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 حتوىالمُ  الصفحة

 الُمقدِّمة ٚ
 (عاـ بشكؿ) التعميـ في  اهلل رسوؿ أساليب ٜ
 .الشريفة بذاتيتو  تعريفو ذلؾ ومف وبمؤىٍّالتو بالمعمٍّـ التعريؼ (ٔ ٜ
 .بمظيره وىيئتو و تعميم (ٕ ٜ
 .تعميـ بالقدوة الحسنة()ال العظيـ ؽِ مُ الحسنة والخُ  بالسيرةِ  تعميمو  (ٖ ٔٔ
 .عمى ما حدث أمامو قراربالسكوت واإل تعميمو  (ٗ ٖٔ
 .(ال يضر   الجيُؿ ِبوِ و )عف عمـٍ ال ينفع   تنفيُرهُ  (٘ ٖٔ
ـُ بالِفعؿ والعمؿ( اعتماده  (ٙ ٗٔ  .الشرح العممي )التعمي
 ةالعقمي الُمحاَكَمةِ  أىّمّية عمى والتربوية التعميمية أساليبو في  تأكيده ٙٔ
 .بالحوار والمساءلة تعميمو  (ٚ ٙٔ
 .بالموازنة العقمية تعميمو  (ٛ ٛٔ
 بالقياس. تعميمو  (ٜ ٕٓ
 .بالتشبيو وضرب األمثاؿ تعميمو  (ٓٔ ٕٓ
 لطبيعِة وظروِؼ وقدراِت المتمقِّيف مراعاتو  ٕٕ
 .بالمتعمٍّميف واألناة معيـ رفقو   (ٔٔ ٕٕ
 .الشرائع بالتدريج تعميمو  (ٕٔ ٖٕ
 .في التعميـ االعتداؿ والبعد عف اإلمالؿ رعايتو   (ٖٔ ٕٗ
 إلعطاء المعمومة مباشرًة بسبب عدـ مناسبة ظرؼ المتمّقي. تركو  (ٗٔ ٕ٘
  .ميفالفروؽ الفردية في المتعمٍّ  رعايتو   (٘ٔ ٕٙ
 )مراعاة الفروؽ الخاّصة بالمكانة االجتماعية( ٕٚ
 في تأكيد الكالـ أساليبو  ٜٕ
 مضمونو.القوؿ لتأكيد  كراره تَ   (ٙٔ ٜٕ
 التَّعميـ بالقسـ تنبييًا منو إلى أىمية ما يقوؿ وتقوية لمحكـ وتأكيدًا لو. تأكيده   (ٚٔ ٜٕ
 .انتباه السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب لتأكيد االنتباه واالىتماـ بما يخبره بو إثارتو   (ٛٔ ٖٓ
 والفيـ الِحفظ عمى الطالب ُتعيف التي و أساليب ٖٔ
 .األمر ثـ تفصيمو إجمالو   (ٜٔ ٖٔ
 .المعدودات ثـ تفصيميا دِ لعدَ  إجمالو   (ٕٓ ٖٔ
 .وحفُظو عميو التركيزُ  ينبغي لما  إشارتو (ٕٔ ٕٖ
 .الكتابة وسيمة في التعميـ والتبميغ ونحوىما اتخاذه   (ٕٕ ٕٖ
 مخّطط تمثيمي لسير المعمومات مف الحواس إلى عقؿ اإلنساف وصواًل التخاِذ القرار ٖٖ
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 توىالُمح الصفحة
 المتاحة اإليضاح وسائؿ باستخداـ  تعميمو ٖٗ
 .الرسـ عمى األرض والترابتعميمو ب  (ٖٕ ٖٗ
 .الكالـ توضيح عمى ُيعيف ما رفعب تعميمو   (ٕٗ ٖٗ
 .المنبر مف وسائؿ اإليضاح والعرض اتخاذه   (ٕ٘ ٖٗ
 في التعميـ الجسد غةِ لُ مف   استفادتو ٖٙ
 .عميـشارة في التبيف القوؿ واإل جمعو   (ٕٙ ٖٙ
 .ر جمستو وحالوية بتغييَّ باألىمٍّ  إشعاره   (ٕٚ ٖٙ
 .الّتفاعؿ المناسب مع الموضوع تفاعمو   (ٕٛ ٖٚ
 يفبِّ رَ والمُ  لمدُّعاة أساليب ُمِيّمة ٖٛ
 .كّؿ مف سِمع منو بالتبميغ عنو تكميفو   (ٜٕ ٖٛ
 مف ىـُ الد عاة؟  ٖٛ
 دعوة بالتبشير والعبادة بالتيسير.ال  (ٖٓ ٜٖ
 .المناسبات العارضة في التعميـ انتيازه   (ٖٔ ٕٗ
 لمجانب العاطفي في التعميـ. استثماره   (ٕٖ ٕٗ
 .انتباىو إلثارة ِمنكبو أو المخاَطبِ  بيد  إمساُكو ذلؾ ومف    ٕٗ
 باالىتماـ. الُمخاَطبَ  إشعاره     ٖٗ
 .وكباًرا صغاًرا وأتراحيـ أفراحيـ مع والتفاعؿ أصحابو  مالطفتو    ٖٗ
 .بالوعظ والتذكير مو تعمي  (ٖٖ ٗٗ
 .وبياف الفرؽ بيف وظيفة الواعظ المذكر ووظيفة المعمـ الفقيو إيضاح جانب )التذكير( في تعميـ النبي  ٘ٗ
 .بالترغيب والترىيب تعميمو   (ٖٗ ٙٗ
 .وأخبار الماضيف صِ صَ بالقَ  تعميمو   (ٖ٘ ٙٗ
 .بالممازحة والمداعبة تعميمو   (ٖٙ ٚٗ
 .عميـ إذا اقتضت الحاؿ ذلؾفي الت وتعنيفو  وغضب  (ٖٚ ٜٗ
 .أخطائيـفي الكالـ عند التنبيو عمى  وتعريضو  –لغير ضرورة  – المخالفات يتشيير بمرتكبالعدـ  (ٖٛ ٜٗ
 آخر العالج الكيّ  –الضرب في العممية التربوية  ٔ٘
 ؟التربوية العممية في الّضرب يكوف متى  (ٜٖ ٔ٘
 .قطّ  َب رسوؿ اهلل رَ ما ضَ   (ٓٗ ٕ٘
 ة؟الّضرب في العممية التربوي يكوف كيؼ  (ٔٗ ٕ٘
 التعامؿ مع األسئمةفي  رسوؿ اهلل فقو  ٖ٘
 .أصحابو باإلفادة دوف سؤاؿ منيـ ابتداؤه   (ٕٗ ٖ٘
 .والنوائب الحوادث مف ييم يـ عّما السؤاؿ عمى أصحاَبو تحريضو   (ٖٗ ٖ٘
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 الُمحتوى الصفحة
 .السائؿ عما سأؿ عنو إجابتو   (ٗٗ ٗ٘
 .ا سأؿ عنوأكثر ممّ السائؿ ب جوابو   (٘ٗ ٗ٘
 .يافظِ حِ وتسييؿ السائؿ إلى غير ما سأؿ عنو لحكمة بالغة أو لتبسيط اإلجابة  لفتو   (ٙٗ ٗ٘
 .السؤاؿ مف السائؿ إليفاء بياف الحكـ استعادتو   (ٚٗ ٘٘
 .أصحابو ليكشؼ ذكاءىـ ومعرفتيـ سؤالو   (ٛٗ ٘٘
 .ولُيظير فضمو إذا أصاب مـ ليقابمو بالثناء عميوـ بشيء مف العِ العالِ  امتحانو   (ٜٗ ٘٘
 .السَّاِمع ليعَمَموُ  السائؿ يجيُمو ماال العاِلـ سؤاؿِ  جوازُ   (ٓ٘ ٘٘

٘ٙ 
 لحمؿ السامع عمى االستكشاؼالشيء  بيامو إ  (ٔ٘

 (.استثمار عامؿ التشويؽ في التشجيع عمى البحث والتَّعم ـ الذاتي)
 بتعميـ النساء واىتمامو  تعميمو لما ُيستحيا مف ِذكره ٚ٘
 .التمييد المطيؼ عند تعميـ ما قد يستحيا منو تمييده   (ٕ٘ ٚ٘
 .شارة في تعميـ ما يستحيا منوبالتعريض واإل اكتفاؤه   (ٖ٘ ٚ٘
 .بتعميـ النساء ووعظيف اىتمامو   (ٗ٘ ٛ٘
 بعض الضوابط الشرعية التي يجُب مراعاتيا عند تعميـ النساء.       ٛ٘
 بإعداد الكوادر وتطويرىا اىتمامو  ٕٙ
 .لمصفات والكفاءات المطموبة في توّلي المياـ والمسؤوليات توضيحو   (٘٘ ٕٙ
ُدوا َأفْ  َقْبؿَ  َتَفقَُّيوا  ٕٙ  .ُتَسوَّ

ٕٙ 
يػػػة وصػػػ اسػػػتثمار الظػػػروؼ وابتعاثػػػو   (ٙ٘ واًل لتحصػػػيؿ االكتفػػػاء البعػػػوث سػػػعًيا لمتطػػػوير ابتػػػداء بمحػػػو األمٍّ

 .الذاتي مف مختمؼ االختصاصات
 مٍّية وتعميـ الكتابةبمحو األ اىتمامو  ٕٙ
 بعًضا مف أصحابو إلى ُجَرش في اليمف ليتعمَّموا صنع الدّبابات والمنجنيقات. ابتعاُث النبي  ٖٙ

ٖٙ 
ومػف ذلػؾ  مػـجابػة فػي أمػور العِ بػو عمػى اإلئؿ عنػو ليدرٍّ الصحابي بػالجواب عمػا ُسػ تفويضو مف ذلؾ   (ٚ٘

 بًا ليـ وتعميمًا.لبعض أصحابو بأف يقضي بيف يديو تدري أيضًا أمره 
 .اتغالمّ  بعضِ  ـبعض أصحابو بتعم   ه أمرُ ومف ذلؾ   (ٛ٘ ٖٙ
 الجماعّية األعماؿ لصالح النبوية ِمَف التوجييات ٗٙ
 .بالتطاوع فيما بينيـ وصحابَ أ ه أمرُ  (ٜ٘ ٗٙ
 كِره عمى سعِيو.نسبُة الفضؿ لصاحبِو وشُ ب أمُرُه  (ٓٙ ٘ٙ
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 ُمقدِّمةال

ػػػٌص  ىػػػذا الكتػػػاب فػػػي إطػػػار ُسػػػّنة سػػػيٍّد المرسػػػميف  ،التعمػػػيـالتربيػػػة والػػػدعوة و  ؽ بطرائػػػؽتتعمَّػػػ ضػػػراتٍ محال ممخَّ
)الرسػوؿ المعمٍّػـ وأسػاليبو فػي التعمػيـ( لمشػي  عبػػد  مػف كتػػاببشػكؿ أساسػي فكرتيػا وثمػُث مضػمونيا  مسػتقاةٌ 

 .وزيادة باختصاٍر وتصر ؼٍ  -رحمو اهلل  -الفتاح أبو غدَّة 
 [ٕٔ]األحزاب:  چی  ی  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی        وئ  ۇئ        ۇئ چ قاؿ تعالى: 

 ولكػػػف ُمَتَعنٍّتػػاً  وال ُمَعنٍّتػػاً  َيبعثنػػػي لػػـ اهلل إفَّ "أّنػػػو قػػاؿ:  رسػػوؿ اهلل  عػػفوروى اإلمػػاـ مسػػِمـ فػػي صػػػحيحو: 
عمينػا )معمٍّمػيف وُدعػاة(  بَ عمٍّـ وَجػنفسو بػالمُ  ؼُ صِ نا يدوتُ نا وقُ سوتُ اهلل أُ  ولّما كاف رسوؿُ  ُٔميسٍّرًا" ُمَعمٍّماً  َبَعثَني
وداعيػًا إلػى اهلل، وكيػؼ كانػت أسػاليبو ومربًٍّيػا عمٍّمػًا و مُ فاتو وأخالقُػكيػؼ كانػت ِصػ وىديػوِ  وِ في ُسننِ  رَ أف ننظُ 
 التعميـ.التربية والدعوة و  في وُطرقو 

يختار فػي تعميمػو  حيُث كاَف  و ألوانًا كثيرةف الحديث ألصحابكاف يموٍّ  ِمـ أّنو ومف درس ُكتب السنَّة عَ 
ىا تثبيتػًا لمعمػـ فػي يا إلى فيمػو وعقمػو وأشػدَّ ب وأقربَ خاطَ عيا في نفس المُ وأوقَ مف األساليب أحسَنيا وأفضَميا 

  التػي سػبؽ فييػا ِتمػؾ ،والتربيػة والتعمػيـ الػّدعوةفػي  ج ألسػاليبو وطرقػو و. وفيما يمي سنعِرض نمػاذِ ذىن
 بقروٍف كثيرة. والتعميـِ  لتربيةِ ا مماءَ عُ 

 :اٌت ميمَّةتوضيح
  ُعاـ   و القارئ بشكؿٍ مضمونُ  اعتمدنا االختصار واإليجاز ما أمكف واخترنا مف األمثمة الحديثية ما ينفع 

 .تعميميّ تربوّي و إضافة لكونو مثااًل عمى أسموٍب ه( لغيرِ  وِ )في وعِظ نفسو وفي وعظِ 
  ولـ نورد إاّل ما أجاز العمماء االستدالؿ بو.قمنا بتخريج األحاديث بالكامؿ 
 واقتصػػرنا عمػػى إيصػػاليا ُتخَتصػػر فػػي عنػػواف الفقػػرة الػػذي ميزنػػاه بمػػوف غػػامؽ  ود  الفكػػرة الرئيسػػة التػػي َنػػ

 توضػػػيح فوائػػػػدىا و ثارىػػػػاأّمػػػػا لألسػػػػاليب والطػػػػرؽ التربويػػػة والتعميميػػػػة،  بسػػػػيط ومػػػوَجز شػػػرح وتفصػػػػيؿ
ػػو التربػػوي الػػذي سػػيدرٍّس ىػػذا المختصػػر باإلضػػافة لالستفاضػػة فػػي شػػرحيا فقػػد بعػػد أف  تركنػػاه لمموجٍّ

 .عمى ذلؾ وعينُ زنا الشرح ببعض المالحظات والفوائد التي تُ عزَّ 
لػذا فنّنَنػا وىػذا جيػُد بشػٍر غيػُر معصػوـ، ىذا ومػا كػاف مػف توفيػؽ فِمػَف اهلل ومػا كػاف مػف زلػٍؿ فمػف أنفسػنا، 

أف ُيراسػػمنا مػػف خػػػالؿ  ،ى أو فكػػرٌة ُيمكػػف أف تُثػػري المػػػادَّةمالحظػػٌة عمػػى المحتػػػو  لديػػوف نطمػػب مػػف كػػؿٍّ َمػػػ
/محمػػػػػد أبػػػػػو النصػػػػػر :/خػػػػػادـ الكتػػػػػاِب والسػػػػػنَّة   .غالؼودة عمى الاالتصاؿ الموج بياناتِ 

                                                           
 ًدا عمى الّناس أدِخُؿ عمييـُ المشقََّة وأضيٍُّؽ عمييـ. )وال ُمَتعنًٍّتا(: وال أتكمَُّؼ ذِلَؾ مف نفسي.)ُمعنًٍّتا(: أي ُمشدٍّ  ٔ
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 (بشكؿ عاـ) في التعميـِ  أساليب رسوؿ اهلل 

 :(بذاتيتو الشريفة  تعريفو ومف ذلؾ) التومؤىِّ بالتعريؼ بالمعمِّـ و   (ٔ

ـ أّنو سيشد  ا ُيعممّ م (مَثاًل  خُبراتوشياداتو و بعض خصائصو وعمومو ) مف التعريؼ بالمعمٍّـ وِذكرِ  حيث البدّ 
 ـ.سيو الموضع المناسب في نف ـىأستاذَ  ، ويدفعيـ لكي ُينزلوابما يقوؿ ثقتيـ ويزيد ،الطمبة نتباها

 .بنفسو المعمٍّـ عرٍّؼأف يُ  فنف لـ يتيسر فال مانع مف ،عمٍّـ بالتعريؼ بوالمُ  واألفضؿ أف يقوـ غيرُ 

أنػا النبػي  ال "بالّنػاس  ونػادىيػوـ ُحنػيف وقػؼ  رسػوؿ اهلل مػف أّف  التٍّرِمػذيّ رواه البخاري ومسمـ و  ما :مثاؿ
 ب"مِ المطَّ  ب أنا ابف عبدِ ذِ كَ 

 كثيًرا بيذا الجانب. فيـ كانوا ييتّموف يـ،بين المعروؼِ ونسبو بأصمو يذكٍّر العرب  فقد كاف 

 :بمظيره وىيئتو  وتعميم (ٕ

ِـّ ، وأحواِلػ و، وجميػعِ و ومقاِلػخبػره، وحاِلػومَ  مػًا بمظيػره، معمٍّ لمنػاس ة اهللشريع وتبميغفي  كاف فقد   ومػف أىػ
ياقة، ولَ  لباقةً ، ٔواءً رُ منظرًا و ، ةكمَ ممًا وحِ عِ عقاًل وفضاًل، )فتكامؿ المحاسِ و مُ اتِ أف يكوف في ذ ـصفات المعمِّ 

دارةوتصػػر   ؽٍ سػػف منِطػػحُ  ،طمعػػة اؿوجمػػ ثيػػابٍ  نظافػػةَ ، ٕذكػػاَء رائحػػةٍ و  ديثٍ حػػ ، طيػػبَ اوسػػكونً  حركػػةً   (...ؼ وا 
ف كانت ىذه الصػفات مّمػا تُ  بػالمعجزات مػف ربِّ  دُ المرسػميف المؤيَّػ حمػد فػي رسػوؿ اهلل وىػو سػيدُ وتُ  عػدُّ وا 

 .آكَد وأكثربصورٍة غيره واجبٌة ومطموبة  مفالعالميف فيي 

ـْ : "وفي ىذا يقوؿ  ـْ َحتَّى َتُكوُنواإنَُّك ، َوأْصِمُحوا ِلَباَسُك ـْ ، َفأْصِمُحوا ِرَحالُك ـْ ـْ َشاَمٌة  َقاِدُموَف َعَمى إْخواِنُك َكأنَُّك
 .رواه َأُبو داود بنسناٍد حسفٍ  "؛ فِنفَّ اهلل اَل ُيِحب  الُفْحَش َواَل التََّفح شفي النَّاسِ 

 اْلَوْجػِو، َحَسػفَ  ِإال َنِبيًّػا المَّػوُ  َبَعػثَ  َمػا: "قَػاؿَ  َقتَػاَدَة، َعفْ بقات في الشمائؿ وابف سعد في الط التٍّرِمذيّ وقد أورد 
ْوِت، َحَسفَ  ْوتِ  َحَسفَ  اْلَوْجِو، َحَسفَ  _ َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى_  َنِبي ُكـْ  َوَكافَ  الصَّ  ."الصَّ

 حديث صحيح رواه أبو داود. ."َكاَف َلُو َشْعٌر َفْمُيْكِرْمُو َمْف "  :َقاؿَ  َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  َعْف َأِبى ُىَرْيَرَة و 

                                                           

واُء: ٔ  .والَجماؿ الَبياء في الَمْنظر ُحْسفُ  بالضـ الر 
 وحسبي!!  العمـ لطمبة طيبٌ  أّنيا عمى تُباع التي المنفٍّرة الكريية الروائح مف التحذير مف البدّ  الرائحة ذكاء نذكر وعندما ٕ
 الوكيؿ ونعـ اهلل
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في صناعة االنطباع األوؿ عف المعمٍّـ  ظيُره مف ُميمَّات األمور التي تساىـلباس المعمٍّـُ وم :(ٔ) مالحظة
َب ، لػػذلؾ وَجػػالُمخػػاطبيفبػػيف و و قػػد يتسػػبب ببنػػاء حػػواجز أو كسػػرىا بينػػمظيػػر المعمٍّػػـ و  ،فػػي أذىػػاف الَطَمبػػة

 .ُعرفيـ مف غير مخالفٍة لمشرعو  الُمخاَطبيف عمى الُمعمٍّـِ أف يعتني بيذا الجانب وأف يختار ما ُيناسُب حاؿَ 

رسػػمي ال يتناسػػب  أنيػػؽٍ  المجاىػػديف عمػػى الجبيػػات أف يػػأتييـ بمبػػاسٍ  ال ُيعقػػؿ لداعيػػٍة شػػاب يػػزورُ  :مػػثاًل ف
بػػػّزة العسػػكرية التػػػي تشػػػعر المجاىػػػد بقػػػرِب ! بػػػؿ لعػػػّؿ األنسػػػب فػػػي مثػػؿ ىػػػذه الحػػػاالت أف يرتػػػدي ال!وحػػاليـ

 .الداعية منُو وبتفاُعمِو معو

اهلل ورسػػوُلو،  بيػػا حجػػاِب الشػرعي عمػػى الصػػفِة التػي أمػػرالوكػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لضػرورِة التػػزاـ المعمٍّمػػات ب
ي بعيدٌة ، فكيؼ تتحّدُث عف لمطالبات عف الِحشمة وىفيّف القدوة والمثاؿ الذي سينطبع في أذىاف الطالبات

 عنيا كؿَّ البعد!!!

وكذلؾ مف األخطاء الشائعة انتقاؿ بعض الدعاة المجاىػديف مػف عمػى الجبيػات لمعمػؿ الػدعوي فػي أوسػاط 
 تعطي انطباًعا سمبًيا لدى الُمخاطبيف ... منفٍّرة المدنييف بشعوٍر ثائرة وبييئةٍ 

 :يخػػػالُؼ صػػػريا أمػػػر النبػػػيِّ مػػػع أّف ىػػػذا  !!! أّف بعضػػػيـ ظػػػّف أف ىػػػذا مػػػف الػػػديف المصػػػيبةَ  ولعػػػؿّ 
فَػػَرَأى َرُجػػاًل َشػػِعثًا قَػػْد َتفَػػرََّؽ َشػػْعُرُه  قَػػاَؿ َأَتاَنػػا َرُسػػوُؿ المَّػػِو  -رضػػي اهلل عنيمػػا  – َعػػْف َجػػاِبِر ْبػػِف َعْبػػِد المَّػػوِ ف 

َأَما َكػاَف َىػَذا َيِجػُد  "ْيِو ِثَياٌب َوِسَخٌة َفَقاَؿ َوَرَأى َرُجاًل  َخَر َوَعمَ  ". َأَما َكاَف َيِجُد َىَذا َما ُيَسكٍُّف ِبِو َشْعَرهُ " َفَقاَؿ 
 .النَّسائيّ حديث صحيح أبو داود و ."َماًء َيْغِسُؿ ِبِو َثْوَبُو 

فػي المسػجد،  كاف رسوؿ اهلل " قاؿ:  -رحمو اهلل  - يسارٍ  بفِ  عطاءِ  وأخرج مالؾ في الموّطأ ُمرساًل عف
يػأُمُره بِنصػالِح شػعره ولحيتػو، ففعػؿ،  وُ بيػده، كأنَّػ ليػو رسػوؿ اهلل فدخؿ رجؿ ثػائَر الػرْأس والمحيػة، فَأشػار إ

ـْ وىو ثاِئُر الرأس، كأنَّ : ثـ رجع، فقاؿ رسوُؿ اهلل   ."شيطاف وُ َأليس ىذا خيرًا ِمف َأف يأتَي أحُدُك

 

 مػومعمِّ  يات وأسػاليبسػموكمظيػر و الطالب بالالوعي يػتقّمص الكثيػر مػف ليعَمـ األستاذ أّف  :(ٕ) مالحظة
 .ٔمف معمٍّمو أشد  تأثيرًا في الطالب مف العمـ الذي يتعممو ولعّميا)كطريقتو في الكالـ والحركة وغير ذلؾ( 

  

                                                           
 .المنياج ىذا غيرِ  في ولقد أفردنا لمصفات الخاّصة بالمعمٍّـ محاضرة مستقمَّة ٔ
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   :(التعميـ بالقدوة الحسنة) العظيـ ؽِ مُ والخُ  الحسنةِ  بالسيرةِ  تعميمو  (ٖ

نَّ "االعتصاـ (  رحمو اهلل في كتابو ) ماـ الشاطبيّ قاؿ اإل و و القرآف ألنّ قُ مُ خُ والسػالـ  ما كاف عميو الصالةوا 
 زَ أبػرَ  فػي التعمػيـ ىػذا األسػموبولّمػا كػاف  "فقومو عمى و و وعمَ مِ ـ الوحي عمى نفسو حتى صار في عمْ حكَّ 

بيػػػػذا  ورد فػػػػي سػػػػيرتو  فقػػػػد يعجػػػػز المتتبٍّػػػػع عػػػػف جمػػػػع مػػػػا وأكثرىػػػػا اسػػػػتعمااًل فػػػػي تعميماتػػػػو أسػػػػاليبو 
 .لكثرة ذلؾ الخصوص

