
 وأَتاه رجلٌ فَشكَا ِإلَيِه     - � -بينا أَنا ِعند النِبى     : وعن عِدى بِن حاِتٍم رِضى اللَّه عنه قَالَ         

: قُلْت  . »يا عِدى بن حاِتٍم هلْ رأَيت الِْحريةَ        « :ا قَطْع السِبيِل قَالَ     الْفَاقَةَ وأَتاه آخر فَشكَ   
فَِإنْ طَالَت ِبك حياةٌ لَترين الظَِّعينةَ ترتِحلُ ِمـن الِْحـريِة           « :لَم أَرها وقَد أُنِبئْت عنها قَالَ       

    خِة الَ تبِبالْكَع طُوفى تتح     ا ِإالَّ اللَّهدأَح فِْسى      . »افن نيبِنى ويا بِفيم قُلْت :   ـارعد نفَأَي
      وا الِْبالَدرعس قَد ٍئ الَِّذينى        « :طَيرِكس وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح ِبك طَالَت لَِئنو« .  ا : قُلْتي

ِكسرى بن هرمز ولَِئن طَالَت ِبك حياةٌ لَترين الرجلَ         « :رسولَ اللَِّه ِكسرى بِن هرمز قَالَ       
                نلْقَـيلَيو هِمن لُهقْبا يدأَح ِجدفَالَ ي هِمن لُهقْبي نم طْلُبٍة يِفض ٍب أَوذَه ِه ِمنِملَْء كَفَّي ِرجخي

    سلَي لْقَاهي موي كُمدأَح قُولُ        اللَّهفَي لَه ِجمرتانٌ يمجرت هنيبو هنيـوالً     :  بسر كثْ ِإلَيعأَب أَلَم
                 منهى ِإالَّ جراِلِه فَالَ يِشم نع ظُرنيو منهى ِإالَّ جرِميِنِه فَالَ يي نع ظُرنلَى فَيقُولُ بفَي كلِّغبي

« .  ِمعس ِدىولَ اللَِّه    قَالَ عسر قُولُ   - � -تي : »        ِجدي ٍة فَِإنْ لَمرمت ِبِشق لَوو ارقُوا النات
قَد رأَيت الظَِّعينةَ ترتِحلُ ِمن الْكُوفَِة حتى تطُـوف         : قَالَ عِدى   . »ِشق تمرٍة فَِبكَِلمٍة طَيبٍة     
للَّه وكُنت ِفيمِن افْتتح كُنوز ِكسرى بِن هرمز ولَِئن طَالَت ِبكُم حياةٌ            ِبالْبيِت الَ تخاف ِإالَّ ا    

يخِرج الرجلُ ِملَْء كَفِِّه ِمن ذَهٍب أَو ِفضٍة فَالَ يِجد          «  :- � -سترونَ ما قَالَ أَبو الْقَاِسِم      
 هِمن لُهقْبي ن٨١٨»م. 

فَِإنْ لَم  : قَالُوا  . »علَى كُلِّ مسِلٍم صدقَةٌ     «  :- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      وعن أيب موسى  
فَِإنْ لَم يستِطع أَو لَم يفْعلْ قَالَ       : قَالُوا  . »فَيعملُ ِبيِدِه فَينفَع نفْسه ويتصدق      « :يِجد؟ قَالَ   

فَيـأْمر ِبـالْخيِر أَو قَـالَ       « :فَِإنْ لَم يفْعلْ قَالَ     : قَالُوا  . »ملْهوف  فَيِعني ذَا الْحاجِة الْ   « :
 .٨١٩»فَلْيمِسك عِن الشر فَِإنه لَه صدقَةٌ « :فَِإنْ لَم يفْعلْ قَالَ : قَالُوا . »ِبالْمعروِف 

                                      
 صحيح) ١٨٢٤٦)(١٧٨ / ١٦ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٨١٧
 )١٤١٣ (- املكرت -حيح البخارىوص) ١٠٤٢٥)(٢٢٥ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٨١٨
 )٦٠٢٢ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٨٠٧٣)(١٨٨ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٨١٩



 ٣٥٠

 اِهللا، ذَهب أَصحاب الدثُوِر ِبالْأُجوِر يصلُّونَ كَما        يا رسولَ : قَالَ أَبو ذَر  : وقَالَ أَبو هريرةَ    
نصلِّي، ويصومونَ كَما نصوم، ولَهم فُضولُ أَمواٍل يتصدقُونَ ِبها، ولَا نِجد ما نصدق ِبـِه               

ذَا قُلْتهن أَدركْت من سـبقَك، ولَـا        يا أَبا ذَر أَلَا أُعلِّمك كَِلماٍت إِ      :  � قَالَ رسولُ اِهللا    
تكَبر ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة ثَلَاثًا وثَلَاِثني      : " بلَى يا رسولَ اِهللا قَالَ    : يلْحق ِبك أَحد بعدك ؟ قَالَ     

 وثَلَاِثني تسِبيحةً، وتخِتمها ِبلَا ِإلَه ِإلَّـا        تكِْبريةً، وتحمد ثَلَاثًا وثَلَاِثني تحِميدةً، وتسبح ثَلَاثًا      
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه ِريكلَا ش هدح٨٢٠" اُهللا و 

ا فَلَِقي أَبا ذَر وهـو      فَجمع حِديثً :  قَالَ - وكَانَ يجاِلس أَبا ذَر      -وقَالَ أَبو كَِثٍري، عن أَِبيِه      
فَجلَست ِإلَيِه حتى مست ركْبِتي ركْبته فَنِسيت       : ِعند الْجمرِة الْوسطَى وحولَه الناس، قَالَ     

       فَقُلْت ذَكَّراِء، أَتمأِْسي ِإلَى السر تفَعِديثَ، فَرالْح لَّنِ   : ذَِلكد ،ا ذَرا أَبـٍل ِإذَا     يملَى عي ع
      و ذَرةَ، قَالَ أَبنلَ الْجخد دبالْع ِملَهرسول اِهللا      : ع ذَِلك نع أَلْتس � اِهللا،    : فَقُلْت ِبـيا ني

، "  يـؤِمن ِبـاهللاِ   : "  � دلَِّني علَى عمٍل ِإذَا عِملَ ِبِه الْعبد دخلَ الْجنةَ، فَقَالَ رسولُ اِهللا             
ال، قَالَ       : قُلْتماِن عالِْإمي عولَ اِهللا، ِإنَّ مسا رلَّ       : " يجو زاُهللا ع قَهزا رِمم خضري "ا : قُلْتي

يا رسـولَ   : ، قُلْت "يقُولُ معروفًا بلسانه    : " رسولَ اِهللا، فَِإنْ كَانَ معدما لَا شيَء له، قَالَ        
فَِإنْ كَانَ ضِعيفًا لَا قُوةَ     : ، قُلْت "فَلْيِعن مغلُوبا   : " كَانَ عييا لَا يبلُغُ عنه ِلسانه، قَالَ      اِهللا، فَِإنْ   
فَالْتفَـت ِإلَـي    : يا رسولَ اِهللا، فَِإنْ كَانَ أَخِرق، قَالَ      : قُلْت" فَليصنع ِلأَخرق   : " له، قَالَ 

يا رسـولَ اِهللا، ِإنَّ  : قُلْت" د أَنْ تدع لصاِحِبك خيرا فَلْيدِع الناس ِمن أَذَاه     أَما تِري : " فَقَالَ
فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ما ِمنها ِمن خصلٍَة يعملُ ِبها الْعبد يِريد ِبهـا             : " هذَا كُلُّه يِسري، قَالَ   

 ٨٢١"يِدِه يوم الِْقيامِة فَلَم تفَاِرقْه حتى تدِخلَه الْجنةَ وجه اِهللا ِإلَّا أَخذَت ِب
 :اخلالصة 

 ويعمل ا ،األصل باملوعظة أن تكون موجزة ليفهمها طالب العلم وحيفظها ) ١(
 .جيوز إطالة املوعظة إذا كان املتعلم راغباً بذلك وأهلها هلا ) ٢(

                                      
 مجع دثر وهو املال العظيم: الدثور -صحيح  ) ٦٠٧) (١٣١ / ٢ (-شعب اإلميان  - ٨٢٠
 صحيح ) ٣٠٥٥) (٣٣ / ٥ (-شعب اإلميان  - ٨٢١



 ٣٥١

 . ينبغي أن تكون املوعظة واضحة ومفهومة  ) ٣(

   .  ل املوعظة وقصرها حسب مقتضى احلالطو ) ٤(
 ــــــــ 
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يف ،سواء أكانت يف السفر أو احلضر     ،املعلم الناجح هو الذي ينتهز الفرص لكي يعلم طالبه        
وكلما كانت مناسبة للظروف احمليطـة ـا كلمـا كـان وقعهـا              ،األفراح أو األتراح  

 .أثريها أقوى وت،أكرب
كثرياً ما ينتِهز املناسبةَ املُشاِكلةَ ملا يريـد تعليمـه،فيرِبطُ بـني املناسـبِة               � كان  فقد  

القائمة،والعلِم الذي يريد بثَّه وإذاعته،فيكون من ذلك للمخاطبني أبين لوضوح،وأفضـلُ           
 . الفَهم،وأقوى املعرفة مبا يسمعون ويلقى إليهم 

 ٨٢٢ مر ِبالسوِق داِخالً ِمن بعـِض الْعاِليـةِ        - � -ِر بِن عبِد اللَِّه أَنَّ رسولَ اللَِّه        عن جابِ 
   هفَتكَن اسالن٨٢٣و  كٍى أَسدِبج رقَالَ        ٨٢٤فَم ذَ ِبأُذُِنِه ثُمفَأَخ لَهاونٍت فَتيأَنَّ   «  م ِحبي كُمأَي
أَتِحبـونَ أَنـه لَكُـم    « فَقَالُوا ما نِحب أَنه لَنا ِبشىٍء وما نصنع ِبِه قَالَ . »هذَا لَه ِبِدرهٍم    

فَواللَّـِه  « قَالُوا واللَِّه لَو كَانَ حيا كَانَ عيبا ِفيِه َألنه أَسك فَكَيف وهو ميت فَقَالَ               . ٨٢٥»
 ٨٢٦.»ِه ِمن هذَا علَيكُم لَلدنيا أَهونُ علَى اللَّ

،فَِإذَا امـرأَةٌ   ٨٢٧ سبى - �  - قَِدم علَى النِبى     - رضى اهللا عنه     -وعن عمر بِن الْخطَّاِب     
   لُبحت ِى قَدبالس ِقى  ٨٢٨ِمنسا تهي٨٢٩ ثَد         هـقَتفَأَلْص ـهذَتِى أَخبا ِفى السِبيص تدجِإذَا و،

                                      
 .املدينة قُرى بظاهر :  العالية  - ٨٢٢
 . جانبه أى أحاط به الناس من جانبه - ٨٢٣
 ذاهب األذن سواء من أصل اخللقة أو مقطوعها: األسك  - ٨٢٤
 .  أي بال شيء ما ٨٢٥
  )٧٦٠٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٢٦
٨٢٧ -  يبواِزن :  الساألسرى ، وكان هذا السيب سيب ه. 



 ٣٥٢

قُلْنا . »  هِذِه طَاِرحةً ولَدها ِفى الناِر       ٨٣١أَترونَ « - �  -فَقَالَ لَنا النِبى    ،٨٣٠ها وأَرضعته ِببطِْن
 هحطْرلَى أَنْ الَ تع قِْدرت ىها « فَقَالَ . ٨٣٢الَ ولَِدهِذِه ِبوه اِدِه ِمنِبِعب محأَر ٨٣٣»اللَّه .  

:  وهو يشرح فوائد هذا احلديث وما يستخرج منه من أحكام            :٨٣٤قال احلافظ ابن حجر   
فيه ضرب املَثَِل مبا يدرك باحلواس ملا ال يدرك ا،لتحصيل معرفِة الشيء على وجهـه ،                ((

وإن كان الذي ضِرب به املَثلُ ال يحاطُ حبقيقته،ألن رمحة اهللا ال تدرك بالعقل ، ومع ذلك                 
ا النيبللسامعني حبال املرأِة املذكورة  �  فقد قَر. 

مل ينه عـن النظـر إىل املـرأِة          � جواز نظِر النساِء املَسِبيات،ألنه     : ويف احلديث أيضاً    
 )) .املذكورة،بل يف ِسياق احلديث ما يقتضي إذْنه يف النظر إليها

  زهفيها          � فانت الفاِقـدة،على     املُناسبةَ القائمةَ بني يديه مع  أصحابه،املشهود حنـانُ اُألم
            برمحةَ ر الناس فعرةَ برمحة اهللا تعاىل،ليا املُشاكَلَةَ واملُشا به،وضرتدجضيعها إذْ ور
الناِس بعباده،ومل يبتِدئهم أو يقْتِبلهم ذا املعىن اقتباالً وابتداًء دون مناسبة،بل أورده هلم يف              

   رِة رمحة اهللا تعاىل ورأفِته مبخلوقاته سـبحانه           هذه املناسبة،فكان ذلك دعحاً لسرساً وش }
 .سورة البقرة) ٢٠٧(} واللّه رؤوف ِبالِْعباِد

خرج ِإلَينا رسـولُ    : حدثَنا جِرير ، قَالَ     : حدثَنا قَيس ، قَالَ     : وعن بياِن بِن ِبشٍر ، قَالَ        
ِإنكُم سترونَ ربكُم يوم الِْقيامِة كَما ترونَ هذَا الَ تضامونَ ِفي           : دِر ، فَقَالَ    لَيلَةَ الْب  � اِهللا  

 ٨٣٥."رؤيِتِه

                                                                                               
 .  أي سال حليب ثدييها ٨٢٨
 .عن رضيعها الذي ذهب منها   أي متشي بسرعة باحثة ٨٢٩
   يعين وهي على تلك احلال فوجئت بلقاِء طفلها يف السيب ، فأخذَته حبناٍن شديد وشفقٍة بالغة ، فضمته إىل قلبـها                 ٨٣٠

 .وصدِرها فِرحةً مسرورةً بلُقياه ، فهو عندها أغلى األطفال ، وأحب الراضعني ، وقُرةُ العني والقلب مجيعاً 
 ؟  أي أتظنون٨٣١
 .  أي ال تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايِته ٨٣٢
 )٧١٥٤(- املكرت -وصحيح مسلم ) ٥٩٩٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٣٣
 ٣٦١ :١٠)) فتح الباري(( يف - ٨٣٤
 صحيح) ٧٤٤٤)( ٤٧٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٣٥



 ٣٥٣

 لَيلَةَ الْبدِر فَقَالَ    - �  -وعن قَيِس بِن أَِبى حاِزٍم حدثَنا جِرير قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَِّه             
 »كُمِتِه ِإنيؤونَ ِفى رامضذَا ، الَ تنَ هورا تِة كَمامالِْقي موي كُمبنَ رورت٨٣٦»  س. 

أي تتضـامون مـن     ) . ال تضامون يف رؤيته   : (وروي  . أي ال يحصلُ لكم ضيم حينئٍذ       
الشـهر ، أـم     الضم ، واملراد نفي االزدحام ، كما يقع للذين يشهدون اهلاللَ يف أوِل              

 .يتضامون لتتركَّز أحداقُهم على موضٍع معين ، فيشتركوا يف رؤيِته دون سواهم 
أي ال تضـامون يف     ) : ((ال تضامون يف رؤيِتـه    (قال احلافظ ابن حجر وهو يفسر رواية        

 اجلهة  رؤيته باجتماٍع يف جهة ، فإنكم ترونه سبحانه يف جهاتكم كلِّها ، وهو متعاٍل عن              
  .٨٣٧))والتشبيه برؤية القمر ، للرؤية دون تشبيه املَرئي ، تعاىل اهللا عن ذلك. 

،فـإن  .أي ال يلْحقُكم يف رؤيته سبحانه مشقّةٌ أو ضرر          ) ال تضارون يف رؤيته   : (وروي  
{ : استطعتم أن ال تغلَبوا على صالٍة قبل طلوع الشمس،وصالٍة قبل غروا،فافعلوا،مث قرأ             

 سورة ق) ٣٩(} وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الْغروِب
مشاهدةَ الصحابِة للقمـر ليلـةَ البـدر،فبين هلـم أن رؤيـة اهللا تعـاىل يف                  � فانتهز  

 .اآلخرة،ستكون للمؤمنني يف اجلنة ذا الوضوح وتلك السهولِة واليسر 
أَتينـا الِْعربـاض بـن      : وحجر بن حجٍر الْكَالَِعي     ،حمِن بن عمٍرو السلَِمي   قال عبد الر  و

والَ علَى الَِّذين ِإذَا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْـت الَ أَِجـد مـا              {: وهو ِممن نزلَ ِفيِه     ،ساِريةَ
صلَّى : فَقَالَ الِْعرباض   ،أَتيناك زاِئرين ومقْتِبسينِ  : لَّمنا وقُلْنا   فَس،: ]التوبة  [} أَحِملُكُم علَيهِ 

ذَرفَت ِمنهـا   ،ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موِعظَـةً بِليغـةً       ،الصبح ذَات يومٍ   � ِبنا رسولُ اِهللا    
فَمـاذَا  ،كَأَنَّ هِذِه موِعظَةَ مودعٍ   ،يا رسولَ اهللاِ  : قَالَ قَاِئلٌ   فَ،ووِجلَت ِمنها الْقُلُوب  ،الْعيونُ

فَِإنه من  ،وِإنْ عبدا حبِشيا مجدعا   ،والسمِع والطَّاعةِ ،أُوِصيكُم ِبتقْوى اهللاِ  : تعهد ِإلَينا ؟ قَالَ     
      ِتالَفًـا كَِثريى اخرـيفَس كُمِمن ِعشاي،          اِشـِدينلَفَـاِء الرِة الْخـنسِتي وـنِبس كُملَـيفَع

                                      
  ال حيصل لكم ذل:تضامون -تزدمحون :  تضامون -  )٧٤٣٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٣٦
 ٣٥٧ :١٣)) فتح الباري(( يف - ٨٣٧



 ٣٥٤

نيِديها ،الْمكُوا ِبهسماِجذِ  ،فَتوا ِبالنهلَيوا عضعثٍَة      ،ودحوِر فَِإنَّ كُلَّ مثَاِت الْأُمدحمو اكُمِإيو
 ٨٣٨."وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ،ِبدعةٌ

  الر دبٍر         وقَالَ عجح نب رجحو ، لَِميٍرو السمع نِن بمح :      ـوهةَ واِريس نب اضبا الِْعرنيأَت
} والَ علَى الَِّذين ِإذَا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُـم علَيـهِ              {ِممن نزلَ ِفيِه    

 صلَّى ِبنا رسـولُ اِهللا  : فَقَالَ ِعرباض   . يناك زاِئِرين وعاِئِدين ومقْتِبِسني     أَت: فَسلَّمنا ، وقُلْنا    
�                 ِجلَتوونُ ، ويا الْعهِمن فَتةً ذَرِليغِعظَةً بوا مظَنعا ، فَونلَيلَ عأَقْب ٍم ، ثُموي ذَات حبالص

يا رسولَ اِهللا ، كَأَنَّ هِذِه موِعظَةُ مودٍع ، فَماذَا تعهد ِإلَينـا ؟              : قَاِئلٌ  ِمنها الْقُلُوب ، فَقَالَ     
أُوِصيكُم ِبتقْوى اِهللا ، والسمِع والطَّاعِة ، وِإنْ كَانَ عبدا حبِشيا ، فَِإنه من يِعـش                : فَقَالَ  

ا كَِثريا ، فَعلَيكُم ِبسنِتي وسنِة الْخلَفَاِء الراِشِدين الْمهـِديني ،           ِمنكُم بعِدي فَسيرى اخِتالَفً   
تمسكُوا ِبها ، وعضوا علَيها ِبالنواِجِذ ، وِإياكُم ومحدثَاِت اُألموِر ، فَِإنَّ كُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ               

 ٨٣٩.، وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ
قوله وإن عبداً حبشياً يريد به طاعة من واله اإلمام عليكم وإن كان عبداً              : " ل اخلطايب   قا

األئمة من قريش ، وقد يضرب املثل يف الشيء مبا ال           : أنه قال    � حبشياً ، وقد ثبت عنه      
من بىن للّه مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بىن اهللا له           :  � يكاد يصح منه الوجود كقوله      

جلنة ، وقدر مفحص قطاة ال يكون مسجدا لشخص آدمي وكقوله لـو سـرقت            بيتاً يف ا  
فاطمة لقطعتها وهي رضوان اهللا عليها وسالمه ال يتوهم عليها السرقة ، وقـال لعـن اهللا           
السارق يسرق البيضة فتقطع يده ونظائر هذا يف الكالم كثري ، والنواجذ آخر األضـراس               

 لزوم السنة فعل من أمسك الشيء بني أضراسـه          واحدها ناجذ ، وإمنا أراد بذلك اجلد يف       
وعض عليه منعاً له أن ينتزع وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء إذ كان ما ميسكه                 

                                      
 صحيح) ٥) (١٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٣٨

فَعلَيكُم ِبسنِتي ِعند ِذكِْرِه اِالخِتالَف الَِّذي يكُونُ ِفي أُمِتِه بيانٌ واِضح أَنَّ من واظَب علَـى                : �قَالَ أَبو حاِتٍم ِفي قَوِلِه      
 .، قَالَ ِبها ، ولَم يعرج علَى غَيِرها ِمن اآلراِء ِمن الِْفرِق الناِجيِة ِفي الِْقيامِة ، جعلَنا اللَّه ِمنهم ِبمنِهالسنِن 

  صحيح-١٧٢٧٥) ١٧١٤٥)(٨٤٢ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٣٩



 ٣٥٥

مبقادمي فمه أقرب تناوالً وأسهل انتزاعاً ، وقد يكون معناه أيضاً األمر بالصرب علـى مـا                 
 .بهيصيبه من املضض يف ذات اهللا كما يفعله املتأمل بالوجع يصي

وقوله كل حمدثة بدعة فإن هذا خاص يف بعض األمور دون بعض وكل شيء أحدث على                
وأما ما كان منها مبنياً على قواعـد        . غري أصل من أصول الدين وعلى غري عياره وقياسه          

 .األصول ومردود إليها فليس ببدعة وال ضاللة واهللا أعلم
على أن الواحد من اخللفاء الراشـدين  ويف قوله عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين دليل      

 ٨٤٠".إذا قال قوالً ، وخالفه فيه غريه من الصحابة كان املصري إىل قول اخلليفة أوىل
موعظةً بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منـها         � وعظنا رسول اهللا    : "قول العرباض 

ـ             " العيون وس ويبلـغ   ، املوعظة ما كان من الكالم فيه ترغيب وترهيب، يؤثّر علـى النف
القلوب، فتوجل من خمافة اهللا، وقد وصف العرباض رضي اهللا عنه هذه املوعظـة ـذه                
الصفات الثالث، اليت هي البالغة ووجل القلب وذرف العيون، قال ابن رجب يف جـامع          

والبالغة يف املوعظة مستحسنة؛ ألنها أقـرب إىل قبـول القلـوب            : " ٨٤١العلوم واحلكم 
 هي التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة وإيصاهلا إىل قلوب السامعني           واستجالا، والبالغة 

 ".بأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحالها لألمساع وأوقعها يف القلوب
: وقد وصف اهللا املؤمنني بوجل قلوم وذرف عيوم عند ذكر اهللا، قال اهللا عـز وجـلَّ              

لَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهـم ِإميانـاً     ِإنما الْمؤِمنونَ ا  {
وِإذَا سِمعوا ما أُنِزلَ ِإلَى الرسوِل ترى أَعينهم تِفيض ِمن          {: ، وقال } وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ  

 }الدمِع
أنَّ هذه الوصية تشبه موعظة     : أي"كأنها موعظة مودع فأوصنا   ! يا رسول اهللا  : قلنا: "قوله

املودع، لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم احلريصون على كلِّ خري وصية جامعة يعهـد               

                                      
 )٣٠٠ / ٤ (- ٢٨٨معامل السنن للخطايب  - ٨٤٠
٢/١١١ (- ٨٤١( 
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، يتمسكون ا ويعولون عليها؛ ألنَّ الوصية عند الوداع هلا وقع            � ا إليهم رسول اهللا     
 .ولعلَّ هذه املوعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع، لذا طلبوا هذه الوصيةيف النفوس، 

، تقوى اهللا عز وجلَّ أن جيعل املرء بينه وبني غضب اهللا وقاية             "أوصيكم بتقوى اهللا  : " قوله
تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب املعاصي، وتصديق األخبار، وهـي وصـية اهللا              

ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَـبِلكُم        {:  قال اهللا عز وجلَّ    لألولني واآلخرين، كما  
   قُوا اللَّهأَِن ات اكُمِإيوهي سبب كلِّ خري وفالح يف الدنيا واآلخرة، ويأيت األمر بتقوى            } و ،

، وكـذلك يف    }ين آمنوا يا أَيها الَّذِ  {اهللا يف كثري من اآليات، ال سيما اآليات املبدوءة ب           
 .ألصحابه � وصايا رسول اهللا 

وهي وصية بالسمع والطاعة لوالة األمور      " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد     : " قوله
يف غري معصية اهللا، ولو كان األمري عبداً، وقد أمجع العلماء على أنَّ العبـد لـيس أهـالً                   

وغريه من األحاديث يف معناه على املبالغـة يف         للخالفة، ويحمل ما جاء يف هذا احلديث        
لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك ال يقع، أو أنَّ ذلك حيمل على                 
تولية اخلليفة عبداً على قرية أو مجاعة، أو أنه كان عند التولية حرا، وأُطلق عليـه عبـد                  

 الناس بشوكته واستقرت األمور واسـتتب       باعتبار ما كان، أو على أنَّ العبد تغلَّب على        
 .األمن؛ ِلما يف منازعته من حصول ما هو أنكر من واليته

، حيث أخرب    � ، هذا من دالئل نبوته      " فإنه من يِعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً      : "قوله
صـحاب  ؛ فإنَّ الذين طالت أعمارهم مـن أ        � عن أمر مستقبل وقع طبقاً ِلما أخرب به         

  يبا كان عليه رسول اهللا           � النوأصحابه، وذلـك    � أدركوا اختالفاً كثرياً وخمالفة ِلم
 .بظهور بعض فرق الضالل، كالقدرية واخلوارج وغريهم

 ، لَما أخـرب  " فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ  : "قوله
ثرته، أرشد إىل طريق السالمة والنجاة، وذلك بالتمسـك بسـنته           حبصول التفرق وك   �

وسنة خلفائه الراشدين، وخلفاؤه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضـي اهللا              
خالفتهم بأنها خالفةُ نبوة، كما جاء يف حديث سفينة          � عنهم، وقد وصف رسول اهللا      

 "ة، مث يؤيت اُهللا امللك أو ملكَه من يشاءخالفة النبوة ثالثون سن: "رضي اهللا عنه



 ٣٥٧

والسنة هي الطريقة املسلوكة، فيشمل ذلك التمسك مبا كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون             "
من االعتقادات واألعمال واألقوال، وهذه هي السنة الكاملة، وهلذا كان السلف قـدمياً ال   

 وروي معىن ذلك عن احلسن واألوزاعي       يطلقون اسم السنة إالَّ على ما يشمل ذلك كلَّه،        
والفضيل بن عياض، وكثري من العلماء املتأخرين خيص اسم السنة مبا يتعلَّق باالعتقـادات؛    

 ".ألنها أصلُ الدين، واملخالف فيها على خطر عظيم
، "فعلـيكم : "على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين بقوله       � وقد حثَّ رسول اهللا     

، " عضـوا عليهـا بالنواجـذ   : "وهي اسم فعل أمر، مث أرشد إىل شدة التمسك ا بقوله       
 .والنواجذ هي األضراس، وذلك مبالغة يف شدة التمسك ا

حمدثات األمور ما أُحِدث وابتدع     " وإياكم وحمدثات األمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضاللة      : "قوله
ل فيه، وهو يرجع إىل االختالف والتفرق املذموم الذي ذكره          يف الدين ِمما مل يكن له أص      

 يبعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً: "بقوله � النن يه مفإن" 
 .وفيه استحباب املوعظة والتذكري يف بعض األحيان؛ ِلما يف ذلك من التأثري على القلوب

ة منه وحرص الصحابة رضي اهللا عنهم على اخلري؛ لطلبهم الوصي � . 
 .وأنَّ أهم ما يوصى به تقوى اهللا عز وجلَّ، وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب يه

وأنَّ من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لوالة األمور؛ ِلما يف ذلك من املنافع الدنيويـة                 
 .واألخروية للمسلمني

 .ري عبداًواملبالغة يف احلثِّ على لزوم السمع والطاعة، ولو كان األم
   يبته، مث حصوله كما أخرب مـن دالئـل          � وإخبار النعن وجود االختالف الكثري يف أم

 . � نبوته 
 .وسنة اخللفاء الراشدين � وأنَّ طريق السالمة عند االختالف يف الدين لزوم سنته 

، وأنهم  وبيان فضل اخللفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم            
 .راشدون مهديون

 .والتحذير من كلِّ ما أُحدث يف الدين ِمما مل يكن له أصل فيه
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 ".وإياكم: "، ويف الترهيب"فعليكم: "واجلمع بني الترغيب والترهيب؛ لقوله يف الترغيب
دع؛ وبيان أمهية الوصية بتقوى اهللا والسمع والطاعة لوالة األمور، واتباع السنن وترك الب            

   يبا بعد قوله عن موعظتـه        � لكون الن هع      : "أوصى أصحابهـا موعظـة مـودكأن
 ٨٤٢".فأوصنا

 ِإذَا خطَب احمرت عيناه وعالَ صوته       - � -وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه          
      ِذرنم هى كَأَنتح هبغَض دتاشقُولُ   وٍش ييج »   اكُمسمو كُمحبقُولُ  . »صيـا   « وأَن ِعثْتب

أَما بعد فَـِإنَّ خيـر      « ويقْرنُ بين ِإصبعيِه السبابِة والْوسطَى ويقُولُ       . »والساعةَ كَهاتيِن   
      محى مدى هدالْه ريخاللَِّه و ابِديِث ِكتـالَلَةٌ        الْحٍة ضعكُلُّ ِبدا وهثَاتدحوِر ماُألم رشٍد و

أَنا أَولَى ِبكُلِّ مؤِمٍن ِمن نفِْسِه من ترك ماالً فََألهِلِه ومن ترك دينا أَو ضياعا               « ثُم يقُولُ   . »
 لَىعو ٨٤٣.»فَِإلَى 

هذَا عام مخصوص ، والْمراد غَاِلـب       ) دعة ضلَالَة   وكُلّ بِ : (  � قَوله  : " قال النووي   
الِْبدعـة  : قَالَ الْعلَماء . ِهي كُلّ شيء عِملَ علَى غَير ِمثَال ساِبق  : قَالَ أَهل اللُّغة    . الِْبدع  

نظْـم  : فَِمن الْواِجبة   . حة  واِجبة ، ومندوبة ومحرمة ، ومكْروهة ، ومبا       : خمسة أَقْسام   
         ه ذَِلكِشبو ِدِعنيتبالْمة ولَاِحدلَى الْمع دِللر كَلِِّمنيتـة    . أَِدلَّة الْموبدنالْم ِمنـِنيف  : وصت

         ر ذَِلكغَيط وبالراِرس وداء الْمِبنب الِْعلْم ، واح   . كُتبالْم ِمنط فِ : وسبة   التان الْأَطِْعمي أَلْو
   ر ذَِلكغَياِن    . ووه ظَاِهركْرالْمام ورالْحوطَة ِفـي       . وسبا الْمأَلَة ِبأَِدلَِّتهست الْمحضأَو قَدو

. تهِذيب الْأَسماء واللُّغات ، فَِإذَا عِرف ما ذَكَرته عِلم أَنَّ الْحِديث ِمن الْعام الْمخصوص               
وكَذَا ما أَشبهه ِمن الْأَحاِديث الْواِردة ، ويؤيد ما قُلْناه قَول عمر بن الْخطَّاب رِضي اللَّـه                 

: ( قَوله  . ِنعمت الِْبدعة ، ولَا يمنع ِمن كَون الْحِديث عاما مخصوصا           : عنه ِفي التراِويح    
تـدمر  { : ، بلْ يدخله التخِصيص مع ذَِلك ، كَقَوِلِه تعالَى          ) ِبكُلِّ  ( كَّدا  مؤ) كُلّ ِبدعة   
 .} كُلّ شيء 

                                      
 )٩٩ / ١ (-فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني  - ٨٤٢
  )٢٠٤٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٤٣
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النِبي أَولَـى   { : هو مواِفق ِلقَوِل اللَّه تعالَى      ) أَنا أَولَى ِبكُلِّ مؤِمن ِمن نفْسه       : (  � قَوله  
  أَن ِمن ِمِننيؤِبالْم  ا      } فُسهمابنحقَالَ أَص ، قأَح أَي :   ِبيـام      � فَكَأَنَّ النِإلَى طَع طُرِإذَا اُض

        ِبيفِْسِه كَانَ ِللنِه ِلنِإلَي طَرضم وهره ولَـى          � غَيع ـبجوو ، طَرضاِلكه الْمم ِمن ذُهأَخ
 ذْله لَهاِلكه بقَالُوا  � م :ه لَِكن؟و قَعا وا فَماِئزِإنْ كَانَ جذَا و 

أَنـا أَولَـى   : (  � هذَا تفِْسري ِلقَوِلِه     )ومن ترك دينا أَو ضياعا فَِإلَي وعلَي        : (  � قَوله  
، قَالَ ِابن قُتيبة     الِْعيال   - ِبفَتِح الضاد    -الضياع  : قَالَ أَهل اللُّغة    ) . ِبكُلِّ مؤِمن ِمن نفْسه     

أَصله مصدر ضاع يِضيع ضياعا ، الْمراد من ترك أَطْفَالًا وِعيالًا ذَِوي ضـياع ، فَـأَوقَع                 : 
لَا يصلِّي علَى من مات وعلَيـِه        � وكَانَ النِبي   : الْمصدر موِضع اِلاسم ، قَالَ أَصحابنا       

   ن لَميلَـى               دع مهرجفَاء ، فَزِملُوا الْوهية وانِتداس ِفي اِلاسل الناهستفَاء ؛ ِلئَلَّا يلِّف ِبِه وخي
مـن  : (  � ذَِلك ِبترِك الصلَاة علَيِهم ، فَلَما فَتح اللَّه علَى الْمسِلِمني مباِدي الْفُتوح قَالَ              

  لَيا فَعنيد كرا        )   تابنحأَص لَفتاخقِْضيه ؟ وفَكَانَ ي هاؤقَض أَي :    ِبيلْ كَانَ النِجب  � هي
.  � علَيِه قَضاء ذَِلك الدين أَم كَانَ يقِْضيه تكَرما ؟ والْأَصح ِعندهم أَنه كَانَ واِجبا علَيِه                

هو ِمن خصاِئص رسول    : ن الْخصاِئص أَم لَا ؟ فَقَالَ بعضهم        واختلَف أَصحابنا هلْ هِذِه مِ    
، ولَا يلْزم الِْإمام أَنْ يقِْضي ِمن بيت الْمال دين من مات وعلَيِه دين ِإذَا لَم يخلِّف                  � اللَّه  

اكنه كُني لَمة ، وعال ست الْميكَانَ ِفي بفَاء ، وو هِمن مأَه . 
يحتِمل أَنه تمِثيـل ِلمقَاربِتهـا ،   : قَالَ الْقَاِضي ) بِعثْت أَنا والساعة كَهاتيِن : (  � قَوله  

               ِلت هِمل أَنتحية ، واعن السيبنه ويب ِبيلَا ن ها أَنى كَمرع أُخبا ِإصنهميب سلَي هأَنـا   وقِْريِب م
 .بينهما ِمن الْمدة وأَنَّ التفَاوت بينهما كَِنسبِة التفَاوت بين الِْإصبعيِن تقِْريبا لَا تحِديدا 

ِبِه يستدلّ  ) ِإذَا خطَب ِاحمرت عيناه وعلَا صوته واشتد غَضبه كَأَنه منِذر جيش            : ( قَوله  
علَى أَنه يستحب ِللْخِطيِب أَنْ يفَخم أَمر الْخطْبة ، ويرفَع صوته ، ويجِزل كَلَامه ، ويكُون                

ولَعلَّ ِاشِتداد غَضبه كَـانَ ِعنـد       . مطَاِبقًا ِللْفَصِل الَِّذي يتكَلَّم ِفيِه ِمن ترِغيب أَو ترِهيب          
رذَاره أَما ِإنِسيما جطْبِديده خحتا وِظيم٨٤٤."ا ع 

                                      
 )٢٤٧ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٨٤٤
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ِفي جنازِة رجٍل ِمن الْأَنصاِر فَانتهينا       � خرجنا مع رسوِل اِهللا     : وعِن الْبراِء بِن عاِزٍب قَالَ    
 كَأَنَّ علَـى رؤِسـنا      ، وجلَسنا حولَه   � فَجلَس رسولُ اِهللا    : ِإلَى الْقَبِر، ولَما يلْحد قَالَ    

استِعيذُوا ِباِهللا ِمن عذَاِب الْقَبـِر،      :" فَرفَع رأْسه وقَالَ  : الطَّير، وِفي يِدِه عود ينكُت ِبِه قَالَ      
ت ِإلَيِه ملَاِئكَةٌ ِمن    فَِإنَّ الرجلَ الْمؤِمن ِإذَا كَانَ ِفي انِقطَاٍع ِمن الدنيا، وِإقْباٍل ِمن الْآِخرِة نزلَ            

             ِمن كَفَنِة، ونوِط الْجنح وطٌ ِمننح مهعم سمالش مهوهجكَأَنَّ ووِه، وجالْو اِء ِبيضمالس
             ِعن ِلسجى يتِت حوالْم لَكِجيُء مي ِر، ثُمصالْب دم هوا ِمنِلسجى يتِة حنأِْسـِه   كَفَِن الْجر د

فَتخرج نفْسه فَتِسيلُ   : أَيتها النفْس الطَّيبةُ اخرِجي ِإلَى مغِفرٍة ِمن اِهللا وِرضواٍن قَالَ         : فَيقُولُ
ةَ عيٍن حتـى  كَما تِسيلُ الْقَطْرةُ ِمن فَِم السقَاِء، فَيأْخذُها فَِإذَا أَخذَها لَم يدعها ِفي يِدِه طَرفَ     

يأْخذَها فَيجعلَها ِفي ذَِلك الْكَفَِن، وِفي ذَِلك الْحنوِط، وخيْرج ِمنها كَأَطْيِب نفْحِة ِريـِح              
ما هـِذِه الـريح     : ِمسٍك، وِجدت علَى ظَهِر الْأَرِض فَلَا يمرونَ ِبملٍَأ ِمن الْملَاِئكَِة ِإلَّا قَالُوا           

فُلَانُ بن فُلَاِن ِبأَحسِن أَسماِئِه الَِّذي كَانَ يسمى ِبها ِفي الدنيا حتى ينتِهي             : الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ 
 تِليها حتى   ِبها ِإلَى السماِء الدنيا، فَيفْتح لَه فَيشيعه ِمن كُلِّ سماٍء مقَربوها ِإلَى السماِء الَِّتي             

اكْتبوا عبِدي ِفي ِعلِّيني ِفـي السـماِء        : ينتِهي ِبها ِإلَى السماِء الساِبعِة فَيقُولُ اُهللا عز وجلَّ        
جهم تـارةً   الساِبعِة، وأَِعيدوه ِإلَى الْأَرِض فَِإني ِمنها خلَقْتهم، وِفيها أُِعيدهم، وِمنها أُخـرِ           

ربـي  : من ربك؟ فَيقُولُ  : أُخرى فَتعاد روحه ِفي جسِدِه، فَيأِْتيِه ملَكَاِن فَيجِلساِنِه فَيقُولَانِ        
 ِفيكُم؟  ما هذَا الرجلُ الَِّذي بِعثَ    : ِديِني الِْإسلَام، فَيقُولَانِ  : وما ِدينك؟ فَيقُولُ  : اُهللا، فَيقُولَانِ 

قَرأْت ِكتاب اِهللا عز وجلَّ فَآمنت ِبِه       : وما يدِريك؟ فَيقُولُ  : فَيقُولُ هو رسولُ اِهللا، فَيقُولَانِ    
ن فَيناِدي مناٍد ِمن السماِء أَنْ صدق عبِدي فَافِْرشوه ِمن الْجنِة، وأَلِْبسوه مِ           : وصدقْت، قَالَ 

الْجنِة، وافْتحوا لَه بابا ِمن الْجنِة فَيأِْتيِه ِمن روِحها وِطيِبها، ويفْسح لَه ِفي قَبِرِه مد بصِرِه،                
       قُولُ لَهيِح فَيالر بِه طَيجالْو نسلٌ حجأِْتيِه ريـ       : و ِذي أَبِشر ِبالَِّذي يسرك فَهذَا يومـك الَّ

أَنـا عملُـك   : من أَنت؟ فَوجهك الْوجه الَِّذي يأِْتي ِبالْخيِر، فَيقُـولُ      : كُنت توعد فَيقُولُ  
رب أَِقِم الساعةَ رب أَِقِم الساعةَ حتى أَرِجع ِإلَى أَهِلي وماِلي، قال وأَمـا              : الصاِلح فَيقُولُ 

كَاِفر ِإذَا كَانَ ِفي انِقطَاٍع ِمن الدنيا، وِإقْباٍل ِمن الْآِخرِة نزلَ ِإلَيِه ِمن السماِء ملَاِئكَةٌ               الْعبد الْ 
              ِلسجِت فَيوالْم لَكِه مأِْتيي ِر، ثُمصالْب دم هوا ِمنِلسجى يتح وحسالْم مهعوِه ومجالْو ودس
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  دقُولُ ِعنأِْسِه فَيِبهِ       : رغَضِط اِهللا وخِجي ِإلَى سرِبيثَةُ اخالْخ فْسا النهتِفي  :" قَالَ" . أَي قفَرفَت
جسِدِه فَينتِزعها، ومعها الْعصب والْعروق كَما ينتزع السفُّود ِمـن الصـوِف الْمبلُـوِل              

 ا فَيهذُونأْخوحِ   فَيسالْم ا ِفي ِتلْكهلُونعقَالَ" . ج ":        تِجـدِجيفَـٍة و ِمن نتا أَنهِمن جرخيو
ما هِذِه الروح الْخِبيثَـةُ؟     : علَى وجِه الْأَرِض فَلَا يمرونَ ِبها علَى ملٍَأ ِمن الْملَاِئكَِة ِإلَّا قَالُوا           

اٍن ِبأَقْبِح أَسماِئِه الَِّتي كَانَ يسمى ِبها ِفي الدنيا حتى ينتِهي ِبها ِإلَـى              فُلَانُ بن فُلَ  : فَيقُولُونَ
لَا تفَتح لَهم أَبواب السماِء     {  � السماِء الدنيا فَيستفْتح لَه فَلَا يفْتح لَه، ثُم قَرأَ رسولُ اِهللا            

اكْتبوا ِكتابه ِفي ِسجٍني    : فَيقُولُ اُهللا تبارك وتعالَى   : لَى آِخِر الْآيِة قَالَ   ِإ] ٤٠: األعراف[} 
ِفي الْأَرِض الساِبعِة السفْلَى، وأَِعيدوه ِإلَى الْأَرِض فَِإنا ِمنها خلَقْناهم، وِفيها نِعيدهم، وِمنها             

ومـن  { :  � فَتطْرح روحه طَرحا، ثُم قَرأَ رسـولُ اِهللا         :" قَالَ" . نخِرجهم تارةً أُخرى  
الْآيةَ، ثُم تعاد روحه ِفي جسِدِه فَيأِْتيـِه  ] ٣١: احلج[} يشِرك ِباِهللا فَكَأَنما خر ِمن السماِء      

   قُولَاِن لَهاِنِه فَيِلسجلَكَاِن فَيم : بر نقُولُ م؟ فَيك :     قُولَاِن لَهِري، فَيلَا أَد اهه اه؟   : هـكا ِدينم
هاه هاه لَـا  : هاه هاه لَا أَدِري، فَيقُولَاِن لَه ما هذَا الرجلُ الَِّذي بِعثَ ِفيكُم؟ فَيقُولُ     : فَيقُولُ

افِْرشوه ِمن الناِر، وأَلِْبسوه ِمن الناِر، وافْتحوا لَه        أَدِري، فَيناِدي مناٍد ِمن السماِء أنْ كَذَب فَ       
               هـلَاعِفيـِه أَض ِلفتخى تتح هرِه قَبلَيع قيضيا ووِمهمسا وهرح أِْتيِه ِمناِر فَيالن ا ِمنابب . "

أَبِشر ِبالَِّذي يسوُءك هذَا يومك الَّـِذي       : لريِح فَيقُولُ ويأِْتيِه رجلٌ قَِبيح الْوجِه منِتن ا     :" قَالَ
 دوعت تقُولُ:" قَالَ" . كُنقُـولُ        : فَي؟ فَيرِجي ِبالشِه الَِّذي يجالْو كهجفَو تأَن نـا  : مأَن

  ٨٤٥"ِقِم الساعةَرب لَا تِقِم الساعةَ رب لَا ت: عملُك الْخِبيثُ، فَيقُولُ
سِمعِت اَألنصار أَنَّ أَبا عبيـدةَ قَـِدم ِبمـاٍل ِمـن ِقبـِل      : وعِن الِْمسوِر بِن مخرمةَ قَالَ   

فَلَما ،بعثَه علَى الْبحريِن فَوافَق مع رسـوِل اِهللا صـالَةَ الصـبحِ            � وكَانَ النِبي   ،الْبحريِن
ولُ اِهللا    انسر فروا � صضرعقَالَ     ،تو مسبت مآها رفَلَم :       ـنةَ بديبا عأَنَّ أَب متِمعس لَّكُملَع

أَبِشـروا وأَملُـوا    : قَـالَ   : قَـالَ   ،أَجلْ يا رسولَ اهللاِ   : الْجراِح قَِدم وقَِدم ِبماٍل ؟ قَالُوا       

                                      
  صحيح-١٨٧٣٣) ١٨٥٣٤)(٣٢١ / ٦ (-) عامل الكتب(ومسند أمحد  ) ٣٩٠)(٦١٠ / ١ (-شعب اإلميان  - ٨٤٥



 ٣٦٢

فَتنافَسـتموها كَمـا    ،ولَِكن ِإذَا صبت علَـيكُم الدنيا     ،ما الْفَقْر أَخشى علَيكُم   فَواللَِّه  ،خيرا
لَكُمكَانَ قَب نا مهافَسن٨٤٦."ت 

، ماٍم  وهو ِفي غُرفٍَة لَه كَأَنها بيت ح       � دخلْت علَى النِبي    : وعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد قَالَ     
" ما يبِكيك يـا عبـد اِهللا ؟        : " فَبكَيت فَقَالَ : قَالَ، وهو ناِئم علَى حِصٍري وقَد أَثَّر ِبجنِبِه        

ولَ اِهللا    : فَقُلْتسا رلَى          ، يع اِئمن تأَناِج ويبالدِريِر والْحو زلَى الْخطَئُونَ عي رصقَيى ورِكس
ما مثَِلي  ، فَِإنَّ لَهم الدنيا ولَنا الْآِخرةُ      ، فَلَا تبِك يا عبد اِهللا      " : وقَد أَثَر ِبجنِبِك قَالَ   ، لْحِصِري  ا

 ٨٤٧"ومثَلُ الدنيا ِإلَّا مثَلُ راِكٍب قَالَ تحت شجرٍة ثُم ساِر وتركَها 
 يحدثُ أَنه قَالَ مكَثْت سنةً      - رضى اهللا عنهما     - أَنه سِمع ابن عباٍس      وعن عبيِد بِن حنينٍ   

حتى خرج حاجـا    ،فَما أَستِطيع أَنْ أَسأَلَه هيبةً لَه     ،أُِريد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّاِب عن آيةٍ       
    و تعجا رفَلَم هعم تجرفَخ          ٍة لَـهاجاِك ِلحلَ ِإلَى اَألردِض الطَِّريِق ععا ِببقَـالَ    -كُن - 

                 ِبـىلَى النا عترظَاهاِن تِن اللَّتم ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَقُلْت هعم تغَ ِسرى فَرتح لَه قَفْتفَو-  
قَالَ فَقُلْت واللَِّه ِإنْ كُنت ُألِريد أَنْ أَسأَلَك        . شةُ   ِمن أَزواِجِه فَقَالَ ِتلْك حفْصةُ وعائِ      - �

قَالَ فَالَ تفْعلْ ما ظَننت أَنَّ ِعنـِدى ِمـن ِعلْـٍم            . فَما أَستِطيع هيبةً لَك     ،عن هذَا منذُ سنةٍ   
 قَالَ عمر واللَِّه ِإنْ كُنا ِفى الْجاِهِليِة مـا     ثُم - قَالَ   -فَِإنْ كَانَ ِلى ِعلْم خبرتك ِبِه       ،فَاسأَلِْنى

 فَبينا أَنا ِفى أَمٍر     - قَالَ   -حتى أَنزلَ اللَّه ِفيِهن ما أَنزلَ وقَسم لَهن ما قَسم           ،نعد ِللنساِء أَمرا  
 فَقُلْت لَها مالَِك وِلما ها هنا ِفيمـا         - قَالَ   -ا وكَذَا   أَتأَمره ِإذْ قَالَِت امرأَِتى لَو صنعت كَذَ      

     هٍر أُِريدكَلُّفُِك ِفى أَمت .           تأَن عاجرأَنْ ت ِريدا تطَّاِب مالْخ نا ابي ا لَكبجِلى ع ِإنَّ ،فَقَالَتو
فَقَام عمر فَأَخذَ ِرداَءه مكَانه     . ومه غَضبانَ    حتى يظَلَّ ي   - �  -ابنتك لَتراِجع رسولَ اللَِّه     

 حتى يظَـلَّ    - �  -حتى دخلَ علَى حفْصةَ فَقَالَ لَها يا بنيةُ ِإنِك لَتراِجِعني رسولَ اللَِّه             
تعلَِمني أَنى أُحذِّرِك عقُوبةَ اللَّـِه      . قُلْت  فَ. فَقَالَت حفْصةُ واللَِّه ِإنا لَنراِجعه      . يومه غَضبانَ   

  - يا بنيةُ الَ يغرنِك هِذِه الَِّتى أَعجبها حسنها حب رسوِل اللَّـِه              - �  -وغَضب رسوِلِه   
أُم سلَمةَ ِلقَرابِتـى ِمنهـا       قَالَ ثُم خرجت حتى دخلْت علَى        - يِريد عاِئشةَ    - ِإياها   - �

                                      
  صحيح-١٩١٢٣) ١٨٩١٦) (٤٢٢ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٤٦
 صحيح ) ٩٩٢٨) (٤٦ / ١٣ (-شعب اإلميان  - ٨٤٧
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حتى تبتِغى أَنْ   ،فَقَالَت أُم سلَمةَ عجبا لَك يا ابن الْخطَّاِب دخلْت ِفى كُلِّ شىءٍ           . فَكَلَّمتها  
ِنى عن بعِض مـا     فَأَخذَتِنى واللَِّه أَخذًا كَسرت   .  وأَزواِجِه   - �  -تدخلَ بين رسوِل اللَِّه     

 أَِجد تا  ،كُنِدهِعن ِمن تجررِ        ،فَخباِنى ِبالْخأَت تاِر ِإذَا ِغبصاَألن ِمن اِحبكَانَ ِلى صِإذَا ،وو
 أَنْ يِسري   ذُِكر لَنا أَنه يِريد   ،ونحن نتخوف مِلكًا ِمن ملُوِك غَسانَ     ،غَاب كُنت أَنا آِتيِه ِبالْخبرِ    

فَقُلْت . فَِإذَا صاِحِبى اَألنصاِرى يدق الْباب فَقَالَ افْتِح افْتح         ،فَقَِد امتَألت صدورنا ِمنه   ،ِإلَينا
        ذَِلك ِمن دلْ أَشفَقَالَ ب اِنىساَء الْغولُ اللَِّه    . جسلَ رزتاع-  � -  هاجوأَز  . فَقُلْت  غَـمر

 ِفـى   - �  -فَأَخذْت ثَوِبى فَأَخرج حتى ِجئْت فَِإذَا رسولُ اللَِّه         . أَنف حفْصةَ وعاِئشةَ    
 أَسود علَى رأِْس الدرجِة فَقُلْـت   - �  -وغُالَم ِلرسوِل اللَِّه    ،مشربٍة لَه يرقَى علَيها ِبعجلَةٍ    

 �  - فَقَصصت علَى رسوِل اللَِّه      - قَالَ عمر    -فَأَِذنَ ِلى   . عمر بن الْخطَّاِب    لَه قُلْ هذَا    
 وِإنه لَعلَى حِصٍري    - �  -فَلَما بلَغت حِديثَ أُم سلَمةَ تبسم رسولُ اللَِّه         ، هذَا الْحِديثَ  -

وِإنَّ ِعنـد ِرجلَيـِه قَرظًـا       ،ِسِه ِوسادةٌ ِمن أَدٍم حشوها ِليف     وتحت رأْ ،ما بينه وبينه شىءٌ   
» ما يبِكيك   « وِعند رأِْسِه أَهب معلَّقَةٌ فَرأَيت أَثَر الْحِصِري ِفى جنِبِه فَبكَيت فَقَالَ            ،مصبوبا

 .      قَيى ورولَ اللَِّه ِإنَّ ِكسسا ري ولُ اللَِّه        فَقُلْتسر تأَنا ِفيِه وما هِفيم رـا  « فَقَـالَ   . صأَم
 ٨٤٨»ترضى أَنْ تكُونَ لَهم الدنيا ولَنا اآلِخرةُ 

 كَانَ أَشبه كَالَما وحِديثًا ِبرسوِل اِهللا      ،ما رأَيت أَحدا  : أَنها قَالَت   ،وعن أُم الْمؤِمِنني عاِئشةَ   
وأَخذَ ِبيِدها وأَجلَسها   ،ورحب ِبها ،قَام ِإلَيها وقَبلَها  ،وكَانت ِإذَا دخلَت علَيهِ   ،ِمن فَاِطمةَ  �

 فَدخلَت علَيِه ِفـي   ،وكَانت ِهي ِإذَا دخلَ علَيها قَامت ِإلَيِه فَقَبلَته وأَخذَت ِبيِدهِ         ،ِفي مجِلِسهِ 
كُنت أَحسـب   : فَقَالَت  ،فَضِحكَت،ثُم أَسر ِإلَيها  ،فَبكَت،فَأَسر ِإلَيها ،مرِضِه الَِّذي توفِّي ِفيهِ   

ا فَلَم،فَِإذَا ِهي امرأَةٌ ِمنهن بينا ِهي تبِكي ِإذَا ِهي تضحك         ،أَنَّ ِلهِذِه الْمرأَِة فَضالً علَى الناسِ     
ثُم أَسر ِإلَـي    ،فَبكَيت،أَسر ِإلَي أَنه ميت   : سأَلْتها عن ذَِلك فَقَالَت     ، � توفِّي رسولُ اِهللا    

ِحكَتوقًا ِبِه فَضِلِه لُحلُ أَهي أَوِني أَنرب٨٤٩.فَأَخ 
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 ٣٦٤

يٍس حدثَهم قَالَ جلَسـت ِإلَـى مـٍإل ِمـن           وعن أيب الْعالَِء بِن الشخِري أَنَّ اَألحنف بن قَ        
فَجاَء رجلٌ خِشن الشعِر والثِّياِب والْهيئَِة حتى قَام علَيِهم فَسلَّم ثُـم قَـالَ بشـِر                ،قُريٍش

    منهاِر جِه ِفى نلَيى عمحٍف يضِبر لَ،الْكَاِنِزينلَى حع عوضي ـى    ثُمتح ـِدِهمِى أَحِة ثَـدم
ثُم ،ويوضع علَى نغِض كَِتِفِه حتى يخرج ِمن حلَمِة ثَدِيـِه يتزلْـزلُ      ،يخرج ِمن نغِض كَِتِفهِ   
ه الَ أُرى الْقَـوم     وأَنا الَ أَدِرى من هو فَقُلْت لَ      ،وتِبعته وجلَست ِإلَيهِ  ،ولَّى فَجلَس ِإلَى ساِريةٍ   

 وا الَِّذى قُلْتكَِره ئًا . ِإالَّ قَديِقلُونَ شعالَ ي مهقَالَ ِإن  . 
» يا أَبا ذَر أَتبِصر أُحدا       « - - �  - قَالَ قُلْت من خِليلُك قَالَ النِبى        - قَالَ ِلى خِليِلى    

 .    ِس ممِإلَى الش تظَرولَ اللَِّه          قَالَ فَنسى أَنَّ را أُرأَناِر وهالن ِمن ِقىِسـلُِنى   - �  -ا بري 
  ٍة لَهاجِفى ح،   معن قَالَ  . قُلْت »             اِنرينِإالَّ ثَالَثَةَ د كُلَّه ِفقُها أُنبٍد ذَهأَنَّ ِلى ِمثْلَ أُح ا أُِحبم «

والَ أَستفِْتيِهم عـن    ،الَ واللَِّه الَ أَسأَلُهم دنيا    . ما يجمعونَ الدنيا    ِإن،وِإنَّ هؤالَِء الَ يعِقلُونَ   . 
 ى أَلْقَى اللَّهت٨٥٠."ِديٍن ح 

  أَِبي ذَر نوع، ِبيِن النقَالَ  � ع هأَن :ا ذَرا أَبي، ا أَقُولُ لَكِقلْ ماع :  الً ِمـنجأِْتي ري اقنلَع
ِإنَّ الْمكِْثـِرين   : يا أَبا ذَر اعِقلْ ما أَقُولُ لَك        ،لْمسِلِمني خير لَه ِمن أُحٍد ذَهبا يتركُه وراَءه       ا

لَ ِفي  ِإنَّ الْخي : اعِقلْ يا أَبا ذَر ما أَقُولُ لَك        ،ِإالَّ من قَالَ كَذَا وكَذَا    ،هم اَألقَلُّونَ يوم الِْقيامةِ   
 ٨٥١.أَو ِإنَّ الْخيلَ ِفي نواِصيها الْخير،نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة

 وهو متوسد بردةً لَه ِفى ِظلِّ       - �  -وعن خباِب بِن اَألرت قَالَ شكَونا ِإلَى رسوِل اللَِّه          
كَانَ الرجلُ ِفيمن قَبلَكُم يحفَر لَه ِفى       « ستنِصر لَنا أَالَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ        قُلْنا لَه أَالَ ت   ،الْكَعبِة

وما يصده ذَِلك عـن     ،فَيوضع علَى رأِْسِه فَيشق ِباثْنتينِ    ،فَيجاُء ِبالِْمنشارِ ،اَألرِض فَيجعلُ ِفيهِ  
وما يصده ذَِلـك عـن      ،ما دونَ لَحِمِه ِمن عظٍْم أَو عصبٍ      ،مشاِط الْحِديدِ ويمشطُ ِبأَ ،ِديِنِه

                                      
  )١٤٠٧)(٣٥٨ / ٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٥٠
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الَ يخاف ِإالَّ اللَّه    ،واللَِّه لَيِتمن هذَا اَألمر حتى يِسري الراِكب ِمن صنعاَء ِإلَى حضرموت          ،ِديِنِه
  .٨٥٢»لَِكنكُم تستعِجلُونَ و،أَِو الذِّئْب علَى غَنِمِه

        ِقيراِفٍع الزِن رةَ بِن ِرفَاعِد بيبِن عاِعيلَ بمِإس نأَِبيهِ ،وع نهِ ،عدج نولَ اللَّـِه     ،عسأَنّ ر � 
ـ   ،فَجمعهم،اجمع ِلي قَومك  ،يا عمر : قَالَ ِلعمر بِن الْخطَّاِب     ، لَيلَ عخد ـا  : فَقَالَ  ،ِهثُمي

بـلْ أَخـرج    : فَيدخلُونَ علَيـك أَم تخـرج ِإلَـيِهم ؟ فَقَـالَ            ،قَد جمعتهم ،رسولَ اللَّهِ 
ِهمِإلَي،   ارصاَألنونَ واِجرهالْم ِبذَِلك تِمعفَقَالُوا  ،فَس :     يحٍش وياَء ِفي قُـرج لَقَد،  ـرضفَح

: هلْ ِفـيكُم غَيـركُم ؟ قَـالُوا         : فَقَالَ  ،فَقَام بين أَظْهِرِهم  ،مستِمع ما يقَالُ لَهم   الناِظر والْ 
معا ،ننلَفَاؤا حا ،ِفيناِننواُء ِإخنأَبا،واِلينومولُ اللَِّه    ،وسا  :  � فَقَالَ رـا ِمننلَفَاؤـا  ،حاِلينومو
وِإال ،لَستم تسمعونَ أَوِلياِئي ِمنكُم الْمتقُونَ ؟ فَِإنْ كُنـتم أُولَِئـك فَـذَِلك            أَ: ثُم قَالَ   ،ِمنا

ثُم نادى فَرفَع   ،فَيعرض عنكُم ،وتأْتونَ ِباَألثْقَالِ ،الَ يأِْتين الناس ِباَألعمالِ   ،ثُم أَبِصروا ،فَأَبِصروا
هتوٍة:فَقَالَ ،صانلُ أَما أَهشيِإنَّ قُر ،اِثروالْع ماهغب نِرِه،مخِلِمن اللَّه ها ثَالثًا،كَب٨٥٣"قَالَه 

فَأَعطَى اَألقْرع بن حاِبٍس ِمائَـةً ِمـن        ،غَناِئم حنينٍ  � قَسم رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،وعن أَنسٍ 
تعِطـي  ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالُوا  ،وذَكَر نفَرا ِمن اَألنصارِ   ،ائَةً ِمن اِإلِبلِ  وعيينةَ بن بدٍر مِ   ،اِإلِبِل

     اِئِهمِدم ا ِمنوفُنيس قْطُرا تما قَوناِئما     ،غَنوِفنـيِفي س مهاؤِدم قْطُرت أَو،  ذَِلـك هلَغفَب، عمفَج
ارصغَ  : فَقَالَ  ،اَألن لْ ِفيكُم؟ فَقَالُوا    ه كُمرا  ،الَ: يِتنِن أُخاب رِم     : قَالَ  ،غَيـِت الْقَـوأُخ ناب

مهقَالَ   ،ِمن ارِ  : ثُمصاَألن رشعا مـاِء             ،يِبالش ا أَوينِبالـد ـاسالن بـذْهـونَ أَنْ يغَبرا تأَم
والَّـِذي نفْـس    : فَقَالَ  ،بلَى يا رسولَ اهللاِ   : قَالُوا  وتذْهبونَ ِبمحمٍد ِإلَى ِدياِركُم ؟      ،واِإلِبِل

اَألنصـار  ،لَأَخذْت ِشـعب اَألنصارِ   ،لَو أَخذَ الناس واِديا وأَخذَ اَألنصار ِشعبا      ،محمٍد ِبيِدهِ 
 ٨٥٤."ولَوالَ الِْهجرةُ لَكُنت امرأً ِمن اَألنصاِر،كَِرِشي وعيبِتي

  - أَنَّ صِفيةَ زوج النِبى      - رضى اهللا عنهما     -وعِن الزهِرى قَالَ أَخبرِنى عِلى بن الْحسيِن        
ِفى الْعشِر  ، تزوره ِفى اعِتكَاِفِه ِفى الْمسِجدِ     - �  - أَخبرته أَنها جاَءت رسولَ اللَِّه       - �

                                      
  )٣٦١٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٥٢
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  مر اِخِر ِمنانَاَألوةً  ،ضاعس هدِعن ثَتدحفَت،  قَِلبنت تقَام ثُم،    ِبـىالن ـا   - �  -فَقَامهعم 
فَسلَّما علَى  ،حتى ِإذَا بلَغت باب الْمسِجِد ِعند باِب أُم سلَمةَ مر رجالَِن ِمن اَألنصارِ            ،يقِْلبها

علَى ِرسِلكُما ِإنما ِهى صِفيةُ ِبنت حيى        « - �  - لَهما النِبى     فَقَالَ - �  -رسوِل اللَِّه   
ِإنَّ الشيطَانَ   « - �  -فَقَالَ النِبى   . وكَبر علَيِهما   . فَقَاالَ سبحانَ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه       . » 

 ٨٥٥»نى خِشيت أَنْ يقِْذف ِفى قُلُوِبكُما شيئًا وِإ،يبلُغُ ِمن اِإلنساِن مبلَغَ الدِم
  رمِن عِن ابولَ اِهللا    ،وعسأَنَّ ر �       ودوِت ثَميب دِر ِعنِبالِْحج وكبت املَ عزن،   ـاسقَى النتفَاس

      ودا ثَمهِمن برشت تاِر الَِّتي كَاناآلب ِمن،  جعو وروا الْقُدبصفَن ِقيقوا الدـولُ اِهللا    ،نسفَقَالَ ر 
�  : وروا الْقُداِإلِبلَ  ،اكْفَؤ ِجنيِلفُوا الْعاعو،        تِضِع الَِّذي كَانولَ ِفي الْمزى نتلَ ححتار ثُم

 فَيِصـيبكُم ِمثْـلُ مـا       الَ تدخلُوا علَى هؤالَِء الْقَوِم الَِّذين عذِّبوا      : وقَالَ  ،تشرب ِمنه الناقَةُ  
مهاب٨٥٦.أَص.  

ائِْتنا ، فَأَتاه ، فقَالَ لَه      : أَعراِبيا فَأَكْرمه ، فقَالَ لَه       � أَتى النِبي   : وعن أَِبي موسى ، قَالَ      
ا أَهِلي ، فقَالَ رسـولُ      ناقَةٌ نركَبها ، وأَعنز يحِلبه    : سلْ حاجتك ، قَالَ     :  � رسولُ اِهللا   

يا رسولَ اِهللا ، وما عجوز      : أَعجزتم أَنْ تكُونوا ِمثْلَ عجوِز بِني ِإسراِئيلَ ؟ قَالُوا          :  � اِهللا  
لُّوا الطَِّريق  ِإنَّ موسى علَيِه السالَم لَما سار ِببِني ِإسراِئيلَ ِمن ِمصر ، ض           : بِني ِإسراِئيلَ ،قَالَ    

ِإنَّ يوسف علَيِه السالَم ، لَما حضره الْمـوت أَخـذَ          : ما هذَا ؟ فقَالَ علَماؤهم      : ، فقَالَ   
وِضع فَمن يعلَم م  : علَينا موِثقًا ِمن اِهللا أَنْ الَ نخرج ِمن ِمصر حتى ننقُلَ ِعظَامه معنا ، قَالَ                

دلِّيِني علَى قَبِر يوسف ،     : عجوز ِمن بِني ِإسراِئيلَ ، فَبعثَ ِإلَيها فَأَتته ، فقَالَ           : قَبِرِه ؟ قَالَ    
  كِْمي ، قَالَ      : قَالَتِني حِطيعى تتح :     ِك ؟ قَالَتكْما حمـِة ،       : ونِفـي الْج كعأَكُونُ م

  أَنْ ي ِه       فَكَِرهِإلَي ى اللَّهحفَأَو ، ا ذَِلكهِطيٍة         : عـريحِإلَى ب ِبِهم طَلَقَتا ، فَانهكْما حِطهأَنْ أَع

                                      
  ) ٢٠٣٥ (- املكرت -يح البخارىصح - ٨٥٥
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      اٍء ، فَقَالَتقَِع منتسِضِع موم :        فَقَالَت ، وهبضاَء ، فَأَنذَا الْموا هِضبوا   : أَنفَرتوا ، فَاحِفرتاح
 ٨٥٧." ِعظَام يوسف ، فَلَما أَقَلُّوها ِإلَى اَألرِض ، وِإذَا الطَِّريق ِمثْلُ ضوِء النهاِر، فَاستخرجوا

موِعد ، فَقَِدم علَيـِه   � أَنَّ أَعراِبيا كَانَ لَه علَى النِبي : وعن عِلي بِن حسيٍن،عن أَِبيِه قَالَ     
ِإنْ ِشئْت أَنْ تبصر ِرجالَنا ونذْهب فَنكِْفيك ، وِإنْ ِشئْت أَنْ تذْهب ،             : ا  مع أُناٍس ، فَقَالُو   

      ِبياَء ِإلَى النفَج وه بِعِدي ، فَقَالَ    : ، فَقَالَ    � فَذَهوم :        ـأَلَهفَس ، ا ِشئْتلْ مس ، معن
      ، أَلَها سم طَاهِإِبال ، فَأَعا ومغَن      ِبيقَالَ الن ربا أَدفَلَم  �  :        ا قَالَتقَالَ ، كَم ذَا لَوه را ضم

         المِه السلَيى عوسلُ ماِئيلَ ، قَورِني ِإسب وزجـِه         : علَيع ـفوسِر أَِخي يلَى قَبلُِّني عدي نم
دلِّيِني علَى  : ِقالبةُ ِللْعجوِز ، فَذَهب ِإلَيها ، فَقَالَ        ما يعلَم أَحد ِبذَِلك ِإال      : السالم ؟ قَالُوا    

       قَالَت المِه السلَيع فوسِر أَِخي يـى     : قَبوسفَقَـالَ م ، أَلُكا أَسِني مِطيعِإال أَنْ ت لُّكال أَد
   المِه السلَيع :     أَلُِني ؟ قَالَتسا تمأَنْ أَ  : و أَلُكـى        أَسوسِة ، فَقَالَ منِفي الْج كِفيقَتكُونَ ر
   المِه السلَيقَالَ                : ع ذَا لَوه را ضم ، تا كُنثُميِعي حلَّ مجو زع لَِك اللَّهعجِني أَنْ يرا ضمو

 ٨٥٨"ِمثْلَما قَالَِت عجوز بِني ِإسراِئيلَ
ِفي مرِضِه ، وِعنـد رأِْسـِه ِعصـابةٌ        � دخلْت علَى النِبي    : لَ  وعِن الْفَضِل بِن عباٍس قَا    

" . ابن عمي ، خذْ هِذِه الِْعصابةَ فَاشدد ِبها رأِْسي          : "  فَقَالَ   -صفْراُء  :  أَو قَالَ    -حمراُء  
    هأْسا رِبه تددقَالَ  . فَش :   ح لَيكَّأَ عوت فَقَالَ     ثُم ِجدسا الْملْنخى دت " :     ، ـاسا النها أَيي

                  ـتكُن نفَم ، ِركُمِن أَظْهيب ِمن فُوفي خِمن بقَر كُونَ قَدأَنْ ي لَّهلَعو ِمثْلُكُم رشا با أَنمِإن
و ِمن ماِلِه شيئًا ، هذَا ِعـرض محمـٍد          أَصبت ِمن ِعرِضِه ، أَو ِمن شعِرِه ،أَو ِمن بشِرِه ،أَ          

وشعره ، وبشره ، ومالُه فَلْيقُم فَلْيقْتص ، ولَا يقُولَن أَحد ِمنكُم ِإني أَتخوف ِمن محمـٍد                 
ثُم انصـرف ،  : قَالَ " . يسا ِمن خلُِقي الْعداوةَ والشحناَء ، أَلَا وِإنهما لَيسا ِمن طَِبيعِتي ولَ   

ابن عمي ، لَا أَحسب مقَاِمي ِبالْأَمِس أَجزى عنـي ،           : " فَلَما كَانَ ِمن الْغِد أَتيته ، فَقَالَ        
ثُم توكَّأَ علَي حتى    :  قَالَ   فَشددت ِبها رأْسه  : قَالَ  " . خذْ هِذِه الِْعصابةَ فَاشدد ِبها رأِْسي       

قَالَ " . فَِإنَّ أَحبكُم ِإلَينا مِن اقْتص      : " دخلَ الْمسِجد ، فَقَالَ ِمثْلَ مقَالَِتِه ِبالْأَمِس ، ثُم قَالَ           

                                      
 صحيح) ٧٢٣)  (٥٠٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٧
 صحيح)  ٤٣٣)(٣٤٥ / ١ (-اآلحاد واملثاين  - ٨٥٨
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من معـه  : "  فَسأَلَك ، فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه ، أَرأَيت يوم أَتاك الساِئلُ    : فَقَام رجلٌ فَقَالَ    : 
فَأَعطَيته : قَالَ  " يا فَضلُ ، أَعِطِه     : " فَقَالَ  : فَأَقْرضتك ثَلَاثَةَ دراِهم قَالَ     " شيٌء يقِْرضنا ؟    

يـا  : فَقَام رجلٌ فَقَالَ     : قَالَ" . ومن غَلَب علَيِه شيٌء فَلْيسأَلْنا ندع لَه        : " ثُم قَالَ   : قَالَ  
فَلَقَد رأَيته أَشجعنا   : فَدعا لَه ، قَالَ الْفَضلُ      : رسولَ اللَِّه ، ِإني رجلٌ جبانٌ كَِثري النوِم قَالَ          

ومـن  : "  ِللرجاِل ، ثُم قَالَ      ثُم أَتى بيت عاِئشةَ فَقَالَ ِللنساِء ِمثْلَ ما قَالَ        : وأَقَلَّنا نوما قَالَ    
       لَه عدا نأَلْنسٌء فَلْييِه شلَيع ا قَالَ      : قَالَ  " . غُِلباِنهأَةٌ ِإلَى ِلسرأَِت امما قَالَ   : فَأَوا لَهعفَد

 ٨٥٩"يا عاِئشةُ،أَحِسِني صلَاتِك : فَلَربما قَالَت ِلي : 
   ِن بب ِزيدي نا              وعلَن ا ، فَأَلْقَتهلَيا عأْذَنتةَ فَاساِئشِلي ِإلَى ع اِحبصا وأَن تبقَالَ ذَه ، وسناب

وسادةً ، وجذَبت ِإلَيها الِْحجاب ، فَقَالَ صاِحِبي يا أُم الْمؤِمِنني ما تقُوِلني ِفي الِْعـراِك ؟                 
  قَالَت :  ، اكا الِْعرمو       اِحِبي ، فَقَالَتص ِكبنم تبرضو  :       قَالَت ؟ ثُم اكأَخ تآذَي ها : مم

  اكقُولُوا    : الِْعر ، ِحيضالْم :    ا قَالَ اللَّهم :     قَالَت ثُم ، ِحيضـولُ اِهللا      : الْمسكَـانَ ر � 
       هنيبِني ويبأِْسي ، ور الُ ِمننيِني ، وحشوتي         قَالَت ثُم ، اِئضا حأَنو ، بولُ  :  ثَوسكَانَ ر

ِإذَا مر ِبباِبي ِمما يلِْقي الْكَِلمةَ ينفَع اللَّه عز وجلَّ ِبها ، فَمر ذَات يوٍم فَلَم يقُلْ شيئًا                 � اِهللا  
يا جاِريةُ ضِعي ِلي ِوسادةً علَـى       : ، أَو ثَالَثًا ، قُلْت      ، ثُم مر أَيضا فَلَم يقُلْ شيئًا ، مرتيِن          

أَشتِكي رأِْسـي   : يا عاِئشةُ ما شأْنِك ؟ فَقُلْت       : الْباِب ، وعصبت رأِْسي فَمر ِبي ، فَقَالَ         
ى ِجيَء ِبِه محموالً ِفي ِكساٍء ، فَدخلَ        أَنا وارأْساه ، فَذَهب فَلَم يلْبثْ ِإالَّ يِسريا حت        : فَقَالَ  

ِإني قَد اشتكَيت ، وِإني الَ أَستِطيع أَنْ أَدور بيـنكُن ،            : علَي ، وبعثَ ِإلَى النساِء ، فَقَالَ        
     ضأُو أَكُن لَمو ، ئُهضأُو تةَ فَكُناِئشع دِعن فَاِئذَنْ ِلي فََألكُن   ـهأْسـا رمنيفَب ، لَها قَبدئُ أَح

ذَات يوٍم علَى منِكبي ِإذْ مالَ رأْسه نحو رأِْسي ، فَظَننت أَنه يِريد ِمن رأِْسـي حاجـةً ،                   
ها ِجلِْدي ، فَظَننت أَنه     فَخرجت ِمن ِفيِه نطْفَةٌ باِردةٌ ، فَوقَعت علَى ثُغرِة نحِري ، فَاقْشعر لَ            

                تذَبجا ، وملَه تا ، فَأَِذنأْذَنتةَ فَاسبعش نةُ بِغريالْمو رماَء عا ، فَجبثَو هتيجِه فَسلَيع غُِشي
ثُم قَامـا ،   �  رسوِل اِهللا واغَشياه ما أَشد غَشي: ِإلَي الِْحجاب ، فَنظَر عمر ِإلَيِه ، فَقَالَ        

كَذَبت بلْ أَنـت    : ، قَالَ    � يا عمر مات رسولُ اِهللا      : فَلَما دنوا ِمن الْباِب قَالَ الْمِغريةُ       
                                      

٨٥٩ -  ِصِليولَى الْمعأَِبي ي دنسحيحص ) ٦٦٧٥(م 
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اِفِقني ، ثُـم    الَ يموت حتى يفِْني اللَّه عز وجلَّ الْمن        � رجلٌ تحوسك ِفتنةٌ ِإنَّ رسولَ اِهللا       
ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ ، مات رسولُ        : جاَء أَبو بكٍْر فَرفَعت الِْحجاب فَنظَر ِإلَيِه ، فَقَالَ          

اه ثُم رفَع رأْسـه  وانِبي: ، ثُم أَتاه ِمن ِقبِل رأِْسِه فَحدر فَاه ، وقَبلَ جبهته ، ثُم قَالَ        � اِهللا  
: واصِفياه ثُم رفَع رأْسه وحدر فَاه وقَبـلَ ، وقَـالَ            : ثُم حدر فَاه وقَبلَ جبهته ، ثُم قَالَ         

كَلَّم ،  ، فَخرج ِإلَى الْمسِجِد وعمر يخطُب النـاس ويـت          � واخِليالَه مات رسولُ اِهللا     
الَ يموت حتى يفِْني اللَّه عز وجلَّ الْمناِفِقني ، فَتكَلَّم أَبو بكْـٍر              � ويقُولُ ِإنَّ رسولَ اِهللا     

}  ميتـونَ  ِإنك ميت وِإنهم  {: ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ      : فَحِمد اللَّه ، وأَثْنى علَيِه ، ثُم قَالَ         
وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ ، أَفَِإنْ مات ، أَو قُِتلَ               {حتى فَرغَ ِمن اآليِة     

   قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبلَّ فَِإنَّ           } ، انجو زع اللَّه دبعكَانَ ي نِة ، فَماآلي غَ ِمنى فَرتح   يح اللَّه 
              رمفَقَالَ ع ، اتم ا قَددمحا ، فَِإنَّ مدمحم دبعكَانَ ي نمـا      : ، واِب اِهللا ما لَِفي ِكتهِإنأَو

          رمقَالَ ع اِب اِهللا ، ثُما ِفي ِكتهأَن ترعةِ      : شبـيذُو ش ـوهكْـٍر وو بذَا أَبه اسا النها أَيي 
وهعايفَب وهاِيعفَب ِلِمنيس٨٦٠."الْم 

، زاِئرا ِلسعِد بِن الرِبيِع الْأَنصـاِري        � خرج رسولُ اللَِّه    : وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه ، قَالَ        
 نخِل ، فَجلَس رسولُ اللَِّه     تحت صوٍر ِمن     � ومنِزلُه ِبالْأَسواِق فَبسطَِت امرأَةٌ ِلرسوِل اللَِّه       

يطْلُع علَيكُم رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة فَطَلَع أَبو بكٍْر         : "  � وجلَسنا معه فَقَالَ رسولُ اللَِّه       �
: طَلَع عمر ثُم قَالَ     فَ" يطْلُع علَيكُم الْآنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة        : "  � ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه     " 
ثُم جعلَ رسـولُ    " . يطْلُع علَيكُم الْآنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة اللَّهم ِإنْ ِشئْت جعلْت عِليا             " 

قَالَ " اللَّه علَيِه   يطَأِْطئُ رأْسه ِمن تحِت الصوِر ينظُر طُلُوع عِلي فَطَلَع عِلي رِضي             � اللَِّه  
  اِبرولَ اللَِّه    : جسا رأْننقَالَ    � فَه ِبذَِلك :        تعناةً فَصِبيِع شِن الرِد بعأَةُ سرا املَن تحذَبو
ولَم يتوضـأْ ِمنـا   ، ولَم يتوضأْ ، فَأَكَلَ وأَكَلْنا معه    � ثُم قَدمته ِإلَى رسوِل اللَِّه      ، طَعاما  
  دأَح .   اِبرولُ اللَِّه           : قَالَ جس؛ فَأَكَلَ ر امِبيِع الطَّعِن الرِد بعأَةُ سرِت امدفَر �   هعا مأَكَلْنو

 دا أَحأْ ِمنضوتي لَمو هعا منلَّيصلَّى وِر فَصصلَاةُ الْعص ترضح ٨٦١"ثُم 

                                      
  حسن-٢٦٣٦٥) ٢٥٨٤١)(٤٢٧ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٦٠
٨٦١ -  اِنيرِللطَّب نياِميالش دنسحسن ) ٦٣٥(م 
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 :صة اخلال
 .على املعلم أن ينتهز مجيع املناسبات ليعلم طالبه  ) ١(
 .التعليم املناسب لظروفه أدعى للقبول والفهم والتطبيق ) ٢(

 . كان ينتهز مجيع الفرص واملناسبات لتعليم أصحابه �الرسول  ) ٣(

ليس من احلكمة احلديث عن موضوع يعارض املناسبة العامة،كمن حيث على            ) ٤(
 .يتحدث عن املوت ليلة الزفاف وكمن ،الزواج يف مناسبة املوت

 ــــــــ
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ألن الطالـب ال    ،القراءة على العلم والشيخ تعترب من أهم الطرق العلمية للحفظ والفهـم           
وقد اعتربها احملـدثون أعلـى      ،فهو يقرأ والكل يسمع   ،ميكن أن يشرد ذهنه يف هذه احلال      

 وحق هلم ذلك ،درجات الضبط
والباقي يسمعون، والشيخ يصحح لـه      ،أن الطالب يقرأ يف الكتاب الذي ألفه العامل       واملعىن  

وهم يكتبون  ،أو زمالؤه إن قدروا على ذلك، والشيخ يعلق ويعقب ويشرح وميلي عليهم           
 .ورمبا كتب ذلك على السبورة وهو األفضل ،ذلك

وأَجود مـا يكُـونُ ِفـي       ، النـاسِ  كَانَ ِمن أَجـودِ    � فعِن ابِن عباٍس ؛ أَنَّ رسولَ اِهللا        
ِحني يلْقَـاه    � فَكَانَ رسولُ اِهللا    ،يلْقَاه كُلَّ لَيلٍَة يداِرسه الْقُرآنَ    ،ِحني يلْقَاه ِجبِريلُ  ،رمضانَ
 ٨٦٢.أَجود ِمن الريِح الْمرسلَِة،ِجبِريلُ

يل يف رمضان كل ليلة يدارسه القـرآن        يرتل عليه جرب   � كان النيب   : " قال ابن عثيمني    
من أجل أن يثبته يف قلبه وأن حيصل الثواب باملدارسة بينه وبني جربيـل وجربيـل عليـه     
السالم يرتل لكن على كيفية ال نعلمها ألنه ملك من املالئكة واملالئكة ال يـرون إال إذا                 

                                      
 صحيح) ٣٥٣٩) (٩٢٧ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨٦٢
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آن أجود باخلري مـن  حني يلقاه جربيل فيدارسه القر � شاء اهللا عز وجل كان رسول اهللا  
وجيود به حىت إنه أسرع من الريح املرسلة يعـين          �الريح املرسلة أي أنه يسارع إىل اخلري        

أجود بـاخلري مـن      � اليت أرسلها اهللا عز وجل فهي سريعة عاصفة ومع ذلك فالرسول            
 ٨٦٣."هذه الريح يف رمضان 

قُلْت آقْرأُ علَيك وعلَيك أُنـِزلَ      .» رأْ علَى   اقْ « - �  -عن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ ِلى النِبى        و
فَكَيف {فَقَرأْت علَيِه سورةَ النساِء حتى بلَغت       . » فَِإنى أُِحب أَنْ أَسمعه ِمن غَيِرى       « قَالَ  

          الء شؤلَى هع ا ِبكِجئْنِهيٍد وٍة ِبشا ِمن كُلِّ أماِإذَا ِجئْنسورة النساء قَـالَ     ) ٤١(} ِهيد »
 ِسكذِْرفَاِن. » أَمت اهني٨٦٤فَِإذَا ع.  