 قػػػاؿ: اهلل  عبػػػدِ  بػػفِ  عػػػف جػػػابرِ ود ـ وأبػػو داروى مسػػػمِ مػػا  :واضػػػعو ومبادرتػػػو فػػػي ت دَ رَ ِمّمػػػا وَ  مثػػػاؿ:
 َفَحكََّيػػا ُنَخاَمػػةً  اْلَمْسػِجدِ  ِقْبمَػةِ  ِفػػي فَػَرَأى ،َٔطػػابٍ  اْبػفِ  ُعْرُجػوفُ  َيػػِدهِ  َوِفػى َىػػَذا، َمْسػِجِدَنا ِفػي  المَّػػوِ  َرُسػوؿُ  َأَتاَنػا

َـّ  ،ِباْلُعْرُجوفِ  َـّ  َفَخَشػْعَنا،: قَػاؿَ  "َعْنػُو؟ المَّػوُ  ُيْعػِرَض  َأفْ  ُيِحػب   َأي ُكػـْ " :اؿَ َفقَػ َعَمْيَنػا َأْقَبػؿَ  ثُػ  َأفْ  ُيِحػب   َأي ُكػـْ " :قَػاؿَ  ثُػ
َـّ  َفَخَشػْعَنا،: قَػاؿَ . "َعْنػُو؟ المَّػوُ  ُيْعِرَض   َرُسػوؿَ  َيػا َأي َنػا اَل : ُقْمَنػا قَػاؿَ . "َعْنػُو؟ المَّػوُ  ُيْعػِرَض  َأفْ  ُيِحػب   َأي ُكػـْ ": قَػاؿَ  ثُػ

 َوْلَيْبُصػؽْ  َيِمينِػِو، َعػفْ  َوالَ  َوْجِيػوِ  ِقَبػؿَ  َيْبُصػَقفَّ  فَػالَ  َوْجِيػوِ  ِقَبػؿَ  المَّػوَ  فَػِنفَّ  ُيَصػمٍّى قَػاـَ  ِإَذا َأَحػَدُكـْ  فَػِنفَّ " :َقاؿَ . المَّوِ 
َـّ  - ".َٕىَكَذا ِبَثْوِبوِ  َفْمَيُقؿْ  َباِدَرةٌ  ِبوِ  َعِجَمتْ  َفِنفْ  اْلُيْسَرى ِرْجِموِ  َتْحتَ  َـّ قػاؿ:  -َبْعػضٍ  َعَمى َبْعَضوُ  َثْوَبوُ  َطَوى ُث ثُػ

 ِفػي َفَجَعمَػوُ   المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َفَأَخػَذهُ  َراَحتِػِو، يفِ  ِبَخُموؽٍ  َفَجاءَ  َأْىِموِ  ِإَلى َيْشَتد   يٍّ اْلحَ  ِمفَ  َفًتى َفَقاـَ . "َعِبيًرا "َأُروِني
َـّ  اْلُعْرُجوِف، َرْأسِ   .َمَساِجِدُكـْ  ِفي ٖاْلَخُموؽَ  َجَعْمُتـُ  ُىَناؾَ  َفِمفْ :  َجاِبرٌ  َقاؿَ . الن َخاَمةِ  َثرِ أَ  َعَمى ِبوِ  َلَط َ  ُث

 :التعميمية مف األساليب الشريؼ الحديث ىذا في

  مبادرُة رسوؿ اهلل  -ٔ
 . الرسوؿ تواضع -ٕ
 .ثالثاً  الكممة إعادة -ٖ
 .بالفعؿ البياف -ٗ
 .بالمساف المنكر تقبيح -٘
 .باليد المنكر إزالة -ٙ

 .ضعوامو  في لو عرجَ يُ  مما الكثير الشيء الشرعية حكاـواأل الفقو مف لحديثفي او 

                                                           
 ابػف عرجػوف: " وقولػو عػراجيف،: وجمعػو واعػوج؛ يػبس إذا األصػفر الُعػود ىػو -العيف بضـ -الُعرجوف" طاب ابف عرجوف" ٔ

 العرجوف مف نخمة ذلؾ التمر. : أفّ والمقصود .أىميا مف رجؿٌ  طاب، ابف إلى منسوبٌ  المدينة تمر مف نوع وىو"  طاب
 فميقؿ بثوبو: أي ليجعمو أماـ فمو وليتفؿ فيو. ٕ
ٖ
 الَخموؽ: الطٍّيب. 
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 ف أمامي(ُكنت إمامي فكُ  ف)لذلؾ قالوا: إ ، سبَّاًقا بالخيرات،الُبّد لممعمِّـ مف أف يكوف ُمباِدرًا  قاعدة:

 يحولوا بينو وبيف ذلؾ. بدأ ىو بنزالة الن خامة قبؿ أف ينبٍّو الصحابة أو يكمٍّميـ لكيال الحظ: أّف النبّي 

اعتادىػا  عػادة سػيئة تخػالؼ سػّنة رسػوؿ اهلل نحذٍّر ِمػف ونحف نتحّدث عف التواضع ال بّد أف  (:ٔتنبيو )
الُمعمٍّمػػوف والطمبػػة فػػي مدارسػػنا: وىػػي لػػزوـ أف يقػػؼ الطػػاّلُب لممعمٍّػػـِ عنػػد دخولػػو إلػػى الصػػؼٍّ ريثمػػا يجمػػس 

 وفي النيي عف ىذا أحاديث كثيرة منيا:
َمػػا َكػػاَف َشػػْخٌص َأَحػػبَّ " :قَػػاؿَ  َعػػْف َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػٍؾ حػػديث الصػػحيح الػػذي أخرجػػو التٍّرمػػذي ال

ـْ ُرْؤَيًة ِمْف َرُسوِؿ المَِّو  ـْ َيُقوُموا ِلَما َيْعَمُموَف ِمْف َكَراِىَيِتِو ِلَذِلؾَ  ِإَلْيِي  ". َوَكاُنوا ِإَذا َرَأْوُه َل

َمْف َسرَُّه َأْف َيَتَمثَّػؿ لَػُو الرٍَّجػاؿ ِقَياًمػا َفْمَيَتَبػوَّْأ َمْقَعػده ِمػْف " أّنو قاؿ:  يٍّ َعْف النَّبِ  َعْف ُمَعاِوَية و 
 .والتٍّرِمذيحديث صحيح رواه أبو داود  .النَّار"

ـُ عمػى الطػػاّلِب عنػد دخوِلػو، فيػػرد  الطمبػة عميػػو السػالـ ويمزمػوا الصػػمَت أدًبػا، كمػػا  والصػحيح أف يسػمٍّـ المعمٍّػػ
  الصحابة رضواف اهلل عمييـ مع سيٍِّد المعمٍّميف كاف 

أمػاـ  يضبط نفسو في حاالت االنفعػاؿ والتّػوترأف يتخمَّؽ بأفضؿ األخالؽ وأف ِمف الُبّد لمُمعمٍّـ  :(ٕ) تنبيو
 :بقولػػػو اهلل تعػػػالى ف وصػػػفيـوال يكػػػوف مّمػػػ ،الطُػػػالب لكػػػي يبقػػػى فػػػي دائػػػرة االحتػػػراـ فػػػي عقػػػوليـ وقمػػػوبيـ

 [ٖ–ٕ]الصؼ: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ       ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

 [.ٗٗالبقػػرة: ] چھ  ھ  ے  ے    ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ: مّمػػف قػػاؿ فػػييـوكػػذلؾ 
 ....في بضع دقائؽ مف الغضب  والتقدير االحتراـفكـ ِممَّف ييدـ سنواٍت مف 

 وصدؽ الشاعر إذ قاؿ:

 َرهُ ػػػػػيْ ػػػػػـُ غَ ػػػػػػػػػػػػػػمٍّ ػػُمعَ ػػالْ  ؿُ ػػرَّجُ ػػػػا الػػيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػا َأي  ػػيَ 
َنى  َتِصُؼ الدََّواَء ِلِذي السٍَّقاـِ َوِذي الضَّ

 اػػػيٍّيَ ػػػػْف غَ ػػػا عَ ػػيَ ػيَ ػانْ ػػِسؾ فَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ ػنَ ػَدْأ بِ ػػػػػابْ 
 َدىػػػتَ ػػػػقْ ػػػػػْظَت َويُ ػػػػْعَذُر إْف َوعَ ػػػاَؾ تُ ػػػػنَ ػػػػػَفيُ 

 وُ ػػػمَ ػػػثْ ػػَي مِ ػػْأتِ ػػػػػػػػػٍؽ َوتَ ػػػػػمُ ػػػػػػْف خُ ػػَو عَ ػػػػػنْ ػػػػػاَل تَ 

 

 ـُ ػػِسؾ َكاَف َذا التَّْعِميػػػػػػػػػَىالَّ ِلَنفْ 
 ِقيـُ ػػػػػػػػػػػػػَكْيَما َيِصحَّ ِبِو َوَأْنَت سَ 

 ِكيـُ َت حَ ػػَفِنَذا اْنَتَيْت َعْنُو َفَأنْ 
 َبُؿ التَّْعِميـُ ػػقْ ػؾ َويُ ػػػػػػػػػػنْ ػػِباْلَقْوِؿ مِ 

 ـُ ػػيػػػَعاٌر َعَمْيؾ إَذا َفَعْمت َعظِ 
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 :عمى ما حدث أمامو قرارِ واإل بالسكوتِ  تعميمو  (ٗ

 ثوف بالتقرير.ة، ويعبر عنو األصوليوف والمحدٍّ ىذا أحد أقساـ السنَّ 

 السَّاَلِسػػػؿِ  َذاتِ  َغػػػْزَوةِ  ِفػػػي َبػػػاِرَدةٍ  َلْيمَػػػةٍ  ِفػػػي اْحَتَمْمػػػتُ  قَػػػاؿَ   ْلَعػػػاصِ ا ْبػػػفِ  َعْمػػػِرو َعػػػفْ ود روى أبػػػو دا مثػػػاؿ:
َـّ  َفَتَيمَّْمتُ  َأْىِمؾَ  َأفْ  اْغَتَسْمتُ  ِإفِ  َفَأْشَفْقتُ  ػْبحَ  ِبَأْصَحاِبي َصمَّْيتُ  ُث  َعْمػُرو َيػا" :َفقَػاؿَ   يٍّ ِلمنَّبِػ َذِلػؾَ  فَػَذَكُروا الص 
 :َيقُػػػوؿُ  المَّػػػوَ  َسػػػِمْعتُ  يِإنٍّػػػ َوُقْمػػػتُ  ااِلْغِتَسػػػاؿِ  ِمػػػفَ  يَمَنَعنِػػػ يِبالَّػػػذِ  َفَأْخَبْرتُػػػوُ  ". ُجُنػػػبٌ  َوَأْنػػػتَ  ِبَأْصػػػَحاِبؾَ  َصػػػمَّْيتَ 

 .َشْيًئا َيُقؿْ  َوَلـْ   المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَضِحؾَ   چ چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ 

الوقار والييبة إف كانت في غير نفع وفائدة وبالتالي  كثرة الكالـ في األصؿ منيٌي عنيا وىي ُتذِىبُ  تذكَّر:
 .ؿٍّ تصرؼ أو فعؿ يقوـ بو الطاّلبفميس مف الضروري أف يعمٍّؽ المعمٍّـ عمى ك

 :)السكوُت في معرِض الحاجِة لمبياِف بياٌف( قاعدة:
ـَ لػئالَّ يُ  ،إغفاِلػو ة لضرورة ما يجب السكوت عنده وما يجُب الكػالـُ عنػده وعػدـُ دّ فعمى المعمٍّـ أف يتنّبو بشِ  فيػ

ولنعَمـ أّف ىناؾ مواِضع قد ُيقبؿ فييػا السػكوت مػف الػبعض وال ُيقبػؿ مػف غيػرىـ، ذلؾ منو بأّنو إقراٌر بذلؾ، 
 فكؿٌّ بحسب مكانتو واختصاصو وقدرتو.

 :ٔ(ال يضرُّ  )والجيُؿ بوِ ال ينفع  عمـٍ ف ع  تنفيُره (٘

ضاعٍة للما فيو مف إتعاٍب   فيما ال طائؿ منو. والجيِد والماؿِ  موقت والعمرلمذىف وا 
 َرُسػػوؿَ  َأفَّ  -رضػػي اهلل عنيمػا – اْلَعػاصِ  ْبػفِ  َعْمػػِرو ْبػفِ  المَّػوِ  َعْبػػدِ  َعػفْ روى أبػو داود وابػػف ماجػو  (:ٔمثػاؿ)
 "َعاِدَلةٌ  َفِريَضةٌ  َأوْ  َقاِئَمةٌ  ُسنَّةٌ  َأوْ  ُمْحَكَمةٌ   َيةٌ  :َفْضؿٌ  َفُيوَ  َذِلؾَ  ِسَوى َوَما َثاَلَثةٌ  اْلِعْمـُ " َقاؿ:  المَّوِ 

َـّ " :يقػوؿ  اهلل رُسػوؿُ  َكػافَ : قَػاؿَ   أرقـ بف زيدروى مسمـ عف  (:ٕمثاؿ)  ال ِعْمػـٍ  ِمػفْ  بِػؾَ  َأُعػوذُ  إنٍّػي المَّيُػ
 "َلَيا ُيْسَتجابُ  ال َدْعَوةٍ  َوِمفْ  ،َتْشَبعُ  الَ  َنْفسٍ  َوِمفْ  َيْخَشُع، ال َقْمبٍ  َوِمفْ  ،َيْنَفعُ 

  

                                                           
قػاؿ: مػّر رسػوؿ  وضػعَّفو عػف أبػي ىريػرة  وقػاؿ: رواه ابػف عبػد الَبػرٍّ  وغيػره الغزالي في اإلحيػاء ذكرهورد حديث ضعيؼ  ٔ

قػالوا: بالشػعر وأنسػاب العػرب، فقػاؿ  "بمػاذا ؟":  مػة، فقػاؿ قالوا رجؿ عاّل  " "ما ىذا؟: والناس مجتمعوف فقاؿ برجؿ اهلل 
  :" ِر"ال يضُ  ال ينفع وجيؿٌ  مـٌ ع 
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 مماف:مـ الذي ال ينفع عِ العِ  لنعَمـ أفَّ و 

ـٌ ال طائػػػؿ وال فائػػػدة مػػػف تعمُّمػػػواألوؿ:   .فػػػعالجيػػػد والمػػػاؿ فػػػي غيػػػر ذي نَ  مػػػر وبػػػذؿُ إالَّ إضػػػاعة العُ  عمػػػ
 ،وال عمى البعِد عف الّنار ،وال ُيعيف عمى القرب مف الجّنة اإليماف،وال يزيد  ،ؿال ينفُع العمَ  الذي عمـُ الوىو 

 .ياوال ينفع في الحياة الدن

ولعمّػو قػد ينفػع بػو غيػره ويكػوف  عمـٌ نافٌع فيو خير الدنيا أو اآلخرة يتعّممو اإلنساف وال ينتفػع منػوالثاني: 
ة عميو ( وىػذا َعَمْيػؾَ  َأوْ  لَػؾَ  ُحجػةٌ  والقُػْر فُ أّنػو قػاؿ: ) رواه اإلمػاـ مسػمـ عػف رسػوؿ اهلل  وفػي ذلػؾ مػا ،ُحجَّ

 المراُد بالمثاِؿ الثاني.

 :(عؿ والعمؿبالفِ  التعميـُ ) العممي الشرح اعتماده  (ٙ

فػػظ وأدعػػى إلػػى االقتػػداء ف عمػػى الفيػػـ والحِ التعمػػيـ بالفعػػؿ والعمػػؿ أقػػوى وأوقػػع فػػي الػػنفس وأعػػوَ  ال ريػػب أفَّ 
 . )فما سامٌع كمف رأى(ي، مف التعميـ بالقوؿ والبيافوالتأسٍّ 

بسػرعة وبالػذات فػي  المعمومػات إلنسػافا الذي يتمقى بو ىو األسموب الفطري لمتعميـالعمؿ عؿ و لتعميـ بالفِ وا
وىػذا كػاف أسػموبو  عنيػاال داعي إلرىاؽ ِذىف الُمتمقي بحفظ الكثير مف الكالـ النظريٍّ األمور العممية التي 

 التي تستدعي ذلؾ في الحاالت. 

 )إضافًة لممثاؿ في الفقرة السابقة( مثاؿ:

 ؟ ٔالط يُػػػورُ  َكْيػػػؼَ  المَّػػػوِ  َرُسػػػوؿَ  َيػػػا َفقَػػػاَؿ:  النَّبِػػػيَّ  َأتَػػػى َرُجػػػالً  : َأفَّ ماجػػػو وابػػػفُ  النَّسػػػائيّ ود و روى أبػػػو دامػػػا 
َـّ  ثًاَثاَل  َكفَّْيوِ  َفَغَسؿَ  ِإَناءٍ  ِفي ِبَماءٍ   َفَدَعا َـّ  ثًػاَثاَل  َوْجَيوُ  َغَسؿَ  ُث َـّ  ثًػاَثاَل  ِذَراَعْيػوِ  َغَسػؿَ  ثُػ  َفَأْدَخػؿَ  ِبَرْأِسػوِ  َمَسػحَ  ثُػ

َـّ  ُأُذَنْيػػوِ  َبػػاِطفَ  َوِبالسَّػػبَّاَحَتْيفِ  ُأُذَنْيػػوِ  َظػػاِىرِ  َعمَػػى ِبِنْبَياَمْيػػوِ  َوَمَسػػحَ  ُأُذَنْيػػوِ  ِفػػي ْيفِ السَّػػبَّاَحتَ  ِإْصػػَبَعْيوِ   ِرْجَمْيػػوِ  َغَسػػؿَ  ثُػػ
َـّ  ثًاَثاَل  ثًاَثاَل   .َوَأَساَء" َمـَ "ظَ  َأوْ . "َوَظَمـَ  َأَساءَ  َفَقدْ  َنَقَص  َأوْ  َىَذا َعَمى زَادَ  َفَمفْ  اْلُوُضوءُ  َىَكَذا" َقاَؿ: ُث

  

                                                           
 (.الذي ُيَتطيَُّر بِو، مثؿ قولو عف البحر )ىَو الطَّيوُر ماؤهُ  وفتح الطاء لمماء )التطي ر( مفعؿلالجميور عمى أف ضـ الطاء  ٔ



 
  

 والتَّعليمُالتربيةُ ُفيُالنَّبويَّةُاألساليبُ دورات إعداد المعلّمين والّدعاة                                                                    
 

04 
 

 تأمَّؿ الصورة، ماذا تستنتج؟؟

 

 

 

 

 

دواًل : تسػميتيا)يمطِّفونيػا عمينػا ب خمِّفػةتَ المُ  بالدنػاالمناىج التعميميػة فػي مف شّر ما ابتميت بو  مالحظة:
 ،ممّيػةعمػى حسػاب الجوانػب العممّيػة الع الً َمػأّنيا ُتركِّز كثيرًا عمى الجوانب النظرية التي ال تفيػد عَ ( نامية

عػف العمػِؿ الحقيقػي  العػاجزيف ؼ المتعمٍّمػيف مػف حممػِة الشػياداتمػف أنصػا ةٍد كبيػر اعػدأمّما تسبب بتخػريج 
 حيػػث يتخػػّرج الطالػػب بعػػد حيػػاٍة تعميميػػة طويمػػة وىػػو غيػػر قػػادٍر عمػػى العمػػؿالفّعػػاؿ الُمنػػِتج الّنػػافع لألّمػػة، 

والتَمقٍّػي الػذي سػػيحتاجو فػي المرحمػػة التاليػة مػػف  قػد فقػػد الكثيػر مػف ُقدراتػػو عمػى التػػدريببػؿ ويكػػوف  ،الُمنػتج
  .ُٔعمره ليستفيد َعَماًل ممَّا َعِمـ

                                                           
انظػػر بالتفصػػيؿ البػػاب السػػادس مػػف كتػػاب: )ىكػػذا ظيػػر جيػػؿ صػػالح الػػديف وىكػػذا عػػادت القػػدس( لمػػدكتور ماجػػد عرسػػاف  ٔ

 الكيالني.
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 ٔة الُمحاَكَمِة العقميةفي أساليبو التعميمية والتربوية عمى أىّميّ  تأكيده 

 بالحوار والمساءلة: تعميمو  (ٚ

، فػي الػنفس عَ لػى الفيػـ وأوقَػأقػرب إ ، وإلثػارة انتبػاه السػامعيف وتشػويؽ نفوسػيـ إلػى الجػواب، ليكػوف جوابػ
 .أقفاؿ القموب واألذىافوألف المحاورة تفتا 

 َأَحػِدُكـْ  ِبَبػابِ  َنيَػًرا َأفَّ  لَػوْ  "َأَرَأْيػُتـْ : َيقُػوؿُ   اهللِ  َرُسػوؿَ  َسػِمعَ  َأنَّػوُ  روى البخاري عف أبي ىريػرة (: ٔمثاؿ )
 قَػػػاَؿ: َشػػػْيٌء. َدَرنِػػػوِ  ِمػػػفْ  َيْبقَػػػى اَل  قَػػػاُلوا: َشػػػْيٌء؟" َدَرنِػػػوِ  ِمػػػفْ  ىَيْبقَػػػ َىػػػؿْ  َمػػػرَّاتٍ  َخْمػػػَس  َيػػػْوـٍ  ُكػػػؿَّ  ِمْنػػػوُ  َيْغَتِسػػػؿُ 
َمَواتِ  َمَثؿُ  "َفَكَذِلؾَ   اْلَخَطاَيا"  ِبِيفَّ  المَّوُ  َيْمُحو اْلَخْمسِ  الصَّ

 ال َمػػفْ  َنػاِفي المْفمػُس : قػالوا ؟" ٕالُمْفِمػُس  َمػا "أتػدروفَ : قَػاؿَ  ، اهلل رسػوؿَ  أفَّ :  ُىريػرةَ  أبػي عػف(: ٕمثػاؿ )
 َشػَتـَ  وقَػدْ  ويػأتي وَزكػاٍة، وصػياـٍ  بصػالةٍ  القياَمةِ  َيوـَ  يأتي َمفْ  ُأمَّتي ِمفْ  الُمْفمَس  "إفَّ : َفَقاؿَ  َمَتاع، وال َلوُ  ِدرَىـَ 
 َحسػناتِو، ِمػفْ  َىػَذاو  َحَسػَناِتِو، ِمفْ  َىَذا فُيْعَطى َىَذا، َوَضَربَ  َىَذا، َدـَ  وَسَفؾَ  َىَذا، ماؿَ  َوَأَكؿَ  وَقَذَؼ َىَذا، َىَذا،
َـّ  َعَميِو، َفُطِرَحتْ  َخَطاياُىـ مفْ  ُأِخذَ  َعَميِو، َما ُيقضى أفْ  َقْبؿ َحَسناُتو َفِنَيتْ  فنفْ   .ُمسمـ رواه النَّاِر" في ُطِرحَ  ُث

ومػف  ،وشحٌف لألفكار لألذىاف منو  تنبيوٌ ما ىو جواب سؤالو ثانيػًا:  وفكاف مف سؤالو ليـ أواًل، ثـ تنبيي
 ٖ.كما سيمر الحقًا معنا يمافار حديث جبريؿ في تعميـ أركاف اإلير أمثمة الحو أش

ممػػا يػػؤدٍّي لتعطيػػؿ أدمغػػِتيـ  ،لمجػػّرد ُمتمقػػيف سػػمبييف ةُ َبػػيتحػػّوؿ الطمَ ِمػػف الُخطػػوَرة بمكػػاف أف  مالحظػػة:
 واإلبداع. وكسميا مع تقد ـ الزمف، حيث يصؿ الطالب لمجامعة وقد تبمَّد ذىنو وفقد كؿ إمكانيات البحث

                                                           
 التوكيػؿ وأمركز التفكير فػي اإلنسػاف غيػر قابػٍؿ لةعػارة ّف أ ىافادُ كرة مَ   لدينا فِ أف نرسٍّ  مف ال بدَّ ىنا قبؿ أف نبدأ حديثنا  ٔ

)أطِفػػس سػػراج عقمػػؾ : كمػػا كػػاف يحصػػؿ عنػػدما اسػػتعبد اإلنسػػاف أخػػاه اإلنسػػاف فقػػاؿ لػػو .ه األرضكػػاف عمػػى ىػػذ ألي شػخصٍ 
 .بػو ُسػمطاناً  اهلللػـ ُينػزؿ وا عمػى النَّػاِس أمػر ديػنيـ بمػا لَيمِبسػ قو بعػض مػف تَزيَّػوا بػزيٍّ العممػاءنقؿ ىذا الكالـ وطبَّ  ثَـّ  واتبعني(

قػاؿ  ؟!جػاة وطريػؽ اليػالؾفتػاح االختيػار بػيف طريػؽ النَّ ناط التكميػؼ ومِ الشرع مَ  ووقد جعم فكيؼ يطفس المرء سراج عقمو
)إذا َسَمب ما  العقؿ وُكم نا يحفظ أّنػو: حتى سقطت الواجبات والتكميفات والحدود بذىاب .[ٓٔ]البمد:  چڻ   ڻ     چ تعالى: 