وعن ِإبراِهيم بِن يِزيد التيِمى قَالَ كُنت أَقْرأُ علَى أَِبى الْقُرآنَ ِفى السدِة فَِإذَا قَرأْت السجدةَ                
       دجسِت أَتا أَبي لَه فَقُلْت دجولَ اللَِّه           سسر أَلْتقُولُ سي ا ذَرأَب تِمعى سِفى الطَِّريِق قَالَ ِإن

« قُلْت ثُم أَى قَالَ     . »الْمسِجد الْحرام   «  عن أَوِل مسِجٍد وِضع ِفى اَألرِض قَالَ         - � -
ونَ عاما ثُم اَألرض لَك مسِجد فَحيثُمـا        أَربع« قُلْت كَم بينهما قَالَ     . »الْمسِجد اَألقْصى   

 .٨٦٥»أَدركَتك الصالَةُ فَصلِّ 
 قَالَ قَالَ النِبـى  - رضى اهللا عنه -عن أَنٍس   ف، وقد يكون بالعكس فالعامل يقرأ على املتعلم      

-  � -   ىآ      «  ُألبالْقُر كلَيأَ عِنى أَنْ أَقْررأَم قَالَ       . » نَ  ِإنَّ اللَّه اِنى لَكمس آللَّه ىقَالَ أُب »
لَم يكُـِن الَّـِذين     {قَالَ قَتادةُ فَأُنِبئْت أَنه قَرأَ علَيِه       . فَجعلَ أُبى يبِكى    . » اللَّه سماك ِلى    

أِْتيى تتح نفَكِّنيم ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وا ِمنةُكَفَرنيالْب م٨٦٦ ..سورة البينة) ١(} ه  
 :اخلالصة 

 القراءة على الشيخ من أقوى طرق احلفظ ) ١(

                                      
 )٣٧٠ / ٤ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٨٦٣
  )١٩٠٣ (- املكرت -سلمصحيح م و )٤٥٨٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٦٤
  ) ١١٩٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٦٥

 الظالل املسقفة عند باب املسجد وحوله وأصله الباب والظلة جتعل فوقه: السدة 
  )٤٩٦٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٦٦



 ٣٧٢

 . والسلف الصاحل ذه الطريقة اعتناء فائقاً �اعتىن الرسول  ) ٢(
 .ومراجعة معلوماته ،قد يقرأ الشيخ على تلميذه من أجل شد انتباهه ) ٣(

 ــــــــ
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فَتالَحى رجـالَِن   ،ِليخِبرنا ِبلَيلَِة الْقَدرِ   � خرج نِبي اِهللا    : أَنه قَالَ   ،عن عبادةَ بِن الصاِمتِ   
 ِلِمنيسالْم فُالَنٌ      : فَقَالَ  ،ِمنى فُالَنٌ والَحِر فَتلَِة الْقَدِبلَي كُمِبرِلأُخ تجرخ،تِفعـى  ،فَرسعو

ا لَكُمريكُونَ خِة،أَنْ ياِمسالْخِة واِبعالسِة واِسعا ِفي التوهِمس٨٦٧.فَالْت 
  .تنازع وختاصم: تالحى 

 ما كان يريد إخبارهم به      �فجدال الصحابة رضي اهللا عنهم حول ليلة القدر أنسى النيب           
 .حوهلا 

 .وعدم تركيز املعلم ،لعلم يؤدي لضياعه وهكذا أي تنازع وخصام أثناء درس ا
فَسِمع قَوما يتنازعونَ   ،ِمن باِب الْبيِت وهو يِريد الْحجرةَ      � خرج النِبي   : قَالَ  ،وعن أَنسٍ 
: ه آيةَ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ       أَلَم يقُِل اللَّه آيةَ كَذَا وكَذَا ؟ أَلَم يقُِل اللَّ         : وهم يقُولُونَ   ،ِفي الْقَدرِ 

   ِبيالن حةِ  � فَفَترجالْح ابانِ     ،بمالر بِهِه حجا فُِقئَ ِفي ومفَقَالَ  ،فَكَأَن :    أَو متذَا أُِمـرأَِبه
أَمركُم اللَّـه  ،بعضه ِببعٍضضربوا ِكتاب اللَِّه ،ِبِهذَا عِنيتم ؟ ِإنما هلَك من قَبلَكُم ِبأَشباِه هذَا     

 وهِبعٍر فَاتوا ،ِبأَمهتفَان اكُمهنقَالَ  ،و :          دبعاَء مى جتح كَلَّمتا يدأَح ذَِلك دعب اسِع النمسي فَلَم
 لَهفَقَت اججالْح ذَهفَأَخ ِنيه٨٦٨"الْج 

 :اخلالصة 
 .  يف درس العلم النهي عن اجلدال والرتاع ) ١(

                                      
  )٢٠٢٣ (- املكرت -صحيح البخارىو) ٣٦٧٩) (٤٣٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦٧
 صحيح) ٣١٢١)( ١٧٧ / ٣ (-ي مشكل مسند أيب يعلى املوصل - ٨٦٨



 ٣٧٣

 .اجلدال والرتاع يؤدي إىل نسيان الكثري مما يريد أن يعطيه املعلم  ) ٢(

 .إذا أشكل شيء على املتعلمني فعليهم بسؤال معلمهم ) ٣(
 ــــــــ
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 عن لَيلَِة الْقَدِر    - � -رسولَ اللَِّه   قُلْت َألِبى ذَر سأَلْت     : عن ماِلِك بِن مرثٍَد عن أَِبيِه قَالَ        
يا رسولَ اللَِّه أَخِبرِنى عن     : أَنا كُنت أَسأَلَ عنها يعِنى أَشد الناِس مسأَلَةً عنها فَقُلْت           : قَالَ  

يـا  : فَقُلْت  . »ِفى شهِر رمضانَ    الَ بلْ   « :لَيلَِة الْقَدِر أَِفى رمضانَ يعِنى أَو ِفى غَيِرِه؟ قَالَ          
نِبى اللَِّه أَتكُونُ مع اَألنِبياِء ما كَانوا فَِإذَا قُِبضِت اَألنِبياُء ورِفعوا رِفعت معهم أَو ِهى ِإلَـى                 

فَـأَخِبرِنى ِفـى أَى شـهِر    :  قَالَ قُلْت. »الَ بلْ ِهى ِإلَى يوِم الِْقيامِة « :يوِم الِْقيامِة؟ قَالَ    
 -ثُم حدثَ نِبى اللَِّه     . »الْتِمسوها ِفى الْعشِر اَألواِخِر والْعشِر اُألوِل       « :رمضانَ ِهى؟ قَالَ    

� -      فَقُلْت هغَفْلَت لْتبتثَ فَاهدحـ        :  و « :ى؟ قَـالَ    يا نِبى اللَِّه أَخِبرِنى ِفى أَى عشٍر ِه
ثُـم حـدثَ وحـدثَ      . »والَ تسأَلِْنى عن شىٍء بعد هذَا       ،الْتِمسوها ِفى الْعشِر اَألواِخرِ   

    فَقُلْت هغَفْلَت لْتبتِر           : فَاهشالْع ى ِفى أَىثَندحلَت كلَيقِّى عولَ اللَِّه ِبحسا ري كلَيع تمأَقْس
« :ثُم قَـالَ  ، غَضبا ما غَِضب علَى ِمن قَبلُ والَ بعد   - � -ى؟ فَغِضب علَى رسولُ اللَِّه      ِه

 دعٍء بىش نأَلِْنى عسالَ تاِخِر وِع اَألوبا ِفى السوهِمس٨٦٩»الْت. 
فَدنوت ِمنـه حتـى كَـادت    ،ِة الْوسطَىجلَست ِعند أَِبي ذَر ِعند الْجمر: عِن أَِبي مرثَدٍ  و

أَنا كُنت أَسأَلَ الناِس عنهـا      : فَقَالَ  ،أَخِبرِني عن لَيلَِة الْقَدرِ   : فَقُلْت  ،ركْبِتي تمس ركْبتيهِ  
كُونُ ِفي زماِن اَألنِبيـاِء ينـِزلُ       أَخِبرِني عن لَيلَِة الْقَدِر ت    ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقُلْت  ،رسولَ اهللاِ 

 يحالْو ِهملَي؟ فَقَالَ     ،ع تِفعوا رـةِ : فَِإذَا قُِبضامِم الِْقيوِإلَى ي لْ ِهيب، ـولَ   : فَقُلْتسـا ري
م ِبها فَالْتِمسـوها ِفـي      ِإنَّ اللَّه لَو أَِذنَ لَأَخبرتكُ    : فَأَخِبرِني ِفي أَي الشهِر ِهي ؟ فَقَالَ        ،اِهللا

وأَقْبـلَ علَـى    : قَالَ  ،والَ تسأَلِْني عنها بعد مرِتك هِذهِ     ،الْعشِر اَألواِخِر ِفي ِإحدى السبعينِ    

                                      
 صحيح) ٨٧٨٨) (٣٠٧ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ٨٦٩



 ٣٧٤

 مثُهدحاِبِه يحولَ اِهللا     ،أَصسر تأَيا رِديثُ   � فَلَمِبِه الْح طْلَقتاس،  أَقْ: فَقُلْت  كلَيع تمس
فَغِضب علَي غَضبا لَم يغضب علَـي       : يا رسولَ اِهللا لَتخِبرني ِفي أَي السبعيِن ِهي ؟ قَالَ           

 ٨٧٠.ِهي تكُونُ ِفي السبِع اَألواِخِر،الَ أُم لَك: ِمثْلَه ،وقَالَ 
 :اخلالصة 

 . احلرج واإلرباك كثرة األسئلة على املعلم قد توقعه يف ) ١(
 .ال جيوز اإلكثار من األسئلة على املعلم إذا كان غري مهيأ هلا  ) ٢(

إال إذا طلـب    ،ينبغي على العامل تعويد طالبه على كيفية األسئلة وعلى وقتها          ) ٣(
 . منهم أن يسألوه 

 ــــــــ 
]SU[éşšflyéşšflyéşšflyéşšfly@@@@�@á�ÜÈnÛaë@áîÜÈnÛa@¿@‰ìnÐÛa@åß@êŽŠíˆ¤ë@òČîßbÈÛa@�ìª@óÜÇ@@á�ÜÈnÛaë@áîÜÈnÛa@¿@‰ìnÐÛa@åß@êŽŠíˆ¤ë@òČîßbÈÛa@�ìª@óÜÇ@@á�ÜÈnÛaë@áîÜÈnÛa@¿@‰ìnÐÛa@åß@êŽŠíˆ¤ë@òČîßbÈÛa@�ìª@óÜÇ@@á�ÜÈnÛaë@áîÜÈnÛa@¿@‰ìnÐÛa@åß@êŽŠíˆ¤ë@òČîßbÈÛa@�ìª@óÜÇ@ZZZZ@@@@

@@@@
يف فترة وجيـزٍة مـن      ، هذا العدد اجلم الغفري من الناس      �رابة أن يتخرج على يديه      وال غ 
ودفَعهم إىل حمـِو العاميـِة      ، مسلك التعليم اجلَماعي املستنفَر    �فإنه قد سلَك م       ،الزمن
 وحذَّرهم من الفُتور فيه حتذيراً شديداً  ،وحضهم على ذلك وندبهم إليه،دفْعاً

ويتعلَّم ،ويعلِّم بعضهم بعضـاً   ،ويتفقَّهون يف الدين  ،ولذلك أقبل أولئك الناس يتلقَّون العلم     
 . حىت أزالوا العامية عنهم يف وقٍت قصري عاجل ،بعضهم من بعض

سولُ اللَِّه  خطَب ر : عن جدِه قَالَ    ،عن أَِبيهِ ،فعن علْقَمةَ بِن سعِد بِن عبِد الرحمِن بِن أَبزى        
ما بالُ أَقْـواٍم لَـا      : " ثُم قَالَ   ، ذَات يوٍم فَأَثْنى علَى طَواِئف ِمن الْمسِلِمني خيرا        - �  -

   مهانونَ ِجريفَقِّه٣ي  مهونلِّمعلَا يو ،، مهِعظُونلَا يو، مهونرأْملَا يو،   مهنوهنلَا يالُ . وا بماٍم  وأَقْو 

                                      
 صحيح) ٣٦٨٣) (٤٣٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٠
، إىل ِعظَم حقهم على إخوام العـاملني ، وجرياـم   ...) ما بال أقوام ال يفقهون جريام : (بقوله �  أشار النيب  ٣

وحق اجلوار يف اإلسالم كاد يكون مبرتلة حـق         . ذلك حلق أُخوة اإلسالم بينهم ، وحلق اِجلوار معها أيضاً           العارفني ، و  
 قَـالَ قَـالَ   - رضى اهللا عنهما -عِن ابِن عمر  )  ٦٠١٥ (- املكرت - ففي صحيح البخارى  :الرحم املوِجب للمرياث    



 ٣٧٥

   اِنِهمِجري ونَ ِمنلَّمعتونَ ،لَا يفَقَّهتلَا يِعظُونَ   ،وتلَا يو .   مهانِجري مقَو نلِّمعلَي اللَّهو، مهونفَقِّهيو
مهِعظُونيو،مهونرأْميو،مهنوهنيو،    اِنِهمِجري ِمـن مقَـو نلَّمعتلْيو،تيونَوـونَ ،فَقَّهفَطَّنتيو، أَو

هم قَوم  ،الْأَشعِريني: من ترونه عنى ِبهؤلَاِء ؟ قَالَ       : ثُم نزلَ فَقَالَ قَوم     ،"لَأُعاِجلَنهم الْعقُوبةَ   
  -فَأَتوا رسولَ اللَِّه    ،ِلك الْأَشعِريني فَبلَغَ ذَ ،ولَهم ِجريانٌ جفَاةٌ ِمن أَهِل الِْمياِه والْأَعرابِ      ،فُقَهاُء
لَيعلِّمن : " فَما بالُنا ؟ فَقَالَ     ،وذَكَرتنا ِبشر ،ذَكَرت قَوما ِبخيرٍ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :  فَقَالُوا   - �

مهانِجري مــو ــأْمرن،ولَيفَطِّننهم،ولَيفَقِّهنهم،قَ لَيومه،مهنوهنلَيو،  ــن ــوم ِم ولَيتعلَّمن قَ
اِنِهمونَ،ِجريفَطَّنتيونَ،وفَقَّهتيا      ،وينةَ ِفي الدقُوبالْع مهاِجلَنلَأُع ـولَ    : فَقَـالُوا   ،"أَوسـا ري

أَنفَطِّـن غَيرنـا ؟ فَقَـالَ ذَِلـك         : ولَهم  وأَعادوا قَ ،أَنفَطِّن غَيرنا ؟ فَأَعاد قَولَه علَيِهم     ،اللَِّه
ثُم قَرأَ رسـولُ    ،ويفَطِّنونهم،ويعلِّمونهم،فَأَمهلَهم سنةً ِليفَقِّهونهم  ،أَمِهلْنا سنةً : فَقَالُوا  ،أَيضا
ي ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وِعيسـى       لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بنِ    {  هِذِه الْآيةَ    - �  -اللَِّه  

كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما        ) ٧٨(ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانواْ يعتدونَ        
 ٨٧١  رواه الطَّبراِني ِفي الْكَِبِري." سورة املائدة} )  ٧٩(كَانواْ يفْعلُونَ 

                                                                                               
فقد نبه عليه الصالة والسالم ـذا       .  » ِصيِنى ِبالْجاِر حتى ظَننت أَنه سيورثُه       ما زالَ ِجبِريلُ يو    « -� -رسولُ اللَِّه   

 . على أن اجلار قارب أن يكون وارثاً من مال جاره ، بسبب اجلوار ، وهو قُرب الدار 
ة أو حملة أو سوق أو حنو ذلـك ،          منها املُالصقة ، ومنها املخالَطة ، بأن يجمعهما مسجد أو مدرس          : وللجوار مراتب   
ِحسي ومعنوي ، فاحلسي هو املال ، واملعنوي هو العلم ، فإن حق اجلار على جاره تعليمه ما جيـب               : واملرياث قسمان   

                       ه على معلِّم الناس اخلرياهللا وسالم ما ينفع هو العلم ، فهو من آكد حقوق اجلار على اجلار ، صلوات وما ينفع ، وأنفَع 
 . ، وهادي البشر مجيعاً 

 حسن ) ٧٤٨)( باب ِفي تعِليِم من لَا يعلَم ( -وجممع الزوائد  ) ١١١٨ (-معرفة الصحابة أليب نعيم  - ٨٧١
واصطالحه يف  ...)) .عن علقمة   ((فإنه أورده فيه بلفظ     )) الترغيب والترهيب ((وهذا الذي جزم به احلافظ املنذري يف        

: فإذا كان إسناد احلديث صحيحاً أو حسناً أو ما قارمـا            : (( بقوله   ٣أفصح عنه يف أول كتابه ص       هذا التعبري كما    
أو ضعيف فقط ، أو مل أر فيه توثيقـاً حبيـث ال             ... كذّاب  : وإذا كان يف اإلسناد من قيل فيه        ) . عن(صدرته بلفظة   

فيكون لإلسناد الضعيف . وال أذكر ما قيل يف ذلك الراوي البتة  . ) روي(صدرته بلفظة   : يتطرق إليه احتمال التحسني     
   )) .إمهال الكالم عليه يف آخره: ، و) روي(تصديره بلفظة : داللتان 

  واحلمد هللا رب العاملني. فاحلديث حسن أو يقاِربه عند احلافظ املنذري 
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املـدخل  (( تعاىل يف كتابـه العظـيم   رمحه اهللا العالمة اجلليل مصطفى الزرقا الشيخوقال  
إنّ هذا املوقف العظـيم     : ((تعليقاً على هذا احلديث الشريف ما يلي        ،٨٧٢)) الفقهي العام 

: يستحق مرتكبها العقوبة الدنيويـة      ،يف اعتبار التقصري يف التعليم والتعلُّم جرميةً اجتماعية       
 وال بعده  � قبلَ النيب ،قف مل يرِو التاريخ له مثيالً يف تقديس العلممو

إمهـالُ الواجبـات    : ويدخل يف ارتكاب املنكَر و استحقاِق العقوبِة التعزيريـِة عليـه            
أو قصر اجلاهل يف    ،فإذا قصر العامل يف واجب التعليم     . التعليم والتعلُّم   : ومن مجلِتها   ،الدينية

عِن ابـِن   ف،استحقّا عقوبة التعزير علـى التقصـري      : ر الواجب شرعاً من العلم      تعلُّم القد 
رمولُ اللَِّه    : قَالَ  ،عسِلمٍ     :  � قَالَ رسلَى كُلِّ مةٌ عالِْعلِْم فَِريض اللمسلم( ولفظُ   ٨٧٣.طَلَب (
انتهى كالم  )) . ألن احلكم منوط بصفٍة مشتركٍة هي اإلسالم      ،يشملُ الرجلَ واملرأة  : هنا  

 .  مصطفى الزرقا رمحه اهللا العالمة
 أنه ملا ناط الـنيب  )) : طَلَب الِْعلِْم فَِريضةٌ علَى كُلِّ مسِلمٍ  ((وأُضيف إليه فيما يتعلَّق حبديث      

 كان يف ذلك تنبيه منه     ،فَرض طلِب العلم باتصاِف املرء باإلسالم  رجالً كان أو امرأة             �

إذ ال جهلَ يف ِشـرعِة      ،نتسب إىل اإلسالم لِزمه طلب العلم وحتصيلُه      على أنَّ كل من ا     �
خلَـق  ) ١(اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق      : (اإلسالم الذي أولُ كلمٍة من كتابه نزلت تقول         

علَّم الِْإنسانَ مـا لَـم   ) ٤(ِم الَِّذي علَّم ِبالْقَلَ  ) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم    ) ٢(الِْإنسانَ ِمن علٍَق    
 لَمع٥ - ١: العلق ) [٥(ي[ . ( 

بـدأت  . فأما آثار هذا احلادث اهلائل يف حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة األوىل             
منذ أن حتـددت    .. منذ أن بدأت يف حتويل خط الضمري اإلنساين         ،يف حتويل خط التاريخ   

إا ليست األرض   .. سان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه       اجلهة اليت يتطلع إليها اإلن    
 .إمنا هي السماء والوحي اإلهلي.. وليس اهلوى 

                                      
  .٣٣٥ من الطبعة السابعة ، يف الفقرة ٦٤١ : ٢ - ٨٧٢
 من طرق متعددة وهو صحيح لغريه) ٥٦-٥١( ئد لتمام  الفوا- ٨٧٣
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يف كنف  .. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل األرض الذين استقرت يف أرواحهم هذه احلقيقة             
ريه كـب . عاشوا يتطلعون إىل اللّه مباشرة يف كـل أمـرهم         . اللّه ورعايته املباشرة الظاهرة   

 .حيسون ويتحركون حتت عني اللّه. وصغريه
تردهم عـن   .  فتنقل خطاهم يف الطريق خطوة خطوة      - سبحانه   -ويتوقعون أن متتد يده     

ويف كل ليلة كانوا يبيتون يف ارتقاب أن يترتل عليهم من           .. اخلطأ وتقودهم إىل الصواب     
خذوا هذا ودعـوا    : ويقول هلم   ،ويفصل يف مشكالم  ،اللّه وحي حيدثهم مبا يف نفوسهم     

اليت استمرت فيهـا    ،فترة الثالثة والعشرين عاما التالية    . ولقد كانت فترة عجيبة حقا    ! ذاك
فترة ال يتصور حقيقتـها إال الـذين        . هذه الصلة الظاهرة املباشرة بني البشر واملأل األعلى       

 .وشهدوا بدأها وايتها. وأحسوها. عاشوها
ورأوا من أين بدأوا    .  يد اللّه تنقل خطاهم يف الطريق      وأحسوا. وذاقوا حالوة هذا االتصال   

 ..وإىل أين انتهوا 
مسافة يف الضمري ال تعـدهلا      . وهي مسافة هائلة ال تقاس بأي مقياس من مقاييس األرض         

املسافة بـني التلقـي مـن       ! وال مياثلها بعد بني األجرام والعوامل     ،مسافة يف الكون الظاهر   
بني اجلاهلية  .  االستمداد من اهلوى واالستمداد من الوحي      بني. األرض والتلقي من السماء   

! وهي أبعد مما بني األرض والسـماء يف عـامل األجـرام        ،بني البشرية والربانية  . واإلسالم
وحيسون وقع فقداا حينما    ،ويشعرون بقيمتها . ويدركون حالوا . وكانوا يعرفون مذاقها  

وانقطعت هذه الفترة العجيبة اليت ال يكـاد        ، إىل الرفيق األعلى   - �  -انتقل رسول اللّه    
 .العقل يتصورها لوال أا وقعت حقا

 ِلعمر انطَِلق ِبنا ِإلَى     - � -فعن أَنٍس قَالَ قَالَ أَبو بكٍْر رضى اهللا عنه بعد وفَاِة رسوِل اللَِّه              
فَلَما انتهينا ِإلَيها بكَت فَقَاالَ لَهـا       . زورها ي - � -أُم أَيمن نزورها كَما كَانَ رسولُ اللَِّه        

فَقَالَت ما أَبِكى أَنْ الَ أَكُونَ أَعلَم أَنَّ ما ِعند          . - � -ما يبِكيِك ما ِعند اللَِّه خير ِلرسوِلِه        
فَهيجتهما علَـى   . ِد انقَطَع ِمن السماءِ    ولَِكن أَبِكى أَنَّ الْوحى قَ     - � -اللَِّه خير ِلرسوِلِه    

 ٨٧٤) ...أخرجه مسلم.... (الْبكَاِء فَجعالَ يبِكياِن معها

                                      
 ) ٦٤٧٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٧٤
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وإىل أن  ،ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل يف حياة البشر منذ تلك اللحظة إىل هذه اللحظة              
 .يرث اللّه األرض ومن عليها

واستمداد شريعته من   ،د قيمه من السماء ال من األرض      لقد ولد اإلنسان من جديد باستمدا     
 .الوحي ال من اهلوى 

وكـان  . وكما مل يتحول من بعد أيضا   ،لقد حتول خط التاريخ كما مل يتحول من قبل قط         
وقامت املعامل يف األرض واضـحة عاليـة ال يطمسـها           . هذا احلدث هو مفرق الطريق    

اإلنساين تصور للوجود وللحياة وللقيم مل      وقام يف الضمري    . وال تطمسها األحداث  ،الزمان
ومل جييء بعده تصور يف مثل مشوله ونصاعته وطالقتـه          ،يسبق أن اتضح مبثل هذه الصورة     

ولقد استقرت قواعـد    . مع واقعيته ومالءمته للحياة اإلنسانية    ،من اعتبارات األرض مجيعا   
هلك عن بينة وحييـا     ليهلك من   «. وتبينت خطوطه ومعامله  ! هذا املنهج اإلهلي يف األرض    

واالحنـراف عـن    ،إمنا هو الضالل عـن علم     . ال غموض وال إام   .. » من حي عن بينة   
احلادث الكوين الـذي  . إنه احلادث الفذ يف تلك اللحظة الفريدة   ! وااللتواء عن قصد  ،عمد

 .ابتدأ به عهد يف هذه األرض وانتهى عهد
والـذي سـجلته جنبـات    .  وال جيل  والذي كان فرقانا يف تاريخ البشر ال يف تاريخ أمة         

وبقي أن يتلفت هذا الضمري اليوم      . وسجله الضمري اإلنساين  ،الوجود كله وهي تتجاوب به    
وأن يذكر دائما أنه ميالد جديـد لإلنسـانية مل          . على تلك الذكرى العظيمة وال ينساها     

 ٨٧٥ ...يشهده إال مرة واحدة يف الزمان 
فعن عبِد اِهللا بـِن  ،األحاديث التالية ،بني املسلمني ومما يدل على وجوب نشر العلم       :  قلت  
وحدثُوا عـن بِنـي ِإسـراِئيلَ والَ        ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  ،عمٍرو
جراِر،حالن ِمن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نم٨٧٦."و 

                                      
 )٣٩٣٧ / ٦ (-ىف ظالل القرآن  موافقا للمطبوع  - ٨٧٥
  )٣٤٦١ (- املكرت -وصحيح البخارى)  ٦٢٥٦)(١٤٩ / ١٤ (- صحيح ابن حبان - ٨٧٦

        لُهقَو هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :لِّغكَانَ                ب نطَّاِب مذَا الْخلَِة هملُ ِفي جخديةَ ، وابحِبِه الص دقَص رةً أَمآي لَوي ونوا ع
          هنع مهدعب نِليِغ مبِة ِفي تامِم الِْقيوِإلَى ي ِفِهمصِليغِ        �ِبوبِبت ضعالْب ِة ِإذَا قَاملَى الِْكفَايع ضفَر وهو ،    ِرينِن اآلخقَطَ عِه س



 ٣٧٩

وٍد قَالَ       وععسِن مِد اِهللا ببع ولُ اِهللا    : نسقَالَ ر �  :       هلَّغِديثًا فَبا حِمن ِمعأً سرام اللَّه رضن
هِمعا ساِمٍع،كَمس ى ِمنعلٍَّغ أَوبم ب٨٧٧. "فَر 

أَتـدرونَ  « قَالَ  ،م النحرِ  يو - �  - قَالَ خطَبنا النِبى     - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى بكْرةَ    
قَالَ . فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر اسِمِه        . قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم     . » أَى يوٍم هذَا    

. لَّـه ورسـولُه أَعلَـم       قُلْنا ال . » أَى شهٍر هذَا    « قَالَ  . قُلْنا بلَى   . » أَلَيس يوم النحِر    « 
« قَالَ  . قُلْنا بلَى   . » أَلَيس ذُو الْحجِة    « فَقَالَ  . فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر اسِمِه        

قَالَ . ميِه ِبغيِر اسِمِه    فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيس    . قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم     . » أَى بلٍَد هذَا    
فَـِإنَّ ِدمـاَءكُم وأَمـوالَكُم علَـيكُم        « قَـالَ   . قُلْنا بلَى   . » أَلَيست ِبالْبلْدِة الْحراِم    « 

امرذَا  ،حه ِمكُموِة يمرذَا  ،كَحه ِركُمهذَا  ،ِفى شه لَِدكُمِفى ب،   كُمبنَ رلْقَوِم تولْ  .   ِإلَى يأَالَ ه
  تلَّغب « .   معقَالَ  . قَالُوا ن » دهاش ماللَّه،  اِئبالْغ اِهدلِِّغ الشبفَلْي،      ـى ِمـنعلٍَّغ أَوبم بفَر
 ٨٧٨.» فَالَ ترِجعوا بعِدى كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض ،ساِمٍع

 :اخلالصة 
 لب العلم اإلسالم أول دين يدعو لط ) ١(
 طلب العلم فريضة على كل مسلم  ) ٢(

 اجلهل واألمية ليست من صفات املسلمني  ) ٣(

 .واجب على من تعلم علماً أن يعلمه ملن جيهله ويستحقه  ) ٤(
 ــــــــ
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                          ، ـِلِمنيسانَ الْمثِِّه ، خب نع عنتى امتم هأَنِرِه ، وغَي دِعن سلَي هأَن لَمعا يم هِمن هدكَانَ ِعن نم هتِضيفَر ملْزا يمِإنو ، هضفَر

هضفَر هملْزِئٍذ يفَِحين. 
 صحيح) ٦٦) (٢٦٨ / ١ (-ان صحيح ابن حب - ٨٧٧
  )١٧٤١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٨٧٨
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سنة واخللـِق   يف التعليم العملُ والتخلُّق بالسريِة احلَ      � كان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه       
إذا أَمر بشيء عِمل به أوالً مث تأسى به الناس وعِملوا كما رأَوه،وكـان               � العظيم،فكان  

خلُقُه القرآن،فكان على اخلُلُق العظيم،وجعله اهللا تعاىل أسوة حسنةً لعباِده،فقال عز مـن             
 لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيـوم الْـآِخر         لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ       {: قائل  

 .سورة األحزاب) ٢١(} وذَكَر اللَّه كَِثريا
 . أسوةٌ ألمِته يف أخالِقه وأفعاِله وأحواِله  �  فهو 

وال ريب أن التعليم بالفعِل والعمل أقـوى وأوقـع يف النفس،وأعـونُ علـى الفهـم                 
لتأسي،من التعليِم بالقوِل والبيان،وأن التعليم بالفعِل والعمل       واحلفِظ،وأدعى إىل االقتداء وا   

 .يف التعليم  � هو األسلوب الفطري للتعليم،فكان ذلك أبرز وأعظم أساليبه 
 أن الـنيب   : ومن شواهد أن البيانَ بالفعل أقوى من البيان بالقول          : ((قال العالمة احلَجوي  

فاِر قُريش يف احلُديبية ، أَمر أصحابه أن يتحلّوا من إحرامهم           ملا تم الصلح بينه وبني ك      �
، فَتوانـوا يف ذلـك إذ مل        )) قوموا فاحنَروا ، مث احِلقوا    : ((، وينحروا هديهم ، فقال هلم       

على زوِجه أم سلَمة رضي      � فدخلَ رسول اهللا    . يستحِسنوا الصلح ورأو القتال أفضل      
أن يحلـق رأسـه ،       � ربها بتخلُِّف الناس عن أمِرِه ، فأشارت على النيب          اهللا عنها واخ  

وينحر هديه ، فإم ال حمالةَ يقتدون به ، ففَعلَ ، فلما رأوا ذلك قاموا فَنحروا ، وجعـلَ                   
 .بعضهم يحِلق بعضاً حىت كاد بعضهم يقتلُ بعضاً غَماً 

لمة رضي اهللا عنها ، إذ فِهمت أم استصعبوا التحلُّـلَ           وهذا من كماِل عقِل السيدِة أم س      
من النسك قبل استيفاء املناسك ، وأن البيان بالفعل أقوى من القول ، فكان األمر كمـا                 

  .٨٧٩انتهى بزيادة يسريٍة)) . فَِهمت رضي اهللا عنها
اجلليـل   يف ترمجة الصحايب     ٨٨٠للحافظ ابن حجر  )) اإلصابة يف متييز الصحابة   ((جاء يف     
 � عن ابن إسـحاق أن الـنيب        ) الردة(ذَكر وثيمةُ يف كتاب     ) : ((اجلُلَندى مِلك عمان  (

                                      
 ١٥٤ :١)) الِفكْر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ((- ٨٧٩
 )١٧٩ / ١ (-اإلصابة يف معرفة الصحابة  - ٨٨٠



 ٣٨١

: لقد دلَّين على هذا النيب األمـي        : ((بعث إليه عمرو بن العاص يدعوه إىل اإلسالم،فقال         
أولَ تارٍك له،وأنه يغِلـب     أنه ال يأمر خبٍري إالّ كان أولَ آِخٍذ به،وال ينهى عن شرٍّ إالّ كان               

، وأنه يفي بالعهد،وينِجز      ٨٨١فال يبطَر،ويغلَب فال يهِجر  أي ال يقولُ القبيح من الكالم            
 .انتهى )) . الوعد،وأشهد أنه نيب

 -ه  ولَما استنار قَلْبه وجواِرح   ): "االعتصام(وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا تعاىل يف كتابه         
�-               ِشدرالْمِة وِذِه الْأُملَ ِلهالْأَو اِديالْه وه ارلًا ، صمعا وِعلْم قوِر الْحِبن هظَاِهرو هاِطنبو 

مـن  الْأَعظَم ، حيثُ خصه اللَّه دونَ الْخلِْق ِبِإنزاِل ذَِلك النوِر علَيِه ، واصطَفَاه ِمن جملَِة                
 - مثَلًـا    -كَانَ ِمثْلُه ِفي الِْخلْقَِة الْبشِريِة اصِطفَاًء أَوِليا ، لَا ِمن ِجهِة كَوِنِه بشـرا عاِقلًـا                 

 دونَ غَيِرِهم ، وِإلَّا     - مثَلًا   -ِلاشِتراِكِه مع غَيِرِه ِفي هِذِه الْأَوصاِف ، ولَا ِلكَوِنِه ِمن قُريٍش            
لَِزم ذَِلك ِفي كُلِّ قُرِشي ، ولَا ِلكَوِنِه ِمن بِني عبِد الْمطَِّلِب ، ولَا ِلكَوِنِه عرِبيا ، ولَا ِلغيـِر                    
 ذَِلك ، بلْ ِمن ِجهِة اخِتصاِصِه ِبالْوحِي الَِّذي استنار ِبِه قَلْبه وجواِرحه فَصار خلُقُه الْقُرآنَ              

سورة القلم، وِإنما كَانَ خلُقُه الْقُـرآنَ       ) ٤(} وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   {: ، حتى نزلَ ِفيِه     
فَكَـانَ الْـوحي    . حتى صار ِفي ِعلِْمِه وعمِلِه علَى وفِْقِه        . ِلأَنه حكَّم الْوحي علَى نفِْسِه      

مذِْعنا ملَبيا ِنداَءه واِقفًا ِعند حكِْمِه، وهـِذِه الْخاصـيةُ          � وكَانَ هو    حاِكما واِفقًا قَاِئلًا،  
وِبالنهِي . ِإذْ قَد جاَء ِبالْأَمِر وهو مؤتمر       . كَانت ِمن أَعظَِم الْأَِدلَِّة علَى ِصدِقِه ِفيما جاَء ِبِه          

وِبالترِجيِة وهو سـاِئق  . ِظ وهو متِعظٌ  وِبالتخِويِف وهو أَولُ الْخاِئِفني    وِبالْوع. وهو منتٍه   
 اِجنيةَ الرابد. 

              ـرلَى الصع لَالَةً لَهدِه ولَيةً عاِكمةً حجِه حلَيلَةَ عزنةَ الْمِريعالش لُهعكُلِِّه ج ِقيقَةُ ذَِلكحاِط و
      لَامِه السلَيع ارِقيِم الَِّذي ستسا      . الْمقاللَِّه ح دبع ارص ِلذَِلكى ِبِه     . ومسٍم تاس فرأَش وهو

  ادالَى    . الِْعبعت اِم ِإلَـى            {: فَقَالَ اللَّهـرـِجِد الْحسالْم نالً مِدِه لَيبى ِبعرانَ الَِّذي أَسحبس
سـورة  ) ١(} مسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنا حولَه ِلنِريه ِمن آياِتنا ِإنه هو السِميع البِصري           الْ

سـورة  ) ١(} تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعـالَِمني نـِذيرا            {اإلسراء،  

                                      
دِق نبوِتِه وأنه ، لتآخي السجعتني وزناً أي ال يهجر من أصحابه ليقينهم بص) ويغلَب فال يهجر: (وميكن أن تقرأ    - ٨٨١

 ِويس رشب. 



 ٣٨٢

يٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْلِه وادعواْ شهداءكُم           وِإن كُنتم ِفي ر   {الفرقان،  
 اِدِقنيص متوِن اللِّه ِإنْ كُنن د٢٣(} م (  قَـعاِت الَِّتي والْآي ِمن ذَِلك هبا أَشمسورة البقرة، و

 .مدحه ِفيها ِبِصحِة عبوِديِتِه 
ا               وـارنمو ِهملَـيةً عاِكمةً حجةُ حِريعكُونَ الشونَ ِبأَنْ تِريلِْق حالْخ اِئرفَس ِإذَا كَانَ كَذَِلك

                 ـتحوِل تخالـد فُوا ِبِه ِمنصا اتِب مسِبح تثْبا يمِإن مفُهرشو ، قا ِإلَى الْحونَ ِبهدتهي
عمِل ِبها قَولًا واعِتقَادا وعملًا ، لَا ِبحسِب عقُوِلِهم فَقَطْ ، ولَا ِبحسِب شرِفِهم              أَحكَاِمها والْ 

يا أَيها النـاس    {: ِفي قَوِمِهم فَقَطْ ، ِلأَنَّ اللَّه تعالَى ِإنما أَثْبت الشرف لَا غَيره ِلقَوِلِه تعالَى               
ناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم             ِإنا خلَقْ 

   ِبريخ ِليمع ِة          ) ١٣(} ِإنَّ اللَّهـِريعاِع الشبلَى اتافَظَةً عحم دكَانَ أَش نسورة احلجرات، فَم
  لَى ِبالشأَو ولَـغَ                فَهبِف مـرلُغَ ِفي الشبأَنْ ي ِكنمي لَم ونَ ذَِلككَانَ د نمِم ، والْكَرِف ور

تفِْضـيلُ  . الْأَعلَى ِفي اتباِعها ، فَالشرف ِإذًا ِإنما هو ِبحسِب الْمباِلغِة ِفي تحِكيِم الشِريعِة              
 ٨٨٢" الْعلُوِمعلُوِم الشِريعِة علَى ساِئِر

وأكثرها استعماالً يف تعليماِته،فأكتفي هنا بذكر       � وإذْ كان هذا األسلوب أبرز أساليِبه       
  :٨٨٣اليت تدخل يف هذا األسلوب،إذ ال سبيلَ إىل استقصائها � مناذج من تعليماِته 

ينا جاِبر بن عبِد اِهللا ِفي مسـِجِدِه ،         أَت: عن عبادةَ بِن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت ، قَالَ           
وهو يصلِّي ِفي ثَوٍب واِحٍد مشتِمالً ِبِه ، فَتخطَّيت الْقَوم حتى جلَست بينه وبين الِْقبلَـِة ،                 

  إِ : فَقُلْت كاؤذَا ِردهاِحٍد ، وٍب ولِّي ِفي ثَوصت ، اللَّه كمحرِدِه ِفـي  ي؟ فَقَالَ ِبي ِبكنلَى ج
أَردت أَنْ يدخلَ علَي أَحمق ِمثْلُك فَيراِني كَيف أَصنع ، فَيصنع ِبِمثِْلـِه ، أَتانـا    : صدِري  

ِفـي   ٨٨٥ ، فَرأَى نخامة٨٨٤ًِفي مسِجِدنا هذَا ، وِفي يِدِه عرجونُ ابِن طَابٍ      � رسولُ اِهللا   
                                      

 ط دار ابن عفان) ٨٥٤ / ٢ (-االعتصام للشاطيب  - ٨٨٢
  قد ذكرنا بعضها من قبل - ٨٨٣
ومن عادم أم ينسبون ألوان التمر كلَّ لـون إىل  . رجل من أهل املدينة ، ينسب إليه نوع من مترها  :   ابن طاب     ٨٨٤

. النعراجه وانعطافه  ) عرجوناُ(وسمي  . عريض اخلايل من الرطَب إذا يِبس واعوج        والعرجون هو العود األصفر ال    . نسبة  
 .عود من شجر ذلك التمر �أي كان بيده 

 .البزقة خترج من أقصى احلَلْق ، وهي البلغم :   النخامة هي  - ٨٨٥



 ٣٨٣

أَيكُـم يِحـب أَنْ     : ِقبلَِة الْمسِجِد ، فَأَقْبلَ علَيها فَحكَّها ِبالْعرجوِن ،ثُم أَقْبلَ علَينا ، فَقَالَ             
 : أَيكُم يِحب أَنْ يعِرض اللَّه عنه ؟ فَقُلْنـا        :  ، ثُم قَالَ     ٨٨٦فَخشعنا: يعِرض اللَّه عنه ؟ قَالَ      

 ، فَـالَ  ٨٨٨ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا قَام يصلِّي فَِإنَّ اللَّه ِقبلَ وجِهـهِ : ، قَالَ  ٨٨٧الَ أَينا يا رسولَ اِهللا      
 ، فَـِإنْ    ٨٨٩يبصق ِقبلَ وجِهِه ، والَ عن يِميِنِه ، ولْيبصق عن يساِرِه تحت ِرجِلِه الْيسـرى              

، فَقَام  ٨٩١ أَروِني عِبريا    - ورد بعضه علَى بعٍض      -٨٩٠ِدرةٌ فَلْيقُلْ ِبثَوِبِه هكَذَا     عِجلَت ِبِه با  
 �  ، فَجاَء ِبخلُوٍق ِفي راحتيِه ، فَأَخـذَه رسـولُ اِهللا             ٨٩٢فَتى ِمن الْحي يشتد ِإلَى أَهِلهِ     

فَِمن هناك جعلْـتم  :  قَالَ جاِبر ٨٩٣طَخ ِبِه علَى أَثَِر النخامةِ    فَجعلَه علَى رأِْس الْعرجوِن ، ولَ     
اِجِدكُمسِفي م لُوق٨٩٤."الْخ 

 : يف هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية 

                                      
 .أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إىل األرض :  يعين  - ٨٨٦
 .ب ذلك يا رسول اهللا ال أحد منا حي:   يعين  - ٨٨٧
أن القبلة اليت أمر اهللا املصلي بالتوجـه        : واملراد  ) . كعبة اهللا (و) بيت اهللا : ( هذا من التعبري اازي ، كما يقال          - ٨٨٨

م ، وإمنا أضيفت تلك اجلهة إىل اهللا تعاىل ، على سبيل التكرمي والتعظي. ِقبلَ وجهه ، فليصنها عن النخامة : إليها للصالة  
 ) .ناقَةَ اهللا وسقْياها: (مثل قوله 

 إمنا يسوغ هذا الفعل يف أثناء الصالة ، ويف داخل املسجد ، إذا اضطر إليه املصلي ، وكانت أرض املسجد تراباً                       - ٨٨٩
و أما إذا كان املسـجد مبلَّطـاً أو جمصصـاً أ   . أو رمالً أو حصى أو حنو ذلك ، كما كانت املساجد يف العهد النبوي     

مفروشاً بشيء ، كما هي حالُ املساجد اليوم ، فيتعين على املصلي البصاق يف ثوبه إذا احتاج إليه ، إذْ جتـب صـيانة               
ورحم اهللا اإلمام البخاري ورِضي عنه ، ما أجلَّ ورعه وأشـد        . املسجد عن كل مستقذٍَر أو مكروٍه أو مذِهٍب للنظافة          

 ، يف خالل ترمجة اإلمام      ١٩٦ :٢)) هدي الساري مقدمة فتح الباري    ((ن حجر يف    رعايته للمسجد ، حكى احلافظ اب     
كنا يف جملس أيب عبد اهللا البخاري ، فرفَع إنسانٌ قَذاةً مـن             : قال حممد بن منصور     : ((البخاري ، قال رمحه اهللا تعاىل       

 غفل الناس، رأيته مد يده فرفع القـذاة مـن        فرأيت البخاري ينظر إليها وإىل الناس ، فلما       . حليته وطَرحها إىل األرض     
 . انتهى )) .األرض فأدخلها كُمه ، فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها وطرحها على األرض

 ) .فبهداهم اقْتِده( فقد صان اإلمام البخاري أرض املسجد عما تصانُ عنه ِلحيته ، إا بصريةُ العلم والعمل ، 
 .�ثوبه هكذا ، كما فعل النيب  أي فليفعل ب  ٨٩٠
 .والعبري  مثلُه اخلَلوق اآليت ذكره بعد قليل  أنواع من الطيب تجمع وتخلط بالزعفران .   أي هاتوا يل عبرياً ٨٩١
 .   أي يسعى ويعدو عدواً شديداً ٨٩٢
 .�  أي على رأس العود الذي كان بيده ٨٩٣
  )٧٧٠٥ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٢٦٥)(٤٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٤



 ٣٨٤

 .  إعادةُ الكلمة ثالثاً ، لتبلُغَ من نفوس املخاطبني كلَّ مبلغ 
 نفس السامع ، وليكون أوضح داللةً على ما يـراد          البيان بالفعل ، ليكون أوقع يف     :  وفيه  
 . تعليمه 
 . ، إذ باشر حك النخامة بنفسه  � ِعظَم تواضع الرسول :  وفيه 
 . تقبيح املنكر باللسان :  وفيه 

 .  وفيه إزالة املنكر باليد ملن قَدر عليه 
 : وفيه من الفقه واألحكام الشرعية االجتماعية 

 . ة ما يستقذَر أو يترتَّه عنه ، من املسجد  طلَب إزال
 . تعظيم املساجد وصيانتها من كل ما يكدرها من األوساخ وحنوها :  وفيه 
 أن البزاق واملخاط والنخامة  على تقزر النفوس منها  طاهرة ، بدليل أن الرسـول       :  وفيه  
 . لبصاق تفَل يف ثوبه وأراهم كيف يفعل من بادره وغلَبه ا �

أن البصاق يف الصالة ال يبطل الصالة ، وكذا التنخم ، إن مل يتبني منه حرفـاِن أو                  : وفيه  
 . كان مغلوباً عليه 

 . احترام جهة الِقبلة وتعظيمها : وفيه 
أنه إذا بزق يبزق عن يساره ، وال يبزق أمامه للقبلة تشريفاً للقبلة ، وال عن ميينـه                  : وفيه  

مني ولو كان خارج الصالة، وإمنا يبزق عن يساره ما مل يكن مانع ، فعن معاذ                تشريفاً للي 
 . ما بصقت عن مييين منذ أسلمت : بن جبل رضي اهللا عنه قال 

أن التحسني أو التقبيح إمنا هو بالشرع ، فإن جهة اليمني مفضلة على اليسار ، وإن                : وفيه  
وأخطأ أبو الطيب املتـنيب إذ  . لى سواه اليد مفضلة على القدم ، وإن يوم اجلمعة مفضل ع    

 :   جعلَ ذلك التفضيلَ من باب اجلَد واحلظّ ، ال من باب الشرع والنقل فقال 
 هو اجلَد حىت تفضلُ العني أختها   وحىت يكونَ اليوم لليوِم سيدا 



 ٣٨٥

لـنيب صـلى   احلثُّ على االستكثار من احلسنات وإن كان صاحبها مِلياً ، لكون ا         :  وفيه  
 . اللهعليه وسلم  هو سيد األنبياء واملتقني  باشر احلك بنفسه صلوات اهللا وسالمه عليه 

 . مشروعيةُ تطييب املساجد :  وفيه 
وهي حِريةٌ بالتعهد والعنايـِة كـلَّ       . تفقُّد اإلمام األعظم حالَ املساجد وتعهدها       :  وفيه  

 املسلمني ، ومواطن عبادم ، ومـدارس تعلـيمهم          العناية من إمام املسلمني ، ألا جمامع      
وثقافتهم ، ومنتداهم وجملس شوراهم ، ومركز قيادم ، ومنطلق جيوشـهم ، وموئـل               

 فما أحراها بالتفقد واالهتمام ... لقائهم ، ومتعلَّق قلوم وأفئدم ، وملتقى الوفود لديهم 
رجلٌ ، فَسأَلَه عن وقِْت الصالَِة ،        � أَتى النِبي   :  ، قَالَ    وعن سلَيمانَ بِن بريدةَ ، عن أَِبيهِ      

 ، فَلَما زالَِت الشمس ، صلَّى الظُّهر ، ثُم صلَّى الْعصر            ٨٩٥صلِّ معنا هذَيِن الْوقْتينِ   : فَقَالَ  
      لَّى الْمصةٌ ، وياُء حضيةٌ بِفعترم سمالشو        اَء ِحنيلَّى الِْعشصو ، سمِت الشغَاب ِحني ِربغ

غَاب الشفَق ، وصلَّى الْفَجر ِبغلٍَس ، فَلَما كَانَ ِمن الْغِد أَمر ِبالَالً فَأَبرد ِبالظُّهِر ، فَأَنعم أَنْ                  
ةٌ أَخرها فَوق الَِّذي كَانَ أَولَ مرٍة ، وأَمـره      ، وأَمره فَأَقَام الْعصر والشمس حي     ٨٩٦يبِرد ِبها   

                فَأَقَام هرأَمِل ، وثُلُثُ اللَّي با ذَهمدعاَء بالِْعش فَأَقَام هرأَمفَِق ، وِغيِب الشلَ مقَب ِربغالْم فَأَقَام
أَنا يا رسـولَ اِهللا ،      : الساِئلُ عن وقِْت الصالَِة ؟ قَالَ       أَين  : الْفَجر ، فَأَسفَر ِبها ، ثُم قَالَ        

 ٨٩٧."وقْت صالَِتكُم بين ما رأَيتم: قَالَ 
يف هذا احلديث البيانُ بالفعِل ، فإنه أبلَغُ يف اإليضاِح ، والفعلُ            : ((  قال اإلمام النووي يف   

      ه ، وفيه تأخره السائلَ وغريفائدت معمهـوِر           تج البيان إىل وقت احلاجة ،وهـو مـذهب 
 .٨٩٨)) األصوليني

يا رسـولَ   :  فَقَالَ   - � -أَنَّ رجالً أَتى النِبى     : وعن عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن جدِه         
 ، ثُم غَسلَ وجهه ثَالَثًا ، ثُـم          فَدعا ِبماٍء ِفى ِإناٍء فَغسلَ كَفَّيِه ثَالَثًا       ٨٩٩اللَِّه كَيف الطُّهور؟  

                                      
 .  أي لتعِرف الوقت عملياً ، وحيصلَ لك البيانُ بالفعل ٨٩٥
 .   أي فأطالَ اإلبراد وأخر الصالة ٨٩٦
 )١٤٢٢ (- املكرت -وصحيح مسلم) ١٤٩٢)(٣٥٩ / ٤ (- صحيح ابن حبان - ٨٩٧
 ١١٤ :٥شرح صحيح مسلم- ٨٩٨
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غَسلَ ِذراعيِه ثَالَثًا ثُم مسح ِبرأِْسِه ، فَأَدخلَ إَصبعيِه السباحتيِن ِفى أُذُنيِه ، ومسح ِبِإبهاميِه               
          ِه ، ثُميأُذُن اِطنِن بيتاحبِبالسِه ، ويلَى ظَاِهِر أُذُنقَالَ       ع ِه ثَالَثًا ثَالَثًا ثُملَيلَ ِرجكَذَا « :غَسه

 . ٩٠٠»الْوضوُء ، فَمن زاد علَى هذَا أَو نقَص فَقَد أَساَء وظَلَم أَو ظَلَم وأَساَء 
 )    ظَلَماَء وأَس فَقَد : (       ِبية النعابتِك مرفْسه ِبتلَى نع الَفَ  � أَيخِبم أَو      ـبعأَت هِلأَن ِتِه ، أَو

 .نفْسه ِفيما زاد علَى الثَّلَاثَة ِمن غَير حصول ثَواب لَه أَو ِلأَنه أَتلَف الْماء ِبلَا فَاِئدة 
الْمـرات ِفـي    وأَما ِفي النقْص فَأَساَء الْأَدب ِبترِك السنة وظَلَم نفْسه ِبنقِْص ثَواا ِبتزداِد             

 .الْوضوء 
توضـأَ   � واستشِكلَ ِبالِْإساَءِة والظُّلْم علَى من نقَص عن هذَا الْعدد ، فَِإنَّ رسول اللَّـه               

 .مرتيِن مرتيِن ومرة مرة 
 .ى واِحدة وأَجمع أَِئمةُ الْحِديث والِْفقْه علَى جواز اِلاقِْتصار علَ

               نِة ِلمبسالثَّلَاث ِبالن نع قَصن ناَء مأَس قِْص أَيلَّق ِبالنعتاَءة تالِْإسو ِبير ِنسأَم هِبأَن أُِجيبو
امرح ا أَووهكْرِلِه مالثَّلَاث ِلِفع نِة عاديالظُّلْم ِبالزاَءة وِقيقَة الِْإسا لَا حلَها فَع. 

ِإنْ لَم يكُن اللَّفْظ شكا ِمن الراِوي فَهو ِمن الْأَوهام الْبينة           : قَالَ السيوِطي قَالَ ِابن الْمواق      
الَِّتي لَا خفَاء لَها ، ِإذْ الْوضوء مرة ومرتيِن لَا ِخلَاف ِفي جوازه ، والْآثَار ِبذَِلك صِحيحة ،                  

وهم ِفيِه ِمن أَِبي عوانة ، وهو وِإنْ كَانَ ِمن الثِّقَات ، فَِإنَّ الْوهم لَا يسلَم ِمنه بشر ِإلَّـا                    والْ
من عِصم ، ويؤيده ِرواية أَحمد والنساِئي وابن ماجه وكَذَا ِابن خزيمةَ ِفـي صـِحيحه ،                 

   لَى هع ادز نمو              كا شهأَن ِبذَِلك فَقَِوي قَصن وا أَوذْكُري لَمو ، ظَلَمى ودعتاَء وأَس ذَا فَقَد
 .ِمن الراِوي أَو وهم 

   وِطييقَالَ الس :           ادزِة ، وا ِبالْكُلِّيِسلهغي اء فَلَمضض الْأَععب قَصن اهنعكُون مِمل أَنْ يتحيو 
أَعضاء أُخر لَم يشرع غَسلها ، وهذَا ِعنِدي أَرجح ِبدِليِل أَنه لَم يذْكُر ِفي مسـح رأْسـه                  

  ٩٠١.ِانتهى .وأُذُنيِه تثِْليثًا 

                                                                                               
 . أي كيف الوضوء؟ - ٨٩٩
 صحيح) ١٣٥ (- املكرت -وسنن أيب داود ) ٣٧٨)(٧٩ / ١ (- آباد  حيدر-السنن الكربى للبيهقي  - ٩٠٠
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فَتوضأَ ،  أَتيت عثْمانَ ِبطَهوٍر ، وهو جاِلس علَى الْمقَاِعِد ،          : وعن حمرانَ بن أَبانَ ، قَالَ       
توضأَ ، وهو ِفي هذَا الْمجِلـِس ، فَأَحسـن           � رأَيت النِبي   : فَأَحسن الْوضوَء ، ثُم قَالَ    

من توضأَ ِمثْلَ هذَا الْوضوِء ، ثُم أَتى الْمسِجد ، فَركَع ركْعتيِن ، ثُـم               : الْوضوَء ، ثُم قَالَ     
 ٩٠٢."الَ تغتروا:  � وقَالَ النِبي : قَالَ .س ، غُِفر لَه ماتقَدم ِمن ذَنِبِهجلَ

 يف احلديث التعليم بالفعِل لكونه أبلَغَ وأضبطَ للمتعلِّم ، وقولُـه            ((:قال احلافظ ابن حجر     
تسترِسـلوا يف  ال تحِملوا الغفرانَ على عموِمـه يف الـذنوب ، ف          : معناه  ) وال تغتروا ( �

الذنوب اتكاالً على غفراِنها بالصالة ، فإن الصالةَ اليت تكفِّر الذنوب هي املقبولـة ، وال                
)) مث املُكفَّر بالصالة هي الصغائر فقط ، دون الكبائِر وحقوِق العبـاد           . اطِّالع ألحٍد عليه    

 انتهى ملخصاً بزيادة يسرية. ٩٠٣
 على اِملنبر،ِليروا صالته لُّهم،وِليتعلَّموهـا مـن أفعاِلـه          وقد صلّى مرةً بالناس إماماً،وهو    

عن عبِد الْعِزيِز بن أَِبى حاِزٍم عن أَِبيِه أَنَّ نفَرا جاُءوا ِإلَى سهِل بِن سـعٍد                ،ف � ومشاهدِته  
          ا وفَقَالَ أَم ووٍد هع أَى ِر ِمنبا ِفى الِْمنوارمت قَد          ـنمو ـووٍد هع أَى ِمن ِرفى َألعاللَِّه ِإن

 فَقُلْت لَه يا أَبـا عبـاٍس        - قَالَ   - أَولَ يوٍم جلَس علَيِه      - � -عِملَه ورأَيت رسولَ اللَِّه     
«  ِإنه لَيسـميها يومِئـٍذ        ِإلَى امرأٍَة قَالَ أَبو حاِزمٍ     - � -قَالَ أَرسلَ رسولُ اللَِّه     . فَحدثْنا

فَعِملَ هِذِه الثَّالَثَ درجـاٍت     . »انظُِرى غُالَمِك النجار يعملْ ِلى أَعوادا أُكَلِّم الناس علَيها          
ولَقَد رأَيـت  . ابِة فَوِضعت هذَا الْموِضع فَهى ِمن طَرفَاِء الْغ- � -ثُم أَمر ِبها رسولُ اللَِّه      

 قَام علَيِه فَكَبر وكَبر الناس وراَءه وهو علَى الِْمنبِر ثُـم رفَـع فَنـزلَ                - � -رسولَ اللَِّه   
بلَ علَـى    حتى سجد ِفى أَصِل الِْمنبِر ثُم عاد حتى فَرغَ ِمن آِخِر صالَِتِه ثُم أَقْ              ٩٠٤الْقَهقَرى

 .٩٠٦» وِلتعلَّموا صالَِتى ٩٠٥يا أُيها الناس ِإنى صنعت هذَا ِلتأْتموا ِبى« الناِس فَقَالَ 

                                                                                               
 )١٥٠ / ١ (-عون املعبود  - ٩٠١
 )٦٤٣٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٠٢
 ٢١٤ :١١ و ٢٢٨ :١)) فتح الباري(( - ٩٠٣
 .املَشي إىل خلْف ، واحلاِملُ على رجوِعه القهقرى هو احملافظةُ على استقبال الِقبلة :   القهقرى ٩٠٤
  أي ِلتتعلَّموا صاليت - ٩٠٥
 واللفظ له ) ١٢٤٤ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٧٧ (- املكرت -صحيح البخارى- ٩٠٦
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أنَّ صعوده اِملنرب ، وصالته عليه ، إمنا كان للتعليم           � فبين هلم    : ((٩٠٧قال اإلمام النووي  
 كان على األرض ، فإنه ال يراه إالّ بعضهم ممن           ، خبالف ما إذا    � ، ِلريى مجيعهم أفعالَه     

 )) .قَرب منه
أيها الناس إمنا صـنعت هـذا ،        : ( � وعِرف من قوله     : ((٩٠٨وقال احلافظ ابن حجر   

، أنَّ احلكمة يف صالته يف أعلى اِملنرب ِلرياه من قـد يخفـى          ) ِلتأتموا يب ، وِلتعلَّموا صاليت    
ينبغـي   :  ويستفاد منه أن من فعلَ شيئاً يخاِلف العادة         .األرض  عليه رؤيته إذا صلى على      
وفيه جواز تعليم املأمومني أفعال الصالة بالِفعـل ، وجـواز           . أن يبين ِحكمته ألصحابه     

وفيه استحباب اختاِذ املنرب لكونه أبلَـغ       . العمِل اليسري يف الصالة ، وكذا الكثري إن تفرق          
 .انتهى )) . خلطيب والسماع منهيف مشاهدِة ا

تنح حتـى  : مر ِبغالٍَم يسلُخ شاةً ، فَقَالَ لَه     � وعن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، أَنَّ رسولَ اِهللا         
ِجلِْد واللَّحِم  يده بين الْ   � فَأَدخلَ رسولُ اِهللا    : أُِريك ، فَِإني الَ أَراك تحِسن تسلُخ ، قَالَ          

هكَذَا يا غُالَم فَاسلُخ ، ثُم انطَلَق       :  �  ، ثُم قَالَ     ٩٠٩، فَدحس ِبها حتى توارت ِإلَى اِإلبطِ      
 ٩١٠."فَصلَّى ، ولَم يتوضأْ ، ولَم يمس ماًء

                                                                                               
دت أَنَّ  عن هذَا الْحِديِث ، قَالَ فَِإنمـا أَر       - رِحمه اللَّه    -قَالَ أَبو عبِد اللَِّه قَالَ عِلى بن عبِد اللَِّه سأَلَِنى أَحمد بن حنبٍل              

  ِبىِديِث                 -� -النذَا الْحاِس ِبهالن لَى ِمنأَع امكُونَ اِإلمأَنْ ي أْساِس ، فَالَ بالن لَى ِمنكَانَ أَع  .     نانَ بفْيِإنَّ س قَالَ فَقُلْت
   ."عيينةَ كَانَ يسأَلُ عن هذَا كَِثريا فَلَم تسمعه ِمنه قَالَ الَ 

 ٧٥ :٥)) شرح صحيح مسلم(( يف - ٩٠٧
 ٣٣١ :٢)) فتح الباري(( يف  - ٩٠٨
الدحس أن يدِخلَ الرجلُ يده بني ِجلِْد الشاِة وِصـفاِقها          ) . فدحس ا  أي بيده  حىت توارت إىل اإلبط         : (قوله  - ٩٠٩

بت ذكره هنا  استطراداً  لبداعته وحصافِته ، يف شعٍر عاٍل رفيع ، ومعىن نبيل بديع ، أَحب     ) دحس(وجاء لفظُ   . ليسلخها  
وصدِقِه وبالغته  قاله الصحايب اجلليلُ العالُء بن احلَضرمي  من حضرموت  فاتح البحرين وأمريها والّه عليها رسول اهللا                    

 : رضي اهللا عنهما قال ٢١ أو ١٤، وبقي عليها حىت تويف يف خالفة عمر سنة �
سذَوي األضغاِن ت يقَلْوحالن رقَعةَ ذي احلُسىن فقد يهم حتيِب قُلوب 

 فإنْ دحسوا بالشر فاعف تكرماً وإن كتموا عنك احلديثَ فال تسلْ
 فإنَّ الذي يؤذيك منه سماعه وإنَّ الذي قالوا وراَءك مل يقَلْ
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 ــــــــ
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يج يف التعليم،فكان يقدم األهم فاألهم،ويعلِّم شيئاً فشـيئاً نجمـاً           يراعي التدر  � وكان  
 .جنماً،ليكون أقرب تناوالً،وأثبت على الفُؤاد حفظاً وفهماً 

 ، فَتعلَّمنـا    ٩١١ونحن ِفتيانٌ حـزاِورةٌ    � كُنا مع النِبي    : عن جندِب بِن عبِد اِهللا ، قَالَ        
 ٩١٢.فَازددنا ِبِه ِإميانا، ميانَ قَبلَ أَنْ نتعلَّم الْقُرآنَ ، ثُم تعلَّمنا الْقُرآنَ اِإل

 ِلمعاِذ بِن جبٍل ِحـني  - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - رضى اهللا عنهما    -وعِن ابِن عباٍس    
قَوما ِمن أَهِل الِْكتاِب ، فَِإذَا ِجئْتهم فَادعهم ِإلَى أَنْ يشهدوا           ِإنك ستأِْتى   « بعثَه ِإلَى الْيمِن    

                    قَد أَنَّ اللَّه مهِبرفَأَخ ِبذَِلك وا لَكطَاع مولُ اللَِّه ، فَِإنْ هسا ردمحأَنَّ مو ، ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه
ٍت ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍَة ، فَِإنْ هم طَاعوا لَك ِبذَِلك ، فَأَخِبرهم أَنَّ              فَرض علَيِهم خمس صلَوا   

                  وا لَكطَاع مفَِإنْ ه ، اِئِهملَى فُقَرع درفَت ، اِئِهمأَغِْني ذُ ِمنخؤقَةً ، تدص كُملَيع ضفَر قَد اللَّه
 ، واتِق دعوةَ الْمظْلُوِم فَِإنه لَيس بينه وبين اللَِّه ِحجـاب     ٩١٣مواِلِهمِبذَِلك ، فَِإياك وكَراِئم أَ    

«٩١٤.  
                                                                                               

يف )) القـاموس ((اخلُف اخلَلَق ، والنعلُ اخلَلَق ، قـال يف          : ، النقَلُ بفتح النون والقاف مجيعاً       ) فقد يرقَع النقَل  : (قوله  
اخلُف اخلَلَق ، وكذا النعلُ كالنقْل ، ويكسر فيهما ، ويحرك ، مجعه أَنقالٌ وِنقال ، والنقيلةُ                 : املَنقَل كمقْعد   ) : ((نقل(

ِل واخلُفعقعةُ النانتهى )) . ر. 
شعر البليغ والتوجيه الرفيع واملعىن البديع ، فهو يوصي مخاطَبه بان ال يجايفَ وال يقاطع الضاغنني عليه ،   فانظر إىل هذا ال   

بل يسلِّم عليهم ويحييهم إذا لَِقيهم ، فإنَّ العداوة واجلفوة قد تزول ، وتعود املُواصلةُ واملداخلة ، وضرب لذلك مـثالً                     
، فإنه يترك لتمزِقه ، ولكنه قد يرقَع فيعود نافعاً جيداً كما كان قبلَ متزِقه ، مث استرسل يف النصـح         باخلُف والنعِل اخلَلَق    

 )٦١ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم . املتمم للتعامل مع ذوي األضغان ، فأحسن وأجاد 
 صحيح  ) ١١٦٣)(٤٣٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان - ٩١٠
 .زاورة مجع حزوٍر وحزور ، وهو الذي قارب البلوغ   ح- ٩١١
 أَي ِبسبِب الْقُرآن) فَازددنا ِبِه (  قَوله - صحيح) ٦١)(٤٢ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة- ٩١٢
 مجع كرمية وهى خيار املال وأفضله: الكرائم - ٩١٣
  )٤٣٤٧ (- املكرت -صحيح البخارى- ٩١٤
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البدُء باالهم فاألهم يف الدعوِة والتعلـيم ، إذ املطالبـةُ           : ومن فوائد هذا احلديث الكثرية      
لعلوم علـى املـتعلِّم دفعـةً       جبميع الشرائع مرةً واحدةً توجب التنفري ، وكذا إلقاُء مجيع ا          

 .واحدةً يؤدي إىل تضييع الكلِّ 
الذي يربـي   : الرباينُّ  : يقال  ) : ((باب العلم قبلَ القوِل والعمل     (٩١٥قال اإلمام البخاري  

 )) .الناس ِبِصغاِر العلم قبل كباِره
، وِبكباِره مـا دق     املراد بصغار العلم ما وضح من مساِئِله         :((٩١٦قال احلافظ ابن حجر     

يعلِّمهم جزئياِته ، قبل كلّياِته ، أو فُروعه قبل أصوِله ، أو مقدماِتـه قبـل                : منها ، وقيل    
 )) .مقاِصِده

لَا تكَاِبِر الِْعلْم ؛ فَِإنَّ الِْعلْـم       " قَالَ ِلي ابن ِشهاٍب ، يا يونس ،         : وعن يونس بِن يِزيد قَالَ      
ِديِذ                ، ةٌ  أَوأْخلَا تاِلي ، واللَّياِم والْأَي عم ذْهخ لَِكنو هلُغبلَ أَنْ تقَب ِبك ِفيِه قَطَع ذْتا أَخهفَأَي

                   ـعِء مـيالش دعُء بيلَِكِن الشلَةً ومج هنع بلَةً ذَهمج ذَهأَخ امر نلَةً ؛ فَِإنَّ ممج الِْعلْم
 ٩١٧"ياِلي والْأَياِم اللَّ

     ِزيدي نب سونوقال ي :        سونا ياٍب ، يِشه نقَالَ ِلي اب "         ـوـا هم؛ فَِإن ذَا الِْعلْمه كَاِبرلَا ت
الْأَياِلي واللَّي عم ذْهخ لَِكنو ِبك قَطَع هلُغبلَ أَنْ تِفيِه قَب ذْتا أَخهةٌ فَأَيِدي٩١٨"اِم أَو 

وِفي الْحِديِث أَيضا الدعاُء ِإلَى التوِحيِد قَبلَ الِْقتاِل ، وتوِصيةُ الِْإماِم عاِملَه ِفيما يحتاج ِإلَيِه               
ـ                جواِحـِد وِر الْوبولُ خقَبكَاِة ، وِذ الزاِة ِلأَخعثُ السعِفيِه با ، وِرهغَيكَاِم والْأَح ِمن وب

قَالَـه  " ِمن أَغِْنيـاِئِهم    " الْعمِل ِبِه ، وِإجياب الزكَاِة ِفي ماِل الصِبي والْمجنوِن ِلعموِم قَوِلِه            
ِعياض وِفيِه بحثٌ ، وأَنَّ الزكَاةَ لَا تدفَع ِإلَى الْكَاِفِر ِلعوِد الضـِمِري ِفـي فُقَـراِئِهم ِإلَـى                   

سالْم       لَـكم نأَنَّ مِه ، ولَيكَاةَ علَا ز أَنَّ الْفَِقريوِم ، ومالْع لَِد أَووِص الْبصا ِبخاٌء قُلْنوس ِلِمني

                                      
  يف كتاب العلم١٦٠ :١)) حيحهص(( يف - ٩١٥
 ١٦٢ :١)) فتح الباري(( يف - ٩١٦
 صحيح ) ٤٧٦(>>باب كَيِفيِة الرتبِة ِفي أَخِذ الِْعلِْم >>  جاِمع بياِن الِْعلِْم - ٩١٧
 صحيح ) ٤٧٧( نفسه - ٩١٨



 ٣٩١

                لَكم نمِبالْفَِقِري ، و لَهقَابا وغَِني هوذَ ِمنأْخلَ الْمعج هثُ إنيح كَاِة ِمنالز طَى ِمنعا لَا يابِنص 
                ثِْنيـتاُس ـنكَاِة ِإلَّا مطَاِء الزِإع ِمن اِنعى مالِْغنو، غَِني وفَه هوذَةٌ ِمنأْخكَاةُ مفَالز ابصالن

 ، أَنهم كَـانوا    � حدثَنا من كَانَ يقِْرئُنا ِمن أَصحاِب النِبي        : وعن أَِبي عبِد الرحمِن قَالَ       ٩١٩..
عشر آياٍت ، فَالَ يأْخذُونَ ِفي الْعشِر اُألخرى حتى يعلَموا ما            � يقْتِرئُونَ ِمن رسوِل اِهللا     

 ٩٢٠."فَعِلمنا الِْعلْم والْعملَ: ِفي هِذِه ِمن الِْعلِْم والْعمِل ، قَالُوا 
ا الَِّذين ، كَانوا يقِْرؤننا أَنهم كَانوا يستقْرئُونَ ِمـن          حدثَن: " وعن أَِبي عبِد الرحمِن ، قَالَ       

  ِبيِل ،                 � النمالْع ا ِمنا ِفيهلُوا ِبممعى يتا حِلفُوهخي اٍت ، لَمآي رشوا علَّمعوا ِإذَا تفَكَان ،
 ٩٢١"فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعملَ جِميعا 

كَانَ الرجلُ ِمنا ِإذَا تعلَّم عشر آياٍت ، لَم يجـاِوزهن حتـى             : "  ابِن مسعوٍد ، قَالَ      وعِن
 لَ ِبِهنمالْعو نهاِنيعم فرع٩٢٢"ي 

 :اخلالصة 
 التدرج يف التعليم سنة ربانية ، كما يف حترمي اخلمر واحلجاب ، وغريمها ) ١(
 ر منطقي ال مبكن احليدة عنه التدرج يف التعليم أم ) ٢(

 . يستخدم هذا األسلوب بكثرة ويأمر أصحابه به �كان رسول اهللا  ) ٣(

   .ترك التدرج يف التعليم ، يعين عدم فهم املتعلمني للمعلم ، وامللل والسآمة ) ٤(
 ــــــــ
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 )١٢٣ / ٥ (- فتح الباري البن حجر - ٩١٩
  صحيح-٢٣٨٧٨) ٢٣٤٨٢)(٧٥٨ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٢٠
 صحيح ) ٧٤( تفسري الطربي- ٩٢١
٩٢٢ - ِريآِن ِللطَّبفِْسِري الْقُراِن ِفي تيالْب اِمعصحيح ) ٧٣( ج 



 ٣٩٢

وأحوالَهم يف تذكريهم وتعليمهم،لئالّ يملّوا،وكان يراعي      يتعهد أوقات أصحابه     � كان  
 .يف ذلك القَصد واالعتدال 

 شماِئٍل    : قَالَ اَألعا وأَب تِمعقُولُ     : سةَ يلَمس نب ِقيقش :       ـناللَِّه ب دبع ِظرتنا نلُوسا جكُن
     ةَ الناِويعم نب ِزيدا يانوٍد فَأَتعسفَقَالَ   م ِعىا    : خ؟ قُلْنا لَكُمودٍ     : مـعسم ناللَِّه ب دبع ِظرتنن .

أَفَالَ أَذْهب فَأُخِرجه ِإلَيكُم؟ قَالَ فَذَهب فَلَـم        : قَالَ  . ِفى الدارِ : أَين ترونه ؟ قُلْنا     : فَقَالَ  
ِإنى ُألخبر  : م علَينا ومعه يِزيد بن معاِويةَ ، فَقَالَ عبد اللَِّه           يلْبثْ أَنْ خرج عبد اللَِّه حتى قَا      

 - � -ِبمجِلِسكُم ، فَما يمنعِنى أَنْ أَخرج ِإلَيكُم ِإالَّ كَراِهيةُ أَنْ أُِملَّكُم ، وِإنَّ رسولَ اللَِّه                
 ٩٢٤. ِفى اَألياِم كَراِهيةَ السآمِة علَينا ِبالْموِعظَِة٩٢٣كَانَ يتخولُنا

ِإني ُألخبـر ِبمكَـاِنكُم ، ومـا        : كَانَ عبد اِهللا يخرج ِإلَينا ، فَيقُولُ        : وعن شِقيٍق ، قَالَ     
كَانَ يتخولُنا ِبالْموِعظَِة    � ِهللا  يمنعِني أَنْ أَخرج ِإلَيكُم ِإالَّ كَراِهيةُ أَنْ أُِملَّكُم ، ِإنَّ رسولَ ا           

 ٩٢٥.ِفي اَألياِم كَراِهيةَ السآمِة علَينا
يا أَبـا   : كَانَ عبد اللَِّه يذَكِّر الناس ِفي كُلِّ خِميٍس فَقَالَ لَه رجلٌ            : وعن أَِبي واِئٍل ، قَالَ      

أَما ِإنه يمنعِني ِمن ذَِلك أَني أَكْـره أَنْ         : رتنا كُلَّ يوٍم ؟ قَالَ      عبِد الرحمِن لَوِددت أَنك ذَكَّ    
          ِبيا كَانَ النِعظَِة ، كَموِبالْم لُكُموخي أَتِإنو ، ِة        � أُِملَّكُمـآمافَـةَ السخا ، ما ِبهلُنوختي

 ٩٢٦"علَينا 
يستفاد من هذا احلديث استحباب ترك املُداومِة يف اِجلد يف          ( : (٩٢٧قال احلافظ ابن حجر   

إما كـلَّ   : العمل الصاحل خشيةَ املَالل ، وإن كانت املُواظَبةُ مطلوبةً ، لكنها على قسمني              

                                      
.   أي كان يتعهدنا ، فيراعي أوقاتنا ويتطَلَّب أحوالَنا اليت ننشطُ فيها للموعظِة ، وال يفعل ذلك كلَّ يوٍم لئال نملَّ                       ٩٢٣

كان يتعهدنا أي يعلِّمنا أياماً ويدعنا بعض األيام كراهية أن نملَّ شفقةً علينا ، ليكون أخذُنا                : املَاللةُ ، واملعىن     : السآمةُ
 فوت مقصودهالل فير ومجشاٍط وِحرٍص وشوق ، ال عن ضعنه بن. 

  )٧٣٠٥ (- املكرت -وصحيح مسلم) ١١٤ (- املكرت -مسند احلميدي  - ٩٢٤
 صحيح) ٣٥٨٧)(١٤ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٢٥
  )٧٠ (- املكرت - صحيح البخارى- ٩٢٦
 ١٦٣ :١)) فتح الباري(( يف - ٩٢٧
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يوٍم مع عدم التكلُِّف ، وإما يوماً بعد يوٍم فيكون يوم الترك ألجـل الراحـة ، وخيتلـف                   
 )) .ص ، والضابط احلاجةُ مع مراعاِة وجوِد النشاطباختالف األحوال واألشخا

يا رسولَ اِهللا ، ِإنا ِإذَا كُنا ِعندك رقَّت قُلُوبنا ، وكُنا ِمـن              : قُلْنا  : وعن أيب هريرةَ ، قال      
         ا الننممشا ، وينا الدنتبجأَع اكقْنِإذَا فَارِة ، وِل اآلِخرفَقَالَ     أَه ، الَداَألواَء وونَ  : سكُونت لَو

                لَـوو ، الَِئكَةُ ِبـأَكُفِّكُمالْم كُمتافَحِدي لَصِه ِعنلَيع متاِل الَِّذي أَنلَى الْحاٍل علَى كُلِّ حع
يـا  : قُلْنا  :  كَي يغِفر لَهم ، قَالَ       أَنكُم ِفي بيوِتكُم ، ولَو لَم تذِْنبوا لَجاَء اللَّه ِبقَوٍم يذِْنبونَ          

لَِبنةٌ ِمن ذَهٍب ، ولَِبنةٌ ِمن ِفضٍة وِمالَطُهـا         : رسولَ اِهللا ، حدثْنا عِن الْجنِة ما ِبناؤها ؟ قَالَ           
الزعفَرانُ ، من يدخلْها يـنعم ،       الِْمسك اَألذْفَر ، وحصباؤها اللُّؤلُؤ أَِو الْياقُوت ، وترابها          

                     مهتـوعد دـرثَالَثَةٌ الَ ت ، هاببى شفْنالَ يو ، هابلَى ِثيبالَ ت وتمالَ ي لُدخيو ، سؤبفَالَ ي :
 علَى الْغماِم وتفْتح لَها أَبواب      اِإلمام الْعاِدلُ ، والصاِئم ِحني يفِْطر ، ودعوةُ الْمظْلُوِم تحملُ         

 بقُولُ الرياِت ، واومِحٍني: الس دعب لَوِك ونرصِتي لَأَنِعز٩٢٨."و 
فَـذَكَرنا الْجنـةَ    � كُنا ِعند رسوِل اِهللا    : وعن حنظَلَةَ التِميِمي اُألسيِدي الْكَاِتِب ، قَالَ        

لنار حتى كَأَنا رأْي عيٍن ، فَأَتيت أَهِلي وولَِدي فَضِحكْت ولَِعبت ، وذَكَرت الَِّذي كُنا               وا
         كٍْر ، فَقُلْتا بأَب فَلَِقيت تجرِفيِه ، فَخ :   افَقْتن افَقْتفَقَالَ  . ن :     ِبيالن تيفَأَت ، لُهفْعا لَنِإن 

يا حنظَلَةُ ، لَو كُنتم تكُونونَ كَمـا تكُونـونَ ِعنـِدي ،             : كَرت ذَِلك لَه ، فَقَالَ      فَذَ �
                  ، وكَذَا قَالَ هذَا ، هه وحةً نكَِلم أَو ، ِقكُمِفي طُر أَو ، ِشكُملَى فُرالَِئكَةُ عالْم كُمتافَحلَص

 ٩٢٩. ساعةً وساعةًيعِني سفْيانَ ، يا حنظَلَةُ
أَي تغير حاِلي ِبحيثُ لَا ينبِغي الْغفْلَة عنهما ِلمن آمن ِبِهما فَالْغفْلَة عنهما             ) نافَقْت  ( قَوله  

 وجود الِْإميان ِبِهما    تشِبه أَنْ تكُون ِمن الِْإنكَار الْباِطِني ِلوجوِدها وِبالْجملَِة فَقَد ِاشتبه علَيهِ          
ِفي قَلْبه ِبلَا شك وعده ِنفَاقًا وِبهذَا ظَهر أَنَّ الشك ِفي الِْإميان لَيس ِبمكَفٍِّر وِإنما الشك ِفي                 

 الْمؤِمن ِبِه هو الْمكَفِّر

                                      
 صحيح) ٧٣٨٧)(٣٩٦ / ١٦ (- صحيح ابن حبان - ٩٢٨
  )٧١٤٢ (- املكرت -وصحيح مسلم-١٧٧٥٣) ١٧٦٠٩)(٤٩ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٢٩



 ٣٩٤

الْحضور لَا يدوم عادة وعدمه لَا يضر ِفـي         نبههم علَى أَنَّ    ) لَو كُنتم كَما تكُونونَ     ( قَوله  
 وجود الِْإميان ِفي الْقَلْب والْغفْلَة ِإنما تناِفي الْحضور فَلَا يلْزم ِمنها عدم الِْإميان

ِظم ِبها أَمر الـدين     يكُون الْحضور ِلينتِظم ِبِه أَمر الدين وساعة تكُون الْغفْلَة ِلينت         ) ساعة  ( 
 ٩٣٠.والْمعاش وِفي كُلّ ِمنهما رحمة علَى الِْعباد 

لقيين أبو بكر رضي اهللا     : أنه قال    � عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول اهللا         
عنه فقلت نافق حنظلة يعين نفسه ومعىن نافق يعين صار من املنافقني ،قال ذلك ظنا منـه                 

يذكرنا  � أن ما فعله نفاق ،فقال أبو بكر وكذلك كنا إذا كنا عند النيب              رضي اهللا عنه    
باجلنة والنار حىت كأنا رأى عني، يعين كأنا نرى اجلنة والنار رأى عني من قـوة الـيقني                  

كاملشاهد، بل قد يكون أعظم ألنه خـرب         � ،وما أخرب به النيب      � حيث خيربهم بذلك    
 عليه وأعلم اخللق باهللا ،فإذا خرجنـا مـن عنـدك    من أصدق اخللق صلوات اهللا وسالمه    

 � عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ،يعين هلونا معهم ونسينا ما كنا عليه عند الـنيب               
فلما وصـال إليـه قـال     � فقال أبو بكر عن نفسه إنه يصيبه كذلك ،مث ذهبا إىل النيب        

 � بأم إذا كانوا عند الـنيب       نافق حنظلة يا رسول اهللا ،قال وما ذاك ؟ فأخربه           : حنظلة
فحدثهم عن اجلنة والنار أخذهم من اليقني كأم يروا رأى العني ولكـن إذا خرجـوا                

والذي نفسي بيده   �عافسوا األهل واألوالد والضيعات وتلهوا م نسوا كثريا فقال النيب           
كم لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم املالئكة على فرشـكم ويف طـرق           

،أي من شدة اليقني تصافحكم إكراما لكم وتثبيتا لكم، ألنه كلما زاد يقني العبد فإن اهللا                
} والَِّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم     {سبحانه وتعاىل يثبته ويقويه كما قال تعاىل        

،يعـين  سورة حممد، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وسـاعة             ) ١٧(
ساعة للرب عز وجل وساعة مع األهل واألوالد، وساعة للنفس حىت يعطـي اإلنسـان               
لنفسه راحتها ،ويعطي ذوي احلقوق حقوقهم ،وهذا من عدل الشريعة اإلسالمية وكماهلا            
أن اهللا عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل، وكذلك للنفس حق فتعطى حقها ،ولألهل                

ضيوف حق فيعطون حقوقهم ،حىت يقـوم اإلنسـان         حق فيعطون حقوقهم ،وللزوار وال    
                                      

 )٩١ / ٨ (-اجه حاشية السندي على ابن م - ٩٣٠



 ٣٩٥

جبميع احلقوق اليت عليه على وجه الراحة ،ويتعبد هللا عز وجل براحـة ؛ألن اإلنسـان إذا           
أثقل على نفسه وشدد عليها ملَّ وتعب وأضاع حقوقا كثرية ،وهذا كما يكون يف العبادة               

ذا طلـب اإلنسـان     ويف حقوق النفس واألهل والضيف يكون كذلك أيضا يف العلوم ،فإ          
العلم ورأى يف نفسه ملال يف مراجعة كتاب ما فلينتقل إىل كتاب آخـر ،وإذا رأى مـن                  
نفسه ملال من دراسة فن معٍني فإنه ينتقل إىل دراسة فن آخر ،وهكذا يريح نفسه وحيصلُ                
علما كثريا ،أما إذا أكره نفسه على الشيء حصل له من امللل والتعب ما جيعلـه يسـأم                  

رف إال ما شاء اهللا، فإن بعض الناس يكره نفسه على املراجعة واملطالعة والبحث مع               وينص
التعب ،مث يأخذ على ذلك ويكون هذا أمرا دائما له ،ويكون ديدنا له حىت إنه إذا فقـد                  

 ٩٣١"هذا الشيء ضاق صدره واهللا يؤيت فضله من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 
 ِبىِن النٍس عأَن نوا «  قَالَ - �  -وعفِّرنالَ توا ورشبوا ، ورسعالَ توا ورس٩٣٢.» ي 

 ِإذَا بعثَ أَحدا ِمن أَصحاِبِه ِفى بعِض أَمـِرِه  - � -وعن أَِبى موسى قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه    
 .٩٣٣»بشروا والَ تنفِّروا ويسروا والَ تعسروا « قَالَ 

 بالتبشِري بفضِل اهللا وعظيم ثواِبه ، وجزيل        مريف هذا احلديث األ    : ((٩٣٤قال اإلمام النووي  
عطاِئه وسعِة رمحِته ، والنهي عن التنفري بذكر التخويِف وأنواع الوعيد محضةً من غـري               

 .ضمها إىل التبشري 
لتشديِد عليهم ، وكذلك مـن      ويف هذا احلديث أيضاً بيانُ تأليِف من قَرب إسالمه وترِك ا          

قارب البلوغَ من الصبيان ومن بلَغَ ومن تاب عن املعاصـي ، كلُّهـم يتلَطَّـف ـم ،                   
 .ويدرجون يف أنواع الطاعِة قليالً قليالً 

                                      
 )٤٥ / ٢ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٩٣١
  )٦٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٣٢
  )٤٦٢٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٣٣
 ٤١ :١٢)) شرح صحيح مسلم((يف  - ٩٣٤



 ٣٩٦

وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف على التدريج ، فمىت يسر على الداخِل يف الطاعِة أو                
 فيها سهلَت عليه ، وكانت عاقبته غالباً التزايد ، ومىت عسرت عليه أوشك              املُريِد للدخولِ 

 )) .أن ال يدخل فيها ، وإن دخل أوشك أن ال يدوم أو ال يستحليها
وكذلك الزجر عن املعاصي ينبغي أن يكون بتلطـف ليقبـل،           "  :وقال احلافظ ابن حجر   

ريج، ألن الشيء إذا كان يف ابتدائه سهال حبب إىل          وكذا تعلم العلم ينبغي أن يكون بالتد      
واهللا تعـاىل  . من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا االزدياد، خبالف ضـده  

 ٩٣٥."أعلم
 حدثَ الناس كُلَّ جمعٍة مرةً ، فَِإنْ أَبيت فَمرتيِن ، فَِإنْ أَكْثَـرت            : وعِن ابِن عباٍس ، قَالَ      

                 ِهملَيع قْطَعِديٍث فَتِفي ح مهو مأِْت الْقَولَا تآنَ ، وذَا الْقُره اسلَّ النملَا تاٍت ، ورفَثَلَاثَ م
حِديثَهم ، ولَِكن أَنِصت فَِإذَا أَمروك فَحدثْهم وهم يشتهونه ، ِإياك والسجع ِفي الـدعاِء               

 ٩٣٦وأَصحابه لَا يفْعلُونَ ذَِلك ، رواه الْبخاِري   � ني عِهدت رسولَ اللَِّه فَِإ
سِمعت عمر بن الْخطَّاِب ، رِضي اللَّـه عنـه   : وعن عبيِد اللَِّه بِن عِدي بِن الِْخياِر ، قَالَ      

انتِعش نعشك اللَّـه    : بد ِإذَا تواضع ِللَِّه رفَع اللَّه ِحكْمته ، وقَالَ          ِإنَّ الْع : علَى الِْمنبِر يقُولُ    
فَهو ِفي عيِنِه حِقري وِفي أَعيِن الناِس كَِبري ، وِإذَا تكَبر وعدا طَوره وهصه اللَّه ِإلَى الْأَرِض ،                  

لَّه فَهو ِفي نفِْسِه كَِبري وِفي أَعيِن الناِس حِقري حتى لَهو أَحقَر ِفـي              اخسأْ أَخساك ال  : فَقَالَ  
فَقَـالَ  : أَيها الناس لَا تبغضوا اللَّه عز وجلَّ ِإلَى ِعباِدِه ، قَالَ  : الناِس ِمن الِْخنِزيِر ، ثُم قَالَ       

يجِلس أَحدكُم قَاصا فَيطَولُ علَى الناِس حتى       : لَحك اللَّه ؟ ، قَالَ      وكَيف ذَِلك أَص  : قَاِئلٌ  
                 ما هم ِهمِإلَي ضغبى يتاِس حلَى النلُ عطَوا فَيامِإم كُمدأَح قُوميِفيِه ، و ما هم ِهمِإلَي ضغبي

 ٩٣٧"ِفيِه 

                                      
 )١٦٣ / ١ (-فتح الباري البن حجر  - ٩٣٥
٩٣٦ -       ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدالْم <<لَاِل       بافَةَ الْمخالِْعلِْم مِعظَِة ووِل ِبالْموخالت وصحيح  ) ٤٨٨(>>اب

  )٦٣٣٧ (- املكرت -البخارى
٩٣٧ - ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدحسن) ٤٨٩( الْم 



 ٣٩٧

: ةَ ، أَنَّ عبيد بن عميٍر ، دخلَ علَى عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها ، فَقَالَـت                 وعِن ابِن أَِبي ملَيكَ   
: نعـم ، قَالَـت      : عمير بن قَتادةَ ؟ قَالُوا      : عبيد بن عميٍر ، فَقَالَت      : من هذَا ؟ ، فَقَالُوا      

فَِإياك وِإملَـالَ   : نعم يا أُم الْمؤِمِنني ، قَالَت       : يك ؟ ، قَالَ     أَحدثَ أَنك تجِلس ويجلَس ِإلَ    
 مقِْنيطَهتاِس و٩٣٨"الن 

حدثَ الْقَوم ِإذَا أَقْبلَت علَيك قُلُوبهم ، فَـِإذَا         : قَالَ عبد اللَِّه    : وعن عاِصٍم الْأَحوِل ، قَالَ      
   كنع فَترصان       فَقَالَ لَه ، مثْهدح؟ ، قَالَ       : ، فَلَا ت ةُ ذَِلكلَاما عمو :     ـكقُوا ِإلَيـدِإذَا أَح

                ـكنع فَتـرصٍض فَقَِد انعلَى بع مهضعكَأَ بفَِإذَا ات ، مهقُلُوب كلَيع لَتأَقْب فَقَد مهارصأَب
 مثْهدحفَلَا ت ، مه٩٣٩"قُلُوب 

كَانَ مطَرف يحدثُ ِبالْحِديِث ثُم يقْطَعه ، ونحن نشتِهيه ،          : وعن غَيلَانَ بِن جِريٍر ، قَالَ       
 ٩٤٠"هو أَسرع ِلرجعِتكُم ِإلَي : " فَنقُولُ لَه ِفي ذَِلك ، فَيقُولُ 

، ويحـدثُهم فَـِإذَا      �  أَصحاب رسوِل اللَّـِه      كَانَ رجلٌ يجاِلس  : وعِن الزهِري ، قَالَ     
ِإنَّ الْأُذُنَ مجاجةٌ وِإنَّ ِللْقَلِْب حمضةً أَلَا فَهاتوا ِمـن          : " أَكْثَروا وثَقُلَ علَيِه الْحِديثُ ، قَالَ       

 اِديِثكُمأَح أَو اِركُمع٩٤١"أَش 
 "أَحِمضونا : انَ الزهِري ِإذَا سِئلَ عِن الْحِديِث ، يقُولُ كَ: وعن يعلَى بِن عبيٍد ، قال 

    دمو أَحـى               :  قَالَ أَبعرفَت ، هأَمسِت فَتبالن لَا ِمنا خم وهلَّةَ وى الْخعرأَنَّ الِْإِبلَ ، ت ذَِلكو
      اش هِمن فَِإذَا أَكَلَت قورالش وهو ضملَّـِة ، فَكَـذَا قَـالَ            الْحِإلَى الْخ درلَّةَ فَتِت الْخهت :

 ا أَيونِمضأَح :فْسالن حفَتتى تتِديِث حالْح رِديِث غَيلُطُوا ِبالْح٩٤٢اخ 
 ٩٤٣"ِديِث نقْلُ الصخِر أَيسر ِمن تكِْريِر الْح: سِمعت الزهِري ، يقُولُ : وعن معمر ، قَالَ 

                                      
٩٣٨ - ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح) ٤٩٠( الْم 
٩٣٩ -الْم  ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخصحيح) ٤٩١(د 
٩٤٠ - ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدحسن)٤٩٢( الْم 
٩٤١ - ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح) ٤٩٣( الْم 
٩٤٢ - ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح) ٤٩٤( الْم 
٩٤٣ -  ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح) ٤٩٥(الْم 



 ٣٩٨

خذُوا ِمن الْعمِل ما تِطيقُونَ ، فَِإنَّ اللَّه الَ يملُّ حتى           :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وقَالَت عاِئشةُ   
    لُّوا ، قَالَتموِل اِهللا       : تساِل ِإلَى رماَألع بكَانَ أَحكَـانَ          � وِإنْ قَلَّ ، وِه ، ولَيع اما دم

الَِّذين هم علَـى    {: قَالَ اللَّه عز وجلَّ     : يقُولُ أَبو سلَمةَ    : ى صالَةً دام علَيها قَالَ      ِإذَا صلَّ 
 ٩٤٤: ].املعارج [} صالَِتِهم داِئمونَ

    ةَ قَالَتاِئشع نولُ اِهللا    : وعسكَانَ ر �        ـِه ، ولِّي ِإلَيصِل فَيا ِباللَّيِصريح ِجرتحي  ـطُهسبي
ويصلُّونَ ِبصالَِتِه حتـى     � فَجعلَ الناس يثُوبونَ ِإلَى النِبي      : ِبالنهاِر فَيجِلس علَيِه ، قَالَ      

للَّـه  أَيها الناس ، خذُوا ِمن اَألعماِل ما تِطيقُونَ ، فَِإنَّ ا: فَأَقْبلَ علَيِهم فَقَالَ  : كَثُروا ، قَالَ    
 ٩٤٥.الَ يملُّ حتى تملُّوا ، وِإنَّ أَحب اَألعماِل ِإلَى اِهللا ما دام وِإنْ قَلَّ

 قَالَت كَانت ِعنِدى امرأَةٌ ِمن بِنى أَسـٍد فَـدخلَ علَـى    - رضى اهللا عنها  -وعن عاِئشةَ   
فَذُِكر ِمن صـالَِتها    . لْت فُالَنةُ الَ تنام ِباللَّيِل      قُ. » من هِذِه   «  فَقَالَ   - �  -رسولُ اللَِّه   

 ٩٤٦.» مه علَيكُم ما تِطيقُونَ ِمن اَألعماِل ، فَِإنَّ اللَّه الَ يملُّ حتى تملُّوا « فَقَالَ 
 يصوم  - �  - يكُِن النِبى     حدثَته قَالَت لَم   - رضى اهللا عنها     -وعن أَِبى سلَمةَ أَنَّ عاِئشةَ      

خذُوا ِمن الْعمِل ما    « شهرا أَكْثَر ِمن شعبانَ ، فَِإنه كَانَ يصوم شعبانَ كُلَّه ، وكَانَ يقُولُ              
   ِبىالَِة ِإلَى النالص بأَحلُّوا ، ومى تتلُّ حمالَ ي ِطيقُونَ ، فَِإنَّ اللَّهـِه  - �  -تلَيع وِوما دم 

 ِإنْ قَلَّتا » ، وهلَيع ماوالَةً دلَّى صكَانَ ِإذَا ص٩٤٧.  و 
وِفيـِه   � وكَيف يجوز لَكُم أَنْ تقْبلُوا هذَا عن رسوِل اِهللا          : فَقَالَ قَاِئلٌ : " قال الطحاوي   

       اٍل مالَى ِفي حعلَِل إلَى اِهللا تافَةُ الْمِصفَاِتِه ؟، فَكَـانَ           إض ِمن سلَياِهللا و نٍف عتنم ذَِلكا و
جوابنا لَه ِفي ذَِلك أَنَّ الْملَلَ منتٍف عِن اِهللا كَما ذَكَر ولَيس ما توهمه، ِمما حِمـلَ علَيـِه                 

       ِعن وا همِإنو ،مهوا تِديِث كَمذَا الْحأِْويلُ هـوِل اِهللا          تسِل رلَى قَوِة عِل الِْعلِْم ِفي اللُّغأَه د 

                                      
 صحيح) ٣٥٣) (٦٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٤
 - املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٥٨٦١ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٢٥٧١) (٣١٠ / ٦ (- صحيح ابن حبان     - ٩٤٥

)١٨٦٣( 
 )١١٥١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٤٦
  )١٩٧٠ (- املكرت - صحيح البخارى- ٩٤٧



 ٣٩٩

�  " :      مِللْتلُّ اُهللا إذَا ممـلَّ،           " لَا يجو زع هوٍم ِمنهوم رغَيو كُما ِمنومهولَلُ مإذْ كَانَ الْم
        اِس ِعنِن النلَى أَلْساِري عالْكَلَاِم الْج كَانَ ِمثْلُ ذَِلكلَـى       وِة عِبالْقُو هِصفُوني نم ِفِهمصو د

               سلَي همصخ قَِطعنى يتِمِه حصِة خومصخ نفُلَانٌ ع قَِطعنِة ِبِه لَا ياعرالْبو هلَاغَِة ِمنالْبالْكَلَاِم و
نهم لَو كَانوا يِريدونَ ذَِلك لَـم يثِْبتـوا         يِريدونَ ِبذَِلك أَنه ينقَِطع بعد انِقطَاِع خصِمِه ؛ ِلأَ        

         مهلَِكـنو هـمصخ قَطَعا انِمِه كَمصِقطَاِع خِقِب انِبع قَِطعنفَِضيلَةً إذْ كَانَ ي فُوهصِللَِّذي و
         مصخ قَطَعا انِمِه كَمصِقطَاِع خان دعب قَِطعنلَا ي هونَ أَنِريدِة       يالْقُـو كُونَ ِمني هأَنو ،هنع ه

واِلاضِطلَاِع ِبخصومِتِه بعد انِقطَاِع خصِمِه عنها كَِمثِْل ما كَانَ علَيِه ِمنها قَبـلَ انِقطَـاِع               
وِإنَّ " ُهللا حتى تملُّوا    لَا يملُّ ا  : "  � خصِمِه عنها فَِمثْلُ ذَِلك، واُهللا أَعلَم قَولُ رسوِل اِهللا          

أَي إنكُم قَد تملُّونَ فَتنقَِطعونَ، واُهللا بعد ملَِلكُم وانِقطَاِعكُم علَى          " اَهللا لَا يملُّ حتى تملُّوا      
ِقطَاِع عاِلانلَِل وِتفَاِء الْمان ِمن لَ ذَِلكا قَبهلَياِل الَِّتي كَانَ عالْحِفيقوِباِهللا التو ،ه٩٤٨"ن 

     اللَّه هِحمأَذًى           : " وقَالَ الكالباذي رو ، لُـهمعـٍل يمع اِن ِمنسِللِْإن ِرضعي هركَرلَالُ تالْم
               ـجضى يتِفيِه ، ح بعلُ التمحتيِه ، ولَيع ِبرصفَي ، هِصيبٍب يعتو ، هِمن قُهلْحي    ، ـأَمسيو ر

                دعِع بِللطَّب ِرضعٌء ييش وهةً ، وأَمسو ها ِمنرجضت هفُضريو ، ِتثْقَالًا لَهلَ اسمالْع ذَِلك كرتفَي
           تخم اِئعلَى طَبوِع عطْباِن الْمسِذِه ِصفَةُ الِْإنهِتِه ِفيِه ، وغْبرِء ويـاٍف ،    ِإيثَاِرِه ِللشصأَوِلفَةَ و

                  ا ِمـننـدِعن ومفْهالْم اهنعم وزجلَا يو ، ِبِصفٍَة لَه سلَالُ لَيا ، فَالْما كَِبريلُوا عهنالَى ععتيو
ِذي يضعف ِمن   أَوصاٍف يلْحقُه الْملَالُ ِمن الْمحدِثني علَيِه ، وهو ِصفَةُ الِْإنساِن الْمطْبوِع الَّ           

ِإنَّ اللَّه  : "  � فَمعنى قَوِلِه   . تحمِل ما يعِرض لَه ، ويثْقُلُ علَيِه ، ويؤوده شيٌء ، ويؤِذيِه             
الصفَِة ِفـي  ، لَيس علَى الْغايِة ، والتوِقيِت ، ويوصف هو تعالَى ِبهِذِه      " لَا يملُّ حتى تملُّوا     

وقٍْت ، أَو ِعند تغيٍر ، بلْ هو علَى النفِْي عنه ، والتبِرئَِة لَه ِمنه ، فَيجوز أَنْ يكُونَ معنـى                     
لُّونَ ، كَأَنه   لَا يملُّونُ ، ولَا يملُّ ، بلَّ تم       : ، وتملُّوا بلْ تملُّوا ، أَي       " حتى تملُّوا   : " قَوِلِه  

الْملَالُ لَكُم ِصفَةٌ ، وهِذِه الصفَةُ لَاِحقَةٌ ِبكُم ِإذَا تكَلَّفْتم الْأَعمالَ ، وأَكْرهتم علَيها              : يقُولُ  
              وِشكِه ، فَيلَيع متربصِب ِفيِه ، وعالت ِمن قُكُملْحا يم ملْتمحتو ، كُمفُوسا   نهنع فعضِإنْ ي

قُواكُم تستثِْقلُوها ، وتضجروا ِمنها ، فَترفُضوا اسِتثْقَالًا لَها ، واسِتعراضا ِمنها ، وزهدا ِفيها        
                                      

 )١١٨ / ٢ (-شرح مشكل اآلثار  - ٩٤٨



 ٤٠٠

به هِذِه الْآفَات ، ولَا     ، ورغْبةً عنها ، وبغضا لَها ، فَلَا تعودوا ِإلَيِه ، واللَّه تعالَى جده لَا يِصي               
يعتِرض لَه هِذِه الْعواِرض ، فَلَا يصِرفُكُم عما تكَلَّفُونَ ، ولَا ينهاكُم عما تعملُـونَ ، ولَـا                  

، بلْ يِصيبكُم ذَِلك ،     يحولُ بينكُم ، وبينها كَراهةً لَها ، واسِتثْقَالًا ِمنه ِإياها ، وبغضا لَها              
         كُـمبـةَ رونَ طَاعِغضبتو ، لَاكُموةَ ممثِْقلُونَ ِخدتستو ، كُمبةَ رادكُونَ ِعبرتكُونَ ، فَترتفَت

"٩٤٩ 
هذا حض علـى    )) : عليكم من األعمال ما تطيقون       : ((  � قوله    : " وقال القرطيب   
وسبب ذلك  . فل ، ويتضمن الزجر عن التشديد ، والغلو فيها          النوا] أعمال[التخفيف يف   

أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط ، فيكثر الثواب لتكرار العمل ، وفراغ القلب ،               : 
 .خبالف الشاق منها ، فإنه يكون معه التشويش واالنقطاع غالبا 

فإن املالل فتور عن    .  اهللا تعاىل    ظاهره حمالٌ على  )) : فإن اهللا ال ميلّ  حىت متلوا        : (( وقوله  
تعب ، وألَم عن مشقة ، وكل ذلك حمال على اهللا تعاىل ، وإمنا أطلق هنا على اهللا تعـاىل                    

فمن { :، و } ومكروا ومكر اهللا    { : على جهة املقابلة اللفظية جمازا ؛ كما قال اهللا تعاىل           
عمن مـلَّ   [ا كان يقطع ثوابه     أنه تعاىل مل  ] : جمازه[، وجهة } اعتدى عليكم فاعتدوا عليه   

 ٩٥٠".وقَطَعه ؛ عبر عن ذلك بامللل ؛ من باب تسمية الشيء باسم سببه] من العمل
وفيه احلث على االقتصاد يف العبادة، والنهي عن التعمق فيها،          :  " وقال احلافظ ابن حجر     

تنفـل النسـاء يف     وجـواز   .وفيه إزالة املنكر باليد واللسان    .واألمر باإلقبال عليها بنشاط   
 .املسجد

إشارة إىل كراهة ذلك خشية الفتور واملـالل علـى          " مه"يف جواب ذلك     �  ويف قوله   
 ٩٥١."فاعله لئال ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه

وفيه أن من أجهد نفسه يف شيء من العبادة خشي عليـه أن             : "  وقال احلافظ ابن حجر     
 تركه، واملداومة على العبادة وإن قلت أوىل من جهد النفس يف كثرا إذا              ميل فيفضي إىل  

                                      
٩٤٩ -  اِذياِر ِللْكَلَابياِني الْأَخعى ِبممساِئِد الْمالْفَو رح١٦٧(ب(  
 )٤٧ / ٧ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٩٥٠
 )٣٧ / ٣ (-فتح الباري البن حجر  - ٩٥١



 ٤٠١

 انقطعت، فالقليل الدائم أفضل من الكثري املنقطع غالبا، وقد تقدم الكالم علـى مداومتـه     
 ٩٥٢."على صالة التطوع يف باا �

 :اخلالصة 
 .ينبغي على املعلم أن ال يكثر من الدروس على طالبه خشية مللهم  ) ١(
 ملَّ طالب العلم من الدرس والتحصيل ضعف استيعابه وفهمهإذا  ) ٢(

ينبغي ختول املتعلمني باملوعظة ، وال بد من مراعاة ظروفهم وحاجـاتيهم ،              ) ٣(
 .واستعدادام 

 ــــــــــــ
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طَبني والسـائلني،فكان   شديد املراعاة للفروِق الفردية بني املتعلِّمني مـن املُخـا          � كان  
يخاِطب كلَّ واحٍد بقدِر فَهِمه ومبا يالِئم مرتلته،وكان يحاِفظ على قُلوِب املبتدئني،فكان            

 .وكان جييب كلَّ سائٍل عن سؤاِلِه مبا يهمه ويناِسب حالَه . ال يعلِّمهم ما يعلِّم املنتهني 
     ب سا أَنثَندةَ قَالَ حادقَت نع     ِبىاِلٍك أَنَّ النم ِل قَالَ       - �  -نحلَى الرع ِديفُهاذٌ رعما «  وي

قَالَ لَبيك يـا    . » يا معاذُ   « قَالَ  . قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَِّه وسعديك       . » معاذُ بن جبٍل    
 كيدعسولَ اللَِّه وسثَالَثًا . ر. 

ِمن أَحٍد يشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه ِصدقًا ِمن قَلِْبِه ِإالَّ حرمه                 ما  « قَالَ  
 »ِإذًا يتِكلُوا   « قَالَ يا رسولَ اللَِّه ، أَفَالَ أُخِبر ِبِه الناس فَيستبِشروا قَالَ            . » اللَّه علَى الناِر    

  .  ٩٥٣وأَخبر ِبها معاذٌ ِعند موِتِه تأَثُّما. 

                                      
 )٢١٥ / ٤ (-جر فتح الباري البن ح - ٩٥٢
 )١٢٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٥٣



 ٤٠٢

أي ال تبشرهم بذلك فإم يمتِنعون من العمل اعتماداً على ما يتبادر من ظاهِره مـن أن                 
جمرد الشهادِة بالوحدانية والرسالِة تكفي للنجاة من النار ، وال ينتِبهون إىل ان املراد اإلتيانُ               

تني مع أداِء حقوقهما من إطاعِة اهللا وإطاعِة رسوِله يف الشـرائِع واألحكـامِ ويف               بالشهاد
احلديث بيانُ وجوِب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيهم الضبطُ وصـحةُ الفهـم ، وأن ال          
يبذَل ملن ال يستأهلُه من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص واالتكال لتقصِري فهِمه ، قالـه                

٩٥٤))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( العيين يف البدر 
يؤخذ من منع معاذ مـن  : قال العلماء )) : ((شرح البخاري((وقال احلافظ ابن رجب يف  

تبشري الناس لئال يتِكلوا ، أن أحاديثَ الرخص ال تشاع يف عموِم الناس ، لـئال يقْصـر                  
      ها مِمعا، وقد س هم عن املُراِدإالّ اجتهاداً يف العمل وخشيةً هللا          فهم ددزوجلَّ  عاذ فلم ي عز

 .٩٥٥)) ، فأما من مل يبلُغ مرتلته فال يؤمن أن يقَصر اتكاالً على ظاهر هذا اخلرب
وعلى هذا املنوال من ترِك التحديث لكلِّ واحٍد بكلِّ شيء ، جرى عملُ الصحابة ، فمن                

حدثُوا الناس ِبما يعِرفُونَ ، أَتِحبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّـه          :  عِلى   بعدهم من أهل العلم ، وقَالَ     
 ولُهسر٩٥٦"و 

أَيهـا النـاس أَتِريـدونَ أَنْ       : سِمعت عِليا ، علَيِه السلَام يقُولُ       : وعن أَِبي الطُّفَيِل ، قَالَ      
دح ولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ يِكرنا يوا معدِرفُونَ ، وعا يِبم اس٩٥٧"ثُوا الن 

أي يشتِبه عليهم فهمه ، وأما      ) ما ينِكرون (أي يفهمون ، وقولُه     ) مبا يعرفون (واملراد بقوله   
، فذلك ألن الشخص إذا سِمع ما ال يفهمـه ومـا ال             ) أن يكذَّب اُهللا ورسولُه   (... قولُه  

 كانه يعتقد استحالته جهالً ، فال يصدق وجوده ، فإذا ذُِكر له مثلُ هذا عن النيب                يتصور إم 
 .تكذيب هللا عز وجل  � ، يلزم منه تكذيبه ، ويف تكذيِب النيب  �

                                      
٢٠٨ :٢ - ٩٥٤ 
  .٥٨٨ :١للعالّمة شبري أمحد العثماين )) فتح امللهم شرح صحيح مسلم((كذا يف  - ٩٥٥
  )١٢٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٥٦
٩٥٧ -  ِقيهيى ِللْبرِن الْكُبنلُ ِإلَى السخدصحيح ) ٤٩٧(الْم 



 ٤٠٣

. فيه دليل على أن املُتشاِبه ال ينبغي أن يذكَر عنـد العامـة   : ((٩٥٨قال احلافظ ابن حجر  
ما أنت مبحدٍث قوماً حديثاً ال تبلُغه عقولُهم        : مسعوٍد رضي اهللا تعاىل عنه      ومثلُه قولُ ابن    

وممن كَِره التحديث ببعٍض دون بعٍض أمحد يف األحاديث اليت          ،  ٩٥٩إالّ كان لبعِضهم فتنةً     
ظاهرها اخلروج على السلطان ، ومالك يف أحاديث الصفات ،  أي اليت يوِهم ظاهرهـا                

وضابطُ ذلك أن   ...و يوسف يف الغرائب ، وِمن قبِلهم أبو هريرة ، وحذيفةُ            التشبيه  ، وأب   
يكون ظاهر احلديث يقَوي البدعةَ ، وظاهره يف األصل غري مراٍد ، فاإلمساك عنه عند من                

 )) .يخشى عليه األخذُ بظاِهره مطلوب ، واهللا أعلم
م مقدار عقِل الطالب وفهِمه ، فيعطيه ما        وهذا أصلٌ عظيم يف باب التعليم ، أن يراعي املُعلِّ         

 .يتحمله عقلُه ، ويمِسك عنه ما وراء ذلك 
من وظائف املُعلِّم أن يقتِصر باملتعلِّم على قـدر          : ((٩٦٠قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل     

 ، اقتداًء يف ذلك بسـيد       فهِمه ، فال يلقي إليه ما ال يبلُغه عقلُه فينفِّره أو يخبطُ عليه عقله             
 فقد كان يراعي ذلك يف تعليِمه وحتديِثه ووعظه  ، فليبثَّ إليه احلقيقة إذا عِلم                 � البشر  

 .أنه يستِقلُّ بفهِمها 
وال ينبغي أن يفشي العاملُ كلَّ ما يعلَم إىل كلِّ أحد ، هذا إذا كان يفهمه املتعلِّم ومل يكن                   

قـوت  (( ، فكيف فيما ال يفهمه؟ ولذلك قيل  قائله أبو طالب املكي يف               أهالً لالنتفاع به  
ِكلْ لكل عبٍد ِمبعياِر عقِله ، وِزنْ له مبيزان فهِمه ، حىت تسلَم منه وينتِفـع                ))  : ((القلوب

 .بك ، وإالّ وقَع اإلنكار لتفاوِت اِملعياِر 
، تنبيهاً على أنَّ حفظَ العلم ممن يفِسده        ) كموال تؤتوا السفَهاَء أموالَ   : (وقد قال اهللا تعاىل     

 .ويضره أوىل ، وليس الظلم يف إعطاء غِري املُستحق بأقلَّ من الظلِم يف منع املُستِحق 

                                      
 ٢٢٥ :١))  الباريفتح((يف  - ٩٥٨
 )١٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٥٩
 ٥٨  ٥٧ :١)) إحياء علوم الدين((يف  - ٩٦٠



 ٤٠٤

واملتعلِّم القاصر ينبغي أن يلقي إليه اجلَلي الالئق به ، وال يذكر لـه أنَّ وراَء هـذا                  : قال  
ره عنه ، فإن ذلك يفتر رغبته يف اجلَلي ، ويشوش عليه قلبه ، ويوِهم إليه                تدقيقاً وهو يدخِ  

 .البخلَ به عنه ، إذ يظُن كلُّ أحٍد أنه أهلٌ لكلِّ علٍم دقيٍق 
بل ال ينبغي ان يخاض مع العوام يف حقائق العلوِم الدقيقِة ، بل يقتصر معهم على تعلـيم                  

 يف الصناعاِت اليت هم بصدِدها ، ويمُأل قُلوبهم من الرغبة والرهبة            األمانةالعباداِت وتعليم   
يف اجلنة والنار ، كما نطَق به القرآن ، وال يحرك عليهم شبهةً فإنه رمبا تعلَّقـت الشـبهةُ    

  . انتهى خمتصراً )) . بقلبه ويعسر عليه حلُّها فيشقى ويهِلك
 .مث ، واملراد اإلمث احلاصل من ِكتماِن العلم أي تجنباً لإل) تأثُّماً(قولُه 

 � وإخبار معاٍذ بذلك عند موِته مـع أن الـنيب   : ((قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح يف        
أنه منعه من التبشِري العام خوفاً من أن يسمع         : منعه من أن يخِبر به الناس ، وجهه عندي          

 .لم فيغتر ويتِكلَ ذلك من ال ِخربةَ له وال ع
به على اخلصوص من أَِمن عليه االغترار واالتكالَ من أهـِل املعرفـِة              � ومع ذلك أخرب    

باحلقائق ، فإنه أخبر به معاذاً ، فسلَك معاذ هذا املَسلَك ، وأخرب به من اخلاصِة مـن رآه                   
  .٩٦١)) أعلمأهالً لذلك تأثُّماً من أن يكتم علماً أهلَه ، واهللا

يـا  : ، فَجاَء شاب فَقَالَ      � كُنا ِعند النِبي    : وعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن الْعاِصي ، قَالَ          
نعم : أُقَبلُ وأَنا صاِئم ؟ قَالَ      : الَ ، فَجاَء شيخ فَقَالَ      : رسولَ اِهللا ، أُقَبلُ وأَنا صاِئم ؟ قَالَ         

قَد عِلمت ِلم نظَر بعضـكُم ِإلَـى        :  � فَنظَر بعضنا ِإلَى بعٍض ، فَقَالَ رسولُ اِهللا         : لَ  قَا
هفْسن ِلكمي خيٍض ، ِإنَّ الشع٩٦٢.ب 

أي فال يخشى عليه إفساد الصوم بالوقوع يف اجلماع ، خبالف           )) إن الشيخ يمِلك نفسه   (
  جرفقد ي ه          الشابعليه صوم فِسده التقبيلُ إىل اجلماِع أو اإلنزاِل في .    اجلـواب لَففـاخت

 .الختالف حاِل السائلَِني 

                                      
 ١٨٥ص )) شرح صحيح مسلم(( - ٩٦١
 حسن) ١٦٤٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٠٦( والصحيحة ) ٦٧٣٩)(٦٤٥ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٦٢



 ٤٠٥

: ، يستأِْذنه ِفي الِْجهاِد ، فقَـالَ      � جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قالَ        
 ٩٦٣."فَِفيِهما فَجاِهد: الَ نعم ، قَ: أَحي واِلداك ؟ قَالَ 

يـا رسـولَ اِهللا     : ، فقَالَ    � جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اِهللا      : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قَالَ        
 ٩٦٤."فَِفيِهما فَجاِهد: نعم ، قَالَ : لَك أَبواِن ؟ قَالَ : أُجاِهد ؟ فقَالَ 

      دهأي إن كان لك أبوان فأبِلغْ ج           مقام لك قوممها واإلحساِن إليهما ، فإن ذلك يك يف بر
 .قتاِل العدو واجلهاد 

وعن يِزيد بِن أَِبى حِبيٍب أَنَّ ناِعما مولَى أُم سلَمةَ حدثَه أَنَّ عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعـاِص                
 فَقَالَ أُباِيعك علَى الِْهجرِة والِْجهاِد أَبتِغى اَألجر ِمـن       - � -قَالَ أَقْبلَ رجلٌ ِإلَى نِبى اللَِّه       

فَتبتِغى اَألجر ِمـن  « قَالَ . قَالَ نعم بلْ ِكالَهما . »فَهلْ ِمن واِلديك أَحد حى      « قَالَ  . اللَِّه
 ٩٦٥.»ك فَأَحِسن صحبتهما فَارِجع ِإلَى واِلدي« قَالَ . قَالَ نعم. »اللَِّه 

 � من احلض على اجلهاِد واهلجرِة والترغيِب فيهما،ولكنه         � هذا مع ما عِرف عن النيب       
 الحظَ حالَ هذا الساِئل خبصوِصِه،فرأى ِبر الوالديِن أهم وأفضلَ يف حقه من اجلهاد 

باب واسع له   : هم وقُدراِتهم   الختالف أحواِل السائلني وظُروفِ    � واختالف أجوبِة النيب    
 .أمثلةٌ كثرية يف كتب السنة املُطهرة 

املختِلفةُ ألناٍس طَلَبوا منه الوصيةَ،فأوصى كلَّ واحٍد بغري مـا           � ومن ذلك وصايا النيب     
 .أوصى به األخر،ووجه ذلك يرِجع إىل اختالف أحواِل الذين سألوه الوصيةَ 

اتِق اللَّه حيثُما كُنت ، وأَتِبِع السيئَةَ الْحسنةَ تمحها         : : قَالَ لَه    � نِبي  عن أَِبي ذَر ، أَنَّ ال     
 ٩٦٦.، وخاِلِق الناس ِبخلٍُق حسٍن

                                      
 - املكـرت    -وصحيح مسـلم   ) ٣٠٠٤ ( - املكرت   -وصحيح البخارى ) ٣١٨)(٢١ / ٢ (-صحيح ابن حبان     - ٩٦٣

)٦٦٦٨(  
 )٥٩٧٢ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٤٢٠) (١٦٤ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ٩٦٤
  )٦٦٧١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٦٥
  صحيح لغريه-٢١٦٨١) ٢١٣٥٤)(١٦٥ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٦٦



 ٤٠٦

         ِبىلٌ ِإلَى النجاَء رةَ قَالَ جريرأَِبى ه نوع- � -      لَىع كِْثرالَ تئًا ويِنى شلِّملِّـى    قَالَ علَع 
 ٩٦٨.»الَ تغضب « فَردد ذَِلك ِمرارا كُلُّ ذَِلك يقُولُ . »الَ تغضب « قَالَ . ٩٦٧أَِعيِه

ال تتعرض ألسباب الغضب ، ولألمـور الـيت         : معناه  : ((قال اخلطايب   ) ال تغضب (قولُه  
            مِكنيف اإلنسان ال ي طبوعالغضب م الغضب ، إذ نفس ِلبجه من ِجِبلَِّتـه ، أو      تإخراج

  .٩٦٩))ال تفعلْ ما يأمرك الغضب ويحِملُك عليه من األقواِل واألفعال: معناه 
 فَقَالَ دلَِّنى علَى عمـٍل      - �  - أَنَّ أَعراِبيا أَتى النِبى      - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    

تعبد اللَّه الَ تشِرك ِبِه شيئًا ، وتِقيم الصالَةَ الْمكْتوبـةَ ،            «  قَالَ   .ِإذَا عِملْته دخلْت الْجنةَ     
قَالَ والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه الَ أَِزيد علَى هذَا        . » وتؤدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ       

 .     ِبىلَّى قَالَ النا وِإلَـى             « - �  -فَلَم ظُرنِة فَلْينِل الْجأَه ٍل ِمنجِإلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم
 ٩٧٠.» هذَا 

ومراد األعرايب أنه ال يزيد على الصالة املكتوبة ، والزكاة املفروضة ، وصيام رمضـان ،                
م وواجباته  وحج البيت شيئاً من التطوع ، ليس مراده أنه ال يعمل بشيٍء من شرائٍع اإلسال              

غري ذلك ، وهذه األحاديثُ مل يذكر فيها اجتناب احملرمات ؛ ألنَّ السائل إنما سأله عـِن                 
 ٩٧١.األعمال اليت يدخل ا عاِملُها اجلنة 

لرجـاِل  من خير ا: أَعراِبياِن ، فَقَالَ أَحدهما  � أَتى النِبي  : وعن عبِد اِهللا بِن بسٍر ، قَالَ        
      ِبي؟ قَالَ الن دمحا مي �  :           ـرقَالَ اآلخو ، لُهمع نسحو ، هرمطَالَ ع نم :   اِئعـرِإنَّ ش

                                      
 . أي أحفَظُه وأعِقلُه  - ٩٦٧
 هذَا حِديثٌ حسن صِحيح   )٢١٥٢ (- املكرت -سنن الترمذى - ٩٦٨
  .١٦٤ :٢٢للبدر العيين )) عمدة القاري((كذا يف  - ٩٦٩
  )١١٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٣٩٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٧٠

غي التحفُّظُ يقولُها بعض الناس يف بعض الصاحلني ، ولكن ينب) فلينظُر إىل هذا.. من سره أن ينظر : (هذه اجلملة املبشرة 
من قوهلا ، ألن فيها اجلزم والقطع ملن قيلَت فيه بانه من أهل اجلنة ، وهذا ال يعلمه إالّ اُهللا ورسولُه بـوحي اهللا لـه ،                           

 )٦٩ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم . فاقتضى التنبيه 
 )٦ / ٢٤ (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ٩٧١



 ٤٠٧

الَ يزالُ ِلسانك رطْبا ِمن ِذكِْر      : اإلِِسالَِم قَد كَثُرت علَينا ، فَباب نتمسك ِبِه جاِمع ؟ قَالَ            
 ٩٧٢."عز وجلاللَِّه 

 جاَء أَعراِبياِن ِإلَى رسوِل اِهللا     : سِمعت عبد اِهللا بن بسٍر يقُولُ       : وعن عمِرو بِن قَيٍس ، قَالَ       
من طَالَ عمـره ، وحسـن    : يا رسولَ اِهللا ، أَي الناِس خير ؟ قَالَ          : ، فَقَالَ أَحدهما     �

يا رسولَ اِهللا ، ِإنَّ شراِئع اإلِِسالَِم قَد كَثُرت علَي ، فَمرِني ِبأَمٍر أَتثَبت              : لَ اآلخر   عملُه وقَا 
 ٩٧٣."الَ يزالُ ِلسانك رطْبا ِمن اِهللا عز وجلَّ: ِبِه ، فَقَالَ 

نها قول ال إله إال اهللا      فاملعىن أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل ،أما الفرائض فال يغين ع           " 
وال غريه، الفرائض البد منها أما النوافل إذا شق على اإلنسان بعضها فالذكر قد يسد مـا         

 " ..حيصل به اخللل
فذكر اهللا عز وجل من أفضل األعمال وأوفاها وأحبها إىل اهللا عز وجل بل هو من أسباب                 

الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه        يا أَيها   {الثبات عند اللقاء كما قال اهللا تعاىل        
مثل هذه األحاديث كلها تدل على فضـيلة        . سورة األنفال ) ٤٥(} كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ  

 ٩٧٤"الذكر وأنه ينبغي لإلنسان أن يكثر من ذكر اهللا
ى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه قُلْ ِلى ِفى اِإلسالَِم قَوالً الَ أَسـأَلُ              وعن سفْيانَ بِن عبِد اللَِّه الثَّقَفِ     

 كدعا بدأَح هنِفى -عرواية و: كرقَالَ - غَي  » ِقمتِباللَِّه فَاس تن٩٧٥.»قُلْ آم 
يا رسولَ اِهللا حدثِْني    : ِهللا الثَّقَِفي قَالَ    وعن محمِد بِن أَِبي سويٍد ، أَنَّ جده سفْيانَ بن عبِد ا           

يا رسولَ اِهللا ،    : ربي اللَّه ، ثُم استِقم ، قَالَ        : قُلْ  :  � ِبأَمٍر أَعتِصم ِبِه ، قَالَ رسولُ اِهللا        
 ٩٧٦.هذَا ، وأَشار ِإلَى ِلساِنِه: ما أَكْثَر ما تخاف علَي ؟ قَالَ 

                                      
  صحيح-١٧٨٣٢) ١٧٦٨٠)(٧٣ / ٦ (-) امل الكتبع(مسند أمحد  - ٩٧٢
  صحيح-١٧٨٥٠) ١٧٦٩٨)(٧٧ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٧٣
 )٤١ / ٥ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ٩٧٤
  )١٦٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٧٥
 صحيح) ٥٦٩٨) (٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٦



 ٤٠٨

يـا  : قُلْـت   : وعن ماِعِز بِن عبِد الرحمِن الْعاِمِري ، أَنَّ سفْيانَ بن عبِد اِهللا الثَّقَِفي ، قَالَ                
ربي اللَّه ، ثُم استِقم ،      : قُلْ  :  � رسولَ اِهللا ، حدثِْني ِبأَمٍر أَعتِصم ِبِه ، فَقَالَ رسولُ اِهللا            

  ولُ اِهللا              : قُلْتسذَ ر؟ فَأَخ لَيع افخا تم ا أَكْثَرولَ اِهللا ، مسا ري �      فِْسِه ، ثُـماِن نِبِلس
 ٩٧٧"هذَا : قَالَ 

قُلْ ِلي ِفي اِإلسالَِم قَوالً الَ أَسأَلُ عنـه أَحـدا           : قوله  " : ((قال القاضي عياض رمحه اهللا      
 جامعا ملعاين اإلسالم ، واضحا يف نفسه ، حبيثُ ال حيتـاج إىل              علِّمين قوالً : بعدك ، أي    

علِّمِني شيئًا أَِعيش   : تفسِري غريك ، أعملُ عليه ، وأكتفي به ؛ وهذا حنو مما قال له اآلخر                
 .الَ تغضب: ِبِه ِفي الناِس ، والَ تكِْثر علَي فَأَنسى ، فَقَالَ 

  � دليلٌ على أنَّ الـنيبِ          : آمنت ِباِهللا ، ثُم استِقم      : قُلْ  : جوابه بقوله   وهذا اجلواب ، و   
                 ِا ؛ كما قاله النيبله القول اختصار ِصرالكَِلِم ، واخت جوامع ا بذلك عن     � أُوِتيِبرخم 

إلسالم واإلمياِن كلَّها ؛ فإنه      مجع هلذا السائِل يف هاتين الكلمتين معاينَ ا         � نفسه ؛ فإنهِ        
 .أمره أن جيدد إميانه متذكِّرا بقلبه ، وذاكرا بلسانه

 اليت تقدم ذكرها يف حديِث      -ويقتضي هذا استحضار تفصيِل معاين اإلمياِن الشرعي بقلبه         
 عـن مجيـع      وأَمِرِه باِالستقامِة على أعمال الطاعات ، واالنتهاءِ       -جربيل  عليه السالم       

 .املخالفات ؛ إذْ ال تتأتى االستقامةُ مع شيء من االعوجاج ، فإنها ِضده
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف         {: وكأنَّ هذا القولَ منتزع من قوله تعاىل        

 سورة األحقاف) ١٣(} علَيِهم ولَا هم يحزنونَ
آمنوا باِهللا ووحدوه ، مث استقاموا على ذلك وعلى طاعِتِه إىل أن توفُّوا عليها ؛ كما                : ي   أ

استقَاموا واِهللا على طاعِتِه ، ومل يروغُوا روغَـانَ         : قال عمر بن اخلَطَّاب  رضى اهللا عنه           
    هصا وقو       : الثعالب ، وملخقْدلُوا على طاعة اهللا تعاىل ، عدالً وفعالً ، وداموا على ذلك      اعت

 ٩٧٨))."إىل الوفاة

                                      
 صحيح) ٥٧٠٢) (٩ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٧
 )١٣٧ / ١ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٩٧٨



 ٤٠٩

أَمِلك : يا رسولَ اِهللا ، ما النجاةُ ؟ قَالَ         : قَالَ عقْبةُ بن عاِمٍر قُلْت      : وعن أَِبي أُمامةَ ، قَالَ      
ِطيئَِتكلَى خِك عابو ، كتيب كعسلْيو ، كانِلس كلَي٩٧٩."ع 

والسالمة مـن   .دليل كمال اإلميان، وحسن اإلسالم    ) :  وحفظ اللسان  الصمت(من فوائد   
ويثمر حمبة اللّه، مثّ    .ودليل حسن اخللق، وطهارة النفس    .العطب يف املال،والنفس، والعرض   

 ٩٨٠.والفوز باجلنة، والنجاة من النار.ويهيأ اتمع الصاحل، والنش ء الصاحل.حمبة الناس
اجلامعـةُ املختلفـةُ مراعـاةً     � الباب،جاَءت فيها وصايا الـنيب      وأحاديث أخر يف هذا     

 .الختالف أحواِل السائلني وحاجاِتهم 
املختلفةُ حول أفضِل األعمال أو أحب األعماِل إىل         � ومن هذا القبيل أيضاً أجوبةُ النيب       

وأهـم نظـراً إىل     اهللا تعاىل،فقد أجاب كلَّ سائٍل مبا رآه يف حقِّه أو يف حِني سؤاِله أفضلَ               
 .حاجاِته وظروِفه 

 أَى اِإلسـالَِم    - �  - أَنَّ رجالً سأَلَ النِبى      - رضى اهللا عنهما     -فعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو      
  ٩٨١»تطِْعم الطَّعام ، وتقْرأُ السالَم علَى من عرفْت ومن لَم تعِرف « خير قَالَ 

 :  � أي خصاهلم أفضلُ ؛ بدليل جوابـه بقولـهِ              : أَي الْمسِلِمني خير ، أي      : قوله  " 
 فَِهم عن هذا     � تطِْعم الطَّعام ، وتقْرأُ السالَم علَى من عرفْت ومن لَم تعِرف ، وكأنهِ                  

 النفع إىل الغري ، فأجابه بأعم ذلـك         السائِل أنه يسألُ عن أفضِل خصاِل املسلمني املتعديةِ       
 كان جييب كُلَّ سائٍل على حسِب ما يفْهم عنه ، ومبا هـو               � وأنفِعِه يف حقِّه ؛ فإنهِ          
 .األهم يف حقِّه واألنفع له

قَرأَ : تقول  : وتقْرأُ السالَم علَى من عرفْت ومن لَم تعِرف ، قال أبو حامت              :  � وقولهِ      
أَقْرأَه السالم إالَّ يف لغة سـوء ، إالَّ أن يكـونَ            : عليه السالم وأقْرأَه الكتاب ، وال تقول        

 .اجعلْه يقرؤه: أَقِْرئْه السالم ، أي : مكتوبا فتقول 
                                      

) ٣٠٩ / ١١ (- وفتح الباري البـن حجـر        -٢٢٥٩٠) ٢٢٢٣٥)(٤١٤ / ٧ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ٩٧٩
 حسن لغريه) ٢٥٨٦ (- املكرت -وسنن الترمذى

 )٢٦٤٤ / ٧ (-نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٩٨٠
 )١٦٩ (- املكرت -وصحيح مسلم  )١٢ (-كرت  امل-صحيح البخارى - ٩٨١



 ٤١٠

فِة اإلسالمية ؛   ومجع له بني اإلطعاِم واإلفشاء ؛ الجتماعهما يف استلزام احملبِة الدينية ، واُأللْ            
 .أَالَ أَدلُّكُم علَى شيٍء ِإذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْشوا السالَم بينكُم :  � كما قالِ   

دليلٌ على أنَّ السالم ال يقْصر على من يعرف ، بل على املسلمني كافَّة ؛ ألنه كما                 : وفيه  
 ٩٨٢."ار ِلِملَِّتنا ، وأَمانٌ ِلِذمِتنا السالَم ِشع :  � قالِ   

أَنْ يسلَم الْمسِلمونَ   : يا رسولَ اِهللا ، أَي اِإلسالَِم خير ؟ قَالَ          : وعن جاِبٍر ، أَنَّ رجالً قَالَ       
يا رسولَ اِهللا ، فَأَي     :  قَالَ   ِمن ِلساِنك ويِدك ، أَو قَالَ من سِلم الْمسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدهِ           

: فَأَي الصالَِة أَفْضلُ ؟ قَـالَ    : أَنْ يعقَر جوادك ويهراق دمك قَالَ       : الشهداِء أَفْضلُ ؟ قَالَ     
 ٩٨٣."طُولُ الْقُنوِت
سِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدِه ،     من سِلم الْم  : أَي الْمسِلِمني خير ؟ فقَالَ      : قوله  : " قال القرطيب   

  � هذا السؤالُ غري السؤاِل األول وإن اتحد لفظهما ؛ بدليِل افتراق اجلواب ، وكأنـهِ                
فَِهم عن هذا السائِل أنه سأل عن أحق املسلمني باسم اخلريية وباألفضلية ، وفَِهـم عـن                 

اإلسالِم باألفضلية ، فأجاب كُال منهما مبا يليق بسؤاله ،          األول أنه سأَلَ عن أحق خصاِل       
اخلربان واحد ، وإنما بعض الرواة تسـامح ؛         : واهللا تعاىل أعلم ، وهذا أوىل ِمن أن نقول          

 .ألنَّ هذا التقدير يرفَع الثقةَ بأخباِر األئمِة احلفَّاِظ العدول ، مع وجوِد مندوحٍة عن ذلك
من كانت هذه حالَه ، كان      : من سِلم الْمسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدِه ، أي         : مسِلم  الْ: وقوله  

 .أحق ذا االسِم ، وأمكنهم فيه
أنه ال ينتهي اإلنسانُ إىل هذا ، حتى يتمكَّن خوف عقـاِب اهللا سـبحانه               : ويبين ذلك   

       قلبه ، ورجاُء ثوابه ، في ِط لسانه ويده ، فـال           وتعاىل ِمنبا حيمله على ضعرذلك و هكِْسب
يتكلَّم إالَّ مبا يعنيه ، وال يفعلُ إالَّ ما يسلَم فيه ؛ ومن كان كذلك ، فهو املسلم الكامل ،                    

 .واملتقي الفاضل

                                      
 )١٣٨ / ١ (- املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٩٨٢
 خمتصرا) ١٧١ (- املكرت -وصحيح مسلم) ١٨٨٦ (-مسند الطيالسي  - ٩٨٣



 ٤١١

 يِحب ألَِِخيِه ما    الَ يؤِمن أَحدكُم حتى    :  � قولُهِ      : ويقرب من هذا املعىن بل يزيد عليه        
أَنه الَ يتم إميانُ أحٍد اإلميانَ التام الكامل ، حتى يضم إىل إسالمه             : يِحب ِلنفِْسِه ؛ إذْ معناه      

 .سالمةَ الناِس منه ، وإرادةَ اخلِري هلم ، والنصح جلميعهم فيما حياوله معهم
 يف احلقوِق النفسية واملالية املنع ؛ فال حيلُّ شـيٌء           أنَّ األصلَ : ويستفاد من احلديث األول     

 ٩٨٤."منها إالَّ بوجٍه شرعي ، واُهللا تعاىل أعلَم بغيبه وأحكم
ِإميانٌ ِباللَِّه  : أَي اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ      : ، أَنه سِئلَ     �  وعن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اِهللا        

: ثُم أَي ؟ قَالَ     : الِْجهاد ِفي سِبيِل اِهللا سنام الْعمِل ، قَالَ         : ثُم أَي ؟ قَالَ     : قَالَ  ورسوِلِه ،   
ورربم ج٩٨٥."ح 

     ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نوع :   ِبيى النالً أَتجـاِل  : ، فقَالَ  � أَنَّ رماَألع ولَ اِهللا ، أَيسا ري
مؤِمن ِفي  : ثُم من ؟ قَالَ     : رجلٌ جاهد ِفي سِبيِل اِهللا ِبماِلِه ونفِْسِه ، قَالَ          :  فقَالَ   أَفْضلُ ؟ 

 ٩٨٦."ِشعٍب ِمن الشعاِب يعبد اللَّه ، ويدع الناس ِمن شرِه
: أَي اَألعماِل أَفْضـلُ ؟ قَـالَ        ،   � سأَلْت رسولَ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد ، قَالَ        

 ٩٨٧."الصالَةُ ِفي أَوِل وقِْتها
 أَى اَألعماِل أَفْضـلُ     - �  - أَنَّ رجالً سأَلَ النِبى      - رضى اهللا عنه     -وعِن ابِن مسعوٍد    

 . ٩٨٨»  سِبيِل اللَِّه الصالَةُ ِلوقِْتها ، وِبر الْواِلديِن ، ثُم الِْجهاد ِفى« قَالَ 
ِإذَ  � بينما نحن مـع رسـوِل اِهللا    : وعن يوسف بِن عبِد اِهللا بِن سالٍَم ، عن أَِبيِه ، قَالَ             

ِإميـانٌ  :  � أَي اَألعماِل أَفْضلُ يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ رسولُ اِهللا : سِمع الْقَوم وهم يقُولُونَ     
أَشهد : اللَِّه ورسوِلِه ، وِجهاد ِفي سِبيِلِه ، وحج مبرور ، ثُم سِمع ِنداًء ِفي الْواِدي يقُولُ                 ِب

                                      
 )١٣٩ / ١ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٩٨٤
 - املكرت   -وصحيح مسلم ) ١٥١٩ (-املكرت   -وصحيح البخارى ) ٤٥٩٨) (٤٥٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان     - ٩٨٥

)٢٥٨( 
 صحيح) ٦٠٦) (٣٦٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٦
 صحيح) ١٤٧٥) (٣٣٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٧
  )٧٥٣٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٨٨



 ٤١٢

وأَنـا أَشـهد ،     :  � ، فَقَالَ رسولُ اِهللا      � أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اِهللا           
الَ ي دهأَشِكورالش ِمن ِرئِإالَّ ب دا أَحِبه ده٩٨٩."ش 

اِإلميانُ ِباللَِّه والِْجهاد ِفـى     « وعن أَِبى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه أَى اَألعماِل أَفْضلُ قَالَ             
قَالَ قُلْت  . »أَهِلها وأَكْثَرها ثَمنا    أَنفَسها ِعند   « قَالَ قُلْت أَى الرقَاِب أَفْضلُ قَالَ       . »سِبيِلِه  

ِإنْ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّـِه أَرأَيـت         . »تِعني صاِنعا أَو تصنع َألخرق      « فَِإنْ لَم أَفْعلْ قَالَ     
 ٩٩٠.»ةٌ ِمنك علَى نفِْسك تكُف شرك عِن الناِس فَِإنها صدقَ« ضعفْت عن بعِض الْعمِل قَالَ 

 .كان السؤال واحدا واجلواب خمتلف : قلت 
حدثَنا صاِحب هِذِه الداِر ، وأَومأَ ِبيِدِه ِإلَى        :  قَالَ أبو عمٍرو الشيباِني       وهذه أمثلة أخرى ،   

          ِبيأَلَ النس هوٍد ، أَنعسِن مِد اِهللا بباِر عد �  :ِإلَى اِهللا ؟ قَالَ        أَي باِل أَحمالَةُ :  اَألعالص
الِْجهاد ِفي سـِبيِل اِهللا     : ثُم أَي ؟ قَالَ     : ِبر الْواِلديِن ، قَالَ     : ثُم أَي ؟ قَالَ     : ِلوقِْتها ، قَالَ    

 ٩٩١"خصِني ِبِهن ، ولَِو استزدته لَزادِني : قَالَ 
الصلَوات : يا رسولَ اِهللا ، أَي اَألعماِل أَحب ِإلَى اِهللا ؟ قَالَ            : قُلْت  :  اِهللا ، قَالَ     وعن عبدِ 

    ا ، قُلْتاِقيِتهو؟ قَالَ     : ِلم أَي ثُم :      ِن ، قُلْتياِلدالْو ِبر ؟ قَالَ     : ثُم أَي ثُم :    ، ـادالِْجه ثُم
 هتدزتلَِو اسِنيواد٩٩٢."لَز 

، وفيه بيانُ ِرفِق     �  وترتيِبها يف الفضل ِرفقاً بالنيب       األعمالأي مل أزد يف السؤاِل عن بقيِة        
  .٩٩٣املتعلِّم باملعلِّم ، ومراعاةُ مصاِلِحه ، والشفقةُ عليه

:  ِإلَى اِهللا ؟ قَـالَ       أَي اَألعماِل أَحب  :  � سأَلْت رسولَ اِهللا    : وعن معاِذ بِن جبٍل ، قَالَ       
 ٩٩٤."أَنْ تموت وِلسانك رطْب ِمن ِذكِْر اِهللا

                                      
 صحيح) ٤٥٩٥)( ٤٥٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨٩
  ) ٢٦٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٩٠

 جيب أن يعمله ومل يكن ىف يديه صنعة يكتسب ااجلاهل مبا : األخرق 
 )٢٦٤ (- املكرت -وصحيح مسلم)١٤٧٧)(٣٤١ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩١
 صحيح) ١٤٧٦)(٣٤٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٢
  .٧٩ : ٢)) شرح صحيح مسلم((قاله اإلمام النووي يف  - ٩٩٣



 ٤١٣

أَيكُـم  : ، فَقُلْـت     � جلَست ِفي نفٍَر ِمن أَصحاِب رسوِل اِهللا        : وقال عبد اِهللا بن سالَّمٍ    
فَِهبنا أَنْ يسأَلَه ِمنا أَحـد  :  اِهللا ؟ قَالَ أَي اَألعماِل أَحب ِإلَى: فَيسأَلَه  � يأِْتي رسولَ اِهللا    

يفِْردنا رجالً رجالً ، يتخطَّى غَيرنا ، فَلَما اجتمعنـا           � فَأَرسلَ ِإلَينا رسولُ اِهللا     : ، قَالَ   
فَقَرأَ : فَِزعنا أَنْ يكُونَ نزلَ ِفينا ، قَالَ        ِعنده أَومأَ بعضنا ِإلَى بعٍض َألي شيٍء أَرسلَ ِإلَينا ؟ فَ          

سبح ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض وهو الْعِزيز الْحِكيم يا            {:  � علَينا رسولُ اِهللا    
أَ ِمن فَاِتحِتها ِإلَى خاِتمِتها ، ثُم قَرأَ        فَقَر: ، قَالَ   } أَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما الَ تفْعلُونَ       

يحيى ِمن فَاِتحِتها ِإلَى خاِتمِتها ، ثُم قَرأَ اَألوزاِعي ِمن فَاِتحِتها ِإلَى خاِتمِتهـا ، وقَرأَهـا                 
 ٩٩٥."الْوِليد ِمن فَاِتحِتها ِإلَى خاِتمِتها

 أَى اَألعماِل أَحب ِإلَـى      - �  - أَنها قَالَت سِئلَ النِبى      - عنها    رضى اهللا  -وعن عاِئشةَ   
  . ٩٩٦»اكْلَفُوا ِمن اَألعماِل ما تِطيقُونَ « وقَالَ . » أَدومها وِإنْ قَلَّ « اللَِّه قَالَ 

: قُلْـت   :  نفٍَر ِمن أَصحاِبِه ، قَالَ       وهو ِفي  � أَتيت النِبي   : وعن رجٍل ِمن خثْعم ، قَالَ       
يا رسولَ اللَِّه ، أَي اَألعماِل      : قُلْت  : نعم ، قَالَ    : أَنت الَِّذي تزعم أَنك رسولُ اللَِّه ؟ قَالَ         

ثُـم  :  قَالَ   ٩٩٧ ، ثُم مه ؟    يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْت  : ِإميانٌ ِباللَِّه ، قَالَ     : أَحب ِإلَى اللَِّه ؟ قَالَ      
اِإلشـراك  : يا رسولَ اللَِّه ، أَي اَألعماِل أَبغض ِإلَى اللَِّه ؟ قَالَ      : قُلْت  : ِصلَةُ الرِحِم ، قَالَ     

يـا  : قُلْـت  : لَ ثُم قَِطيعةُ الرِحِم ، قَا: يا رسولَ اللَِّه ، ثُم مه ؟ قَالَ : قُلْت : ِباللَِّه ، قَالَ   
  ٩٩٨"ثُم اَألمر ِبالْمنكَِر والنهِي عِن الْمعروِف: رسولَ اللَِّه ، ثُم مه ؟ قَالَ 

ويف هذا احلديث والذي قبله بيانُ صبِر املُفيت واملُعلِّم على من يفتيه أو يعلِّمه ، واحتمـالُ                 
 .كثرِة مساِئِلِه وتقريراِتِه 

                                                                                               
 صحيح) ٨١٨) (١٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٤
 صحيح) ٤٥٩٤) (٤٥٤ / ١٠ (-ان صحيح ابن حب - ٩٩٥
  )٦٤٦٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٩٩٦
  أي مث ماذا؟ - ٩٩٧
 صحيح) ٦٨٣٩(مسند أيب يعلى املوصلي - ٩٩٨



 ٤١٤

يثُ أخر من هذا القبيل مما اختلَفت فيه األجوبةُ يف بيان أفضـِل األعمـال أو            وهناك أحاد 
أحبها،وإمنا يرِجع االختالف فيها إىل رعايِة الفروِق الفردية بني أفراِد السائلني ومجاعاِتهم            

     النيب ؤاِلهم،فأعلَممـن د           � أو أوقات س كِْمله بعدإليه،أو مبا مل ي حتاجمبا ي عـائِم  كُال
 .اإلسالم وال بلَغه ِعلمه،أو مبا له فيه رغبةٌ،أو مبا هو الئق به 

أو أعلَم السائلَ مبا كان األفضلَ من غِريه يف وقِت سؤاِله،فقد كـان اجلهـاد يف ابتـداء                  
 اإلسالِم أفضلَ االعمال ألنه الوسيلةُ إىل القياِم ا والتمكُِّن من أدائها،وقد تضافَرت األدلةُ            
على أن الصالةَ أفضلُ من الصدقة،ومع ذلك ففي وقت مؤاساِة املُضطر تكـون الصـدقةُ               

 .أفضل
وبعض هذا االختالف يف اجلواب قد يكون مرده إىل اختالِف ألفـاظ السـائلني ، وإىل                

حيثيـٍة  لوجوِه األفضليِة وشؤون املَِزية ، فإا ال تنحِصر يف وصٍف واحٍد و  � رعايِة النيب   
واحدٍة ، بل إن أصناف الفضل متنوعةٌ ، ومراتب الفضِل ومدارج اخلري خمتلفةٌ ، فيكـونُ                

الفُروق الفرديةَ بني وجوِه     � اختالف اجلواب يف بعض الروايات متفرعاً على رعايِة النيب          
 ٩٩٩.األفضليِة وأسباِب اخلِري ، ولشرِح كلِّ ذلك موضع غري هذا 

 املعلِّم املُرِشد واهلادي البصري،يبصر كال مبا حيتاج إليه ومبا يليق به،صلى اهللا             هو � والنيب  
 .تعاىل عليه وعلى آله وبارك وسلَّم 

 :اخلالصة 
وجوب مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني حىت يستطيعوا احلفظ والفهـم            ) ١(

 .والتطبيق 
 .النظري  كان يراعي الفروق الفردية بشكل منقطع �النيب  ) ٢(

                                      
 )٧٣ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ٩٩٩

فتح (( ، و  ٧٨  ٧٧ :٢وي  لإلمام النو )) شرح صحيح مسلم  (( وانظر كالم أهل العلم على هذه األحاديث الشريفة يف          
 ٦٢٧  ٦٢٣ :١للعالمة شبري أمحد العثماين     )) فتح املُلِْهم بشرح صحيح مسلم    (( ، و  ٩ :٢للحافظ ابن حجر    )) الباري

  .٨١  ٨٠ :١للعالمة الكشمريي )) فيض الباري شرح صحيح البخاري((من الطبعة احملققة ، و



 ٤١٥

 . ومراعاة أحوال السائلني وظروفهم�على املعلم الناجح االقتداء بالنيب  ) ٣(

 . الفراسة جزء من حياة اإلنسان ، فينبغي على املعلم مراعاة ذلك يف طالبه ) ٤(
 ــــــــ
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من غري سـؤاٍل منهم،السـيما يف   يف كثري من األحيان يبتدىُء أصحابه باإلفادِة       � كان  
يعلِّم أصحابه جـواب     � األمور املهمِة اليت ال ينتِبه هلا كلُّ واحٍد حىت يسألَ عنها،فكان            

 :الشبهة قبلَ حدوثها،خشية أن تقع يف النفوس فتستِقر ا،وتفعلَ فعلَها السيىء 
يأِْتى الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ من خلَق كَذَا        « - � -عن أيب هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

 .١٠٠٠»وكَذَا حتى يقُولَ لَه من خلَق ربك فَِإذَا بلَغَ ذَِلك فَلْيستِعذْ ِباللَِّه ولْينتِه 
يعلَم أن  أي وليقطع ِذهنه عن االسترسال معه يف ذلك ، بل يلجأ إىل اهللا تعاىل يف دفعه ، و                 

الشيطان يريد إفساد دينه وعقله ذه الوسوسة ، فينبغي أن جيتهـد يف دفعهـا وقطعهـا                 
 .باالشتغال بغريها 

وجه هذا احلديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك ، فاستعاذ الشخص بـاهللا             : قال اخلطايب   
ا أُلـِزم   والشيطان ليس لوسوسته انتهاء ، كلم     . منه ، وكف عن مطاولته يف ذلك اندفع         

 .حجةً زاغ إىل غريها ، إىل أن يفِضي باملرء إىل احلَيرة نعوذ باهللا من ذلك 
كالم متهاِفت ، ينقُض آِخره أولَه ، ألن اخلالق يسـتحيل     ) من خلَق ربك  : (على أن قولَه    

وقد أثبـت  . ل أن يكون خملوقاً ، مث لو كان السؤالُ متِجهاً الستلزم التسلسل ، وهو محا       
العقلُ أن املُحدثات مفتِقرة إىل محِدث ، فلو كان هو مفتِقراً إىل محِدث ، لكـان مـن                  

 .املُحدثات 

                                      
  )٣٦٢ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٠٠



 ٤١٦

هذا ينقُض  : فما املانع أن يخلق اخلالق نفْسه؟ قيل له         : فإن قال املُوسِوس    : قال ابن بطّال    
يخلُق نفسه ، فأوجبـت     : وده ، مث قلت     بعضه بعضاً ، ألنك أثبت خاِلقاً ، وأوجبت وج        

عدمه ، واجلمع بني كونه موجوداً معدوماً فاسد لتناقضه ، ألن الفاعل يتقدم وجوده على               
 .انتهى . وجوِد ِفعِله ، فيستحيل كونُ نفِسِه ِفعالً له 

، فال بد من االنتـهاء  لو جاز ملُختِرع الشيء أن يكون له مختِرع لَتسلْسلَ     : قال ابن الّني    
إىل موِجد قدمي ، والقدمي من ال يتقدمه شيء ، وال يصح عدمه ، وهو فاعل ال مفعـول ،            

 ١٠٠١انتهى. وهو اهللا تبارك وتعاىل 
، مبيناً عجز العقل البشري عـن إداك        )) رسالة التوحيد ((قال الشيخ حممد عبده يف كتابه       

إذا قَدرنا عقْلَ البشر قَدره     : (( كُنِه ذاِت اهللا تعاىل      كُنِه احلقائق الكونية ، فضالً عن إدراكِ      
، وجدنا غايةَ ما ينتهي إىل كماله ، إمنا هو الوصولُ إىل معرفة عواِرض بعض الكائنات ،                 
اليت تقع حتت اإلدراك اإلنساين ، ِحساً كان أو ِوجداناً أو تعقُّالً ، مث التوصلُ بـذلك إىل                  

 ، وحتصيل كُلياٍت ألنواعها ، واإلحاطة ببعض القواعد ِلعروض ما يعـِرض             معرفِة مناِشئها 
 .هلا 

وأما الوصولُ إىل كُنِه حقيٍة ما ، فمما ال تبلُغه قُوةُ العقل ، ألن اكتناه املركَّبات إمنا هـو                   
هـه  باكتناه ما تركَّبت منه ، وذلك ينتهي إىل البسيط الصرف ، وهو ال سـبيل إىل اكتنا                

 .عوارضه وآثاره : بالضرورة ، وغايةُ مل يمكن ِعرفانه منه 
له أحكاماً كثرية ، فصـلوها يف  : ، قرر الناظرون فيه ) الضوُء(هذا أظهر األشياء واجالها  

) اإلضـاءة (ِعلٍم خاص به ، ولكن مل يستطع ناظر أن يفهم ما هو؟ وال أن يكتِنه معـىن                  
من الكائنات   ) الضوء(ما يعرفه كلُّ بصري له عينان ، وعلى هذا القياس  غري             نفِسه ، وإمنا    

. 
مث إنَّ اهللا تعاىل مل جيعل لإلنسان حاجةً يدعو إىل اكتناه شيء من الكائنات ، وإمنا حاجته                 

 وارض واخلَواصإىل معرفة الع. 