الكتػاب الثػاني مػف  –لحػؽ ودليػؿ اليدايػة( اىػػ. نقػاًل عػف محاضػرة بعنػواف )كتػاب اهلل ميػزاف معرفػة ا أوىب َأسقط ما أوجب(.
 كتبيا محمد أبو النصر. –ىذه السمسمة 

ؿ، ال تعِقػ (حقيقػة)الحقيقػة مػف حيػث ىػي ف جاء التعبير بمفظة )مػا( دوف لفظػة )َمػْف(،السؤاؿ ىنا عف حقيقة المفمس، لذا  ٕ
كمػا فػي ريػاض الصػالحيف وغيػره نقمػوا الحػديث خطػأ  الكثير مف النػاقميف الرواية وبّيف أفّ أبو غّدة وقد تتبع الشي  عبد الفتاح 

 بمفظة )َمف(.
 األسئمة مع التعامؿ فقوفي فقرة  ٖ
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 )التمقيف السمبي(  تأّمؿ الصورة واعرؼ معنى التعميـ بطريقة
 وما انعكاسات ذلؾ عمى التطوير واإلبداع؟ كـ نسبة التأث ر واالستفادة؟
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 :0العقمية بالموازنةِ  تعميمو  (ٛ

ده أو فػػػي قمػػػب مسػػػتبعِ  أو لترسػػػي  الحػػػؽٍّ  ،نوستحِسػػػمُ  ، لقمػػػع الباطػػػؿ مػػػف نفػػػسِ طريقػػػة السػػػؤاؿ واالسػػػتجواب
 إذ أّنُو ميما المعمومة تمقٍّي في خمؿٌ  وبغير ذلؾ سيحدث منطقًيا الُمعمٍّـ طرح إذ الُبّد مف أف يكوف وِ بِ ستغرِ مُ 

 تكف في األصؿ ُمقنعًة لعقمو. لـ إف ألفكاره الشكوؾ تدخؿ أف تمبث ال موبُمعمِّ  الُمتمقِّي ثقةِ  درجة بمغت

  الباِىمي ُأَماَمةَ  َأِبي َعفْ ، والطبراني [الصحيح رجاؿ رجالو جيد بنسناد]لمفظ لوأحمد وااإلماـ روى مثاؿ: 
َنػػا. ِلػػي اْئػَذفْ  المَّػػوِ  َرُسػػوؿَ  َيػػا َفقَػػاَؿ:  النَّبِػػيَّ  َأتَػػى َشػػابًّا َفتًػػى ِإفَّ  قَػاَؿ:  َمػػوْ  قَػػاُلوا: َفَزَجػػُروهُ  َعَمْيػػوِ  اْلقَػػْوـُ  َفَأْقَبػػؿَ  ِبالزٍّ
ػَؾ؟ َأُتِحب ػوُ  قَػاَؿ: َفَجمَػَس  قَػاَؿ: َقِريًبا. ِمْنوُ  َفَدَنا ْو.اْدنُ  َفَقاَؿ: َٕمْو.  قَػاَؿ: ِفػَداَءَؾ. المَّػوُ  َجَعَمنِػي َوالمَّػوِ  اَل  قَػاَؿ: أِلُمٍّ
. ُيِحب وَنوُ  النَّاُس  َواَل  ـْ  َواَل  قَػاَؿ: ِفػَداَءَؾ. المَّػوُ  َعَمنِػيجَ  المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َيػا َوالمَّػوِ  اَل  قَػاَؿ: اِلْبَنتِػَؾ؟ َأَفُتِحب وُ  َقاَؿ: أِلُمََّياِتِي

. ُيِحب وَنػػػوُ  النَّػػػاُس  ـْ  ُيِحب وَنػػػوُ  النَّػػػاُس  َواَل  قَػػػاَؿ: ِفػػػَداَءَؾ. المَّػػػوُ  َجَعَمنِػػػي َوالمَّػػػوِ  اَل  قَػػػاَؿ: أِلُْختِػػػَؾ؟ َأَفُتِحب ػػػوُ  قَػػػاؿَ  ِلَبَنػػػاِتِي
. ـْ تِػػَؾ؟ َأَفُتِحب ػػوُ  قَػػاَؿ: أِلََخػػَواِتِي . ُيِحب وَنػػوُ  النَّػػاُس  َواَل  قَػػاَؿ: ِفػػَداَءَؾ. المَّػػوُ  َجَعَمنِػػي َوالمَّػػوِ  اَل  قَػػاَؿ: ِلَعمَّ ـْ ػػاِتِي  قَػػاَؿ: ِلَعمَّ

. ُيِحب وَنوُ  النَّاُس  َواَل  َقاَؿ: ِفَداَءَؾ. المَّوُ  َجَعَمِني َوالمَّوِ  اَل  َقاَؿ: ِلَخاَلِتَؾ؟ َأَفُتِحب وُ  ـْ  َعَمْيػوِ  َيػَدهُ  َفَوَضػعَ  قَػاَؿ: ِلَخػااَلِتِي
َـّ  َوَقاَؿ: فْ  َقْمَبوُ  َوَطيِّرْ  َذْنَبوُ  اْغِفرْ  "المَُّي  .َشْيءٍ  ِإَلى َيْمَتِفتُ  اْلَفَتى َذِلؾَ  َبْعدُ  َيُكفْ  َفَمـْ  "َفْرَجوُ  َوَحصِّ

 

                                                           

ػو:نقؿ الػدكتور مصػطفى حجػازي فػي كتا]  ٔ "لقػد ثبػت عمميػًا أّف تشػجيع  بػو )اإلنسػاف الميػدور( عػف مصػادر ِعمميػة مػا نص 
والػػدوباميف فػػي الػػدٍّماغ وىمػػا تولػػداف حالػػة مػػف النشػػوة   فيفالفكػػر مػػف خػػالؿ الحػػوار والنقػػاش وتعزيزىمػػا يطمػػؽ مػػاّدتي األنػػدرو 

  (Caine and Caine, 1994)والحيوية واالستمتاع 
يسػػاعد عمػػى زيػػادة  ،وكػػذلؾ فػػنف التحػػديات الفكريػػة وطػػرح المشػػكالت التػػي تحتػػاج إلػػى حػػؿ، وتنشػػيط الفكػػر التحميمػػي النقػػدي

وكممػػا زادت التحػػػديات  ،يرات التػػي تػػربط بػػػيف الخاليػػا العصػػبيةتكػػويف الشػػبكات العصػػبية فػػػي الػػدٍّماغ مػػف خػػالؿ نمػػػو الشػػج
 ر لمدماغ شبكات عصبية جديدة تزيد مف كفاءتو.الذىنية ومعيا النشاط المعرفي نمت ىذه الشجيرات وتوفَّ 

الّتمقػػػيف وفػػػرض فػػي حػػػيف أف تجميػػد الػػػدماغ مػػػف خػػالؿ 
يػػػػؤدي إلػػػػى تصػػػػم ب الػػػػدماغ  الجػػػػواب الواحػػػػد الصػػػػحيا

ص تشػػػػػبيكاتو العصػػػػػبية خػػػػػالؿ تقم ػػػػػ وتػػػػرّدي كفاءتػػػػػو مػػػػػف
(Jensen, 2001) اإلنسػػاف  –" د. مصػػطفى حجػػازي

نشػر المركػز  –الميدور )دراسة تحميمية نفسية اجتماعيػة(
  [.الثقافي العربي

 
( وقػػاؿ صػػاحب اسػػكت) :معنػػاه )اسػػـ فعػػؿ أمػػر( السػػكوف عمػػى مبنػػي اسػػـ ىػػو :العممػػاء قػػاؿ .زجػػر كممػػة ىػػي :(مػػو مػػو) ٕ

 ("مو) فردة وتقاؿ (مو مو) رةمكرّ  وتقاؿ" :قاؿ ،تخفيفا حذؼ ثـ (ىذا ما) أصميا قيؿ زجر كممة ىي المطالع
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 ؿ منػػو ليكسػػر شػػيئًا مػػف الحػػواجز بينػػو وبػػيف السػػائؿ كػػي ال يخافػػو السػػائِ  اهلل  كيػػؼ أدنػػى رسػػوؿُ  الحػػظ:
 يػا،وضع مناسب لتمقػي المعمومػات وفيمِ ، فالخائؼ ال يكوف في د زجر الصحابة لػوبو وبالذات بعوال يرىَ 

 .(إيجابية )حالة وبيف احترامو لمعمِّموسمبية(  حالةٌ ف معمٍّمو )وىي مِ  التفريؽ بيف خوؼ التمميذوالبّد مف 

 الشاب ر المحّبة بيفقة ولتوطيد جسو بالدعاِء لو لتعزيز الثٍّ  ،حواره مع الشاب  النبيّ  ـَ كيؼ ختَ  :حظولنال
ِة عميو.رسوؿ اهلل وبيف   ، الذي أشعره بأّنو يريد خيره وفالحو، وليس مجرََّد إقامة الحجَّ

 البّد مف مخاطبة العقؿ والقمب مًعا. قاعدة:
 فمخاطبة العقؿ ُتحِدث القناعة، ومخاطبة العاطفة ُتحِدُث الموقؼ.

اطفة مًعا، فيو في حواره العقمي لمشاب ضرب لو أمثمًة في المثاؿ السابؽ خاطب العقؿ والع ورسوؿ اهلل 
 .ا في التنفير عّما أتى يسأؿ عنوبذكِر محارِمِو ليثير عاطفتو أيضً 

 :اتمالحظ
  ُوفي بعض  –يّمة في خطابنا اإلسالمي أّنو غالًبا ما يكوف خطاًبا عاطفيًّا حماسيًّا مف المشاكؿ الم

فػال يجػُد قناعػًة ًة  نيػة ال تمبػث أف تيػدأ فيعػود اإلنسػاُف لعقِمػِو ُيحػِدُث فػورَ  -األحياف بعيًدا عف الواقػع
َـّ بصػػنع  تعينػػُو عمػػى الثبػػات، ولػػيس ذلػػؾ بالضػػرورِة ِلعمَّػػٍة فػػي الِفكػػرة، بػػؿ ألّف الػػداعي إلييػػا لػػـ ييػػت

 القناعة لدى الُمخاَطِبيف.
دؿ والنقػاِش العقػيـ الػذي وبػيَف الجػ ،بػالتي ىػي أحسػفوالنٍّقػاِش العممػي  بػيف الحػوارِ  البّد مف التفريؽِ 

لحػؽٍّ وعػدـِ الَقبػوؿ ا دفػعِ  ولوكاف ذلؾ عمى حسػابِ  ،لذاتو وألىوائوِ  غالًبا ما يدفع اإلنساف لالنتصارِ 
 "اْلَعَمؿَ  َوَمَنَعُيـُ ، اْلَجَدؿَ  أَْلَزَمُيـُ  َشرِّا ِبَقْوـٍ  المَّوُ  َأرَادَ  ِإَذاولذلؾ فقد ُنِقؿ عف أئّمة التابعيف قوليـ " بو.

 : اهلل رسػػػوؿ قَػػػاؿَ :  قَػػػاؿَ   البػػػاِىميٍّ  ُأَماَمػػػة َأبػػػي ىػػػذا روى أبػػػو داود بنسػػػناٍد صػػػحيح عػػػفوفػػػي 
فْ  الِمرَاَء، َتَرؾَ  ِلَمفْ الَجنَِّة  رَبض في بَبيتٍ  َزِعيـٌ  "أَنا  تَػَرؾَ  ِلَمػفْ  الَجنَّةِ  َوَسطِ  في َوِبَبْيتٍ  ،ُمِحّقاً  َكافَ  َوا 

فْ  الَكػػِذَب، ػػاِمُف، ربػػض الجنَّػػة: : ]الػػزَِّعيـُ . ُخُمقُػػُو" َحُسػػفَ  ِلَمػػفْ  الَجنَّػػةِ  أعمَػػى فػػي ْيػػتٍ َوِببَ  َماِزحػػًا، َكػػافَ  َوا  الضَّ
 .طرفيا ومحيطيا[

 َلُكػػـْ  َكػػِرهَ  اهللَ  ِإفَّ " :َيقُػػوؿُ   النَّبِػػيَّ  أّنػػَو سػػِمعَ   ُشػػْعَبةَ  ْبػػفِ  اْلُمِغيػػَرةِ وفيمػػا رواه البخػػارّي ومسػػمـ عػػف 
َضاَعةَ  َوَقاؿَ  ِقيؿَ  :َثاَلثًا  "الس َؤاؿِ  َوَكْثَرةَ  اْلَماؿِ  َواِ 
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 :ٔبالقياس تعميمو  (ٜ

 ا.يكمُ حُ  ـعميي َض مُ عمييـ مسالكيا، وغَ ، إذا اشتبيت ميا ليـقايس ألصحابو األحكاـ ويعمّ يُ  كاف 

 يٍّ النَّبِػ ِإلَػى َجػاَءتْ  ُجَيْيَنػةَ  ِمػفْ  اْمػَرَأةً  َأفَّ  - رضػي اهلل عنيمػا –اس عّبػ روى البخاري عف ابػفِ ما (: ٔمثاؿ )
 أفْ  نَذَرت ُأمٍّي إفَّ : فقالت ، ػي: قػاؿ ؟ عنيا َأَفَأُحج   َماَتْت، َحتَّى َتُحجَّ  فمـ َتُحجَّ  كػاف لػو عنيػا، أرأيػتِ  "ُحجٍّ

 بالوَفاِء". َأحؽ   َفالمَّو المَّو الذي لو، "اْقُضوا: قاؿ نعـ،: قالت ؟". َقاضَيَتوُ  أُكْنتِ  فٌ َدي مٍّؾِ أُ  عمى

: قػالوا َصػَدَقٌة" َأَحػِدُكـْ  ُبْضػعِ  قاؿ: "وفػيأّنو   ماـ مسمـ في صحيحو عف رسوؿ اهللما روى اإل(: ٕمثاؿ )
 ِوزٌر؟ َعَميػوِ  َأَكافَ  َحراـٍ  في َوَضَعَيا َلوْ  أَرأيُتـْ  ": َقاؿَ  ؟ أْجرٌ  ِفيَيا َلوُ  َوَيُكوفُ  َشْيَوَتوُ  َأَحُدَنا أَيأِتي اهلِل، رسوؿَ  َيا

 .َأْجٌر" َلوُ  َكافَ  َحالؿِ ال في َوَضَعَيا ِإَذا فكَذِلؾَ 

ـّ بتوليد القناعِة لدى الّنػاس  -جوابو الُمجرَُّد الزـٌ مف غير تبييف –وىو ُمشرٍّع  كيؼ أّف النبّي الحظ:  اىت
 .وثبوًتانيا ليزدادوا يقيًنا الشريعِة ومحاسِ  وبّيف ليـ مقاصدَ 

 :األمثاؿ بالتشبيو وضربِ  تعميمو  (ٓٔ

دراكِ  يـ، ويقػػع تحػػت حواسٍّػػقونػػو بألسػػنتيـيتذوّ ، و ا يشػػيده النػػاس بأبصػػارىـمّمػػ يػػـ فيػػزدادوا يقيًنػػا إلػػى يقيػػنيـ وا 
 استنتج الفرؽ بيف التشبيو والقياس... .وقناعًة إلى قناعتيـ

 َيْقػػَرأُ  الَّػػِذي اْلُمػػؤِمفِ  َمثَػػؿُ ":  اهللِ  َرُسػػوؿُ  قَػػاؿَ : قَػػاؿَ   اأَلْشػػَعِريٍّ  ُموسػػى َأبِػػي عػػف روى البخػػاريّ (: ٔمثػػاؿ )
ػػػةِ  َكَمثَػػػؿِ  ْر فَ اْلقُػػػ  التَّْمػػػَرِة، َكَمثَػػػؿِ  اْلقُػػػْر فَ  َيْقػػػَرأُ  الَ  الَّػػػِذي اْلُمػػػْؤِمفِ  َوَمثَػػػؿُ  َطيٍّػػػٌب؛ َوَطْعُميَػػػا َطيٍّػػػبٌ  ِريُحيَػػػا ،ٕاألُْتُرجَّ
ْيَحاَنػِة، َمثَػؿُ  اْلقُػْر َف، َيْقػَرأُ  الَّػِذي اْلُمَنػاِفؽِ  َوَمَثؿُ  ُحْمٌو؛ َوَطْعُمَيا َلَيا ِريحَ  الَ  ؛ َوطْعُميَػا َطيٍّػبٌ  يُحيَػارِ  الرَّ  َوَمثَػؿُ  ُمػرٌّ

 "ُمرٌّ  َوَطْعُمَيا ِريحٌ  َلَيا َلْيَس  اْلَحْنَظَمِة، َكَمَثؿِ  اْلُقْر فَ  َيْقَرأُ  الَ  الَِّذي اْلُمَناِفؽِ 

:  اهلل َرُسػػوؿ قَػػاؿَ : قَػػاؿَ  - عنيمػػا اهلل رضػػي - بشػػيرٍ  بػػف عمػػافِ الن   عػػفِ روى البخػػاري ومسػػمـ (: ٕمثػػاؿ )
، ـْ يِ وَتَراُحمِ  َتَوادٍِّىـْ  في الُمْؤِمنيفَ  َمَثؿُ "  الَجَسػدِ  َسػاِئرُ  لَػوُ  تَػَداَعى ُعْضػوٌ  ِمْنػوُ  اْشػَتَكى ِإَذا الَجَسػدِ  َمثَػؿُ  َوَتَعػاُطِفيـْ

 ".والُحمَّى ِبالسََّيرِ 

                                                           

وتظيػر فػي التعريػؼ أركػاف القيػاس  بينيمػا( ِلعّمٍة مشػتَركةٍ  كـٍ حُ  في أصؿٍ  عمى رعفَ  )حمؿُ  القياَس بأّنُو:وف يّ األصول ُيعّرؼ ٔ
 األربعة.

ة ٕ ويصنع منيا ُمربَّى وفييا مف النفع والفوائد وطيب الرائحة والموف الجميؿ ما كتب فيو تسّمى في بالد الّشاـ الكّباد  :األُتُرجَّ
 الكثير.الشيء العمماء 
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ف األمثمُة إاّل البّد مف أف يتنّبو المعمٍّـ إلى أّف الغايَة مف ضرِب األمثاِؿ تقريُب البعيِد، لذلؾ وجب أف ال تكو 
اّل َفَقَد المثاُؿ أو التشبيو فائدَتُو.  في إطار ما يعِرفو الُمخاَطُب ويدرُكُو في بيئِتو الُمحيطة، وا 

 

: قػاؿ : أّف رسػوؿ اهلل  التٍّرِمذّي وابف ماجو بنسػناٍد حسػف عػف أبػي الػدرداء و  داود َأُبوروى  (:ٖمثاؿ )
 وىو بعٌض مف حديث." الَكَواِكبِ  َساِئرِ  َعَمى الَقَمرِ  ْضؿِ َكفَ  الَعاِبدِ  َعَمى الَعاِلـِ  َوفْضؿُ "

 

 

 

 

  

 نشاط إضافي: 
 ؟ىؿ القمر أكبر مف النجـو 
 مف أيف يستمد  القمر نوره؟ 
 ؟  )وال تنس الحاالت الخاصة( مف أكثر فائدة لمبشر عمى العمـو
  ستنتجيا؟نالتي  والتوجيياتمف أجوبة األسئمة السابقة، ما ىي الدالالت 
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 المتمقِّيف وقدراتِ طبيعِة وظروِؼ ل مراعاتو 

 :  ٔمعيـ بالمتعمِّميف واألناة و فقُ رِ   (ٔٔ

، وقد روى اإلمػاـ مسػمـ مناالً  أسيؿَ تناواًل و  أقربَ الِعمـ عمييـ  ليكوف طمبُ تخفيفًا عمييـ، و  مراعاًة لمشاعرىـ
 َعَمػى َوُيْعطػي الرِّفػَؽ، ُيِحػبُّ  َرِفيػؽٌ  اهللَ  "إفَّ : قَػاؿَ   النبػيَّ  أفَّ  -عنيػا اهلل رضػي- عائشػة عػففي صحيحو 

قػاؿ:  أّف رسػوؿ اهلل  أيًضػاوروى عنيػا  ِسػَواهُ" َمػا َعَمػى ُيْعِطػي الَ  َوَمػا الُعْنػِؼ، َعَمػى ُيْعِطي الَ  َما الرِّفؽ،
ْفؽَ  "إفَّ  : قَػاؿَ   اهللِ  عبػدِ  بػفِ  جريرِ  عفروى و . َشاَنُو" ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمفْ  ُيْنَزعُ  َوالَ  َزاَنُو، ِإالَّ  َشْيءٍ  في َيُكوفُ  الَ  الرٍّ

  "كمَّوُ  الَخْيرَ  ُيْحَرـِ  الِرْفَؽ، ُيْحَرـِ  "َمفْ : يقوؿُ   اهللِ  رسوؿَ  َسِمْعتُ 

 رسػوؿ مػع المسػجد فػي نحػفُ  "بينمػا: قػاؿ  مالػؾٍ  بػف روى البخاري ومسػمـ وغيرىمػا عػف أنػسِ  (:ٔمثاؿ )
:  اهلل رسػوؿ فقػاؿ َمػْو، َمػْو،:  اهلل رسػوؿ أصػحابُ  قػاؿف المسػجد، فػي يبػوؿُ  فقػاـ أعرابيّ  جاء ِإذْ   اهلل
 لشيء تصمحُ  ال المساجدَ  ىذه ِإفَّ ": لو فقاؿ دعاه،  اهلل رسوؿ إفَّ  ثـ ،باؿَ  حتى كوهُ رَ فتَ  "َدُعوه ُتْزِرُموه، "ال
 فِمػ رجػاًل  وأمرَ : قاؿ - قاؿ كما أو - "القر ف وقراءةِ   والصالةِ  اهلل، ِلِذْكرِ  ىي ِإنما والَقَذِر، البوؿ ىذا مف

،  .1"عميو نَّوشفَ  ماء، مف ِبَدْلو فجاء القـو

                                                           
ـَ أّف رحمػػة ٔ رادتػػو وِرفقػػو  اهلل رسػػوؿ البػػّد أف نعمػػ ػػو لشػػّدة طبيعػػي انعكػػاٌس  الخيػػر ليػػـ ىػػي بالُمخػػاَطبيف وا   ىمٍّ

 يشػتدُّ  كػاف الذي وىو ؟!ال  كيؼ ربٍّو، بنذف النور إلى لظمماتا مف يدعوىـ مف إخراج في منو رغبةً   قمِبو وُحرقة
ٿ  ٿ  چ : تعػػالى اهلل قػػاؿ .اهلل وعذابػػو عقػػاب مػػف عمػػييـ شػػفقةً  دعوتػػو عػػف المعرضػػيف إعػػراض عنػػد ُحزنػػو

 چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  چ :تعػػػػالى وقػػػػاؿ ،[ٙالكيػػػؼ: ] چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 [ٛفاطر: ] چۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ      ڻ  ڻ   ں  ں  ڻچ  :وقاؿ ،[ٖالشعراء: ]
 .وحزًنا غمًّا وباخٌع نفسؾ أي: قاتميا 

 والَفػَراُش  الَجَنػاِدبُ  َفَجَعػؿَ  نػاًرا، أْوَقػدَ  رجػؿٍ  كمثػؿ ومػثُمكـ "مثمػي:  اهلل رسػوؿ قػاؿ:  قػاؿ  وفي الحديث عف جابرٍ 
 .مسمـ أخرجو .َيِدي" ِمف تََفمَُّتوفَ  وأنتـ النار، عف ـِبُحَجِزكُ   ِخذٌ  وأنا عنيا، َيُذب ُيفَّ  وُىوَ  فييا، َيَقْعفَ 

 /ٔٔانظر حاشية الصفحة / :(مو مو) ٕ
 بولو. عميو تقطعوا ال أي الراء، وكسر الزاي وسكوف التاء بضـ ُتْزِرُموه(: )ال
 بعػض وفػّرؽ .صػّبو ومعنػاه: بالمعجمػة، والروايػات األصػوؿ أكثػر فػي وىو وبالميممة المعجمة بالشيف يروى( فشنَّوُ )

 صبٍّو. ]شرح محمد فؤاد عبد الباقي[ في التفريؽ وبالمعجمة سيولة، في الصب   بالميممة ىو فقاؿ: بينيما العمماء
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َفأَقْمَنػا َوَنْحػُف َشػَبَبٌة ُمَتقَػاِرُبوَف،  : َأَتْيَنػا رسػوَؿ اهلل قَػاؿَ  بف الُحػَوْيِرِث  ماِلؾِ  عف َأبي سميمافَ  (:ٕمثاؿ )
ػْف َتَرْكَنػا ِمػْف قًا، َفَظػفَّ أّنػا قػد اْشػَتْقَنا أْىَمَنػاَرِحيمًا َرفي َوَكاَف رسوُؿ اهلل ، ِٔعْنَدُه ِعْشِريَف َلْيَمةً  ، َفَسػأَلَنا َعمَّ

، ": ، َفأْخَبْرَنػاُه، َفقَػػاؿَ أْىِمَنػا ، فَػػأِقيُموا ِفػييـْ ـْ َصػاَلَة َكػػَذا ِفػي ِحػػْيِف  ، َوَصػػم واَوَعمُِّمػػوُىـ َوُمػػُروُىـْ اْرِجُعػوا ِإلَػػى أْىِمػيُك
ُكـْ َذاَوَصػم وا َكػَذا فػي ِحػْيِف َكػ، َكَذا ـْ َوْلَيػُؤمَّ ـْ أَحػُدُك ػاَلُة َفْمُيػَؤذٍّْف َلُكػ زاد البخػاري فػي  "أْكَبػُرُكـْ  ، فَػنَذا َحَضػَرِت الصَّ

 ."وا َكَما َرأْيُتُموِني ُأَصمٍّيَوَصم  ": رواية َلوُ 
 عواطفيـ.لو مشاعرىـ لو شؤوف طمبتو الخاّصة ل  مراعاتوو  ُيالحظ في ىذا الحديث مدى اىتمامو :تنبيو

 َعاِئَشػةُ  َيػا" :َليَػا قَػاؿَ   النَّبِػيَّ  َأفَّ  -َعْنيَػا اهللُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  روى البخارّي ومسمـ وغيرىما َعفْ  (:ٖؿ )مثا
 َوَجَعْمػتُ  بِػاأْلَْرضِ  َوَأْلَزْقتُػوُ  ِمْنػوُ  ُأْخِرجَ  َما ِفيوِ  َفَأْدَخْمتُ  َفُيِدـَ  ِباْلَبْيتِ  أَلََمْرتُ  ِبَجاِىِميَّةٍ  َعْيدٍ  َحِديثُ  َقْوَمؾِ  َأفَّ  َلْواَل 
َبْيػرِ  اْبػفَ  َحَمػؿَ  الَّػِذي فَػَذِلؾَ  "ِإْبػَراِىيـَ  َأَسػاَس  ِبوِ  َفَبَمْغتُ  َغْرِبيًّا َوَباًبا َشْرِقيًّا َباًبا َباَبْيفِ  َلوُ   -َعْنُيَمػا اهللُ  َرِضػيَ - الز 

 َىْدِمِو. َعَمى

 اِس بالجاىميػػة وتػػأثُّرِىـ بػػبعض عالئقيػػا،لقػػرِب عيػػد النَّػػ  النبػػيِّ  يالحػػظ فػػي الحػػديث األخيػػر: مراعػػاةُ 
إلػى عػػدـ  إلػى مػػا ىػو أولػى منػػُو، وفػي ىػػذا توجيػٌو منػػو  ُؿ عػف مبػػاٍح شػرعي غيػػر الزـٍ يعػػد مّمػا جعمػو 

 خالفة لمشرع بتركو.ال مُ يـ وعاداتيـ فيما فو أعرافُ اإلغراب عمى الناس بما ال تعرِ 

 :رائع بالتدريجالش و تعميم (ٕٔ

كػاف  وأسػيؿ فيًمػا، حتػى أّنػو  أقػرب تنػاوالً مػا يعمٍّمػو ـ شيئًا فشيئًا، ليكوف ، ويعمٍّ فاألىـّ  ـ األىـّ قدٍّ يُ   كاف
 . يوصي أصحابو بسموؾ ىذا المنيج في تعميـ الّناس

 مَّْمَناَفَتعَ  ،َٕحَزاِوَرةٌ  ِفْتَيافٌ  َوَنْحفُ   النَِّبيٍّ  َمعَ  ُكنَّا" قاؿ: اهلل  عبدِ  بفِ  روى ابف ماجو عف جندبِ (: ٔمثاؿ )
َـّ  اْلُقْر َف، َنَتَعمَّـَ  َأفْ  َقْبؿَ  اإِليَمافَ   ِإيَماًنا" ِبوِ  َفاْزَدْدَنا، اْلُقْر فَ  َتَعمَّْمَنا ُث

 َأْصػَحابِ  ِمػفْ  ُيْقِرُئَنػا َكػافَ  َمػفْ  َحػدَّثََنا" قَػاَؿ: ٖالػرَّْحَمفِ  َعْبػدِ  َأبِػي َعفْ  وروى اإلماـ أحمد في مسنده(: ٕمثاؿ )
 َمػا َيْعَمُمػوا َحتَّػى اأْلُْخػَرى اْلَعْشػرِ  ِفػي َيْأُخػُذوفَ  فَػاَل   َياتٍ  َعْشرَ   المَّوِ  َرُسوؿِ  ِمفْ  َيْقَتِرُئوفَ  َكاُنوا ُيـْ َأنَّ   النَِّبيٍّ 
 َواْلَعَمَؿ" اْلِعْمـَ  َفَعِمْمَنا :َقاُلوا ،َواْلَعَمؿِ  اْلِعْمـِ  ِمفْ  َىِذهِ  ِفي

                                                           
 فتػػرةً  سػػمبيات مػػف فييػػا ومػا بيئػػتيـ عػػف إبعػػادىـ خػالؿ مػػف الشػػباب تربيػػة فػػي المعسػكرات لفوائػػد التربػػوي الموّجػػو ينبِّػو ٔ

 .الزمف مف بةً مناسِ 
 جمع َحْزَور وىو الذي قارب عمى البموغ.: ةٌ َحَزاِورَ  ٕ
َممي مف كبار الّتابعيف. ٖ  أبو عبد الرحمف: عبد اهلل بف حبيب السَّ
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 ميػػػػارات أيًضػػػػا،فقػػػػط فػػػػي إعطػػػػاء المعمومػػػػات بػػػػؿ فػػػػي تنميػػػػة الالبػػػػدَّ أف نعمػػػػـ أفَّ التػػػػدرج ال يكػػػػوف  تنبيػػػػو:
 تنمية ميارة القراءة تكوف أسيؿ وأسرع مف تنمية ميارة الكتابة..مثاًل: ف

 :َفَقاؿَ  الَيَمِف، إلى  اهللِ  َرُسوؿُ  َبعثِني: َقاؿَ   معاذٍ  عفروى البخاري ومسمـ وأصحاب السنف  (:ٖمثاؿ )
 أطػػاُعوا ُىػػـْ  فَػػنفْ  اهلِل، َرُسػػوؿُ  وأنٍّػػي اهلُل، إالَّ  إلػػوَ  الَ  أفْ  َشػػَياَدةِ  إلػػى فَػػاْدُعُيـْ  الِكتَػػاِب، ْىػػؿأَ  ِمػػفْ  َقْومػػاً  تَػػْأِتي إنَّػػؾَ "

 ِلػػػَذِلَؾ، أَطػػػاُعوا ُىػػػـْ  فَػػػنفْ  َوَليمَػػػٍة، َيػػػوـٍ  ُكػػػؿٍّ  ِفػػػي صػػػَمَواتٍ  َخْمػػػَس  َعمَػػػْيِيـْ  اْفتَػػػَرَض  َتَعػػػاَلى اهللَ  أفَّ  فَػػػأْعِمْمُيـْ  ِلػػػذِلَؾ،
، َعمَػى َفتُػَرد   أْغِنَيػاِئِيـْ  ِمػفْ  ُتؤَخػذُ  َصػَدَقةً  َعمَػْيِيـْ  اْفتَػَرَض  َتَعاَلى اهللَ  أفَّ  ـْ َفأْعِمْميُ  ـْ  ِلػذِلَؾ، أَطػاُعوا ُىػـْ  فَػنفْ  ُفقَػَراِئِي
، َوَكَراِئـَ  َفنيَّاؾَ  ـْ ، َدْعَوةَ  واتَّؽِ  أْمَوالِي  ."ِحَجابٌ  اهللِ  وَبْيفَ  َبيَنَيا َلْيَس  َفننَّوُ  الَمْظُموـِ

 :بيذه األّمة تعالى التدّرج بالتكميؼ ىو منيج القرآف وىو مف رحمة اهلللنتذّكر أّف 

ـّ المػؤمنيف عائشػة  ىذا تقػوؿوفي  (:ٗمثاؿ ) ؿَ  َنػَزؿَ  ِإنََّمػا:"قالػت -رضػي اهلل عنيػا-أ  ِمػْف القػر ف َنػَزؿَ  َمػا َأوَّ
ؿِ  ِمفَ  ُسوَرةٌ  ْساَلـِ  ِإَلى النَّاُس  ثَابَ  ِإَذا تَّىحَ  َوالنَّارِ  اْلَجنَّةِ  ِذْكرُ  ِفيَيا ٔاْلُمَفصَّ  َنػَزؿَ  َوَلػوْ  ،َواْلَحػَراـُ  اْلَحػاَلؿُ  َنَزؿَ  اإْلِ
ؿَ  َنػا َنػَدعُ  اَل  َلَقػاُلوا: َتْزُنػوا، اَل  َنػَزؿَ  َوَلػوْ  َأَبًدا، اْلَخْمرَ  َنَدعُ  اَل  َلَقاُلوا: اْلَخْمر،َ  َتْشَرُبوا اَل  َشْيءٍ  َأوَّ  َلقَػدْ  .َأَبػًدا الزِّ
نٍّػي  ُمَحمَّػدٍ  َعمَػى َمكَّةَ بِ  َنَزؿَ   اْلَبقَػَرةِ  ُسػوَرةُ  َنَزلَػتْ  َوَمػا چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ چ َأْلَعػبُ  َلَجاِرَيػةٌ  َواِ 

 أخرجو البخاري في صحيحو. بعض حديٍث  " ِعْنَدهُ  َوَأَنا ِإالَّ  َوالنٍَّساءِ 

يػي عػف المنكػر عمػى مسػتوى األفػراد، التدر ج في التعميـ ال يتعارُض مع واجِب األمِر بػالمعروِؼ والن تنبيو:
ػػِة الداعيػػة األفضػػؿ لفأّمػػا عمػػى مسػػتوى المؤّسسػػات فيجػػب الفصػػؿ بػػيف ىػػذا وذاؾ،  أف ال نجػػاح عمػػؿ وميمَّ

وعند عجز المؤسسة اإلصػالحية عػف عػالج .لَقبوِلو بيف الّناسيكوف قاضًيا وال صاحَب َشِرطة فذلؾ أدعى 
 طة لحفظ المجتمع مف الفساد والمفسديف.الخمؿ بالن صِح يأتي دور مؤّسسات الس م

 :عميـ االعتداؿ والبعد عف اإلمالؿالت في تو رعاي (ٖٔ

 بػف مسػعود – اهلل عبػد ُخروج َنْنَتِظرُ  انَّ كُ قاؿ:  عف شقيؽٍ  روى البخاري ومسمـ عف األعمشِ ما (: ٔمثاؿ )
 صػاحَبكـ، لكػـ جُ فػُأخرِ  أْدُخػُؿ، أنػا لكػفو  ال،: فقػاؿ ؟ َتجمػُس  َأال: فقمنػا عي،الّنخَ  معاوية بف يزيدُ  جاءنا ِإذْ  -

                                                           

ؿ مف الكريـ، القر ف مف األخير الُسُبعُ  ىو: الُمفّصؿ ٔ ؿ يَ مٍّ وسُ  ،الكريـ القر ف  خر إلى(  ؽ)  سورة أوَّ  لكثرة بالُمَفصَّ
 :أنواع ثالثة عمى وىو سوره، بيف الفصوؿ
ؿ طواؿ .ٔ  {. البروج}  سورة  ِخرِ  إلى{  ؽ}  سورة أّوؿِ  مف: الُمَفصَّ
ؿ أوساط .ٕ  {. البيٍّنة}  سورة  ِخرِ  إلى{  الطارؽ}  سورة أّوؿِ  مف: الُمَفصَّ
ؿ قصار .ٖ ؿِ  مف: الُمَفصَّ  .ؼصحَ المُ   خر إلى{  الزلزلة}  سورة أوَّ
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الَّ   ولكّنػو بمكػانكـ، ُأخَبػر ِإنػي َأمػا: فقػاؿ عمينػا، اهلل عبػد فقػاـ بيػده، وأخػذ بو، فخرج فدخؿ فجمسُت، جئتُ  واِ 
لُ  "كاف  اهلل رسوؿَ  أف: ِإليكـ الخروج مف يمنعني  عمينا" السآمة كراىيةَ  األياـ في بالموعظة نايتخوَّ

ُلُيـْ   النَِّبػػيُّ  َكػػافَ  َمػػا َبػػابُ )روى البخػػاري فػػي كتػػاب العمػػـ مػػا (: ٕمثػػاؿ )  اَل  َكػػيْ  َواْلِعْمػػـِ  ِباْلَمْوِعَظػػةِ  َيَتَخػػوَّ
 .(رواروا وال تنفِّ ، وبشِّ روا، وال تعسِّ روا)يسِّ قاؿ:  عف النبي   مالؾٍ  بفِ  عف أنسِ  ٔ(َيْنِفُروا

 بفضػؿِ  بالتبشػيرِ  األمػرُ  الحػديث ىػذا في"  :ى الحديثُمعمًٍّقا عم مسمـ صحيحل وشرح في الّنووي اإلماـ قاؿ
 ةً حَضػمَ  الوعيػد وأنػواع التخويػؼ بػذكرِ  التنفيػرِ  عػف والنيػيُ ، حمتػورَ  وَسػعة عطائػو وجزيؿِ ، وثوابِ  وعظيـ اهللِ 
 ؾِ تػر و  إسػالمو بَ رُ قَػ مػف تػأليؼِ  بيػاف أيضاً  الحديث ىذا وفي، التبشير إلى يامٍّ ضَ  فمِ  مستِقمًَّة منفِردًة[أي: ]

 جوفرَّ وُيػدَ ، بيػـ ُيتمطػؼ كم يػـ، المعاصػي مػف تػاب ومف الصبياف مف البموغ قارب مف وكذلؾ عميو التشديد
  .قميالً  قميالً  الطاعة أنواع في
 المريػػدِ  أو- الطاعػػة فػػي الػػداخؿِ  عمػػى رَ ُيسٍّػػ فمتػػى، التػػدريج عمػػى التكميػػؼ فػػي اإلسػػالـ أمػػور كانػػت وقػػد

ف، فييا ؿَ دخُ ال يَ  أف أوشؾ عميو ُعسِّرت ومتى، التزايد غالباً  عاقبتو وكانت، عميو تُيمَ سَ  -فييا لمدخوؿ  وا 
 .ىػا" يستحمييا ال أو يدوـ ال أف أوشؾ دخؿ

 "ابعضً  وبعضُ  نسييُ  الكالـِ  كثرة فنفّ "إذا وعظَت فأوجز،  فائدة:

 :بسبب عدـ مناسبة ظرؼ المتمّقيمباشرًة المعمومة  إلعطاء تركو  (ٗٔ
وقػد مػّر بنػا سػابًقا ، ب قػاِدًرا عمػى التمقٍّػيُمخاَطػختيار أنسب األوقات التي يكوف فييا الال بّد لمواعظ مف اإذ 

ـّ أعطػػاه المعمومػػة، وكػػذلؾ يجػػُب التصػػر ُؼ حػػاؿ  كيػػؼ انتظػػر رسػػوؿ اهلل  حتػػى ىػػدأ روع الخػػائؼ ومػػف ثػػ
 ... وغير ذلؾ مف الظروؼ التي يجب أف ُتراعى.الغضِب والحزف 

 عنػػده، ونحػػف  النبػػيٍّ  عنػػد رجػػالف اْسػػَتبَّ : قػػاؿ:  دٍ رَ ُصػػ بػػفِ  سػػميمافَ  عػػفروى البخػػاري ومسػػمـ مثػػاؿ: 
 لػذىبَ  َقاليػا لػو كممػة ألعمػـُ  ي: "ِإنٍّ  اهلل رسوؿُ  قاؿ ، وجُيو احمرَّ  قد ُمغَضبا صاحبو َيُسب أحدىما فبينما
: لو فقاؿ رجؿ، ليوإِ  فانطمؽ يجد"، ما عنو ذىب الرجيـ(، الشيطاف مف باهلل )أعوذُ : قاؿ لو يجد، الذي عنو
ذْ   ؟ اذىب. أنا أمجنوف ؟ بأس بي أُيرى: فقاؿ الرجيـ، الشيطاف مف باهلل َتَعوَّ

  ظنٍّوتوجيو الخطاب مباشرًة لمُمغَضب ألّنو غمب عمى  في ىذا الحديث كيؼ ترؾ رسوؿ اهلل  :مالحظٌ 
 أّف غضب الرجؿ وانفعاَلو سيحوؿ دوف فيمو واستجابتو.

 
                                                           

 فائدة: ِفقُو اإلماـِ البخاريٍّ في تبويبو. ٔ
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 :ٔميفلفردية في المتعمِّ الفروؽ ا رعايتو  (٘ٔ

 .وعمره وحالو عند سؤالو ومكانتو وتَ لَ منزِ  الئـُ يُ بأسموٍب و  وِ يمِ فَ  قدرِ عمى واحٍد  خاطب كؿَّ يُ   فكاف 

( َيْفَيُمػػوا اَل  َأفْ  َكرَاِىَيػػةَ  َقػػْوـٍ  ُدوفَ  َقْوًمػػا ِبػػاْلِعْمـِ  َخػػصَّ  َمػػفْ  َبػػابُ مػػـ )فػػي كتػػاب العِ  روى البخػػاري  (: ٔمثػػاؿ )
 وُ رديفُػػ جبػػؿٍ  بػػفُ  عػػاذُ مو  – اهلل  نبػػيَّ  أفّ :  بػػف مالػػؾٍ  يمػػاف والمفػػظ منيمػػا، عػػف أنػػسِ ي كتػػاب اإلفػػ ومسػػمـٌ 

اهلل وسعديؾ، قػاؿ: يػا معػاذ، قػاؿ: لبيػؾ رسػوؿ اهلل وسػعديؾ،  قاؿ: يا معاذ، قاؿ: لبيؾ رسوؿَ  -عمى الرَّْحؿِ 
أف ال إلػو إال اهلل، وأف محمػدًا عبػده مػا مػف عبػد يشػيد "اهلل وسػعديؾ. قػاؿ:  قاؿ: يا معاذ، قاؿ: لبيؾ رسوؿَ 

خبػػر بػػو النػػاس فيستبشػػروا؟ ، قػػاؿ : يػػا رسػػوؿ اهلل أفػػال أُ "اراهلل عمػػى النَّػػ وُ َمػػإال حرَّ قمبِػػو ورسػػولو، صػػدقًا مػػف 
 .ٕماً خبر بيا معاذ عند موتو تأث  وأَ  ."امو كِ يتَّ  ال، إذاً " :قاؿ

 .ورسوُخ اإليماف الفيـِ  ّحةوصِ  الضبط يـفي قوـٌ  الدقيؽ بالعمـ خصَّ يُ  أف وجوب بياف الحديث وفي

 ُيكذَّب أف أتحبوف، يعرفوف بما الناس "حدِّثوا: قاؿ  عميٍ  عف، كتاب العمـ في البخاري اإلماـ روى قدو 
 فػال، جيػالً  اسػتحالتو َيعَتِقػدُ  وإمكاَنػ تصػوريَ  ال ومػا يفيمػو ال مػا سمع إذا الشخص ألفّ  ذلؾ، ورسولو؟" اهلل
 هلل تكػػذيب  النبػػيٍّ  تكػػذيب وفػػي، تكذيبػػو منػػو يمػػـز،  النبػػيٍّ  عػػف ىػػذا مثػػؿ لػػو ُذكػػر نذافػػ، وجػػوَده صػػدٍّؽيُ 

 إال عقػوليـ تبمغػو ال حػديثاً  قومػاً  بُمَحػدِّثٍ  أنػت "مػاالػذي رواه ُمسػمـ  مسػعود  ابف قوؿ ومثمو، ورسولو
 فتنة" لبعضيـ كاف

 فػي ومالؾ، السمطاف عمى لخروجا ظاىرىا التي األحاديث في بعض أحمد دوف ببعض التحديث كره وممف
 أف ذلػػؾ وضػػابط وحذيفػػة ىريػػرة أبػػو قػػبميـ ومػػف،  - التشػػبيو ظاىرىػػا يػػوىـ التػػي أي -، الصػػفات أحاديػػث
 عميػو ُيخشػى مػف عنػد عنػو فاإلمسػاؾ ُمػراد غيػر األصػؿ فػي وظػاىره البدعػة يقػّوي الحديث ظاىر يكوف
 .أعمـ واهلل مطموب بظاىره األخذ
 عمػى معيػـ رقتَصػيُ  بػؿ ،الدقيقػة العمػوـِ  حقػائؽِ  فػي العػواـ مع خاضيُ  أف ينبغي ال بؿ ": الغزالي ماـاإل قاؿ

 ةالجّنػ فػي والرىبػة الرغبػة مف قموبيـ ويمأَلُ ، ىادِ بصدَ  ىـ التي الصناعات في األمانة وتعميـ العبادات تعميـ
 يػاحمُّ  عميػو رعُسػويَ  بقمبػو الشػبية قػتتعمَّ  مػاربَّ  وفإنَّػ ُشػبية عمػييـ ُيحرِّؾُ  وال، القػر ف بو نطؽ كما، اروالنّ 

روٍُّج لػُو ِمػف حيػث يظػف  كـ مّمف يظف  أنَُّو يُرّد عمى الباِطِؿ وأىِمػو تػراُه بػِذكِرِه لمباِطػِؿ ُيػف  .اىػ "وييمؾ فيشقى
 )أميتوا الباِطَؿ بيجرِه وأحيوا الحّؽ ِبِذكرِِه(ـَ اهلل مف قاؿ: أنُو ُيحسف صنًعا، ورحِ 

                                                           

 اخػػتالؼ اسػػتثمار وضػػرورة الصػػّفي، التعمػػيـ فػػي الطمبػػة مسػػتويات تفػػاوت عمػػى لمتغمػػب الممكنػػة الطػػرؽ المػػدّرب قشُينػػا  ٔ
 .المتميٍّز نشاط أف يؤثٍّر ذلؾ سمبًا عمى دوف الضعيؼ منيـ مستوى لرفع الطمبة مستويات

 تماف العمـ.، والمراد اإلثـ الحاصؿ مف كِ أي تجنبًا لإلثـ ٕ
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 َفَجػاءَ   النَّبِػيٍّ  ِعْنػدَ  ُكنَّػا قَػاَؿ: اْلَعػاصِ  ْبػفِ  َعْمػِرو ْبػفِ  المَّػوِ  َعْبدِ  َعفْ  في مسنده اـ أحمدمروى اإل(: ٕمثاؿ )
؟ َوَأَنػػا ُأَقبٍّػػؿُ  المَّػػوِ  َرُسػػوؿَ  َيػػا َفقَػػاَؿ: َشػػابٌّ  . قَػػاَؿ: ؟َصػػاِئـٌ  َوَأَنػػا ُأَقبٍّػػؿُ  َفقَػػاَؿ: َشػػْي ٌ  َفَجػػاءَ  اَل. قَػػاَؿ: َصػػاِئـٌ ـْ  قَػػاؿَ  َنَعػػ

 َيْمِمػػؾُ  الشَّػػْي َ  ِإفَّ  َبْعػػضٍ  ِإلَػػى َبْعُضػػُكـْ  َنَظػػرَ  ِلػػـَ  َعِمْمػػتُ  "قَػػدْ  : المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َفقَػػاؿَ  .َٔبْعػػضٍ  ِإلَػػى َبْعُضػػَنا َظػػرَ َفنَ 
 َنْفَسُو"
بغيػر مػا  واحػدٍ  ، فأوصػى كػؿَّ طمبػوا منػو الوصػية المختمفػة ألنػاسٍ   وصػايا النبػيِّ ومػف ذلػؾ (: ٖمثاؿ )

 ،(ال يػػػػػػػزاؿ لسػػػػػػػانؾ رطبػػػػػػػًا مػػػػػػػف ذكػػػػػػػر اهلل)، ال تغضػػػػػػػب( ) مّمػػػػػػػا أوصػػػػػػػاىـفكػػػػػػػاف  أوصػػػػػػػى بػػػػػػػو ا خػػػػػػػر
 ،(ؽ حسػػػػػػػػػػػػفمُػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػا، وخػػػػػػػػػػػػالؽ النػػػػػػػػػػػػاس بخُ ع السػػػػػػػػػػػػيئة الحسػػػػػػػػػػػػنة تمحُ اتػػػػػػػػػػػػؽ اهلل حيثمػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػت، وأتبِػػػػػػػػػػػػ)
 (.َخِطيَئِتؾَ  َعَمى واْبؾِ  َبْيُتَؾ، َوْلَيَسْعؾَ  ِلَساَنَؾ، َعَمْيؾَ  َأْمِسؾْ )

 فو.ظر ة السائؿ و حاجلنظرًا  سؤالو أفضؿَ  و أو في حيفِ بما رآه في حقِّ  سائؿٍ  كؿَّ  وقد أجاب النبي 

 :المكانة االجتماعية وغيرىاالخاّصة ب الفروؽِ  مراعاةُ 

التػػي أخػػذىا الشػػرع بعػػيف االعتبػػار فػػي األحكػػاـ الفقييػػة )مثػػاؿ الفػػرؽ بػػيف  ُميّمػػةالمػػف الفػػروؽ الفرديػػة ىػػي و 
 قوؿ الحؽٍّ عمـ أّف نل، و جيو الخطاب إلى الّناسيجب مراعاتيا عند تو و  (... ، الُمحَصف والعازبالحر والعبد