                                      
  .٢٧٤  ٢٧٣ :١٣)) اريفتح الب(( من - ١٠٠١



 ٤١٧

واص إىل ما اختصت به ، وإدراك       ولَذّةُ عقِْله إن كان سليماً ، إمنا هي حتقيق نسبِة تلك اخل           
               فـرفاالشتغالُ باالكتناِه إضاعةٌ للوقـت ، وص ، بسعليها تلك الن تالقواعد اليت قام

 .للقوة إىل غري ما سيقت له 
وأما الفكر يف ذات اخلالق سبحانه ، فهو طلَب لالكتناه من جهة ، وهو ممتنع على العقل                 

: و. طاع النسبة بني الوجودين ، والستحالة التركُّب يف ذاته          البشري ، ملا علمت من انق     
تطاولٌ إىل ما ال تبلغه القوة البشرية من جهٍة اخرى ، فهو عبثٌ ومهلَكة ، عبـثٌ ألنـه                   
سعي إىل ما ال يدرك ، ومهلَكة ألنه يؤدي إىل اخلَبط يف االعتقاد ، ألنه حتديد ملا ال جيوز                   

ليس كِمثِْلِه شـيٌء    : (وقد قال تعاىل    . انتهى  ...))  ، وحصر ملا ال يصح حصره        حتديده
 ) .وهو السميع البصري

يكـون  : وإذا كان العقل البشري عاجزاً عن إدراك كُنِه املخلوق ، فهو من بـاِب أوىل                
 ١٠٠٢."عاجزاً عن إدراك كُنِه اخلالق سبحانه وتعاىل 

عند شرح احلـديث    ))  األربعني النووية ((لنرباوي يف شرحه على     وقال العالّمة عبد اهللا ا    
الثالثني الذي رواه الدارقطين وغريه بإسناد حسن عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال               

إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها ، وحـد حـدوداً فـال              :  � قال رسول اهللا    : 
سكت عن أشياء رمحةً لكم غري نسـيان فـال          تعتدوها ، وحرم أشياء فال تنتهكوها ، و       

 )) .تبحثوا عنها
البحثُ عن أمور الغيب الـيت أُِمرنـا        : ومن البحث عما ال يعين      : ((قال رمحه اهللا تعاىل     

باإلميان ا ، ومل تبين كيفيتها ، ألنه قد يوجب البحثُ عنها احلَيرة والشـك ، ويرتقـي                  
ال جيوز التفكُّر يف اخلالق وال يف       : ن مث قال ابن إسحاق      األمر إىل التكذيب واإلنكار ، وم     

وإنْ من شيء إالّ يسبح     : (املخلوق مبا مل يسمع فيه من الشرع ، كأن يقال يف قوله تعاىل              

                                      
 ٦١ و٦٠ و٥٩ و٥٨ص )) رسالة التوحيد ((- ١٠٠٢



 ٤١٨

كيف يسبح اجلماد؟ ألنه سبحانه وتعاىل أخبر به ، فيجعله كيف شاء كما شاء              ) : حبمده
  .١٠٠٣اه. 

عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ    د حرمة التفكر يف اخلالق ، كخرب البخاري         ما يؤي )) الصحيحني((ويف  
يـأِْتى   « - �  - قَالَ رسـولُ اللَّـِه       - رضى اهللا عنه     -أَخبرِنى عروةُ قَالَ أَبو هريرةَ      

            خ نقُولَ مى يتكَذَا ح لَقخ نكَذَا م لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحيالش     ـهلَغفَِإذَا ب كبر لَق
  .١٠٠٤»فَلْيستِعذْ ِباللَِّه ، ولْينتِه 

الَ يـزالُ النـاس    « - � -عن أَِبى هريرةَ قَـالَ قَـالَ رسـولُ اللَّـِه          وأخرج مسلم   
 وجد ِمن ذَِلـك شـيئًا    حتى يقَالَ هذَا خلَق اللَّه الْخلْق فَمن خلَق اللَّه فَمن       ١٠٠٥يتساَءلُونَ

 .١٠٠٦.»فَلْيقُلْ آمنت ِباللَِّه 
: أي فليعِرض عن هذا اخلاِطِر الباِطِل ، ليؤيد ويؤكِّد اإلميانَ املُستِقر يف قلِبه بالقوِل بلساِنه                

 .ويف ذلك رد لوسوسِة الشيطان ، ودحر لكيِده اخلبيث . آمنت باهللا 
  رأَِبى ه نولَ اللَِّه      وعسر تِمعةَ قَالَ سرقَالَ      - � -ي هوحن قُولُ فَذَكَري  »   فَِإذَا قَالُوا ذَِلك

ثُم لْيتفُلْ عن يساِرِه    ) اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد            (فَقُولُوا  
سلْيطَاِن ثَالَثًا ويالش ِعذْ ِمن١٠٠٧.»ت 

ِإنَّ ربي هو الواِحد اَألحد ، املُنـزه        : ِصف لَنا ربك    : قُلْ يا محمد ِلمن سأَلَك مستهِزئاً       
 .عِن التعدِد ، وعِن الزوجِة والصاِحبِة والواِلِد والولَِد 

ِعباد ِفي احلَاجاِت ، ويتوجهونَ ِإلَيِه ِبالدعاِء والرجاِء ِفيمـا أَهمهـم            وهو الِذي يقْصده ال   
 مهأَغَمو. 

                                      
 ١٣٦ص )) األربعني النووية (- ١٠٠٣
  )٣٢٧٦ (- املكرت - صحيح البخارى- ١٠٠٤
 .  أي يسألُ بعضهم بعضاً ١٠٠٥
  )٣٦٠ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٠٦
 حسن ) ٤٧٢٤ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٠٠٧



 ٤١٩

        لَدو كُونَ لَهأَنْ ي نا عنبر هزنقُولُـونَ ِإنَّ          . توا يكَان ِب الِذينرِرِكي العشلَى مع دذَا رهو
 اتنـوِد             . اِهللا   املَالَِئكَةَ بهلَى اليعاِهللا ، و ناب لُوا املَِسيحعج ى الِذينارصاِعِم النزلَى مع درو
 .ِإنَّ عزيراً هو ابن اِهللا : الِذين قَالُوا 

            ـبِضي سقْتا يكَم ، اهِلِسو هتسانجِضي مقْتي َألنَّ ذَِلك ولَدي الَى لَمعاُهللا تـلَ   وِم قَبـدالع ق
       ذَِلك ناُهللا ع هزنوِد ، تجِثيلٌ      .الوالَ مو ِند لَه سولَي .        ـضعب هِقـدتعا يِلم فْيذَا نِفي هو

               عج ِب الِذينرِرِكي العشم ضعب ِإلَى ذَِلك با ذَهاِلِه كَماً ِفي أَفْعأَنَّ ِهللا ِند ِمن ِطِلنيلُـوا  املُب
 ١٠٠٨.املَالَِئكَةَ شركَاَء ِهللا 

والتفْلُ والبصق يف هذا    . أي ِليبصق ثالث مراٍت من جهة يساِره        )ليتفُلْ عن يساره ثالثاً   ( 
: وتكرار ذلك ثـالث مـراٍت       ! عبارةٌ عن كراهِة الشيِء والنفوِر عنه ، كمن يجد جيفةً         

ر من املؤِمن ، ويعلم أنه ال يطيعه ، وأنه يكـره الكـالم       مراغَمةٌ للشيطاِن وتبعيد له ، لينفِ     
. واالستعاذةُ هي طَلَب املُعونِة من اهللا على دفِع الشيطان          ) ولْيستِعذْ من الشيطان  .(املذكور  

وإمنا أمره باالستعاذة واالشتغال بأمٍر آخـر ، ومل يـأمره بالتأمـِل             : قال العالّمة الطييب    
ج ، ألن العلم باستغناء اهللا جلَّ وعال عن املوِجد أمر ضروري ال يقبلُ املُناظَرة ،                واالحتجا

وألن االسترسالَ يف الفكر يف ذلك ال يزيد املرَء إالّ حيرةً ، ومن هذا حالُه فال عالج لـه                   
 .إالّ امللجأُ إىل اهللا تعاىل واالعتصام به 

 :اخلالصة 
 .فسارات طالبه جيوز للمعلم أن جييب عن است ) ١(
ميكن أن جييبهم عما حييك يف نفوسهم من أسئلة تتكرر كثريا للـرد علـى                ) ٢(

 .الشبهات وحنوها 

ليس من الضروري أن يسأل الطالب ليجيبهم املعلم ، بل عليه باملبادرة يف ،               ) ٣(
 .فرمبا كانوا يستحون من السؤال أو يتورعون 

 ــــــــ 
                                      

 )٦٠٩٩ / ١ (- أيسر التفاسري ألسعد حومد - ١٠٠٨



 ٤٢٠
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جييب السائلَ عن سؤاِلِه،وقد علَّم كثرياً من الشرائع واألحكام ومعـاِلِم الـدين              �  كان
باإلجابة على أسئلة أصحابه،وقد حض أصحابه على السؤال عما يهمهم من احلـوادِث             

خرجنا ِفـى   : والنوائب أو مما حيتاجون إىل معرفته من الفرائض والشرائع، فعن جاِبٍر قَالَ             
هلْ تِجـدونَ   : ٍر فَأَصاب رجالً ِمنا حجر فَشجه ِفى رأِْسِه ، ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصحابه              سفَ

فَاغْتسلَ فَمات  . ما نِجد لَك رخصةً وأَنت تقِْدر علَى الْماءِ       : ِلى رخصةً ِفى التيمِم؟ فَقَالُوا      
  نا قَِدموِل اللَِّه     ، فَلَمسلَى رفَقَالَ     - � -ا ع ِبذَِلك ِبرأَلُوا ِإذْ       « : أُخأَالَ س ، اللَّه ملَهقَت لُوهقَت

لَم يعلَموا ، ِإنما ِشفَاُء الْعى السؤالُ ، ِإنما كَانَ يكِْفيِه أَنْ يتيمم ويعِصب علَـى جرِحـِه                  
مي قَةً ، ثُمِدِه ِخرسج اِئرِسلَ سغيا وهلَيع ح١٠٠٩.»س 

يعين ال شفاَء لداء اجلَهِل إالّ السؤالُ والتعلُّم ، قال          . اجلَهلُ  : الِعي بكسر العني ، وهو هنا       
وأما ما ورد يف الكتاب والسنة من ذم        ) . فاسألوا أهلَ الذِّكِر إن كنتم ال تعلمون      : (تعاىل  

على السؤاِل عما ال حاجة إليه ، وعلى السؤاِل عن أموٍر مغيبـٍة             السؤال فإمنا هو حممول     
ورد الشرع باإلمياِن ا مع ترِك كيفيِتها ، وعلى اإلكثار من األسئلة غـِري املُهمـِة مـع                  
اإلعراض عن تعلُّم ما يحتاج إليه من الشرائع والعمل مبقتضاه ، وعلى السـؤال للمـراِء                

 ١٠١٠تعلُّم والتفقُّهواجلداِل والِعناد دون ال
هذا ، وقد استحسنت هنا أن أورد كالم اإلمام الشاطيب رمحه اهللا تعاىل يف ذكـِر أنـواِع        

 .السؤاِل وأحكاِمه ، فإنه قد أجاد البحثَ فيه كعادته 
إن السؤالَ إما أن يقَع من عـاٍمل أو         : ما نصه   )) كتاب املُوافَقات ((قال رمحه اهللا تعاىل يف      

وأعين بالعامل اتهد ، وغري العامل املقلِّد ، وعلى كال التقديرين إما أن يكـون               . غري عامل   
 :املَسؤول عاملاً أو غري عاٍمل ، فهذه أربعةُ أقسام 

                                      
 صحيح) ١١١٧)(٢٢٨ / ١ (- حيدر آباد - السنن الكربى للبيهقي - ١٠٠٩
 أليب غدة)) منهج السلف يف السؤال عن العلم ويف تعلُّم ما يقَع وما مل يقَع(( انظر رسالة - ١٠١٠



 ٤٢١

سؤالُ العاِمل ، وذلك يف املشروع ، يقَع على وجوه  سنة  ؛ كتحقيِق ما حصل ،                  : األول  
ليه النسيانَ ، أو تنبيِه املسؤوِل على خطأ يوِرده       أو رفع إشكال عن له ، وتذكُِّر ما خِشي ع         

مورد االستفادة ، أو نيابةً منه عن احلاضرين من املُتعلّمني ، أو حتصيل ما عسى أن يكون                 
 .فاته من العلم 

سؤالُ املتعلِّم ملثِله ، وذلك أيضاً يكون على وجوه  أربعة  ؛ كَمذاكَرِتِه له مبا سِمع                 : الثاين  
ِه منه ما مل يسمع مما سِمعه املسؤولُ ، أو مترِنِه معه يف املسائل قبلَ لقاِء العامل ، أو                   ، أو طلبِ  

 .التهدي بعقِله إىل فهم ما ألقاه العاملُ 
سؤالُ العاِلم للمتعلِّم ، وهو على وجوه  أربعة  كذلك ، كتنبيِهِه على موِضـِع                : الثالث  

ه أين بلغ؟ واالستعانِة بفهمه إن كان لفهمه فضلٌ ، أو           إشكاٍل يطلَب رفعه ، أو اختباِر عقلِ      
 .تنبيِهِه على ما عِلم ليستدل به على ما مل يعلم 

تضمنت أهم أركاِن فن التربية العملية      ...  أو تنبيهه   :  وهذه الكلمةُ القصريةُ  وهي قوله       
 جديداً على ما تعلَّمه قبلُ ، فقد        وهو بناُء املعلم تعليم تلميِذِه شيئاً     . املسمى بالبيداجوجيا   

 كان نتيجةً ملقدمات ، مث يصري بعد علِمِه به مقدمةً ملسألٍة جديدة ، وهكذا  
 وهو يرِجع إىل طلب علِم ما مل يعلم . وهو األصلُ األولُ ، سؤالُ املتعلِّم للعامل : الرابع 

عِلم ، ما مل يمنع من ذلك عـارض         فأما األول والثاين والثالث فاجلواب عنه مستحق إن         
 .معتبر شرعاً ، وإالّ فاالعتراف بالعجز 

وأما الرابع فليس اجلواب مبستحق بإطالٍق ، بل فيه تفضيل ، فيلزم اجلواب إذا كان عاملـاً     
إىل املتعلِّم ، ال    مبا سِئل عنه متعيناً عليه يف نازلٍة واقعٍة ، أو يف أمٍر فيه نص شرعي بالنسبِة                 

مطلقاً ، ويكون السائلُ ممن يحتِملُ عقلُه اجلواب ، وال يـؤدي السـؤالُ إىل تعمـق وال      
 .تكلٍُّف ، وهو مما يبىن عليه عملٌ شرعي ، وأشباه ذلك 
 .وقد ال يلزم اجلواب يف مواضع ، كما إذا مل يتعين عليه 



 ٤٢٢

ه اجلواب ، أو كان فيـه تعمـق ، أو أكثَـر مـن     وقد ال جيوز ، كما إذا مل يحتِملْ عقلُ   
 ١٠١١...))السؤاالِت اليت هي من جنس األغاليط 

يوردون عليه ما يشِكلُ عليهم من األسئلة والشـبهات للفهـم            � وكان أصحاب النيب    
 والبيان وزيادة اإلميان،فكان يجيب كُال عن سؤاِلِه مبا يثِْلج صدورهم 

على أسئلة أصحابه يف أمور الدين،وتِجد طائفةً        � ث مشحونةٌ بأجوبة النيب     وكُتب احلدي 
 :منها يف هذا الكتاب من مواضع متفرقةً،وإليك أحاديث أخر يف هذا الباب 

منعِنـي  ِبالْمِدينِة سنةً ما ي    � أَقَمت مع رسوِل اِهللا     : عن نواِس بِن سمعانَ الْأَنصاِري، قَالَ     
: عن شـيٍء، قَـالَ     � ِمن الِْهجرِة ِإلَّا الْمسأَلَةُ، فَِإنَّ أَحدنا ِإذَا هاجر لَم يسلْ رسولَ اِهللا             

الِْبر حسن الْخلُِق، والِْإثْم ما جـالَ ِفـي         : "  � فَسأَلْته عِن الِْبر والِْإثِْم، فَقَالَ رسولُ اِهللا        
 ١٠١٢أَخرجه مسِلم" . ك وخِشيت أَنْ يطَِّلع علَيِه الناس نفِْس

أنه أقام باملدينِة كالزائر من غري نقْلٍة إليها من وطِنـه ،             : ((١٠١٣معناه  كما قال النووي      
الستيطاا ، وما منعه من اهلجرة  وهي االنتقال من الوطن واستيطاِن املدينة  إالّ الرغبةُ يف                 

عن أمور الدين ، فإنه كان سِمح بذلك للطّارئني دون املهاجرين ،             � رسول اهللا   سؤاِل  
وكان املهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئني من األعراب وغِريهم ، ألم يحتملون            
يف السؤال ويعذَرون ، ويستفيد املهاجرون اجلواب ، كما قال أنس يف احلديث الذي رواه               

 .انتهى )) . وكان يعِجبنا أن جييء الرجلُ العاِقلُ من أهل الباديِة فيسألُه((مسلم أيضاً 
واملُهاجرون مل يمنعوا من السؤال عما يحتاج إليه من أمور الدين ، وإمنا كانوا يهابون ان                

إالّ إذا اشتدت احلاجةُ ، ويف حديث جربيل من طريق أيب هريرة رضـي               � يسألوا النيب   
سلوين ، فهابوه أن يسألوه ، فجاء رجلٌ فجلس عنـد           :  � قال رسولُ اهللا     : ((اهللا عنه 

    ١٠١٤احلديث ، رواه مسلم...)) يا رسول اهللا ، ما اإلسالم : ركبتيه فقال 

                                      
 .رضتني  انتهى كالم الشاطيب رمحه اهللا تعاىل بزيادة ما بني العا- ٣١٣  ٣١١ :٤)) كتاب املُوافَقات ((- ١٠١١
 )٦٦٨١(- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٨٨٧)(٤٠٨ / ٩ (- شعب اإلميان - ١٠١٢
 ١١ :١٦٥)) شرح صحيح مسلم(( يف - ١٠١٣
 )١٠٨ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠١٤



 ٤٢٣

 � ويف كُتب احلديث من أسئلة املُهاجرين واألنصار املُستوطنني باملدينة ، وجواب النيب             
 .ق بعضها نظائر كثريةٌ ، وقد سب: عنها 

يف هذا احلديث بيانُ أن السؤالَ عن       : ((يف شرح هذا احلديث     ١٠١٥وقال احلافظُ ابن حجر     
، ويف  ) ال تسألوا عن أشـياء    : (مثل هذا مل يدخل فيما نهي الصحابةُ عنه ، يف قوله تعاىل             

لغري وقد وقع حنو ذلك     )) . عن شيء  � كنا نهينا أن نسألَ رسولَ اهللا       : ((حديث أنس   
         تِمعا ملا سبـدراً          : ((عائشة ، ففي حديث حفصة أ ـِهدممـن ش أحد ل الناردخال ي

مث ننجـي  (فأُجيبت بقولـه  ) وإن منكم إالّ واِردها : (أليس اهللا يقول    : قالت  )) واحلُديبية
 .اآلية ) الذين اتقوا

     لَتزوسأَل الصحابة ملا ن)    لِْبسوا إميانفسـه؟      ) : م بظلمٍ الذين آمنوا ومل ي ظِلـمنا مل يأي
 ركفأجيبوا بأن املراد بالظلم الش... 

فأما (فيحملُ ما ورد من ذم من سأل عن املُشكالت على من سأل تعنتاً ، كما قال تعاىل                  
ا فـإذ : ((، ويف حديث عائشـة      ) الذين يف قُلوِبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاَء الِفتنةِ         

، وِمن ثَم أنكَـر عمـر       )) رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى اهللا فاحذروهم         
رضي اهللا تعاىل عنه على صبيٍغ بن ِعسل التميمي ملّا رآه أكثَر من السؤال عن مثل ذلك ،                  

  . اه))وعاقَبه
مبعـىن اللُّطـِف واملَبـرِة      الرب يكون مبعىن الصلة و    : قال العلماء   ) الِبر حسن اخلُلُق  : (قوله  

 .وحسِن الصحبِة والِعشرِة ، ومبعىن الطاعة ، وهذه األمور هي مجاِمع حسِن اخللق 
أي حترك فيه وتردد ، ومل ينشِرح له الصـدر ، وحصـل يف              ) حاك يف صدِرك  : (وقولُه  

أي ) ِلع عليـه النـاس    كَِرهت أن يطَّ  : ( قوله   ١٠١٦القلب منه الشك وخوف كوِنه ذنباً ،      
وجوه الناس وأماِثلُهم الذين يستحيا منهم ، واملراد بالكَراهِة هنا الكراهةُ الدينيةُ اخلاِرمـةُ              
للمروءِة والدين ، فخرج العاديةُ ، كمن يكره أن يرى آكالً لنحو حياٍء ، وخرج أيضـاً                 

                                      
 ١٩٧ :١)) فتح الباري(( يف - ١٠١٥
 ١١١ : ١٦للنووي )) شرح صحيح مسلم(( كما يف- ١٠١٦



 ٤٢٤

وإمنا كان التـأثري يف الـنفس       .حِو تواضٍع   غري اخلاِرمِة كمن يكره أن يركب بني مشاٍة لن        
عالمةً لإلمث ألنه ال يصدر إالّ لشعوِرها بسوِء عاقبِته ، واحلديثُ من جوامع الكَِلـم ، ألن                 

 للشر كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ خٍري ، واإلمثُ جامع ١٠١٧.الِبر 
سلَِمى وبعثَ معه ِبثَمانَ عشرةَ بدنةً       فُالَنا األَ  - � -وعِن ابِن عباٍس قَالَ بعثَ رسولُ اللَِّه        

تنحرها ثُم تصبغُ نعلَها ِفى دِمها ثُـم        «  قَالَ   ١٠١٨فَقَالَ أَرأَيت ِإنْ أُزِحف علَى ِمنها شىءٌ      
          أَص ِمن دالَ أَحو تا أَنهأْكُلْ ِمنالَ تا وِتهفْحلَى صا عهِرباض  اِبكقَالَ   . »ح ـِل   « أَوأَه ِمن

 فْقَِتك١٠١٩.»ر 
انطَلَقْت أَنا وِسـنانُ بـن      : وعن أَِبى التياِح الضبِعى حدثَِنى موسى بن سلَمةَ الْهذَِلى قَالَ           

أَزحفَت علَيِه ِبالطَِّريِق فَعِنى ِبشـأِْنها      سلَمةَ معتِمريِن قَالَ فَانطَلَق ِسنانٌ معه ِببدنٍة يسوقُها فَ        
لَِئن قَِدمت الْبلَد َألستحِفين عن ذَِلك قَالَ فَأَصبحت        : ِإنْ ِهى أُبِدعت كَيف يأِْتى لَها فَقَالَ        

: دثُ ِإلَيِه قَالَ فَذَكَر لَه شأْنَ بدنِتِه فَقَالَ         انطَِلق ِإلَى ابِن عباٍس نتح    : فَلَما نزلْنا الْبطْحاَء قَالَ     
 ِست عشرةَ بدنةً مع رجٍل وأَمره ِفيها قَـالَ      - � -علَى الْخِبِري سقَطْت بعثَ رسولُ اللَِّه       

انحرها ثُـم   « : علَى ِمنها قَالَ     يا رسولَ اللَِّه كَيف أَصنع ِبما أُبِدع      : مضى ثُم رجع قَالَ     
اصبغْ نعلَيها ِفى دِمها ثُم اجعلْها علَى صفْحِتها فَالَ تأْكُلْ ِمنها أَنت والَ أَحد ِمـن أَهـِل                  

 فْقَِتكر« .ِلمسم اهو١٠٢٠ر 
ض ممادحته ِللْحاجِة ، وِإنما ذَكَر ِابـن        ِفيِه دِليل ِلجواِز ِذكْر الِْإنسان بع     : " قال النووي   

عباس ذَِلك ترِغيبا ِللساِمِع ِفي اِلاعِتناء ِبخبِرِه ، وحثا لَه علَى اِلاسِتماع لَه ، وأَنـه ِعلْـم                  
 .محقَّق 

                                      
 ٢١٨ :٣)) فيض القدير(( أفاد كلَّ ذلك املناوي يف - ١٠١٧
 .  أي أعيا وعجز عن املشي ١٠١٨
 صحيح ) ١٧٦٥ (- املكرت - سنن أيب داود - ١٠١٩
  )٣٢٨٠ (- املكرت -وصحيح مسلم) ١٠٥٤٧) (٢٤٢ / ٥ (- حيدر آباد - السنن الكربى للبيهقي - ١٠٢٠

 أعيا البعري ووقف من التعب: أزحف -أسألن عن ذلك سؤاال بليغا : أستحفني -كل وتعب : أبدع 



 ٤٢٥

ِانحرها ثُم اُصبغْ نعلَيهـا     : نها ؟ قَالَ    يا رسول اللَّه كَيف أَصنع ِبما أُبِدع علَي مِ        : ( قَوله  
 )ِفي دمها ثُم ِاجعلْه علَى صفْحتها ولَا تأْكُل ِمنها أَنت ولَا أَحد ِمن أَهل رفْقَتك 

ِني ، ويحـرم الْأَكْـل   أَنه ِإذَا عِطب الْهدي وجب ذَبحه وتخِليته ِللْمساكِ : ِفيِه فَواِئد ِمنها    
ِمنها علَيِه وعلَى رفْقَته الَِّذين معه ِفي الركْب ، سواء كَانَ الرِفيق مخاِلطًا لَه أَو ِفي جملَـة                  

ى نحره  الناس ِمن غَير مخالَطَة والسبب ِفي نهيهم قَطْع الذَِّريعة ِلئَلَّا يتوصل بعض الناس ِإلَ             
 .أَو تعِييبه قَبل أَوانه 

             اِفِعيفَقَالَ الش ، هرحفَن ِطبي ِإذَا عدالْه اء ِفي الْأَكْل ِمنلَمالْع لَفتاخي    : وـدِإنْ كَانَ ه
ِلك ، ولَه تركـه ،      تطَوع كَانَ لَه أَنْ يفْعل ِفيِه ما شاَء ِمن بيع وذَبٍح وأَكْل وِإطْعام وغَير ذَ              

               كَـهرحه ، فَِإنْ تذَب ها لَِزمذُورنا ميدِإنْ كَانَ هِملْكه ، و ه؛ ِلأَن ِه ِفي كُلّ ذَِلكلَيء عيلَا شو
               غَم هحلِْفت ، فَِإذَا ذَبى تتة حِديعطَ ِفي ِحفْظ الْوفَر ا لَوانه كَممض هلَِزم لَكى هتله  حعن س

                   ـهِبِه أَن رم نلَم معِضعه ؛ ِليوم كَهرتامه ونة سفْحا صِبه برضمه ، وا ِفي داهِإي هالَِّتي قَلَّد
هدي فَيأْكُله ، ولَا يجوز ِللْمهِدي ولَا ِلساِئِق هذَا الْهدي وقَاِئده الْأَكْل ِمنه ، ولَا يجـوز                 

لْأَغِْنياِء الْأَكْل ِمنه مطْلَقًا ؛ ِلأَنَّ الْهدي مستحق ِللْمساِكِني ، فَلَا يجوز ِلغيِرِهم ، ويجـوز                ِل
ِللْفُقَراِء ِمن غَير أَهل هِذِه الرفْقَة ، ولَا يجوز ِلفُقَراء الرفْقَة ، وِفي الْمراد ِبالرفْقَِة وجهـاِن                 

أَنهم الَِّذين يخاِلطُونَ الْمهِدي ِفي الْأَكْل وغَيره دون بـاِقي الْقَاِفلَـة ،       : صحاِبنا أَحدمهَا   ِلأَ
وهو الْأَصح ، وهو الَِّذي يقْتِضيه ظَاِهر الْحِديث ، وظَاِهر نص الشاِفِعي وكَلَـام              : والثَّاِني  

 الْمراد ِبالرفْقَِة جِميع الْقَاِفلَة ؛ ِلأَنَّ السبب الَِّذي مِنعت ِبِه الرفْقَة هو             جمهور أَصحابنا ، أَنَّ   
ِإذَا لَم تجوزوا ِلأَهـِل     : خوف تعِطيبهم ِإياه ، وهذَا موجود ِفي جِميع الْقَاِفلَة ، فَِإنْ ِقيلَ             

لَيس ِفيِه ِإضاعة   : برية كَانَ طُعمة ِللسباِع وهذَا ِإضاعة مال ، قُلْنا          الْقَاِفلَة أَكْله وتِرك ِفي الْ    
بلْ الْعادة الْغاِلبة أَنَّ سكَّاِن الْبواِدي وغَيرهم يتبعونَ مناِزل الْحج ِلالِْتقَاِط ساِقطَة ونحـوه ،      

 ١٠٢١."واَللَّه أَعلَم . ِفلَة وقَد تأِْتي قَاِفلَة ِفي ِإثْر قَا

                                      
 )١٣٩ / ١٠ (-و املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤٧٤ / ٤ (-ووي على مسلم شرح الن - ١٠٢١



 ٤٢٦

                 ِبـىالن عا مِه قَالَ كُندج نِديٍج عِن خاِفِع بِن رةَ بِن ِرفَاعةَ بايبع نِبـِذى   - �  -وع 
ياِت  ِفى أُخر  - �  -قَالَ وكَانَ النِبى    . الْحلَيفَِة فَأَصاب الناس جوع فَأَصابوا ِإِبالً وغَنما        

         ِبىالن رفَأَم ، وروا الْقُدبصنوا وحذَبِجلُوا وِم فَعالْقَو-  � -     ـمقَس ثُم ، وِر فَأُكِْفئَتِبالْقُد 
يِسريةٌ فَعدلَ عشرةً ِمن الْغنِم ِببِعٍري فَند ِمنها بِعري ، فَطَلَبوه فَأَعياهم ، وكَانَ ِفى الْقَوِم خيلٌ                 

ِإنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش فَما       « فَأَهوى رجلٌ ِمنهم ِبسهٍم فَحبسه اللَّه ثُم قَالَ         
،  الْعـدو غَـدا      - أَو نخاف    -فَقَالَ جدى ِإنا نرجو     . » غَلَبكُم ِمنها فَاصنعوا ِبِه هكَذَا      

ما أَنهر الدم وذُِكر اسم اللَِّه علَيِه ، فَكُلُوه ،          « قَالَ  . ولَيست معنا مدى أَفَنذْبح ِبالْقَصِب      
    الظُّفُرو نالس س١٠٢٢لَي  ذَِلك نع ثُكُمدأُحسى  ١٠٢٣، وـدفَم ا الظُّفُرأَمو ظْمفَع نا السأَم ، 

  .  ١٠٢٤ »الْحبشِة
هذا الذبح كان يفعله أهل اجلاهلية ، فكانوا  أحياناً  يذحبون الطيـور ، كالعصـفور ،                   

واحليوانات الصغرية ، كاألرنب وحنوه ، بالسن والظُّفُر ، فلما جاء اإلسالم حظَـر هـذا                
 .الذبح وحرمه ، كما تراه يف هذا احلديث 

      ِنيةَ اخلُشلَبأَِبي ثَع نقَالَ   وع ، :  ابِ         : قُلْتِل الِكتأَه ٍم ِمنِض قَوا ِبأَراللَِّه ، ِإن ِبيا ن١٠٢٥ي 
 وِبأَرِض صيٍد ، أَِصيد ِبقَوِسي ، وِبكَلِْبي الَِّذي لَـيس ِبمعلَّـٍم             ١٠٢٦، أَفَنأْكُلُ ِفي آِنيِتِهم ؟    

 أَما ما ذَكَرت ِمن أَهِل الِكتاِب ، فَِإنْ وجـدتم           : "وِبكَلِْبي املُعلَِّم ، فَما يصلُح ِلي ؟ قَالَ         
 ، ومـا ِصـدت      ١٠٢٨، وِإنْ لَم تِجدوا فَاغِْسلُوها وكُلُوا ِفيها      ١٠٢٧غَيرها فَالَ تأْكُلُوا ِفيها     

                                      
١٠٢٢ - والظُفُر نأي إالّ الس . 
 . أي عن سبب ي الذبح ما - ١٠٢٣
  )٢٤٨٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٠٢٤

مدية وهى السكني   مجع  : املدى  -كل عظم أجوف ذى مخ      : القصب  -مجع آبدة وهى الدابة الىت توحشت       : األوابد  
 أجرى: أر -

 . كان أبو ثعلبة هو وقومه بنو خشني من العرب الذين يسكنون الشام - ١٠٢٥
 أم يطبخون فيها اخلرتير ، ويشربون فيها اخلمر:  سبب سؤاله عن األكل يف آنية أهل الكتاب - ١٠٢٦
ير واخلمر نِجس ، فتنجس األواين حبلوله       وكلٌّ من اخلرت  .  لنجاستها بطبخهم فيها اخلرتير ، وشرم فيها اخلمر          - ١٠٢٧
 .فيها 
 . أي ال جتدوا ِسواها ، فاغسلوها مث كلوا أو اشربوا فيها - ١٠٢٨



 ٤٢٧

رت اسم اللَِّه فَكُلْ    ، وما ِصدت ِبكَلِْبك املُعلَِّم ، فَذَكَ      ١٠٢٩ِبقَوِسك فَذَكَرت اسم اللَِّه فَكُلْ      
،١٠٣٠هذَكَات كْترلٍَّم فَأَدعِر مغَي ِبكَلِْبك تا ِصدم١٠٣٢" فَكُلْ ١٠٣١ و  

 قَالَ ِإنا نجاِور أَهلَ الِْكتاِب وهـم        - � -وعن أَِبى ثَعلَبةَ الْخشِنى أَنه سأَلَ رسولَ اللَِّه         
ِإنْ  « - � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . لِْخنِزير ويشربونَ ِفى آِنيِتِهم الْخمر    يطْبخونَ ِفى قُدوِرِهم ا   

 وكُلُـوا   ١٠٣٣وجدتم غَيرها فَكُلُوا ِفيها واشربوا وِإنْ لَم تِجدوا غَيرها فَارحضوها ِبالْمـاءِ           
 ١٠٣٤.»واشربوا 

ان معلوماً من حال املشركني أـم يطبخـون يف          واألصل يف هذا أنه إذا ك     : قال الشيخ   
قدورهم حلم اخلرتير ويشربون يف آنيتهم اخلمور فإنه ال جيوز استعماهلا إالّ بعـد الغسـل                
والتنظيف ، فأما مياههم وثيام فإا على الطهارة كمياه املسلمني وثبام إالّ أن يكونـوا          

ستعمال األبوال يف طهـورهم فـإن       من قوم ال يتحاشون النجاسات أو كان من عادم ا         
 ١٠٣٥.استعمال ثيام غري جائز إالّ أن ال يعلم أنه مل يصبها شيء من النجاسات واهللا أعلم

جمع املسائل وإيرادهـا دفعـةً      : ويف هذا احلديث من الفوائد      ((: قال احلافظ ابن حجر     
   .١٠٣٦))واحدة ، وتفصيلُ اجلواب عنها واحدةً واحدةً بلفظ إما وإما

 :اخلالصة 
 .على املعلم أن يكون جيهز نفسه لإلجابة على أسئلة طالبه ) ١(

                                      
 . أي إذا ذكرت اسم اهللا عند رميك القوس ، فكُل الصيد ِحللِِّه بالتسمية عند رميك له - ١٠٢٩
الك إياه على الصيد ، فكُلْه ، ِحللِّه بالتسمية عليه           أي إذا مسيت اهللا على الصيد عند إشالئك الكلب املعلَّم وإرس           - ١٠٣٠

 .عند إرسال الكلب املعلَّم 
 أي صيد الكلب الذي ليس مبعلَّم ، ال حيل أكلُه إالّ إذا أدركته قبل أن ميوت ، فذكَّيته أي ذَحبته ، فحينئٍذ حيـل     - ١٠٣١

 .لك أكلُه 
 )٥٠٩٢(-رت  املك-وصحيح مسلم ) ٥٤٧٨ (- املكرت - صحيح البخارى- ١٠٣٢
 .  أي اغِسلوها غسالً جيداً ١٠٣٣
 صحيح ) ٣٨٤١ (- املكرت - سنن أيب داود - ١٠٣٤
 )٢٥٧ / ٤ (- ٢٨٨ معامل السنن للخطايب - ١٠٣٥
 ٥٢٣ :٩)) فتح الباري ((- ١٠٣٦



 ٤٢٨

 .عليه أن جييبهم عن أسئلتهم دون حرج  ) ٢(

 .ال جيوز له أن يفيت بغري علم  ) ٣(

 .أن يكون مطلعاً على أحوال طالبه ليسهل عليه إجابتهم عما سألوا ) ٤(
 ــــــــ
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جيب السائلَ بأكثر مما سأل،إذا رأى أنَّ به حاجةً إىل معرفِة الزائـِد عـن             ي � تارةً كان   
 :،ومن عظيم رعايِته باملتعلِّمني واملتفقِّهني  � سؤاله،وهذا من كماِل رأفِته 

نعم ولَِك  « الَ  عِن ابِن عباٍس قَالَ رفَعِت امرأَةٌ صِبيا لَها فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه أَِلهذَا حج قَ              
 ر١٠٣٧»أَج. 

وعِن ابِن عباٍس قَالَ رفَعِت امرأَةٌ صِبيا لَها ِمن هودٍج فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه أَِلهذَا حج قَـالَ    
 » رلَِك أَجو مع١٠٣٨.»ن 

      ِبىِن الناٍس عبِن عِن ابا   - � -وعحوا ِبالركْبر ِء فَقَـالَ     لَِقى »     مـِن الْقَـوقَـالُوا  . »م
فَرفَعت ِإلَيِه امرأَةٌ صِبيا فَقَالَت أَِلهذَا حج       . »رسولُ اللَِّه   « فَقَالُوا من أَنت قَالَ     . الْمسِلمونَ

 ١٠٣٩.»نعم ولَِك أَجر « قَالَ 
صـدر   � يبا يخِبر ، عِن ابِن عباٍس ، أَنَّ النِبي سِمعت كُر: وعن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ ، قَالَ    

: مِن الْقَوم ؟ قَالُوا     : ِمن مكَّةَ ، فَلَما كَانَ ِبالروحاِء استقْبلَه ركْب ، فَسلَّم علَيِهم ، فَقَالَ              
فَفَِزعِت امرأَةٌ ِمنهم ، فَرفَعت صِبيا لَهـا        ،   � رسولُ اِهللا   : الْمسِلمونَ ، فَمن أَنتم ؟ قَالَ       

       لَِتِه ، فَقَالَتضِبع ذَتأَخفٍَّة وِمح ؟ قَالَ          : ِمن جذَا حلْ ِلهولَ اِهللا ، هسا رلَـِك    : يو ، معن
رأَج. 

                                      
  )٣٣١٨ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٣٧
 صحيح ) ٢٦٥٨ (- املكرت -سنن النسائي - ١٠٣٨
  )٣٣١٧ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٣٩



 ٤٢٩

 اِهيمركَِدِر : قَالَ ِإبنالْم نِديِث ابذَا الْحِبه ثْتدفَحِعنيمِلِه أَجِبأَه ج١٠٤٠ .فَح 
: له حج،وزادها   : بأكثَر مما سألت عنه،فقد سألت عن حج الصيب،فقال          � فأجاا النيب   

إذْ هي املتوليةُ ألمِره،فأفادها بثبوِت األجر هلا،وذلك باِعثٌ قوي على حسـِن            . ولِك أجر   
 واآلباء،يف حتمـِل املشـقّات الشـديدِة        فعِلها واالقتداِء ا ممن يأيت بعدها من األمهات       

باصحاب االوالد الصغار للحج إىل بيت اهللا املعظم،ليغرس يف قلوم ومشاهد أنظـارهم             
هذا املشهد العظيم،وينطبع يف نفوسهم هذا الركن اخلامس اجلسيم،وِلما يف مشهد الصغار            

 .حول البيت من حتريٍك للقُلوب واألرواِح والدموع 
                   جح ِمن ٍة أَوادِعب يِه ِمندؤا يأَنَّ مِتِه ، ورمعو ، ِبيالص جِة حلَى ِصحاُء علَمالْع فَقوقد ات

وِإذَا كَـانَ أَداُء  . أَو ِمن عمرٍة يكُونُ تطَوعا ، فَِإذَا بلَغَ وجب علَيِه حجةُ فَرِض اإلِْسـالَِم           
االصا قَطْعِحيحص هامرا كَانَ ِإحِحيحِك صسِللن ١٠٤١ِبي 

يا أَيها الناس اسمعوا ِمنى ما أَقُـولُ لَكُـم          : فعن أَِبى السفَِر قَالَ سِمعت ابن عباٍس يقُولُ         
        بع نقُولُوا قَالَ ابوا فَتبذْهالَ تقُولُونَ وا توِنى مِمعأَساٍس     وبع نِت   : اٍس قَالَ ابيِبالْب طَاف نم

فَلْيطُف ِمن وراِء الِْحجِر والَ تقُولُوا الْحِطيم فَِإنَّ الرجلَ ِفى الْجاِهِليِة كَانَ يحِلف فَيلِْقـى               
قَد قَضت حجته عنه ما دام صِغريا فَِإذَا        سوطَه أَو نعلَه أَو قَوسه ، وأَيما صِبى حج ِبِه أَهلُه فَ           

بلَغَ فَعلَيِه حجةٌ أُخرى ، وأَيما عبٍد حج ِبِه أَهلُه فَقَد قَضت عنه حجته ما دام عبدا فَـِإذَا                   
 ١٠٤٢ِح  رواه الْبخاِرى ِفى الصِحي. عِتق فَعلَيِه حجةٌ أُخرى

من رِضي ِباِهللا ربا، وِبالِْإسلَاِم     : " يقُولُ � وعن أَِبي سِعيِد الْخدِري، أَنه سِمع رسولَ اِهللا         
فَحِمدت اَهللا تعالَى، وكَبرت،    : قَالَ أَبو سِعيدٍ  " . ِدينا، وِبمحمٍد رسولًا، وجبت لَه الْجنةُ       

وأُخرى يرفَع اُهللا ِبها أَهلَها ِفي الْجنِة ِمائَةَ درجٍة ما          : "  � رت ِبِه، فَقَالَ رسولُ اِهللا      وسِر

                                      
 صحيح ) ٨١٤)(٣٨٥ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي و) ١٤٤) (٣٥٧ / ١ (-يح ابن حبان  صح- ١٠٤٠
رقـم الفتـوى    ) ٨٩٩ / ٣ (-وفتاوى الشبكة اإلسالمية معدلـة       )١٧٨ / ٢ (- املوسوعة الفقهية الكويتية     - ١٠٤١

قم الفتوى  ر) ٦٠٠٥ / ٥ (-وفتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة       يؤجر الصيب على احلج والعمرة وكذلك وليه       ١١٧٢٤
  تصح العمرة واحلج من الصيب باإلمجاع٣٦٢٩٩

 )٣٨٤٨ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٩٩٩٨) (١٥٦ / ٥ (- حيدر آباد - السنن الكربى للبيهقي - ١٠٤٢



 ٤٣٠

: قُلْت: قَالَ" بين كُلِّ درجتيِن كَما بين السماِء والْأَرِض، أَو أَبعد ما بين السماِء والْأَرِض              
ا ذَاكمولَ اِهللا ؟ قَالَوسا رِبيِل اِهللا : "  يِفي س ادِبيِل اِهللا، الِْجهِفي س اد١٠٤٣"الِْجه.  

 تفاصيل أخرى مل    � فبعدما فعل أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ما فعل زاده رسول اهللا              
 .يسأل عنها أصالً 
مـن آمـن ِباللَّـِه       « - �  -ِه   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ    - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    

وِبرسوِلِه وأَقَام الصالَةَ وصام رمضانَ ، كَانَ حقا علَى اللَِّه أَنْ يدِخلَه الْجنةَ جاهـد ِفـى                 
. فَالَ نبشر النـاس  فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه أَ. » سِبيِل اللَِّه ، أَو جلَس ِفى أَرِضِه الَِّتى وِلد ِفيها      

ِإنَّ ِفى الْجنِة ِمائَةَ درجٍة أَعدها اللَّه ِللْمجاِهِدين ِفى سِبيِل اللَِّه ، ما بين الـدرجتيِن                « قَالَ  
           فَِإن ، سودالِْفر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتِض ، فَِإذَا ساَألراِء ومالس نيا بلَـى     كَمأَعِة ونطُ الْجسأَو ه

  .١٠٤٤»الْجنِة ، أُراه فَوقَه عرش الرحمِن ، وِمنه تفَجر أَنهار الْجنِة 
       ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نقَالَ   �   وع :          ـامصالَةَ ، والص أَقَاموِلِه ، وسرِباللَِّه و نآم نم

ضمِضـِه                    رِفي أَر لَسج ِبيِل اِهللا ، أَوِفي س راجةَ ، هنالْج ِخلَهدلَى اِهللا أَنْ يا عقانَ ، فَِإنَّ ح
ِإنَّ ِفي الْجنِة ِمئَـةَ درجـٍة       : يا رسولَ اِهللا ، أَفَالَ نخِبر الناس ؟ قَالَ          : الَِّتي وِلد ِفيها قَالُوا     

ه ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلِه ، بين كُلِّ درجتيِن كَما بين السـماِء واَألرِض ، فَـِإذَا                أَعدها اللَّ 
                هِمنِن ومحِش الررع قَهفَوِة ، ونلَى الْجأَعِة ، ونطُ الْجسو هفَِإن ، سودالِْفر لُوهفَس اللَّه مأَلْتس

، رفَجِةينالْج ارهأَن رفَجت ١٠٤٥. أَو 
من آمن ِباللَِّه ورسوِلِه ، وأَقَـام الصـالَةَ ،   :  � قَالَ رسولُ اِهللا  : وعن أَِبي هريرةَ ، قَالَ      

 سـِبيِل اِهللا ، أَو      وصام رمضانَ ، فَِإنَّ حقا علَى اِهللا عز وجلَّ أَنْ يدِخلَه الْجنةَ ، هاجر ِفي              
ِإنَّ : يا رسولَ اِهللا ، أَفَالَ ننبئُ الناس ِبذَِلك ؟ قَالَ           : جلَس ِفي أَرِضِه الَِّتي وِلد ِفيها ، قَالُوا         

            ِن كَميتجركُلِّ د نيا بِبيِلِه ، مِفي س اِهِدينجا ِللْمالَهٍة أَعجرِة ِمئَةَ دناِء  ِفي الْجـمالس نيا ب

                                      
 صحيح ) ٣٩٥٣) (١١٩ / ٦ (-شعب اإلميان  - ١٠٤٣
  )٢٧٩٠ (- املكرت - صحيح البخارى- ١٠٤٤
  صحيح-٨٤٠٠) ٨٤١٩)(٢٨١ / ٣ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ١٠٤٥



 ٤٣١

واَألرِض ، فَِإذَا سأَلْتم اللَّه عز وجلَّ ، فَاسأَلُوه الِْفردوس ، فَِإنها أَوسطُ الْجنـِة ، وأَعلَـى                  
 ١٠٤٦.الْجنِة ، وفَوقَه عرش الرحمِن عز وجلَّ ، وِمنه تفَجر أَنهار الْجنِة

  نٍل ، قَالَ      وعبِن جاِذ بعولُ اِهللا    : مسقَالَ ر �  :      تيالْب جحو سماِت الْخلَولَّى الصص نم
                    راجِإنْ ه لَه ِفرغلَى اِهللا أَنْ يا عقالَ ؟ كَانَ ح كَاةَ أَمالز ِري أَذَكَرالَ أَدانَ ، وضمر امصو ،

ثَ ِبأَرِضِه الَِّتي وِلد ِبها ، فَقَالَ معاذٌ يا رسولَ اِهللا ، أَفَأُخِبر الناس ؟ قَالَ                ِفي سِبيِلِه ، أَو مكَ    
ذَِر الناس يا معاذُ ، ِفي الْجنِة ِمئَةُ درجٍة ما بين كُلِّ درجتيِن ِمئَةُ سنٍة ، والِْفردوس أَعلَى                  : 

سأَوِة ، ونالْجسودالِْفر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتِة ، فَِإذَا سنالْج ارهأَن رفَجا تهِمنا و١٠٤٧."طُه 
                 هأُم فَقَالَت ، لَهفَقَت مهس اها ، فَأَتظَّارن جراِرثَةَ خاِلٍك ، أَنَّ حِن مِس بأَن نـولَ   : وعسا ري

    وم فْترع اِهللا ، قَد                عـنا أَصم تأَيِإالَّ رو ، تربِة صني ، فَِإنْ كَانَ ِفي الْجاِرثَةَ ِمنح ِقع .
يا أُم حاِرثَةَ ِإنها لَيست ِبجنٍة واِحدٍة ، ولَِكنها ِجنانٌ كَـِثريةٌ ، وِإنَّ حاِرثَـةَ لَِفـي                  : قَالَ  

 ١٠٤٨"لَى الِْفردوِسِفي أَع: أَفْضِلها ، أَو قَالَ 
                   ، بغَر مهاَء سا ، فَجكَانَ غُالَما ، وظَّارٍر ندب مواَء يِع جيبالر ناِرثَةَ ابٍس ، أَنَّ حأَن نوع

             فَقَالَت ، عيبالر هأُم اَءتفَج ، لَهِرِه ، فَقَتحِة نرِفي ثُغ قَعولَ اِهللا ،  : فَوسا ري   ـتِلمع قَـد 
: مكَانَ حاِرثَةَ ِمني ، فَِإنْ كَانَ ِمن أَهِل الْجنِة فَسأَصِبر ، وِإالَّ فَسيرى اللَّه ما أَصنع ، قَالَ                   

ِفي الِْفـردوِس   يا أُم حاِرثَةَ ، ِإنها لَيست ِبجنٍة واِحدٍة ولَِكنها ِجنانٌ كَِثريةٌ ، وِإنه              : فَقَالَ  
 ١٠٤٩."اَألعلَى

                  فٍَر ِمنا ِفي ناِلسكَانَ ج هأَن هربأَخ ، اِريصةَ اَألناِريج نب ِزيداَء ، أَنَّ يِن ِمينكَِم بِن الْحوع
ا ِفي حـِديٍث ِمـن      كُن: اَألنصاِر ، فَخرج علَيِهم معاِويةُ ، فَسأَلَهم عن حِديِثِهم ، فَقَالُوا            

: ؟ قَـالُوا     � أَالَ أَِزيدكُم حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اِهللا        : حِديِث اَألنصاِر ، فَقَالَ معاِويةُ      

                                      
  صحيح-٨٤٥٥) ٨٤٧٤)(٢٩٤ / ٣ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ١٠٤٦
  صحيح لغريه-٢٢٤٣٨) ٢٢٠٨٧)(٣٧٠ / ٧ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ١٠٤٧
  صحيح-١٢٢٧٧) ١٢٢٥٢)(٣٢١ / ٤ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ١٠٤٨
   صحيح-١٣٩٠٧) ١٣٨٧١)(٦٩٣ / ٤ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ١٠٤٩



 ٤٣٢

من أَحب اَألنصار ، أَحبـه      : يقُولُ   � سِمعت رسولَ اِهللا    : بلَى يا أَِمري الْمؤِمِنني ، قَالَ       
 ١٠٥٠."ه عز وجلَّ ، ومن أَبغض اَألنصار ، أَبغضه اللَّه عز وجلَّاللَّ

     ِبىِن النٍب عيهص نةَ      «  قَالَ   - � -وعنِة الْجنلُ الْجلَ أَهخقَالَ   -ِإذَا د -     قُـولُ اللَّـهي 
ولُونَ أَلَم تبيض وجوهنا أَلَم تدِخلْنا الْجنةَ وتنجنـا         تبارك وتعالَى تِريدونَ شيئًا أَِزيدكُم فَيقُ     

 فَيكِْشف الِْحجاب فَما أُعطُوا شيئًا أَحب ِإلَيِهم ِمن النظَِر ِإلَى ربِهم عز             - قَالَ   -ِمن الناِر   
 ١٠٥١.»وجلَّ 

ِإنَّ اللَّه جلَّ وعالَ أَمر يحيى بن       : ، قَالَ    � نَّ رسولَ اِهللا    وعن الْحاِرثَ اَألشعِري حدثَه أَ    
زكَِريا ِبخمِس كَِلماٍت يعملُ ِبِهن ، ويأْمر بِني ِإسراِئيِل أَنْ يعملُوا ِبِهن ، وِإنَّ ِعيسى قَـالَ            

  ا     : لَهِس كَِلممِبخ كرأَم قَد ا           ِإنَّ اللَّهفَِإم ، لُوا ِبِهنمعاِئيلَ أَنْ يرِني ِإسب رأْمتو لُ ِبِهنمعٍت ت
     مهرا أَنْ آمِإمو ، مهرأْموا        : قَالَ  . أَنْ تلَسجو لَأَتتى امتقِْدِس حِت الْميِفي ب اسالن عمفَج

 اللَّه جلَّ وعالَ أَمرِني ِبخمِس كَِلماٍت أَعمـلُ ِبِهـن           ِإنَّ: علَى الشرفَاِت فَوعظَهم ، وقَالَ      
     لُوا ِبِهنمعأَنْ ت كُمرآمثَـلُ              : وم ثَلُ ذَِلـكمئًا ، ويِركُوا ِبِه ششالَ تو وا اللَّهدبعأَنْ ت نلُهأَو

      ٍب أَواِلِه ِبذَهاِلِص ما ِبخدبى عرتٍل اشجر      قَالَ لَهٍق ، ورِلـي       :  ومـذَا عهاِري ، وِذِه ده
                  ِإنَّ اللَّـهكَذَا ، وه هدبكُونَ عأَنْ ي هرسي كُمِدِه ، فَأَييِر سي ِإلَى غَيدؤيلُ ومعي دبلَ الْععفَج

       يِركُوا ِبِه ششالَ تو وهدبفَاع ، قَكُمزرو لَقَكُموا        خِفتلْتفَالَ ت متلَّيالَِة فَِإذَا صِبالص كُمرآمئًا ، و
                 ثَـلُ ذَِلـكا ممِإناِم ويِبالص كُمرآمِهِه ، وجالَ ِبوعلَّ وج لَهقْبتِفِت اسلْتي ِإذَا لَم دبفَِإنَّ الْع

 دِعنو ، كا ِمسةٌ ِفيهرص هعٍل مجثَِل ركَم   امـيا ، فَـِإنَّ الصهوا ِرحيِجدأَنْ ي هرسةٌ يابِعص ه
                 هـرٍل أَسجثَِل ركَم ثَلَ ذَِلكِإنَّ مقَِة ، ودِبالص كُمرآمِك ، وِريِح الِْمس ِمن باِهللا أَطْي دِعن

هلْ لَكُم أَنْ أَفِْدي نفِْسي     : بوا عنقَه ، فَقَالَ     الْعدو فَأَوثَقُوا يده ِإلَى عنِقِه ، وأَرادوا أَنْ يضرِ        
      مهِمن هفْسن فُكِلي الْكَِثريالْقَِليلَ و ِطيِهمعلَ يعثَـِل        . فَجكَم ثَلَ ذَِلكِبِذكِْر اِهللا فَِإنَّ م كُمرآمو

 حصيٍن ، فَأَحرز نفْسه ِفيِه ، فَكَذَِلك الْعبد الَ          رجٍل طَلَبه الْعدو ِسراعا ِفي أَثَِرِه ، فَأَتى علَى        
وأَنا آمركُم ِبخمٍس أَمرِنـي     :  � قَالَ رسولُ اِهللا    . يحِرز نفْسه ِمن الشيطَاِن ِإالَّ ِبِذكِْر اهللاِ      

                                      
   صحيح-١٦٩٩٦) ١٦٨٧١)(٧٦٥ / ٥ (-) عامل الكتب(ند أمحد مس- ١٠٥٠
  )٤٦٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٠٥١



 ٤٣٣

رِة ، والِْجهاِد ِفي سِبيِل اِهللا ، فَمن فَارق         ِبالْجماعِة ، والسمِع ، والطَّاعِة ، والِْهج      : اللَّه ِبها   
الْجماعةَ ِقيد ِشبٍر فَقَد خلَع ِربق اِإلسالَِم ِمن عنِقِه ِإالَّ أَنْ يراِجع ، ومـن دعـا ِبـدعوى                   

    منهثَا جج ِمن وِة فَهاِهِليلٌ   . الْججلَّ  : قَالَ رصو امِإنْ صـلَّى ،     : ى ؟ قَالَ    وصو امِإنْ صو
 ١٠٥٢."فَادعوا ِبدعوى اِهللا الَِّذي سماكُم الْمسِلِمني الْمؤِمِنني ِعباد اِهللا

حدثَِني الْحاِرثُ اَألشعِري ، أَنَّ رسولَ      : وعن زيِد بِن سالٍَّم ، أَنه سِمع أَبا سالٍَّم ، يقُولُ            
ِإنَّ اللَّه تبارك وتعالَى أَمر ِليحيى بِن زكَِريا ِفي خمِس كَِلماٍت يعملُ ِبِهن ،              : قَالَ   � ِه  اللَّ

                 ميـرم نى ابفَقَالَ ِعيس ، ِطئُ ِبِهنبفَكَانَ ي ، لُوا ِبِهنمعاِئيلَ أَنْ يرِني ِإسب رأْميو :  ـكِإن
خمِس كَِلماٍت تعملُ ِبِهن وتأْمر بِني ِإسراِئيلَ أَنْ يعملُوا ِبِهن ، فَِإما أَنْ تأْمرهم ِبِهن               أُِمرت بِ 

ِإنك ِإنْ تسِبقِْني ِبِهن أَخاف أَنْ أُعـذَّب أَو  : وِإما أَنْ أَقُوم أَنا ف آمرهم ِبِهن ، قَالَ يحيى     
خي                 لَـسـى جتح ، ِجدسلَأَ الْمتى امتقِْدِس حِت الْمياِئيلَ ِفي برِني ِإسب عمِبي ، فَج فس

ِإنَّ اللَّه أَمرِني ِبخمِس كَِلماٍت أَعملُ ِبِهن       : الناس علَى الشرفَاِت ، فَوعظَ الناس ، ثُم قَالَ          
وا ِبِهن ، أَولُهن أَنْ الَ تشِركُوا ِباللَِّه شيئًا ، فَِإنَّ ِمثْلَ الشرِك ِباللَِّه كَمثَـِل                وآمركُم أَنْ تعملُ  

هذَا داِري وعمِلي فَاعمـلْ     : رجٍل اشترى عبدا ِمن خاِلِص ماِلِه ِبذَهٍب أَو وِرٍق ، ثُم قَالَ             
    فَج ، لَكمع ِإلَي أَدو               ـدبع كُونَ لَـهأَنْ ي ِحبي كُمِدِه ، فَأَييِر سي ِإلَى غَيدؤيلُ ومعلَ يع

كَذَِلك ؟ يؤدي عملُه ِلغيِر سيِدِه ، واللَّه هو خلَقَكُم ورزقَكُم فَالَ تشِركُوا ِباللَِّه شيئًا ، وِإنَّ                 
  ِبالص كُمرأَم اللَّه              ـبصنـالَى يعتو كاربت وا ، فَِإنَّ اللَّهِفتلْتفَالَ ت كُموهوج متبصالَِة فَِإذَا ن

                 ، ـِرفصنالَِّذي ي وكُونَ هى يتح هنع ههجو ِرفصلِّي ، فَالَ يصي ِدِه ِحنيبِه عجِلو ههجو
    اِم ، فَِإنَّ ميِبالص كُمرأَمو      ـعم سٍة لَيابِفي ِعص وٍك ، فَهةُ ِمسرص هعٍل مجثْلُ راِئِم مثْلَ الص

                  ـدِعن باِئِم أَطْيفَِم الص ِإنَّ ِريحا ، وهِرحي ِجدِهي أَنْ يتشي مِرِه ، كُلُّهغَي كِمس مهٍد ِمنأَح
الصدقَِة ، فَِإنَّ مثْلَها كَمثَِل رجٍل أَسره الْعدو ، فَشـدوا           اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك ، وأَمركُم بِ      
                                      

 صحيح) ٦٢٣٣) (١٢٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان - ١٠٥٢
، �اع أَصحاِب رسوِل اِهللا اَألمر ِبالْجماعِة ِبلَفِْظ الْعموِم ، والْمراد ِمنه الْخاص ، َألنَّ الْجماعةَ ِهي ِإجم          : قَالَ أَبو حاِتٍم    

                        مهدعب نم ِبعتو مهنذَّ عش نما ، وفَاِرٍق لَهالَ مِة ، واعمِللْج اقِبش كُني لَم مهدعب نم نذَّ عشِه ولَيوا عا كَانم لَِزم نفَم
       دعةُ باعمالْجِة ، واعما ِللْجاقكَانَ ش              ما هى ِفيموالْه كروا تلَِزمو ، الِْعلْمقْلُ والْعو ينالد ِفيِهم عمتاج امأَقْو مِة هابحالص

 .وِإنْ قَلَّت أَعدادهم ، الَ أَوباش الناِس وِرعاعهم ، وِإنْ كَثُروا. ِفيِه



 ٤٣٤

الَ تقْتلُوِني ، فَِإني أَفِْدي نفِْسي ِمنكُم ِبكَذَا        : يده ِإلَى عنقَه ، فَقَدموه ِليضِربوا عنقَه ، فَقَالَ          
     عفَج لُوهساِل ، فَأَرالْم كَذَا ِمنِدي           وفْتقَةُ يدالص ف كَذَِلك ، هِمن هفْسى نى فَدتح عمجلَ ي

ِبها الْعبد نفْسه ِمن عذَاِب اللَِّه ، وأَمركُم ِبكَثْرِة ذَكِْر اللَِّه ، فَِإنَّ مثَلَ ذَكِْر اللَِّه كَمثَِل رجٍل                  
ِه ِسراعا وانطَلَق حتى أَتى ِحصنا حِصينا ، فَأَحرز نفْسه ِفيـِه ،     غَلَبه الْعدو فَانطَلَقُوا ِفي طَلَبِ    

 فَكَذَِلك ِمثْلُ الشيطَاِن الَ يحِرز الِْعباد ِمنه أَنفُسهم ِإالَّ ِبِذكِْر اللَِّه عز وجلَّ وقَالَ رسولُ اللَِّه                
الْجماعةُ والسمع والطَّاعةُ والِْهجـرةُ     : ماٍت أَمرِني اللَّه ِبِهن     وأَنا آمركُم ِبخمِس كَلِ   :  �

والِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه ، فَمن خرج ِمن الْجماعِة ِقيد ِشبٍر فَقَد خلَع ِربقَةَ الِْإسالَِم ِمن رأِْسِه                 
وِإنَّ صام وصلَّى ، فَـادعوا      :  اللَِّه وِإنَّ صام وصلَّى ؟ قَالَ        يا رسولَ : عنقَه ، وقَالَ رجلٌ     

 ١٠٥٣. "ِبدعوِة اللَِّه الَِّذي سماكُم ِبها الْمسِلِمني والْمؤِمِنني جِميعا
 قد زاد أصحابه أشياًء عديدة على أسـئلتهم  � ويف هذه األحاديث مجيعاً نالحظ أن النيب  

. 
 :اخلالصة 

 .جيوز للمعلم أن يزيد على سؤال املتعلم حبسب احلاجة  ) ١(
الزيادة على سؤال املتعلم والسيما إن كانت ذات صلة به أدعـى للقبـول               ) ٢(

 .واحلفظ 

 .  حياول إفادة أصحابه بكافة الوسائل والطرق �كان رسول اهللا  ) ٣(
 ــــــــ 
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 :سائلَ عن سؤاِله حلكمٍة بالغٍة ومن ذلك يلِفت ال � كان 

                                      
 يحصح) ٢٨٧٠)(١١٢ / ٤ (- ٣٦٠ مسند الشاميني - ١٠٥٣



 ٤٣٥

         ِبىأَلَ النالً سجاِلٍك أَنَّ رِن مِس بأَن نولَ اللَِّه قَـالَ         - �  -فعسا رةُ ياعى الستـا  «  مم
لَِكنى أُِحـب   قَالَ ما أَعددت لَها ِمن كَِثِري صالٍَة والَ صوٍم والَ صدقٍَة ، و            . » أَعددت لَها   
 ولَهسرو قَالَ . اللَّه » تببأَح نم عم ت١٠٥٤» أَن . 