 دوف مراعاٍة لطبيعة الحضور ومكانتيـ. ومخاطبة الّناس ال يعني أبدًا التشد ؽ بالكالـ
 َفأْعَطتْػوُ  َسػاِئٌؿ، ِبيَػا َمػرَّ  -عنيػا اهلل َرضػي - عائشػة أفَّ : اهلل رحمػو َشػبيبٍ  َأبػي بػف ميمػوفِ  عػف (:ٗمثاؿ )
:  اهلل َرُسػػوؿ قَػػاؿَ : فَقالػػتْ  ؟ ذِلػػؾَ  فػػي َليَػػا فِقيػػؿَ  َفأَكػػَؿ، َفأْقَعَدتػػُو، َوَىْيَئػػٌة، ِثَيػػابٌ  َعَميػػوِ  َرُجػػؿٌ  اِبيَػػ َوَمػػرَّ  ِكْسػػَرًة،

  ٕ"َمَناِزَلُيـْ  النَّاَس  أْنِزُلوا"
اِمتِ  ْبفِ  ُعَباَدةَ  َعفْ  (:٘مثاؿ )  َصػِغيَرَنا َوَيْرَحـْ  َكِبيَرَنا ُيِجؿَّ  َلـْ  َمفْ  ِمّنا َلْيَس " :َقاؿَ   المَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ   الصَّ
 .بمفظ )ليس مف أّمتي(أورده  واإلماـ أحمد ،نِذريحديث حسف رواه الحاكـ والطبراني والمُ  "َحقَّوُ  ِلَعاِلِمَنا َوَيْعِرؼْ 

 اهللِ  إْجػػالؿِ  ِمػػفْ  إفَّ ":  اهلل َرُسػػوؿ قَػػاؿَ : قَػػاؿَ   موسػػى َأبػػي عػػفروى أبػػو داود بنسػػناٍد حسػػف  (:ٙاؿ )ثػػم
، الشَّػػػْيَبةِ  ِذي إْكػػػَراـَ : َعػػػاَلىتَ  ْكػػػَراـَ  ،َٖعْنػػػوُ  َوالَجػػػاِفي ِفيػػػِو، الَغػػػاِلي َغْيػػػرِ  القُػػػر فِ  َوَحاِمػػػؿِ  الُمْسػػػِمـِ ػػػْمَطافِ  ِذي َوا   الس 

  "الُمْقِسط
                                                           

 .في عدـ مقاطعتيـ لرسوؿ اهلل الحظ أدب الصحابة  ٔ
 -رواه أبػو داود. لكػف قػاؿ : ميمػوف لػـ يػػدرؾ عائشػة. وقػد ذكػره مسػمـ فػي أوؿ صػػحيحو تعميقػًا فقػاؿ : وذكػر عػف عائشػػة  ٕ

ـُ َأُبػػو عبػػد اهلل فػػي كتابػػو ) مَ أف ننػػزؿ النػػاس منػػازليـ قالػػت: أمرنػػا رسػػوؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنيػػا  مُػػوـِ عِرفَػػة عُ ، َوَذَكػػَرُه الَحػػاِك
 : ) ُىَو حديث صحيح (.الَحديث ( َوقاؿَ 

 (ٕٖالحج:) (اْلُقُموبِ  َتْقَوى ِمفْ  َفِننََّيا المَّوِ  َشَعاِئرَ  ُيَعظٍّـْ  َوَمفْ  َذِلؾَ قاؿ تعالى: ) ٖ



 
  

 والتَّعليمُالتربيةُ ُفيُالنَّبويَّةُاألساليبُ دورات إعداد المعلّمين والّدعاة                                                                    
 

11 
 

ـْ ِإالَّ اْلَيْيَئػػػاِت َعثَػػػ يَأِقيمُػػوا َذوِ " َقالَػػػْت قَػػاَؿ َرُسػػػوُؿ المَّػػػِو  - اهلل عنيػػػا يرضػػ -َعػػْف َعاِئَشػػػَة  (:ٚمثػػػاؿ ) َراِتِي
 البييقي وغيرىـ.و حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد والدارقطني  "اْلُحُدودَ 

كػراـُ  االجتماعيةبالمكانة الخاّصة  الفروؽِ  مراعاةُ  تنبيو: ومػف ط قِسػالمُ  وذي السػمطافِ  والعػالـِ  السػفٍّ  كبيػرِ  وا 
عامػػػؿ بػػػيف جميػػػع المسػػػمميف الرحمػػػة بػػػًدا ازدراء الضػػػعفاء والمسػػػاكيف فاألصػػػؿ فػػػي التأال يعنػػػي فػػػي مقػػػاميـ 

 )رحماء بينيـ(واالحتراـ 

ُربَّ أْشػَعَث أغبػَر ":  اهلل َرُسػوؿ قػاؿ: قػاؿ  ىريػرة َأبػي عػفروى اإلمػاـ مسػمـ فػي صػحيحو  (:ٛمثاؿ )
ـَ َعَمى اهلِل أَلَبرَّهُ   ."َمْدُفوٍع باألْبواِب َلْو أْقَس

أكثػػر  قػػّدـ  ى فػػي الّمحػػِد )القبػػر(حتّػػف رسػػوؿ اهلل  وأمػػٌر فعمػػ صِّصػػواُذِكػػروا وخُ لمػػف  ومزيػػُد االحتػػراـٍ 
وىػػذا ال يتنػػافى مػػع األصػػؿ فػػي  الصػػحابة أخػػًذا لمقػػرآف باتجػػاه الِقبمػػة يػػـو دفنػػوا سػػوّية بعػػد معركػػة ُأحػػد.

 في األحاديث التالية: الذي ذكره رسوؿ اهلل  المساواة أماـ اهلل تعالى وأماـ الشرع والقضاء

، ِإلػى يْنظُػرُ  ال اهلل إفَّ ":  اهلل َرُسػوؿُ  قَػاؿَ : قَػاؿَ   ىريػرةَ  أبػي عػفْ  سمـٌ روى اإلماـ م (:ٜمثاؿ ) ـْ  أْجَسػاِمُك
، ِإلى وال   "وأعمالكـ ُقُموِبكـْ  إلى يْنُظرُ  َوَلكف ُصَوِركـْ

 ٔيَّػةَ ُعبٍّ  عػنكـ اهلل أذىػب قػد": قػاؿ  اهلل رسوؿَ  أفَّ  عف أبي ىريرة  التٍّرِمذيّ روى أبو داود و  (:ٓٔمثاؿ )
، بنو الناس ،شقي وفاجر تقي مؤمف با باء، وفخرىا الجاىمية،  ."تراب مف ُخِمؽَ  و دـُ   دـَ

 

 

 في ختاـ ىذا المبحث

 قولو:  سيدنا عمي بف أبي طالبُيروى عف فائدة:  
 

 (  كؿُّ ما حضَر أىُمُو آَف أوانو، والا يقاؿ حَضَر أىُمو، وال كؿُّ مليس كؿُّ ما ُسِمع يقاؿ) 

*********  

                                                           
 .الثٍَّقؿُعبٍّيََّة الجاىميَة: فخَرىا وتكب َرىا، وقيؿ إّنيا مأخوذٌة مف )الِعبء( أي  ٔ
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 في تأكيد الكالـ أساليبو 

 ىػذا إرادة عدـِ  احتماؿِ  إزالة أو ب،خاطَ المُ  ذىفِ  في المعنى وترسي  الشؾٍّ  رفع أو الكالـ تقوية بالتوكيد يراد
 ولو أنواٌع ُيرجع ليا في موضعيا مف ُكتِب العربّية. ،مف خالؿ إشعار الُمخاَطب بأىمٍّية الفكرة المعنى

 :مضمونوالقوؿ لتأكيد  كراره تَ  (ٙٔ

 جـ اإلمػػػػػاـ البخػػػػػاري ليػػػػػذا المعنػػػػػى، وقػػػػػد تػػػػػر وُ تقَنػػػػػويُ  عُ السػػػػػامِ  وُ يتػػػػػو، وليفيَمػػػػػتنبييػػػػػًا لممخاطػػػػػب عمػػػػػى أىمٍّ  
 تكمَّػـ ِإذا كػاف  اهلل رسػوؿَ  "َأفَّ :  مالػؾٍ  بػف َأنػسِ عػف وأخػرج فيػو  (ـ عنػوفيَ لػيُ  باب مف أعاد الحػديثَ )

 .ٔعنو" ُتْفَيـ حتى ثالثا، أعادىا: بكممة

  .مسمـ رواه .َثالثاً  قاليا "الُمَتَنطٍُّعوفَ  َىَمؾَ ": َقاؿَ    النَّبيّ  أفّ :  مسعود ابف عف (:ٔاؿ )مث

 .التشديدِ  موِضعِ  غير في دوفَ المشدٍّ  قوفالمتعمٍّ : )الُمَتَنطٍّعوف(

 بػػأكبر ـكُ ُأنبٍّػػئُ  أال": فقػػاؿ ، اهلل رسػػوؿ عنػػد ُكنَّػػا :قػػاؿ ة رَ ْكػػأبػػي بَ روى البخػػارّي ومسػػمـ عػػف  (:ٕاؿ )مثػػ
 فجمػػس متَّكئػػا وكػػاف"، الوالػػديف وعقػػوؽُ  بػػاهلل، اإلشػػراؾُ ": قػػاؿ اهلل، رسػػوؿَ  يػػا بمػػى: قمنػػا - ثالثػػاً  - ؟الكبػػائر
 ليتػػو: قمنػػا حتػػى يكّرُرىػػا زاؿ فمػػا "،ورالػػز   وشػػيادةُ  ورالػػز   وقػػوؿُ  أال ور،الػػز   وشػػيادةُ  ورالػػز   وقػػوؿُ  أال" فقػػاؿ:
  .سكتَ 

 أف ُتعّد.أكثر مف الباب واألمثمة في ىذا 

 :وتأكيدًا لو كـِ لمحُ  ـ تنبييًا منو إلى أىمية ما يقوؿ وتقويةً سَ التعميـ بالقَ  تأكيده  (ٚٔ

كمػػا ذكػػر  حتػػى زادت عمػػى الثمػػانيف حػػديثاً  وؽ صػػدُ مػػف الصػػادؽ المَ  ـٌ َسػػقػػد كثػػرت األحاديػػث التػػي فييػػا قَ ل
 يػػةِ لتنبيػػو السػػامعيف ألىمِّ  كػػاف وسػػيمةً  إّنمػػا  وُ َفػػحمِ ، والبػػّد مػػف أف نعمػػـ أّف ذلػػؾ اإلمػػاـ ابػػف القػػيٍّـ وغيػػره

ػػػدؽال ينطػػػؽ إال  فيػػػو  -مػػػف أسػػػاليب التوكيػػػد أسػػػموبٌ – مػػػا يقػػػوؿ وخطػػػورةِ  ، وصػػػحابتو ال بػػػالحؽٍّ والصٍّ
 .ا يقوؿيكذٍّبونو في شيء ممَّ 

 يػؤمف، ال واهلل ُيْؤِمف، ال واهللِ ": قاؿ  المَّوِ  رسوؿَ  َأفَّ :  ىريرة روى البخاري ومسمـ عف أبي (:ٔمثاؿ )
 أي شروره.: (وائقو)ب ."َبواِئَقوُ  جاُره يأَمف ال الذي: قاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا َمف: قيؿ ،يؤمف ال واهلل

                                                           
 يعيد الكممة ثالثًا حتى ُتعَقَؿ عنو، فما باؿ غيره يمنعو الكبر عف ذِلؾ!! السادات وقائد القادات إماـ المرسميف وسّيد  ٔ
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 الَجنَّػػةَ  تَػػْدُخُموا ال ، ِبَيػػِدهِ  َنْفِسػػي والَّػػِذي " :: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل قػػاؿ روى مسػػمـ عػػف أبػػي ىريػػرة  (:ٕمثػػاؿ )
 ٔ"بينكـ السَّالـَ  أْفُشوا ؟ َتَحاَبْبُتـْ  َفَعْمُتُموهُ  ِإَذا َشْيءٍ  َعَمى أُدل ُكـْ  أَوالَ  َتَحاب وا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوال ُتْؤِمُنوا، َحتَّى

رضػػػي اهلل -فػػػي حػػديث المػػػرأة المخزوميػػػة التػػي سػػػرقت، عػػف عائشػػػة  مػػػا رواه البخػػػاري ومسػػمـ (:ٖمثػػاؿ )
َذا َتَرُكوُه، الشَِّريؼُ  ِفيِيـُ  َسَرؽَ  ِإَذا َكاُنوا ُيـْ َأنَّ  َقْبَمُكـْ  َمفْ  أْىَمؾ إنََّما"قاؿ:  أّف رسوؿ اهلل  -عنيا  ِفػيِيـُ  َسَرؽَ  َواِ 

ِعيؼُ  ـُ  الَحدَّ، َعَمْيوِ  أقاُموا الضَّ  ".َيَدَىا َلَقَطعتُ  َسَرَقتْ  ُمحّمدٍ  ِبْنتَ  َفاطَمةَ  َأفَّ  َلوْ  اهلل، َواْي

 َسػػػػػػػبيِموِ  فػػػػػػػي َخػػػػػػػَرجَ  ِلَمػػػػػػػفْ  اهلل َتَضػػػػػػػمَّفَ ":  اهلل رسػػػػػػػوؿ قَػػػػػػػاؿَ : قَػػػػػػػاؿَ   ىريػػػػػػػرة َأبػػػػػػػي عػػػػػػػف (:ٗمثػػػػػػػاؿ )
يَمػػػػػػػػػػافٌ  َسػػػػػػػػػػبيِمي، فػػػػػػػػػػي ِجيَػػػػػػػػػػادٌ  ِإالَّ  ُيْخِرُجػػػػػػػػػػوُ  ال)  أفْ  َضػػػػػػػػػػاِمفٌ  َعمَػػػػػػػػػػيَّ  َفيُػػػػػػػػػػوَ  ِبُرُسػػػػػػػػػػِمي، َوَتْصػػػػػػػػػػِديؽٌ  بِػػػػػػػػػػي، َوا 
 .(َغنيَمػػػػػػػػػةٍ  َأوْ  أْجػػػػػػػػػٍر، ِمػػػػػػػػػفْ  َنػػػػػػػػػاؿَ  ِبَمػػػػػػػػػا ِمْنػػػػػػػػػوُ  َخػػػػػػػػػَرجَ  الَّػػػػػػػػػِذي َمْنِزلػػػػػػػػػوِ  ِإلَػػػػػػػػػى ُأْرِجَعػػػػػػػػػوُ  َأوْ  الَجنَّػػػػػػػػػَة، ُأْدِخمَػػػػػػػػػوُ  

، لَػْوفُ  َلْوُنوُ  ُكِمـ؛ َيْوـَ  َكَيْيَئِتوِ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  َجاءَ  ِإالَّ  اهلِل، َسبيؿِ  في ُيْكَمـُ  َكْمـٍ  ِمفْ  َما ،ِبَيِدهِ  ُمَحمَّدٍ  َنْفُس  َوالَِّذي  َدـٍ
 فػي َتْغػُزو َسػِريَّةٍ  ِخػاَلؼَ  َقَعػْدتُ  َمػا يفَ الُمْسػِممِ  َعمَػى َيُشؽَّ  أفْ  َلْوالَ  ،ِبَيِدهِ  ُمَحمَّدٍ  َنْفُس  َوالَِّذي. ِمْسؾٍ  ريحُ  َوِريُحوُ 
 َنْفػػس َوالَّػِذي. َعنٍّػي َيَتَخمَّفُػوا أفْ  َعمَػْيِيـْ  َوَيُشػؽ   َسػَعًة، َيِجػُدوفَ  َوالَ  فػأْحِمُمُيـْ  َسػَعةً  أِجػدُ  الَ  َولِكػفْ  أبػدًا، اهللِ  َسػبيؿِ 
َـّ  َتَؿ،َفُأقْ  اهلِل، َسبيؿِ  في أْغُزوَ  أفْ  َلَوِدْدتُ  ِبَيِدِه، ُمَحمَّدٍ  َـّ  َفُأْقَتَؿ، أْغُزوَ  ُث  البخػاري وروى مسمـ، رواه "َفُأْقَتؿَ  أْغُزوَ  ُث
 .[ْرحُ الجُ : الَكْمـُ ] .بعضو

االنتباه واالىتمػاـ بمػا انتباه السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب لتأكيد  إثارتو  (ٛٔ
 :خبره بويُ 

 الرَّْحػِؿ، ِخػَرةُ   ِإالّ  َوَبْيَنػوُ  َبْيني َلْيَس  ، النَِّبيٍّ  َرِديؼُ  َأنا ْينابَ : َقاؿَ   َجَبؿٍ  ْبفِ  ُمعاذِ  عفروى البخاري مثاؿ: 
َـّ  ،َوَسػْعَدْيؾَ  اهللِ  َرُسػوؿَ  َلبَّْيػؾَ : ُقْمػتُ  "ُمعػاذُ  يػا": َفقػاؿَ  َـّ  سػاَعةً  َسػػارَ  ثُػ  اهللِ  َرُسػػوؿَ  َلبَّْيػؾَ : ُقْمػتُ  "ُمعػاذُ  يػا": َقػاؿَ  ثُػ

َـّ  ،َوَسػْعَدْيؾَ  َـّ  َسػػاَعةً  سػارَ  ثُػػ  اهللِ  َحػػؽ   مػػا تَػْدري "َىػػؿْ : قَػاؿَ  ،َوَسػػْعَدْيؾَ  اهللِ  َرُسػوؿَ  َلبَّْيػػؾَ : ُقْمػتُ  ُمعػػاُذ" يػػا": َقػػاؿَ  ثُػ
ـُ، َوَرُسػػوُلوُ  اهللُ : ُقْمػػتُ  ِعبػػاِدِه؟" َعمػػى َـّ  َشػػْيئًا" بِػػوِ  ُيْشػػِرُكوا َوال َيْعُبػػدوهُ  َأفْ  ِعبػػاِدهِ  َعمػػى اهللِ  "َحػػؽ  : قَػػاؿَ  َأْعمَػػ  َسػػارَ  ثُػػ
َـّ  ةً َساعَ   اهللِ  َعمػى اْلِعبػادِ  َحػؽ   مػا تَػْدري "َىػؿْ : َفقَػاؿَ  َوَسْعَدْيَؾ، اهللِ  َرُسوؿَ  َلبَّْيؾَ : ُقْمتُ  "َجَبؿٍ  ْبفَ  ُمعاذُ  يا": َقاؿَ  ُث
ـُ، َوَرُسوُلوُ  اهللُ  ُقْمتُ  َفَعُموُه؟" ِإَذا ". ال َأفْ  اهللِ  َعمى اْلِعبادِ  "َحؽ  : َقاؿَ  َأْعَم ـْ َبُي  ُيَعذٍّ

  

                                                           

: ، ونظػاـ شػمؿ اإلسػالـ. وفػي الحػديثِ الديف وأركاف الشػريعة قاؿ القاضي عياض رحمو اهلل تعالى: "واأللفة إحدى فرائض ٔ
 بيف اإليماف وبيف تحابب الناس وعدـ تباغضيـ؟؟ فكٍّر وناقش.، سؤاؿ: ما الرابط شعار ىذه األّمة وىو السالـ" إفشاءُ 
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 فظ والفيـعيف الطالب عمى الحِ التي تُ  يبو أسال

 :األمر ثـ تفصيمو و إجمالُ  (ٜٔ

لػػػػى إ وِ ، وتشػػػػويقِ ب عمػػػػى السػػػػؤاؿالمخاَطػػػػ و لحػػػػضٍّ ؿ األمػػػػر فػػػػي حديثِػػػػجِمػػػػفػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف يُ  كػػػػاف 
ـّ يأتي الشرح فيزيد الفكرة رسوخاً ويشد  انتباىوب مما يحّفز ذىف المخاطَ  ،االستكشاؼ عنو  .وثباتاً  ، ث

 أو مسػتريح،": فقػاؿ بجنػازة، عميػو ُمػرّ   اهلل رسوؿ أفَّ "  َعْف َأِبي َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريٍّ  روى مسمـٌ : (ٔ)مثاؿ
 مػػف يسػػتريحُ  المػؤمفُ  العبػػدُ ":  فقػاؿ ؟ منػػو المسػَتراح ومػػا المسػتريُح، مػػا اهلل رسػوؿ يػػا: فقػالوا "منػػو ُمْسػَتراح
 ."والدواب والشجرُ  والبالدُ  بادُ الع منو يستريح الفاجرُ  والعبد الدنيا، َنَصب

وا: َقاؿَ   أنسٍ  عفروى البخاري ومسمـ : (ٕ)مثاؿ  "َوَجَبػتْ ":  النبػي   َفقَػاؿَ  َخْيػرًا، َعَمْيَيا َفَأْثَنْوا ِبَجَناَزٍة، َمر 
َـّ  وا ُث  َفقَػاؿَ  ؟ َوَجَبػت َمػا:  ابِ الخطَّػ بفُ  مرُ عُ  َفَقاؿَ  "،َوَجَبتْ ":   النبي   َفَقاؿَ  َشّرًا، َعَمْيَيا َفأْثَنْوا ِبُأْخَرى، َمر 
 :"فػي اهللِ  ُشػَيَداءُ  أْنػُتـْ  النَّػار، لَػوُ  َفَوَجَبػتْ  َشػّرًا، َعَمْيػوِ  أْثَنْيػُتـْ  وَىػَذا الَجنَّػُة، لَػوُ  َفَوَجبػتْ  َخْيػرًا، َعَمْيوِ  أْثَنْيُتـْ  َىَذا 

 ".اأَلرضِ 
َـّ يأتي )التفصيؿ( في الوقت المناسبالكالـ فيكوف  أحياًنا ال يكوف الموقؼ مناسًبا لكثرةِ   .)اإلجماؿ( ومف ث

ألّنو مما ُيتعب ِذىف الطالب، وُيصعٍُّب  بشكٍؿ متصؿ الكالـِ  يتنبَّو المعمِّـ إلى ضرر سردِ البّد أف  مالحظة:
)وىػػذا يجػػب أف يشػػمؿ  عميػػو التمقػػي والِحفػػظ، بػػؿ البػػدَّ مػػف تقسػػيـ الكػػالـ لفقػػراٍت وتنويعػػو بػػيف إجمػػاٍؿ وشػػرح

، اوحفِظيػػ المعمومػػات حتػػى َيػػتمكَّف الُمتمقٍّػػي مػػف اسػػتيعابِ  تناسػػب مػػع مختمػػؼ طػػرؽ التواصػػؿ والعػػرض(وي
فػػػدماغ اإلنسػػػاف يصػػػُعُب عميػػػو ِحفػػػُظ المعمومػػػات إف لػػػـ ُيػػػدِرجيا تحػػػت عنػػػواف معػػػّيف يكػػػوُف عوًنػػػا لػػػو عمػػػى 

 َكػافَ " : قالػت -نيػاع اهلل رضػي- عائشػة عػففػي ىػذا روى أبػو داود و ، استردادىا واسترجاعيا عند الحاجة
 . " َيْسَمُعوُ  َمفْ  ُكؿُّ  َيْفَيُموُ  َفْصالً  َكالماً   اهلل رسوؿ َكاَلـُ 

 :المعدودات ثـ تفصيميا دِ لعدَ  إجمالو  (ٕٓ
 .لسامع وأعوف لو عمى الحفظ والفيـلتكوف أضبط لدى ا 
لرجػؿ وىػو   : قػاؿ رسػوؿ اهللقػاؿ -رضي اهلل عنيمػا - ستدرؾ عف ابف عباسروى الحاكـ في المُ  مثاؿ:
َتؾَ  ، َىَرِمػؾَ  َقْبؿَ  َشَباَبؾَ :  َخْمسٍ  َقْبؿَ  َخْمًسا اْغَتِنـْ ": يعظو  َوَفَراَغػؾَ  ، َفْقػِرؾَ  َقْبػؿَ  َوِغَنػاؾَ  ، َسػَقِمؾَ  َقْبػؿَ  َوِصػحَّ
 وافقو الذىبي.يخرجاه" و  ولـ الشيخيف شرط عمى صحيح حديث "ىذا قاؿ الحاكـ: "َمْوِتؾَ  َقْبؿَ  َوَحَياَتؾَ  ، ُشْغِمؾَ  َقْبؿَ 

 (ثَػػالث اْلُمنػػاِفؽ ) َيػػةَ (، ِخصػػاؿ سػت   اهلل عنػػدَ  )ِلمشَّػػييد ،يػػـ اهلل فػي ظمٍّػػو(ظم  )سػػبعة يُ  :ديػػثاحأومػػف األمثمػػة 
 .ب حصرهمّما يصعُ  وغيرىا كثيرٌ 
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 و:حفظُ التركيُز عميو و ينبغي  لما إشارتو  (ٕٔ

، ـُ ُأْقِسػ َثاَلثَػةٌ ": يقػوؿ  اهلل رسػوؿ سػمع أّنػو  األنمػاري سػعد بػف عمػرو كبشة َأبي عف :(ٔ)مثاؿ  َعمَػْيِيفَّ
ُثُكـْ   ِعػّزًا، اهللُ  َزاَدهُ  ِإالَّ  َعَمْييَػا َصَبرَ  َمْظَمَمةً  َعْبدٌ  ُظِمـَ  َوالَ  َصَدَقٍة، ِمفْ  َعْبدٍ  َماؿُ  َنَقَص  َما: َفاْحَفُظوهُ  َحِديثاً  َوُأَحدِّ

ُثُكـْ  – َنْحَوَىػػا َكِمَمػػةً  َأوْ  - َفقػػرٍ  َبػػابَ  َمْيػػوِ عَ  اهللُ  فَػػَتحَ  ِإالَّ  َمسػػأَلةٍ  َبػػابَ  َعْبػػدٌ  فَػػَتحَ  َوالَ  : قَػػاؿَ  َفػػاْحَفُظوُه، َحػػديثاً  َوُأَحػػدِّ
 َحقَّػًا، ِفيػوِ  هللِ  َوَيْعَمـُ  َرِحَمُو، ِفيوِ  َوَيِصؿُ  َربَُّو، ِفيوِ  َيتَِّقي َفُيوَ  َوِعممًا، َماالً  اهللُ  َرَزَقوُ  َعْبدٌ : َنَفرٍ  ألْرَبَعةِ  الد ْنَيا إنََّما"

 َلَعِممتُ  َماالً  ِلي أفَّ  َلوْ : َيُقوؿُ  النٍّيَِّة، َصاِدؽُ  َفُيوَ  َمااًل، َيْرُزْقوُ  َوَلـْ  ِعْممًا، اهللُ  َرَزقوُ  َوَعْبدٌ . الَمَناِزؿِ  بأفَضؿِ  َفيذا
 بَغيػػرِ  َماِلػػوِ  فػػي َيْخػػِبطُ  َفيُػػوَ  ِعْممػػًا، َيْرُزْقػػوُ  َولَػػـَ  َمػػااًل، اهلل َرَزقَػػوُ  َوَعْبػػدٌ . َسػػَواءٌ  فأْجُرُىَمػػا بنيَّتِػػِو، َفيُػػوَ  فُػػالٍف، ِبَعَمػػؿِ 
،  اهللُ  َيْرُزْقػوُ  لَػـْ  َوَعْبػدٌ . الَمَنػاِزؿِ  بَأْخَبػثِ  َفيػَذا َحقّػًا، ِفيػوِ  هللِ  َيْعمَػـُ  َوالَ  َرِحَمػُو، ِفيوِ  َيِصؿُ  َوالَ  َربَُّو، ِفيوِ  َيتَِّقي الَ  ِعْمـٍ
 ،التٍّرِمػذيّ  رواه "َسػَواءٌ  َفِوْزُرُىَمػا بِنيَِّتِو، َفُيوَ  ُفاَلٍف، بَعَمؿِ  ِفيوِ  َلَعِمْمتُ  َماالً  ِلي أفَّ  َلوْ : َيُقوؿُ  َفُيوَ  ِعْممًا، َوالَ  َماالً 
 .صحيح حسف حديث: وقاؿ

 الكممػػات ىػػؤالء َعنِّػػي يأُخػػذْ  َمػػفْ ": ألصػػحابو يومػػا  اهلل رسػػوؿُ  قػػاؿ: قػػاؿ  ىريػػرة أبػػيعػػف  :(ٕ)مثػػاؿ
، فيعمؿ  ،َخْمًسػا َوَعػدَّ  بيػدي فأخػذ اهلل، رسػوؿَ  يػا أنػا: فقمػتُ  ىريػرة، أبػو قػاؿ ؟ِبِيػفَّ  ؿُ َيْعَمػ َمػفْ  ُيَعمِّػـَ  أو ِبِيػفَّ
 َتُكػػفْ  َجػػاِرؾَ  ِإلػػى وَأْحِسػػفْ  النػػاس، أغنػػى تكػػف لػػؾَ  اهلل قسػػـ بمػػا وارَض  ،النػػاسِ  َأعبػػدَ  َتُكػػفْ  المحػػاِرـَ  اتَّػػؽِ : فقػػاؿ
حديث . "القمبَ  ُتميت الضحؾِ  كثرة فنفَّ  ؾحِ الضَّ  ركثِ تُ  وال ،ُمْسِمما تكف لنفسؾ ب  حِ تُ  ما لمناس وَأِحبَّ  ا،ُمْؤِمنً 

 وأحمد. التٍّرِمذيّ حسف أخرجو 

وِقػػس عمػػى مػػا سػػبَؽ لػػزوـَ اإلشػػارة لألمػػور الُمِيّمػػة باألسػػموب الػػذي يتناسػػب وطريقػػَة عػػرِض المعمومػػة فػػي 
 وسائؿ العرض الحديثة السمعية والبصِريَّة.

 (َفرّ  ُحِفظَ  وما َقرّ  ُكِتبَ  )ما :الِحفظ ونحوهميغ و يمة في التعميـ والتبالكتابة وس اتخاذه  (ٕٕ

يـ بكتابة ، وكتّاب  خروف خصّ يكتبوف عنو القر ف -اعشر كاتبً  أكثر مف خمسة- تّابٌ كُ  اهلل كاف لرسوؿ 
 .يـ بكتابو أمور أخرى، وكتّاب  خروف خصّ سالـ ودعوتيـ إليوؾ لتبميغيـ اإلرسائمو إلى ا فاؽ والممو 

 :قَػاؿَ  ُجَحْيفَػةَ  َأبِػي َعػفْ  روى البخػاريمػا  أشػياء عػف رسػوؿ اهلل  كتابػة الصػحابة  بػو عمػى ُيستدؿ  ومّما 
 َمػا َأوْ  ُمْسػِمـٌ  َرُجػؿٌ  ُأْعِطَيػوُ  َفْيػـٌ  َأوْ  اهللِ  ِكتَػابُ  ِإالَّ  ،اَل  :قَػاؿَ  ٔ؟ِكتَػابٌ  ِعْنَدُكـْ  َىؿْ :  َطاِلبٍ  َأِبي ْبفِ  ِلَعِميٍّ  ُقْمتُ 
ِحيفَ  َىِذهِ  ِفي ِحيَفةِ  َىِذهِ  ِفي َفَما ُقْمتُ  :َقاؿَ  .ةِ الصَّ  .ِبَكاِفرٍ  ُمْسِمـٌ  ُيْقَتؿُ  َواَل  اأْلَِسيرِ  َوَفَكاؾُ  اْلَعْقؿُ  :َقاؿَ  ؟الصَّ

                                                           
أشػياء مػف الػوحي خصػيـ  –ال سيما عميػًا و  –عند أىؿ البيت  سألو عف ذلؾ ألّف جماعة مف الشيعة كانوا يزعموف أفّ  ٔ

 بيا لـ يطمع عمييا غيرىـ. النبي 
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عمى  خط سير المعمومات في الدماغعند استخداـ الكتابة المتأنِّية الناتجة عف فيـ وتحميؿ سيكوف 

 الشكؿ التالي: )بالتسمسؿ(

وعندىا  الكتابة( حاؿَ  اليد )مثاًل  حالجوارِ  – مركز اتخاذ القرار –الذاكرة العميقة و المعالجة  –الذاكرة القريبة 
 إذ أنَُّو: فيتكرر مرور المعمومة وتزداد رسوًخا ضافية لمدماغعادة تغذية راجعة إإة الممس في ستشارؾ حاسّ 

ر   الذاكرة البعيدة أكثر.ت عممية معالجة المعمومة تعمَّقت وترسَّخت في كمَّما زادت أو تكرَّ

 (عمى الشكؿ ٕمسار رقـ )ال خطأ يجب التنبيو عنو:

مػف المركػز الػذي يسػتقبؿ المعمومػة إلػى  لطالب سػوؼ تنتقػؿ البيانػات مباشػرةً عمى اعند اإلكثار مف الكتابة 
 ،العميقػػةإلػػى الػػذاكرة  المعمومػػة بمركػػز المعالجػػة وبالتػػالي لػػف تمػػرَّ  رَّ األوامػػر لمجػػوارح ولػػف تُمػػمركػػز إصػػدار 

، وسػتتحوؿ الكتابػة حينيػا لػف يعػرؼ مػا كػاف يكتػب ،كممػٍة كتبيػا مػا  ِخػرُ  :ولو سألت الطالب بشكؿ ُفجػائي
 .مف وسيمٍة تعيف الطالَب عمى الحفظ إلى وسيمٍة تشتت الذىف عف الحفظ وعف الفيـ أيًضا

 **********   فائدة   **********
 قيٍّد صيودؾ بالحباؿ الواثقةَ            يػػػػْػُدهُ العمـ صيػػػػػػػػػٌد والكتابػػػػػػػػػة قَ 

 وتتُركيا بيَف الخالئِؽ طالقة   فمف الحماقة أف تصيد غزالة
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 ٔتاحةالمُ باستخداـ وسائؿ اإليضاح  تعميمو 

 (يفيسٍّػػحِ  – يفيرِ َصػبَ  - يفيمعِ )سػ قٍّػػيف يختمفػوف بأنمػاطيـ االتصػاليةتمَ المُ  أفّ ال ُبػّد لممعمٍّػـِ أف يعمػـ بػ تمييػد:
التػػي يسػػتخدميا المعمٍّػػـ سػػاىـ ذلػػؾ فػػي إيصػػاؿ )قنػػوات االتصػػاؿ( وكمّمػػا تنّوعػػت أسػػاليب وطػػرؽ التواصػػؿ 

 المعمومة ألكبر عدد منيـ.

 )العرب تقوؿ: وما سامٌع كمف رأى( :الرسـ عمى األرض والترابب  تعميمو (ٖٕ

 ُمَربَّعػًا، اً َخطّػ  النَّبػي   َخطَّ : َقاؿَ   مسعود ابف عفروى البخاري (: ٔمثاؿ )
 فػػي الَّػػِذي َىػػَذا ِإلَػػى ِصػػَغاراً  ُخَططػػاً  َوَخػػطَّ  ِمْنػػُو، َخاِرَجػػاً  الَوَسػػطِ  فػػي َخطّػػاً  َوَخػػطَّ 
 ِبوِ  ُمحيطاً  أَجُموُ  َوىَذا ، اإلْنَسافُ  َىَذا": َفَقاؿَ  الَوَسط، في الَِّذي َجاِنبوِ  ِمفْ  اْلَوَسطِ 

ػػػػَغارُ  اْلُخَطػػػػطُ  َوىػػػػِذهِ  أَممُػػػػُو، اِرجٌ َخػػػػ ُىػػػػوَ  الَّػػػػِذي َوىػػػػَذا - بِػػػػوِ  أَحػػػػاطَ  قَػػػػدْ  َأوْ  -  الصٍّ
فْ  َىػػػػػَذا، َنَيَشػػػػػوُ  َىػػػػػَذا، أْخَطػػػػػَأهُ  فَػػػػػنفْ  اأَلْعػػػػػَراُض،  "َىػػػػػَذا َنَيَشػػػػػوُ  َىػػػػػَذا، أْخَطػػػػػَأهُ  َوا 
ف أخط  ٕ( ـُ رَ اليَ  وُ يا أصابَ كم   هُ أَ )وا 

 ْبػفِ  المَّػوِ  َعْبػدِ  َعػفْ روى اإلمػاـ أحمػد فػي مسػنده وابػف ِحبَّػاف فػي صػحيحو (: ٕمثاؿ )
َـّ ًا َخطّػػػ  المَّػػػوِ  َرُسػػػوؿُ  َلَنػػػا َخػػػطَّ  :قَػػػاؿَ   َمْسػػػُعودٍ  َـّ  "المَّػػػوِ  َسػػػِبيؿُ  َىػػػَذا" :قَػػػاؿَ  ثُػػػ  َخػػػطَّ  ثُػػػ
َـّ  ،ِشػػَماِلوِ  َوَعػػفْ  َيِمينِػػوِ  َعػػفْ  ُخُطوًطػػا  َشػػْيَطافٌ  ِمْنيَػػا َسػػِبيؿٍ  ُكػػؿٍّ  َعمَػػى ُسػػُبؿٌ  َىػػِذهِ " :قَػػاؿَ  ثُػػ
َـّ  "ِإَلْيوِ  َيْدُعو  [ٖ٘ٔاألنعاـ: ] چ چ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  چ  چ چ  َقَرأَ  ُث

 :ما ُيعيف عمى توضيا الكالـ عرضِ ب تعميمو  (ٕٗ
 
  ُو ومف ذلؾ رفع  ِّليػـ  ، فيجمػعُ بيفو إلػى أنظػار المخػاطَ رفعُ يإذ  لتحريمو تأكيداً  بيده عنو لممنيي

فػوس وأوضػح فيكػوف ذلػؾ أوعػى لمن   ،والمشػاىدة لممنيػي عنػو بػالعيف ،يي عف الشيء بالقوؿبيف النَّ 
 في الدٍّاللة عمى التحريـ والمنع.

  اهللِ  َرُسػوؿُ  "َأَخػذَ : َيقُػوؿُ   َطاِلػبٍ  َأبِػي ْبػفِ  وابػف ماجػو عػف َعِمػيٍّ  النَّسػائيّ روى أبػو داود و مثاؿ: 
َـّ  ِبَيِميِنِو، َوَذَىًبا ِبِشَماِلوِ  َحِريًرا " ِحؿٌّ  ُأمَِّتي، ُذُكورِ  َعَمى َحَراـٌ  َىَذْيفِ  ِإفَّ : َفَقاؿَ  َيَدْيوِ  ِبِيَما َرَفعَ  ُث ـْ  .إِلَناِثِي

 

                                                           

 كِمفة.طو لصنع وسائؿ إيضاح بسيطة وغير مُ ينّبو المدرٍّب ألىمٍّية اعتماد المدّرس عمى ما يتوّفر في محي ٔ
نما ىي مف رواية ابف حجر الَيْيَتمي في ) الفتح المبيف ( عف البخاري. ٕ  ىذه الجممة ليست في نسخة البخاري المطبوعة وا 



 
  

 والتَّعليمُالتربيةُ ُفيُالنَّبويَّةُاألساليبُ دورات إعداد المعلّمين والّدعاة                                                                    
 

24 
 

  ومف ذلؾ رفعو :لما ُيشبِّو بو 
 ِبَجػْديٍ  َفَمػرَّ  َكَنَفَتْيػِو، َوالنَّػاُس  بالس ػوؽِ  َمرَّ   اهلل رسوؿ أفَّ :   جابر عفروى اإلماـ مسمـ مثاؿ: 
َـّ  ِبُأُذِنِو، َفَأَخذَ  َفَتَناَوَلوُ  َميٍٍّت، َأَسؾَّ   أنَّػوُ  ُنِحب   َما: فقالوا ؟"  ِبدْرَىـ َلوُ  َىَذا َيُكوفَ  أفْ  ُيِحب   ُكـ"َأي  : َقاؿَ  ُث
َـّ  ؟ ِبوِ  َنْصَنعُ  َوَما ِبَشْيءٍ  َلَنا  أَسػؾ   إنَّػوُ  َعْيبػًا، َكافَ  َحّياً  َكافَ  َلوْ  َواهللِ : َقاُلوا ؟" َلُكـْ  َأنَّوُ  "َأُتِحب وفَ : َقاؿَ  ُث

" َىَذا ِمفْ  اهللِ  َعَمى أْىَوفُ  لمد ْنَيا فَواهللِ ": فقاؿ ! ميٍّتٌ  َوُىوَ  َفَكْيؼَ  ـْ  .مسمـ رواه َعَمْيُك
 .األُذف الصغير: ( اأَلَسؾ   )وَ . جانبيو عف: أيْ (  َكَنَفَتْيوِ ) 

 :فمنحفظ ىذه القاعدة مالحظة: مف المعموـ أّف الحواسَّ ىي التي تجمع المعموماِت وتوصميا لمدٍّماغ لذلؾ

 َٔت لمِحفظ(اس المشاركة في إيصاؿ المعمومة لمدماغ كاف ذلؾ أدعى لمَفيـِ وأثبَ )كّمما تعدَّدت الحو 

 .لممنبر يدؿ عمى اىتمامو بيذا األمر واتخاذ رسوؿ اهلل 

 المنبر: مف وسائؿ اإليضاح والعرض اتخاذه  (ٕ٘

ـّ قػػاؿ: "َأي يَػػا عمػػى المنبػػر صػػّمى  اهللِ  رسػػوؿَ أّف البخػػاري ومسػػمـ  ىرو مثػػاؿ:   َىػػَذا َصػػَنْعتُ  ِإنََّمػػا النَّػػاُس  ثػػ
 ".َصاَلِتي َوِلَتَعمَُّموا ِبي ِلَتْأَتم وا

 الحديث: فستفاد مِ يُ ِمّما 
  ِمّمػػا يجعمػػو أقػػرَب لطمبتػػو  نػػوفػػي مشػػاىدة الخطيػػب والسػػماع مِ  غَ نبػػر لكونػػو أبمَػػالمِ  اسػػتحباب اتخػػاذ

 .وُمستمعيو ويزيد تفاعميـ معو
  التعميـ العممي( الة بالفعؿالص جواز تعميـ المأموميف أفعاؿَ وفي الحديث(. 

 
 ........ وىذا ينقمنا لمفكرة الميّمة التالية:

  

                                                           
 ( والحظ تعدد القنوات التي تنقؿ المعمومات مف الحواس لمدماغ.  ٕ٘ؿ المخطط التوضيحي )صفحة تأمَّ  ٔ
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 في التعميـ الجسدِ  غةِ لُ مف   استفادتو

يف في مجاؿ التربية سػاىـ فػي مػا يُ  ف دراسػة واسػتقراء حػوؿ أشػدٍّ ألكثر م نتيجةً  والتعميـ ذكر بعض المختصٍّ
يصاؿ المعمومة لممتميجذب االنتباه والتأث  % مف عممية االتصاؿ تكوف غير ممفوظةٖٜفأّكػدوا أّف قٍّيف ر وا 

  ٔموّزعة عمى الشكؿ التالي: لنتائج التقريبيةكانت او 

شارات الجسـ المناِسبة(. نسبة التأث ر بمغة جسد الُمحاِضر )تعابيرُ    %٘٘  الوجو وحركات وا 
 نسبة التأث ر بنبرة صوت الُمحاِضر.   %ٖٛ
 بمضموف المحاضرة.نسبة التأث ر    % ٚ

لممنبػر يػدؿ عمػى اىتمامػو   واتخػاذ رسػوؿ اهلل ولقد ذكرنا سابًقا أىمٍّية تعػدد الحػواس فػي إيصػاؿ المعمومػة
 ، أال وىو لغة الجسد، وما توصمو مف رسائؿ )وىذا يكوف بما يناسب المادة الُمقدَّمة وباقتصاد(بيذا األمر

 :شارة في التعميـبيف القوؿ واإل جمعو  (ٕٙ

 َيُشػد   َكاْلُبْنَيػافِ  ِلْمُمػْؤِمفِ  اْلُمػْؤِمفَ  ِإفَّ "قػاؿ:   عػف النبػيٍّ   مـ عف أبي موسػى األشػعريروى مس(: ٔؿ )مثا
 .َأَصاِبَعُو" َوَشبَّؾَ  َبْعًضا َبْعُضوُ 

 َوقَػاؿَ  َىَكَذا ةِ اْلَجنَّ  ِفي ٕاْلَيِتيـِ  َوَكاِفؿُ  َأَنا" :َقاؿَ   النَِّبيٍّ  َعفِ  روى البخاري عف سيؿ بف سعد (: ٕمثاؿ )
 "َواْلُوْسَطى السَّبَّاَبةِ  ِبِإْصَبَعْيوِ 

 :ووحالِ  وِ تِ مسَ ير جِ ية بتغيَّ باألىمِّ  إشعاره  (ٕٚ

 ؟الكبػائر بػأكبر ُأنبٍّػئكـ أال": فقاؿ ، اهلل رسوؿ عند ُكنَّا :قاؿ ة رَ كْ أبي بَ روى البخارّي ومسمـ عف مثاؿ: 
 فقػػػاؿ: فجمػػػس متَّكئػػػا وكػػػاف"، الوالػػػديف وعقػػػوؽُ  بػػػاهلل، اإلشػػػراؾُ " :قػػػاؿ اهلل، رسػػػوؿَ  يػػػا بمػػػى: قمنػػػا - ثالثػػػاً  -
 ٖ .سكتَ  ليتو: قمنا حتى يكّرُرىا زاؿ فما "،ورالز   وشيادةُ  ورالز   وقوؿُ  أال ور،الز   وشيادةُ  ورالز   وقوؿُ  أال"

  

                                                           
 .ىارفارد جامعة مف Albert Meharabian ميارابياف البرت: تااستنتاج ٔ
َد إعطائو مبمًغا م ٕ  ف الماؿ شيريَّا، فاليتيـ بحاجٍة لولي  يرعاه وحناٍف يغمُره.....تذكَّر: كفالة اليتيـ ال تعني مجرَّ
نّ  ٖ بػالزجر عػف شػيادة الػزور، ألّنيػا  منػو شػراؾ بػاهلل مػثاًل، اىتمامػًا وشػيادة الػزور، ولػـ يكػرر قولػو: اإلما كّرر قولو: أال وا 

 عمى عظيـ خطرىا: فبيا ُيتعّدى عمى األمواؿ واألعراض واألنفس. أسيؿ عمى الناس، والتياوف بيا أكثر
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 ىذا الحديث: األساليب التربوية المستفادة مف
 استخداـ أسموب الحوار والمساءلة. .ٔ
 بأذىانيـ. ليتنّبيوا ألىمية الجواب وليعمؽ بتكرار السؤاؿ، لخطورة المسألة وتشويؽ المستمعيف تنبيوال .ٕ
ـّ إتقديـ اإل .ٖ  باعو بالتفصيؿ.تْ جماؿ )مف خالؿ السؤاؿ( ومف ث
 .االستفادة مف لغة الجسد مع التوكيد المفظي .ٗ

 
 :الّتفاعؿ المناسب مع الموضوع تفاعمو  (ٕٛ

اليػدوء والحماسػة و  الرفػع والخفػض، بػيف بتغيير الصوت واألسموبتفاعؿ عطي الموضوع حّقو مف الفكاف يُ 
لى ما ىنالؾو   .ا 

 اْحَمػرَّتْ  َخَطػبَ  ِإَذا  اهلل َرُسػوؿُ  َكػافَ : قَػاؿَ  - ماعني اهلل رضي - بف عبد اهلل جابرِ  عفروى مسمـ مثاؿ: 
 ُبِعثػتُ  ": َوَيقُػوؿُ  " َوَمسَّػاُكـْ  َصػبََّحُكـْ  ": َيقُػوؿُ  َجػيٍش، ُمْنػِذرُ  َكأنَّوُ  َحتَّى ،َٔغَضُبوُ  َواْشَتدَّ  َصوُتُو، َوَعال َعيَناُه،

  َوالُوْسَطى السَّبَّاَبةِ  ُأصُبَعيوِ  َبْيفَ  َوَيْقِرفُ  " َكَياَتيفِ  والسَّاَعةُ  أَنا

 ىذا الحديث: ة المستفادة مفاألساليب التربويَّ مف 
 عِ مِ سػػتَ المُ  تػػؤثٍُّر فػػي نفػػسلتػػي ا مػػف األمػػورِ وىػػو  :مػػع الموضػػوع والتفاعػػؿِ  إظيػػار التػػأث رِ  .ٔ

ُز قناعتوُ   بمصداقيِة القائؿ. وتعزٍّ
 ." َوَمسَّاُكـْ  َصبََّحُكـْ  "  زة والمرتفعة عند قولوميَّ نبرة الصوت المُ  .ٕ
 (.َوالُوْسَطى السَّبَّاَبةِ  ُأصُبَعيوِ  َبْيفَ  َوَيْقِرفُ ) جمعو بيف القوؿ واإلشارة .ٖ

 

 تدريب عممي:
ة، في فيـ معنى الكالـ َنبَرِة الصوتأىّمية إلى عرؼ ت)لكي ت  ُقؿ كممًة ُميذَّبة بطريقٍة َفجَّ

 وانظر إلى ردَِّة فعؿ مف أمامؾ )"تفضَّؿ" مثاًل(.أو بسخرية، 

  

                                                           
 تنّبو: المؤمف يغضُب لمحؽٍّ ولكّنو ال يفقد صوابو وال يفُجر كالمنافقيف. ٔ
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 والمرّبيف لمدُّعاةأساليب ُميّمة 

فػػي ىػػذا المبحػػث سػػنناقش األسػػاليب التػػي تػػؤثٍّر وتسػػتخدـ عػػادًة فػػي الجانػػب التربػػوي والتػػوجييي  تمييػػد:
 ونعمَػـُ  نتعّرؼُ سػوفػي معػِرِض حػديثنا عػف الػدعوة واإلصػالح  جػّرد.رشادي أكثر مف الجانب التعميمي المُ واإل

 ؟لإلصالح وكيؼ تكوف الدعوةُ  الد عاةالُمَبمٍّغوف ومف ىـُ مف ىـُ 

 :عنوُ  ع منو بالتبميغِ مف سمِ كّؿ  و تكميفُ  (ٜٕ

مّمػا ُيعػيف عمػى الِحفػظ ويرسٍّػ   أيضػاً  و وىػذاوتبميِغػ مػـ فػي المجتمػع عبػر تناقمػوالعِ  إحيػاءِ  فكرةُ  رُ وبيذا تنتشِ 
ر عمى المِّساف وَقَر في الَجنافالمعمومات ويثبٍّتيا في ذىف ناقميا   .فما تكرَّ