عن سؤاِله عن وقِْت قيام الساعة،الذي اختص اهللا تعاىل بعلِمه،إىل شيٍء آخر هو              � فلَفَته  
هلـا؟  ما أعـددت    : أحوج إليه،وأفضلُ نفعاً عليه،وهو إعداد العمِل الصاحل للساعِة،فقال         

 .أنت مع من أحببت : حب اِهللا ورسوِله،فقال : فقال 
ويف هـذا تبصـري لإلنسـان       . أياً أن اإلنسان يحشر مع من يصاِحب ويحب          � فزاده  

 !وحتذير من أن يتخذ يف الدنيا قريناً له غري صاٍحل،فيكونَ معه يف اآلخرِة حيث يكون
     يف لَفِْت السائل ي ى  وهذا األسلوباحلكيمِ : سم لَقّي السائِل بغري مـا      ١٠٥٥أسلوبوهو ت،

 .يطلُب،مما يهمه أو مما هو أهم مما سأَل عنه أو أنفَع له 
      ِبىِن النع رمِن عِن ابوع-  � - .           ِبىِن النع رمِن عِن اباِلٍم عس نع ِرىهِن الزعو-  � 

-     أَلَهالً سجفَقَالَ      أَنَّ ر ِرمحالْم سلْبا يالَ        « ماِويلَ ورالَ السةَ وامالَ الِْعمو ِس الْقَِميصلْبالَ ي
الْبرنس والَ ثَوبا مسه الْورس أَِو الزعفَرانُ ، فَِإنْ لَم يِجِد النعلَيِن فَلْيلْبِس الْخفَّيِن ولْيقْطَعهما               

ى يتِن حيبالْكَع تحا ت١٠٥٦»كُون  
         ِبيأَلَ النالً سجأَنَّ ر ، رمِن عِن ابولُ اِهللا         :  � وعساِب ؟ فَقَالَ رالثِّي ِمن ِرمحالْم سلْبا يم 

 الِْخفَـاف ،    الَ يلْبس الْقَِميص ، والَ الْعماِئم ، والَ السراِويالَِت ، والَ الْبراِنس ، والَ             :  �
                 وا ِمنسلْبالَ تِن ، ويبالْكَع فَلَ ِمنا أَسمهقْطَعلْيِن ، وفَّيِس الْخلْبِن ، فَلْيلَيعالن ِجدالَ ي دِإالَّ أَح

 ١٠٥٧."الثِّياِب شيئًا مسه الْورس والزعفَرانُ
املُحِرم،فأجـاب ببيـاِن مـا ال يلبسـه     سِئلَ عمـا يلْـبس      � فأنت ترى أنَّ الرسول     

املُحِرم،وتضمن ذلك اجلواب عما يلْبسه،فإنَّ ما ال يلبسه املُحرم حمصور،وما يلبسه غـري             
                                      

  )٦١٧١ (- املكرت -صحيح البخارى- ١٠٥٤
 ))اخلالصة يف علوم البالغة ((  انظر كتايب - ١٠٥٥
  )١٣٤ (- املكرت -صحيح البخارى- ١٠٥٦
 صحيح) ٣٧٨٤) (٩٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥٧



 ٤٣٦

               سله مـا يلـب ده إىل ما ينحصر،طلباً لإلجياز،ولو عدتعداد ل عما ال ينحصرحمصور،فعد
 .ئل ضبطُه واستيعابه لطال به البيان،ورمبا يصعب على السا

حكم لُبِس اخلُف عند عدِم وجوِد النعل،فزاده بيانَ حالـِة  : زيادةً عما سأل  � مث بين له    
فـإنْ مل جيـد النعلَني،فلْيلْـبس       : ((االضطرار هذه،وهي ممـا يتصـل بالسـؤال،فقال         

 )) .اخلُفَّني،ولْيقْطَعهما حىت يكونا حتت الكعبني
ما ورد عن عمٍرو قَالَ سِمعت أَبا واِئٍل قَالَ حدثَنا أَبـو موسـى              : القبيل أيضاً   ومن هذا   
  ِرىعرضى اهللا عنه     -اَألش -      ِبىِللن اِبىرِم ،       - �  - قَالَ قَالَ أَعـنغقَاِتـلُ ِللْملُ يجالر 

  ذْكَرقَاِتلُ ِليلُ يجالر١٠٥٨و   قَاِتلُ ِلييِبيِل اللَِّه فَقَالَ          ، وِفى س نم ، هكَانى مـلَ    « رقَات ـنم
  .١٠٥٩»ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهى الْعلْيا فَهو ِفى سِبيِل اللَِّه 

       ِبيلٌ النجى رى، أَتوسأَِبي م نِبيِل اللَِّه، فَ        : ، فَقَالَ  � وعالُ ِفي سا الِْقتولَ اللَِّه، مسا رِإنَّ ي
من قَاتلَ ِلتكُونَ   :  � أَحدنا يقَاِتلُ حِميةً، ويقَاِتلُ غَضبا فَهلْ لَه ِمن أَجٍر؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه             

 ١٠٦١.، فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه١٠٦٠كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا
فمرجع هـذا الفعـل إىل      . ع قوي   أي ليري الناس أنه شجا    ) والرجلُ يقاِتلُ ِليرى مكانه   (

ويف روايـة   . الرياء ، ومرجع الفعل الذي قبله إىل السمعة والشهرة ، وكالمها مـذموم              
أي ملن يقاتل ألجله ، من أهٍل       )) ويقاتل حِميةً . ((أي ألجل حظّ نفِسه     )) ويقاِتلُ غَضباً ((

 .أو عشرية أو صاحٍب أو جار 
 القتال تناوله املدح والذم حبسب الباعث األول ، مل جيبه           وملا كان كل من هذه املقاصد يف      

فإذا كـان أصـلُ الباعـِث       : ((١٠٦٢ قال احلافظ ابن حجر     . بنعم أو ال     � رسول اهللا   

                                      
 . أي ليذكَر بني الناس بالشجاعة والبطولة - ١٠٥٨
  )٣١٢٦ (- املكرت -صحيح البخارى- ١٠٥٩
 .دعوةُ اهللا إىل اإلسالم ، ودينه وشريعته هي ) كلمةُ اهللا(و - ١٠٦٠
 صحيح ) ٥٩٨٦( مسند أيب عوانة - ١٠٦١
 ٢٢ :٦)) فتح الباري ((- ١٠٦٢



 ٤٣٧

الصرِف على القتال هو إعالَء كلمة اهللا ، فال يضره ما عرض له بعد ذلك ، واحملـذور أن                
 .يقِصد غري اإلعالء  قصداً أولياً  

ويدل على أن دخول غري اإلعالء ضمناً ، ال يقدح يف اإلعالء إذا كان اإلعالء هو الباعثَ                 
نزلَ عبد اللَِّه بن    : عِن ابِن زغٍْب اَألنصاِري الِْإياِدي ، قَالَ        ١٠٦٣ما رواه أبو داود     : األصلي  

ِإنَّ : ، قَـالَ     � أَ يحدثُنا عن رسوِل اللَِّه      ، فَأَنش  � حوالَةَ اَألزِدي صاِحب رسوِل اللَِّه      
بعثَنا علَى أَقْداِمنا حولَ الْمِدينِة ِلنغنم ، فَقَِدمنا ولَم نغنم شيئًا ، فَلَمـا رأَى      � رسولَ اللَِّه   
اللَّهم الَ تِكلْهم ِإلَي فَأَضعف     :  � لَِّه  الَِّذي ِبنا ِمن الْجهِد ، قَالَ رسولُ ال        � رسولُ اللَِّه   

عنهم ، والَ تِكلْهم ِإلَى الناِس فَيهونوا علَيِهم ، والَ تِكلْهم ِإلَى أَنفُِسِهم فَيعِجزوا علَيهـا ،                 
    اِقِهمزكَّلَ ِبأَروت لَِكنقَالَ    -و ثُم -  لَكُم نحفْتوِم         لَتالـرو فَاِرس وزكُن نمقَسلَي ثُم امالش 

               ا ثُمطَهخساٍر فَيطَى ِمائَةَ ِدينعلَي كُمدى ِإنَّ أَحتكَذَا ، حاِل كَذَا والْم ِمن ِدكُمِلأَح نكُونلَيو
ت الِْخالَفَةَ نزلَت ِبأَرِض الْمقَدسِة فَقَـد       يا ابن حوالَةَ ِإذَا رأَي    : وضع يده علَى رأِْسي فَقَالَ      

                أِْسكِذِه ِإلَى رِدي هي اِس ِمنِإلَى الن بةُ أَقْراعالسو ، الِْعظَام ورالْأُما والَيالْبالَِزلُ وِت الزأَت
 .انتهى ))  "

فمن : ( عن علة احلكم ، لقوله       جواز سؤال املتعلم  : ويف هذا احلديث من االمور التعليمية       
وتقدمي حتصيل العلم على الدخول يف العمل ، إذ املطلوب من املسـلم أن              ) يف سبيل اهللا؟  

 .يعلم مث يعمل ، ليكون عمله على بصرية وهدى من الشرع احلنيف 
عن اجلواب عن عِني ما سـألَ السـائلُ عنـه إىل             � ففي هذا احلديث عدولُ الرسوِل      

ال،فقد عدلَ عن جوابـه عـن       :  ال يصلح أن يجاب عما سأل عنه بنعم أو           غريه،إذْ كان 
 ماِهيِة القتاِل اليت يسأل عنها،إىل بيان حاِل املُقاِتل،وأفاده أن الِعربةَ خبلوص النية والقصد 

))  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا          ((مبا ذَكَر      � ويف إجابِة الرسول    
 .البالغة واإلجياز غايةُ 

                                      
 صحيح ) ٢٥٣٧ (- املكرت -وسنن أيب داود ) ٢٠١٩)( ١٧٤ / ٣ (- ٣٦٠ مسند الشاميني - ١٠٦٣



 ٤٣٨

،ألنه لو أجاب بأن مجيع ما ذكره لـيس يف           � وقد عد هذا احلديثُ من جوامع كَِلِمه        
               ل أنَّ ما عدا ذلك كلُّه يف سبيل اهللا،وليس كذلك،وقد يكـون الغضـبمسبيل اهللا،احت

والزيادِة إىل لفظ جامع ملعىن السؤال       � واحلميةُ هللا تعاىل فيكون ذلك يف سبيل اهللا،فعدل         
 .١٠٦٤عليه،فأفاد دفْع االلتباس وزيادةَ اإلفهام 

 :اخلالصة  
 .لفت السائل إىل غري ما سال عنه هو من أسلوب احلكيم يف البالغة  ) ١(
  هذا األسلوب كثرياً �لقد استخدم الرسول  ) ٢(

 .على املعلم أن يعتين ذا اجلانب ، فهو مهم جدا يف التعليم  ) ٣(
 ــــــــ 
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يستعيد السائلَ سؤالَه  وقد أحاط بسؤاِلِه علماً  ليزده علماً أو ليسـتدِرك               � وتارةً كان   
 :على ما أجابه به،أو ليوضحه له،ومن ذلك 

أَنَّ «  ِفيِهم فَـذَكَر لَهـم    أَنه قَام- � -فعن أَِبى قَتادةَ أَنه سِمعه يحدثُ عن رسوِل اللَِّه     
فَقَام رجلٌ فَقَالَ يـا رسـولَ اللَّـِه    . »الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه واِإلميانَ ِباللَِّه أَفْضلُ اَألعماِل   

نعم ِإنْ   « - � - أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه تكَفَّر عنى خطَاياى فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ            
 -ثُم قَالَ رسولُ اللَّـِه      . ١٠٦٥»قُِتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه وأَنت صاِبر محتِسب مقِْبلٌ غَير مدِبٍر           

� - »    قُلْت ففَقَـالَ             . »كَي ـاىطَايى خنع كَفَّرِبيِل اللَِّه أَتِفى س ِإنْ قُِتلْت تأَيقَالَ أَر
نعم وأَنت صاِبر محتِسب مقِْبلٌ غَير مدِبٍر ِإالَّ الدين فَـِإنَّ ِجبِريـلَ        « - � - اللَِّه   رسولُ

 قَالَ ِلى ذَِلك الَمِه السلَي١٠٦٦.»ع 
                                      

 )١١٤ / ١ (-وأساليبه يف التعليم � الرسول املعلم - ١٠٦٤
 .ص هللا تعاىل الذي يقاِتل ابِتغاَء وجِهه ، ال لعصبيٍة ، وال لغنيمٍة ، وال لصيٍت أو سمعٍة هو املخِل:  املُحتِسب - ١٠٦٥
  )٤٩٨٨ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٦٦



 ٤٣٩

         ِبىلٌ ِإلَى النجاَء رةَ قَالَ جريرأَِبى ه نِر فَقَ     - � -وعبلَى الِْمنع طُبخي وهِإنْ    و تأَيالَ أَر
. »نعم  « قَاتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبالً غَير مدِبٍر أَيكَفِّر اللَّه عنى سيئَاِتى قَالَ               

قَالَ . »قُلْت  ما  « قَالَ  . فَقَالَ الرجلُ ها أَنا ذَا    . »أَين الساِئلُ آِنفًا    « ثُم سكَت ساعةً قَالَ     
أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبالً غَير مدِبٍر أَيكَفِّر اللَّه عنى سيئَاِتى قَـالَ    

 .١٠٦٧»نعم ِإالَّ الدين سارِنى ِبِه ِجبِريلُ آِنفًا « 
وذكر الدين هنا منوذج لباقي حقوِق اآلدميني ، إذ         . ه  أي الدين الذي ال ينوي أداَءه ووفاءَ      

، ...ليس املَدين أحق بالوعيِد واملطالبِة من اجلاين ، أو الغاصب ، أو اخلائن ، أو الساِرق                 
بذكر الديِن على مجيع حقوِق الِعباد ، وأا ال يكَفِّرها اجلهاد والشهادةُ يف سبيل               � فنبه  

اهللا تعاىل اهللا وما دو والشهادةُ حقوق كفِّر اجلهادوإمنا ي ، ما من أعماِل الِبر. 
أي اآلن ، يعين أن جربيل أوصى له بذلك بعد إخباره السـائل            )) .سارين به جربيلُ آنفاً   ((

 .جبوابه األول ، فلذا استعاد السائلَ وأخربه باجلواب ثانياً 
فَبكَـى  . لَ حضرنا عمرو بن الْعاِص وهو ِفى ِسياقَِة الْمـوتِ         وعِن ابِن شماسةَ الْمهِرى قَا    

 - � -طَِويالً وحولَ وجهه ِإلَى الِْجداِر فَجعلَ ابنه يقُولُ يا أَبتاه أَما بشرك رسولُ اللَّـِه                
فَقَالَ ِإنَّ أَفْضلَ ما نِعد شهادةُ      .  فَأَقْبلَ ِبوجِههِ   ِبكَذَا قَالَ  - � -ِبكَذَا أَما بشرك رسولُ اللَِّه      

أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه ِإنى قَد كُنت علَى أَطْباٍق ثَالٍَث لَقَد رأَيتِنى ومـا                   
 والَ أَحب ِإلَى أَنْ أَكُونَ قَِد استمكَنت ِمنه فَقَتلْته           ِمنى - � -أَحد أَشد بغضا ِلرسوِل اللَِّه      

                 ِبىالن تيِفى قَلِْبى أَت الَماِإلس لَ اللَّهعا جاِر فَلَمِل النأَه ِمن تاِل لَكُنالْح لَى ِتلْكع تم فَلَو
- � -    كاِيعفَُألب كِمينطْ يساب فَقُلْت .    هِمينطَ يسِدى  - قَالَ   - فَبي تضـا  « قَالَ  .  فَقَبم

 .قَالَ قُلْت أَردت أَنْ أَشتِرطَ. »لَك يا عمرو 
أَما عِلمت أَنَّ اِإلسالَم يهِدم ما كَانَ قَبلَه        « قَالَ  . قُلْت أَنْ يغفَر ِلى   . »تشتِرطُ ِبماذَا   « قَالَ  

وما كَانَ أَحد أَحب ِإلَى     . »ِهجرةَ تهِدم ما كَانَ قَبلَها وأَنَّ الْحج يهِدم ما كَانَ قَبلَه            وأَنَّ الْ 
 والَ أَجلَّ ِفى عيِنى ِمنه وما كُنت أُِطيق أَنْ أَمَأل عينى ِمنه ِإجـالَالً               - � -ِمن رسوِل اللَِّه    

                                      
 صحيح ) ٣١٦٨ (- املكرت -سنن النسائي - ١٠٦٧



 ٤٤٠

  س لَوو ـاِل                 لَهالْح لَى ِتلْكع تم لَوو هِمن ىنيُأل عأَم أَكُن ى لَمَألن ا أَطَقْتم أَنْ أَِصفَه ِئلْت
لَرجوت أَنْ أَكُونَ ِمن أَهِل الْجنِة ثُم وِلينا أَشياَء ما أَدِرى ما حاِلى ِفيها فَِإذَا أَنا مت فَـالَ                   

 ِنى نبحصا           تم رِرى قَدلَ قَبووا حأَِقيم ا ثُمنش ابرالت لَىوا عنوِنى فَشمتفَنفَِإذَا د ارالَ نةٌ واِئح
 ١٠٦٨."تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأِْنس ِبكُم وأَنظُر ماذَا أُراِجع ِبِه رسلَ ربى

 "  وم ِفيِه ِعظَم           لـه ِمـنا كَانَ قَبِدم مها يهاِحد ِمنأَنَّ كُلّ وو ، جالْحة ورالِْهجلَام وِقع الِْإس
الْمعاِصي ، وِفيِه ِاسِتحباب تنِبيه الْمحتضر علَى ِإحسان ظَنه ِباَللَِّه سبحانه وتعالَى ، وِذكْر              

ِعنده ، وتبِشريه ِبما أَعده اللَّه تعالَى ِللْمسِلِمني وِذكْر حسن          آيات الرجاء وأَحاِديث الْعفْو     
. وهذَا الْأَدب مسـتحب ِباِلاتفَـاِق       . أَعماله ِعنده ِليحسن ظَنه ِباَللَِّه تعالَى ويموت علَيِه         

      ِديث قَوذَا الْحه ِمن لَالَة لَهِضع الدومرو ِلأَِبيِه     ومن عول اللَّه     : ل ِابسك ررشا بِبكَذَا  � أَم
 .وِإجلَاله  � ؟ وِفيِه ما كَانت الصحابة رِضي اللَّه عنهم علَيِه ِمن توِقري رسول اللَّه 

لَحمها حتى أَستأِْنس ِبكُـم     ثُم أَِقيموا حول قَبِري قَدر ما ينحر جزور ويقْسم          : ( وقَوله  
ِفيِه فَواِئد ِمنها ِإثْبات ِفتنة الْقَبر وسؤال الْملَكَيِن وهـو          ) وأَنظُر ماذَا أُراِجع ِبِه رسل ربي       

            ظَة نفْن لَحد الدعر بد الْقَبكْث ِعناب الْمبِتحا ِاسهِمنو ، قل الْحب أَهذْها    ما ذَكَر ِلمو مح
وِفيِه أَنَّ الْميت يسمع ِحينِئٍذ من حولَ الْقَبر ، وقَد يستدلّ ِبِه ِلجواِز ِقسمة اللَّحـم                . ذَكَر  

لُوا قَا. وِفي هذَا ِخلَاف ِلأَصحاِبنا معروف      . الْمشترك ونحوه ِمن الْأَشياء الرطْبة كَالِْعنِب       
بيع فَوجهـاِن   : ِإنْ قُلْنا ِبأَحِد الْقَولَيِن أَنَّ الِْقسمة تمِييز حق لَيست ِببيٍع جاز ، وِإنْ قُلْنا               : 

أَصحهما لَا يجوز ِللْجهِل ِبتماثُِلِه ِفي حال الْكَمال فَيؤدي ِإلَى الربـا ، والثَّـاِني يجـوز                 
ِبيع                ِلتي ِن ثُميمهه ِقسِشبم ول اللَّحعجا أَنْ يوز فَطَِريقهجا لَا يال ، فَِإذَا قُلْنا ِفي الْحاِويِهمس

أَحدمهَا صاِحبه نِصيبه ِمن أَحد الِْقسميِن ِبِدرهٍم ِمثْلًا ، ثُم يِبيع الْآخر نِصيبه ِمـن الِْقسـم                 
ولَهـا  . ِمنهما ِقسم ِبكَماِلِه    ذَِلك الدرهم الَِّذي لَه علَيِه فَيحصل ِلكُلِّ واِحٍد         الْآخر ِلصاِحِبِه بِ  

 ١٠٦٩."واَللَّه أَعلَم . طُرق غَير هذَا لَا حاجة ِإلَى الِْإطَالَة ِبها هنا 

                                      
  ) ٣٣٦ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٠٦٨

 أحوال واحد: األطباق -حال حضور املوت : السياقة 
 )٢٣٧ / ١ (-ي على مسلم شرح النوو - ١٠٦٩



 ٤٤١

           لْ لَكولَ اللَِّه هسا ري قُلْت ةَ قَالَتِبيبح أُم نانَ قَالَ      وعفْيِت أَِبى ساذَا   « ِفى ِبنلُ مفَأَفْع « .
   ِكحنت قَالَ  . قُلْت »  نيِحبِتى          . » أَتأُخ ِركَِنى ِفيكش نم بأَحٍة ، وِليخِبم لَك تلَس قُلْت

قُلْت نعم  . » ابنةَ أُم سلَمةَ    « قَالَ  . قُلْت بلَغِنى أَنك تخطُب     . » ِإنها الَ تِحلُّ ِلى     « قَالَ  . 
لَو لَم تكُن رِبيبِتى ما حلَّت ِلى ، أَرضعتِنى وأَباها ثُويبةُ ، فَالَ تعِرضن علَى بناِتكُن                « قَالَ  . 

 اِتكُنوالَ أَخ١٠٧٠»و 
   ةَ، قَالَتِبيبح أُم نولُ اللَّ   : وعسر لَيلَ عخِه  د �  ِتي بنِت أَِبـي       : ، فَقُلْتِفي أُخ لْ لَكه

نعـم،  : أُختِك؟، قُلْت :فَتنِكحها، قَالَ : فَأَفْعلُ ماذَا؟، قُلْت  : � سفْيانَ؟، فَقَالَ رسولُ اللَِّه     
ِني ِفي خيـٍر أُخِتـي،      نعم، لَست ِبمخِليٍة، وأَحب من شِركَ     : أَو تِحبني ذَِلك؟، قُلْت   :قَالَ
ِبنت أَِبـي   :واللَِّه لَقَد أُنِبئْت أَنك تخطُب بنت أَِبي سلَمةَ، قَالَ        : ِإنها ال تِحلُّ ِلي، قُلْت    :قَالَ

 ةَ؟، قُلْتلَمقَالَ : س ،معن:          هِلي، ِإن لَّتا حِري مِتي ِفي ِحجِبيبر كُنت لَم اللَِّه لَوأَِخي   و ا بنت
اِتكُنوأَخو بناِتكُن لَيع نِرضعةُ فَال تبيا ثُواهِإيِني وتعضِة، أَراعضالر ِمن. 

     ةَ، قَالَتِبيبح أُم نولُ اللَِّه     :  ويف رواية عسر لَيلَ عخد �  ِتـي     : ، فَقُلْتِفي أُخ لْ لَكه
أَو :نعـم، قَـالَ   : أُختِك؟، قُلْت :تنِكحها، قَالَ : أَفْعلُ ماذَا؟، قُلْت  :الَبنِت أَِبي سفْيانَ؟، قَ   
  ؟، قُلْتذَِلك نيِحبت :      قَالَت أَو ،بأَحٍة وِليخِبم لَك تلَس ،معِركَِني ِفـي     : نش نم قأَحو

فَواللَِّه لَقَد أُخِبرت أَنك تخطُب درةَ بنت أَِبـي         : تفَِإنها ال تِحلُّ ِلي، قَالَ    :خيٍر أُخِتي، قَالَ  
فَواللَِّه لَو لَم تكُن رِبيبِتي ِفي ِحجـِري مـا          :نعم، قَالَ : ِبنت أَِبي سلَمةَ؟، قُلْت   :سلَمةَ، قَالَ 

 وِإياها ثُويبةُ، فَال تعِرضن علَي بناِتكُن وال        حلَّت ِلي ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة، أَرضعتِني       
اِتكُنو١٠٧١."أَخ 

اختلف العلماء ىف معىن الدخول باألمهات الذى يقع به حترمي نكاح الربائب، فروى عـن               
الدخول اجلماع، وهو قول طاوس، ومل يقل ذا أحد مـن الفقهـاء،       : ابن عباس أنه قال   

ذا ملسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، مث اختلفوا ىف النظر، فقـال             واتفق الفقهاء أنه إ   

                                      
  )٣٦٥٩ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٥١٠٦ (- املكرت -صحيح البخارى- ١٠٧٠

 لست مبتفرغة وال خالية من ضرة:   املخلية 
 صحيح) ١٨٩٣٤ و١٨٩٣٣) (٥٩ / ١٧ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٠٧١



 ٤٤٢

إذا نظر إىل شعرها أو صدرها أو شىء من حماسنها بلذة، حرمـت عليـه أمهـا                 : مالك
 .وابنتها

: وقال ابن أىب ليلى   . إذا نظر إىل فرجها بشهوة كان مبرتلة اللمس بشهوة        : وقال الكوفيون 
 قول الشافعى، وقد روى التحرمي بالنظر عن مسـروق،          ال حترم بالنظر حىت يلمس، وهو     

والتحرمي باللمس عن النخعى، والقاسم، وجماهد، وأمجع الفقهاء على أن الربيبة حترم على             
 .زوج أمها إذا دخل باألم، وإن مل تكن الربيبة ىف حجره

 حجره،  ال حترم عليه الربيبة إال أن تكون ىف       : وشذ أهل الظاهر عن مجاعة الفقهاء، وقالوا      
حترمي : اآلية، قالوا ] ٢٣: النساء[} وربائبكم الالتى ىف حجوركم   {: واحتجوا بقوله تعاىل  

أن تكون أمها قد دخل ا، فـإذا        : أن تكون ىف حجره، واآلخر    : أحدمها: الربيبة بشرطني 
ألن الزوج إمنا جعل حمرما هلا من أجل مـا          : عدم أحد الشرطني، مل يوجد التحرمي، قالوا      

 .ن املشقة ىف استتارها عنه، وهذا املعىن ال يوجد إال إذا كانت ىف حجرهيلحق م
، فشرط احلجـر، ورووا     » لو مل تكن ربيبىت ىف حجرى       « :  واحتجوا بقوله عليه السالم   

فأما احلديث عن علـى،     : وقال ابن املنذر والطحاوى   . عن على بن أىب طالب إجازة ذلك      
د، عن مالك بن أوس، عن على، وإبراهيم هـذا ال           فال يثبت؛ ألن راويه إبراهيم، عن عبي      

 .يعرف
فال « :  وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع واخلالف، واحتجوا ىف دفعه بقوله عليه السالم            

:  ويدفعه قوله : قال أبو عبيد  . ، فدل ذلك على انتفائه    » تعرضن على بناتكن وال أخواتكن      
لالتى ىف حجرى، ولكنه سوى بينهن ىف       ا: فعمهن، ومل يقل  »  ال تعرضن على بناتكن     « 

 .التحرمي
وإضافته عليه السالم إياهن إىل احلجور، إمنا هو على األغلب مما تكون عليه             : قال املهلب 

يا أيها النىب إنا أحللنـا      {: الربائب ال أن ال حيرمن إذا مل يكن كذلك، وقوله تعاىل لنبيه           
، وإمنا أحلهن له بعقد نكـاحهن       ]٥٠: األحزاب[} لك أزواجك الالتى آتيت أجورهن    

عليه ال بإتيانه إياهن أجورهن؛ ألنه معقول فيهن أنه لو طلقهن بعد عقدة نكـاحهن ومل                
ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما       {: يؤن أجورهن أن الطالق واقع عليهن، كما قال       



 ٤٤٣

ـ       ]٢٣٦: البقرة[} مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة      ن مل  ، فأثبت اهللا نكـاحهن، وإن ك
  إمنا حللن له بعقد النكاح وإتيان        - �  -يؤن أجورهن، فعلمنا بذلك أن أزواج النىب          

، إمنا هو   ]٥٠: األحزاب[} الالتى آتيت أجورهن  {: األجور وعقلنا بذلك أن قوله تعاىل     
 .على وصف األغلب مما تكون عليه الزوجات

، إمنـا هـو علـى       ]٢٣: النساء[} وربائبكم الالتى ىف حجوركم   {: وكذلك قوله تعاىل  
التحرمي بالسبب الذى كن به ربائب، ووصفهن باإلضافة إىل احلجور؛ ألنه األغلب ممـا              

والقياس يوجب هذا؛ ألنه ال يكون التحرمي       : قال. تكون عليه الربائب مع أزواج أمهان     
بشيئني إال ولكل واحد منهما إذا انفرد حكم، فلذلك جعلنا التحرمي ىف الربائب بالسـبب    

 .الذى صرن به ربائب ال مبا سواه
وحجة اجلماعة أنه ال تأثري للحجر ىف التحرمي وال ىف اإلباحة، بـدليل أن         : قال ابن القصار  

األخت والعمة واخلالة ملا حرمن عليه مل يفترق احلكم بني أن يكونوا ىف حجره أم ال، ولو                 
، فلما رأينا التحرمي قائما،     كان احلجر شرطًا ىف التحرمي لوجب إذا ارتفع أن يرتفع التحرمي          

وقد زال احلجر مبوت أمها أو طالقها، علمنا أن ال اعتبار باحلجر، أال تـرى أن بنـت أم      
 .سلمة مل تكن ىف حجره، عليه السالم، وال ربيت فيه قبل نكاحه بأم سلمة

ويشهد هلذا أنه لو وطئ األم مبلك اليمني حلرمت عليه البنت، سواء كانت ىف حجـره أم                 
، وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك إال أربعا بنت العمة، وبنت اخلالة، وبنت               ال

 ١٠٧٢.حليلة االبن، وبنت حليلة األب
كَانَ عمر بن الْخطَّاِب ِإذَا صلَّى صالَةً جلَس ِللناِس ، فَمن كَانت لَه             : وعن ابن عباٍس قالَ     
فَصلَّى صـلَواٍت الَ يجِلـس      : م يكُن َألحٍد حاجةٌ قَام فَدخلَ ، قَالَ         حاجةٌ كَلَّمه ، وِإنْ لَ    

 اِس ِفيِهناٍس    . ِللنبع نقَالَ اب :    فَقُلْت ابالْب ترضكَاةٌ؟ فَقَالَ      : فَحش ِمِننيؤفَأُ أَِبأَِمِري الْمرا يي
جلَست ، فَجاَء عثْمانُ بن عفَّانَ فَجلَس ، فَخرج يرفَأُ فَقَالَ           فَ. ما ِبأَِمِري الْمؤِمِنني شكْوى   : 
فَدخالَ علَى عمر فَِإذَا بين يديِه صبر ِمن ماٍل علَـى           . قُم يا ابن عفَّانَ ، قُم يا ابن عباسٍ        : 

                                      
 )٢٠٧ / ١٣ (-شرح ابن بطال  - ١٠٧٢



 ٤٤٤

        رمفَقَالَ ع ، ا كَِتفهٍة ِمنربكُلِّ ص :أَكْثَـِر          ِإن ا ِمـنكُمتدجِة فَوِدينِل الْمِفى أَه تظَرى ن
فَأَما عثْمانُ فَحثَـا ،     . أَهِلها عِشريةً ، فَخذَا هذَا الْمالَ فَاقِْسماه ، فَما كَانَ ِمن فَضٍل فَردا            

      قُلْتو ىتكْبِلر تثَوا فَجا أَنأَمو :  ِإنْ كَانَ نا  ونلَيع تددا رانقْص .  رمفَقَالَ ع :  ةٌ ِمـنِشنِشن
  نشٍل      -أَخبج ا ِمنرجِنى حعي -          أْكُلُونَ الِْقدي هابحأَصو دمحاللَِّه ِإذْ م دذَا ِعنا كَانَ هأَم  .
  فَقُلْت :        حماللَِّه و دذَا ِعنكَانَ ه اللَِّه ، لَقَدلَى وب  دم- � -        عـنلَص ِه فُِتحلَيع لَوو ، ىح 

              اذَا ؟ قُلْتم عنقَالَ ِإذًا صو رمع ِضبقَالَ فَغ عنصالَِّذى ت را  : ِفيِه غَينمأَطْعقَالَ . ِإذًا َألكَلَ و
 :         ى خأَن تِددقَالَ و ثُم هالَعأَض لَفَتتى اختح رمع جشالَ       فَنا كَفَافًا فَالَ ِلـى وهِمن تجر

لَى١٠٧٣.ع 
             ِبيِت النكُلْثُوٍم ِبن أُم نا ، عمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن ابوع �  ا قَالَتهـولَ  : ، أَنسا ري

          ةَ ؟ قَالَتفَاِطم جوأَو ز ريِجي خواللَِّه ، ز :   ِبيالن كَتقَالَ    ، � فَس ثُم  :   ـنِك ِممجوز
: هلُمي ماذَا قُلْت ؟ قَالَت      : يِحب اللَّه ورسولَه ، ويِحبه اللَّه ورسولُه ، فَولَّت ، فَقَالَ لَها             

  قُلْت :       ، ولَهسرو اللَّه ِحبي نِجي ِمموقَالَ      ز ، ولُهسرو اللَّه هِحبيو :ن    لْتخِك دأَِزيدو ، مع
 ١٠٧٤"الْجنةَ ، فَرأَيت منِزلَه ولَم أَر أَحدا ِمن أَصحاِبي يعلُوه ِفي منِزِلِه 

ى وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، رِضي اللَّه عنه أَنَّ أَبا ذَر الِْغفَاِري ، بالَ قَاِئما فَانتضح ِمن بوِلِه علَ                  
ِإنه أَصاب ِمن بوِلك قَدميك وساقَيك فَلَم يرد علَيِه شـيئًا           : ساقَيِه وقَدميِه فَقَالَ لَه رجلٌ      

 يمقَدِه واقَيلَ سغَسأَ وضوِه فَتوا ِإلَيجرا فَأَخورطَه مهبهوتٍم فَاساِر قَوى ِإلَى دهتى انتح  ِه ثُـم
أَما الْآنَ فَقَد فَعلْت ، فَقَالَ أَبو ذَر رِضي اللَّه          : ماذَا قُلْت ؟ فَقَالَ     : أَقْبلَ علَى الرجِل فَقَالَ     

 هنلَّ : " عجو زع اللَّه ِفرغتسوِب أَنْ تاُء الذُّنودذَا ، واُء هوذَا د١٠٧٥"ه 

                                      
 صحيح  ) ٣٣ (- املكرت -مسند احلميدي  - ١٠٧٣

النشيج صوت  : نشج  -وعاء  : كنف  -جلد ولد الشاة ساعة يولد      : القد  -الكومة اموعة بال كيل وال وزن       : لصربة  ا
 معناه أنه شبهه بأبيه العباس ىف شهامته ورأيه وجرأته على القول: النشنشة -معه توجع وبكاء 

 حسن ) ١٤٨(ومسند الشاميني ) ٦٨٦٢( املستدرك للحاكم - ١٠٧٤
١٠٧٥ - دتساِكِم الْمِن ِللْحيِحيحلَى الصع كصحيح ) ٧٧١٥(ر 



 ٤٤٥

 � قَِدمت ِفي وفِْد ثَِقيٍف ِحني وفَدوا علَى رسوِل اللَِّه          : ِبي الْعاِص، قَالَ  وعن عثْمانَ بن أَ   
      ِبياِب النا ِببلَلَنا حنفَقَالُوا  � ، فَلَِبس ، :          ـبِم أَحكُـلُّ الْقَـوا، واِحلَنوا رلَن ِسكمي نم

    ِبيلَى النولَ عخلُّ  � الدخالت كَِرهانُ   وثْمقَالَ ع ،هنع ف :    ِم، فَقُلْـتالْقَو رغأَص تكُنِإنْ : و
فَذَِلك لَك،  : ِشئْتم أَمسكَت لَكُم علَى أَنَّ علَيكُم عهد اللَِّه لَتمِسكُن ِلي ِإذَا خرجتم، قَالُوا            

ضربت : ِإلَى أَهِلك، فَقُلْت  : أَين؟ فَقَالُوا : نا، قُلْت انطَلَق ب : فَدخلُوا علَيِه ثُم خرجوا فَقَالُوا    
        ِبياِب النِبب لَلْتى ِإذَا حتِلي حأَه ِمن �          ـوِني ِمـنمتطَيأَع قَدِه، ولَيلُ عخال أَدو ِجعأَر

ناك الْمسأَلَةَ، لَم ندع شيئًا ِإال سأَلْناه عنـه،  فَأَعِجلْ فَِإنا قَد كَفَي   : الْعهِد ما قَد عِلمتم؟ قَالُوا    
 فَقُلْت ،لْتخِنـي، قَـالَ            : فَدلِّمعييِن وِني ِفي الدفَقِّهأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه، ادسا رـاذَا  :"يم

ا ما سأَلَِني عنه أَحد ِمـن أَصـحاِبك،         لَقَد سأَلْتِني شيئً  :"فَأَعدت علَيِه الْقَولَ، فَقَالَ   "قُلْت؟
            ِفِهمعِبأَض اسالن أُمو ،ِمكقَو ِه ِمنلَيع مقْدت نلَى معو ِهملَيع أَِمري تفأَن باذْه"  تجرفَخ ،

     ى، فَقُلْترةً أُخرِه ملَيع تى قَِدمتح :   كَيتولَ اللَِّه، اشسا رفَقَالَ  ي ،كدعب ت":    كـدي ـعض
أَعوذُ ِبِعزِة اللَِّه وقُدرِتِه ِمن شر ما أَِجـد سـبع           : الْيمنى علَى الْمكَاِن الَِّذي تشتِكي، وقُلْ     

 ١٠٧٦."، فَفَعلْت، فَشفَاِني اللَّه عز وجلَّ"مراٍت
كَانَ بيِني وبين امرأَِتي مـا  :  ابن مسعوٍد جاَء ِإلَيِه رجلٌ، فَقَالَوعن علْقَمةَ، أَِو اَألسوِد، أَنَّ    

   اِس، فَقَالَتالن نيكُونُ بفَقَـالَ           : ي ،عنأَص فكَي تِلمِدي لَعِري ِبيأَم ِمن ِدكأَنَّ الَِّذي ِبي لَو :
أُراها واِحدةً وأَنت أَحـق  :"فَأَنت طَاِلق ثَالثًا، قَالَ   : ، قَالَت فَِإنَّ الَِّذي ِبيِدي ِمن أَمِرِك ِبيِدكِ     

فَعلَ اللَّه ِبالرجـاِل    :"، وسأَلْقَى أَِمري الْمؤِمِنني عمر، فَلَِقيه فَقَص علَيِه الِْقصةَ، فَقَالَ         "ِبالرجعِة
 ِإلَى ما جعلَه اللَّه ِبأَيِديِهم فَيجعلُونه ِبأَيـِدي النسـاِء، ِبِفيهـا            وفَعلَ اللَّه ِبالرجاِل يعِمدونَ   

وأَنا أَرى ذَِلك ولَـو     :"، قَالَ "أُراها واِحدةً وهو أَحق ِبها    :"قُلْت: قَالَ"التراب، ماذَا قُلْت؟  
ت لَم كأَن تأَير ذَِلك رغَي تأَير١٠٧٧"ِصب 

راِويةَ خمٍر فَأَقْبلَ    � وعِن ابِن عباٍس ، أَنَّ رجالً خرج والْخمر حالَلٌ فَأَهدى ِلرسوِل اِهللا             
راِويـةٌ  : ما هذَا معك ؟ قَالَ      : جاِلسا ، فَقَالَ     � ِبها علَى بِعٍري ، حتى وجد رسولَ اِهللا         

                                      
 حسن ) ٨٢٧٥) (٤٣٣ / ٧ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٠٧٦
 صحيح ) ٩٥٣٣) (٢٧٨ / ٨ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٠٧٧



 ٤٤٦

  دٍر أَهمخ قَالَ     ِمن ، ا لَكهتا ، قَالَ          : يهمرالَ حعلَّ وج أَنَّ اللَّه تِلملْ عالَ ، قَـالَ     : ه :
                  ، فَقَـام هنيبو هنيا بٍء ِفيميِبش هِعِري ، فَكَلَّملُ ِإلَى قَاِئِد الْبجالر فَتا ، فَالْتهمرح قَد فَِإنَّ اللَّه

ِإنَّ الَِّذي حرم شربها حرم بيعهـا ،    : أَمرته ِببيِعها ، قَالَ     : اذَا قُلْت لَه ، قَالَ      م:  � فَقَالَ  
فَأَمر ِبعزاِلي الْمزادِة فَفُِتحت ، فَخرجت ِفي التراِب ، فَنظَرت ِإلَيها ِفي الْبطْحاِء ، ما               : قَالَ  

 ١٠٧٨. "ِفيها شيٌء
 ومراجعة للسائل لزيادة اإليضاح وبيـان       �فهذه األحاديث كلها فيها استفسار من النيب        

 .احلكم الشرعي الصحيح 
 :اخلالصة 

 مراجعة السائل حول سؤاله سنة متبعة وقاعدة من قواعد العلم والتربية  ) ١(
 السنة النبوية حافلة مبثل هذا األسلوب ، وكذلك عند الصحابة ) ٢(

 .للبس أو الغموض أو لزيادة االستيضاح يف هذا األسلوب إزالة  ) ٣(

 وفيها تعويد املسؤول على أن يسمع سؤال طالب العلم ويستوضح منه قبل             ) ٤(
 .أن جييبه على سؤاله 

 ــــــــ 
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به على اإلجابـة يف  يفوض أحِد أصحاِبه اجلواب عن السؤاِل الذي رفع إليه ليدر         � كان  
 . موضوع تعبري الرؤيا أليب بكر رضي اهللا عنه كما مر سابقاً:أمور العلم،ومن ذلك 

لبعِض أصحاِبه بأن يقضي بني يديه،فيما رفع        � ومن باب التدريب والتمرين أيضاً أمره       
 .إليه من اخلصومات 

 فَقَالَ رسـولُ    - � -يختِصماِن ِإلَى رسوِل اللَِّه     فعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ جاَء رجالَِن         
                                      

 صحيح) ٤٩٤٤) (٣١٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٧٨



 ٤٤٧

« قَالَ وأَنت ها هنا يا رسولَ اللَِّه قَـالَ          . »اقِْض بينهما   «  ِلعمِرو بِن الْعاِص     - � -اللَِّه  
  معا أَقِْضى قَالَ      . »نلَى مةُ    « قَالَ عرشع فَلَك تبفَأَص تدهتِإِن اج     تـدهتِإِن اجوٍر وأُج 

 اِحدو رأَج فَلَك طَأْت١٠٧٩.»فَأَخ 
: خصماِن يختِصماِن ، فَقَالَ ِلعمـٍرو        � جاَء رسولَ اِهللا    : وعن عمِرو بِن الْعاِص ، قَالَ       
: وِإنْ كَانَ قَالَ    : ولَ اِهللا ، قَالَ     أَنت أَولَى ِبذَِلك ِمني يا رس     : اقِْض بينهما يا عمرو ، فَقَالَ       

ِإنْ أَنت قَضيت بينهما فَأَصبت الْقَضاَء ، فَلَك عشـر          : فَِإذَا قَضيت بينهما فَما ِلي ؟ قَالَ        
 ١٠٨٠."حسناٍت ، وِإنْ أَنت اجتهدت وأَخطَأْت ، فَلَك حسنةٌ

سِمعت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص يحدثُ أَنَّ خصميِن          : لْبرِحي ، قَالَ    وعِن الْقَاِسِم بِن ا   
 � اختصما ِإلَى عمِرو بِن الْعاِص فَقَضى بينهما ، فَسِخطَ الْمقِْضي علَيِه فَأَتى رسولَ اللَِّه               

قَضى الْقَاِضي فَاجتهد فَأَصاب فَِإنَّ لَه عشرةَ أُجـوٍر ، وِإذَا           ِإذَا  : "  � فَقَالَ رسولُ اللَِّه    
 ١٠٨١"اجتهد فَأَخطَأَ كَانَ لَه أَجراِن 

قُم : " يختِصماِن فَقَالَ ِلي     � جاَء خصماِن ِإلَى رسوِل اللَِّه      : قَالَ  ، وعن عقْبةَ بِن عاِمٍر     
وِإنْ كَـانَ   : " قَالَ  ، يا رسولَ اللَِّه أَنت أَولَى ِبذَِلك ِمني        : قُلْت  ، " بينهما  يا عقْبةُ اقِْض    

              ـرأَج فَلَك طَأْتفَأَخ تدهتِإِن اجوٍر وةُ أُجرشع فَلَك تبفَأَص تدهتا فَِإِن اجمهنياقِْض ب
 اِحد١٠٨٢".و 

وِعنده خصماِن يختِصماِن ،     � ِجئْت ِإلَى رسوِل اللَِّه     :  الْجهِني قَالَ    وعن عقْبةَ بِن عاِمرٍ   
" اقِْض بينهما   : " فَقَالَ  . ِبأَِبي وأُمي أَنت أَولَى ِبذَِلك      : ، فَقُلْت   " اقِْض بينهما   : " فَقَالَ  

                                      
 حسن ) ٤٥١٠ (- املكرت - سنن الدارقطىن - ١٠٧٩
 والْمستدرك علَـى الصـِحيحيِن ِللْحـاِكِم         -١٧٩٧٨) ١٧٨٢٤)(١١٥ / ٦ (-) مل الكتب عا(مسند أمحد    - ١٠٨٠

  حسن ) ٧١٠٤(
، فإن احلديث هو حديثُ عمرو بن العاص ، واحلديثُ الصحيح عنه      ) عشرة أجور (ويف منت هذا احلديث غرابة يف ذكر        

 ولكن كرم واسع ، فال مينـع مـن          .فهذا هو احملفوظ    ) رإذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أج          : (
 حسنها 

١٠٨١ -  اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعحسن ) ١١٠٤٢( الْم 
 حسن ) ٢٧٠(ومسند الروياِني  ) ٤٥١٢ (- املكرت -سنن الدارقطىن - ١٠٨٢



 ٤٤٨

   اذَا ؟ فَقَالَ     : ، فَقُلْتلَى مع " :تاج           طَأْتِإذَا أَخاٍت ، ونسح رشع فَلَك ، تبفَِإنْ أَص ، ِهد
 ١٠٨٣"  ، فَلَك حسنةٌ 

        ِبياِمٍر ، أَنَّ النِن عةَ بقْبع ناِن ، فَقَالَ      � وعمصخ اهةُ     : " أَتقْبا عا يمهنياقِْض ب . " قُلْت
ِإِن : " علَـى مـا ذَاك ؟ قَـالَ         : قُلْت  " .  اقِْضي بينهما    : "أَقِْضي وأَنت شاِهد فَقَالَ     : 

 ١٠٨٤"  اجتهدت فَأَصبت فَلَك حسنتاِن ، وِإنْ أَخطَأْت فَلَك حسنةٌ واِحدةٌ 
ارا ثُم هلَكَا وترك أَنَّ دارا كَانت بين أَخوين فَحظَرا ِفى وسِطها ِحظَ        : وعن جاِريةَ بِن ظَفٍَر     

كُلُّ واِحٍد ِمنهما عِقبا فَادعى عِقب كُلِّ واِحٍد ِمنهما أَنَّ الِْحظَار لَه ِمـن دوِن صـاِحِبِه                  
     ِبىا ِإلَى النماهِقبع مصتفَقْ        - � -فَاخ هنع اللَّه ِضىاِن رمالْي نفَةَ بذَيلَ حسا   فَأَرمهنيِضى ب

           ِبىالن ربفَأَخ عجر ِليِه ثُمِط تالْقُم اِقدعم دجو نِبالِْحظَاِر ِلم فَقُِضى- � -  ِبـىفَقَالَ الن - 
� -:  » تب١٠٨٥»أَص  . 

 .ما يحظَر به من السعف والقَصب ، وهو حائط احلظرية : اِحلظار 
 ِخرقةٌ عريضة يشد ا الصغري ، مث أطلق على احلبل :  األصل والقُمط مجع ِقماط ، وهو يف

الشـرط مجـع    : القُمط  : ((وهو يشرح هذه اجلملة       ))  املصباح املنري ((قال الفَيومي يف    
اخلُشب اليت تكون على ظاهر     : القُمط  : وقيل  . شريط ، وهو ما يعملُ من ِليف وخوٍص         

شدأو باطنه ، ي هاخلُصب أو رؤوسا  القَص م اليت حيزمرادي  أي احلُزإليها ح . (( 
يا أَِمري الْمؤِمِنني ، زوِجي خير الناِس يصـوم         : أَتِت امرأَةٌ عمر فَقَالَت     : وعِن الشعِبي قَالَ    

 أَشكُوه ، وهو يعملُ ِبطَاعِة اللَّـِه عـز وجـلَّ            النهار ، ويقُوم اللَّيلَ ، واللَِّه ِإني لَأَكَره أَنْ        
فَقَالَ كَعب بن سوٍر ما رأَيت كَالْيوِم شكْوى أَشـد ولَـا            . والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَِّه     

.  لَيس لَها ِمن زوِجها نِصيب       تزعم أَنه : قَالَ  " ما تقُولُ ؟    : " فَقَالَ عمر   . عدوى أَجملَ   
يا أَِمري الْمؤِمِنني أَحلَّ اللَّه ِمن النساِء مثْنى        : قَالَ  " فَِإذَا فَِهمت ذَِلك فَاقِْض بينهما      : " قَالَ  

                                      
١٠٨٣ -  اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعحسن ) ١٦٤٣(  الْم 
١٠٨٤ - الْم اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجحسن ) ٨١١٤(ع 
) ٤٦٠١ و٤٦٠٠ (- املكـرت  -وسنن الدارقطىن) ١١٧٠٣)(٦٧ / ٦ (- حيدر آباد    -السنن الكربى للبيهقي     - ١٠٨٥

 ضعيف



 ٤٤٩

          ِقيميو ، فِْطري مواٍم يِة أَيعبكُلِّ أَر ا ِمنفَلَه اعبرثُلَاثَ ولَةٌ        واٍل لَيِع لَيبكُلِّ أَر ِمنا ، وهدِعن 
 ١٠٨٦"يِبيت ِعندها

. زوِجي يقُوم اللَّيلَ ، ويصوم النهـار        : جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى عمر ، فَقَالَت       : وعن قَتادةَ قَالَ    
فَانطَلَقَت ، ثُم عاودته بعد ذَِلك ،       " ِصيام النهاِر ؟    أَفَتأْمِريِني أَنْ أَمنعه ِقيام اللَّيِل و     : " قَالَ  

   لَه فَقَالَت :                ِمِننيؤالْم ا أَِمريوٍر يس نب بكَع ِل ، فَقَالَ لَهِلِه الْأَوا ِمثْلَ قَوهلَيع درو ِمثْلَ ذَِلك
أَحلَّ اللَّه لَه أَربعا فَاجعلْ لَها واِحـدةً ِمـن          : قَالَ  "  ؟   وما حقُّها : " قَالَ  . ِإنَّ لَها حقا    : 

 فَدعا عمر زوجها ، وأَمره أَنْ       :الْأَربِع لَها ِفي كُلِّ أَربِع لَياٍل لَيلَةً ، وِفي أَربعِة أَياٍم يوما قَالَ              
ِع لَيبكُلِّ أَر ا ِمنهعم ِبيتا يمواٍم يِة أَيعبكُلِّ أَر ِمن فِْطريلَةً ، و١٠٨٧"اٍل لَي 

 ِكتاب رجٍل فَقَالَ ِلعبـِد  - � -أَتى النِبى : وعن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضى اللَّه عنهما قَالَ        
        قَر ثُم هابوج بى فَكَتنع قَِم أَِجبِن اَألرِه فَقَالَ    اللَِّه بلَيع أَه: »    فِّقْهو ماللَّه تنسأَحو تبأَص

« .هاِورشكَانَ ي هنع اللَّه ِضىر رمع ِلىا و١٠٨٨.فَلَم 
قَد ِحضت ِفـى    : جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى عِلى تخاِصم زوجها طَلَّقَها فَقَالَت         : وعن عاِمٍر قَالَ    

يا أَِمري الْمؤِمِنني وأَنـت هـا       : قَالَ  . اقِْض بينهما : فَقَالَ عِلى ِلشريٍح    . ثَالَثَ ِحيضٍ شهٍر  
: قَالَ  . اقِْض بينهما : يا أَِمري الْمؤِمِنني وأَنت ها هنا؟ قَالَ        : قَالَ  . اقِْض بينهما : هنا؟ قَالَ   

طَانِة أَهِلها ِممن يرضى ِدينه وأَمانته تزعم أَنها حاضت ثَالَثَ ِحيٍض تطْهر            ِإنْ جاَءت ِمن بِ   
وقَـالُونُ ِبِلسـاِن الـروِم      . قَالُونُ: فَقَالَ عِلى   . ِعند كُلِّ قَرٍء وتصلِّى جاز لَها ، وِإالَّ فَالَ        

تنس١٠٨٩."أَح 
الَ تدفَِعيها ِإلَى واِحـٍد ِمنـا       : استودع رجالَِن امرأَةً وِديعةً وقَاالَ لَها       : قَالَ  وعن زاذَانَ ،    

أَعِطيِني وِديعِتي فَـِإنَّ    : حتى نجتِمع ِعندك ، ثُم انطَلَقَا فَغابا ، فَجاَء أَحدهما إلَيها فَقَالَ             
: بت حتى كَثُر اخِتالَفُه إلَيها ، ثُم أَعطَته ، ثُم جاَء اآلخر بعد فَقَالَ               صاِحِبي قَد مات ، فَأَ    

                                      
١٠٨٦ -  اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح لغريه) ١٢١٨١ و١٢١٨٠( م 
 صحيح لغريه ) ١٢١٨٢(لصنعاِني  مصنف عبِد الرزاِق ا - ١٠٨٧
 حسن) ٢٠٩٠٤)(١٢٦ / ١٠ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١٠٨٨
 احليض: القرء -صحيح ) ٨٨٧ (- املكرت - سنن الدارمى - ١٠٨٩



 ٤٥٠

     ِتي ، فَقَالَتِديعاِتي وـي ،             : ها ِمنكُمتِديعذَ وفَأَخ ، ِمت ك قَدأَن ك فَذَكَراِحباَء صج قَد
ما أَراك إالَّ قَد ضِمنت ، قالَِت       :  علَيِه الِْقصةَ ، قَالَ لَها عمر        فَارتفَعا إلَى عمر ، فَلَما قَصا     

اقِْض بينهما يا عِلي ، قَالَ      : يا أَِمري الْمؤِمِنني ، اجعلْ عِليا بيِني وبينه ، قَالَ ِلعِلي            : الْمرأَةُ  
  ِليدِ  : عةُ ِعنِديعِذِه الْوا ،            ههدا ِعنِمعتجى تتا حكُماِحٍد ِمنإلَى و فَعدا أَالَّ تماهترأَم قَدي، و

 ١٠٩٠."فَرأَوا أَنهما إنما أَرادا أَنْ يذْهبا ِبماِل الْمرأَِة: فَأِْتِني ِبصاِحِبك ، فَلَم يضمنها ، قَالَ 
      صِل ِحمأَه اٍس ِمنأُن نولَ اللَِّه         عسٍل أَنَّ ربِن جاِذ بعاِب محأَص ثَ     � ِمنعبأَنْ ي ادا أَرلَم

                 اِب اللَِّه قَالَ فَِإنْ لَماٌء قَالَ أَقِْضي ِبِكتقَض لَك ضرقِْضي ِإذَا عت فِن قَالَ كَيماذًا ِإلَى الْيعم
 �قَالَ فَِإنْ لَم تِجد ِفي سنِة رسوِل اللَّـِه           � رسوِل اللَِّه   تِجد ِفي ِكتاِب اللَِّه قَالَ فَِبسنِة       

وقَالَ الْحمد ِللَّـِه  صدره  �ولَا ِفي ِكتاِب اللَِّه قَالَ أَجتِهد رأِْيي ولَا آلُو فَضرب رسولُ اللَِّه      
سِضي ررا يوِل اللَِّه ِلمسولَ رسر فَّقولَ اللَِّه الَِّذي و " 

 قَـالَ   - � - عن ناٍس ِمن أَصحاِب معاٍذ ِمن أَهِل ِحمص عن معاٍذ أَنَّ النِبى               ويف رواية   
         ِن فَذَكَرمِإلَى الْي ثَهعب ٍل ِحنيبِن جاِذ بعـاٌء        « ِلمقَض لَك ضرقِْضى ِإنْ عت فقَـالَ  . »كَي

 . - � -قَالَ فَسنةُ رسوِل اللَِّه     . »فَِإنْ لَم يكُن ِفى ِكتاِب اللَِّه       « قَالَ  . ِهأَقِْضى ِبِكتاِب اللَّ  
قَـالَ فَضـرب    . قَالَ أَجتِهد رأِْيى والَ آلُـو       . »فَِإنْ لَم يكُن ِفى سنِة رسوِل اللَِّه        « قَالَ  

 ١٠٩١. ق رسولَ رسوِل اللَِّه ِلما يرِضى رسولَهالْحمد ِللَِّه الَِّذى وفَّ« فَقَالَ . صدِرى
  ١٠٩٢وحسنه العالمة ابن باز رمحه اهللا

وهذَا الْحِديثُ ِفي   :"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  عقب روايته له واحتجاجه به              
 ١٠٩٣"الْمساِنِد والسنِن ِبِإسناِد جيٍد 

                                      
 حسن) ٢٣٧٣٤) (٦٨٨ / ١١ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٠٩٠
) ١٢٥٠٢ (٢٤٢ و ٢٣٦ و ٥/٢٣٠وأمحـد يف املسـند      ) ١٣٢٧(والترمـذي    ) ٣٥٩٢( أخرجه أبو داود     - ١٠٩١

 وجود إسناده و ابن أيب شـيبة يف املصـنف           ١/٤وابن كثري يف تفسريه        )   ٢٠٨٣٦(والبيهقي   ) ١٦٨( والدارمي  
والفقيـه  ) ١٢٦٤(والعلل املتناهيـة    ) ٣٦٢ (٢٠/١٧٠والطرباين يف الكبري    ) ٥٥٩(والطيالسي) ٢٩١٠٠و٢٢٩٨٨(

 ديثُ حسنفاحل) ٥٠٩ و٥٠٨ و٥٠٧ و٥٠٦ و٤٠٧(واملتفقه 
) ٣٧٣ص   / ٦ج   (-وجمموع فتـاوى ابـن بـاز        ) ٢١٧ص   / ٦ج   (-جمموع فتاوى و مقاالت ابن باز        - ١٠٩٢

 )١٩٥ص  / ٦ج  (-وجمموع فتاوى ابن باز 
 )٣٦٤ص  / ١٣ج  (-جمموع الفتاوى  - ١٠٩٣



 ٤٥١

 كان يدرب أصحابه على القضـاء والفتيـا          �أن النيب   ففي هذه األمثلة العديدة نالحظ      
 . وغري ذلك ، والتزم أصحابه ذا أيضاً 

 :اخلالصة 
 .على املعلم أن يدرب طالبه على اإلجابة عن أسئلة املستفتني  ) ١(
 .وعليه أن يصوب أخطاءهم ، وأن يثين عليهم إن أصابوا  ) ٢(

كان أهـالً للفتيـا     ال بد من مراعاة الفروق الفردية يف هذا اجلانب ، فمن             ) ٣(
 .والقضاء درب على هذا األمر 

 ــــــــ
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 � هذا أحد أقسام السنة،ويعبر عنه األصوليون واحملدثون بالتقرير،فما حدث أمام الـنيب             
كوت عليه أو إظهاِر الرضا به فهو بيـانٌ   بالس � من مسلٍم قوالً أو فعالً،وأقره عليه النيب        

ـذا   � إلباحة ذلك القوِل أو الفعل،وكثري من األمور العلمية أُِخذ من الـنيب              � منه  
  .الطريق

وأَِبى ، بـين سـلْمانَ    - �  -عن عوِن بِن أَِبى جحيفَةَ عن أَِبيِه قَـالَ آخـى النِبـى              ف
فَقَالَ لَها مـا شـأْنِك      . ١٠٩٥فَرأَى أُم الدرداِء متبذِّلَةً     ،لْمانُ أَبا الدرداءِ  فَزار س ،١٠٩٤الدرداِء

. فَصنع لَه طَعاما    ،فَجاَء أَبو الدرداءِ   . ١٠٩٦قَالَت أَخوك أَبو الدرداِء لَيس لَه حاجةٌ ِفى الدنيا        
                                      

صـحابة وقعـت    ذكَر أصحاب املغازي أن املؤاخاة بني ال       ((١٨٢ :٤)) فتح الباري ((  قال احلافظ ابن حجر يف        ١٠٩٤
مرتني ، األوىل قبلَ اهلجرة بني املهاجرين خاصةً ، على املُواساة واملُناصرة ، فكان من ذلك أُخوةُ زيد بن حارثة ومحزة                     

 .بن عبد املطلب 
: وف بن اهلاجرين واألنصار ، بعد أن هاجر ، وذلك بعد قدوِمِه املدينة ، ويف حديث عبد الرمحن بن ع                 �مث آخى النيب    

 )) .بيين وبني سعد بن الربيع�ملا قَِدمنا املدينة آخى النيب 
 .  أي البسةً الثياب اخلَلَق البالية ، وتاركةً ِللُبس الثياب املعتادة املستحسنة ١٠٩٥
 .  تعين أنه عزوف عن النساء ، منصِرف إىل العبادة كلَّ االنصراف ١٠٩٦



 ٤٥٢

فَلَما كَانَ اللَّيـلُ    . قَالَ فَأَكَلَ   . قَالَ ما أَنا ِبآِكٍل حتى تأْكُلَ       . اِئم  قَالَ فَِإنى ص  . فَقَالَ كُلْ   
     قُوماِء يدرو الدأَب بذَه .   مقَالَ ن .امفَن،    قُومي بذَه ثُم .  مآِخـِر   . فَقَالَ ن ا كَانَ ِمـنفَلَم

وِلنفِْسك علَيـك   ،فَقَالَ لَه سلْمانُ ِإنَّ ِلربك علَيك حقا      ،لَّيافَص. اللَّيِل قَالَ سلْمانُ قُِم اآلنَ      
 فَـذَكَر ذَِلـك     - �  -فَأَتى النِبى   . فَأَعِط كُلَّ ِذى حق حقَّه      ،وَألهِلك علَيك حقا  ،حقا

لَه، ِبىانُ  « - �  -فَقَالَ النلْمس قد١٠٩٧»ص.  
نولُ اللَِّه            وعسى رأَِبيِه قَالَ آخ نفَةَ عيحِن أَِبى جِن بوأَِبـى      - � - ع نيبانَ ولْمس نيب 

الدرداِء فَزار سلْمانُ أَبا الدرداِء فَرأَى أُم الدرداِء متبذِّلَةً فَقَالَ ما شأْنِك متبذِّلَـةً قَالَـت ِإنَّ        
  اكا      أَخينةٌ ِفى الداجح لَه ساِء لَيدرا الدا فَقَالَ         . أَبامِه طَعِإلَي باِء قَردرو الداَء أَبا جقَالَ فَلَم

  اِئمى صأْكُلَ     . كُلْ فَِإنى تتا ِبآِكٍل حا أَنا       . قَالَ مدرو الدأَب بلُ ذَها كَانَ اللَّيِء قَالَ فَأَكَلَ فَلَم
    مانُ نلْمس فَقَالَ لَه قُومِلي .     من فَقَالَ لَه قُومي بذَه ثُم امِح قَـالَ  . فَنبالص دا كَانَ ِعنفَلَم امفَن

ـ                ِلضا وقح كلَيع كبِلرا وقح كلَيع فِْسكا فَقَالَ ِإنَّ ِلنلَّيا فَصانُ قُِم اآلنَ فَقَاملْمس لَه ِفكي
          قَّهح قِط كُلَّ ِذى حا فَأَعقح كلَيع ِلكِإنَّ َألها وقح كلَيع .    ِبـىا النيا   -�-فَأَتفَـذَكَر 

 فَقَالَ لَه انُ « ذَِلكلْمس قد١٠٩٨»ص. 
ن سلْمانَ وبـين أَِبـي      آخى بي  � أَنَّ رسولَ اللَِّه    ، عن أَِبيِه   ، وعن عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ      

، ما شأْنِك ؟    : قَالَ  ، فَجاَء سلْمانُ يزور أَبا الدرداِء فَِإذَا أُم الدرداِء متبذِّلَةً          : قَالَ  ، الدرداِء  
  قَالَت :          ةٌ ِفي ِنساجح لَه سلَيو ارهالن ومصيلَ واللَّي قُومي اكا   ِإنَّ أَخينـو    ، اِء الدـاَء أَبفَج

ِإني صاِئم  : فَقَالَ  ، أَطِْعم  : فَقَالَ لَه سلْمانُ    ، الدرداِء فَرحب ِبِه سلْمانُ وقَرب ِإلَيِه طَعاما        
كَلَ معه ثُم بات ِعنده     ما أَنا ِبآِكٍل حتى تأْكُلَ فَأَ     : قَالَ  ، أَقْسمت علَيك لَتفِْطرنه    : فَقَالَ  ، 

              قَالَ لَهانُ ولْمس هعنفَم قُوماِء أَنْ يدرو الدأَب ادلُ أَرى ِإذَا كَانَ اللَّيتح :    ـكلَيع ِدكسِإنَّ ِلج
وائِْت أَهلَك  ، لِّ ونم   وص، صم وأَفِْطر   ، وِلأَهِلك علَيك حقا    ، وِلربك علَيك حقا    ، حقا  

      قَّهح قِط كُلَّ ِذي حأَعِح      ، وبِه الصجا كَانَ ِفي وـا       : قَالَ  ، فَلَمفَقَام قُِم الْآنَ ِإنْ ِشـئْت
ِبالَِّذي أَمره   �ِه  فَدنا أَبو الدرداِء ِليخِبر رسولَ اللَّ     ، فَتوضيا ثُم ركَعا ثُم خرجا ِإلَى الصلَاِة        

                                      
 التاركة للزينة واهليئة احلسنة: لة املتبذ- ) ١٩٦٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٠٩٧
 .قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ صِحيح )  ٢٥٩٦ (- املكرت - سنن الترمذى- ١٠٩٨



 ٤٥٣

ِمثْلَ ما قَالَ   " يا أَبا الدرداِء ِإنَّ ِلجسِدك علَيك حقا        : "  � فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه     ، سلْمانُ  
 ١٠٩٩"سلْمانُ 

اِء ِإذَا أَراد أَنْ    نزلَ سلْمانُ علَى أَِبي الدرداِء ، وكَانَ أَبـو الـدرد          : وعن أَِبي صاِلٍح ، قَالَ      
أَتمنعِني أَنْ أَصوم ِلربي وأُصـلِّي      : يصلِّي منعه سلْمانُ ، وِإذَا أَراد أَنْ يصوم منعه ، فَقَالَ            

أَفِْطر ، وصلِّ ،    ِإنَّ ِلعيِنك علَيك حقا ، وِإنَّ ِلأَهِلك علَيك حقا ، فَصم ، و            : ِلربي ؟ فَقَالَ    
 ١١٠٠"لَقَد أُشِبع سلْمانُ ِعلْما : " ، فَقَالَ �ونم ، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه 

لسلمان منقَبةٌ عظيمةٌ ظاهرة     � ويف إقرار النيب    . أي يف مجيع ما ذكره      ) صدق سلمان   (
  .له رضي اهللا عنه 

ؤاخاة يف اهللا، وزيارة اإلخوان واملبيت عندهم،       ويف هذا احلديث من الفوائد مشروعية امل      " 
وجواز خماطبة األجنبية، والسؤال عما يترتب عليه املصلحة وإن كان يف الظاهر ال يتعلـق               
بالسائل، وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية              

حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت      تزين املرأة لزوجها، وثبوت حق املرأة على الزوج يف          
على  � وقرره النيب   " وائت أهلك : "مث قال " وألهلك عليك حقا  : "حقها يف الوطء لقوله   

وفيه جواز النهي عن املستحبات إذا خشي أن ذلك يفضـي إىل السـآمة وامللـل                . ذلك
كور، وتفويت احلقوق املطلوبة الواجبة أو املندوبة الراجح فعلها على فعل املستحب املـذ            

وفيـه  . وإمنا الوعيد الوارد على من ى مصليا عن الصالة خمصوص مبن اه ظلما وعدوانا      
كراهية احلمل على النفس يف العبادة، وسيأيت مزيد بيان لذلك يف الكالم على حديث عبد               

وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له املصنف، وهو           . اهللا بن عمرو ابن العاص    
 ١١٠١"ومل جيعلوا عليه قضاء إال أنه يستحب له ذلك قول اجلمهور 

                                      
 صحيح ) ٢٢٥٨ (- املكرت -سنن الدارقطىن - ١٠٩٩
 حسن لغريه ) ٤٥٥٥(الطَّبقَات الْكُبرى ِلابِن سعٍد  - ١١٠٠
 )٢١١ / ٤ (-فتح الباري البن حجر  - ١١٠١



 ٤٥٤

: قَـالَ   ،١١٠٢عام ذَاِت السالَِسلِ   � لَما بعثَه رسولُ اِهللا     : وعن عمِرو بِن الْعاِص أَنه قَالَ       
فَتيممت ثُم صلَّيت   ،فَأَشفَقْت ِإنْ اغْتسلْت أَنْ أَهلَك    ،فَاحتلَمت ِفي لَيلٍَة باِردٍة شِديدِة الْبردِ     

يـا  : فَقَالَ  ،ذَكَرت ذَِلك لَه   � فَلَما قَِدمنا علَى رسوِل اِهللا      : قَالَ  ،ِبأَصحاِبي صالَةَ الصبحِ  
 ِفي  ِإني احتلَمت ،نعم يا رسولَ اهللاِ   : قُلْت  : صلَّيت ِبأَصحاِبك وأَنت جنب ؟ قَالَ       ،عمرو

والَ {وذَكَرت قَولَ اِهللا عز وجـلَّ  ،فَأَشفَقْت ِإنْ اغْتسلْت أَنْ أَهلَك ،لَيلٍَة باِردٍة شِديدِة الْبردِ   
 � فَضِحك رسـولُ اِهللا     . ثُم صلَّيت   ،فَتيممت} تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما      

 ١١٠٣."م يقُلْ شيئًاولَ
 � دليلُ على جواز التيمم عند شدِة الربد ، ألن تبسمه يعد إقـراراً منـه                 � يف تبسمه   

أقوى داللةً علـى اجلـواز مـن         � ،وهو ال يقر على باطٍل، والتبسم واالستبشار منه         
 .السكوت 

   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولُ : قَالَ  ،وعسا رثَنعةٍ    �  اِهللا   بـِريـِل     ،ِفـي سلَـى أَها عنررفَم
هلْ ِفيكُم  : فَأَتونا فَقَالُوا   ،فَلُِدغَ سيدهم ،فَنزلُوا ِبالْعراءِ ،فَأَبوا أَنْ يضيفُونا  ،فَاستضفْناهم،أَبياٍت

قَِد استضـفْناكُم   ،الَ: قُلْت  ،رِق صاِحبنا ا: قَالُوا  ،أَنا أَرِقي ،نعم: قُلْت  : أَحد يرِقي ؟ قَالَ     
: قَالَ  ،فَجعلُوا ِلـي ثَالَِثـني شـاةً      : قَالَ  ،فَِإنا نجعلُ لَكُم جعالً   : قَالُوا  ،فَأَبيتم أَنْ تضيفُونا  

هتيفَأَت، هحسأَم لْتعأَ    ،فَجرى بتاِب حِة الِْكتأُ ِبفَاِتحأَقْراءَ ،وا الشذْنا  ،فَأَخفَقُلْن :  نحنا وذُهأْخن
فَذَكَرنا ،فَأَتيناه، � الَ نحِسن نرِقي ؟ فَما نحن ِبالَِّذي نأْكُلُها حتى نسأَلَ عنها رسولَ اِهللا              

 لَه قُولُ   : قَالَ  ،ذَِلكلَ يعةٌ ؟      : فَجقْيا رهأَن ِريكدا يمقَالَ  و :  ولَ اهللاِ  : قُلْتسا ري،  تيرا دم
واضـِربوا ِلـي معكُـم      ،كُلُوا:  � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،شيٌء أَلْقَاه اللَّه ِفي نفِْسي    ،أَنها رقْيةٌ 

 ١١٠٤."ِبسهٍم
؛ بيـان   )) خذوا منهم ، واضربوا يل معكم بسـهم          : ((  � وقوله    : " وقال القرطيب   

                                      
م ماء بأرض جذام ، وهي وراء وادي القُرى ، بينها وبني املدينة عشرةُ أيام ، وكانـت تلـك الغـزوة يف                        اس - ١١٠٢

 .جمادى األوىل سنة مثان من اهلجرة 
  صحيح-١٧٩٦٥) ١٧٨١٢)(١١١ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٠٣
 ) ٢٢٧٦ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٦١١٢) (٤٧٧ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٤



 ٤٥٥

بالقول ، ومتكني له بالعمل ؛ إذ مل تكن له حاجة لذلك السهم إال ليبالغ يف بيـان                  للحكم  
أن ذلك من احلالل احملض ؛ الذي ال شبهة فيه ، فكان ذلك أعظم دليل ملن يقول جبـواز                   

وهو قول مالك ، والشافعي ، وأيب حنيفة وأصحابه ، وأمحد           . األجرة على الرقى والطب     
 .، ومجاعة من السلف واخللف ، وإسحاق ، وأيب ثور 

فأجازها اجلمهور من السلف واخللف متمسـكني ـذا         : وأما األجرة على تعليم القرآن      
إن أحـق  : ((  قال  � أن النيب  : احلديث ، وما زاد فيه البخاري من حديث ابن عباس  

فـة أخـذ    وقد جزم أبو حني   . وهذا يلحق بالنصوص    )). ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا       
 : األجرة على تعليم القرآن ، وكذلك أصحابه ، متسكًا بأمرين 

أن تعلم القران وتعليمه واجب من الواجبات ؛ اليت حتتـاج إىل نيـة التقـرب                : أحدمها  
 .واإلخالص ، فال يؤخذ عليها أجرة كالصالة ، والصيام 

علَّمت ناسا من أهـل      : ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال         :  وثانيهما  
ليست مبال ، وأرمـي     : الصفة الكتاب والقرآن ، وأهدى إيلَّ رجل منهم قوسا ، فقلت            

إن كنت : ((  فألسألنه ، فأتيته فسألته ، فقال         � عليها يف سبيل اهللا ، فآلتني رسول اهللا         
 )).حتب أن تطوق قوسا من نار فاقبلها 

سلِّم صحة ذلك القياس ؛ ألنه فاسد الوضع ؛ ألنه يف مقابلـة             ال ن : وللجمهور أن يقولوا    
، وهو عموم قوي ، وظـاهر       )) إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا          : ((  � قوله    
 .جلي 

إنه ال يصح للفرق الذي بني الفرع واألصل ، سلَّمنا لكن بينـهما             : واجلواب عن القياس    
دات خاصة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغري         أن الصوم والصالة عبا   : فرق وهو   

 .املعلم ، فتجوز األجرة على حماولة النقل ، كتعليم كتابة القرآن 
فالقول مبوجبه ؛ ألنَّ تعليم عبادة مل تكـن         : وأما اجلواب عن احلديث بعد تسليم صحته        

ومن كان كذلك حرم عليـه      . ه  بإجارٍة ، وال جعل ، وإمنا علَّم هللا تعاىل تطوعا ، ال لغري            



 ٤٥٦

 ١١٠٥."أخذ العوض على ما فعله هللا تعاىل ؛ ألنه رمبا يفسد عمله ، ويأكل ماالً بالباطل 
يحتِمل أَنْ يكُون صوب ِفعلـهم      ) ثُم قَالَ قَد أَصبتم     : ( قَوله  : " وقال احلافظ ابن حجر     

 توقُّفهم عن التصرف ِفي الْجعل حتى ِاسـتأْذَنوه،ويحتِمل         ِفي الرقْية،ويحتِمل أَنَّ ذَِلك ِفي    
    ذَِلك ِمن مله  .أَعا     :( قَومهس كُمعوا ِلي مِرباضو (       ادأَر هكَأَنا،وِصـيبن هلُوا ِلي ِمنعِاج أَي

ِفي ِقص لَه قَعا وكَم أِْنيسهمة ِفي تالَغبالْم ر ذَِلكغَيو ِشيحار الْو١١٠٦."ة الِْحم 
 :اخلالصة 

 .السنة النبوية عدة أقسام ومنها السنة اإلقرارية  ) ١(
 ينظر يف تصرفات أصحابه فيثين على من أصاب يف اجتـهاده            �كان النيب    ) ٢(

 .سواء بالقول أو بالفعل ، أو باإلشارة 

 الطالب  ويثين عليهم      فيقر ما أصاب به    �على املعلم أيضاً يقتدي بالرسول       ) ٣(
 .خريا ، ويصحح هلم اخلطأ 

 ــــــــ 
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الدعابةُ اللطيفة تروح عن اإلنسان ، وتلطِّف من ِثقَِل املتاِعب اليت تنتابه أو تصاِحبه ، فإن                
واملـرُء  . ف من وطأِة ذلك على النفِس       احلياةَ ال ختلو من املرارة واملَكاِره ، فالدعابةُ تخفِّ        

 .يتعلَّم باالبتساِم والِبشر أكثر مما يتعلَّم بالعبوس والقُطوب 
وما أعذَب الدعابةَ املُعلِّمةَ ، واإلحماضةَ اهلاديةَ املُبصرةَ ، فإن اِجلد الدائم يـوِرثُ رهـق                

      اللطيف إىل اإلنساِن نشاطَه        الذهِن ، وكلَلَ الِفكِر ، فاملزاح عيداهلادي بني احلني واحلني ، ي 
 الرحيم الرؤوف الوقور ، احلكيم هذا املُعلِّم لَمه ، فما أعوانتباه � . 

                                      
 )٦٩ / ١٨ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١١٠٥
 )١١٩ / ٧ (-فتح الباري البن حجر  - ١١٠٦



 ٤٥٧

يمـزح ، ألنَّ النـاس       � إمنا كان رسـولُ اهللا      : قال العالّمة ابن قُتيبة رمحه اهللا تعاىل        
     ي به واالقتداِءمأمورون بالتأس          والقُطوب بوسةَ ، ولزم العشاشيه ، فلو ترك الطَّالقةَ والبد

. ، ألخذَ الناس أنفُسهم بلك على ما يف خمالفِة الغريزة من املشقِة والعناِء ، فمزح ليمزحوا                 
 ١١٠٧)) .وكان ال يقولُ إالّ حقاً

ويداوم عليـه ، فإنـه   اِملزاح املنهي عنه هو الذي فيه إفراطٌ ،  : ((١١٠٨وقال اإلمام النووي  
يورث الضحك ،وقسوةَ القلب ، ويشغلُ عن ذكر اهللا تعاىل ، والفكـِر يف يف مهمـاِت                 
الدين ، ويؤولُ يف كثري من األوقات إىل اإليذاء ويوِرثُ األحقاد ، ويسِقط املَهابةَ والوقار               

ى اهللا عليه وسم يفعلُـه      فأما ما سِلم من هذه األمور فهو املباح الذي كان رسولُ اهللا صل            .
يف نادٍر من األحوال ، ملصلحٍة وتطييِب نفِس املُخاطَِب ومؤانسِته ، وهذا ال منع منه قطعاً                
، بل هو سنة مستحبةٌ إذا كان ذه الصفة ، فاعتِمد هذا ، فإنه مما يعظُم االحتياج إليـه                   

 )) .وباهللا التوفيق
  ، عِض األحياِن ويماِزحهم،ولكنه ما كان يقولُ إالّ حقـاً        يداِعب أصحابه يف ب    � وكان  

ِإنـي الَ أَقُـولُ ِإالَّ      : يا رسولَ اِهللا ، ِإنك تـداِعبنا ، قَـالَ           : ِقيلَ  : فعن أَِبي هريرةَ،قَالَ    
 ١١٠٩."حقا

 .وكان يعلِّم كثرياً من أموِر العلم خالل املُداعبِة واملُمازحِة 
 أَن نولُ اِهللا    : ٍس ، قَالَ    عسكَانَ ر �             ـرغن كَانَ لَهو ، ِغريص كَانَ ِلي أَخا ، ونلَيلُ عخدي

        ِبيلَ النخفَد ، اتِبِه ، فَم بلْعا ، فَقَالَ       � يِزينح آهٍم فَروي ـٍر   : ذَاتيمأْنُ أَِبـي عا شم
يا أَبا عميٍر ، مـا      : ه الَِّذي كَانَ يلْعب ِبِه يا رسولَ اِهللا ، فَقَالَ           مات نغر : حِزينا ؟ فَقَالُوا    

ريغلَ الن؟١١١٠فَع ريغلَ النا فَعٍر ، ميما ع١١١١. ؟ أَب 

                                      
  .٢٩٧ :٦للشيخ ابن عالّن )) الفتوحات الربانية على األذكار النووية((انتهى من  - ١١٠٧
 ٢٩ص)) األذكار(( يف كتاب - ١١٠٨
  صحيح-٨٧٠٨) ٨٧٢٣)(٣٤٨ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٠٩
 .تصغري النغر ، وهو طائر يشِبه العصفور أمحر اِملنقار ) النغري ( ١١١٠



 ٤٥٨

أَبا : يقُولُ   � ي  فَكَانَ النبِ : وعن أَنٍس ، أَنَّ أَبا طَلْحةَ ، كَانَ لَه ابن يكَنى أَبا عميٍر ، قَالَ                
فَمِرض وأَبو طَلْحةَ غَاِئب ِفي بعِض ِحيطَاِنِه ، فَهلَك الصِبي ،           : عميٍر ما فَعلَ النغير ؟ قَالَ       

     قَالَتا ، وبِه ثَولَيع تجسو هطَتنحو هتكَفَّنو ، هلَتسٍم ، فَغلَيس أُم تفَقَام :  ـدكُونُ أَحالَ ي
                  تبطَيفَت ، اِئمص وها ، وةَ كَالو طَلْحاَء أَبفَج ، هِبرا الَِّذي أُخى أَكُونَ أَنتةَ حا طَلْحأَب ِبرخي

ى وقَد فَـرغَ ،     تعش: ما فَعلَ أَبو عميٍر ، فَقَالَت       : لَه وتصنعت لَه وجاَءت ِبعشاِئِه ، فَقَالَ        
يا أَبا طَلْحةَ أَرأَيت أَهلَ     : فَتعشى وأَصاب ِمنها ما يِصيب الرجلُ ِمن أَهِلِه ،ثُم قَالَت           : قَالَ  

ـ               بـلْ  : الَ  بيٍت أَعاروا أَهلَ بيٍت عاِريةً ، فَطَلَبها أَصحابها أَيردونها أَو يحِبسـونها ، فَقَ
     قَالَت ، ِهملَيا عهوندرٍر ، قَالَ      : ييما عأَب ِسبتاح :       ِبـيِإلَـى الن طَلَقانو ِضبفَغ �  ،

فَحملَـت  : بارك اللَّه لَكُما ِفي غَاِبِر لَيلَِتكُما ، قَـالَ      :  � فَأَخبره ِبقَوِل أُم سلَيٍم ، فَقَالَ       
يا أَنـس   :  اِهللا بِن أَِبي طَلْحةَ حتى ِإذَا وضعت وكَانَ يوم الساِبِع ، قَالَت ِلي أُم سلَيٍم                 ِبعبِد

            ِبيٍة ِإلَى النوجع ٌء ِمنيِفيِه شِل وذَا الِْمكْتهو ِبيذَا الصِبه بالَِّذي     � اذْه وكُونَ هى يتح
 و كُهنحيِه ، قَالَ    يمسي :    ِبيِبِه الن تيفَأَت �     ِبيالن دِرِه ،      � ، فَمِفي ِحج هعجأَضِه ولَيِرج

          ِبـيا،فَقَالَ النظُهلَمتلَ يعفَج ، ِبيالص ا ِفي ِفيهجم ا ، ثُمةً فَالَكَهرمذَ تأَخـِت  :  � وأَب
 ١١١٢." حب التمِراَألنصار ِإالَّ

 :ويف حديث أنٍس هذا من الفوائد واألمور التعليمية 
 .ختصيص اإلمام بعض الرعية بالزيارة 

 .خمالطة بعض الرعية دون بعض 
 .جواز حمِل العامل علمه إىل من يستفيده 

 .جواز املمازحة وأن ممازحة الصيب الذي مل يميز جائزة 
 .د له ولد جواز تكنية من مل يولَ

                                                                                               
 صحيح ، وأخرجه البخاري وغـريه انظـر         -١٤١١٧) ١٤٠٧١)(٧٣٤ / ٤ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ١١١١

 ٩٨٣ )٣٦٠ / ٢ (-ألفاظه يف املسند اجلامع 
 صحيح) ٧١٨٨)(١٥٨ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٢



 ٤٥٩

 .جواز لعب الصغِري بالطَّري دون تعذيب له ، وجواز متكني الويل إياه من ذلك 
 .جواز إنفاِق املال فيما يتلَهى به الصغري من املباحات 

 .جواز إمساِك الطري يف القفص وحنِوه 
 .معاشرةُ الناس على قَدر عقوِلهم ومداِركهم 

نداِء الشخِص باِمسه املصغ ري(ر عند عدم اإليذاء به لقوله جوازميا أبا ع. ( 
؟ بعد  )ما فعل النغري  (جواز السؤاِل عما السائلُ به عامل من غري أن يكون استهزاًء ، لقوله              

 .علمه بأنه مات 
وبعض العلماء شرح هذا احلديث يف جزٍء مستقل ، استخراج منه أكثر من ستني فائـدةً                

وبعضهم أوصلَها إىل أكثر من ثالث مئة فائـدٍة ، كمـا            ،   ،١١١٣))فتح الباري ((كما يف   
 .  ١١١٤شيخ عبد احلي الكتاين رمحه اهللالأشار إىل ذلك 

 عند ذكر   ١١١٥)الباب اخلامس (يف  )) نفح الطيب ((وقال العالّمةُ املؤرخ األديب املَقَّري يف       
باغ مبجلـِس   أَملى ابن الص  ) : ((مكناسة(كالم لسان الدين ابن اخلطيب يف وصف مدينة         

  .١١١٦))أربع مئِة فائدة) يا أبا عمري ، ما فعل النغري(درِسه ِمبكْناسة يف حديث 
ِإنى حاِملُك علَى ولَِد    «  فَقَالَ   - � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك أَنَّ رجالً استحملَ رسولَ اللَِّه          

وهـلْ   « - � - ِبولَِد الناقَِة فَقَالَ رسولُ اللَِّه       فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ما أَصنع     . ١١١٧»الناقَِة  
 وقاِإلِبلَ ِإالَّ الن ِلد١١١٨»ت. 

املتعلِّم وغريه على أنه إذا مسع قوالً ينبغي لـه أن            � تنبيه النيب   : وفيه من األمور التعليمية     
وفيـه  . ن سلوكُه على املتعلِّم ليفِلح      وهذا خلق هام جداً يتعي    . يتأملَه ، وأن ال يباِدر برده       

                                      
٤٨١ :١٠ - ١١١٣ 
 ١٥٠ :٢)) التراتيب اإلدارية(( يف - ١١١٤
 ٢١٥ :٦)) نفح الطيب(( يف - ١١١٥
 )١٢٩ / ٤ (- ٢٨٨ومعامل السنن للخطايب ) ٢٧٥ / ٧ (- وانظر شرح النووي على مسلم - ١١١٦
 . أي سأله أن يعِطيه بعرياً من إبل الصدقة ، ليحِمل عليه متاعه - ١١١٧
 .ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريبقَالَ أَبو  ) ٢١٢٢ (- املكرت - سنن الترمذى- ١١١٨
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وفيـه  . ميزح وال يقول إالّ حقاً ، إذ اإلبلُ كلُّها ولَد النوق             � أن الرسول املعلِّم    : أيضاً  
 .لَفْت الذهن إىل إدراِك املعاين الدقيقة 

ولَ اللَّـِه ، ادع اللَّـه أَنْ        يا رس : ، فَقَالَت    � أَتت عجوز ِإلَى النِبي     : وعِن الْحسِن قَالَ    
فَولَّت تبِكـي   : قَالَ  " يا أُم فُلَاٍن ، ِإنَّ الْجنةَ لَا تدخلُها عجوز          : " يدِخلَِني الْجنةَ ، فَقَالَ     

ِإنا أَنشأْناهن ِإنشاًء   :   ِإنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   " أَخِبروها أَنها لَا تدخلُها وِهي عجوز       : " فَقَالَ  
 ١١١٩"فَجعلْناهن أَبكَارا عربا أَترابا 

     ةَ ، قَالَتاِئشع نوع :    ِبيالن لَيلَ عخاِمٍر ، فَقَالَ         � دِني عب ِمن وزجِدي عِعنو " :  ـنم
ِإنَّ الْجنةَ لَا تدخلُها    : " خالَاِتي ، فَقَالَ    : قَالَت  ِمن أَخواِلي ، أَو     : قَالَت  " هِذِه الْعجوز ؟    

  وزجوِز ، قَالَ         " عجالْع ِمن ذَِلك رقَالَ فَكَب ، :    ِبيةُ ِللناِئشع تـِت     � فَذَكَرالَِّتـي لَِقي
 ١١٢٠"غَير خلِْقِهن ِإنَّ اهللا عز وجلَّ ينِبت ِبِهن خلْقًا : " الْمرأَةُ ، فَقَالَ 

يا رسولَ اللَِّه ، ادع اللَّه      : أَتته عجوز ِمن الْأَنصاِر ، فَقَالَت        � وعن عاِئشةَ ، أَنَّ نِبي اللَِّه       
 � هب نِبي اللَِّه    ، فَذَ " ِإنَّ الْجنةَ لَا يدخلُها عجوز      : " أَنْ يدِخلَِني الْجنةَ ، فَقَالَ نِبي اللَِّه        

لَقَد لَِقيت ِمن كَِلمِتك مشقَّةً وِشدةً ، فَقَالَ        : فَصلَّى ، ثُم رجع ِإلَى عاِئشةَ ، فَقَالَت عاِئشةُ          
 ١١٢١"بكَارا ِإنَّ ذَِلك كَذَِلك ، ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَدخلَهن الْجنةَ حولَهن أَ: "  � نِبي اللَِّه 

إبداء اخللق، واألبكار مجـع     : اإلنشاء  : إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا        
مجع عروب وهي املرأة احلسناء املتحببة إىل زوجهـا،         » العرب«بكر، وهي اليت مل تفتض      

 .األقران: واألتراب 
 باِديِة كَانَ اسمه زاِهرا وكَانَ يهِدي ِإلَى النِبـي         وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ رجلًا ِمن أَهِل الْ         

�        ِبيالن هزهجِة ، فَياِديالْب ةً ِمنِديه �         ِبيفَقَالَ الن ، جرخأَنْ ي ادا  : "  � ِإذَا أَراِهرِإنَّ ز
    وهاِضرح نحنا ونتاِديكَانَ " بو � و هِحبي ِبيالن اها فَأَتِميملًا دجكَانَ ر �    ـوهـا وموي

فَالْتفَت فَعرف  . من هذَا ؟ أَرِسلِْني     : يِبيع متاعه فَاحتضنه ِمن خلِْفِه وهو لَا يبِصره ، فَقَالَ           
                                      

١١١٩ - ِمِذيرةُ ِللتِديمحاِئلُ الْممحسن لغريه ) ٢٣٨( الش 
١١٢٠ -  اِنيبهٍم الْأَصيعانَ ِلأَِبي نهبأَص اربحسن لغريه ) ٤٠٦٠٥(أَخ 
١١٢١ -  اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعحسن لغريه ) ٥٧٠٣(الْم 
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  ِبيِر    � الندِبص هرظَه قا أَلْصأْلُو ملَ لَا يعفَج ِبيالن �    ِبـيـلَ النعفَج ، فَهرع ِحني � 
يا رسولَ اللَِّه ، ِإذًا واللَِّه تِجدِني كَاِسدا ، فَقَالَ          : فَقَالَ  " من يشتِري هذَا الْعبد     : " يقُولُ  
 ِبيِبكَاِسٍد : "  � الن تاللَِّه لَس دِعن قَالَ " لَِكن أَو " : اللَِّه غَاٍل أَنت د١١٢٢"ِعن 

 :اخلالصة 
 . كان ميزح مع أصحابه لكنه ما كان يقول إال حقا �الرسول  ) ١(
 .قد يكون التعليم عن طريق املزاح  ) ٢(

 .على طالب العلم عدم املسارعة باإلنكار قبل أن يسأل معلمه عن ذلك ) ٣(
 ــــــــ 
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بدأُ حديثَه بالقَسم باهللا تعاىل،تنبيهاً منه إىل أمهية ما يقولُـه           يف كثري من األحيان،ي    � كان  
)) إعـالم املـوقِّعني   (( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف          ،وتقويةً للحكم وتأكيداً له   

على ما أَخبر به من احلق ، يف أكثر من مثانني موضعاً ،              � أقْسم النيب   )): ((زاد املعاد ((و
ودة يف الصحاح واملسانيد ، وأمره اهللا تعاىل باحلَِلِف على تصديق ما أخبر به يف               وهي موج 

، ويف سـورة    ) قُلْ إي وربي إنه لَحق     (٥٣: ثالثة مواضع من القرآن ، يف سورة يونس         
 .١١٢٣) قُلْ وربي لَتبعثُن (٧: ، ويف سورة التغابن ) قُلْ بلى وربي لتاِْتينكم (٣: سبأ 

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه الَ تدخلُوا الْجنةَ حتـى        :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ      
                 الَموا الس؟ أَفْش متبابحت وهملْتٍر ِإذَا فَعلَى أَمع لُّكُموا ، أَالَ أَدابحى تتوا حِمنؤالَ توا ، وِمنؤت

كُمني١١٢٤.ب 
لَن تؤِمنوا حتـى    : ، قَالَ    � وعن أَِبي موسى اَألشعِري رِضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَِّه            

                                      
١١٢٢ -  ِمِذيرةُ ِللتِديمحاِئلُ الْممصحيح ) ٢٣٧(الش 
 )١٧٨ / ٤ (-وإعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٣٠٢ / ٣ (-زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ١١٢٣
  )٢٠٣(- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٣٦)(٤٧٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٤



 ٤٦٢

أَفْشـوا  : بلَى يا رسولَ اللَِّه ، قَالَ       : ، أَفَال أَدلُّكُم علَى ما تحابوا علَيِه ؟ قَالُوا          ١١٢٥تحابوا  
الموا ، قَالُوا                 السماحرى تتةَ حنلُوا الْجخدِدِه ، الَ تفِْسي ِبيالَِّذي نوا ، وابحت ، كُمنيا :  بي

ِإنه لَيس ِبرحمِة أَحِدكُم ، ولَِكن رحمةُ الْعامـِة رحمـةُ       : رسولَ اللَِّه ، كُلُّنا رِحيم ، قَالَ        
 ١١٢٦"الْعامِة

الْحسـد،  : دب ِإلَيكُم داُء الْأُمِم ِمـن ِقـبِلكُم     : " قَالَ � عن الزبيِر بِن الْعواِم أَنَّ النِبي       و
تحِلق الشعر، ولَِكنه يحِلق الدين، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَـا          : والْبغضاُء ِهي الْحاِلقَةُ، لَا أَقُولُ    

د؟                 ت لَكُـم ذَاك ـتثَبا يِبم كُمِبروا، أَلَا أُخابحى تتوا حِمنؤلَا توا، وِمنؤى تتةَ حنلُوا الْجخ
كُمنيب لَاموا الس١١٢٧ "أَفْش 
احلثُّ العظيم على إفشاِء السـالم وبذِْلـه        : يف هذا احلديث     : ((١١٢٨قال اإلمام النووي    
والسالم أولُ أسباِب التـألُّف ، وِمفتـاح        .  من عرفْت ومن مل تعِرف       للمسلمني كلّهم ،  
ويف إفشائه متكُّن أُلْفَِة املُسلمني بعِضهم لبعض ، وإظهار ِشعاِرهم املميِز           . استجالِب املودة   

 هلم من غريهم من أهل اِمللَل ، مع ما فيه من رياضِة النفس  أي ترويِضها على التواضع  ،                   
 .ولزوِم التواضع ، وإعظاِم حرمات املسلمني 

واُأللفَةُ إحدى فرائض الدين وأركـان الشـريعة ،         : قال القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل       
 انتهى )) . إفشاُء ِشعار هذه اُألمة ، وهو السالم: ويف احلديث . ونظام شمِل اإلسالم 

جواز احللف  من املعلِّم وغريه       :  � قسمه  ويف هذا احلديث الشريف وما يليه مما جاء فيه          

                                      
، ) وال تؤمنـوا  : (وإمنا حِذفَت النونُ هنا من هذا الفعـل         :  العلماء   ، قال ...) وال تؤمنوا حىت تحابوا   : (قوله   - ١١٢٥

، فكأنه أورده حبذف النون يف الثاين على احلكاية ، ِلحذفها يف األول             ) حىت تؤمنوا : (مشاكَلَةً حلذفها من الفعل السابق      
= . 
 ٢للنـووي  )) شرح صحيح مسـلم  ((وانظر  إذا  شئت  كالم العلماء مطوالً على حذف النون يف هذا احلديث يف            = 
كما ...) ال تدخلوا اجلنة    : (ويروى حبذف النون يف قوله       . ٥٥٥ : ٤لعلي القاري   )) اِملرقاة شرح املشكاة  (( ، و  ٢٦:

 )) .املرقاة شرح املشكاة((أشار إليه يف 
 حسن) ٧٣١٠(املستدرك للحاكم - ١١٢٦
 حسن لغريه ) ٨٣٧٣)(١٨٢ / ١١ (-شعب اإلميان  - ١١٢٧
 ٣٦ و١٠ :٢)) شرح صحيح مسلم(( يف - ١١٢٨



 ٤٦٣

. من غري استحالف ، لتفخيم ما خيرب به ، وتعظيمه ، واملبالغة يف صحته وصفته وأثـره                  
، حىت زادت على     � وقد كثرت األحاديث اليت جاء فيها القَسم من الصادق املَصدوِق           

 .مثانني حديثاً كما تقدم نقلُه عن اإلمام ابن القيم 
 -والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه الَ يؤِمن عبد حتى يِحب ِلجاِرِه          «  قَالَ   - � -عن أَنٍس عِن النِبى     و

 ١١٢٩.» ما يِحب ِلنفِْسِه -أَو قَالَ َألِخيِه 
يؤِمن عبد حتى يِحب    والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ال     : قَالَ   � وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ نِبي اللَِّه         

 ١١٣٠."َألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِه ِمن الْخيِر 
معناه لَا يؤِمن الِْإميان التام ، وِإلَّا فَأَصلُ الِْإميان يحصل ِلمن لَـم             : قَالَ الْعلَماء رِحمهم اللَّه     

ب ِلأَِخيِه ِمن الطَّاعات والْأَشياء الْمباحات ويدلّ علَيِه مـا          والْمراد يحِ . يكُن ِبهِذِه الصفَة    
" حتى يِحب ِلأَِخيِه ِمن الْخير ما يِحب ِلنفِْسـِه    " جاَء ِفي ِرواية النساِئي ِفي هذَا الْحِديث        

د ِمن الصعب الْممتِنع ، ولَيس كَذَِلك ، ِإذْ         وهذَا قَد يع  : قَالَ الشيخ أَبو عمرو بن الصلَاح       
معناه لَا يكْمل ِإميان أَحدكُم حتى يِحب ِلأَِخيِه ِفي الِْإسلَام ِمثْل ما يِحب ِلنفِْسِه ، والِْقيـام                 

           زٍة لَا يِجه ِمن ول ِمثْل ذَِلكصح لَه ِحبل ِبأَنْ يصحي قُص      ِبذَِلكنثُ لَا تيا ، ِبحِفيه اِحمه
النعمة علَى أَِخيِه شيئًا ِمن النعمة علَيِه ، وذَِلك سهل علَى الْقَلْب السِليم ، ِإنما يعسر علَى                 

 ١١٣١."واَللَّه أَعلَم . عافَانا اللَّه وِإخواننا أَجمِعني . الْقَلْب الدِغل 
عموم اإلخوة حىت يشملَ الكافر     ) حىت حيب ألخيه  : ((املراد باألخ يف قوله     : لعلماء  قال ا 

واملسلم ، فيِحب للكافِر ما حيب لنفسه من دخوِلِه يف اإلسالم ، كما حيب ألخيه املسـلم                 
 يف هـذا    ونفي اإلميـان  . وهلذا كان الدعاُء باهلداية للكافر مستحباً       . دوامه على اإلسالم    

 ١١٣٢.احلديث محمولٌ على نفي اإلميان الكامِل عمن مل يِحب ألخيه ما يِحب لنفسه 
       ِبيِن النع ،ِبيٍح الْكَعيرأَِبي ش ناِهللا لَـا          : " ، قَالَ  � وعو ،ِمنـؤاِهللا لَا يو ،ِمنؤاِهللا لَا يو

                                      
  )١٨٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١٢٩
 صحيح ) ٧٥(مسند أيب عوانة  - ١١٣٠
 )١٢٦ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ١١٣١
 )١٣٤ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١١٣٢



 ٤٦٤

: ، قَـالُوا  "الْجار لَا يأْمن جاره بواِئقَه      : " رسولَ اِهللا، قَالَ  ومن ذَاك يا    : ، قَالُوا "يؤِمن ثَلَاثًا   
 ١١٣٣"شرِه : " وما بواِئقُه، قَالَ

واللَِّه الَ يؤِمن ، واللَِّه الَ يؤِمن ، واللَِّه الَ يؤِمن           : قَالَ   � وعن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا        
يا رسولَ  : الْجار ، جار الَ يأْمن جاره بواِئقَه قَالُوا         : وما ذَاك يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ        : قَالُوا  

 ١١٣٤."شره: اِهللا ، وما بواِئقُه ؟ قَالَ 
يِمني علَى ذَِلك ، وتكِريره ال     � ِفي هذا احلَِديث تأِكيد حق اجلار ِلقَسِمِه        : قالَ ابن بطّال    

ثَالث مرات ، وِفيِه نفي اِإلميان عمن يؤِذي جاره ِبالقَوِل أَو الِفعل ومراده اِإلميان الكاِمل ،                
 .وال شك أَنَّ العاِصي غَري كاِمل اِإلميان

أَنه ِفي حـق املُسـتِحلّ ،       : أَحدمها  :وقالَ النوِوي عن نفي اِإلميان ِفي ِمثل هذا جواباِن          
 .انتهى. أَنَّ معناه لَيس مؤِمنا كاِمالً: والثّاِني 

ويحتِمل أَن يكُون املُراد أَنه ال يجازى مجازاة املُؤِمن ِبدخوِل اجلَنة ِمن أَول وهلَة مـثَالً ،                 
 .أَو أَنَّ هذا خرج مخرج الزجر والتغِليظ ، وظاِهره غَري مراد ، واهللا أَعلَم

ِإذا أُكِّد حق اجلار مع احلاِئل بني الشخص وبينـه وأُِمـر ِبِحفِظـِه    : الَ ابن أَِبي جمرة   وق
               اللَّذَيِن لَيس احلاِفِظني قراِعي حأَن ي ِغي لَهنبفَي نهر عرأَسباب الض وِإيصال اخلَري ِإلَيِه وكَف

يِهما ِبِإيقاِع املُخالَفات ِفي مرور الساعات ، فَقَد جاَء         بينه وبينهما ِجدار وال حاِئل فَال يؤذِ      
أَنهما يسراِن ِبوقُوِع احلَسنات ويحزناِن ِبوقُوِع السيئات ، فَينبِغي مراعاة جاِنبهما وِحفظ            

هما أَولَى ِبِرعايـِة  خواِطرمها ِبالتكِثِري ِمن عمل الطّاعات واملُواظَبة علَى اجِتناب املَعِصية ، فَ          
 ١١٣٥.احلَق ِمن كَِثري ِمن اِجلريان ا ه ملَخصا 

فالذي ال يأمن جاره من ذلك ليس مبؤمن، وإذا كان يفعـل ذلـك              : " وقال ابن عثيمني    
ويوقعه فعال فهو أشد ،ويف هذا دليل على حترمي العدوان على اجلار سـواء كـان ذلـك          

                                      
 .شروره وأذاياه ) بواِئقَه ( -  )٦٠١٦ (- املكرت -وصحيح البخارى ) ٩٠٨٧) (٨٦ / ١٢ (-شعب اإلميان  - ١١٣٣
   صحيح-٧٨٦٥) ٧٨٧٨)(١٥٩ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٣٤
 )٤٤٤ / ١٠ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١١٣٥



 ٤٦٥

 يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون الراديو أو          بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن     
التليفزيون أو غريمها مما يسمع فيزعج اجلريان ،فإن هذا ال حيلُّ له حىت لو فتحه على كتاب                 
اهللا وهو مما يزعج اجلريان بصوته، فإنه معتد عليهم وال حيلُّ له أن يفعل ذلك، وأما بالفعل                 

لتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك           فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه وا     
مما يضره ،ومن هذا أيضا إذا كان له خنلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حـىت       
يؤذي جاره ذا السقي ، فإن ذلك من بوائق اجلار فال حيل له ،فإن فعل فإنه ليس مبـؤمن      

وبنـاء  .  ملسألة اليت خالف ا احلق     يف هذه ا   ١١٣٦،واملعىن أنه ليس متصفا بصفات املؤمنني     
على هذا فتجب مراعاة حقوق اجلريان فيجب اإلحسان إليهم بقـدر اإلمكـان وحيـرم               

 ١١٣٧"االعتداء عليهم بأي عدوان 
يف هذه األحاديث، وهو الصاِدق املَصدوق  إالّ للتنبيِه على أمهية            � وما كان القَسم منه     

سالم  يف توثيق الصلة والتحاب بني الناس،والتنبيِه على لزوِم        أثَِر السالم  الذي هو ِشعار اإل      
حمبة اخلِري للجاِر واألخ،والتنبيه على شناعِة أذى اجلار وتنغيِصه،حىت نفى اإلميـانَ عمـن              

 .يف هذه األحاديث  � خالَف هديه 
 :وهذه طائفة من األحاديث دون تعليق 

يا رسولَ اِهللا ،    : ، فَقَالَت    � ي اللَّه عنه ، أَنَّ امرأَةً أَتِت النِبي         عن ِعمرانَ بِن حِصٍني رضِ    
وِليها أَنْ يحِسن ِإلَيها حتى      � فَأَمر رسولُ اِهللا    : أَصبت حدا فَأَِقمه علَي وِهي حاِملٌ قَالَ        

ياِبها ، فَشكَّت علَيها ، ثُم رجمها ، وصلَّى علَيها ، فَقَالَ عمر             تضع ، فَلَما وضعت أَمر ِبثِ     
    هنع اللَّه ِضي؟ فَقَالَ           : ر تنز قَدا وهلَيلِّي عصاِهللا ، أَت ِبيا نـِدِه     : يٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نو

 سبِعني ِمن أَهِل الْمِدينِة لَوِسعتهم وهلْ وجدت أَفْضلَ ِمـن        لَقَد تابت توبةً لَو قُِسمت علَى     
 ١١٣٨"أَنْ جادت ِبنفِْسها ِللَِّه عز وجلَّ 

 فَجعلَ الناس يستأِْذنونه   � مررنا مع رسوِل اِهللا     : وعن ِرفَاعةَ الْجهِني رِضي اللَّه عنه قَالَ        
                                      

  يعين الكاملي اإلميان - ١١٣٦
 )٤٥٧ / ٢ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ١١٣٧
 صحيح)  ٢٢٩٩) (١٤٢ / ٤ (-اآلحاد واملثاين  - ١١٣٨



 ٤٦٦

أَبغض ِإلَـيكُم    � ما بالُ ِشق الشجرِة الَِّتي تِلي رسولَ اِهللا         :  � فَيأْذَنُ لَهم ، رسولُ اِهللا      
ِإنَّ الَِّذي يستأِْذنك بعد هـذَا      : فَقُلْت  : فَلَم ير ِفي الْقَوِم ِإال باِكيا قَالَ        : ِمن اآلِخِر ؟ قَالَ     

   ، ِفيهولُ اِهللا    لَسسولُ اِهللا        :  � فَقَالَ رساِهللا ، كَانَ ر دِعن دهقَـالَ       � أَش لَـفِإذَا ح :
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ، ما ِمن عبٍد يؤِمن ِباللَِّه عز وجلََّّ يسدد ِإال سِلك ِبِه ِفي الْجنِة ،                   

 حتى تتبوُءوا أَنتم ومن صلَح ِمن ذَراِريكُم مساِكن ِفي الْجنِة ، لَقَـد              أَرجو أَنْ ال يدخلُوها   
 ١١٣٩"وعدِني ربي أَنْ يدِخلَ ِمن أُمِتي الْجنةَ سبِعني أَلْفًا ِبغيِر ِحساٍب وال عذَاٍب 

أَنَّ رجالً قَام ِفى زمِن رسوِل اللَِّه       : قَتادةُ بن النعماِن    وعن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى قَالَ أَخبرِنى       
السورةَ كُلَّها يرددها الَ يِزيد علَيها قَالَ فَلَما أَصبحنا قَالَ          ) قُلْ هو اللَّه أَحد   ( فَقَرأَ   - � -

قُلْ هو اللَّه   ( ِه ِإنَّ رجالً قَام لَيلَةً يقْرأُ ِمن السحِر         يا رسولَ اللَّ   : - � -رجلٌ ِلرسوِل اللَِّه    
           دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص اللَّه دا     ) أَحهلَيع ِزيدا الَ يهددرقَـالَ   . ي :

والَِّذى نفْس محمٍد ِبيـِدِه ِإنهـا       «  :- � -سولُ اللَِّه   قَالَ فَقَالَ ر  . كَاَنَ الرجلَ يتقَالُّها  
 ١١٤٠.»لَتعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن 

     اِعِدىٍد السيمأَِبى ح نوع :   ِبىقَالُ        - � -أَنَّ النقَِة يدلَى الصِد عاَألز الً ِمنجلَ رمعتاس 
 -هذَا لَكُم وهذَا أُهِدى ِلى فَقَام رسولُ اللَِّه          : - � - جاَءه قَالَ ِللنِبى     لَه ابن اللُّتِبيِة فَلَما   

ما بالُ الْعاِمِل نستعِملُه علَى بعِض الْعمِل       «  علَى الِْمنبِر فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه وقَالَ         - �
أَفَالَ جلَس ِفى بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمِه        . هذَا لَكُم وهذَا أُهِدى ِلى    : ولُ  ِمن أَعماِلنا فَيِجىُء فَيقُ   

فَينظُر هلْ يهدى لَه شىٌء أَم الَ ، والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه الَ يأِْتى أَحد ِمنكُم ِمنها ِبشىٍء                  
    امالِْقي مواَء ِبِه يـاةً                ِإالَّ جش أَو اروا خةً لَهقَرغَاٌء أو بر ا لَهِعريِتِه ِإنْ كَانَ بقَبلَى رع ِملُهحِة ي

  رعيِه فَقَالَ         . »تطَيةَ ِإبفْرع تأَيى رتِه حيدي فَعر ثُم: »       ـتلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به ماللَّه
 ١١٤١.»غت اللَّهم هلْ بلَّ

 ِإلَى خبِز الشِعِري وِإهالٍَة سِنخٍة ولَقَـد سـِمعته ذَات           - � -دِعى النِبى   : وعن أَنٍس قَالَ    

                                      
 صحيح) ٢٥٦١)(٣٨٧ / ٤ (-اآلحاد واملثاين  - ١١٣٩
 صحيح) ٤٩٥٤)(٢١ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٤٠
  )  ٢٧٦٢ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٧٩١٤)(١٥٨ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٤١



 ٤٦٧

والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه ما أَصبح ِعند آِل محمٍد صاع حب والَ صـاع              « :غَداٍة يقُولُ   
لَه يومِئٍذ ِتسع ِنسوٍة ولَقَد رهن يومِئٍذ ِدرعا لَه ِعند يهوِدى ِبالْمِدينِة أَخذَ ِمنه              وِإنَّ  . »تمٍر  

كُّهفْتا يقَالَ م كِْفيِه أَوا يم دجا وا ماع١١٤٢.ص 
 أَبو الْعاِص بن الرِبيِع علَى زينب       لَما دخلَ : وعِن ابِن ِإسحاق حدثَِنى يِزيد بن رومانَ قَالَ         

 ِإلَى الصبِح فَلَما كَبر ِفى      - � - واستجار ِبها خرج رسولُ اللَِّه       - � -ِبنِت رسوِل اللَِّه    
يِع فَلَما سلَّم رسولُ اللَِّه     الصالَِة صرخت زينب أَيها الناس ِإنى قَد أَجرت أَبا الْعاِص بن الربِ           

« :قَـالَ   . نعم: قَالُوا  . »أَيها الناس هلْ سِمعتم ما سِمعت؟       « : ِمن صالَِتِة قَالَ     - � -
              تِمعا سم هِمن تِمعى ستا كَانَ حٍء ِممىِبش تِلما عِدِه مٍد ِبيمحم فْسالَِّذى نا وأَم   ـهِإن م

     ماهنأَد ِلِمنيسلَى الْمع ِجريولُ اللَِّه     . »يسلَ رخد فَقَالَ     - � -ثُم بنيلَى زةُ  « : عينب أَى
 .  ١١٤٣»أَكِْرِمى مثْواه والَ يقْربنِك فَِإنِك الَ تِحلِّني لَه والَ يِحلُّ لَِك 

 بعثَ سِريةً يوم حنيٍن فَقَاتلُوا الْمشِرِكني       - � -أَنَّ رسولَ اللَِّه     : وعِن اَألسوِد بِن سِريعٍ   
          ِبىاُءوا قَالَ النا جِة فَلَميلُ ِإلَى الذُّرالْقَت ى ِبِهمـِل      «  :- � -فَأَفْضلَـى قَتع لَكُمما حم

وهـلْ ِخيـاركُم ِإالَّ     « :ِإنما كَانوا أَوالَد الْمشِرِكني قَالَ      يا رسولَ اللَِّه    : قَالُوا  . »الذُّريِة  
                ـِربعى يتِة حلَى الِْفطْرِإالَّ ع ولَدٍة تمسن ا ِمنِدِه مٍد ِبيمحم فْسالَِّذى نو ِرِكنيشالْم الَدأَو

 ١١٤٤.»عنها ِلسانها 
لَيسأَلَه  � ي ، أَنَّ أَهلَه شكَوا ِإلَيِه الْحاجةَ ، فَخرج ِإلَى رسوِل اِهللا             وعن أَِبي سِعيٍد الْخدرِ   

أَيها الناس ، قَد آنَ لَكُم أَنْ تسـتغنوا عـِن           : لَهم شيئًا ، فَوافَقَه علَى الِْمنبِر ، وهو يقُولُ          
    سي نم هأَلَِة ، فَِإنسا              الْمِدِه مٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نو ، ِنِه اللَّهغِن يغتسي نمو ، اللَّه ِعفُّهي ِففعت

تدجا وم كُمنِطيأَلُوِني لَأُعسِإالَّ أَنْ ت متيأَب لَِئنِر ، وبالص ِمن عسئًا أَويش دبع ِزق١١٤٥.ر 
   اِلٍح الزأَِبي ص نقُولُ         وعةَ ، يريرا هأَب ِمعس هاِت ، أَنولُ اِهللا    : يسقَالَ ر �  :    قَـالَ اللَّـه

                                      
 يحصح) ١١٥٢٦) (٣٦ / ٦ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٤٢
 صحيح مرسل) ١٨٦٤٢)(٩٥ / ٩ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٤٣
 صحيح) ١٨٧٩٦)(١٣٠ / ٩ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٤٤
 صحيح) ٣٣٩٩) (١٩٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٥



 ٤٦٨

كُلُّ عمِل ابِن آدم لَه ِإالَّ الصيام فَهو ِلي وأَنا أَجِزي ِبِه ، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه                 : تعالَى  
  باِئِم أَطْيفَِم الص لُوفـاِن   لَختحـاِئِم فَرِك ، ِللصِريِح الِْمس ِة ِمنامالِْقي مواِهللا ي دِإذَا :  ِعن

 ١١٤٦."أَفْطَر فَِرح ِبِفطِْرِه ، وِإذَا لَِقي اللَّه فَِرح ِبصوِمِه
 أَنْ أَشـق علَـى      والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ، لَوالَ    : ، قَالَ    � وعن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اِهللا        

                 مِملُهةً فَأَحعس الَ أَِجد لَِكنا ، ودِبيِل اِهللا أَبو ِفي سزغٍة تِريس لْفخ تدا قَعم ، ِلِمنيسالْم
              م فْسالَِّذي نِدي ، وعلَّفُوا بختأَنْ ي ، ِهملَيع قشيونَ ، وجرخةً فَيعونَ سِجدالَ يـٍد  ، ومح

 ١١٤٧."ذَِلك ثَالَثًا: ِبيِدِه ، لَوِددت أَني أَغْزو ِفي سِبيِل اِهللا فَأُقْتلُ ، ثُم أَحيا فَأُقْتلُ ، قَالَ 
يا رسولَ اِهللا مـاذَا رد      : قُلْت   � سأَلْت رسولَ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ ، أَنه سِمعه يقُولُ        

كِة ؟ قَالَ       ِإلَيفَاعِفي الش كبأَلُِني          :  رسي نلُ مأَو كأَن تنظَن ِدِه لَقَدٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نو
عن ذَِلك ِمن أُمِتي ، ِلما رأَيت ِمن ِحرِصك علَى الِْعلِْم ، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيـِدِه لَمـا                   

نِقصاِفِهم علَى أَبواِب الْجنِة أَهم ِعنِدي ِمن تماِم شفَاعِتي لَهم ، وشفَاعِتي ِلمن             يِهمِني ِمن ا  
                    ـهقَلْبو ـهقَلْب هـانِلس قـدصولُ اِهللا يسا ردمحأَنَّ ما ، وِلصخم ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه ِهدش

هان١١٤٨."ِلس 
والَِّذي نفْس محمـٍد ِبيـِدِه ، الَ تقُـوم    : أَنه قَالَ  � ي هريرةَ ، عن رسوِل اِهللا  وعن أَبِ 

الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش ، والْبخلُ ، ويخونَ اَألِمني ، ويؤتمن الْخاِئن ، ويهِلك الْوعولُ               
  وتحالت رظْهت؟ قَالَ          : الُوا  قَ. ، و وتحالتولُ وعا الْومولَ اِهللا ، وسا رولُ  : يعالْو : وهوج

 وتحالتو ، مافُهرأَشاِس والن :ِبِهم لَمعاِس الَ ياِم النأَقْد تحوا تكَان ١١٤٩.الَِّذين 
 يوٍم وقَد عصب رأْسه ، فَتلَقَّته اَألنصار        ذَات � خرج النِبي   : وعن أَنس بِن ماِلٍك ، قَالَ       
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ، ِإني لَأُِحبكُم ، ِإنَّ اَألنصـار قَـد     : ِبوجوِهِهم وِفتياِنِهم ، فَقَالَ     

 ِإلَى محِسـِنِهم ، وتجـاوزوا عـن         قَضوا الَِّذي علَيِهم ، وبِقي الَِّذي علَيكُم ، فَأَحِسنوا        

                                      
 صحيح) ٣٤٢٣)(٢١٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٦
 صحيح) ٤٧٣٧)(٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٧
 صحيح) ٦٤٦٦)(٣٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٨
 صحيح) ٦٨٤٤)(٢٥٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٩



 ٤٦٩

ِسيِئِهم١١٥٠.م 
 أَمر يوم بدٍر ِبأَربعٍة وِعشِرين رجالً ِمـن صـناِديِد           - �  -وعن أَِبى طَلْحةَ أَنَّ نِبى اللَِّه       

ِإذَا ظَهر علَى قَـوٍم أَقَـام       قُريٍش فَقُِذفُوا ِفى طَِوى ِمن أَطْواِء بدٍر خِبيٍث مخِبٍث ، وكَانَ            
                  ا ، ثُـملُهحا رهلَيع داِحلَِتِه فَشِبر رالثَّاِلثَ ، أَم موٍر الْيدا كَانَ ِبباٍل ، فَلَمِة ثَالَثَ لَيصرِبالْع

 ، حتى قَام علَى شفَِة الرِكى ،        مشى واتبعه أَصحابه وقَالُوا ما نرى ينطَِلق ِإالَّ ِلبعِض حاجِتهِ         
      اِئِهماِء آبمأَسو اِئِهممِبأَس اِديِهمنلَ يعفُـالٍَن ،             « فَج ـنا فُـالَنُ بيفُالٍَن ، و نا فُالَنُ بي

          ا رندعا وا مندجو ا قَدفَِإن ولَهسرو اللَّه متأَطَع كُمأَن كُمرسـا        أَيم متـدجلْ وا ، فَهقا حنب
قَالَ فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَِّه ، ما تكَلِّم ِمن أَجسـاٍد الَ أَرواح لَهـا                . » وعد ربكُم حقا    
» ما أَقُولُ ِمنهم    والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه ، ما أَنتم ِبأَسمع لِ         « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    

 ١١٥١قَالَ قَتادةُ أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم قَولَه توِبيخا وتصِغريا ونِقيمةً وحسرةً وندما. 
ـ     - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى صاِلٍح الزياِت أَنه سِمع أَبا هريرةَ            -ِه   يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّ

والصـيام  . قَالَ اللَّه كُلُّ عمِل ابِن آدم لَه ِإالَّ الصيام ، فَِإنه ِلى ، وأَنا أَجِزى ِبِه                 « :  - �
      موِإذَا كَانَ يةٌ ، ونج               لَـهقَات أَو ، دأَح هابفَِإنْ س ، بخصالَ يفُثْ ورفَالَ ي ، ِدكُمِم أَحوص

والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَخلُوف فَِم الصاِئِم أَطْيب ِعند اللَِّه ِمـن            . يقُلْ ِإنى امرؤ صاِئم     فَلْ
.   » ِريِح الِْمسِك ، ِللصاِئِم فَرحتاِن يفْرحهما ِإذَا أَفْطَر فَِرح ، وِإذَا لَِقى ربه فَِرح ِبصـوِمِه                 

١١٥٢ 
وِل اللَّـِه     وعسِد رهِفى ع قَترأَةً سرِر أَنَّ اميبالز نةُ بورِنى عربقَالَ أَخ ِرىهِن الز-  � - 

                  ـهـا كَلَّمةُ فَلَمورقَالَ ع ، هونِفعشتسٍد ييِن زةَ باما ِإلَى أُسهمقَو ِح ، فَفَِزعِة الْفَتوِفى غَز
. » أَتكَلِّمِنى ِفى حد ِمن حدوِد اللَّـِه        «  فَقَالَ   - �  -يها تلَونَ وجه رسوِل اللَِّه      أُسامةُ فِ 

                                      
 صحيح) ٧٢٧١)(٢٦٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٥٠
  ) ٣٩٧٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٥١

البئـر ، ومجعهـا     : الركيـة   : الركـي   -.البئر ، ومجعه أطـواء    : الطوي  : طوي  -.ساحتها: عرصة الدار   : العرصة
 مجع صنديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب: الصناديد .كير

 )١٩٠٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٥٢
 يفحش أو جيامع: يرفث -تغري ريح الفم : اخللوف -الوقاية : اجلنة 



 ٤٧٠

 خِطيبا ،   - �  -فَلَما كَانَ الْعِشى قَام رسولُ اللَِّه       . قَالَ أُسامةُ استغِفر ِلى يا رسولَ اللَِّه        
أَما بعد ، فَِإنما أَهلَك الناس قَبلَكُم أَنهم كَـانوا ِإذَا   « :هو أَهلُه ثُم قَالَفَأَثْنى علَى اللَِّه ِبما   

                فْـسالَِّذى نو ، دِه الْحلَيوا عأَقَام ِعيفِفيِهِم الض قرِإذَا سو ، كُوهرت ِريفالش ِفيِهم قرس
  -ثُم أَمر رسولُ اللَّـِه      . » نَّ فَاِطمةَ ِبنت محمٍد سرقَت لَقَطَعت يدها        محمٍد ِبيِدِه ، لَو أَ    

� -             تجوزتو ذَِلك دعا بهتبوت تنسا ، فَحهدي تأَِة ، فَقُِطعرالْم ـةُ   .  ِبِتلْكاِئشع قَالَت
فَعفَأَر ذَِلك دعأِْتى بت توِل اللَِّه فَكَانسا ِإلَى رهتاج١١٥٣ - �  - ح 

والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه الَ يسمع ِبى       «  أَنه قَالَ    - � -وعن أَِبى هريرةَ عن رسوِل اللَِّه       
ِذى أُرِسلْت ِبِه ِإالَّ كَـانَ      أَحد ِمن هِذِه اُألمِة يهوِدى والَ نصراِنى ثُم يموت ولَم يؤِمن ِبالَّ           

  ١١٥٤.»ِمن أَصحاِب الناِر 
وِفي مفْهوِمِه دلَالَةٌ علَى أَنَّ من لَم تبلُغـه دعـوةُ            � ِفيِه نسخ الِْملَِل كُلِّها ِبِرسالَِة نِبينا       " 

       مقَدا تلَى ماٍر عذَا جهو ذُورعم ولَاِم فَهِع         الِْإسـروِد الشرـلَ وقَب كْملَا ح هوِل أَنِفي الْأُص 
 لَمأَع اللَّهِحيِح ولَى الصع. 

  لُهقَوِة        : (  � وِذِه الْأُمه ِمن دِبي أَح عمسـِدي        ) لَا يعبِني ومِفي ز ودجوم وه نِمم أَي
وِإنما ذَكَر الْيهوِدي والنصـراِني     . ب علَيِه الدخولُ ِفي طَاعِتِه      ِإلَى يوِم الِْقيامِة فَكُلُّهم يجِ    

       ـعم مهأْنذَا شفَِإذَا كَانَ ه ابِكت مى لَهارصالنو ودهِلأَنَّ الْي ذَِلكا وماهِسو نلَى ما عِبيهنت
نِمم مهريا فَغابِكت ملَى أَنَّ لَهأَو لَه ابلَا ِكت  . لَمأَع اللَّه١١٥٥."و 

تضمن اللَّه ِلمن خـرج ِفـى سـِبيِلِه الَ           « - � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        
        ض لَىع وِلى فَهسِديقًا ِبرصتا ِبى وانِإميِبيِلى وا ِفى سادِإالَّ ِجه هِرجخـةَ  ينالْج ِخلَهأَنْ أُد اِمن
والَِّذى نفْس محمٍد   . أَو أَرِجعه ِإلَى مسكَِنِه الَِّذى خرج ِمنه ناِئالً ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمةٍ             

       يِة كَهامالِْقي مواَء يِبيِل اللَِّه ِإالَّ جِفى س كْلَمكَلٍْم ي ا ِمنِدِه مٍم   ِبينُ دلَـو ـهنلَو كُِلم ئَِتِه ِحني
                ِخـالَف تـدا قَعم ِلِمنيسلَى الْمع قشالَ أَنْ يِدِه لَوٍد ِبيمحم فْسالَِّذى نو كِمس هِرحيو

                                      
  )٤٣٠٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٥٣
  )٤٠٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١٥٤
 )٢٧٩ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ١١٥٥



 ٤٧١

            ِجدالَ يو مِملَهةً فَأَحعس الَ أَِجد لَِكنا ودِبيِل اللَِّه أَبو ِفى سزغٍة تِريس    ِهملَيع قشيةً وعونَ س
أَنْ يتخلَّفُوا عنى والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَوِددت أَنى أَغْزو ِفى سِبيِل اللَِّه فَأُقْتلُ ثُم أَغْـزو                 

 ١١٥٦.»فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ 
يقاتل يف سبيله خملصاً نيته عـن        أن من خرج     - كرماً منه وفضال   -ضمن اهللا تعاىل والتزم   

بـل  . األغراض الدنيوية، من غنيمة، أو عصبية، أو شجاعة، أو حب للشهرة، أو الـذكر             
رد اإلميان باهللا تعاىل الذي وعد ااهدين باملثوبة، وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده              

و يرجعه إىل مسكنه وأهله     أ. الكرمي، فاللَه ضامن له دخول اجلنة، إن قتل أو مات يف سبيله           
 .واهللا ال خيلف امليعاد. نائال األجر العظيم، أو حاصال له احلسنيان، األجر والغنيمة

 ويف هذا احلديث جود اهللا تعـاىل وكـرب، إذ ألـزم نفسـه ـذا اجلـزاء الكـرب                    
فإما الشهادة العظمى الـيت     .وفضل اجلهاد يف سبيل اهللا، إذ حتقق رحبه العظيم        .للمجاهدين

وإما الرجوع إىل مسـكنه جبزيـل       .يل صاحبها املقامات العالية مع النبيني والصد يقني       تن
 .احلسنات، وتكفري السيئات

 .وإن كان معه غنيمة، فذلك فضل اهللا، يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم
فيه دليل على أنه ال حيصل هذا الثواب إال ملن صحت نيته وخلصت             : وقال ابن دقيق العيد   

إذا كان أصل الباعث هـو إعـالء        : -وقال الطربي ،. شوائب إرادة األغراض الدنيوية    من
 ١١٥٧."كلمة اهللا فال يفره ما عرض له بعد ذلك

ِمن الشفَقَة علَى الْمسِلِمني والرأْفَة ِبِهم ، وأَنه كَانَ يترك بعض            � ما كَانَ علَيِه    : وِفيِه  " 
  ِللر ارهتخا يا          مهمأَ ِبأَهداِلح بصالْم تضارعِإذَا ت هأَنو ، ِلِمنيسِفيـِه   . فِْق ِبالْمـاة  : واعرم

 مهنقَّة عشالْموه وكْرال الْموي ِفي زعالسو ، ِلِمنيسفْق ِبالْمالر. 
الشهادة والْخير ، وتمني ما لَا يمِكـن ِفـي          تمني  : فَِضيلَة الْغزو والشهادة ، وِفيِه      : وِفيِه  

                                      
 اجلرح: الكلم - ) ٤٩٦٧ (- املكرت -يح مسلمصح - ١١٥٦
 )٢٣١ / ٢ (- للبسام -تيسري العالم شرح عمدة احلكام - ١١٥٧



 ٤٧٢

 ١١٥٩." لَا فَرض عين ١١٥٨أَنَّ الِْجهاد فَرض ِكفَاية: الْعادة ِمن الْخيرات ، وِفيِه 
 :اخلالصة 

  . ِبأَسماِء اللَّه تعالَى وِصفَاته ، أَو ما دلَّ علَى ذَاتهجيوز احللف ) ١(
د على وجود الشيء أو نفيه أو على حله أو حترميـه            يستخدم احللف للتأكي   ) ٢(

 .وحنو ذلك 

 . يكثر من احللف أثناء التعليم للتأكيد ما يريد تعليمه ألصحابه �كان النيب  ) ٣(

 . يف مجيع جماالت التعليم �ينبغي االقتداء بالرسول  ) ٤(
 ــــــــ

]TYTYTYTY[@é�×b�ßg@é�×b�ßg@é�×b�ßg@é�×b�ßg�@@@@éčçbjnãa@čñ‰bq⁄@éčjčØäß@ëc@k��b‚�½a@†îiéčçbjnãa@čñ‰bq⁄@éčjčØäß@ëc@k��b‚�½a@†îiéčçbjnãa@čñ‰bq⁄@éčjčØäß@ëc@k��b‚�½a@†îiéčçbjnãa@čñ‰bq⁄@éčjčØäß@ëc@k��b‚�½a@†îiZZZZ@@@@
 

يثري انتباه املخاطِب بأخذ يِده أو منِكِبه،ليزداد اهتمامه مبا يعلِّمـه،وليلِقي            � ن  وتارةً كا 
 .إليه مسعه وبصره وقلبه،ليكون أوعى له وأذكَر 

ـ      - � -علَّمِنى رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قالَ        ِه كَمكَفَّي نيب كَفَّى دهشا  الت
التِحيات ِللَِّه والصلَوات والطَّيبات ، السالَم علَيك أَيها النِبى         « :يعلِّمِنى السورةَ ِمن الْقُرآِن     

لَه ِإالَّ اللَّه ،    ورحمةُ اللَِّه وبركَاته ، السالَم علَينا وعلَى عباِد اللَِّه الصاِلِحني ، أَشهد أَنْ الَ إِ              
      ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشا        . »وقُلْن ا قُِبضفَلَم ، ِهميانرظَه نيب وهلَـى   : وع الَمالس

ِبى١١٦٠. "الن 
بتعلـيم هـذا     � هذه العبارةُ تصور شدةَ اهتمام النيب       ) كما يعلِّمين السورةَ من القرآن    (
أنَّ املعلِّم ينبغي له أن يبدي االهتمام البالغَ باألمر         : ويف احلديث من أموِر التعليم      . شهد  الت

                                      
 . يقصد جهاد الطلب ، وليس جهاد الدفع ، ألنه جهاد الدفع اجلهاد فيه فرض عني باإلمجاع - ١١٥٨
 )٣٥٣ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ١١٥٩
وصحيح  ) ٦٢٦٥ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٢٩٣٤)(١٣٨ / ٢ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي   - ١١٦٠
  )٩٢٨ (- املكرت -مسلم



 ٤٧٣

اهلام يعلِّمه للمستفيدين ، وأن يشِعرهم بذلك ، ليلقوا إليه بسمِعهم وبصِرهم وقُلـوِبهم ،               
وفعلَه وإشارته وعبارته ،    وليكونوا على كماِل التيقُّظ فيما يتحملونه عنه ، فيضِبطوا لفظَه           

 دون زيادٍة أو نقٍص أو تغيٍري أو تبديٍل أو اوٍن 
التعليم والتلقني يف حالٍة مذكِّرٍة ، من شدة القرب ، واألخذ بيـد املـتعلِّم ،                : وفيه أيضاً   

 اٍل عاديٍة ليزداد انتباهه مبا يعلَّمه ، وليكون أذكَر ملا يلقى إليه ، من تعليِمه خبطاٍب عامٍّ وح
وفيه زيادةُ عنايِة املتعلِّم ببعض املُتعلِّمني لفرِط ذكائهم ، أو توسِم اخلري فـيهم ، أو لَمـِح          

 .١١٦١مخاِيل الرجاحِة واألصالِة فيهم 
 � أَخـذَ رسـولُ اِهللا      : عِن ابِن عمر قَالَ   ،حدثَِني مجاِهد   : وعن سلَيمانَ الْأَعمِش قَالَ   

ِإذَا : " وقَالَ ابن عمر  : قَالَ" كُن ِفي الدنيا كَأَنك غَِريب أَو عاِبر سِبيٍل         : " فَقَالَ، منِكِبي  ِب
وخـذْ ِمـن حسـناِتك      ، وِإذَا أَمسيت فَلَا تنتِظِر الصـباح       ، أَصبحت فَلَا تنتِظِر الْمساَء     

 اِوِئكس١١٦٢"ِلم 
كُـن ِفـي    : ِبمنِكِبي أَو قَالَ ِبمنِكبي ، فقَالَ        � أَخذَ رسولُ اِهللا    :  ابِن عمر ، قَالَ      وعِن

ِإذَا أَصبحت ، فَـالَ  : فَكَانَ ابن عمر ، يقُولُ : الدنيا كَأَنك غَِريب ، أَو عاِبر سِبيٍل ، قَالَ         
ا أَمسيت فَالَ تنتِظر الصباح ، وخذْ ِمن ِصـحِتك ِلمرِضـك ، ومـن          تنتِظر الْمساَء ، وِإذَ   

 ِتكوِلم اِتكي١١٦٣"ح 
اعبِد اللَّه كَأَنك   : ِببعِض جسِدي فَقَالَ     � أَخذَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن عمر ، قَالَ        

نِفي الد كُنو ، اهرِبيٍلتس اِبرع أَو ، غَِريب كا كَأَن١١٦٤."ي 
يا عبد اللَِّه ، كُـن ِفـي        : ِببعِض جسِدي ، وقَالَ      � أَخذَ النِبي   : وعِن ابِن عمر ، قَالَ      

 ١١٦٥"الدنيا كَأَنك غَِريب أَو عاِبر سِبيٍل ، واعدد نفْسك ِمن أَهِل الْقُبوِر 

                                      
 )١٤٣ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة � الرسول املعلم - ١١٦١
  )٦٤١٦ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٦٧٤٧)(٣٦٩ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٦٢
  صحيح)٦٩٨)(٤٧٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٣
 صحيح) ٦١٥٦)(٥٢٧ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٦٤
 صحيح لغريه) ٨٨)(١١٩ / ١١ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١١٦٥



 ٤٧٤

ألنك ميت يقيناً ، واملوت كامن يف بنيتـك وكياِنـك ،            ) عد نفسك من أهل القبور    و(
وألنك تشهد بعينيك الناس من أقارب وأباعد ميوتون يوماً بعد يوم ، فال بد أن يكون لك                 

مات فالن  : كلَّ يوم يقال    : وقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول           . يوم  
 :فنحن كما قال القائل . مات عمر : ال بد من يوٍم يقال فيه وفالن ، و

 منوت وحنيا كلَّ يوٍم وليلٍة   وال بد من يوٍم منوت وال حنيا
يف تذكري عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، فذكر له الغريـب ، مث                 � وقد تدرج النيب    

د إىل بلد ، قلبه معلَّق بوطنـه ، ال          فالغريب املتنقل من بل   . عابر السبيل ، مث ساكن القبور       
يثِقل على نفسه بالتوسع يف أمتعته لعزمه العودة إىل بلده ، فال يستقر بدار غربته إالّ بقدر                 

 .الضرورة أو احلاجة 
وعابر السبيل أي املار على الطريق من جانب إىل جانب ، ال أرب له إالّ فيما يبلِّغـه إىل                   

 شيء يحولُه عنه ، وال يغريه بالتوقف بستانٌ مجيل ، وال هواء بليل              مقِصده فال يلتفت إىل   
 .، وال ظل ظليل 

وساكن القبور هم املوتى الذين سبقوا إىل لقاء اهللا تعاىل ، ومصري األحياء إىل ما صـاروا                 
 ...إذا أمسيت فال تنتظر الصباح : إليه ، فلذا كان عبد اهللا بن عمر يقول 

وِفي احلَِديث مس املُعلِّم أَعضاء املُتعلِّم ِعند التعِليم واملَوعـوظ          : (( حجر   قال احلافظ ابن  
ِعند املَوِعظَة وذَِلك ِللتأِنيِس والتنِبيه ، وال يفعل ذَِلك غاِلبا ِإالَّ ِبمن يِميـل ِإلَيـِه ، وِفيـِه                   

        ِبية اجلَمع ، وِحرص النة الواِحد وِإرادخاطَبم � لَى       عع ِتِه ، واحلَضلَى ِإيصال اخلَري ُألم
ِمنه دلَى ما ال بنيا واالقِتصار عرك الد١١٦٦))ت.  

           ِبيِللن عضةَ، فَوونميِت ميكَانَ ِفي ب هاٍس، أَنبِن عِن ابوع �     ِبيا، فَقَالَ النورطَه � : نم
اللَّهم فَقِّهه ِفي الـديِن، وعلِّمـه       :ا، فَضرب علَى منِكِبي، وقَالَ    أَن: وضعه؟قَالَ ابن عباسٍ  

 ١١٦٧.التأِْويلَ

                                      
 )٢٣٥ / ١١ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١١٦٦
 صحيح لغريه ) ١٠٤٦٧) (١٢٨ / ٩ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١١٦٧



 ٤٧٥

، وضع يده علَى كَِتِفي ، أَو علَى منِكِبـي ، شـك              � وعِن ابِن عباٍس ؛ أَنَّ رسولَ اِهللا        
 ١١٦٨.لديِن ، وعلِّمه التأِْويلَاللَّهم فَقِّهه ِفي ا: سِعيد ، ثُم قَالَ 

، ثُم آِتي الْمسِجد ِإذَا أَنا فَرغْت ِمن عمِلي ،           � كُنت أَخدم النِبي    : وعن أَِبي ذَر ، قَالَ      
      ِبياِني النِفيِه ، فَأَت طَِجعِلِه ،     � فَأَضِني ِبِرجزمفَغ ، طَِجعضا مأَنا وموـا  ياِلسج تيوتفَاس

 أَرِجع ِإلَى مسِجِد النِبـي     : يا أَبا ذَر ، كَيف تصنع ِإذَا أُخِرجت ِمنها ؟ فَقُلْت            : فَقَالَ ِلي   
ِإذَنْ آخـذَ ِبسـيِفي ،      : فَكَيف تصنع ِإذَا أُخِرجت ِمنها ؟ فَقُلْت        : قَالَ  . وِإلَى بيِتي    �

غَفْرا يا أَبـا ذَر ،      : يده علَى منِكِبي ، فَقَالَ       � فَجعلَ النِبي   . أَضِرب ِبِه من يخِرجِني     فَ
ثَالَثًا ، بلْ تنقَاد معهم حيثُ قَادوك ، وتنساق معهم حيثُ ساقُوك ، ولَو عبدا أَسود ،قَالَ                 

   و ذَرـِم                فَ: أَبعلَـى نا عكَانَ ِفيه دولٌ أَسجر مقَدالَةُ ، فَتِت الصذَِة أُِقيمبِإلَى الر ِفيتا نلَم
          ِني ، فَقُلْتمقَدِليو ِجعرذَ ِليآِني أَخا رقَِة ، فَلَمدوِل اِهللا        : الصسِر رَألم قَادلْ أَنب ، تا أَنكَم 

� ".١١٦٩ 
 ِمح نقَالَ    وع ،لَِميِع السرِن بن اَألدولُ اللَِّه    : جسثَِني رعِة ِفي      � بِدينالْم ِمنياِجٍز يِإلَى ح

ويلٌ أُمـك   :حاجٍة، فَلَما رجعت ذَهبت معه حتى صِعد أُحدا فَأَشرف علَى الْمِدينِة، فَقَالَ           
وأَنِت خير ما يكُونُ، ثُم نزلَ ونزلْت معه حتى أَتينا ِبباِب الْمسـِجِد،             قَريةً، يدعِك أَهلُِك    

أَيقُولُه صاِدقًا؟، قَالَها ثَالثًا،    :فَرأَى رجال يصلِّي فَوضع يده علَى منِكِبي فَأَناره ِبضوِئِه، فَقَالَ         
ولَ اللَِّه،    : قُلْتسا رولُ اللَِّه         يسِة، فَقَالَ رِدينِل الْمأَه دبذَا أَعهذَا وه � :    هـِمعسِق، ال تات

ِإنَّ اللَّه تعالَى رِضي ِلهِذِه اُألمِة الْيسر، وكَـِره     : � ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه     . فَتهِلكَه قَالَها ثَالثًا  
 ١١٧٠."الَها الْعسرقَالَها ثَالثً

دخلَ بريدةُ اَألسلَِمي الْمسِجد وِمحجـن علَـى بـاِب          : وعن رجاِء بِن أَِبي رجاٍء قَالَ       
وكَانَ ِفيِه مزاحا أَال تصلِّي كَما يصلِّي سكْبةُ ، فَقَالَ ِمحجن رِضي            : الْمسِجِد قَالَ بريدةُ    

   هنع اللَّه : ولَ اِهللا   ِإنَّ رِة ، فَقَالَ             � سِدينلَى الْمع فرٍد ، فَأَشلَى أُحع ِعدِدي ، فَصذَ ِبيأَخ

                                      
 صحيح) ٢٣٩٧)(٦٩٥ / ١ (- )عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٦٨
  حسن-٢١٦١٦) ٢١٢٩١)(١٤٥ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٦٩
 حسن ) ١٧٠٩١)(٢٣٢ / ١٥ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١١٧٠



 ٤٧٦

ويلُ أُمها مِدينةً يدعها أَهلُها وِهي خير ما كَانت وأَعمرها يأِْتيها الدجالُ فَيِجد علَى كُلِّ               : 
وهـو آِخـذٌ     � كًا مصِلتا ِبجناحيِه فَالَ يدخلُها ، ثُم نزلَ رسولُ اِهللا           باٍب ِمن أَبواِبها ملَ   

من هذَا ؟ فَأَثْنيت علَيِه خيرا ، فَقَالَ        : ِبيِدي ، فَدخلَ الْمسِجد ، فَِإذَا رجلٌ يصلِّي ، فَقَالَ           
 :     ثُم ، ِلكَههفَت هِمعسال ت كُتـِدي ،             اسي ِمن هدي فَضاِئِه فَنِنس أٍَة ِمنرِة امرجح ابى بأَت 

 ١١٧١"ِإنَّ خير ِديِنكُم أَيسره ِإنَّ خير ِديِنكُم أَيسره: ثُم قَالَ 
ِلعمـر بـِن    قَالَ ِإنى لَواِقف ِفى قَوٍم ، فَدعوا اللَّـه  - رضى اهللا عنهما  -وعِن ابِن عباٍس    

الْخطَّاِب وقَد وِضع علَى سِريِرِه ، ِإذَا رجلٌ ِمن خلِْفى قَد وضع ِمرفَقَه علَى منِكِبى ، يقُولُ                 
                  ـتـا كُنا ِممى كَِثريَألن ، كياِحبص عم اللَّه لَكعجو أَنْ يجَألر تِإنْ كُن ، اللَّه كِحمر

  عمولَ اللَِّه   أَسسر-  � -              ، ـرمعكْـٍر وو بأَبو لْتفَعو ، رمعكٍْر وو بأَبو تقُولُ كُني 
     رمعكٍْر وو بأَبو طَلَقْتانا        . ومهعم اللَّه لَكعجو أَنْ يجَألر تفَِإنْ كُن .    ـوفَِإذَا ه فَتفَالْت

 ١١٧٢.عِلى بن أَِبى طَاِلٍب 
 .على فِخذ بعِض أصحابه يف بعِض األحيان  � ومن هذا الباب أيضاً ضرب النيب 

أَخر ابن ِزياٍد الصالَةَ ، فَأَتاِني عبد اِهللا بن الصاِمِت ، فَأَلْقَيت            : عن أَِبي الْعاِليِة الْبراِء ، قَالَ       
      تِه ، فَذَكَرلَيع لَسا ، فَجِسيكُر ِدِه             لَهِبي برض فَِتِه ، ثُملَى شع ضاٍد ، فَعِن ِزياب ِنيعص لَه 

: ِإني سأَلْت أَبا ذَر ، فَضرب فَِخِذي كَما ضربت فَِخذَك ، فَقَـالَ              : علَى فَِخِذي ، وقَالَ     
 كَما ضربت فَِخذَك ، فَقَالَ      ١١٧٣كَما سأَلْتِني ، وضرب فَِخِذي     � ِإني سأَلْت رسولَ اِهللا     

ِإنـي قَـد صـلَّيت فَـالَ        : صلِّ الصالَةَ ِلوقِْتها ، فَِإنْ أَدركْت معهم فَصلِّ ، والَ تقُلْ            : 
 ١١٧٤."أُصلِّي

فإن أدركتها معهم   : (( األفضل ، بدليل قوله     : ؛ يعين   )) صل الصالة لوقتها    : (( قوله  " 

                                      
 صحيح) ٢٣٨٣)(٢٢٥ / ٤ (-اآلحاد واملثاين  - ١١٧١
  )٣٦٧٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٧٢
فضرب على فخذي ، أي للتنبيه وجمِع الذهن على ما       :  قوله   )) :شرح صحيح مسلم  (( قال اإلمام النووي يف       - ١١٧٣
 )) .يقوله
 )١٥٠١(- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٤٠٦) (١٦٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٤



 ٤٧٧

: ؛ أي   )) فإن صلِّيت لوقتها كانت لـك نافلـة         : " وبدليل قوله   . الوقت  يف  : ؛ أي   )) 
 .زيادة يف العمل والثواب 

فعلتها يف وقتها ، وعلى ما جيـب        : ؛ أي   )) وإال كنت قد أحرزت صالتك      : (( وقوله  
على إعادـا  : وحممل النهي عن إعادة الصالة   . جواز فعل الصالة مرتني     : وفيه  . أداؤها  
. وتأخري ابن زياد الصالة على رأي بين أميـة يف تـأخريهم الصـلوات               .  سبب   من غري 

 . على فخذ أيب ذر تنبيه له على االستعداد لقبول ما يلقى إليه  � وضرب النيب  
؛ اه عن إظهار خالٍف على األئمـة ،         )) وال تقل إين قد صليت فال أصلي        : (( وقوله  

أمسـع وأطيـع ، وإن كـان عبـدا مجـدع            إن خليلي أوصـاين أن      : " ولذلك قال   
 ١١٧٥".األطراف

وعن أَِبى ذَر رِضى اللَّه عنه قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه استعملَِنى قَالَ فَضـرب ِبيـِدِه علَـى      
وم الِْقيامِة ِخزى وندامةٌ ِإالَّ من      يا أَبا ذَر ِإنك ضِعيف وِإنها أَمانةٌ وِإنها ي        « :منِكِبى ثُم قَالَ    

 ١١٧٦.»أَخذَها ِبحقِّها وأَدى الَِّذى علَيِه ِفيها 
هذَا الْحِديث أَصل عِظيم ِفي ِاجِتناب الِْولَايات ، لَا ِسيما ِلمن كَانَ ِفيِه ضعف عن الِْقيام                " 

    ة ، والِْولَاي ظَاِئِف ِتلْكلًا              ِبوكَانَ أَه ا ، أَولًا لَهأَه كُني لَم نم قح وة فَهامدالني وا الِْخزأَم
                  ـنا مأَمطَ ، وا فَرلَى مم عدنيو ، حهفْضية وامم الِْقيوالَى يعِزيه اللَّه تخا فَيِدل ِفيهعي لَمو

 ِفيها ، فَلَه فَضل عِظيم ، تظَاهرت ِبـِه الْأَحاِديـث الصـِحيحة    كَانَ أَهلًا ِللِْولَايِة ، وعدلَ  
أَنَّ الْمقِْسِطني علَى   ( والْحِديث الْمذْكُور هنا عِقب هذَا      " سبعة يِظلّهم اللَّه    : " كَحِديِث  

عِقد علَيِه ، ومع هذَا فَِلكَثْرِة الْخطَـر        وغَير ذَِلك ، وِإجماع الْمسِلِمني من     ) مناِبر ِمن نور    
   هذَّرا حوا                � ِفيهرـبصـلَف ، والس لَاِئق ِمنا خهِمن عنتاماء ، ولَمالْع ذَّركَذَا حا ، وهِمن

 ١١٧٧."علَى الْأَذَى ِحني ِامتنعوا 
أَنَّ من كَانَ كَذَِلك    " وأَدى الَِّذي علَيِه ِفيها     ، ا  إلَّا من أَخذَها ِبحقِّه   : " :  وقال الطحاوي   

                                      
 )٥٩ / ٦ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١١٧٥
 )٤٨٢٣ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٠٧٠٧)(٩٥ / ١٠ (- حيدر آباد -السنن الكربى للبيهقي  - ١١٧٦
 )٢٩٦ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ١١٧٧



 ٤٧٨

 ،       يهن ِفي ذَِلك لَِحقَه نِمم سةٌ     ، فَلَياهِفيِه كَر هلَا لَِحقَتو ،     قلْحا تمإن ةَ ِلذَِلكاهأَنَّ الْكَرو
 لَه ِضنيرعتِتِه ، الْمِلِولَاي ١١٧٨".الطَّاِلِبني 

 :صة اخلال
وضع اليد على منكب املتعلم أو ضربه ضرباً خفيفاً لتنبيهه سنة مـن سـنن                ) ١(

 . التعليمية �املصطفى 
ال بأس باستخدام مثل هذا األسلوب يف التعليم ، فهو يبعد امللـل ، وينبـه                 ) ٢(

 .طالب العلم إىل ما يلقى عليه ، وجيعله أكثر حفظا له 

 باب العقوبة ، بل من بـاب        الضرب هنا ليس مقصوداً لذاته ، فهو ليس من         ) ٣(
 .احملبة 

 ــــــــ
]UPUPUPUP[@éŽßbèig@éŽßbèig@éŽßbèig@éŽßbèig�éäÇ@ŠžuŞŒÛa@ëc@éîÏ@kîË�ÜÛ@éäÇ@čÒb’Øčn�üa@óÜÇ@Éčßb�Ûa@�Ýà§@flõï’ÛaéäÇ@ŠžuŞŒÛa@ëc@éîÏ@kîË�ÜÛ@éäÇ@čÒb’Øčn�üa@óÜÇ@Éčßb�Ûa@�Ýà§@flõï’ÛaéäÇ@ŠžuŞŒÛa@ëc@éîÏ@kîË�ÜÛ@éäÇ@čÒb’Øčn�üa@óÜÇ@Éčßb�Ûa@�Ýà§@flõï’ÛaéäÇ@ŠžuŞŒÛa@ëc@éîÏ@kîË�ÜÛ@éäÇ@čÒb’Øčn�üa@óÜÇ@Éčßb�Ûa@�Ýà§@flõï’ÛaZZZZ@@@@
 

يبِهم الشيَء ترغيباً فيه حلمِل السامع على االسِتكشاِف عنه فيكونَ أوقـع             � وتارةً كان   
 .يف نفِسه وأحض له على إتياِنه 

 وحديث السؤال عن النخلـة،  ...عض األمثلة سابقا مثل حديث واهللا ال يؤمن        وتقدمت ب 
كُنا جلُوسـا   : أَخبرِني أَنس بن ماِلٍك، قَالَ    : عِن الزهِري، قَالَ  وغري ذلك، ومنها ما جاء      

   ِبيالن دفَقَالَ  � ِعن ، " :      ر ذَا الْفَجه الْآنَ ِمن كُملَيع طْلُعـِة      ينِل الْجأَه لٌ ِمنقَـالَ "ج، :
                ،ـلَّماِل فَسمِدِه الشِه ِفي يلَيعن لَّقع قَدوِئِه وضو ِمن هتيِلح طُفناِر تصالْأَن لٌ ِمنجر فَطَلَع

       ِبيِد، قَالَ النالْغ ا كَانَ ِمنلَى مِ      � فَلَملُ عجالر فَطَلَع ،ـا     ِمثْلَ ذَِلكِتِه الْأُولَى، فَلَمرثِْل ص
      ِبيالثَّاِلثُ قَالَ الن موالَِتِه الْـأُولَى،           � كَانَ الْيلَى ِمثِْل حلُ عجالر ا، فَطَلَعضقَالَِتِه أَيِمثْلَ م

    ِبيالن ا قَاماِص، فَقَالَ        � فَلَمِن الْعِرو بمع ناِهللا ب دبع هِبعت :أَنْ     ِإن تمأَِبي فَأَقْس تيي لَاح

                                      
  )٥٧)(٤٦ / ١ (-شرح مشكل اآلثار  - ١١٧٨



 ٤٧٩

، "نعم  : " لَا أَدخلَ علَيِه ثَلَاثًا، فَِإنْ رأَيت أَنْ تؤِويِني ِإلَيك حتى تمِضي الثَّلَاثُ فَعلْت ؟ قَالَ              
 سقَالَ أَن :      هثُ أَندحٍرو يمع نِني ابعاِهللا ي دبكَانَ عو : هعم اتاٍل، قَالَبثَلَاثَ لَي :  هـري فَلَم

، وكَبره  ١١٧٩يقُوم ِمن اللَّيِل شيئًا غَير أَنه ِإذَا تعارض ِمن اللَّيِل، وتقَلَّب علَى ِفراِشِه ذَكَر اهللاَ              
           ِل لَا ياللَّي ِمن ارعِإذَا ت هأَن رِر غَيلَاِة الْفَجِلص قُومى يتا    حريـِت    : قَالَ. قُولُ ِإلَّا خضـا مفَلَم

     قُلْت ،لُهمع ِقرتأَح تِكداٍل واهللاِ  : الثَّلَاثُ لَي دبا ع١١٨٠ي       باِلِدي غَضو نيبِني ويب كُني لَم ،
م رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة     يطْلُع الْآنَ علَيكُ  : " يقُولُ � ولَا ِهجرةٌ، ولَِكني سِمعت رسولَ اِهللا       

"                لُ كَِثريمعت كأَر فَلَم لُكما عم ِظرفَأُن ،كِإلَي أَنْ آِوي تداٍت فَأَررالثَّلَاثَ م تأَن تفَطَلَع ،
ِجد ِفي نفِْسي علَى أَحـٍد      ما هو ِإلَّا ما رأَيت غَير أَني لَا أَ        : عمٍل، فَلَما ولَّيت دعاِني، فَقَالَ    

فَهِذِه الَِّتي بلَغت   : ِمن الْمسِلِمني ِغشا، ولَا أَحسده علَى خيٍر أَعطَاه اُهللا ِإياه، فَقَالَ عبد اهللاِ            
 طَاقالَِّتي لَا ت ِهيو ١١٨١"ِبك.  