يمكػف عمى مختمؼ األصعدة ال  وقمَّة الوعي ونقٍص في الكوادر الجيؿمجتمعاتنا مف  ُنعانيو فيولعّؿ ما 
 .متمقِّيف ومبمِّغيف في آٍف واحد فيز مختمؼ أفراد المجتمع ليكونواأف ُيعالج إاّل بيذه الطريقة وىي تح

: قَػػاؿَ   النبػػيَّ  أفَّ :  - عنيمػػا اهلل رضػػي -العػػاص بػػف عمػػرو بػػف اهلل عبػػد عػػفروى البخػػاري  :(ٔ) مثػػاؿ
 .آَيًة" َوَلوْ  َعنِّي "َبمُِّغوا

َر اهلُل اْمػرًَأ َسػِمَع ِمنَّػا "  :يقػوؿ  : َسِمْعُت رسوَؿ اهللِ َقاؿَ  عف ابف مسعوٍد  التٍّرِمذيّ روى  :(ٕ) مثاؿ َنضَّ
ػرَ  وفػي روايػٍة " "َسػاِمعٍ  َفُربَّ ُمَبمٍَّغ أْوَعى ِمفْ  َفَبمََّغُو َكَما َسِمَعُو،َشْيئًا،  َـّ  َفَوَعاَىػا َمقَػاَلِتي َسػِمعَ  اْمػَرأً  المَّػوُ  َنضَّ  ثُػ
 "َيْسَمْعَيا َلـْ  َمفْ  ِإَلى َأدَّاَىا

 أف يعي المبمٍُّغ المعمومة قبؿ نقميا، ومع ذلؾ يؤدٍّييا كما سِمعيا ال كما فِيميا ..لنتنبَّو إلى ضرورة 

 إقَػػػاـِ  َعمَػػػى  اهلل رسػػػوؿَ  َباَيْعػػػتُ " :  قَػػػاؿَ   اهلل عبػػػدِ  بػػػف جريػػػرِ  عػػػفروى البخػػػاري ومسػػػمـ  :(ٖ) مثػػػاؿ
يَتاءِ  الصَّالِة، َكاِة، َواِ   ."ُمْسِمـٍ  ِلُكؿِّ  والنُّْصاِ  الزَّ

 الدُّعاة؟؟إذف مف ىـُ 
المسػمميف  بػيف الػوعي ونشػرَ   عػف رسػولو إلػى اهلل والتبميػغَ  عوةَ الدَّ أّف األمثمة السابقة مف الواضح في 

نػػذاَرُىـ يـونصػػحَ   ،وّجػػو الخطػػاب بػػالتبميغ لعمػػوـ األّمػػة ورسػػوؿ اهلل  ؟كيػػؼ ال ،واجػػٌب عمػػى كػػؿِّ مسػػمـ وا 
 وألجمػو تركػوا مدينػة رسػوؿ اهلل  -ضػي اهلل عػنيـر - ىذا مػا فيمػو الصػحابةولعػّؿ  آية،بوأكَّد لزومو ولو 

كسػر الحػواجز اهلل ل وىي أحّب البقاع إلييـ، وانتشروا في األرض يبّمغوف رسػاالت اهلل ويجاىػدوف فػي سػبيؿ
 .دعوة اإلسالـ التي تقؼ دوف تبميغ



 
  

 والتَّعليمُالتربيةُ ُفيُالنَّبويَّةُاألساليبُ دورات إعداد المعلّمين والّدعاة                                                                    
 

29 
 

 ،واإليضػػاحالشػػرح  وفمػػـ ومػػف ال يسػػتطيععػػف قميمػػي العِ  ج وخفّػػؼع الحػػرَ رَفػػبأّمتػػو  رحمػػةً  رسػػوؿ اهلل و 
 فػػي النقػػؿ ممػػًا بػػؿ يحتػػاج ِدقَّػػةً دوف زيػػادة أو نقصػػاف فػػالتبميغ ال يحتػػاج عِ ا سػػِمعوا َمػػُيَبمِّغػػوا كَ ف ـ أليُ يَ فػػوجَّ 
الدعوِة التي تحتاُج فنًّػا فػي كسػِب القمػوب  بخالؼِ  -لكي ال ُيفِسَد الُمبمٍُّغ مف حيُث يظف  أّنُو ُيحسُف صنًعا -

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  قػاؿ تعػالى: ،والذي يخػتص  بػو أىمُػ التعميـِ  وفي إيصاؿ الفائدة، وبخالؼِ 

 .[ٕٕٔالتوبة: ] چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی    

ة في العمػـ التجريبػي ستثمر وبقوَّ ىذه الفكرة ال تقتصر عمى الجانب الّدعوي فقط بؿ يمكف أف تُ مالحظة: 
ا يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة ميػػػاراتيـ وقػػػدراتيـ مّمػػػ بعًضػػػا بعضػػػيـ فػػػي تعمػػػيـ وغيػػػرىـ بػػػةمَ مػػػف خػػػالؿ مسػػػاىمة الطَ 

 وتعزيز فكرة العمؿ الجماعي وتنمية روح الفريؽ لدييـ. 

 ، كـ يوـ سنحتاج لتصؿ المعمومة ألىؿ بمدؾ جميًعا؟مٍع بّمغ عشريف شخًصا في يوـالو أّف كّؿ س :تخّيؿ

 :والعبادة بالتيسيرر الدعوة بالتبشي (ٖٓ

 مػنكـ يسػُعيـ ولكػف بػأموالكـ النػاس تسعوا لف "إنكـ : اهلل رسوؿقوؿ ير نتذكَُّر عندما نتحّدُث عف التبش
 [.جيد حسف أحدىا طرؽ فمِ عف أبي ىريرة  والبزار يعمى أبو رواه] الخمؽ" وحسف الوجو بسط

 ،فػػي الوجػػو وَبشاشػػةٍ  ،فػػي القمػػبِ  البػػّد لمداعيػػة مػػف ُحرقػػةٍ : " وليػػذا كػػاف ِمػػف ُنصػػِح بعػػِض العممػػاء قػػوليـ
  .ٔ"وزاٍد مف الميؿ ،وسخاوٍة في اليد ،كَمٍة في المِّسافوحِ 

كيػؼ ال وىػو  ،التربػوي و منيجػ مف أىـ خصائصِ  فقد كاف كالتبشيرِ التيسير والتخفيؼ في العبادات  أّما
 ه مسمـ.روا "ولكف بعثني ُمَعمٍّما ُمَيسٍّرا ،اا وال ُمَتَعنٍّتً تً نٍّ ِإف اهلل لـ يبعثني ُمعَ الذي وصؼ نفسو قائاًل: "

 :قواًل وفعاًل يأمر بالتيسير   رسوؿ اهلل وليذا فقد كاف

 "َيسٍُّروا َواَل ُتَعسٍُّروا، َوَبشٍُّروا َواَل تَُنفٍُّروا"َقاَؿ:  عف النبيٍّ   عف أنسٍ روى البخاري ومسمـ   :(ٔ) مثاؿ

 َفَقاؿَ  ِفيِو، ِلَيَقُعوا ِإَلْيوِ  النَّاُس  َقاـَ فَ  المسجِد، في أْعَرابيٌّ  َباؿ: َقاؿَ   ىريرة َأبي عفروى البخاري  (:ٕ) مثاؿ
 ُتْبَعثُػػوا َوَلػػـ ُمَيسِّػػِريفَ  ُبِعثْػػُتـْ  َفإنََّمػػا َمػػاٍء، ِمػػفْ  َذُنوبػػاً  َأوْ  َمػػاٍء، ِمػػفْ  َسػػْجالً  َبْوِلػػوِ  َعمَػػى َوأِريقُػػوا َدُعػػوهُ ":  النبػػي  

سكاف الميممة السيف بفتح ]السَّْجُؿ: ُمَعسِِّريَف".  .الذَُّنوُب[ َوَكذِلؾَ  َماًء، اْلُمْمَتِمَئةُ  الدَّلو ِىيَ وَ : الجيـ وا 
                                                           

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  چ َض اهلل عميػػو قيػاـ الميػػؿ، قػاؿ تعػػالى: عنػػدما ُأِمػَر بػػالتبميغ فػر  شػاىد األخيػػرة أّف رسػوؿ اهلل  0

 [ٙ٘القصص:]چڱ  ڱ  ڱ     ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ قاؿ تعالى: و  [ٕ –ٔالمزمؿ:] چپ  
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ذلػؾ كثيػرًا مػا يصػؿ باإلنسػاف إلػى ّف إينيػى ويزجػر عػف التعسػير والتشػديد عمػى العبػاد، إذ  كػاف  وقد
 الصّد عف سبيؿ اهلل مف حيث يظّف أّنو ُيحسف ُصنًعا.

: َجاَء َرُجػٌؿ ِإلَػى النبػيٍّ َقاؿَ  عمرو البدري  عف َأبي مسعود عقبة بفىما ومسمـ وغيرُ  روى البخاري   مثاؿ:
  َّػػا ُيِطيػػُؿ ِبَنػػا! َفَمػػا َرأْيػػُت النَّبػػي ػػْبِح ِمػػْف َأْجػػِؿ فػػالٍف ِممَّ ُر َعػػف َصػػالِة الص  َغِضػػَب فػػي  َفقَػػاَؿ: إنٍّػػي أَلتَػػأخَّ

ػػا َغِضػػَب َيْوَمئػػذٍ  َمْوِعَظػػٍة قَػػط   ـْ ُمَنفٍّػػِريفَ َيػػا َأي يَػػا النَّػػاُس ": َفقَػػاَؿ  ،أَشػػدَّ ِممَّ َـّ النَّػػاَس َفْمُيػػ، إفَّ ِمػػْنُك ـْ أ  ،وِجْز ، فَػػأي ُك
ِغيَر َوَذا الَحاَجةِ   ".َفنفَّ ِمْف َوَراِئِو الَكِبيَر َوالصَّ

 ِإفَّ " : المَّػوِ  َرُسػوؿُ  قَػاؿَ : قَػاؿَ   ُىَرْيػَرةَ  َأِبي َعفْ في سننو  النَّسائيّ روى البخاري في صحيحو و  :(ٖ) مثاؿ
ْوَحػػةِ  ِباْلَغػػْدَوةِ  َواْسػػَتِعيُنوا َوَيسٍّػػُروا َوَأْبِشػػُروا َوقَػػاِرُبوا َفَسػػدٍُّدوا ،َغَمَبػػوُ  ِإالَّ  َأَحػػدٌ  الػػدٍّيفَ  ُيَشػػادَّ  َولَػػفْ  ُيْسػػرٌ  يفَ الػػدٍّ  َىػػَذا  َوالرَّ

 ٔ"ْلَجةِ الد   ِمفْ  َوَشْيءٍ 
  

                                                           
واح، ): الخروج ُبكرة(الُغُدو  ) غريب الكممات: ٔ راد بو العمؿ في الميؿ، : سير الميؿ، والم(الد لجةُ ، ): العود َعشّياً (الرَّ

 : العدؿ في الفعؿ والقوؿ، والوسط بيف الطرفيف.(الَقصدُ )و، مف الد لجة" إشارة إلى تقميمو وقولو: "وشيًئا
 ىػػذه عػػف رفػػع تعػػالى اهلل ألفَّ  قبمػػوالتػػي  األديػػاف إلػػى بالنسػػبة مبالغػػةً  ُيسػػرا سػػمَّاه :ُيسػػر الػػديف ىػػذا إفّ  شػػرح الحػػديث:

 ىػػذه وتوبػػة أنفسػػيـ بقتػػؿ كانػػت تػػوبتيـ أف عمػػى ذلػػؾ األمثمػػة أوضػػح قػػبميـ، ومػػف مػػف عمػػى كػػاف الػػذي اإلصػػر األمػػة
 والندـ. والعـز باإلقالع األمة
 إال غمَبػُو ولػـ ُيِطػؽ ذلػؾ. فيشػدد عمػى نفسػو أو عمػى غيػره أي: لػف يغاِلػب أحػٌد الػديفغمَبػو:  إالّ  أحػدٌ  الديف يشادّ  ولف
وعػدـ  الممػؿ، إلػى المػؤّدي اإلفػراط مػف منػع بػؿ المحمػودة األمػور مف نّنوف العبادة في األكمؿ طمب منو المراد ليسو 

 األفضؿ. ترؾ إلى المفضي التطّوع في المبالغة
 باألكمػؿ األخػذ تسػتطيعوا لػـ اف أي وقػاربوا:تفػريط،  وال إفػراط غيػر مػف الصػواب وىػو السػداد الزموا أي فسدِّدوا:
ف الػػدائـ العمػػؿ ىعمػػ بػػالثواب أي وأبشػػروا:منػػو،  يقػػرب بمػػا فػػاعمموا  العمػػؿ عػػف عجػػز مػػف تبشػػير المػػراد أو قػػؿّ  وا 
 وتفخيًما. لو تعظيًما بو الُمبشَّرَ  وأبَيـ أجره، نقص يستمـز ال صنعو مف يكف لـ إذا العجز بأف باألكمؿ
 فكأّنػو طةالمنشػ األوقػات بنيقاعيا في العبادة مداومة عمى استعينوا أي :الدلجة مف وشيء والَروَحة بالَغدَوة واستعينوا

 وانقطػػع عجػػز جميًعػػا والنيػػار الميػػؿ سػػار إذا المسػػاِفر ألفّ  نشػػاطو أوقػػات عمػػى فنبيػػو مقصػػد إلػػى مسػػافًرا خاطػػب 
ذا  مشقَّة غير مف المداومة أمكنتو المنشطة األوقات ىذه في السير تحرى وا 

 .النَّسائيّ  مف كالـ اإلماـ السيوطي عمى ىذا الحديث في شرحو لسنف * الشرُح الساِبُؽ ُمختَصرٌ 
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 الُمنفِّرة عند بعض الدُّعاة أو الُمعمِّميف:مظاىر أخطر الولعّؿ مف 

لػػػزاـُ ؿ الفِ المسػػػائِ ُد فػػػي التشػػػدُّ   فيػػػو ِثقػػػاُت العممػػػاء والفقيػػػاءالنػػػاس رأيػػػًا واحػػػًدا ممػػػا اختمػػػؼ  قييػػػة وا 
وىػػذا حػػاؿ معظػػـ ممػػف ال َيقػػِدر النظػػر فػػي األدلّػػة  -، فعػػواـ المسػػمميف ِمّمػػف شػػيدت ليػػـ األّمػػة بالصػػالح 

مثػػؿ ىػػذا روي عػػف وفػػي  ،ليػػـ ُرخصػػة فػػي أف ُيقمٍّػػدوا مػػف شػػاؤوا مػػف أولئػػؾ الثقػػات -طمبػػة العمػػـ فػػي زماننػػا
 ."أحد و كؿ  نُ ا التشديد فيحسِ خصة مف ثقة فأمَّ ما العمـ عندنا الر  إنَّ "سفياف الثوري قولو: 

ػػػِر  ٍـّ أسػػػباب تحج  الػػػرأي واسػػػتعداِء ولعػػػّؿ ِقمّػػػَة العمػػػـِ واالطػػػالع والتقوقػػػَع فػػػي ظػػػروؼ البيئػػػة المحيطػػػة مػػػف أىػػػ
 الُمخاِلؼ، وحسبنا اهلل وِنعـ الوكيؿ.

 

   ِإَلْيػػػوِ  الػػػدٍّيفِ  َأَحػػػب   وَكػػػافَ قالػػػت: " - عنيػػػا اهلل رضػػػي - عائشػػػة عػػػفروى البخػػػاري ومسػػػمـ  :(ٗ) مثػػػاؿ
 ."َعَميوِ  َصاِحُبوُ  َداَوـَ  َما

 أّما ضوابط الُيسر والتيسير فُيوّضحيا الحديث التالي:

 َرُسػوؿُ  ُخيٍّػرَ  َمػا" :الَػتْ قَ  –رضػي اهلل عنيػا  – َعاِئَشػةَ  َعػفْ وأحمػد  النَّسػائيّ روى البخاري ومسػمـ و  :(٘) مثاؿ
 َرُسػوؿُ  اْنػَتَقـَ  َوَمػا ،ِمْنوُ  النَّاسِ  َأْبَعدَ  َكافَ  ِإْثًما َكافَ  َفِنفْ  ،ِإْثًما َيُكفْ  َلـْ  َما َأْيَسَرُىَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َأْمَرْيفِ  َبْيفَ   المَّوِ 
 ."َوَجؿَّ  َعزَّ  ِلمَّوِ  َفَيْنَتِقـُ  مَّوِ ال ُحرَمةُ  تُْنَتَيؾَ  َأفْ  ِإالَّ  ِلَنْفِسوِ  اهلل 
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 :المناسبات العارضة في التعميـ انتيازه  (ٖٔ

ذاعتومـ الذي يريد بثَّ فيربط بيف المناسبة القائمة، والعِ   .ف الوضوحبيَ ألممخاطبيف  تضحفي ،و وا 

 السَّػْبيِ  فَ ِمػ اْمػَرأةٌ  فَػِنَذا بَسْبيٍ   اهلل َرُسوؿ قِدـ: َقاؿَ   الخطاب بف عمر روى البخاري ومسمـ عف :ٔمثاؿ
 الَمػْرأةَ  ىػِذهِ  أتَػَرْوفَ ":  اهلل َرُسػوؿ َفقَػاؿَ  َفَأرَضػَعْتُو، ِبَبْطِنيَػا َفأْلَزَقتػوُ  أَخَذْتوُ  السَّْبيِ  في َصبياً  َوَجَدتْ  ِإذْ  َتْسَعى،
 ".ِبَوَلِدَىا ىِذهِ  ِمفْ  ِبِعَباِدهِ  أْرَحـُ  وُ مَّ لَ ": َفَقاؿَ . َواهللِ  الَ : ُقْمَنا " ؟ النَّارِ  في َوَلَدىا َطاِرَحةً 

 ،لذلؾ كاف البّد لمداعية مف أف يغتنـ مختمؼ الظروؼ والمناسبات ويستثمرىا لمتذكير والدعوة ونشر الوعي
 ... ةعػػػػابر  حػػػػوادث دورّيػػػػًة أـ ،مناسػػػػبات زمانيػػػػة أو مكانيػػػػة ،سػػػػواًء كانػػػػت تمػػػػؾ الظػػػػروؼ أفراحػػػػًا أـ أتراحػػػػاً 
ظػروؼ وطبيعػػة وعػادات وثقافػة المجتمػع الػذي يمػارس نشػػاطو وىػذا ال يكػوف إاّل بػوعي الداعيػة أو المعمٍّػـ ل

 .لتبميغ الناس الحؽ والخير وعدـ غفمتو سعيًا منو مع حضور ذىنو وقمبو وىمٍّو الدائـ فيو

 :ٕلمجانب العاطفي في التعميـ  استثماره (ٕٖ

ـُ المخاَطب بما   أوعػى لػو وأذكػرذلػؾ ف ليمقي إليػو سػمعو وبصػره وقمبػو، ليكػو و  يتمّقاه مف ُمعمٍّموليزداد اىتما
قامػػة وذلػػؾ مػػف خػػالِؿ  إضػػافة دوِر الجانػػب العػػاطفي إلػػى دوِر الجاِنػػب الِحّسػػي فػػي إيصػػاؿ المعمومػػة وا 

 .الجسور بيف الُمعمِّـ والُمتعمِّـ

 يبقى الُمعمِّـ ُمترفًِّعا عف دائرة الشبياتث عمى أف يكوف ذلؾ منضبًطا بالضوابط الشرعيَّة والُعرفيَّة، بحي

 :ومف ذِلؾ

  ُو إمساك  َنكبو إلثارة انتباىوأو مِ  بِ بيد المخاط: 

 َكَمػا التََّشػي دَ  ، َكفَّْيػوِ  َبػْيفَ  َوَكفِّػي،   اهللِ  َرُسػوؿُ  َعمََّمنِػي :قاؿ  َمْسُعودٍ  عف اْبفروى البخاري  :(ٔ) مثاؿ
ػَمَواتُ  ِلمػوِ  التَِّحيَّػاتُ ) :اْلقُػْر فِ  ِمػفَ  الس ػوَرةَ  ُيَعمٍُّمِني  َوَبَرَكاتُػوُ  اهللِ  َوَرْحَمػةُ  النَّبِػي   َأي يَػا َعَمْيػؾَ  السَّػاَلـُ  طَّيٍَّبػاتُ َوال َوالصَّ
اِلِحيفَ  اهللِ  ِعَبادِ  َوَعَمى َعَمْيَنا السَّاَلـُ   (َوَرُسوُلوُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َأفَّ  َوَأْشَيدُ  اهللُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأفْ  َأْشَيدُ  الصَّ

 ي،بِػِبَمْنكِ   اهلل رسػوؿ أَخذَ :  قاؿ - عنيما اهلل رضي - عمر ابفعف  رِمذيّ التٍّ روى البخاري و  :(ٕ) مثاؿ
 ."َسبيؿٍ  عاِبرُ  أو َغريٌب، كأنؾ الدنيا في ُكفْ ": فقاؿ

                                                           
 مف األمثمة التي مّرت مما يخدـ ىذا المبحث حديث الجنازة )مستريح أو ُمستراٌح منو( وحديث )الجدي األسؾ( ٔ
 .بالعواطؼ الخاص األيمف الدماغ بفصاؿ تمر لـ ما باألفكار الخاص األيسر الدماغ لفص األفكار تصؿ ال مالحظة ٕ
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  إشعاره  َبوسائؿ شّتى( باالىتماـ بَ الُمخاط(: 
ؼ حقيقػي ينفػي لتعػار  - بسػؤالو عػف اسػمو ولقبػوو عنػد الحػوار،  بالُكمٍّيػة ى الُمخاطػبالػ و لتفاتمف خالؿ ا

  .االىتماـ بمشاكمو ، وبنظياروبمخاطبتو بأحب األسماء إليو واالىتماـ بيما، -الجيالة 

 اْلَقػْوـِ  َشػرِّ  َعَمػى َوَحِديِثػوِ  ِبَوْجِيػوِ  ُيْقِبػؿُ   المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َكػافَ " : قَػاؿَ   اْلَعػاصِ  ْبػفِ  َعْمػِرو َعػفْ  :(ٔ) مثاؿ
 أخرجػػوبعػػٌض مػػف حػػديث  ."... اْلقَػػْوـِ  َخْيػػرُ  َأنٍّػػي َظَنْنػػتُ  َحتَّػػى َعمَػػيَّ  َوَحِديثِػػوِ  ِبَوْجِيػػوِ  بِػػؿُ ُيقْ  َوَكػػافَ  ،ِبػػَذِلؾَ  َيتَأَلَّفُػػوُ 
، َرَواهُ : الزوائد مجمع في الييثمي وقاؿ الشمائؿ في التٍّرِمذيّ  ْسَناُدهُ  الطََّبَراِني   .َحَسفٌ  َواِ 

ِإذا  خػى الرجػُؿ الرجػَؿ " : اؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل : قػ -رحمػو اهلل -ي بٍّ امة الَضػعَ يزيد بف نَ  عف :(ٕ) مثاؿ
ػػْف ىػػو ؟ فننَّػػُو أوصػػؿُ  فميسػػألُو عػػف اسػػمو، واسػػـِ َأبيػػِو،  حػػديث ىػػذا: قػػاؿو  التٍّرِمػػذيّ أخرجػػو . " ةدّ لممػػوَ  وِممَّ

 . النبي مف سماعا نعامة بف ليزيد نعرؼ وال الوجو، ىذا مف إال نعرفو ال غريب

ِإَذا َأَحبَّ الرَُّجػُؿ أَخػاُه، َفمُيْخِبػْرُه " : قَػاؿَ  عف النَّبّي  لمقداد بف معد يكرب وعف َأبي َكِريَمَة ا :(ٖ) مثاؿ
 .رواه َأُبو داود والترمذي، َوقاَؿ: حديث صحيح ." َأنَُّو ُيِحبُّوُ 

 ىتماـ بيا وُيغيُِّر القبيا منيا.بسؤاؿ الصحابة عف أسمائيـ بؿ كاف ُيظير اال  النبيّ  تؼِ ولـ يك

[ ةيَّ اِصػصَ الخَ  بػف بشػيرُ  وىػو]  اهلل رسػوؿِ  مػولى[ معبػدٍ  بػف] بشيرِ  عف النَّسائيّ و  روى أبو داودَ  :(ٗ) مثاؿ
" ؟ اسمؾ ما" : فقاؿ ،  اهلل رسوؿ إلى فياجر ،َمْعَبد بفَ  َزْحـَ  الجاىمية في اسمو كاف - عنو اهلل رضي-