: فَقَالَ   � كُنا جلُوسا مع رسوِل اِهللا      : ٍك قَالَ   أَخبرِني أَنس بن مالِ   : وعِن الزهِري ، قَالَ     
 ، تنِطف ِلحيته ِمـن      ١١٨٢يطْلُع علَيكُم اآلنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة فَطَلَع رجلٌ ِمن اَألنصارِ          

                                      
 .أَِرق وتقلَّب يف فراشه ليالً مع كالم وصوت : تعار فالن :   يقال ١١٧٩
ا ناداه  لو كان هو الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص ، م          :  ، قلت      ناداه بأعم أمساِئه ، فإن اخللق كلُّهم عبد اهللا          ١١٨٠

 .باسم جمهول 
 صحيح ) ٦١٨١) (٨ / ٩ (-شعب اإلميان  - ١١٨١
 موافقـة   -ويف بعض الروايات ذكر أنه سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه كما يف البداية والنهاية البن كـثري                     - ١١٨٢

 وفيه مبهم ) ١٠٩ / ١ (-وسري أعالم النبالء ) ٨٠ / ٨ (-للمطبوع 
   لَاِق ِللْخالْأَخ اِوئسويف م   اِئِطي٧٢٤(ر (               اِلحثنا ص ، بدؤٍد الْممحم نب سونثنا ي ، وِريٍد الدمحم نب اسبا الْعثَندح

 الْمري ، ثنا عمرو بن ِديناٍر ، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه ، عن أَِبيِه ، وصاحل املري ضعيف 
حدثَنا محمد بن عِلي اَألهواِزي ، حدثَنا عمرو بن خاِلٍد ، حـدثَنا ابـن              ) ١٩٨١)(٤٠٩  /٢ (-ويف كشف األستار    

نا عبد الرزاِق ،    لَِهيعةَ ، عن عقَيٍل ، أَنه سِمع ابن ِشهاٍب ، يخِبر عن أَنِس بِن ماِلٍك ح وحدثَناه زهير بن محمٍد ، حدثَ                     
قَـالَ يومـا    �أَخبرنا معمر ، عِن الزهِري ، عن أنٍس ، واللَّفْظُ لَفْظُ عقَيٍل ، عِن الزهِري ، عن أنٍس أَنَّ رسولَ اللَّـِه                       

تنِطف ِلحيته ِمن وضوٍء توضأَه ، معلِّق نعلَيِه ،      : مر ِفي حِديِثِه    يدخلُ ِمن ههنا رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة ، قَالَ مع         : َألصحاِبِه  
   دعلَ سخوسعد غري معروف من هو على الصحيح ، واخللط من ابن هليعة، والصـواب رجـل مـن                  : قلت  ..... فَد

 .األنصار غري معروف االسم ، وهو املشهور وأنسب للقصة 



 ٤٨٠

، ِمثْلَ   � الْغد ، قَالَ النِبي      ، فَلَما كَانَ     ١١٨٤ ، قَد تعلَّق نعلَيِه ِفي يِدِه الشمالِ       ١١٨٣وضوِئِه
،  � فَلَما كَانَ الْيوم الثَّاِلثُ ، قَالَ النِبـي         . ذَِلك ، فَطَلَع ذَِلك الرجلُ ِمثْلَ الْمرِة اُألولَى         

            اِلِه اُألولَى ، فَلَملَى ِمثِْل حلُ عجالر ذَِلك ا ، فَطَلَعضقَالَِتِه أَيِمثْلَ م    ِبيالن ا قَام �   دبع هِبعت
ِإني الَحيت أَِبي فَأَقْسمت أَنْ الَ أَدخلَ علَيِه ثَالَثًا ، فَـِإنْ            : اِهللا بن عمِرو بِن الْعاِص فَقَالَ       

 وكَـانَ عبـد اِهللا   :نعم ، قَالَ أَنـس  : رأَيت أَنْ تؤِويِني ِإلَيك حتى تمِضي فَعلْت ؟ قَالَ          
             ـارعِإذَا ت هأَن رئًا ، غَييِل شاللَّي ِمن قُومي هري اِلي الثَّالَثَ ، فَلَماللَّي ِتلْك هعم اتب هثُ أَندحي

: قَالَ عبـد اِهللا     . الْفَجِر  وتقَلَّب علَى ِفراِشِه ذَكَر اللَّه عز وجلَّ وكَبر ، حتى يقُوم ِلصالَِة             
                   ، لَـهمع ِقـرأَنْ أَح تِكداٍل وِت الثَّالَثُ لَيضا ما ، فَلَمريقُولُ ِإالَّ خي هعمأَس ي لَمأَن رغَي

  لَ              : قُلْتو ، ثَم رجالَ هو بأَِبي غَض نيبِني ويب كُني ي لَماِهللا ِإن دبا عولَ   يسر تِمعس ِكن
يطْلُع علَيكُم اآلنَ رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة فَطَلَعـت أَنـت           : يقُولُ لَك ثَالَثَ ِمراٍر      � اِهللا  

 كَِثري  الثَّالَثَ ِمراٍر ، فَأَردت أَنْ آِوي ِإلَيك َألنظُر ما عملُك ، فَأَقْتِدي ِبِه ، فَلَم أَرك تعملُ                
: قَـالَ  . ما هو ِإالَّ ما رأَيـت  : ، فَقَالَ    � عمٍل ، فَما الَِّذي بلَغَ ِبك ما قَالَ رسولُ اِهللا           

ما هو ِإالَّ ما رأَيت ، غَير أَني الَ أَِجد ِفي نفِْسي َألحـٍد ِمـن           : فَلَما ولَّيت دعاِني ، فَقَالَ      
ِلِمنيسالْم            اهِإي اللَّه طَاهٍر أَعيلَى خا عدأَح دسالَ أَحا ، وـِذِه الَِّتـي       .  ِغشاِهللا ه دبفَقَالَ ع

ِطيقالَِّتي الَ ن ِهيو ، ِبك تلَغ١١٨٥."ب 
وإمنا احتال عبد اهللا بن عمرو رضـي        . أي خاصمته وجادلته يف أمٍر      ) الحيت أيب : (قوله  

    دي            اهللا تعاىل عنهقتل ذلك الرجِل الصاِلِح فيما إىل الوقوف على ع لذه الطريقة ليتوص
 . به ، وهذا من اِحليل املشروعِة اليت ال تناِقض مقاِصد الشرع 

والضابطُ العام يف اِحليل املشروعة أا ما كان املقصود ا إحياَء حقٍّ ، أو دفع ظلـم ، أو                   

                                                                                               
د الفتاح أبو غدة عندما جزم بأنه سعد بن أيب وقاص دون أن ميحص الروايات يف ذلك ، انظر كتاب                    وأخطأ الشيخ عب  

 )١٤٦ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم 
 .املاُء الذي يتوضأُ به : والوضوء بفتح الواو .  أي يقطُر منها قطرات من ماء الوضوء  - ١١٨٣
إىل أن الرجل متمثِّلٌ بالسنة يف حمِل اِحلذاء ، فهو حيمله باليد اليسرى             )  نعليه بيدشه الشمال   علَّق( أشار بقوله     - ١١٨٤

 .كما هي السنة 
  صحيح-١٢٧٢٧) ١٢٦٩٧)(٤٢٩ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٨٥



 ٤٨١

 ، أو إحقاق حق ، أو إبطال باطل ، أو جلْب حمبوٍب مشروٍع              فعل واجٍب ، أو ترك حمرمٍ     
، أو دفع مكروٍه ، أو حنو ذلك مما يحقِّق مصلحةً مشروعٍة وال يناِقض مقصود الشـارِع                 

  .١١٨٦احلكيم ، وال يكون فيه تفويت حق للخالق أو املخلوق
له بأنه   � هادةُ النيب   فضلُ سعد بن أيب وقاص رضي اهللا تعاىل عنه وش         : يف هذا احلديث    

من أهل اجلنة ، وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ، وفيه حرص عبد اهللا بـن عمـرو                   
 .رضي اهللا تعاىل عنه على االقتداء بالصاحلني يف أعماِلهم 

وترغيبه يف اخلري والِبر بالثناء على أهِلهما بإاِم األمر على املخاطَب ،             � وفيه تعليم النيب    
قوم هو بالكشِف عنه فيكون أوقَع يف نفسه ، وفيه فضلُ تزكيِة القلب وطهارِته من الِغلِّ                لي

 .١١٨٧واحلَسد وأن ذلك من األعمال اليت يستِحق املرُء ا اجلنةَ 
 :اخلالصة 

 .جيوز للعامل أن يبهم بعض املسائل ليكتشف حال طالبه  ) ١(
 .لكي يعرف اجلواب بنفسهيف طريقة االام تنبيه للسامع ، وتشغيل لعقله  ) ٢(

 .يف إام اسم الرجل مقصد شرعي ، وهو النظر إىل عمله ، وليس إىل امسه ) ٣(

 وكان من   – وفيه اهتمام الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنها             ) ٤(
 له باجلنة ليقتدي به ، وهكـذا        �  مبعرفة ِسر شهادة النيب       -أعبد الصحابة   

 فليكن طالب العلم 

 . باجلنة فهو من أهل اجلنة بال ريب � من شهد له الرسول  وفيه أن ) ٥(

 وفيه أن سالمة الصدر من غش املسلمني أو خيانتهم أو حسدهم  تكـون               ) ٦(
ِإلَّا من  ) ٨٨(يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ       { :سبباً للنجاة يوم القيامة  قال تعاىل        

                                      
حل ، الشيخ العالّمة األستاذ     وقد أوسع بيانَ ذلك حبثاً ومتحيصاً واستدالالً من الكتاِب والسنِة وآثاِر السلف الصا             - ١١٨٦

 ، فِقف عليـه إذا      ٤٣٢  ٣٠٣ص)) اِحليل يف الشريعة اإلسالمية   ((حممد عبد الوهاب البحريي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه          
 .شئت 

 )١٤٨ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١١٨٧



 ٤٨٢

 ]٨٩ ، ٨٨: ء الشعرا [})٨٩(أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم 
 ــــــــ
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واتقُوا الَِّذي أَمـدكُم     { :هذا األسلوب قد ورد يف القرآن الكرمي أوالً كما يف قوله تعاىل             
: الشـعراء   [}) ١٣٤(اٍت وعيوٍن   وجن) ١٣٣(أَمدكُم ِبأَنعاٍم وبِنني    ) ١٣٢(ِبما تعلَمونَ   

١٣٤ - ١٣٢[ 
خافوا اهللا، وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم، واخشوا اهللا الذي أعطاكم من أنـواع                

من اإلبل والبقر والغنم، وأعطاكم األوالد،      : النعم ما ال خفاء فيه عليكم، أعطاكم األنعام       
 ١١٨٨.ن العيون اجلاريةوأعطاكم البساتني املثمرة، وفجر لكم املاء م

يسأَلُونك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللّـِه والرسـوِل         {:  وكما يف قصة األنفال ، قال تعاىل        
          ِمِننيـؤم مِإن كُنـت ولَهسرو واْ اللّهأَِطيعو ِنكُمِبي واْ ذَاتِلحأَصو قُواْ اللّهسـورة  ) ١(} فَات

 األنفال
واعلَمواْ أَنما غَِنمتم من شيٍء فَـأَنَّ       {: اب بعد آيات كثرية ، وهو قوله تعاىل         مث جاء اجلو  

ِللِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل ِإن كُنتم آمنتم ِباللّـِه              
    موا يِدنبلَى عا علْنا أَنزمو          ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع اللّهاِن وعمقَى الْجالْت موقَاِن ي٤١(}  الْفُر (

 سورة األنفال
ولقد يدهش اإلنسان حني يرى أهل بدر يتكلمون يف الغنائم وهم إما مـن املهـاجرين                " 

السابقني الذين تركوا وراءهم كل شي ء ، وهاجروا إىل اللّه بعقيدم ، ال يلوون علـى                 
يء من أعراض هذه احلياة الدنيا وإما من األنصار الذين آووا املهاجرين ، وشـاركوهم               ش

: ديارهم وأمواهلم ، ال يبخلون بشيء من أعراض هذه احلياة الدنيا أو كما قال فيهم رم                 

                                      
 )٤١١ / ٦ (-التفسري امليسر  - ١١٨٨



 ٤٨٣

»             ـؤيوا ، وا أُوتةً ِممحاج وِرِهمدونَ ِفي صِجدال يو ِهمِإلَي رهاج نونَ مِحبلـى   يونَ عِثر
ولكننا جند بعض التفسري هلذه الظاهرة يف الروايـات         .. » أَنفُِسِهم ولَو كانَ ِبِهم خصاصةٌ    

لقد كانت األنفال مرتبطة يف الوقت ذاته حبسن البالء يف املعركة وكانت بـذلك              . نفسها
ول  حريصني على هذه الشهادة من رس      - يومئذ   -شهادة على حسن البالء وكان الناس       

!  ومن اللّه سبحانه وتعاىل ، يف أول وقعة يشفي فيها صدورهم من املشركني             - �  -اللّه  
.. 

ولقد غطى هذا احلرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا يف األنفال حىت ذكّرهم اللّه                
ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم يف التعامل ، والصـالح    .. سبحانه به ، وردهم إليه      

 رضي اللّـه    -يف املشاعر حىت أحسوا ذلك يف مثل ما قاله عبادة بن الصامت             بني قلوم   
 نزلت حني اختلفنا يف النفل ، وساءت فيه أخالقنـا ،            - أصحاب بدر    -فينا  « : -عنه  

 .».. � فرتعه اللّه من أيدينا ، فجعله إىل رسول اللّه 
مر األنفال كله منـهم ورده      نزع أ . ولقد أخذهم اللّه سبحانه بالتربية الربانية قوال وعمال       

 حىت أنزل حكمه يف قسمة الغنائم جبملتها ، فلم يعد األمر حقـا              - �  -إىل رسول اللّه    
هلم يتنازعون عليه إمنا أصبح فضال من اللّه عليهم يقسمه رسول اللّه بينهم كما علمه ربه                

الذي بدأ ـذه    وإىل جانب اإلجراء العملي التربوي كان التوجيه املستطرد الطويل ،           ... 
 .اآليات ، واستطرد فيما تالها كذلك

فَاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا ذات بيـِنكُم ،       . الْأَنفالُ ِللَِّه والرسولِ  : قُِل  . يسئَلُونك عِن الْأَنفالِ  « 
ِمِننيؤم متِإنْ كُن ، ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو «.. 

..  القلوب اليت تنازعت على األنفال ، هو اهلتـاف بتقـوى اللّـه               لقد كان اهلتاف هلذه   
إنه ال يرد القلب البشري عن الشـعور        .. وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب       

 وإن كان هذا الرتاع متلبسا هنا مبعـىن الشـهادة           -بأعراض احلياة الدنيا ، والرتاع عليها       
ى اللّه وخوفه وتلمس رضاه يف الدنيا واألخرى         إال استجاشة الشعور بتقو    -حبسن البالء   

إن قلبا ال يتعلق باللّه ، خيشى غضبه ويتلمس رضاه ، ال ميلك أن يتخلص مـن ثقلـة                   .. 
إن التقوى زمام هذه القلوب الذي ميكن       ! األعراض ، وال ميلك أن يرف شاعرا باالنطالق       



 ٤٨٤

 يقود القرآن هذه القلـوب إىل       وذا الزمام .. أن تقاد منه طائعة ذلولة يف يسر ويف هوادة          
وذا الزمام يقودها إىل طاعـة      ..» فَاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا ذات بيِنكُم    «:إصالح ذات بينها    

 .»وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه«:اللّه ورسوله 
فقد خرجت مـن أن تكـون       . وأول الطاعة هنا طاعته يف حكمه الذي قضاه يف األنفال         

لغزاة على اإلطالق ، وارتدت ملكيتها ابتداء للّه والرسـول ، فانتـهى حـق               ألحد من ا  
فما على الذين آمنوا إال أن يستسلموا فيها حلكـم اللّـه    . التصرف فيها إىل اللّه والرسول    

وقسم رسول اللّه طيبة قلوم ، راضية نفوسهم وإال أن يصلحوا عالئقهم ومشـاعرهم ،               
 » ِإنْ كُنتم مؤِمِنني«: ذلك ..ويصفوا قلوم بعضهم لبعضهم 

يتجلى فيها ، ليثبت وجـوده ، ويتـرجم عـن           . فال بد لإلميان من صورة عملية واقعية      
ومن مث يرد مثل هذا التعقيب كثريا يف القرآن لتقرير هذا املعىن الذي يقرره قـول          . حقيقته

مة تقال باللسان    ولتعريف اإلميان وحتديده وإخراجه من أن يكون كل        - �  -رسول اللّه   
 ١١٨٩.، أو متنيا ال واقعية له يف عامل العمل والواقع

يف بعض األحيان يجِمل األمر يف حديِثه حلض املخاطَب على السؤاِل،وتشويِقه            � وكان  
إىل االستكشاِف عنه،مث يفصلُه ببياٍن واضٍح فيكون أوقع يف نفس املخاطَـب وأمكـن يف               

 .حفِظه وفهمه 
ِبِجنازٍة فَأُثِْني علَيهـا خيـرا،      � مر علَى النِبي    : " بِن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه قَالَ     فعن أَنِس   

: " ، ومر ِبِجنازٍة فَأُثِْني علَيها شرا، فَقَالَ      "وجبت، وجبت، وجبت    : "  � فَقَالَ نِبي اِهللا    
  بجو ،تبجو ،تبجو  ت . "      هناُهللا ع ِضيطَّاِب رالْخ نب رمفَقَالَ ع :    ري، مأُمأَِبي و كاؤِفد

    ا فَقُلْتريا خهلَيع ٍة فَأُثِْنيازِبِجن " :    تبجو ،تبجو ،تبج١١٩٠و"     ٍة فَـأُثِْنيازِبِجن رمو ،

                                      
 )١٤٧٣ / ٣ (- موافقا للمطبوع ىف ظالل القرآن  - ١١٨٩
وجبت ، وجبت   : هكذا جاء هذا احلديث يف األصول        ((١٩ :٧)) شرح صحيح مسلم  ((  قال اإلمام النووي يف       ١١٩٠

 ١٩٥ :٨)) عمدة القاري ((وقال اإلمام العيين يف     )) . ، وجبت ثالث مرات ، وأنتم شهداء اهللا يف األرض ثالث مرات           
 )) .د الكالم ، لئال يشكّوا فيهوالتكرير يف احلديث لتأكي((



 ٤٨٥

من أَثْنيتم علَيِه   : "  � ، فَقَالَ نِبي اِهللا     "ت، وجبت   وجبت، وجب : "  فَقُلْت ١١٩١علَيها شرا 
ومن أَثْنيتم علَيِه شرا وجبت لَه النار،وأَنتم شهداُء اِهللا عز وجلَّ ِفي            ، خيرا وجبت لَه الْجنةُ     

 ١١٩٢"الْأَرِض 
: ما هـِذِه ؟ قَـالُوا       : فَمر ِبِجنازٍة ، فَقَالَ      � اِعدا مع النِبي    كُنت قَ : وعن أَنٍس ، قَالَ     

ِجنازةُ فُالِني الْفُالِن كَانَ يِحب اللَّه ورسولَه ، ويعملُ ِبطَاعِة اللَِّه ، ويسعى ِفيها ، فَقَـالَ                 
ِجنـازةُ فُـالٍن   :  ومر ِبِجنازٍة أُخرى ، قَالُوا     وجبت ، وجبت ، وجبت    :  � رسولُ اللَِّه   

وجبـت ،   : الْفُالِني كَانَ يبِغض اللَّه ورسولَه ، ويعملُ ِبمعِصيِة اللَِّه ويسعى ِفيها ، فَقَالَ              
ِة ، والثَّناِء علَيها أُثِْنـي علَـى        يا رسولَ اللَِّه قَولُك ِفي الِْجناز     : وجبت ، وجبت ، فَقَالُوا      

نعم يا أَبـا    : اَألوِل خير ، وعلَى اآلخِر شر فَقُلْت ِفيها وجبت ، وجبت ، وجبت ، فَقَالَ                
ِء ِمنرا ِفي الْمِبم مِني آدِة بلَى أَلِْسنع ِطقنالِئكَةً تكٍْر ، ِإنَّ ِللَِّه مب رالشِر وي١١٩٣" الْخ 

للصحابة رضي اهللا عنـهم ،       � ، خطاب منه    ) أنتم شهداء اهللا يف األرض    : ( � قوله  
ليس هذا القولُ الكرمي خمصوصاً م فحسب ، بل يدخلُ فيه الصحابة            : ولكن قال العلماء    

 .ومن كان صفتهم من املتقني واملتقيات واملؤمنني واملؤمنات 
، ونقله عنه   ١١٩٤ يف فهم معىن هذا احلديث الشريف ، قال اإلمام النووي            واختلف العلماء 

معىن احلديث أن الثناء بـاخلري      : قال بعضهم   : ((١١٩٥))فتح الباري ((احلافظ ابن حجر يف     
ملن أَثىن عليه أهلُ الفضل والدين ، وكان مطابقاً للواقع ، فهو من أهل اجلنة ، فغن كـان                   

 .غري مطابق فال ، وكذا عكسه 

                                      
والثناء يستعمل  . وأثِني عليها شراً ، هو بالبناء للمجهول فيهما         : فأُثِني عليها خرياً ، مث قوله بعد قليل         :   قوله هنا     ١١٩١

 أئمة اللغـة    أثنيت عليه خرياً ، وأثنيت عليه شراً ، ألنه مبعىن وصفته ، نص عليه مجاعة من               : يف اخلري ويف الشر ، فيقال       
ال يستعمل الثناء إالّ يف اخلري ، وزعم أنه   : ، وغلَّط من قال     ) ثىن(يف  )) املصباح املنري ((احملققني ، كما بسطه الفيومي يف       

 .وأسهب يف تغليطه وأجاد . جاء يف احلديث مستعمالً يف الشر لالزدواج واملشاكلة 
  )  ٣٣٠٤)(٣٥٤ / ٨ (-وشرح مشكل اآلثار ) ٢٢٤٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١٩٢
 صحيح) ١٣٩٧(املستدرك للحاكم  - ١١٩٣
 ١٩ :٧)) شرح صحيح مسلم((يف  - ١١٩٤
 ٢٣١ :٣)) فتح الباري(( - ١١٩٥



 ٤٨٦

تعاىل الناس الثناء عليه خبري ، كان دليالً على أنه من أهل اجلنة ، سـواء كانـت أفعالُـه                    
تقتضي ذلك أم ال ، فإن األعمال داخلة حتت املشيئة ، فإذا أَهلم اهللا عز وجل الناس الثناَء                  

 .عليه باخلري ، استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء املغفرة له 
ولـو  ...)) . وجبت ، وأنتم شهداُء اهللا يف األرض      : (( � ناِء وقوِلِه   وذا تظفر فائدةُ الث   

 كان ال ينفعه ذلك إالّ أن تكون أعماله تقتضيه مل يكن للثناء عليه فائدة ، وقد أثبت النيب                  
 .انتهى )) . له فائدة �

فَظ ،  استحباب توكيد الكالم املُِهم بتكـراره ، لـيح        : ويف احلديث من األمور التعليمية      
مجال مث البيان ليكون أشـوق      اإل: وفيه من أساليب التعليم     . وليكون أبلغ يف نفس سامعه      
= = لكل من اجلنازتني ، مث بـين أن         ) وجبت(يف قوله    � وأوقع يف السمع ، فقد أَمجلَ       

أي ) وجبـت : (أي وجبت له اجلنة ، وأنَّ قولَه لذي الشـر           ) وجبت: (قوله لذي اخلري    
واألصل أنه ال جيـب     . الثبوت ، لتحقق وقوعه     : واملراد بالوجوب هنا    . ر  وجبت له النا  

  .١١٩٦على اهللا شيء ، بل الثواب فضلُه ، والعقاب عدلُه
:  � ، ِإذْ طَلَعت جنازةٌ ، فَقَالَ النِبي         � كُنا جلُوسا ِعند النِبي     : وعن أَِبي قَتادةَ ، قَالَ      

 مو ِريحتسا    مقُلْن هِمن احرت؟ فَقَـالَ        : س هِمن احرتسيو ِريحتسا يم �  :    ـوتمي ِمنـؤالْم
 وبالَِئها ومِصيباِتها ، والْكَاِفر يموت فَيستِريح ِمنه الِْعباد         ١١٩٧ويستِريح ِمن أَوصاِب الدنيا   

الدو رجالشو الِْبالَدواب١١٩٨.و 
 .مستريح ، ومستراح منه : معىن احلديث أن املوتى قسمان  ((١١٩٩:قال اإلمام النووي 

وأما استراحةُ العباد من الفاجر ، فمعناه اندفاع أذاه عنهم ، وأذاه يكون من وجوه ، منها                 
م ظُلمه هلم ، ومنها ارتكابه للمنكرات ، فإن أنكروها قاسوا مشقةً من ذلك ، ورمبا نـاهل                

                                      
 )١٥٠ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١١٩٦
 .تعبها :   نصب الدنيا ١١٩٧
 - املكرت   -وصحيح مسلم ) ٦٥١٢ (-رت   املك -وصحيح البخارى ) ٣٠٠٧) (٢٧٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان     - ١١٩٨

)٢٢٤٥(  
 ٢٠ :٧)) شرح صحيح مسلم(( - ١١٩٩
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واستراحةُ الدواب منه كذلك ،، ألنـه كـان يؤذيهـا           .ضرره ، وإن سكتوا عنه أَِثموا       
واسـتراحةُ  .ويضِربها ويحملُها ما ال تطيقُه ، ويجيعها يف بعض األوقات ، وغري ذلـك               

ألنـه  : ألا تمنع القطر مبعِصيِته ، قاله الداودي وقال البـاجي           : البالد والشجر ، فقيل     
رب وغريهيها حقَّها من الشمنعها ويِصبغ(( 

  - فعن أَِبى شريٍح أَنَّ النِبى       ،يف التحذير من أَذى اجلار       � ومن اإلمجال مث التفصيل قولُه      
ولَ اللَّـِه   ِقيلَ ومن يا رس   . » واللَِّه الَ يؤِمن ، واللَِّه الَ يؤِمن ، واللَِّه الَ يؤِمن            «  قَالَ   - �

  . ١٢٠٠»الَِّذى الَ يأْمن جاره بواِيقَه « قَالَ 
يف التحذير من التقصري يف ِبر الواِلدين ،فعن أَِبى هريرةَ قَالَ            � ومن هذا الباب أيضاً قولُه      

 ِقيلَ من يا رسولَ اللَّهِ    . »ه  رِغم أَنفُه ثُم رِغم أَنفُه ثُم رِغم أَنفُ       « :  - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    
 ١٢٠١.»من أَدرك واِلديِه ِعند الِْكبِر أَحدهما أَو ِكلَيِهما ثُم لَم يدخِل الْجنةَ « :  قَالَ ؟ 

اثَ عتباٍت، فَلَمـا    الِْمنبر جعلَ لَه ثَلَ    � لَما بنى رسولُ اِهللا     : وعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا، قَالَ     
، "آِمني  : " ، ثُم صِعد الْعتبةَ الثَّاِنيةَ، فَقَالَ     "آِمني  : " الْعتبةَ الْأُولَى، قَالَ   � صِعد رسولُ اِهللا    

رأَيناك تقُـولُ   يا رسولَ اِهللا    : فَقَالَ الْمسِلمونَ " آِمني  : " حتى ِإذَا صِعد الْعتبةَ الثَّاِلثَةَ، قَالَ     
ِإنَّ ِجبِريلَ علَيِه السلَام صِعد قَبِلـي الْعتبـةَ         : "  � آِمني آِمني آِمني ولَا نرى أَحدا، فَقَالَ        

ا فَلَـم  من أَدرك أَبويِه أَو أَحدهم: لَبيك وسعديك ، فقَالَ: يا محمد، فقُلْت : الْأُولَى، فَقَالَ 
يـا محمـد،    : آِمني، فَلَما صِعد الْعتبةَ الثَّاِنيةَ، قَالَ     : آِمني، فَقُلْت : يغفَر لَه فَأَبعده اُهللا، قُلْ    

قَالَ  : قُلْت ،كيدعسو كيلَب :         اتم ثُم لَهلَي قَامو ،هارهن امانَ فَصضمر رهش كرأَد نم   فَلَـم 
يـا  : أَِمني، فَلَما صِعد الْعتبةَ الثَّاِلثَةَ، قَالَ     : آِمني، قُلْت : يغفَر لَه فَدخلَ النار، فَأَبعده اُهللا، قُلْ      

 قُلْت ،دمحقَالَ  : م ،كيدعسو كيلَب :       لَمو اتفَم كلَيلِّ عصي فَلَم هدِعن تذُِكر نم   لَه فَرغي 
 ١٢٠٢"  آِمني : آِمني، فَقُلْت: فَدخلَ النار، فَأَبعده اُهللا، قُلْ

، خرج يوما ِإلَى الِْمنبِر، فَقَالَ ِحـني ارتقَـى           � وعن كَعِب بن عجرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه        
                                      

 .أي شروره وأذاياه : بوائقه - ) ٦٠١٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٠٠
  )٦٦٧٥ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٢٠١
 صحيح لغريه ) ٣٣٥٠)(٢٣٣ / ٥ (-شعب اإلميان  - ١٢٠٢



 ٤٨٨

، فَلَما نزلَ عِن    "آِمني: ني، ثُم ارتقَى الثَّاِلثَةَ فَقَالَ    آِم: آِمني، ثُم ارتقَى اُألخرى، فَقَالَ    :"درجةً
يا رسولَ اللَِّه، لَقَد سِمعنا ِمنك كَالما الْيوم ما كُنا نسمعه قَبلَ الْيوِم؟،             : الِْمنبِر وفَرغَ، قُلْنا  

ِإنَّ ِجبِريلَ علَيِه الَسالم، عرض ِلي ِحـني ارتقَيـت          ":نعم، قَالَ : ، قَالُوا "وسِمعتموه؟:"قَالَ
: قُلْـت : بعد، من أَدرك أَبويِه ِعند الِْكبِر أَو أَحدهما لَم يدِخاله الْجنةَ، قَالَ           : درجةً، فَقَالَ 
بعد من أَدرك   : آِمني، ثُم قَالَ  :  علَيك، فَقُلْت  بعد من ذُِكرت ِعنده ولَم يصلِّ     : آِمني، وقَالَ 

فَقُلْت ،لَه فَرغي انَ، فَلَمضمر :١٢٠٣".آِمني 
وهذا دعاء مؤكد على من قصر يف بـر أبويـه، وحيتمـل            : "قال اإلمام القرطيب رمحه اهللا    

يكون يف حق من مل     صرعه اهللا ألنفه فأهلكه، وهذا إمنا       : أحدمها أن يكون معناه   : وجهني
 -أذله اهللا؛ ألن من ألصـق أنفـه         : وثانيهما أن يكون معناه   . يقم مبا جيب عليه من برمها     

 - الذي هو موطئ األقدام وأخس األشـياء         - بالتراب   -الذي هو أشرف أعضاء الوجه      
فقد انتهى من الذل إىل الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به علـى مـن فـرط يف                   

وبات، ويصلح ملن فرط يف الواجبات، وهو الظاهر، وختصيصه عند الكـرب            متأكدات املند 
 إمنا كان ذلك لشدة حاجتـهما إليـه؛         - وإن كان برمها واجبا على كل حال         -بالذكر  

ولضعفهما عن القيام بكثري من مصاحلهما، فيبادر الولد اغتنام فرصة برمها؛ لـئال تفوتـه               
 ١٢٠٤"مبوما فيندم على ذلك

الة الكرب للوالدين مبزيد من األمر باإلحسان، والرب، والعطف، والشـفقة           وقد خص اهللا ح   
والرمحة؛ ألا احلالة اليت حيتاجان فيها إىل بره؛ لتغري احلال عليهما بالضعف، والكرب، فألزم              
سبحانه وتعاىل يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما ألزمه من قبل؛ ألما يف هـذه                 

كال عليه، فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما كان حيتاج يف صـغره أن               احلالة قد صارا    
يليا منه؛ وهلذا خص هذه احلالة بالذكر، وأيضا فطول املكث للمرء يوجـب االسـتثقال               
للمرء عادة، وحيصل امللل، ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه، وتنتفخ هلما أوداجه،             

ته، وأقل املكروه ما يظهر بتنفسه املتـردد مـن          ويستطيل عليهما لقلة دينه وضعف بصري     

                                      
 صحيح لغريه) ١٥٦٤٧)(١٤ / ١٤ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٢٠٣
 .٥١٨ / ٦املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  - ١٢٠٤
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الضجر، وقد أمر اهللا أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة وهو السامل عن كل عيـب               
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِعندك           { : فقال عز وجلَّ  ) ٢(
سـورة  (} ِكبر أَحدهما أَو ِكلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَِرميا               الْ

وأمره اهللا عز وجلَّ أن يتواضع هلما وخيفض هلما جناح الذل مـن             ) ٢٣: اآلية  ، اإلسراء
        زلَّ أن يدعو هلما بالرمحـة أحيـاًء        الرمحة احتسابا لألجر ال للخوف منهما،وأمره عجو

واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمـن  { : وأمواتا، جزاًء على تربيتهم وإحسام، فقال عز وجلَّ       
 ١٢٠٥}الرحمِة وقُلْ ربي ارحمهما كَما ربياِني صِغريا 

تـاره يف التعلـيم،من اإلمجـاِل       يخ � ومما يقرب من األسلوب املتقدم ما كان الـنيب          
للمعدودات مث بياِنها واحداً بعد واحٍد،لتكون أضبط لدى السامع وأعون له على احلفـِظ              

 .والفهم 
اغْتِنم خمسا قَبلَ خمٍس : " ِلرجٍل وهو يِعظُه � قَالَ رسولُ اِهللا : فعِن ابِن عباٍس قَالَ

 ،  ِمكرلَ هقَب كاببش   ،    قَِمكلَ سقَب كتِصحو ،    لَ فَقِْركقَب اكِغنـلَ   ، وقَب اغَكفَرو
 لُكغش ، ِتكولَ مقَب كاتيح١٢٠٦"و  

يف احلديث التنبيه على أمهِّيِة األمور اخلمسِة املذكورة وِعظِم نفعها ، وكلٌّ من هذه األمور               
 رضى اهللا   -وعِن ابِن عباٍس     واحتالِل مقاِبله مقامه ،      اخلمسِة ال يعرف قدره إالّ بعد زواِلهِ      

ِنعمتاِن مغبونٌ ِفيِهما كَِثري ِمن الناِس ، الصحةُ والْفَراغُ          « - �  - قَالَ قَالَ النِبى     -عنهما  
 «١٢٠٧..  

غىن قبل حصول    أن يغتنم الفرص، والفراغ، والصحة، والشباب، وال       عامل واملتعلم فينبغي لل 
   ١٢٠٨ما يضاد هذه النعم؛ فإنه إذا اغتنمها كتب اهللا له أعماله عند مفارقة هذه النعم

                                      
 )٤٩٦ / ٢ (-فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ١٢٠٥
مرسـالً  ) ٣٥٤٦٠)(٥٨ / ١٩ (-موصوالً مصنف ابن أيب شـيبة        ) ٩٧٦٧)(٤٧٦ / ١٢ (-شعب اإلميان    - ١٢٠٦

 صحيح لغريه) ١٠٧٧( وصحيح اجلامع 
  )٦٤١٢ (-  املكرت-صحيح البخارى - ١٢٠٧
 )٤٧٨ / ٢ (-فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ١٢٠٨
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 الدنيا مرتل من منازل السائرين إىل اللّه تعاىل والبدن مركـب ومـن       :قال حجة اإلسالم  
 ذهل عن تدبري املرتل واملركب مل يتم سفره وما مل ينتظم أمر املعاش يف الدنيا ال يتم أمـر                  

 ١٢٠٩.التبتل واالنقطاع إىل اللّه الذي هو السلوك
      ِبيِن النةَ، عريرِن أَِبي هعٍ  : ، قَالَ  � وعبأَةُ َألررالْم كَحنا،   : تاِلهمِلجا، وِبهسِلحا، واِلهِلم

اكدي تِربيِن تِبذَاِت الد ا، فَاظْفَرِديِنه١٢١٠"و.  
ِصقَتا بالتراب ، وهي كنايةٌ عن الفقر ، وهو خرب مبعىن الدعاء ،             أي لَ ) تربت يداك : (قوله  

 ) .ويلَك(و) ويحك(لكن ال يراد به حقيقته ، كما يف قوهلم 
يف هذا احلديث احلثُّ على مصاحبِة أهل الدين يف كل شـيٍء ، ألن              : ((١٢١١قال النووي 

 )) . هم ، ويأمن املفسدةَ من ِجهِتهمصاحبهم يستفيد من أخالِقهم وبركِتهم وحسِن طراِئِق
أَربع من كُن ِفيِه كَانَ مناِفقًا خاِلصا       :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قَالَ        

ذَا حدثَ كَذَب   ِإ: ، ومن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمنها كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَاِق حتى يدعها              
رفَج ماصِإذَا خو ، لَفأَخ دعِإذَا وو ، رغَد داهِإذَا ع١٢١٢."، و 

   وِويِذِه اِخلصال قَد             : وقالَ النيثُ إنَّ هشِكالً ِمن حلَماء مالع ة ِمنماعج هدذا احلَِديث عه
ولَيس ِفيِه ِإشكال ، بـل معنـاه   : قالَ . كُفِرِه توجد ِفي املُسِلم املُجمع علَى عدم احلُكم بِ 

ِإنَّ معناه أَنَّ هِذِه ِخصال ِنفاق ، وصاِحبها شِبيه ِباملُناِفِقني          : صِحيح والَِّذي قالَه املُحقِّقُونَ     
 .ِفي هِذِه اِخلصال ومتخلِّق ِبأَخالِقِهم

صاِحب هِذِه اِخلصال   : ِمية علَى املَجاز ، أَي      ومحصل هذا اجلَواب احلَمل ِفي التس     : قُلت  
 .كاملُناِفِق ، وهو ِبناء علَى أَنَّ املُراد ِبالنفاِق ِنفاق الكُفر

      نهوقَد ِقيلَ ِفي اجلَواب ع :         مناهل كَما قَـدمفاِق ِنفاق العِإنَّ املُراد ِبالن .   ضـاهـذا ارتوه
                                      

 )٣٤١ / ٣ (- ٢فيض القدير، شرح اجلامع الصغري، اإلصدار  - ١٢٠٩
  )٣٧٠٨(- املكرت-وصحيح مسلم ) ٥٠٩٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢١٠
 ٥٢ :١٠)) شرح صحيح مسلم(( - ١٢١١
 - املكـرت    -وصـحيح مسـلم    ) ٣٤(- املكرت -ارىوصحيح البخ ) ٢٥٤) (٤٨٨ / ١ (-صحيح ابن حبان     - ١٢١٢

)٢١٩( 



 ٤٩١

هل تعلَم ِفي شيئًا ِمن النفاق ؟ فَِإنه لَم يِرد ِبذَِلك           : وِل عمر ِلحذَيفَة    القُرطُِبي واستدلَّ لَه ِبقَ   
 .ِنفاق الكُفر ، وِإنما أَراد ِنفاق العمل

املُـراد  : وِقيـلَ  " . ويؤيده وصفه ِباخلاِلِص ِفي احلَِديث الثّاِني ِبقَوِلِه كانَ مناِفقًا خاِلصـا          
 ـذا              ِبِإطالِق النراد ، وهِذِه اِخلصال وأَنَّ الظّاِهر غَري من ارِتكاب هحِذير عفاق اِإلنذار والت

   اخلَطّاِبي ضاهارت .              لَـه وصار ذَِلك ن اعتادو مه ِصف ِبذَِلكِمل أَنَّ املُتحتي ها أَنأَيض وذَكَر
واَألولَى ما  . كَذا قالَ   . ِإنها تدلّ علَى تكَرر الِفعل      ويدلّ علَيِه التعِبري ِبِإذا ،فَ    : قالَ  . ديدنا  

   ول ِمن     : قالَ الكَرماِنيذف املَفعثَ  " ِإنَّ حدوم ، أَي      " حملَى العلّ عدثَ ِفي   : يدِإذا ح
وِقيلَ هو  . ب  ِإذا وجد ماِهية التحِديث كَذَ    : أَو يِصري قاِصرا ، أَي      . كُلّ شيء كَذَب ِفيِه     

محمول علَى من غَلَبت علَيِه هِذِه اِخلصال وتهاونَ ِبها واستخف ِبأَمِرها ، فَِإنَّ من كـانَ                
 .كَذَِلك كانَ فاِسد االعِتقاد غاِلبا 

             ن ادم ملَى أَنَّ الالَّم ِفي املُناِفق ِللِجنِس ، وِمنهة عبِنية كُلّها مِذِه اَألجِوبهـِد    وهها ِللعى أَنع
، وتمسـك    � ِإنه ورد ِفي حق شخص معين أَو ِفي حق املُناِفِقني ِفي عهد النِبي              : فَقالَ  

وأَحسـن  . هؤالِء ِبأَحاِديث ضِعيفَة جاَءت ِفي ذَِلك لَو ثَبت شيء ِمنها لَتعين املَِصري ِإلَيِه              
  ١٢١٣." ه القُرطُِبي ، واهللا أَعلَماَألجِوبة ما ارتضا

قَالَ رسولُ  : وعن ِإسماِعيلَ بِن محمِد بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص ، عن أَِبيِه ، عن جدِه قَالَ                 
 الصـاِلح ،    الْمرأَةُ الصاِلحةُ ، والْمسكَن الْواِسع ، والْجـار       : أَربع ِمن السعادِة    :  � اِهللا  

الْجار السوُء ، والْمرأَةُ السوُء ، والْمسكَن الضيق        : والْمركَب الْهِنيُء ، وأَربع ِمن الشقَاوِة       
 ١٢١٤."، والْمركَب السوُء

ـ       ه عـز  وهذا يبين للعامل أمهية اختيار الوسائل املناسبة اليت تعينه على القيام بالدعوة إىل اللّ
وجل  وبالتعليم؛ ألن هلذه األشياء أمهية عظمى يف حياة اِإلنسان ، فإن كانـت الزوجـة                 
صاحلة ، والدار صِحية واسعة ، والفرس أو السيارة قوية مرحية ، واجلار صـاحلا ارتـاح                 

                                      
 )٩٠ / ١ (- ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٢١٣
 حسن) ٤٠٣٢) (٣٤١ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٤



 ٤٩٢

 ١٢١٥اِإلنسان وشعر بالسعادة واالستقرار النفسي وتفرغ للدعوة إىل اللّه تعاىل وتعليم الناس
نٍب ، قَالَ       وعدنِن جةَ برمقُولُ      :  سطَّاِب يالْخ نب رمع تِمعاُء ثَالَثَةٌ   : سسةٌ  : الننيأَةٌ هرام

وقَـلَّ  ، والَ تِعني الدهر علَى أَهِلها      ، لَينةٌ عِفيفَةٌ مسِلمةٌ ودود ولُود تِعني أَهلَها علَى الدهِر          
: امرأَةٌ عِفيفَةٌ مسِلمةٌ إنما ِهي ِوعاٌء ِللْولَِد لَيس ِعندها غَير ذَِلك ، ثَاِلثَةٌ              :  تِجدها ، ثَاِنيةٌ     ما

رجـلٌ عِفيـف    : غُلٌّ قَِملٌ يجعلُها اللَّه ِفي عنِق من يشاُء والَ ينِزعها غَيره ،الرجالُ ثَالَثَةٌ              
مسِلم عاِقلٌ يأْتِمر ِفي اُألموِر إذَا أَقْبلَت وتشبهت ، فَِإذَا وقَعت خرج ِمنها ِبرأِْيِه ورجـلٌ                
                ثُـم هرأْمتاسو هراوِة فَشورشالْمأِْي وى ذَا الرأَت راَألم قَعفَِإذَا و أْير لَه سلَي ِلمسم ِفيفع

زانِشدرم ِطيعالَ يا ودشر ِمرأْتالَ ي اِئرب اِئرلٌ حجرِرِه ، وأَم د١٢١٦."لَ ِعن 
النساُء ثَلَـاثٌ ،    : " قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه      : وعن سمرةَ بِن جندٍب رِضي اللَّه عنه قَالَ         

ِقلَةٌ عِفيفَةٌ مسِلمةٌ هينةٌ لَينةٌ ، ودود ولُود ، تِعني أَهلَها علَى الدهِر             فَامرأَةٌ عا : والرجالُ ثَلَاثَةٌ   
                   ، لَى ذَِلكع ِزيدلَِد لَا تاٌء ِللْوى ِوعرأُخا ، وهِجدا تقَِليلٌ ما ، وِلهلَى أَهع رهالد ِعنيلَا تو ،

   ى غُلٌّ قَِملٌ يرالْأُخو             هعزن هِزعناَء أَنْ يِإذَا ش اُء ، ثُمشي نِق منِفي ع ا اللَّهلُهعـالُ  . ججالرو
رجلٌ عاِقلٌ عِفيف بر مسِلم ، ينتِظر الْأُمور ويأْتِمر ِفيها أَمره ِإذَا أُشـِكلَت علَـى                : ثَلَاثَةٌ  

ِتِهم ، ورجلٌ لَيس ِعنده رأْي فَِإذَا نزلَ ِبِه أَمـر أَتـى ذَِوي الـرأِْي                عجزِة الرجاِل وضعفَ  
                دشالر ِمرأْتلَا ي اِئرب اِئرلٌ حجرو ، أِْيِهمر دلَ ِعنزٍء نيِبش وهرفَِإذَا أَم ، مهارشتِة فَاسرالْقُدو

 ِشدرالْم ِطيعلَا ي١٢١٧"و 
 :اخلالصة 

 .اإلمجال مث التفصيل بعده سنة ربانية ونبوية حمكمة  ) ١(
قد يستخدم املعلم أسلوب اإلمجال ليشد انتباه طالبه إليه ، أو كي يسـألوه،               ) ٢(

 .فيكون أدعى للحفظ والفهم 

                                      
 بتصرف) ٣٠ / ٢ (-فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ١٢١٥
 صحيح) ١٧٤٣٢)(٣٣١ / ٩ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٢١٦
١٢١٧ - اِريخةَ تبِن شِة ِلابِدينصحيح ) ١٢٢٢( الْم 



 ٤٩٣

رأَى رسولُ  :  فعن أَِبي ذَر ، قَالَ       هذا األسلوب قد يستخدم أيضاً للتشويق،      ) ٣(
: يا أَبا ذَر أَتدِري ِفيما ينتِطحاِن ؟ قُلْت         : ينتِطحاِن فَقَالَ ِلي    شاتيِن   � اِهللا  

 ١٢١٨."ولَِكن ربك يدِري وسيقِْضي بينهما يوم الِْقيامِة: الَ ، قَالَ 
 ــــــــ

]URURURUR[@éŽàîÜÈm@éŽàîÜÈm@éŽàîÜÈm@éŽàîÜÈm� kîç�Ûaë@kîË�Ûbikîç�Ûaë@kîË�Ûbikîç�Ûaë@kîË�Ûbikîç�Ûaë@kîË�ÛbiZZZZ@@@@
 

 اخلري الذي يدعو إليه،والترهيب عن الشـر        يف التعليم الترغيب يف    � ومن أجلى أساليبه    
يرغِّب يف اخلري بذكر ثواِبه والتنبيه على مناِفِعه، ويرهب عـن            � الذي يحذِّر منه،فكان    

 .الشر بذكِر عقاِبه والتنبيه على مساويه 
ـ               ى وكان يجمع يف أحاديثه بني الترغيب حيناً والترهيب حيناً آخر،وما كان يقتِصـر عل

 .الترهيب فيؤدي إىل التنفري،وال على الترغيب فيؤدي إىل الكَسل وترك العمل 
من السنة  ) أحاديثَ الترغيب والترهيب  (وقد جمع أئمةُ احلديث رضوانُ اهللا تعاىل عليهم         

النبوية الشريفة،يف كُتٍب مستقلٍة،وأوىف تلك الكُتب مجعاً ألحاديث هذا الصنف،وأكثرها          
لإلمام احلـافظ   )) الترغيب والترهيب من احلديث الشريف    ((كتاب  : بها مناالً   فائدةً،وأقر

 ١٢١٩.أيب حممد زكي الدين عبد العظيم املُنِذري رمحه اهللا تعاىل،وهو مطبوع متداول 
 وسـأذكر   ،وقد سبقَت يف األساليب السابقة أحاديثُ كثرية من باب الترغيب والترهيب            

 .لترغيب والترهيب القليل من األحاديث املتعلقة با
 :فمن باب الترغيب 

من صام رمضانَ ِإميانا واحِتسابا غُِفر لَـه   « - �  -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       
  .١٢٢٠»ما تقَدم ِمن ذَنِبِه 

                                      
 حسن لغريه) ٢١٧٦٩)(١٨٧ / ٧ (-) عامل الكتب(ومسند أمحد ) ٤٨٢(مسند الطيالسي - ١٢١٨
 )١٥٥ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١٢١٩
  )٣٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٢٠



 ٤٩٤

           نةَ بلَمو سا أَبثَندِن أَِبى كَِثٍري قَالَ حى بيحي نأَنَّ        وع مثَهـدةَ حريرا هِن أَنَّ أَبمحِد الربع
من صام رمضانَ ِإميانا واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه ومن            «  قَالَ   - � -رسولَ اللَِّه   

مقَدا تم لَه ا غُِفرابِتساحا وانِر ِإميلَةَ الْقَدلَي ِبِه قَامذَن ١٢٢١» ِمن  . 
        ِبيٍل ، أَنَّ النبِن جاِذ بعم نقَالَ   � وع :        ، ـسماِت الْخلَولَّى الصصانَ وضمر امص نم

                  قُلْت ، لَه ِفرغلَى اللَِّه أَنْ يا عقال كَانَ ح كَاةَ أَمالز ِري ذَكَرال أَد تيالْب جحو :  ِبـرأَال أُخ 
ذَِر الناس يعملُونَ فَِإنَّ الْجنةَ ِمائَةُ درجٍة ، ما بين كُـلِّ            :  � ِبِه الناس ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه       

درجتيِن كَما بين السماِء واَألرِض ، والِْفردوس اَألعلَى أَعالها درجةً وأَوسطُها ، وفَوقَهـا       
الْعسودالِْفر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتِة ، فَِإذَا سنالْج ارهأَن رفَجا تِفيهو ، ش١٢٢٢."ر 

ِللَِّه مـا ِفـي     { : لَما أَنزلَ اللَّه علَى رسوِلِه      : قَالَ   �وعن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اللَِّه        
، قَالَ   ] ١سورة التغابن آية    [} علَى كُلِّ شيٍء قَِدير     : لَى قَوِلِه   السمواِت وما ِفي اَألرِض إِ    

، ثُـم بركُـوا علَـى        �، فَأَتوا رسولَ اللَِّه      �فَاشتد ذَِلك علَى أَصحاِب رسوِل اللَِّه       : 
الصـالةَ ، والصـيام ،      : ما نِطيق   أَي رسولَ اللَِّه ، كُلِّفْنا ِمن اَألعماِل        : الركَِب ، فَقَالُوا    

أَتِريـدونَ أَنْ  :  �والِْجهاد ، والصدقَةَ ، وقَد أُنِزلَت علَيك هِذِه اآليةُ ، قَالَ رسولُ اللَّـِه      
       لَكُماِب قَبلُ الِْكتا قَالَ أَهقُولُوا كَملْ قُولُوا      : تا ، بِعصينا ونِمعس :ِمعس   كانا غُفْرنأَطَعا ون

آمن { : ربنا وِإلَيك الْمِصري ، فَلَما أَقَر ِبها الْقَوم وذَلَّت ِبها أَلِْسنتهم ، أَنزلَ اللَّه ِفي ِإثِْرها                 
          ِباللَِّه و نونَ كُلٌّ آمِمنؤالْمِه وبر ِه ِمنِزلَ ِإلَيا أُنولُ ِبمسِلِه      الرِلِه ِإلَى قَوسرِبِه وكُتالِئكَِتِه وم :

   ِصريالْم كِإلَي٢٨٥سورة البقرة آية    [} و [           لَ اللَّـهزفَأَن ، ا اللَّههخسن لُوا ذَِلكا فَعفَلَم ، :
، قَالَ   ] ٢٨٦البقرة آية   سورة  [} أَو أَخطَأْنا   : ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإال وسعها ِإلَى قَوِلِه         { 
 :   ، معا            { نِلنقَب ِمن لَى الَِّذينع هلْتما حا كَمرا ِإصنلَيِملْ عحال تا ونبسورة البقرة آية   [} ر

،  ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه         { نعم ،   : ، قَالَ    ] ٢٨٦
واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا فَانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين           { نعم ، ِإال    : لَ  قَا

                                      
  )١٨١٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٢٢١
 صحيح لغريه) ٢٦)(٢٣ / ١ (-ستار كشف األ - ١٢٢٢



 ٤٩٥

 "قَد غَفَرت لَكُم ورِحمتكُم     : نعم ، ويف رواية، قَالَ      : ، قَالَ    ] ٢٨٦سورة البقرة آية    [} 
١٢٢٣ . 

   ِن بمحِد الربع نأَِبيِه ، قَالَ          وع نع ، اِريصةَ اَألنرمِن أَِبي ع :    ِبيالن عا مٍة    �كُنوِفي غَز 
، فَأَصاب الناس مخمصةٌ شِديدةٌ ، فَاستأْذَنوا رسولَ اِهللا ِفي نحِر بعِض ظَهِرِهم ، فَقَـالَ                

  رما إِ      : عِبن فولَ اِهللا ، فَكَيسا رولَ           يسا ري تأَيِإنْ ر لَِكنالَةً ؟ وجا راعا ِجينودا عذَا لَِقين
     ِتِهمِودِة أَزِقيِبب اسالن وعداِهللا أَنْ ت .          قفَـواِم والطَّع ِة ِمنلُ ِبالِْحفْنجِجيُء الروا ِبِه ، ياؤفَج
ِبالصاِع ِمن التمِر ، فَجمعه علَى ِنطٍَع ، ثُم دعا اللَّه ِبمـا             ذَِلك ، وكَانَ أَعالَهم الَِّذي جاَء       

                   ِقـيبلُوٌء وماٌء ِإالَّ مِش ِوعيِفي الْج ِقيا بفَم ، ِتِهمِعيِبأَو اسا النعد ثُم ، وعدأَنْ ي اَء اللَّهش
أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّـه ،        : دت نواِجذُه ، ثُم قَالَ      حتى ب  �ِمثْلُه ، فَضِحك رسولُ اِهللا      

                  مواِر يِن النع اهتبجا ِإالَّ حِبِهم ِمنؤم دبع لْقَاهاِهللا الَ ي دِعن دهأَشولُ اِهللا ، وسي رأَن دهأَشو
 ١٢٢٤"الِْقيامِة 

ِإنه خِلق كُلُّ ِإنساٍن ِمن بِنـى آدم علَـى ِسـتني     «  :- �-ِبى  عن عاِئشةَ قالت قَالَ الن    و
وثُالَِث ِمائَِة مفِْصٍل ، فَمن كَبر اللَّه وحِمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه وسبح اللَّه واستغفَر اللَّه وعـزلَ                 

شوكَةً عن طَِريِق الناِس أَو أَمر ِبمعروٍف أَو نهى عن منكٍَر           حجرا عن طَِريِق الناِس أَو عزلَ       
. »عدد ِتلْك الستني والثَّالَِث ِمائٍَة السالَمى فَِإنه يمِسى يومِئٍذ وقَد زحزح نفْسه عِن الناِر               

ِلمسم اهو١٢٢٥ر   
   اِء يدرأَِبي الد نوع  ِبيِديثَ ِإلَى النالْح فَعولُ اللَِّه :  قَالَ - � -رسلَـا   : " - � -قَالَ ر

   اللَّه عمجلَّ    -يجو زـِن              - عمو ، مـنهانَ جخدِبيِل اللَِّه وا ِفي سارٍل غُبجِف روِفي ج 
        س اللَّه مرِبيِل اللَِّه حِفي س اهمقَد  ترِبيِل           اغْبا  ِفي سموي امص نماِر ، ولَى النِدِه عسج اِئر

اللَِّه باعد اللَّه ِمنه النار مِسريةَ أَلِْف عاٍم ِللراِكِب الْمستعجِل ، ومن جِرح ِجراحةً ِفي سِبيِل                
        وي ورن اِء ، لَهدهِم الشاتِبخ لَه ِتما ِمثْلُ ِريِح         اللَِّه خهِرحياِن وفَرعِن الزا ِمثْلُ لَوهنِة لَوامالِْقي م

                                      
 صحيح ) ١٦٩(مسند أيب عوانة  - ١٢٢٣
 حسن) ٢٢١)(٤٥٤ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٤
 )٨٠٧٤)(١٨٨ص  / ٤ج (والسنن الكربى للبيهقي ) ٢٣٧٧(صحيح مسلم - ١٢٢٥



 ٤٩٦

فُلَانٌ علَيِه طَابع الشهداِء ، ومن قَاتلَ ِفي        : الِْمسِك ، يعِرفُه ِبها الْأَولُونَ والْآخرونَ يقُولُونَ        
   .١٢٢٦" وجبت لَه الْجنةُ  فَواق ناقٍَة- عز وجلَّ -سِبيِل اللَِّه 

ِإنـي رأَيـت    : "  فَقَـالَ    -  � -خرج رسولُ اللَِّه    : عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ قَالَ       و
ذَه ِمـن   الْباِرحةَ عجبا ، رأَيت رجلًا ِمن أُمِتي قَِد احتوشته ملَاِئكَةٌ ، فَجاَءه وضوُءه فَاستنقَ             

  ذَِلك .               ِمـن هقَذَتنتفَاس هِصلَات هاَءتِر ، فَجالْقَب ذَابِه علَيلِّطَ عس ِتي قَدأُم لًا ِمنجر تأَيرو
  ذَِلك .             ِمـن هلَّصاللَِّه فَخ ِذكْر اَءهفَج ، اِطنييالش هتشوتِتي قَِد احأُم لًا ِمنجر تأَيرو  مه .

             قَاهانَ فَسضمر امِصي اَءهطَِش ، فَجالْع ثُ ِمنلْهِتي يأُم لًا ِمنجر تأَيرو .   لًا ِمنجر تأَيرو
ـ                   ن أُمِتي ِمن بيِن يديِه ظُلْمةٌ وِمن خلِْفِه ظُلْمةٌ ، وعن يِميِنِه ظُلْمةٌ ، وعن ِشماِلِه ظُلْمةٌ ، وِم

ورأَيت . فَوِقِه ظُلْمةٌ ، وِمن تحِتِه ظُلْمةٌ ، فَجاَءه حجه ، وعمرته ، فَاستخرجاه ِمن الظُّلْمِة                
        ِحِم ، فَقَالَتِصلَةُ الر هاَءتفَج ، هوحر قِْبضِت ِليوالْم لَكم اَءهِتي جأُم لًا ِمنجـذَا  : رِإنَّ ه

         مهعم ارصو وهكَلَّمو ، مهِحِمِه فَكَلَّماِصلًا ِلركَانَ و .       ـجهِقي وتِتي يأُم لًا ِمنجر تأَيرو
ورأَيـت  . الناِر عن وجِهِه ، فَجاَءته صدقَته ، فَصارت ِظلا علَى رأِْسِه وِسترا عن وجِهـِه    

مِتي جاَءته زباِنيةُ الْعذَاِب ، فَجاَءه أَمره ِبالْمعروِف ونهيه عِن الْمنكَِر ، فَاستنقَذَه             رجلًا ِمن أُ  
   ذَِلك ِة اللَِّه               . ِمنيشخ كَى ِمنالَِّتي ب هوعمد هاَءتاِر ، فَجى ِفي النوِتي هأُم لًا ِمنجر تأَيرو

راِر    فَأَخالن ِمن هتج .             فُـهوخ اَءهاِلِه ، فَجِإلَى ِشم هِحيفَتص توه ِتي قَدأُم لًا ِمنجر تأَيرو
ورأَيت رجلًا ِمن أُمِتي قَد خف ِميزانه ، فَجاَءه ِإقْراضه          . ِمن اللَِّه فَأَخذَ صِحيفَته ِفي يِميِنِه       

ورأَيت رجلًا ِمن أُمِتي يرِعد كَما ترِعد الزعفَةُ ، فَجاَءه حسن ظَنـِه ِباللَّـِه               . ِميزانه  فَثَقُلَ  
   هتدِرع كَّنةً ،               . فَسـرم لَّـقعتيةً ورثُو مجيةً وراِط مرلَى الصع فحزِتي يأُم لًا ِمنجر تأَيرو

ورأَيت رجلًا ِمن أُمِتي انتهى . َءته صلَاته علَي فَأَخذَت ِبيِدِه فَأَقَامته علَى الصراِط حتى جاوز  فَجا
               فَأَخ ِإلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا ِإلَهادهش هاَءتفَج ، هوند ابولِّقَِت الْأَبِة  فَغناِب الْجوِإلَى أَب   هلَتخِدِه فَأَدِبي ذَت

  ١٢٢٧"الْجنةَ 

                                      
 فيه انقطاع) ٢٨٢٦٧(مسند أمحد - ١٢٢٦
و الترِغيب ِفي فَضاِئِل الْأَعماِل  ) ٢٤٩(وأَماِلي ابِن ِبشرانَ)  ٤١(الْأَحاِديثُ الطِّوالُ و ) ١١٧٤٦( جممع الزوائد  - ١٢٢٧

 اِهنيِن شِلاب ذَِلك ابثَوحسن لغريه ) ٥٢٦(و. 



 ٤٩٧

 : وأما الترهيب فكثري جدا 
      ِبىِن الناٍس عبِن عِن ابقَالَ   - �-ع  »         ـِربش نمو امرِكٍر حسكُلُّ مو رمٍر خمخكُلُّ م

ه علَيِه فَِإنْ عاد الراِبعةَ كَانَ حقـا        مسِكرا بِخست صالَته أَربِعني صباحا فَِإنْ تاب تاب اللَّ        
صـِديد  « ِقيلَ وما ِطينةُ الْخباِل يا رسولَ اللَِّه قَالَ         . »علَى اللَِّه أَنْ يسِقيه ِمن ِطينِة الْخباِل        

نَ حقا علَى اللَِّه أَنْ يسِقيه ِمـن        أَهِل الناِر ومن سقَاه صِغريا الَ يعِرف حالَلَه ِمن حراِمِه كَا          
  ١٢٢٨» ِطينِة الْخباِل 

أَنَّ عبيد اللَِّه بن ِزياٍد، عاد معِقلَ بن يساٍر ِفي مرِضِه الَِّذي مات ِفيِه،              : عن معِقِل بِن يسارٍ   و
مِني ِفي الصحِة، وتعودِني ِفي الْمرِض، ولَوال مـا         ِإنك كُنت لَتكْرِ  : فَقَالَ معِقلٌ ِلعبيِد اللَّهِ   

ما ِمن راٍع غَش رِعيته،     :  يقُولُ  �أَتى ِبِه يعِني الْموت ما حدثْتك ِبِه، سِمعت رسولَ اللَِّه           
 .ِإال وهو ِفي الناِر

، أَنه دخلَ علَى     �نه، وكَانَ ِمن صاِلِحي أَصحاِب النِبي       عن عاِئِذ بِن عمٍرو رِضي اللَّه ع      و
     اٍد، فَقَالَ لَهِن ِزيِد اللَِّه بيبولَ اللَِّه       : عسر تِمعي سِإن ،ينب قُولُ  �أَيـاِء    :  يعالر رِإنَّ ش

اجِلس فَِإنما أَنت ِمن نخالَِة أَصـحاِب       : ه عبيد اللَّهِ  الْحطَمةُ، فَِإياك أَنْ تكُونَ ِمنهم، فَقَالَ لَ      
 ١٢٢٩.فَهلْ كَانت لَه نخالَةٌ؟ ِإنما النخالَةُ ِفي غَيِرِهم، ومن بعدهم:  ، قَالَ �محمٍد 

هلْ رأَى أَحـد    :  ِفيما يقُولُ     � كَانَ رسولُ اهللاِ  : وعن سمرةَ بِن جندٍب الْفَزاِري ، قَالَ        
ِإنه أَتاِني اللَّيلَـةَ    : ِمن رؤيا ؟ فَيقُص علَيِه من شاَء اللَّه أَنْ يقُص ، وِإنه قَالَ لَنا ذَات غَداٍة                 

ِإني انطَلَقْت معهما حتى أَتينا علَى      انطَِلق ، و  : آِتياِن ، وِإنهما ابتعثَاِني ، وِإنهما ، قَاالَ ِلي          
رجٍل مضطَِجٍع ، وِإذَا آخر قَاِئم علَيِه ِبصخرٍة وِإذَا هو يهِوي ِبالصخرِة ِلرأِْسِه ، فَيثْلَغُ ِبهـا          

يأْخذُه فَما يرِجع ِإلَيِه أَحِسبه ، قَالَ       رأْسه ، فَتدهِدهه الصخرةُ ها هنا ، فَيقُوم ِإلَى الْحجِر فَ          
: حتى يِصح رأْسه كَما كَانَ ، ثُم يعود علَيِه فَيفْعلُ ِبِه ِمثْلَ ما فَعلَ الْمرةَ الْأُولَى ، قَـالَ                    : 

  ذَاِن ؟ قَاالَ ِلي        : قُلْتا هانَ اِهللا محبس :  ، طَِلقطَِلِق انلَى    :  قَالَ   انا عنيا فَأَتمهعم طَلَقْتفَان
رجٍل مستلٍْق ِلقَفَاه وِإذَا آخر علَيِه ِبكَلُّوٍب ِمن حِديٍد ، فَِإذَا هو يأِْتي أَحد ِشـقَّي وجِهـِه                  

                                      
 صحيح) ٣٦٨٢(سنن أىب داود  - ١٢٢٨
 صحيح) ٥٦٧١- ٥٦٦٩(مسند أيب عوانة  - ١٢٢٩



 ٤٩٨

ى قَفَاه ، ثُم يتحولُ ِإلَـى الْجاِنـِب   فَيشرِشر ِشدقَه ِإلَى قَفَاه ، وِمنخره ِإلَى قَفَاه ، وعينه ِإلَ    
                  ِصـحـى يتاِنِب حالْج ذَِلك غُ ِمنفْرا يِل ، فَماِنِب اَألولَ ِبالْجا فَعلُ ِبِه ِمثْلَ مفْعِر فَياآلخ

            رلَ الْما فَعلُ ِبِه ِمثْلَ مفْعفَي ودعي ا كَانَ ، ثُملُ كَماَألو اِنبةَ الْأُولَى ، قَـالَ    الْج :  قُلْـت :
انطَِلِق انطَِلق ، فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى ِمثِْل ِبناِء التنوِر          : سبحانَ اِهللا ، ما هذَاِن ؟ قَاالَ        

    فوقَالَ     : ، قَالَ ع ، هأَن ِسبأَح :     نفَاطَّلَع ، اتوأَصطٌ واٌء     فَِإذَا ِفيِه لَغِنسالٌ وا فَِإذَا ِفيِه ِرج
ما : قُلْت  : عراةٌ وِإذَا ِبنهٍر لَِهيٍب ِمن أَسفَلَ ِمنهم ، فَِإذَا أَتاهم ذَِلك اللَّهب تضوضوا ، قَالَ                

أَحمر ِمثِْل  : نه ، قَالَ    فَانطَلَقْنا علَى نهٍر حِسبت أَ    : انطَِلِق انطَِلق ، قَالَ     : هؤالَِء ؟ قَاالَ ِلي     
الدِم وِإذَا ِفي النهِر رجلٌ يسبح ، وِإذَا ِعند شطِّ النهِر رجلٌ قَد جمع ِعنده ِحجارةً كَِثريةً ،                  

        عملَ الَِّذي ججالر أِْتي ذَِلكي ثُم ، حبسا يم حبسي اِبحالس ِإذَا ذَِلكو  لَـه رفْغةَ ، فَيارالِْحج 
فَانطَلَقْنـا ،   : انطَِلِق انطَِلق ، قَالَ     : ما هؤالَِء ؟ قَاالَ ِلي      : قُلْت  : فَاه فَيلِْقمه حجرا ، قَالَ      

             وفَِإذَا ه ، آهرالً مجاٍء رر تا أَنِه مآِة كَأَكْررٍل كَِريِه الْمجلَى را عنيا     فَأَتـهشحاٍر ين دِعن 
انطَِلِق انطَِلق ، فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى      : ما هذَا ؟ قَاالَ ِلي      : قُلْت لَهما   : ويسعى حولَها ، قَالَ     

لٌ الَ أَكَـاد أَرى     روضٍة ِفيها ِمن كُلِّ نوِر الرِبيِع ، وِإذَا بين ظَهرِي الروضِة رجلٌ قَاِئم طَِوي             
: رأْسه طُوالً ِفي السماِء ، وأَرى حولَ الرجِل ِمن أَكْثَِر ِولْداٍن رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه ، قَالَ                 

 لَم أَر دوحةً    انطَِلِق انطَِلق ، فَانطَلَقْنا وأَتينا دوحةً عِظيمةً      : ما هؤالَِء ؟ قَاالَ ِلي      : قُلْت لَهما   
فَارتقَينا ِفيها ، فَانتهينا ِإلَى مِدينٍة      : ارق ِفيها ، قَالَ     : قَطُّ أَعظَم ِمنها والَ أَحسن ، قَاالَ ِلي         

ما ِمنهـا  : ح لَنا ، فَقُلْنا مبِنيٍة ِبلَِبِن ذَهٍب ولَِبِن ِفضٍة ، فَأَتينا باب الْمِدينِة ، فَاستفْتحنا ، فَفُتِ   
قَـاالَ  : ِرجالٌ ، شطْر ِمن خلِْقِهم كَأَحسِن ما أَنت راٍء ، وشطْر كَأَقْبِح ما أَنت راٍء ، قَالَ                  

  ما             : لَه اَءهِري كَأَنَّ مجي ِرضتعم رهِر ،  فَِإذَا نهالن وا ِفي ذَِلكوا فَقَعبِفـي    اذْه ـضحلْم
الْبياِض ، فَذَهبوا فَوقَعوا ِفيِه ، ثُم رجعوا وقَد ذَهب ذَِلك السوُء عنهم ، وصـاروا ِفـي                  

فَسما بصـِري   : ِلي هِذِه جنةُ عدٍن ، وهذَاك منِزلُك ، قَالَ          : قَاالَ  : أَحسِن صورٍة ، قَالَ     
: قُلْت لَهما   : هذَاك منِزلُك ، قَالَ     : قَاالَ ِلي   : صر ِمثْلُ الربابِة الْبيضاِء ، قَالَ       صعدا ، فَِإذَا قَ   

: أَما اآلنَ فَالَ ، وأَنت داِخلُـه ، قَـالَ        : قَاالَ ِلي   : بارك اللَّه ِفيكُما ، ذَراِني أَدخلْه ، قَالَ         
 .أَما ِإنا سنخِبرك: قَاالَ ِلي : يلَِة عجبا ، فَما هذَا الَِّذي رأَيت ؟ قَالَ فَِإني رأَيت منذُ اللَّ



 ٤٩٩

                ، هفُضرآنَ فَيذُ الْقُرأْخلُ يجالر هِر ، فَِإنجِبالْح هأْسثْلَغُ رِه يلَيع تيلُ الَِّذي أَتلُ اَألوجا الرأَم
ِن الصع امنيِةووبكْتالَِة الْم. 

                  ، ِإلَى قَفَاه هرخِمنو ، ِإلَى قَفَاه هنيعو ، ِإلَى قَفَاه قُهِشد رشرشِه يلَيع تيلُ الَِّذي أَتجا الرأَمو
لُغُ اآلفَاقبةَ فَتالْكَذْب كِْذبِتِه فَييب و ِمندغلُ يجالر هفَِإن. 

 .الرجالُ والنساُء الْعراةُ الَِّذين ِفي ِمثِْل ِبناِء التنوِر ، فَِإنهم الزناةُ والزواِنيوأَما 
 .وأَما الرجلُ الَِّذي ِفي النهِر ، فَيلْتِقم الِْحجارةَ ، فَِإنه آِكلُ الربا

 .ِذي ِعند الناِر يحشها فَِإنه ماِلك خاِزنُ جهنموأَما الرجلُ الْكَِريه الْمرآِة الَّ
الَمِه السلَيع اِهيمرِإب هِة ، فَِإنضولُ الطَِّويلُ الَِّذي ِفي الرجا الرأَمو. 

 .وأَما الِْولْدانُ الَِّذين حولَه ، فَكُلُّ مولُوٍد وِلد علَى الِْفطْرِة
 :  �يا رسولَ اِهللا وأَوالَد الْمشِرِكني ؟ قَـالَ رسـولُ اِهللا   : فقَالَ بعض الْمسِلِمني  : قَالَ  

ِرِكنيشالْم الَدأَوو. 
ِلحا وأَما الْقَوم الَِّذين شطْر ِمنهم حسن ، وشطْر ِمنهم قَِبيح ، فَهم قَوم خلَطُوا عمالً صـا                

مهنع اللَّه زاوجئًا ، فَتيس رآخ١٢٣٠.و 
 :اخلالصة 

 .أسلوب الترغيب والترهيب منهج رباين ونبوي ثابت ال يتغري وال يتبدل  ) ١(
 .من ال ينفعه الترغيب نفعه الترهيب ، فاإلنسان بني هذه وتلك ) ٢(

 .على املعلم استخدام هذا األسلوب، ألن النفس جبب وتكره  ) ٣(

 . عن األحاديث املنكرة واملوضوعة جيب االبتعاد ) ٤(
 ــــــــ 
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 صحيح) ٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣٠



 ٥٠٠

 .يكتفي بالتعريض واإلشارة يف تعليم ما يستحيا منه  � وتارةً كان 
       ِبىأَلَِت الناَء سمةَ أَنَّ أَساِئشع نِحـيضِ    - � -عِل الْمغُس نفَقَـالَ    ١٢٣١ ع  »ـذُ  تأْخ

 فَتطَهر فَتحِسن الطُّهور ثُم تصب علَى رأِْسها فَتدلُكُه دلْكًـا           ١٢٣٢ِإحداكُن ماَءها وِسدرتها  
ثُم تأْخذُ ِفرصةً ممسكَةً فَتطَهر     . ثُم تصب علَيها الْماءَ   ١٢٣٣شِديدا حتى تبلُغَ شئُونَ رأِْسها      

. ١٢٣٥»سبحانَ اللَِّه تطَهـِرين ِبهـا       « فَقَالَت أَسماُء وكَيف تطَهر ِبها فَقَالَ       .  »١٢٣٤ِبها
    ِفى ذَِلكخا تهةُ كَأَناِئشع مِ   ١٢٣٦فَقَالَتالد أَثَر ِعنيبتِة فَقَالَ     . ١٢٣٧ تابنِل الْجغُس نع هأَلَتسو

 »  رطَهاًء فَتذُ مأْخت    ورالطُّه ِسنحفَت -     ورِلغُ الطُّهبت أَو -       لُكُـهدا فَتأِْسهلَى رع بصت ثُم 
فَقَالَت عاِئشةُ ِنعم النسـاُء ِنسـاُء       . ١٢٣٨»حتى تبلُغَ شئُونَ رأِْسها ثُم تِفيض علَيها الْماَء         

الْح نهعنمي كُني اِر لَمصيِناَألنِفى الد نفَقَّهتاُء أَنْ ي١٢٣٩.ي 
 :يف هذا احلديث الشريف من األمور التعليمية الشيُء الكثري 

                                      
 .بعد انتهاء احلَيض   أي عن الغسِل ١٢٣١
واحدةُ ورق السدر ، وهو شجر معروف ينبت يف األرياف واجلبال والرمل ، ويستنبت فيكون أعظم                :   السدرة    ١٢٣٢

 وإذا أُطِلـق  .ومثرةُ الريفي منه طيِذبةُ الرائحة ، وورقُه يقلَع األوساخ وينقّي البشرة وينعمها ، ويشد الشعر      . ورقاً ومثراً   
واحلكيم داود األنطاكي يف )) املصباح املنري((أفاده الفيومي يف . فاملراد به الورق املطحون منه ) باب الغسل(يف ) السدر(

 )) .تذكرته((
طلب إيصال املاء إىل منابت الشـعر ، مبالغـة يف           : واملراد  . مواِصلُ قبائل قُرون الشعر وملتقاه      :   شؤون الرأس     ١٢٣٣

 .الغسل والنظافة 
أي : أي مطيبةً باِملسك وهو من أفضل أنواع الطيب ) ممسكةً(و. ِقطعة من القُطن أو حنوه :   الِفرصة بكسر الفاء ١٢٣٤

 .تأخذُ قطعة قطٍن أو حنِوه مطيبةً تتطيب ا يف موضع خروج الدم ، لدفع الرائحة الكريهة 
مستحب شرعاً ، أخذاً من هذا احلديث الشريف وهذا الفعل من املرأة أمر . 

كيف تتطهر بتلك الِقطعة املمسكة ، إذْ كان موضع ذلك مما يستحيا مـن ذكـره ،                 �  مل يفِصح هلا رسول اهللا        ١٢٣٥
 .واكتفى بالتسبيح إيذاناً أن ذلك ينبغي أن يكون معلوماً لديها من أمثاِلها من النساء 

كأـا  (ومجلة . ماً خِفياً تسمعه املخاطَبة وحدها ، وال يسمعه احلاضرون يف الس           قالت هلا عائشة كال   :   معناه    ١٢٣٦
 .مدرجةٌ من كالم الراوي يف احلديث ، وليست من كالم عائشة رضي اهللا عنها ) تخفي ذلك

 .نفِّرة من بقايا احليض   أي موضعه الذي خيرج منه ، فادلُكيه بتلك القُطنة املطيبِة املمسكة ، لتزول الرائحة امل١٢٣٧ُ
يف هذا احلديث الشريف إىل أن الغسل من احليض ، يزيد على غُسل اجلنابة ، باستحباب وضع السدر      �  أرشدها    ١٢٣٨

 .يف مائه ، مث بتطييب موضع الدم بعد الفراغ من االغتسال منه 
  )٧٧٦ (- املكرت - صحيح مسلم- ١٢٣٩



 ٥٠١

كيف خيفى عليِك هذا الظـاهر الـذي ال         : ومعناه هنا   . التسبيح من املعلِّم عند التعجب      
 .يحتاج يف فهمه إىل فكر 

 .ت واستحباب الكنايات عند تعليم ما يتعلَّق بالعورا
 .وسؤالُ املرأِة العامل عن أحواهلا اليت يحتشم منها 

 .واالكتفاُء بالتعريض واإلشارة يف األمور املستهجنة 
، مع كوا مل تفهمه أوالً ، ألن اجلـواب          �وإمنا كرره   . وتكرير اجلواب إلفهام السائل     

أي يف احملـلِّ الـذي      ،  ) تطهـري : (بوجهه عند قوِله للسائلة      � به يؤخذُ من إعراضه     
وفهمتـه  . فاكتفى بلساِن احلال عن لساِن املقال       . يستحيا التصريح به يف مواجهة املرأة       

 .عائشة رضي اهللا عنها ، فتولَّت تعليم السائلة 
سواِغيةُ تفسري كالم العامل حبضرِتِه ووجوِده ملـن خِفـي          : وفيه أيضاً من األمور التعليمية      

 .عرف أن ذلك يعِجبه عليه ، إذا 
 . � وجواز األخِذ عن املفضوِل  وهو عائشة  حبضرة الفاضل وهو سيدنا رسول اهللا 

إذا أَقَره، ولو مل يقُل عِقـب مـا   ) املُحدث(وصحةُ العرِض  أي القراءة من الطالب  على    
 ) .نعم: (عرضه عليه 

 .م السامع جلميع ما يسمعه وأنه ال يشترطُ يف صحة حتميل العلم فه
وأنَّ املرَء مطلوب منه ستر عيوِبه ، وإن كانت         .والرفْق باملتعلِّم ، وإقامةُ العذْر ملن ال يفهم         

 . للمرأة بالتطيِب ، إلزالة الرائحة املكروهة  � مما جِبلَ عليها ، وذلك من جهة أمِرِه 
تأخذُ : (ور املُستحيا منها ، فإنه قال هلا        هذه األم …وعدم مواجهة السائل جبوابه يف مثل       

رعايةً لزيادِة األدب يف هذا املقام ) تأخذين: (ومل يقل هلا ) إحداكُن. 
، وعظيم حاله وحياِئه ، زاده اهللا تشريفاً وتكرمياً وتعظيماً           � وحسن خلُق املعلِّم األعظم     

 ١٢٤٠.بأيب هو وأمي 

                                      
 )١٦٤ / ١ (-أليب غدة وأساليبه يف التعليم �الرسول املعلم  - ١٢٤٠



 ٥٠٢

    ج ةَ قَالَتلَمس أُم نوِل اللَِّه         وعسٍم ِإلَى رلَيس أُم ولَ اللَّـِه ِإنَّ       - �  -اَءتسا ري فَقَالَت 
                ِبىقَالَ الن تلَمتٍل ِإذَا احغُس أَِة ِمنرلَى الْملْ عفَه ، قالْح ِيى ِمنحتسالَ ي اللَّه-  � - » 

 وقَالَت يا رسولَ اللَِّه وتحتِلم الْمرأَةُ       - تعِنى وجهها    -  فَغطَّت أُم سلَمةَ  . » ِإذَا رأَِت الْماَء    
 ١٢٤١.» نعم تِربت يِمينِك فَِبم يشِبهها ولَدها « قَالَ 

تِنع ِمـن  معناه لَا يم  : قَالَ الْعلَماء   ) ِإنَّ اللَّه لَا يستحِيي ِمن الْحق       : ( قَوهلَا  : " قال النووي   
ِإنَّ اللَّـه لَـا     { : بيان الْحق ، وضرب الْمثَل ِبالْبعوضِة وشبِهها كَما قَالَ سبحانه وتعالَى            

فَكَذَا أَنا لَا أَمتِنع ِمن سـؤاِلي عمـا أَنـا           ) يستحِيي أَنْ يضِرب مثَلًا ما بعوضة فَما فَوقها         
اجتحِه   مِقيلَ  . ة ِإلَيو :  اهنعم :             ا قَالَـتمِإنو ، ِبيحهلَا يو قاِء ِفي الْحير ِبالْحأْمِإنَّ اللَّه لَا ي

 - ِفي الْعادة    -ِمما تستحِيي النساء    : هذَا ِاعِتذَارا بين يدي سؤاهلَا عما دعت الْحاجة ِإلَيِه          
 ؤالس ال ، فَِفيِه    ِمنجِة الررضِذكْره ِبحو ، هنـأَلَة أَنْ   : ال عسم لَـه تضرع نِغي ِلمبني هأَن

يسأَل عنها ، ولَا يمتِنع ِمن السؤال حياء ِمن ِذكِْرها ، فَِإنَّ ذَِلك لَيس ِبحياٍء حِقيِقي ِلـأَنَّ                  
والْحياء لَا يأِْتي ِإلَّا ِبخيٍر ، والِْإمساك عن السؤال ِفي هِذِه الْحال لَـيس              الْحياء خير كُلّه ،     
      رش ولْ هٍر ، بياب            . ِبخاِئل ِكتأَلَة ِفي أَوسِذِه الْماح هِإيض مقَدت قَداء ، ويكُون حف يفَكَي

    ِضية راِئشع قَالَت قَدان وا    الِْإميهناء أَنْ         :  اللَّه عيالْح نعهنمي ار ، لَمصاء الْأَناء ِنسسالن مِنع
 ١٢٤٢.واللَّه أَعلَم . يتفَقَّهن ِفي الدين 
إمنا أراد البخارى ذا الباب ليبني أن احلياء املانع من طلـب العلـم              : " وقال ابن بطال    

 وأما إذا كان احلياء على جهة التوقري واإلجالل         مذموم، ولذلك بدأ بقول جماهد وعائشة،     
إن اهللا ال يستحىي من احلق،      : فهو حسن كما فعلت أم سلمة حني غطت وجهها، وقوهلا         

فإن االستحياء من اهللا غري االستحياء من املخلوقني، وهو من اهللا تعاىل الترك، وكذا قـال                
: البقـرة [} حِيى أَن يضِرب مثَالً ما بعوضـةً      ِإنَّ اللَّه الَ يست   {: أهل التفسري ىف قوله تعاىل    

، مبعىن ال يترك أن يضرب مثال، وإمنا قالوا ذلك، ألن احلياء هو االنقبـاض بتغـيري                 ]٢٦
 .األحوال، وحدوث احلوادث فيمن يتغري به، ال جيوز على اهللا

                                      
  )٧٣٨ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٣٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٤١
 )١٢ / ٢ (-شرح النووي على مسلم  - ١٢٤٢



 ٥٠٣

 . يقتضى أن احلياء ال مينع من طلب احلقائق-ال يستحىي من احلق : وقوهلا
 . أن املرأة حتتلم، غري أن ذلك نادر ىف النساء، ولذلك أنكرته أم سلمة: وفيه

 هى كلمة تقوهلا العرب وال تريد وقوع الفقر فيمن ختاطبه ا إذا مل              -تربت ميينك   : وقوله
قاتله اهللا ما أسعده، وهو ال يريد قتله اهللا، وسيأتى تفسريها           : يكن أهال لذلك، كما يقول    

 .كتاب األدب إن شاء اهللاألهل اللغة ىف 
 يعىن إذا غلب ماء املرأة ماء الرجل أشبهها الولد، وكذلك إذا            -فبم يشبهها ولدها    : وقوله

غلب ماء الرجل أشبهه الولد، ومن كان منه إنزال املاء عند اجلماع أمكن منه إنزال املـاء                 
 ١٢٤٣. "عند االحتالم

ينه فيما جيب عليه ألن ترك السـؤال        إن احلياء ال جيوز أن مينع اإلنسان من السؤال عن د          
عن الدين فيما جيب ليس حياء ولكنه خور فاهللا سبحانه وتعاىل ال يسـتحي مـن احلـق        

وعلى هذا فاحلياء الذي مينع من السؤال عما جيب السؤال عنه حياء مذموم وال ينبغـي                ..
 أن نسميه حياء بل نقول إن هذا خور وجنب وهو من الشيطان فاسأل عـن دينـك وال                 

 ١٢٤٤"تستح 
     ةَ ، قَالَتاِئشع نولُ اِهللا    : وعسقَالَ ر �  :          ـبجو ـانَ فَقَـدـانُ الِْختالِْخت زاوِإذَا ج

 ١٢٤٥.الْغسلُ
كُنا جلُوسا فَذَكَروا ما يوِجب الْغسلَ، فَقَالَ مـن حضـر ِمـن             : وعن أَِبي موسى، قَالَ   

اِجِرينها  : الْم سِإذَا م           نقَالَ ملُ، وسالْغ بجو انَ فَقَدانُ الِْختالَطَ الِْختخ انَ أَوانُ الِْختلِْخت
أَنا آِتيكُم ِبالْخبِر، فَقَام ِإلَى عاِئشـةَ       : ال، حتى يدِفق، فَقَالَ أَبو موسى     : حضر ِمن اَألنصارِ  

ال تستحِي أَنْ عـن     :  أَسأَلَِك عن شيٍء وأَنا أَستحِيي؟ فَقَالَت      ِإني أُِريد أَنْ  : فَسلَّم، ثُم قَالَ  
ما يوِجب الْغسـلَ؟    : قُلْت: شيٍء كُنت ساِئال عنه أُمك الَِّتي ولَدتك، فَِإنما أَنا أُمك، قَالَ          

                                      
 )٢٢٣ / ١ (-شرح ابن بطال  - ١٢٤٣
 )٣١٣ / ٣ (-شرح رياض الصاحلني البن عثيمني  - ١٢٤٤
 )١١٧٧)(٤٥٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤٥



 ٥٠٤

ِإذَا جلَس بين شعِبها اَألربـِع      :  � رسولُ اللَِّه   علَى الْخِبِري سقَطْت، قَالَ     : فَقَالَت عاِئشةُ 
 ١٢٤٦".ومس الِْختانُ الِْختانَ فَقَد وجب الْغسلُ 

معناه غَيبت ذَكَرك ِفي فَرجها ولَيس الْمراد حِقيقَة الْمس وذَِلك أَنَّ ِختـان             : قَالَ الْعلَماء   
علَى الْفَرج ولَا يمسه الذَّكَر ِفي الِْجماع ، وقَد أَجمع الْعلَماء علَى أَنه لَو وضع               الْمرأَة ِفي أَ  

ذَكَره علَى ِختاَا ولَم يوِلجه لَم يِجب الْغسل ، لَا علَيِه ولَا علَيها ، فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد ما                   
  اهنالْ. ذَكَرو             ـاِن أَيانقَـى الِْختى ِإذَا ِالْترة الْأُخايوالر كَذَِلكاذَاة ، وحِة الْماسماد ِبالْمرم
 ١٢٤٧.تحاذَيا 

 :اخلالصة 
 .على طالب العلم ذكراً كان أو أنثى أن يسأل عن أمور دينه كلها  ) ١(
 .احلياء ال مينع التفقه بالدين والسؤال عما جيهله املرء  ) ٢(

 ١٢٤٨مل تقبل أي سؤال برحابة صدر على العا ) ٣(
 ــــــــ 
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  .يهتم بتعليم النساء ما حيتجن إليه،فكان يخصهن ببعض جمالِسه ومواعِظه  � وكان 
لَ الْخطْبِة   لَصلَّى قَب  - � -عن عطَاًء قَالَ سِمعت ابن عباٍس يقُولُ أَشهد علَى رسوِل اللَِّه            

 ثُم خطَب فَرأَى أَنه لَم يسِمِع النساَء فَأَتاهن فَذَكَّرهن ووعظَهن وأَمرهن ِبالصدقَِة             - قَالَ   -
  ١٢٤٩.وِبالَلٌ قَاِئلٌ ِبثَوِبِه فَجعلَِت الْمرأَةُ تلِْقى الْخاتم والْخرص والشىَء

معنـاه أنـه بسـطه    ) بالل باسط ثوبه(وقوله . احللقة الصغرية من حلْي األذن    ) اخلُرص(
                                      

  )٨١٢ (- املكرت -حيح مسلمص ) ٦٤٦(مسند أيب عوانة  - ١٢٤٦
 )٦٤ / ٢ (- شرح النووي على مسلم - ١٢٤٧
 ))الفتاوى املعاصرة يف احلياة الزوجية ((  انظر كتايب - ١٢٤٨
  )٢٠٨٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٢٤٩



 ٥٠٥

يف  � على احملتاجني ، كمـا كانـت عادتـه           � ليجمع الصدقة فيه ، مث يفرقُها النيب        
 .الصدقات املتطوع ا والزكَوات 

ـ             ثِّهن ويف هذا احلديث استحباب وعِظ النساء وتذكريهن اآلخرة وأحكام اإلسالم ، وح
على الصدقة ، وهذا إذا مل تترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو املوعـوظ أو      

 .غريمها 
وفيه أيضاً أن النساء إذا حضرن صالة الرجال وجمامعهم يكُن مبعزل عنهم خوفاً من فتنـٍة                

 ١٢٥٠.او نظرٍة أو فكٍر وحنِوه 
ابن جريج راويهـا لشـيخه       قولُ   ١٧٤ :٦جاء يف روايٍة أخرى هلذا احلديث عند مسلم         

أحقاً على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني يفرغ  من خطبة الرجـال               : عطاء بن أيب رباح     
 )) . أي لعمري إن ذلك حلق عليهم ، وماهلم ال يفعلون ذلك؟: ((فيذكِّرهن؟ قال عطاء 

          ِن عاِبِر بج نطَاٌء ، عِني عربٍج ، أَخيرِن جِد اللَِّه ، قَالَ     وعن ابقُولُ   : بي هتِمعس " : ِبيِإنَّ الن 
�                   ِبيغَ نا فَرفَلَم ، اسالن طَبخ ِة ، ثُمطْبلَ الْخلَاِة قَبأَ ِبالصدلَّى ، فَبالِْفطِْر ، فَص موي قَام

 يتوكَّأُ علَى يِد ِبلَاٍل ، وِبلَالٌ باِسطٌ ثَوبـه ،           نزلَ ، وأَتى النساَء ، فَذَكَّرهن ، وهو        � اللَِّه  
لَا ، ولَِكن صدقَةً يتصـدقْن  : " زكَاةَ يوِم الِْفطِْر ؟ قَالَ : قُلْت ِلعطَاٍء  " يلِْقني النساُء صدقَةً    

        يو لِْقنييا ، وهخأَةُ فَترلِْقي الْمِئٍذ ، تا ِحينِبه  طَاٍء    " لِْقنيِلع اِم الْآنَ أَنْ     : ، قُلْتلَى الِْإما عقأَح
ِإي ، لَعمِري ِإنَّ ذَِلك لَحق علَيِهم ، وما لَهم          : " يأِْتي النساَء ِحني يفْرغُ فَيذَكِّرهن ؟ قَالَ        

 ١٢٥١"لَا يفْعلُونَ ذَِلك ؟ 
يشري عليهم باجللوس ، وكأم     : ، يعين   " س الرجال بيده    يجلِّ: " وقوله  : " قال القرطيب   

 .ظنوا أنه قد كمل اخلطبة 
 ، وال    � هذا خاصا بـالنيب       :  إىل النساء ؛ فذلك ليسمعهن ، وقيل          � وأما نزوله     

  � ويظهر أن دعوى خصوصية النيب        . جيوز لإلمام اليوم قطع اخلطبة ووعظ من بعد عنه          

                                      
  .١٧٢ :٦)) شرح صحيح مسلم(( قاله النووي يف  - ١٢٥٠
 )٢٠٨٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٢٥١
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 على أنه مل يقطع اخلطبة ، ومل        - واهللا أعلم  - لعدم البيان ، وإمنا حيمل هذا        بذلك فيه بعد ؛   
مل يكن املسـجد كـبريا ، وال        ] إذ  [ يتركها تركًا فاحشا ، وإمنا كان ذلك كله قريبا ؛         

 .صفوف النساء بعيدة ، وال حمجوبة ، واهللا أعلم 
: ها ، وال يقال يف هبة املرأة هذا         هبة املرأة اليسري من ماهلا بغري إذن زوج       : وفيه من الفقه    

إن أزواجهن كانوا حضورا ؛ ألن ذلك مل ينقل ، ولو نقل ذلك فلم ينقل تسليم أزواجهن                 
يف ذلك ، ومن ثبت له حق فاألصل بقاؤه حىت يصرح بإسقاطه ، ومل يصرح القـوم وال                  

 ١٢٥٢."نقل ذلك ، فصح ما قلناه 
   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نوِل اِهللا      :  قَالَ وعسأَةٌ ِإلَى رراَءِت امج � ـولَ اِهللا     : فَقَالَتسا ري ،

. ذَهب الرجالُ ِبحِديِثك فَاجعلْ لَنا ِمن نفِْسك يوما نأِْتيك ِفيِه تعلِّمنا ِممـا علَّمـك اُهللا                 
 � فَأَتاهن رسولُ اِهللا    ، فَاجتمعن  " كَذَا وكَذَا   اجتِمعن يوم كَذَا كَذَا ِفي مكَاِن       : " فَقَالَ

ما ِمنكُن امرأَةٌ تقَدم بين يديها ِمن ولَِدها ثَلَاثَةً ِإلَّا كَانوا           : " ثُم قَالَ ، فَعلَّمهن ِمما علَّمه اُهللا     
فَقَـالَ  ، فَأَعادها مرتيِن   : واثْنيِن ؟ قَالَ  ، يا رسولَ اِهللا    : فَقَالَِت امرأَةٌ ِمنهن  " . لَها ِحجابا   
 ١٢٥٣"واثْنيِن واثْنيِن واثْنيِن : "  � رسولُ اِهللا 
فيه من الفقه أن العامل إذا أمكنه أن حيدث بالنصوص عن اهللا ورسـوله فـال                : قال املهلب 

  حدثهم حديثًا عن اهللا ال       - �  -؛ ألن النىب      حيدث بنظره وال قياسه، هذا معىن الترمجة      
يبلغه قياس وال نظر، وإمنا هو توقيف ووحي، وكذلك ما حدثهم به من سنته فهو عن اهللا                 

أوتيـت  «  :  - �  -، وقال     ]٣: النجم[} وما ينِطق عِن الْهوى   {: أيضا؛ لقوله تعاىل  
وفيه سـؤال الطـالب   . لسنة الىت أوتىأراد بذلك ا: قال أهل العلم»  الكتاب ومثله معه   

العامل أن جيعل هلم يوما يسمعون فيه عليه العلم، وإجابة العامل إىل ذلك، وجواز اإلعـالم                
بذلك الس لالجتماع فيه، وترجم له ىف كتاب العلم هل جيعل للنساء يوما على حده ىف                

                                      
 )٧ / ٨ (-كتاب مسلم املفهم ملا أشكل من تلخيص  - ١٢٥٢
 - املكـرت    -وصحيح مسلم ) ٧٣١٠ (- املكرت   -وصحيح البخارى  ) ٩٢٨٧)(٢٠٨ / ١٢ (-شعب اإلميان    - ١٢٥٣

)٦٨٦٨(  
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 ١٢٥٤."العلم
 :اخلالصة  

 . يف الدين النساء كالرجال من حيث التكليف والتفقه ) ١(
 .اإلسالم اهتم بتعليم الرجال والنساء مجيعاً أمور دينهم  ) ٢(

     .ينبغي التركيز يف الدروس اخلاصة بالنساء على ما يهم النساء  ) ٣(
 ــــــــ
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كُتاب أكثر من    � ن لرسول اهللا    أيضاً التعليم عن طريق الكتابة،وقد كا      � ومن أساليبه   
مخسةَ عشر كاتباً،يكتبون عنه القرآن،وكُتاب آخرون خصهم بكتابة رسائله إىل اآلفـاق            
وامللوك لتبليغهم اإلسالم ودعوم إليه،وكتاب آخرون خصهم بكتابة أمور اخرى،كمـا           

بـد احلـي   ترى تفصيل كل ذلك مستوعباً يف كتاب حافظ املغرب يف عصره العالمـة ع  
 ١٢٥٥))التراتيب اإلدارية: ((الكتاين 

أبـو  : اخللفاء األربعـة    : بني يديه    � ومن الذين كانوا يكتبون القرآن عن رسول اهللا         
بكر،وعمر،وعثمان،وعلي،ومنهم زيد بن ثابت وأُيب بن كعب،والزبري بنث العوام،وخالد         

معاويـة بـن أيب   بن سعيد،وأخوه أبانُ بن سـعيد بـن العاص،وحنظلـةُ بـن الربيع،و        
،دعاهم  � سفيان،وغريهم رضي اهللا عنهم،كانوا إذا نزل الوحي بالقرآن على رسول اهللا            

أنه أَِذنَ لبعض أصحابه بكتابة حديثه بل أمر         � وصح عنه   . � فكتبوه تلقِّياً من فم النيب      
كُنت أَكْتب كُـلَّ شـيٍء      :  فعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قَالَ         ،بعض أصحاِبه بكتابِته أيضاً     

ِإنك تكْتب كُلَّ شـيٍء     : أُِريد ِحفْظَه ، فَنهتِني قُريش ، فَقَالُوا         � أَسمعه ِمن رسوِل اِهللا     
ت بشر يتكَلَّم ِفي الْغضِب والرضا ، فَأَمسكْ       � ، ورسولُ اِهللا     � تسمعه ِمن رسوِل اِهللا     

                                      
 )٤٧٢ / ١٩ (-شرح ابن بطال  - ١٢٥٤
١٧٢  ١١٤ :١  ١٢٥٥.  
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اكْتب فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ما خرج      : ؟ فَقَالَ    � عِن الِْكتاِب ، فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اِهللا        
قي ِإالَّ ح١٢٥٦.ِمن 
يشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر األمرين اإلباحة ، وقد قيل أنه إمنا ى              : " قال اخلطايب   

حيفة واحدة لئال خيتلط به ويشتبه على القارىء فأمـا          أن يكتب احلديث مع القرآن يف ص      
 وقد أمر رسـول اهللا     . أن يكون نفس الكتاب حمظوراً وتقييد العلم باخلط منهياً عنه فال            

أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب فإذا مل يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ومل                �
ان من  يلنسافال يبلغ آخر القرون من األمة ، و       يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر احلديث        

لرجل شكى إليـه سـوء       � طبع أكثر البشر واحلفظ غري مأمون عليه الغلط ، وقد قال            
احلفظ استعن بيمينك ، وقال اكتبوها ألىب شاه خطبة خطبها فاستكتبها وقد كتب رسول              

 األمة وتناقلتها الرواة    كتباً يف الصدقات واملعاقل والديات أو كتبت عنه فعمل ا          � اهللا  
ومل ينكرها أحد من علماء السلف واخللف فدل ذلك على جواز كتابة احلديث والعلـم               

 ١٢٥٧."واهللا أعلم
مكَّةَ ، قَتلَـت هـذَيلُ       � لَما فَتح اللَّه جلَّ وعالَ علَى رسوِلِه        : وعن أَِبي هريرةَ ، قَالَ       

، فَقَام ، فَقَالَ     � قَِتيٍل كَانَ لَهم ِفي الْجاِهِليِة ، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اِهللا           رجالً ِمن بِني لَيٍث بِ    
ِإنَّ اللَّه جلَّ وعالَ حبس الِْفيلَ عن مكَّةَ ، وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤِمِنني ، وِإنها الَ تِحلُّ                 : 

    ِلي ، وٍد كَانَ قَبِتي              َألحاعا سهِإناٍر ، وهن ةً ِمناعِلي س ا أُِحلَّتمِإنِدي ، وعٍد بِحلُّ َألحالَ ت
هِذِه ، ثُم ِهي حرام ، الَ يعضد شجرها ، والَ يختلَى شوكُها ، والَ يلْـتقَطُ سـاِقطُها ِإالَّ               

، فَهو ِبخيِر النظَريِن ، ِإما أَنْ يقْتلَ ، وِإما أَنْ يفْـِدي ، فَقَـام                ِلمنِشٍد ، ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ       
      قَالُ لَهِن يمالْي لٌ ِمنجاٍه ، فَقَالَ     : رو شولُ اِهللا          : أَبسوا ِلي ، فَقَالَ ربولَ اِهللا اكْتسا ري � 

 :      بالْع قَام اٍه ، ثُموا َألِبي شبفَقَالَ   اكْت ا          : اسوِرنِفي قُب لُهعجا نفَِإن ، ولَ اِهللا ِإالَّ اِإلذِْخرسا ري

                                      
 صحيح) ٣٦٤٨ (- املكرت -وسنن أيب داود ) ٦٥١٠)(٥٩٦ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٢٥٦
 )١٨٤ / ٤ (- ٢٨٨لسنن للخطايب معامل ا - ١٢٥٧
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 ١٢٥٨."ِإالَّ اِإلذِْخر:  � ، وِفي بيوِتنا ، فَقَالَ رسولُ اِهللا 
        ابِكت كُمدلْ ِعنه ِلىِلع فَةَ قَالَ قُلْتيحأَِبى ج نا      ١٢٥٩وع ابقَالَ الَ ، ِإالَّ ِكت     مفَه للَِّه ، أَو

قَالَ قُلْت فَما ِفى هِذِه الصِحيفَِة قَـالَ         . ١٢٦٠أُعِطيه رجلٌ مسِلم ، أَو ما ِفى هِذِه الصِحيفَةِ        
 ١٢٦١.الْعقْلُ ، وفَكَاك اَألِسِري ، والَ يقْتلُ مسِلم ِبكَاِفٍر 

متت : رى أن الرسول أمر بكتابه؟ فقال     ىف آثار هذا الباب إباحة كتابة العلم وتقييده، أال ت         
 ، وقد كتب على الصحيفة الىت قرا بسيفه، وكتب عبـد اهللا بـن               -اكتبوا ألىب فالن    

والقـول  . وقد كره قوم كتابة العلم، واعتلوا بأن كتابة العلم سبب لضياع احلفظ           . عمرو
 .األول أوىل لآلثار الثابته بكتابة العلم

فقوا عليه من كتاب املصحف الذى هو أصل العلم، فكتبتـه           ومن احلجة لذلك أيضا ما ات     
، كُتـاب يكتبـون     - �  -الصحابة ىف الصحف الىت مجع منها املصحف، وكان للنىب،          

 .الوحى
وإمنا كره كتابه من كرهه، ألم كانوا حفاظًا، وليس كذلك من بعدهم، فلو مل يكتبـوه                

إذا مسعت شيئًا فاكتبه ولو     : قال الشعىب ما بقى منه شىء لنبو طباعهم عن احلفظ، ولذلك          
 . ىف احلائط

ىف حديث على من الفقه ما يقطع بدعة املتشيعة املدعني علـى علـى أنـه     : وقال املهلب 
:  مل خيص به غريه، لقوله وميينه      - �  -الوصى، وأنه املخصوص بعلم من عند رسول اهللا         

                                      
 / ٩ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٣٣٧١(- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٣٤ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ١٢٥٨
٣٧١٥)(٢٨( 

مما أوحي إليه ، وإمنا سأله أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعةً من الشـيعة               � أي مكتوب أخذمتوه عن رسول اهللا        - ١٢٥٩
 السيما علياً  أشياَء من الوحي خصهم النيب صلى اهللا عليه وسم ا مل يطَّلع غريهـم          كانوا يزعمون أن عند أهل البيت       

 .عليها 
 .� أي الورقة املكتوبة ، وقد كتب فيها أحاديث عن رسول اهللا - ١٢٦٠
  )١١١ (- املكرت - صحيح البخارى - ١٢٦١

 ١)) فتح الباري(( ترى تفصيل ذلك يف وكانت يف هذه الصحيفة أحاديثُ أخرى يف غري هذه املوضوعات الثالثة ، كما    
  .٢١٣ :١للشيخ أنور الكشمريي )) فيض الباري(( ، و٢٠٥:



 ٥١٠

 مث أحل على الفهم الذى الناس فيه على         أن ما عنده إال ما عند الناس من كتاب اهللا تعاىل،          
درجام، ومل خيص نفسه بشىء غري ما هو ممكن ىف غريه فصح ذا وثبت من إقراره على                 

، وقد جاء حديث أىب جحفة عند على لفظ العهـد،           - �  -نفسه أنه ليس بوصى للنىب      
 ١٢٦٢."يثهل عهد إليك رسول اهللا بشىء مل يعهده إىل الناس؟ فأجابه باحلد: فقال له

وقد أرسل صلى اهللا عليه وسم كُتباً باِمسه الشريف إىل اآلفاق وامللوك،منها ما فيه الدعوةُ               
إىل اإلسالم واإلميان باهللا تعاىل،ومنها ما فيه بيانُ األحكام وشرائع اإلسـالم للـداخلني               

 .ها فيه،وقد حِفظَت كُتب السرية واحلديث والتاريخ نصوص تلك الكتب الكرمية وألفاظ
وقد جِمعت تلك الكُتب والرسائلُ يف جماميع مستقلٍّة بعضها مطبوع ومتداول،ومن أمجعها            

،البن طولون املشقي،املتوىف سـنة      � )) إعالم السائلني عن كُتب سيد املرسلني     ((كتاب  
 ١٢٦٣ رمحه اهللا تعاىل٩٥٣

هذَا الِْكتاب  : كَتب ِبهذَا الِْكتاِب     � لَِّه  بلَغِني أَنَّ رسولَ ال   : وعِن ابِن ِشهاٍب ، أَنه قَالَ       
               ، مهِبعت نمو ثِْربِل يأَهٍش ويقُر ِمن ِلِمنيسالْمو ِمِننيؤالْم نيوِل اللَِّه بسر ِبيٍد النمحم ِمن

        مهعم داهجو مهعلَّ مفَح ، ِبِهم فَلَِحق : أُم مهأَن        ونَ ِمـنـاِجرهالْماِس وونَ النةٌ داِحدةٌ و
 -والْمحفُوظُ ِعنـدنا ربـاعِتِهم      : علَى ربعاِتِهم ، قَالَ أَبو عبيٍد       :  قَالَ ابن بكَيٍر     -قُريٍش  

 وهـم يفْـدونَ   -ربعـاِتِهم  : ِلٍح  وقَالَ عبد اللَِّه بن صا     -يتعاقَلُونَ بينهم معاِقلَهم الْأُولَى     
عاِنيهم ِبالْمعروِف والِْقسِط بين الْمؤِمِنني والْمسِلِمني وبنو عوٍف علَى رباعِتِهم يتعـاقَلُونَ            

         وِف برعا ِبالْمهاِنيفِْدي عت مهكُلُّ طَاِئفٍَة ِمنالْأُولَى ، و ماِقلَهعم   ِمِننيؤالْم ناِرِث  . يو الْحنبو
ِرباعتهم يتعاقَلُونَ معاِقلَهم الْأُولَى ، وكُلُّ طَاِئفٍَة ِمـنهم          � بن الْخزرِج علَى رسوِل اللَِّه      

       ِمِننيؤالْم نيِط بالِْقسوِف ورعا ِبالْمهاِنيفِْدي عت .  ةَ عاِعدو سنبـاقَلُونَ     وعتي ِتِهمـاعبلَى ر
معاِقلَهم الْأُولَى ، وكُلُّ طَاِئفٍَة ِمنهم تفِْدي عاِنيها ِبالْمعروِف والِْقسِط بين الْمؤِمِنني وبنـو              

         مهكُلُّ طَاِئفٍَة ِمنالْأُولَى ، و ماِقلَهعاقَلُونَ معتي ِتِهماعبلَى رٍم عشوِف    جرعا ِبالْمهاِنيفِْدي عت 

                                      
 )١٩٨ / ١ (-شرح ابن بطال  - ١٢٦٢
ومن الكتب اجلامعـة يف هـذا        . ١٣٤٨ طَبعه األستاذ حسام الدين القدسي رمحه اهللا تعاىل بدمشق قبل سنة             - ١٢٦٣

 .. لألستاذ حممد محيد اهللا )) عهد النبوي واخلالفة الراشدةجمموعة الوثائق السياسية لل((املوضوع كتاب 
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والِْقسِط بين الْمؤِمِنني وبنو النجاِر علَى رباعِتِهم يتعاقَلُونَ معاِقلَهم الْأُولَى ، وكُلُّ طَاِئفَـٍة              
        مو عنبو ِمِننيؤالْم نيوِف برعالْمِط وا ِبالِْقسهاِنيفِْدي عت مهِمن      ِتِهمـاعبلَى رٍف عوِن عِرو ب

            ِمِننيؤالْم نيِط بالِْقسوِف ورعا ِبالْمهاِنيفِْدي عت مهكُلُّ طَاِئفٍَة ِمنالْأُولَى و ماِقلَهعاقَلُونَ معتي
 طَاِئفٍَة ِمنهم تفْـِدي عاِنيهـا       وبنو النِبيِت علَى رباعِتِهم يتعاقَلُونَ معاِقلَهم الْأُولَى ، وكُلُّ        

    ِمِننيؤالْم نيِط بالِْقسوِف ورعالْـأُولَى   . ِبالْم مـاِقلَهعاقَلُونَ معتي ِتِهماعبلَى رِس عو الْأَونبو
         ـؤالْم نيِط بالِْقسوِف ورعا ِبالْمهاِنيفِْدي عت مهكُلُّ طَاِئفٍَة ِمنلَـا       و ِمِننيـؤأَنَّ الْمو ، ِمِنني

                 ِقنيـتالْم ِمِننيـؤأَنَّ الْمقْـٍل ، وع اٍء أَووِف ِفي ِفدرعِبالْم وهِعينأَنْ ي مها ِمنحفْركُونَ مرتي
ـ               ع ِإثٍْم ، أَو ةَ ظُلٍْم أَوعيِدس مهى ِمنغتابى وغب نلَى كُلِّ مع ِديِهمأَي      نـيـاٍد بفَس اٍن أَوود

            ِدِهمأَح لَدكَانَ و لَوِميِعِه ، وِه جلَيع مهِديأَنَّ أَيو ، ِمِننيؤـا ِفـي       . الْمِمنؤم ِمنؤلُ مقْتلَا ي
 الناِس ، وأَنـه     كَاِفٍر ، ولَا ينصر كَاِفرا علَى مؤِمٍن ، والْمؤِمنونَ بعضهم مواِلي بعٍض دونَ            

من تِبعنا ِمن الْيهوِد فَِإنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُوِمني ، ولَا متناصر علَـيِهم ، وأَنَّ                 
 ، ِإلَّا علَى سواٍء     ِسلْم الْمؤِمِنني واِحد ، ولَا يساِلم مؤِمن دونَ مؤِمٍن ِفي ِقتاٍل ِفي سِبيِل اللَّهِ             

وعدٍل بينهم ، وأَنَّ كُلَّ غَاِزيٍة غَزت يعِقب بعضهم بعضا ، وأَنَّ الْمؤِمِنني الْمتِقني علَـى                 
ٍن وأَنه مِن اعتـبطَ     أَحسِن هذَا وأَقْوِمِه وأَنه لَا يِجري مشِرك مالًا ِلقُريٍش ولَا يِعينها علَى مؤمِ            

مؤِمنا قَتلًا فَِإنه قَود ، ِإلَّا أَنْ يرضى وِلي الْمقْتوِل ِبالْعقِْل ، وأَنَّ الْمؤِمِنني علَيها كَافَّةً وأَنه لَا                  
          ِباللَِّه و نآم ِحيفَِة أَوِذِه الصا ِفي هِبم ِمٍن أَقَرؤِحلُّ ِلمي       هِويؤي ِدثًا أَوحم رصنِم الْآِخِر أَنْ يوالْي

فَمن نصره أَو آواه فَِإنَّ علَيِه لَعنةَ اللَِّه وغَضِبِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة ، لَا يقْبلُ ِمنه صرف ولَا عدلٌ                   
وأَنَّ  �  حكْمه ِإلَى اللَِّه تبارك وتعالَى وِإلَى الرسـوِل     وأَنكُم ما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَِإنَّ      

               مـهفُسأَنو مهاِليومٍف ووِني عب ودهأَنَّ يو ، اِرِبنيحوا ماما دم ِمِننيؤالْم عِفقُونَ مني ودهالْي
     مهوِد ِدينهِللْي ، ِمِننيؤالْم ةٌ ِمنوِتغُ ِإلَّـا               أُملَا ي هفَِإن ، أَِثمو ظَلَم نِإلَّا م ، مهِدين ِمِننيؤِللْمو ، 

نفْسه وأَهلَ بيِتِه ، وأَنَّ ِليهوِد بِني النجاِر ِمثْلَ ما ِليهوِد بِني عـوٍف ، وأَنَّ ِليهـوِد بِنـي                    
  ِني عوِد بها ِلياِرِث ِمثْلَ مأَنَّ  الْحٍف ، وـوِني عوِد بها ِليٍم ِمثْلَ مشِني جوِد بهأَنَّ ِليٍف ، وو

ِليهوِد بِني ساِعدةَ ِمثْلَ ما ِليهوِد بِني عوٍف ، وأَنَّ ِليهوِد الْأَوِس ِمثْلَ ما ِليهوِد بِني عوٍف ،                  
 �  نفْسه وأَهلَ بيِتِه ، وأَنه لَا يخرج أَحد ِمنهم ِإلَّا ِبِإذِْن محمٍد              ِإلَّا من ظَلَم فَِإنه لَا يوِتغُ ِإلَّا      
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                 ـرصالنةَ وِصـيحالن مهـنيأَنَّ بِحيفَِة وِذِه الصلَ هأَه بارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو ،
جوفُها حرم ِلأَهِل هِذِه الصِحيفَِة ، وأَنه ما كَانَ بين أَهـِل هـِذِه              ِللْمظْلُوِم ، وأَنَّ الْمِدينةَ     

                رصالن مهنيأَنَّ بو ، ِبيٍد النمحِإلَى مِإلَى اللَِّه و هرفَِإنَّ أَم هادفَس ِخيفٍث يدح ِحيفَِة ِمنالص
نهم ِإذَا دعوا الْيهود ِإلَى صلِْح حِليٍف لَهم فَِإنهم يصاِلحونه ، وِإنْ            علَى من دهم يثِْرب ، وأَ     

دعونا ِإلَى ِمثِْل ذَِلك فَِإنه لَهم علَى الْمؤِمِنني ، ِإلَّا من حارب الدين ، وعلَى كُـلِّ أُنـاٍس                   
 يهود الْأَوِس ومواِليهم وأَنفُسهم مع الْبر الْمحِسِن ِمن أَهِل هـِذِه            ِحصتهم ِمن النفَقَِة ، وأَنَّ    

الصِحيفَِة وأَنَّ بِني الشطْبِة بطْن ِمن جفْنةَ ، وأَنَّ الِْبر دونَ الِْإثِْم فَلَا يكِْسب كَاِسب ِإلَّا علَى                 
    ع أَنَّ اللَّهفِْسِه ، ولَا              نونَ ظَاِلٍم ود ابولُ الِْكتحِه ، لَا يرأَبِحيفَِة وِذِه الصا ِفي هِق مدلَى أَص

                   رِحيفَِة الْبِذِه الصِبه ملَاهِإنَّ أَوو ، أَِثمو ظَلَم نِإلَّا م نآم دقَع نمو نآم جرخ نم هأَنآثٍَم ، و
  قَالَ أَب ِسنحٍد   الْميبو ع :  لُهقَـالَ           : قَوي قَداِقلُ وعالْم ةُ ِهياعبِتِهِم الراعبلَى رو فُلَاٍن عنب :

                 لُهقَوو ، مهوبنا ياِء ِفي مرلَى الْأُمع اِفدالْوو ، وِرِهمِلأُم قَلِّدتِمِه ، ِإذَا كَانَ الْمةُ قَواعفُلَانٌ ِرب
 : ِح        ِإنَّ الْمفْراِء الْما ِفي ِفدحفْركُونَ مرتلَا ي ِمِننيقُولُ     : ؤِن ، ييثْقَِل ِبالدأَنْ   : الْم ِهملَـيفَع

                    لُـهقَوو ، هنقَلُوا عطٍَأ عةَ خايى ِجننِإنْ كَانَ جاِرِه ، وِإس ِمن ا فُكِإنْ كَانَ أَِسري ، وهِعيني :
  م ِجريلَا يو          ـمهعادكَانَ و الَِّذين ودهِني الْيعٍش ييالًا ِلقُرم ِركقُـولُ   . شي :    ِمـن سفَلَـي

            لُهقَوِه ، ولَيع موهِعينلَا ياِئِه ، ودالَ أَعووا أَمِجريأَنْ ي ِتِهمعادولًـا     : ما قَتِمنؤطَ مبتِن اعمو
أَنْ تنحر ِبلَا داٍء    : أَنْ يقْتلَه بِريا محرم الدِم ، وأَصلُ اِلاعِتباِط ِفي الِْإِبِل           : طُ  فَهو قَود اِلاعِتبا  

     لُهقَوا ، وكُونُ ِبهلَ          : يعج قِْل ، فَقَدوِل ِبالْعقْتاُء الْمِليى أَوضرِد    � ِإلَّا أَنْ يِفي الْقَو ارالِْخي
 يِر         أَِو الدِديِثِه الْآخذَا ِمثْلُ حهاِء الْقَِتيِل وِليأَو ِن ِإنْ        : ِة أَويظَرِد النِبأَح وقَِتيلٌ فَه قُِتلَ لَه نمو

 لَيس ِللْوِلي ِفي الْعمـِد أَنْ يأْخـذَ  : شاَء قَتلَ وِإنْ شاَء أَخذَ الديةَ وهذَا يرد قَولَ من يقُولُ    
   لُهقَوا وهلَيع لَه هٍة ِمنالَحصمالْقَاِتِل و فٍْس ِمنةَ ِإلَّا ِبِطيِب نيالد :  ـرصنِمٍن أَنْ يؤِحلُّ ِلملَا يو

 منعه  كُلُّ من أَتى حدا ِمن حدوِد اللَِّه عز وجلَّ ، فَلَيس ِلأَحدٍ           : محِدثًا أَو يؤِويه الْمحِدثُ     
من حالَت شفَاعته دونَ حد ِمن حـدوٍد        : ِمن ِإقَامِة الْحد علَيِه ، وهذَا شِبيه ِبقَوِلِه الْآخِر          

        لُهقَوِرِه وِفي أَم اللَّه ادض اللَِّه فَقَد :          نع ، ميشا هثَندلٌ ، حدلَا عو فرص هلُ ِمنقْبٍل  لَا يجر 
وهذَا أَحب ِإِلي ِمـن     . الِْفديةُ  : الصرف التوبةُ ، والْعدلُ     : قَد سماه عن مكْحوٍل ، قَالَ       



 ٥١٣

 ولَا يؤخذُ ِمنها عدلٌ فَكُلُّ    : الْفَِريضةُ والتطَوع ، ِلقَوِل اللَِّه تبارك وتعالَى        : قَوِل من يقُولُ    
       لُهدع وٌء فَهيِبِه ش ٍء فُِدييش .  لُهقَوو :        اِرِبنيحوا ماما دم ِمِننيؤالْم عِفقُونَ مني ودهِإنَّ الْيو

نما كَانَ  ، فَهِذِه النفَقَةُ ِفي الْحرِب خاصةً ، شرطٌ علَيِهم الْمعاونةُ لَه علَى عدوِه ونرى أَنه إِ               
يسِهم ِللْيهوِد ِإذَا غَزوا مع الْمسِلِمني ِبهذَا الشرِط الَِّذي شرطَه علَيِهم ِمن النفَقَِة ، ولَولَـا                

  مهس ِلِمنيساِئِم الْمِفي غَن ملَه كُني ذَا لَم١٢٦٤"ه 
يثة على وضـعها فيهـا، ويف       تضمنت الصحيفة مبادئ عامة، درجت دساتري الدول احلد       

طليعة هذه املبادئ حتديد مفهوم األمة، فاألمة يف الصحيفة تضم املسلمني مجيعا مهاجريهم             
وأنصارهم ومن تبعهم، ممن حلق م وجاهد معهم أمة واحدة، من دون الناس وهذا شيء               

قومه من   � جديد كل اجلده يف تاريخ احلياة السياسية يف جزيرة العرب، إذ نقل الرسول              
شعار القبلية، والتبعية هلا إىل شعار األمة، اليت تضم كل من اعتنق الدين اجلديـد، فلقـد                 

ِإنَّ ( وقد جاء به القرآن الكرمي قال تعاىل        ) ٢١املادة(» أمة واحدة «قالت الصحيفة عنهم    
 ].٩٢: األنبياء) [هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن 

وكَذَِلك جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا      : ( وبني سبحانه وتعاىل وسطية هذه األمة يف قوله تعاىل        
               لَةَ الَِّتـي كُنـتا الِْقبلْنعا جما وِهيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياِس ولَى الناَء عدهوا شكُونلِّت

    تن يم لَمعا ِإالَّ ِلنهلَيع            لَى الَِّذينةً ِإالَّ علَكَِبري تِإن كَانِه ويِقبلَى عع قَِلبنن يولَ ِممسالر ِبع
              ِحـيمر وفؤاِس لَرِإنَّ اَهللا ِبالن كُمانِإمي ِضيعا كَانَ اُهللا ِليمى اُهللا ود١٤٣: البقـرة ) [ه .[

هي ال تقف موقف املتفـرج مـن قضـايا        ووضح سبحانه وتعاىل أا بكوا أمة إجيابية ف       
عصرها، بل تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتدعوا إىل الفضائل، وحتذر من الرذائـل،              

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأمرونَ ِبالْمعروِف وتنهـونَ عـِن الْمنكَـِر             : ( قال تعاىل 
   آم لَوونَ ِباِهللا وِمنؤتالْفَاِسـقُونَ           و مهأَكْثَرونَ وِمنؤالْم مهنم ما لَّهرياِب لَكَانَ خلُ الِْكتأَه ن

 ].١١٠: آل عمران)[
 وذا االسم الذي أطلق على مجاعة من املسلمني واملؤمنني ومن تبعهم من أهل يثـرب،               

                                      
 صحيح لغريه ) ٤٤٣( الْأَموالُ ِللْقَاِسِم بِن سلَّاٍم  - ١٢٦٤



 ٥١٤

ينها برابطة اإلسـالم،    اندمج املسلمون على اختالف قبائلهم يف هذه اجلماعة اليت ترتبط ب          
فهم يتكافلون فيما بينهم، وهم ينصرون املظلوم على الظامل، وهم يرعون حقوق القرابة،             
واحملبة، واجلوار لقد انصهرت طائفتا األوس واخلزرج يف مجاعـة األنصـار، مث انصـهر               

يدة األنصار واملهاجرون يف مجاعة املسلمني، وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العق           
وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتـهم، ووالؤهـم هللا             
وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتمايزون بذلك كله علـى بقيـة              

فهذه الروابط تقتصر على املسلمني وال تشمل غريهم من اليهود          » من دون الناس  «الناس  
 .واحللفاء

ماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة متاسكها، واعتزازهـا          وال شك أن متييز اجل    
بذاا يتضح ذلك يف متييزها بالقبلة واجتاهها إىل الكعبة بعد أن اجتهت ستة عشر أو سبعة                

 عشر شهراً إىل بيت املقدس
، فقد نصـت     � وجعلت الصحيفة الفصل يف كل األمور باملدينة يعود إىل اهللا ورسوله            

وأنكم مهما اختلفتم فيه مـن      «: ، وقد جاء فيها   )٢٣( فض اخلالف يف املادة      على مرجع 
واملغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا        »  � شيء، فإن مرده إىل اهللا وإىل حممد        

دينية يمن على املدينة وتفصل يف اخلالفات منعاً لقيام اضطرابات يف الداخل من جـراء               
على الدولـة فقـد      � أكيد ضمين برئاسة الرسول     تعدد السلطات، ويف نفس الوقت ت     

حددت الصحيفة مصدر السلطات الثالث؛ التشريعية، والقضـائية، والتنفيذيـة، فكـان      
حريصاً على تنفيذ أوامر اهللا من خالل دولته اجلديدة، ألن حتقيق احلاكمية             � رسول اهللا   

لتوحيد ويقوم الـدين قـال      هللا على األمة هو حمض العبودية هللا تعاىل؛ ألنه بذلك يتحقق ا           
ما تعبدونَ ِمن دوِنِه ِإالَّ أَسماًء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنـزلَ اُهللا ِبهـا ِمـن               : ( تعاىل

             لَِكنو مالْقَي ينالد ذَِلك اهوا ِإالَّ ِإيدبعأَالَّ ت رِإالَّ ِهللا أَم كْملْطَاٍن ِإِن الْحـاِس الَ      سالن أَكْثَـر 
 ].٤٠: يوسف) [يعلَمونَ 

ما احلكم احلق يف الربوبية والعقائد والعبادات، واملعامالت إال هللا وحده، يوحيـه             «: يعين
ملن اصطفاه من رسله، ال ميكن لبشر أن حيكم فيه برأيه وهواه، وال بعقله واستدالله، وال                



 ٥١٥

اس دين اهللا تعاىل على ألسنة مجيع رسـله ال          باجتهاده واستحسانه، فهذه القاعدة هي أس     
 »ختتلف باختالف األزمة واألمكنة

ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك   : ( لقد نزل القرآن الكرمي من أجل حتقيق العبودية واحلاكمية هللا تعاىل، قال تعاىل            
        ينالد ا لَّهِلصخِد اَهللا مبفَاع قِبالْح ابوِنـِه         أَالَ ِهللا ال   -الِْكتذُوا ِمـن دخات الَِّذينو اِلصالْخ يند

أَوِلياَء ما نعبدهم ِإالَّ ِليقَربونا إىل اِهللا زلْفَى ِإنَّ اَهللا يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اَهللا الَ                    
      كَفَّار كَاِذب وه نِدي مه( قال تعاىل و]. ٢،٣: الزمر) [ي :       قِبـالْح ـابالِْكت كا ِإلَيلْنزا أَنِإن

فكما أن حتقيـق    ] ١٠٥: النساء) [ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اُهللا والَ تكُن لِّلْخاِئِنني خِصيما           
عبـادة ال   العبودية غاية من إنزال الكتاب، فكذلك تطبيق احلاكمية غاية من إنزاله، وكما أن ال             

تكون إال عن وحي مرتل، فكذلك ال ينبغي أن حيكم إال بشرع مرتل، أو مباله أصل يف شـرع                   
 .مرتل

: إن حتقيق احلاكمية متكني للعبودية، وقيام بالغاية اليت من أجلها خلق اإلنسان واجلان، قال تعاىل            
 ١٢٦٥ ].٥٦: تالذاريا) [وما خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإالَّ ِليعبدوِن ( 

 :اخلالصة 
 الكتابة أحدى وأهم الوسائل التعليمية  )١(
 بكتابة القـرآن الكـرمي ،       �اهتم اإلسالم بالكتابة منذ البداية ، وأمر الرسول          )٢(

  �وكتبت املعاهدات والديات والرسائل وغريها يف عهد النيب 

 .على طالب العلم االهتمام بالكتابة وتلخيص ما يسمعه أو يقرؤه ليحفظه )٣(
 ــــــــ 
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ِإنـي  : ، أَنْ أَتعلَّم لَه ِكتاب يهود ، قَالَ          � أَمرِني رسولُ اِهللا    : عن زيِد بِن ثَاِبٍت ، قَالَ      
:  شهٍر حتى تعلَّمته لَه ، قَـالَ         فَما مر ِبي ِنصف   : واِهللا ، ما آمن يهود علَى ِكتاٍب ، قَالَ          

                                      
 )٤٩٥ / ١ (-السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث  - ١٢٦٥



 ٥١٦

       لَـه أْتـِه ، قَـرـوا ِإلَيبِإذَا كَتو ، ِهمِإلَي تبكَت ، ودهِإلَى ي بكَانَ ِإذَا كَت ، هتلَّمعا تفَلَم
مهاب١٢٦٦.ِكت 

ن أَمِرِه زيد بن ثَاِبـٍت      ِم � باب بياِن مشِكِل ما رِوي عن رسوِل اِهللا         : " قال الطحاوي   
 "ِإني لَا آمن يهودا علَى كُتِبي : " وقَوِلِه مع ذَِلك، أَنْ يتعلَّم السرياِنيةَ 

 ؟  أَتحِسن السرياِنيةَ : "  � قَالَ ِلي رسولُ اِهللا     : قَالَ زيد بن ثَاِبتٍ   : عن ثَاِبِت بِن عبيٍد قَالَ    
 بأِْتيِني كُتلَي هقَالَ" ِإن :ا : " قَالَ. لَا : قُلْتهلَّمعا : قَالَ" فَتموي رشةَ ععبا ِفي سهتلَّمعفَت 

" أَنْ أَتعلَّم لَه ِكتاب يهود       � أَمرِني رسولُ اِهللا    : " " عن أَِبيِه قَالَ  ، وعن خاِرجةَ بِن زيٍد     
"         تلَّمعى تتٍر حهش فِبي ِنص را مولُ اِهللا    ،  فَمسقَالَ رلَى     : " "  � وع ودهي نا آمي مِإن

وِإذَا كَتبوا ِإلَيِه قَـرأْت     ، فَلَما تعلَّمت لَه كُنت أَكْتب ِإلَى يهود ِإذَا كَتب ِإلَيِهم           " " ِكتاِبي  
ابِكت لَه مه. 

ِمن كُتـِب    � فَتأَملْنا هذَا الْحِديثَ فَوجدنا ما كَانَ يِرد علَى رسوِل اِهللا           :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
           هونرضحوا يكَان الَِّذين ودهالْي لَه هؤقْرا كَانَ يمِة ِإناِنييرِبالس ودهي ،  وِننيأْمم رغَي مهلَى  وع 

وكَانَ ما ينفُـذُ  ، وغَير مأْموِنني علَى تحِريِف ما ِفيِه ِإلَى ما يِريدونَ         ، ِكتماِنِه بعض ما ِفيِه     
ى من يحِسن   ِمن كُتِبِه ِإلَى الْيهوِد جوابا ِلكُتِبِهم لَه ِبالْعرِبيِة فَتحتاج الْيهود الْواِردةُ علَيِهم ِإلَ            

فَلَعلَّه أَنْ يحرف ما ِفي كُتِبِه ِإلَـيِهم        ، الْعرِبيةَ ِليقْرأَه علَيِهم ؛ ِإذْ كَانوا لَا يحِسنونَ الْعرِبيةَ          
    ِريدا يِإلَى م ،          ع ِفي قُلُوِبِهم ثَاِن الَِّذينِة الْأَودبع ا ِإنْ كَانَ ِمنموِل اِهللا    لَا ِسيسا  � لَى رم
زيدا أَنْ يـتعلَّم     � فَأَمر رسولُ اِهللا    ، وِفي قُلُوِبِهم علَى أَهِل الِْكتاِب ما ِفيها        ، لَا خفَاَء ِبِه    

ويـأْمن ِبهـا   ، نَ ما ِفيها فَيأْمن ِبها ِكتما، لَه السرياِنيةَ لَيقْرأَ كُتبهم ِإذَا وردت علَيِه ِقراَءةً       
ِإذَا ورد علَى الْيهوِد ورد علَيِهم ِكتاب يقْرؤه عامتهم          � ويكُونَ ِكتابه   ، تحِريف ما ِفيها    

فَهذَا وجه  ، تب ِبِه   وِمن تحِريِف ما ِفيِه ِإلَى غَيِر ما كَ       ، يأْمن ِفيِه ِمن ِكتماِن بعِض ما ِفيِه        ، 
 ١٢٦٧"واَهللا عز وجلَّ نسأَلُه التوِفيق ، هذَا الْحِديِث ِعندنا 

                                      
 صحيح) ٢٩٣٣ (- املكرت -سنن الترمذى - ١٢٦٦
 )٢٠٣٩و٢٠٣٨)(٢٨٠ / ٥ (-شرح مشكل اآلثار  - ١٢٦٧



 ٥١٧

فاستخدام اللغات االجنبية يف جمال التعليم والدعوة والتبليغ،عند احلاجِة إليها مما ثبت مـن              
 .يف التعليم  � ،وهو أحد أساليب النيب  � هدي النيب 

ت اليوم مفتاح العلـوم الكونيـة الـيت أصـبحت ضـروريةً،ملُجاراة العجـم               مث اللّغا 
والفَرجنة،والترقي بني األمم،وصارت مفتاحاً للتعارف الذي أصبح ضرورياً للعيش وأمـِن           
اإلنسان على حقوِقه حني االختالط،وللشيِخ صفي الدين اِحللّي وهو ممن كان حيفَظُ ِعدة             

 :لُغاٍت 
  املرِء يكثُر نفعه وتلك له عند املُِلماِت أعوانُبقَدِر لُغاِت

 ١٢٦٨فباِدر إىل حفِظ اللغاِت مسارعاً فكلُّ ِلساٍن يف احلقيقِة إنسانُ
تعلم اللغات األخرى لتبليغهم الدعوة أو تعليم املسلمني فرض كفاية إذا قـام بـه               : قلت  

بية على املسلم مقابل اللغـة      البعض سقط احلرج عن الباقني ، أما أن تفرض اللغات األجن          
العربية وعلى حساا ، فهذه مؤامرة دنيئة على اإلسالم ، واللغة العربية هي أقدر اللغـات               

والسيما اللغة اإلنكليزية قد فرضـت   –على استيعاب كل العلوم ، ولكن اللغات األجنبية         
 .بالقوة على املسلمني 

 �هم يعيشون يف املدينة ، فلم يأمر الـنيب          فاليهود كانوا يتكلمون العربية والسريانية ، و      
أصحابه ليعلموا اللغة السريانية،بل أمر واحدا من أصحابه،فتعلمها خالل وقت قصري ، ومل             

 .يأمر بالباقني 
فاالنبهار ذه اللغات ما هو إال نوع من اهلزمية النفسية اليت يعاين منها املسـلمون بعـد                 

 ...ا وعسكريا وسياسياًسقوط اخلالفة ، وعزوهم فكريا وثقافي
 ومل تعد القضية نعلم اللغة األجنبية فقط ، بل ثقافتهم وفكرهم وقيمهم الساقطة اهلابطة ،               
والتغين ا لظن املغلوب أنه إذا قلد الغالب يف كل شيء استرد فوته وعافيته ، فهذا غـري                  

 .صحيح بتاتا 
م ، فنحن بغري اإلسـالم ال        ولكن سيبقى املسلمون عالة على األمم ولو تعلموا كل لغا         

                                      
 )١٧١ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١٢٦٨



 ٥١٨

قيمة لنا وال وزن وال اعتبار ، فإذا عاد اإلسالم إىل احلياة عقيدة وعبادة وشـريعة منـهج          
  ١٢٦٩.حياة عندئذ تأيت خريا العامل كله صاغرة لنا ، ألننا عندئذ منثل الروح بالنسبة للجسد

 :اخلالصة 
 .جيوز تعلم اللغات األجنبية إذا اقتضت احلاجة ذلك  ) ١(
 .وسع يف تعلم اللغات األجنبية يضر باإلسالم واملسلمني الت ) ٢(

الذين يروجون لتعلم اللغات األجنبية ما هم إال حفنة من املأجورين الـذين              ) ٣(
 .باعوا دينهم بثمن خبس 

ال جيوز أن تزاحم اللغات األخرى اللغة العربية لغة الدين ، والذي ال ميكـن                ) ٤(
 .فهمه بغريها بشكل صحيح 

 ــــــــ
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. �وعلى لسـان رسـوله      ،وذمهم يف كتابه  ،لقد عاب اهللا على الذين يتكلمون بغري علم       
وقول املرء ال أعلـم أو ال       .ويفسد وال يصلح  ،يضل وال يهدي  ،وذلك ألن القائل بال علم    
 . بل هو من متام العلم ،وقدرهوال نقصاً يف علمه ،ليس عيباً،أدري ملا ال يعلم وال يدري

يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُِجبتم قَـالُواْ الَ  { :وملا سأل اهللا رسله يوم القيامة بقوله       
 سورة املائدة) ١٠٩(} ِعلْم لَنا ِإنك أَنت عالَّم الْغيوِب

                                      
 ))موسوعة الغزو الفكري والثقايف ((  انظر كتبنا - ١٢٦٩

 ))هل البقاء لألقوى أم لألصلح(( وكتاب 
 ))املسلم بني اهلوية اإلسالمية واهلوية اجلاهلية (( وكتابنا 

  وكتاب هويتنا أو اهلاوية للمقدم



 ٥١٩

     ألُ املُرسيس هالَى أنعاُهللا ت ِبرخاُهللا      ي مـلَهسالِتـي أر مِبِه األم مهتابا أجمِة عامالِقي موي ِلنيس
وأنت تعلَم ظَـاِهر    ،الَ ِعلْم لَنا ياربنا ِبالنسبِة إىل ِعلِْمك املُِحيِط ِبكُلِّ شيءٍ         : ِإلَيها فَيقُولُونَ   
مهاِطنباِس وال،الن الَّمع تأنوِبوي١٢٧٠غ 

وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَـِة فَقَـالَ           { وملا سأل اهللا مالئكته بقوله    
       اِدِقنيص مالء ِإن كُنتؤاء هم٣١(أَنِبئُوِني ِبأَس (         كا ِإننتلَّما عا ِإالَّ ملَن الَ ِعلْم كانحبقَالُواْ س

   سورة البقرة) ٣٢(} لْعِليم الْحِكيم أَنت ا
اَألرِض والسماِء وأَصناِف احلَيوانـاِت     : وبعد أَنْ خلَق اُهللا آدم علَّمه أَسماَء اَألشياِء كُلِّها          

ض هِذِه املُسـمياِت    ثُم عر . . وذَواِتها وخصاِئِصها وأَفْعاِلها    . . والسهِل واجلَبِل والبحِر    
     ملَى املَالَِئكَِة فَقَالَ لَهع :          ونَ ِمنِقدتعا تِفيم اِدِقنيص متاِء ِإنْ كُنياِء هِذِه اَألشمِبئُوِني ِبأَسأَن

 أَنين لَم أَخلُق أَعلَم ِمنكُم؟
وهِذِه اَألشـياُء  ،ِإننا الَ نعلَم ِإالَّ ما علَّمتنا) ك سبحان( ترتَّه اسمك يارب :  قَالَِت املَالَِئكَةُ  

ومنِعك ،وِفي تعِليِمك ما تشاءُ   ،احلَِكيم يف خلِْقك وأَمِرك   ،وأَنت العِليم ِبكُلِّ شيءٍ   ،الَ نعِرفُها 
 .١٢٧١ما ِتشاُء 

كل ،والبشـر .ء علماً جل جاللهوال حييط به إال من وسع كل شي  ،والعلم ساحل ال حبر له    
ويسأَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي        { :قال تعاىل   ،البشر بضاعتهم يف العلم قليلة    
 ، سورة اإلسراء) ٨٥(} وما أُوِتيتم من الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً

 . ريه ال أدري كان األمر كذلك فال حياء وال عيب أن يقول املعلم أو غفإذا 
فال عـار أن جيهـل      ،فإذا مل يكن إىل اإلحاطة بالعلم سبيل       : ١٢٧٢يقول املاوردي يف أدبه   

 ه ا. مل يقبح به أن يقول ال أعلم فيما ليس يعلم ،وإذا مل يكن يف جهل بعضه عار،بعضه

                                      
 )٧٧٩ / ١ (-سعد حومد أيسر التفاسري أل - ١٢٧٠
 )٣٨ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٢٧١
 .١٢٣ أدب الدين والدنبا ص-١٢٧٢
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-والطـالب   . أن يوهم ويدلس على الناس بكالم خاطئ مغلوط         ، وإمنا القبح كل القبح   
إال أـم    -يهم معلمهم بإعطائهم معلومات خاطئة لينجو من موقف معـني         وإن دلس عل  

وال يثقون بعـدها    ،ومن مث تز صورته لديهم    ،سوف يكتشفون ذلك إن عاجالً أو آجالً      
 . باملعلومات واملواد اليت يطرحها عليهم 

 ومل مينعـه أن   ،ال أدري حىت يأتيه الوحي بذلك     ،كان يقول ملا ال يدري    ،�واملعلم األول   
 . يهون عليك الكثري ،فتأمل ذلك وتدبره،!يقول تلك املقالة قول حاسد أو منافق

 قَالَ استب رجالَِن رجلٌ ِمن الْمسِلِمني ورجـلٌ ِمـن           - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى هريرةَ    
فَقَالَ الْيهوِدى والَِّذى اصـطَفَى     ،قَالَ الْمسِلم والَِّذى اصطَفَى محمدا علَى الْعالَِمني      ،الْيهوِد

    الَِمنيلَى الْعى عوسم .       وِدىهالْي هجو فَلَطَم ذَِلك دِعن هدي ِلمسالْم فَعفَر،   ـوِدىهالْي بفَذَه
   ِبىِلمِ       - �  -ِإلَى النسِر الْمأَمِرِه وأَم ا كَانَ ِمنِبم هربفَأَخ ،عفَد   ِبىا الن-  � -   ـِلمسالْم 

  ذَِلك نع أَلَهفَس،    ِبىفَقَالَ الن هربـى      « - �  -فَأَخوسلَـى موِنى عريخالَ ت،   ـاسفَِإنَّ الن
ـ      ،فَأَكُونُ أَولَ من يِفيق   ،فَأَصعق معهم ،يصعقُونَ يوم الِْقيامةِ   ب فَِإذَا موسـى بـاِطش جاِن

  .١٢٧٣»أَو كَانَ ِممِن استثْنى اللَّه ،فَالَ أَدِرى أَكَانَ ِفيمن صِعق فَأَفَاق قَبِلى،الْعرِش
            ِبىلٌ ِإلَى النجاَء را قَالَ جمهنع اللَّه ِضىر رمِن عِن ابولَ اللَّـِه    :  فَقَالَ   - � -وعسا ري

: قَـالَ   . »الَ أَدِرى   « :أَى الِْبقَاِع شر؟ قَالَ     : فَقَالَ  . »الَ أَدِرى   « :  أَى الِْبقَاِع خير؟ قَالَ   
       فَقَالَ لَه الَمِه السلَيِريلُ عِجب اه؟      « :فَأَتريالِْبقَاِع خ ِريلُ أَىا ِجبِرى : قَالَ  . »يقَالَ  . الَ أَد :

فَانتفَض ِجبِريـلُ علَيـِه     : قَالَ  . »سلْ ربك   « :ِرى قَالَ   الَ أَد : قَالَ  . »أَى الِْبقَاِع شر؟    
       دمحا مهِمن قعصي ةً كَادِتفَاضان الَملَّ       :  فَقَالَ   - � -السج ٍء فَقَالَ اللَّهىش نع أَلُها أَسم

قُلْت الَ أَدِرى وسأَلَك أَى الِْبقَـاِع شـر         سأَلَك محمد أَى الِْبقَاِع خير فَ     : وعالَ ِلِجبِريلَ   
اقوالِْبقَاِع اَألس رأَنَّ شو اِجدسالِْبقَاِع الْم ريأَنَّ خ هِبرِرى فَأَخالَ أَد ١٢٧٤.فَقُلْت   

                                      
  )٦٣٠٢ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٢٤١١ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٧٣
 صحيح) ١٣٧١٣) (٥٠ / ٧ (- حيدر آباد - السنن الكربى للبيهقي - ١٢٧٤



 ٥٢١

عـن إبـراِهيم    ف ،�فقد ضربوا أروع األمثلة يف التأسي مبعلمهـم          � حممد   تالمذة أما
ِمييالت،      نِئلَ عكٍْر سا با {أَنَّ أَبأَبةً وِقلُِّني إذَا       : فَقَالَ  ،}وفَاِكهٍض تأَر أَيِظلُِّني واٍء تمس أَي

لَما الَ أَعاِب اِهللا مِفي ِكت ١٢٧٥قُلْت. 
 ِبيعِن الشقَالَ  ،وع :     ه سلَيو ِليع ابحأَصِد اِهللا وبع ابحكْت أَصرالِْعلْـِم  أَد ٍء ِمنيِلش م

أَي سماٍء تِظلُِّني وأَي أَرٍض تِقلُِّني      : وكَانَ أَبو بكٍْر يقُولُ     : قَالَ  ،أَكْره ِمنهم ِلتفِْسِري الْقُرآنِ   
لَما الَ أَعاِب اِهللا مِفي ِكت ١٢٧٦.إذَا قُلْت 

ِإنَّ ِمن الِعلِْم أَنْ تقُولَ ِلما الَ تعلَم اللَّـه          : فَقَالَ  ،لَِّهدخلْت علَى عبِد ال   : قَالَ  ،وعن مسروقٍ 
لَمِه     ،أَعِبيقَالَ ِلن ـا             :  � ِإنَّ اللَّهشيِإنَّ قُر كَلِِّفنياملُت ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م

    ِبيوا النا غَلَبلَم � صعتاسهِ ولَيا عقَالَ  ،و " :         ـفوسِع يـبٍع كَسـبِبس ِهملَيي عأَِعن ماللَّه
حتى جعلَ أَحدهم يرى ما بينـه وبـين   ،فَأَخذَتهم سنةٌ أَكَلُوا ِفيها الِعظَام واملَيتةَ ِمن اجلَهدِ       

ِإنْ : ربنا اكِْشف عنا العذَاب ِإنا مؤِمنونَ فَِقيلَ لَه         : الُوا  قَ،السماِء كَهيئَِة الدخاِن ِمن اجلُوعِ    
فَذَِلك قَولُـه   ،فَانتقَم اللَّه ِمنهم يوم بدرٍ    ،فَدعا ربه فَكَشف عنهم فَعادوا    ،كَشفْنا عنهم عادوا  

  ١٢٧٧"ماُء ِبدخاٍن مِبٍني ِإلَى قَوِلِه جلَّ ِذكْره ِإنا منتِقمونَفَارتِقب يوم تأِْتي الس: تعالَى 
ثُم ،"لَا أَعلَم   " عن شيٍء فَقَالَ    ،سِئلَ سِعيد بن جبيرٍ   : وعن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي سلَيمانَ قَالَ        

عن عِلي رِضي اللَّه عنـه  ،وذَكَر الشعِبي"  ِإني أَعلَم :ويلٌ ِللَِّذي يقُولُ ِلما لَا يعلَم  : " قَالَ  
وما : فَِقيلَ لَه   " ما أَبردها علَى الْكَِبِد     ،ما أَبردها علَى الْكَِبدِ   : " أَنه خرج علَيِهم وهو يقُولُ      

 " اللَّه أَعلَم : علَمه أَنْ تقُولَ ِللشيِء لَا ت: " ذَاك ؟ قَالَ 
ولَأَنْ يِعـيش   ،يا أَهلَ الِْعراِق ِإنا واللَِّه لَا نعلَم كَِثريا ِمما تسأَلُونا عنه          : " وعِن الْقَاِسِم قَالَ    

نْ يقُولُ علَى اللَِّه ورسوِلِه ما لَـا        الْمرُء جاِهلًا ِإلَّا أَنه يعلَم ما افْترض اللَّه علَيِه خير لَه ِمن أَ            
 لَمع١٢٧٨"ي  

                                      
 صحيح لغريه) ٣٠٧٣١)(٥٠٠ / ١٥ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٢٧٥
 صحيح لغريه) ٣٠٧٢٧) (٤٩٩ / ١٥ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٢٧٦
  )٤٨٢٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٧٧
  )٩٩٨(جاِمع بياِن الِْعلِْم - ١٢٧٨
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فَِقيلَ " لَا أَدِري : " عن فَِريضٍة ِمن الصلِْب فَقَالَ ،سِئلَ ابن عمر: " وعن مجاِهٍد قَالَ 
  ؟ فَقَالَ       : لَه هِجيبأَنْ ت كعنا مرِ     : " فَمدا لَا يمع رمع نِئلَ ابِري   : ي فَقَالَ   سلَـا أَد
"١٢٧٩ 

ِإذَا ترك الْعاِلم لَا أَعلَم فَقَـد أُِصـيبت         " ،قَالَ ابن عباسٍ  : وعن يحيى بِن سِعيٍد قَالَ      
 قَاِتلُه١٢٨٠"  م 

ا مـا كَـانَ     صِحبت ابن عمر أَربعةً وثَلَاِثني شهرا فَكَِثري      : وعن عقْبةَ بِن مسِلٍم قَالَ      
تدِري ما يِريد هؤلَاِء ؟ يِريدونَ      : " ثُم يلْتِفت ِإلَي فَيقُولُ     " لَا أَدِري   : " يسأَلُ فَيقُولُ   

        منهِإلَى ج ما لَهرا ِجسنورلُوا ظُهعجأَنْ ي "    داوو دقَالَ أَب ":     لَمعا لَا يِل ِفيمجلُ الرقَو
 " أَعلَم ِنصف الِْعلِْم لَا :

 اِجزقَالَ الرو: 
هِمن ِعلْم كدِعن كُني لَمو هنع ِئلْتا سم ِهلْتفَِإنْ ج 

 فَلَا تقُلْ ِفيِه ِبغيِر فَهٍم ِإنَّ الْخطَأَ مزٍر ِبأَهِل الِْعلِْم
سا تا ِلي ِبمم رالْأَم ذَاك اكيقُلْ ِإذَا أَعوربخ هنأَلُ ع 

 ١٢٨١فَذَاك شطْر الِْعلِْم عِن الْعلَما كَذَاك ما زالَت تقُولُ الْحكَما
 . وفيما ذكر يكفي ويشفي ،والكالم يف ذكر أقاويل الصحابة والسلف يطول

 : اخلالصة
  . �وعلى لسان رسوله ،القائل بال علم مذموم أبداً يف كتاب اهللا )١(
 . د وال يصلح يفس،القائل بال علم )٢(
 .عدم املعرفة ليس عيباً وال نقصاً يف حق املعلم  )٣(

                                      
 صحيح ) ٩٩٦(جاِمع بياِن الِْعلِْم  - ١٢٧٩
  )١٠٠٢(جاِمع بياِن الِْعلِْم  - ١٢٨٠
 حصحي ) ١٠٠٥(جاِمع بياِن الِْعلِْم - ١٢٨١
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ليس سبباً مقنعاً يف متريـر املعلومـات        ) ال أدري   ( احلياء واخلجل من قول      )٤(
 اخلاطئة على الطالب 

 .ويؤكد عليه ،جيب على املعلم أن يغرس هذا املبدأ يف نفوس طالبه )٥(
 . جزء من العلم . قول ال أعلم  )٦(
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معلِّماً اختاره اهللا تعاىل لتعليم البشرية دين اهللا وشريعته اخلامتـةَ            � لقد كان رسول اهللا     
،فاختار اهللا سـبحانه لنشـِره      )دين اهللا تعاىل  (واخلالدةَ،وليس يف الدنيا أغلى على اهللا من        

 .لسالموتعليِمه أفضلَ األنبياء والرسل حممداً عليه وعليهم أفضلُ الصالة وا
 وكان هذا املُعلِّم املصطفى من اهللا تعاىل لتبليغ شريعِته للناس،معلِّماً مبظهِره ومخبِره،وحاِله            
ومقاِله،ومجيع أحواِله،فتكاملُ شخصيِته الشريفة أسلوب معلِّم للمتعلِّمني أن يكونوا كمثاِله          

 .الشريف وهدِيه املُنيف 
 ذاتـه متكاِمـل احملاِسـن عقـالً وفضـالً،وعلماً           ومن أهم صفاِت املعلِّم أن يكون يف      

ــةً ولَياقةً،وحركــةً وســكوناً،وِطيب حــديٍث،وذكاَء  ــةً،ومنظراً ورواًء،ولَباق وحكم
 ...رائحٍة،ونظافةَ ثياٍب،ومجالَ طَلْعٍة،وحسن منِطٍق وتصرٍف وإدارٍة 

على حسٍن واكتمـال،فهو    على أمتِّ وجٍه وأ    � وقد كان كلُّ هذا يف ذاِت الرسول املُعلِّم         
تتمثَّل فيه غايـةُ التعلـيم       � معلِّم بذاِته الشريفة النموذجية لكل متعلِّم ومسترِشد،فهو        

بأساليِبه املختلفة،ألن كلَّ تلك الوسائل واألساليب تتوجه ألن يكون املسلم محقِّقاً لقوله            
غايةُ الغايـات مـن      �  اجلامع فيه    ،فهذا الكمالُ )كنتم خري أمٍة أُخِرجت للناس    : (تعاىل  

مجيع األساليب،وزبدةُ التعليم والتهذيب،ولقد حِظيت ذاته الشريفة بأعلى الثنـاء العزيـز            
 ).وإنك لَعلى خلٍُق عظيم: (الفريد،املؤكَّد من اهللا تعاىل كلَّ التأكيد،بقوله تعاىل 

عليم،وأي معلٍِّم أثَّر يف البشرية تأثريه،وتقبل      فال غرابةَ أن تعد حماِسنه الشريفة من أساليب الت        
الناس  على اختالف ألواِنهم وألسنِتهم  دينه وشريعته؟ واختذوه القدوة واألسوةَ احلسنةَ يف              
سائر شؤوِن احلياة سوى هذا الرسول الكرمي والنيب العظيم،عليه من اهللا أفضـلُ الصـالة               

  ١٢٨٢.والتسليم 

                                      
 )١٧١ / ١ (-وأساليبه يف التعليم أليب غدة �الرسول املعلم  - ١٢٨٢
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ومـا تركـت أكثـر ممـا     ،يف التربية والتعليم   �زء يسري من سريته     ج،إن ما طالعته آنفاً   
ور ال يدرى أوله    ،ودللتك على ينبوع ال ينضب    ،وحسيب أين مهدت السبيل لك    ،ذكرت

فهو لعمر اهللا األسوة احلسنة     ،فشمر عن ساعد اجلد واسنت مبن أمرنا باالستنان به        ،من آخره 
 ويطلبوا غريها وهي    � ة نبيهم لمونا عن سن  وإنه ملن املؤسف أن يعدل مع     . والسراج املنري   

 هائل من الفوائـد التربويـة       ولو تقصينا كثرياً من اآلثار النبوية خلرجنا بكم       .دوا مبراحل 
 .ولكن نشكو إىل اهللا ضعف مهتنا وقلة علمنا ،والتعليمية

قـدمت  ،كألا قدمت لك أغلى ما متل     ، ق عليك آماالً كبرية     إن األمة تعلِّ  .. أخي املعلم   
أم ،هل سترعاها وتؤدي ما اؤمتنت عليـه      ،فماذا ستفعل فيها  ،وفلذة كبدها ،لك مثرة فؤادها  

 ماذا ؟
 قَالَ رسولُ اِهللا   : فعن عبِد اِهللا بِن عمر، قَالَ     ، ولعل احلديث التايل يغين عن كثري من الكالم       

�  " :      نئُولٌ عسم كُلَّكُماٍع، ور أَلَا ِإنَّ كُلَّكُم          ـوهـاِس ولَـى الناٍع عر ِتِه، فَالْأَِمريِعير 
مسئُولٌ عن رِعيِتِه، والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه، وامـرأَةُ الرجـِل                

        و ،مهنئُولَةٌ عسم ِهيلَِدِه ووا وِلهعِت بيلَى بةٌ عاِعير      ـوهِدِه وياِل سلَى ماٍع عِل رجالر دبع
  ...١٢٨٣" مسئُولٌ عنه، أَلَا كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه 

وقـدموا هلـم    ،وعلموهم العلـم واألدب   ، أال فاتقوا اهللا يف أوالد املسلمني وال تغشوهم       
 .املستقبل وعليهم تقوم األمة النصيحة وال تبخلوا عنهم بشيء فهم عماد 

وصلى اهللا وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماُ كثرياً إىل             .. واهللا أعلم   
 . واحلمد هللا رب العاملني يف األوىل واآلخرة ،يوم الدين

 
�������������� 

                                      
 )٥١٨٨ (- املكرت -وصحيح البخارى ) ٨٣٣٠) (١٥٥ / ١١ (-شعب اإلميان  - ١٢٨٣
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