 ."َبشير أنت بؿ":  فقاؿ .زحـ :قاؿ

ػػوِ  َعػػفْ   َمْيُمػػوفٍ  ْبػػفِ  َبِشػػيرِ  وروى أبػػو داود عػػف :(٘) مثػػاؿ أفَّ رجػػاًل كػػاف اسػػُمُو:  َأْخػػَدِري   ْبػػفِ  ُأَسػػاَمةَ  َعمٍّ
 ."بؿ أنَت ُزْرَعةُ " قاؿ : أصـر ، قاؿ :  "ما اسُمَؾ ؟"فقاؿ لو :  ، وكاف في َنَفٍر أَتْوا رسوَؿ اهلل أصَرـَ 

 َمػػعَ  َغػػَزْوتُ : قَػػاؿَ  -رضػػي اهلل عنيمػػا– اهللِ  َعْبػػدِ  ْبػػفِ  َجػػاِبرِ  حػػديثمػػا رواه البخػػاري ومسػػمـ مػػف   (:ٙمثػػاؿ )
 ِلَبِعيػِرؾَ  َمػا: ِلػي َفقَػاؿَ  َيِسػيُر، َيَكػادُ  فَػالَ  َأْعَيػا َقدْ  َلَنا َناِضحٍ  َعَمى َوَأَنا  النَِّبي   ِبيَ  َفَتاَلَحؽَ : َقاؿَ   اهللِ  َرُسوؿِ 
 َفقَػاؿَ  َيِسػير، قُػدَّاَمَيا اإِلبِػؿِ  َيػَديِ  َبػْيفَ  َزاؿَ  َفَمػا لَػُو، َوَدَعػا هُ َفَزَجػرَ   اهللِ  َرُسػوؿُ  َفَتَخمَّػؼَ : قَػاؿَ  ،َعيِػيَ : ُقْمتُ : َقاؿَ 
 َلَنػػا َيُكػػفْ  َولَػػـْ  َفاْسػػَتْحَيْيُت،: قَػػاؿَ  َأَفَتِبيُعِنيػػوِ : قَػػاؿَ  َبَرَكتُػػؾَ  َأَصػػاَبْتوُ  قَػػدْ  ِبَخْيػػٍر،: ُقْمػػتُ  قَػػاؿَ  َبِعيػػَرؾَ  تَػػَرى َكْيػػؼَ : ِلػػي

: َفُقْمػتُ  قَػاَؿ، اْلَمِديَنػَة، َأْبمُػغَ  َحتَّى َظْيِرهِ  َفَقارَ  ِلي َأفَّ  َعَمى ِإيَّاهُ  َفِبْعُتوُ  َفِبْعِنيوِ : َقاؿَ  َنَعـْ : ْمتُ َفقُ  َقاؿَ  َغْيُرُه، َناِضحٌ 
 َخػاِلي َفَمِقَينِػي اْلَمِديَنػَة، َأَتْيػتُ  َحتَّػى اْلَمِديَنػِة، ِإَلى النَّاَس  َفَتَقدَّْمتُ  ِلي َفَأِذفَ  َفاْسَتْأَذْنُتوُ  َعُروٌس  ِإنٍّي اهللِ  َرُسوؿَ  َيا

 :اْسػتَْأَذْنُتوُ  ِحػيفَ  ِلػي َقاؿَ   اهللِ  َرُسوؿُ  َكافَ  َوَقدْ : َقاؿَ  َفاَلَمنِػي ِفيوِ  َصَنْعتُ  ِبَما َفَأْخَبْرُتوُ  اْلَبِعيِر، َعفِ  َفَسَأَلِني
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ْجتَ  َىؿْ  ْجتُ : َفُقْمتُ  َثيًِّبا َأـْ  ِبْكرًا َتَزوَّ ْجػتَ  َىالَّ : َفَقاؿَ  َثيًِّبا َتَزوَّ  اهللِ  َرُسػوؿَ  َيػا قْمػتُ  َوُتاَلِعُبػؾَ  ُتاَلِعُبَيػا ِبْكػرًا َتَزوَّ
، َتقُػػوـُ  َوالَ  تُػػَؤدُِّبُيفَّ  َفػػالَ  ِمػػْثَمُيفَّ  َأتَػػَزوَّجَ  َأفْ  َفَكرِْىػػتُ  ِصػػَغاٌر، َأَخػػَواتٌ  َوِلػػي اْسُتْشػػِيدَ  َأوِ  َواِلػػِدي، تُػػُوفِّيَ   َعَمػػْيِيفَّ

ْجتُ   َفَأْعَطػاِني بِػاْلَبِعيِر، َعَمْيػوِ  َغػَدْوتُ  اْلَمِديَنػَة،  اهللِ  َرُسػوؿُ  َقِدـَ  َفَممَّا: َقاؿَ  َوُتَؤدُِّبُيفَّ  َعَمْيِيفَّ  ُقوـَ ِلتَ  َثيًِّبا َفَتَزوَّ
 .َعَميَّ  َوَردَّهُ  َثَمَنوُ 

ػػػػػػة والشخصػػػػػػيَّة وفػػػػػػي الحػػػػػػديث اىتمامػػػػػػو  ػػػػػػا ال إحػػػػػػراج فػػػػػػي السػػػػػػؤاؿ عنػػػػػػو بشػػػػػػؤوف أصػػػػػػحابو الخاصَّ  ممَّ
 (. وِمف ُعرٍؼ  خر مف حالٍة ألخرى ومف شخٍص  خر )وىذا يختمؼ

 مالطفتػػو  ػػة أصػػحابو والتفاعػػؿ مػػع أفػػراحيـ وأتػػراحيـ  صػػغاًرا وكبػػاًرا: وشػػؤونيـ الخاصَّ
 :لػػػو يقػػػاؿ أخٌ  لػػػي وكػػػاف ُخُمقػػػا، النػػػاسِ  أحسػػػفَ   اهلل رسػػػوؿُ  كػػػاف":  قػػػاؿ  مالػػػؾٍ  بػػػف عػػػف أنػػػسِ  مثػػػاؿ :

. " بػػو يمعػػب كػػاف رٍ لُنْغػػ الن َغيػػر" فعػػؿ مػػا عميػػر، أبػػا "يػػا:  قػػاؿ ، جاءنػػا ِإذا كػػاف - َفطػػيـ وىػػو-عميػػر  أبػػو
 [صغير ]الن غر: عصفورٌ  .التٍّرِمذيّ و  ومسمـ، البخاري، أخرجو

 
 

 :بالوعظ والتذكير تعميمو  (ٖٖ

 ، اقتػػػػداًء بػػػػالقر ف الكػػػػريـ وطاعػػػػة ألمػػػػره تعػػػػالى:فػػػػي التعمػػػػيـ الػػػػوعظ والتػػػػذكير سػػػػاليبو أمػػػػف أىػػػػـ وأبػػػػرز 
وكثيػػػػر مػػػػف  [٘٘الػػػذاريات: ] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  [،ٕٔالغاشػػػية: ] چۉ     ۋ  ۅ    ۅ چ 

 و العاّمة.و ومواعظِ طبِ خذت مف خُ إّنما أُ   تعميماتو

  ىذا األسموب يركٍُّز عمى الجانب العاطفي عند المتمقٍّي أكثر مف الجانب العقمي. كيؼ أفّ ُيالحظ: 

 َواْشػػَتدَّ  َصػػوُتُو، َوَعػػال َعيَنػػاُه، اْحَمػػرَّتْ  َخَطػػبَ  ِإَذا  هللا َرُسػػوؿُ  َكػػافَ : قَػػاؿَ   جػػابر عػػفروى مسػػمـ  مثػػاؿ:
 َبػْيفَ  َوَيْقػِرفُ  "َكيَػاَتيفِ  والسَّػاَعةُ  أَنػا ُبِعثػتُ ": َوَيقُػوؿُ  "َوَمسَّػاُكـْ  َصػبََّحُكـْ ": َيقُػوؿُ  َجػيٍش، ُمْنػِذرُ  َكأنَّوُ  َحتَّى َغَضُبُو،
 َوَشػرَّ  ،ُمَحمَّػدٍ  َىػْديُ  اليَػْديِ  َوَخيرَ  اهلل، ِكَتابُ  الَحديثِ  َخْيرَ  َفنفَّ  َبْعُد، أمَّا": وؿُ َوَيقُ  َوالُوْسَطى، السَّبَّاَبةِ  ُأصُبَعيوِ 
 "َضالَلةٌ  ِبْدَعة َوُكؿَّ  ُمْحَدثَاُتَيا، اأُلُمورِ 
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المذكر ووظيفػة  الفرؽ بيف وظيفة الواعظِ  وبيافُ  جانب )التذكير( في تعميـ النبي  إيضاحُ 
 :ٔـ الفقيوعمِّ المُ 

 ف:يىناؾ وظيفت فّ أواعمـ "

ػػب إليػػو، وال يمتفػػت إلػػى فنّنػػو ُيحػػرٍّض عمػػى العمػػ :: وظيفػػة الػػواعظ والمػػذكراألولػػى تحقيػػؽ المسػػألة ؿ ويرغٍّ
ػػػبوِعػػػويُ  دُ ِعػػػيَ واسػػػتيفاء شػػػرائطيا وموانعيػػػا، بػػػؿ يرسػػػؿ الكػػػالـ فَ  ]ُيخاطػػػب الضػػػمير  ب مطمقػػػًا.ويرىٍّػػػ د، ويرغٍّ

 [خطاب عاطفي يصنع الموقؼ – يدوف أف يعارض الصواب الِعمم والمشاعر

وىو يريد تمقيف العمـ وبياف المسألة، فيحقٍّؽ البياف ويدقٍّؽ الكالـ، ويسػتوفي  :وظيفة المعمِّـ والفقيو :والثانية
 [خطاب عقمي يولٍّد قناعات – ]يخاطب العقؿ بأسموب عممي الشروط.

ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : لى تعار، قاؿ اهللمنصب المذكٍّ  تاف وظيفتاف ، ومنصب الشارع افي

وليس لو منصب المعمٍّـ فقط بؿ ىو معمٍّـ ومذكٍّر، فوجب أف ُيعبٍّر [ ٕٕ – ٕٔالغاشية: ] چې   ې    ې  
 مستفاد مف عممو. ، فنف أكثر تعميمو وىذا ىو التعميـ الفطري بما ىو أدعى لمعمؿ وأبعد عف الكسؿ.

ذا قػػاؿ  فيػػو الطريػػؽ الفطػػري أيضػػًا، وىػػو األمػػر بػػالمطموب والنيػػي  أمػػرًا اختػػار - أي ألصػػحابو – ليػػـ وا 
چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ عػػػػف المكػػػػروه ولػػػػـ يبحػػػػث عػػػػف مراتبػػػػو، قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى : 

.  [ٚالحشر: ]  فيذا ىو السبيؿ األقـو
صحابة الزماف، وأما ال حاؿ النَّاِس ىذا ث سمكو العمماء لفسادستحدَ ا البحث عف المراتب فيو طريؽ مُ أمّ 

ذا نيوا عنو تركوه بالكمِّيَّػ ة، فمػـ تكػف ليػـ رضي اهلل عنيـ فإّنيـ إذا ُأِمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبو، وا 
 ."حاجة إلى البحث

 ؟ ىػي أَواجبةُ : اأُلْضِحيةِ  عف عمر ابفَ  َسأؿَ  رجال أفَّ  -عنيما  المَّو رضي - رمَ عُ  بف المَّو عبدِ عف مثاؿ: 
  المَّػػػػػو رسػػػػػوؿُ  َضػػػػػحَّى ؟ أَتعِقػػػػػؿ:  فقػػػػػاؿ عميػػػػػو، َدىػػػػػااَفأعَ  والمسػػػػػمموف،  والمَّػػػػػ رسػػػػػوؿُ  َضػػػػػحى":  فقػػػػػاؿ

 : حسف صحيح.التٍّرِمذيّ وابف ماجو، وقاؿ  التٍّرِمذيّ رواه  ."والمسمموف

  

                                                           
باختصاٍر  -رحميما اهلل  –الفتاح أبو غدَّة عف الشي  محمد أنور الكشميري  مف كممٍة عممية ميمَّة نقميا الشي  عبد ٔ

 .وتصر ؼ
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 :بالترغيب والترىيب تعميمو  (ٖٗ

رؾ ، وال عمػى الترغيػب فيػؤدي إلػى الكسػؿ وتػر عمػى الترىيػب فيػؤدي إلػى التنفيػريقتصػ النبّي  ما كاف
والطبػػع السػػميـ  ، ألف الػػنفسوالترغيػػب أكثػػر وترىيػػبٌ  ترغيػػبٌ  الكػػريـ القػػر ف كمػػنيج و كػػاف منيُجػػف .العمػػؿ

 .البّد مف بعض الترىيب وسائؿ الترغيب يكوفُ  ذُ ستنفَ وعندما تُ  تميؿ إليو

القػر ف الكػريـ  ـُ قػدٍّ وغالًبػا مػا كػاف يُ  ،مكػف أف تتػأثر بالترىيػب والزجػرنقاد بالميف والمطؼ يُ فالنفوس التي ال تَ  
النسػػاء: ] چڇ  ڇ  ڇ  چ والسػػنة الشػػريفة التبشػػير والترغيػػب عمػػى اإلنػػذار والترىيػػب قػػاؿ تعػػالى: 

 والتبشير في الكتاب والس نَّة ىو األكثر. .[٘ٙٔ

ة النبويػة الشػريفة، الترىيب ( مػف السػنَّ تعالى عمييـ ) أحاديث الترغيب و  وقد جمع أئمة الحديث رضواف اهلل
( لإلماـ الحافظ أبػي محمػد ترغيب والترىيب مف الحديث الشريؼ: كتاب )الأكثرىا فائدة، وأقربيا مناالً  لعؿّ و 

 .العظيـ المنذري رحمو اهلل تعالى زكي الديف عبد

 :وأخبار الماضيف صِ صَ بالقَ  تعميمو  (ٖ٘

اـ الماضيف فيكوف ليا عمٍّـ أصحابو بطريؽ الَقَصص والوقائع التي يحدٍّثيـ بيا عف األقو يُ  ا ما كاف كثيرً 
فييا  وُ إذ ال يواجَ ، ع عمى القمب والسمع أطيب ما تكوفتقحيث  ،في نفوس السامعيف أطيب األثر

نَّ أو نيي ب بأمرٍ خاطَ المُ  ة ىي أىـّ الخصائص التربوية ولعّؿ ىذه الخاصّ ). ما ىو الحديث عف غيره، وا 
 (.ممف يخاطبيا بعيوبيا مباشرةً ّف النفوس البشرية تنِفُر عادًة إإذ  ،لمتعميـ بالَقَصص

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :فقاؿ سبحانو و وقد سفَّ اهلل تعالى ىذا األسموب الكريـ في تعميمو لنبيٍّ 

ۓ  ۓ  چ وقاؿ عّز ِمف قائؿ: [، ٕٓٔىود: ] چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڃ ڃ  ڄ  ڃ  ڃ

 [ٖوسؼ: ي] چ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿    

 :التي ُتعيف عمى ايصاؿ األفكار وباإلضافة ألىمِّية ما ذكرنا فمف فوائد استخداـِ ىذا األسموب

 .أّف فيِو إعمااًل لُمخيٍّمة الُمخاَطب .ٔ
 .واستثماًرا لعامؿ التشويؽ .ٕ
 .وتسميًة لمنفس عف واقعيا وبالئيا .ٖ
 .ح المخاَطبدوف أف يجرَ  بويثبٍُّت القم ظة والعبرةيعطي العِ مف تجارب الغير منفس وخطاًبا ل .ٗ
و إلييا بصورٍة غير مباشرة. حمواًل واقعية القصص النافعة غالًبا ما تطرحُ  .٘  أو توجٍّ
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 َيْقُتمُػػػػوُ  َكػػػػادَ  ِبَرِكيَّػػػػةٍ  ُيِطيػػػػؼُ  َكْمػػػػبٌ  َبْيَنَمػػػػا":  النَّبِػػػػي   قَػػػػاؿَ : اؿَ قػػػػ  ُىَرْيػػػػَرةَ  َأبِػػػػيروى البخػػػػاري عػػػػف  مثػػػػاؿ:
: (موقيػػا) ،: ببئػػرٍ (ِبَرِكيَّػةٍ )] "بِػػوِ  َليَػا َفُغِفػػرَ  َفَسػػَقْتُو، ُموَقيَػا، َفَنَزَعػػتْ  ِإْسػػَراِئيَؿ، َبنِػي َبَغاَيػػا ِمػػفْ  َبِغػيٌّ  َرَأتْػػوُ  ِإذْ  اْلَعَطػُش،

 كثير. اغيرىو  (الغار ؽ عمييـُ غمِ مف أُ )و (الذيف تكّمموا في الميدِ ) ومف األمثمة أيضًا حديثُ [. و مف جمدوقَ فَ  ُس مبَ ّفيا أو ما يُ خُ 

 

 تشػتيت ذىػف المسػتمع  وعػدـ، الرئيسػة ِعبػرةفي الَقَصص البدَّ مف التركيز عمى المغزى العاـ وال :(ٔ) مالحظة
ػػة أىػػؿ الكيػػؼ خيػػر مثػػاؿ حيػػث تعّمػػد القػػر فخػػدـُ اليػػدؼ مػػف الِقّصػػةال ت بػػِذكر تفاصػػيؿَ   الكػػريـ ، ولنػػا فػػي ِقصَّ

 .وعدـ االنشغاؿ بما ال ينفع ،عةافِ النَّ  ظةِ ىـ توجييًا لنا لمتركيز عمى الحكمة والعِ دِ إغفاؿ عدَ 
 ( ٕمالحظػػة:) أّنيػػا قصػػص قصػػيرة مرّكػػزةاسػػتقراء األحاديػػث النبوّيػػة التػػي اسػػتخدـ فييػػا ذكػػر القصػػص نجػػد ب 

 .وىذا ما يحتاجو المعمٍّـ في دروسو تصب  في خدمة الفكرة التي سيقت مف أجميا بشكؿ واضح ومباشر
 ( ٖمالحظة:) اليادفة فػي صػياغة شخصػّية  ٔاإلسالمية لقصص والرواياتدور اُيغفؿ المعمٍّموف  يجب أف ال

خراًجا، لذا وجب االىتماـ بيا )فتياف المسمميف  باقي التقنّيات.مناِفسًة ل( لتكوف جذابًة مضموًنا وا 
 ( ٗمالحظة:)  َـُ السػاِمُع ِصػدق  تاِبػِو َقَصًصػاَيا، وليػذا سػمَّى اهلل مػا فػي كِ ال يجوز الكِذُب في األخبار التػي َيتػوّى

 )بفتح القاؼ( فيي أخباُر صدٍؽ وليست ِقصًصا مؤلَّفة، وُيستثنى ما ُيعرُؼ أّنُو مؤلٌَّؼ ُمختَمؽ.
 

 :ٕمازحة والمداعبةبالمُ  تعميمو  (ٖٙ

 ـ باالبتسػػاـ والِبشػػر أكثػػر ممػػا يػػتعمـ بػػالعبوس والقطػػوب.والمػػرء يػػتعمَّ الدعابػػة المطيفػػة تػػروٍّح عػػف اإلنسػػاف 
نسػاف المطيؼ اليادي بيف الحيف والحيف، يعيػد إلػى اإل المزاحو ، كرالفِ  ؿَ مَ ، وكَ ىفؽ الذىَ الدائـ يورث رَ  د  فالجِ 

 .نشاطو وانتباىو

 لػـ يكػف يقػوؿ إاّل حقّػا  و ولكنَّػوتِػـ الكثيػر مػف األمػور بممازحَ يُػيـ ويعمٍّمُ حُ ويمػازِ  وُ أصحابَ  بُ يداعِ  وكاف 
 ."إنػي ال أقػوؿ إالَّ حقػاً "بنا؟ قػاؿ: داعِ ، إنػؾ تُػقػاؿ: قػالوا يػا رسػوؿ اهلل عػف أبػي ىريػرة  التٍّرِمذيّ روى  وقد
 داعبنا( إّنؾ تمازحنا.حديث حسف ومعنى قوليـ )إّنؾ تُ  التٍّرِمذيّ قاؿ 

                                                           
 . أبو النصر.في ىذا لعّؿ روايات نجيب الكيالني رحمو اهلل كانت مف أنفع ما قرأت ٔ
ػػو ٕ ونػػافٌع فػػي دٍّ ذاتػػو بحػػتعميمػػي قػػائـٌ أسػػموب  فيػػووفوائػػده  (بالمعػػب والمػػرحالتعمػػيـ )مػػيف أسػػموب لممعمٍّ  التربػػوي يشػػرح الموجٍّ

ح بدرس نموذجي(.  ب،. )ُيوضَّ  دروس معيَّنة ولشرائح معيَّنة مف الطالَّ
 .التربوية واختيار الوقت المناِسب لكؿٍّ منيا األساليب مختَمؼِ  بيف التوازف تحقيؽ ضرورةِ  إلى تنبيوال ننسى وىنا ال
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ِإنٍّػػي ":   َفقَػػاؿ َأفَّ َرُجػػاًل اْسػػَتْحَمَؿ َرُسػػوَؿ المَّػػوِ  َعػػْف َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػٍؾ  التٍّرِمػػذيّ روى أبػػو داود و  :(ٔ) مثػػاؿ
بِػَؿ ِإالَّ " :َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَّػِو  ؟ : َما َأْصَنُع ِبَوَلِد النَّاَقةِ َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ المَّو" َوَلِد النَّاَقةِ  َمىَحاِمُمَؾ عَ  َوَىػْؿ َتِمػُد اإْلِ

 .ٔ"الن وؽُ 

، ْبػػفَ  َزاِىػػرَ  ُموُ اْسػػ َكػػافَ  اْلَباِدَيػػةِ  َأْىػػؿِ  ِمػػفْ  َرُجػػال َأفَّ   َعػػْف َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػؾٍ  ِحبَّػػافَ  روى ابػػفُ  :(ٕ) مثػػاؿ  َحػػَراـٍ
 َزاِىػًرا ِإفَّ :  النَّبِػي   َفقَػاؿَ  َيْخػُرَج، َأفْ  َأَرادَ  ِإَذا  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َفُيَجيٍُّزهُ  اْلَباِدَيِة، ِمفَ  اْلَيِديَّةَ   ِلمنَِّبيٍّ  ُيْيِدي َوَكافَ 

 َمَتاَعػُو، َيِبيػعُ  َوُىػوَ  َيْوًما،  النَِّبي   َفَأَتاهُ  *َدِميًما، َوَكافَ  ُو،ُيِحب    النَِّبي   َوَكافَ : َقاؿَ  َحاِضُروُه، َوَنْحفُ  َباِدَيتَُنا،
 َمػا َيػْأُلو اَل  َفَجَعػؿَ   النَّبِػيَّ  َفَعػَرؼَ  َفاْلَتفَػَت، َىػَذا؟ َمػفْ  َأْرِسػْمِني،: َفقَػاؿَ  ،ُيْبِصػُرهُ  اَل  َوُىػوَ  َخْمِفِو، ِمفْ  َفاْحَتَضَنوُ 

 ِإًذا المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيا: َفَقاؿَ  اْلَعْبَد؟ َيْشَتِري َمفْ : َيُقوؿُ  ، النَِّبي   َوَجَعؿَ  َعَرَفُو، ِحيفَ   لنَِّبيٍّ ا ِبَصْدرِ  َظْيَرهُ  َأْلَزؽَ 
 "اؿٍ َغػػػػ َأْنػػػتَ  المَّػػػوِ  ِعْنػػػدَ  َلِكػػػػفْ : قَػػػاؿَ  َأوْ  ِبَكاِسػػػٍد، َلْسػػػتَ  المَّػػػػوِ  ِعْنػػػدَ  َلِكػػػفْ :  النَّبِػػػي   َفقَػػػػاؿَ  َكاِسػػػًدا، َتِجػػػُدِني َوالمَّػػػوِ 

ػػػػػػّنة لمبغػػػػػػوي، قػػػػػاؿوالبػػػػػّزار صػػػػػحيح ابػػػػػػف ِحبَّػػػػػػاف   .الشػػػػػػيخيف شػػػػػػرط عمػػػػػػى صػػػػػحيح إسػػػػػػناده:  ؤوطااألرنػػػػػػ شػػػػػػعيب وشػػػػػػرح الس 
 .تقديـ مزيٍد مف الدعـ النفسي لمف ُيتوقَّع أنَّو بحاجتوومف ىدي الحديث * 

 :اتمالحظ

 فننَّػو، عميػو داَوـوُيػ، إفػراط فيػو الػذي ىػو عنػو نيػيُّ المَ  "الُمزاح(: األذكار) كتاب في النووي اإلماـ قاؿ 
 مػف كثيػرٍ  فػي وَيػؤوؿُ ، الػديف ُمِيمَّػات فػي والفكػر، اهلل ذكػر عػف ويشػغؿ، القمػب وقسػوة، الضػحؾ يورث

 .والوقار الميابة وُيسِقط، األحقاد ويورث اإليذاء إلى األوقات
، األحػػواؿ فمػػ نػػادر فػػي يفعمػػو  اهلل رسػػوؿ كػػاف الػػذي المبػػاح فيػػو األمػػور ىػػذه مػػف سػػِمـ مػػا فأّمػػا

 كػاف إذا مسػتحبة ُسػنَّة ىػو بػؿ، قطعػاً  منو ُيمنع ال وىذا، ومؤانستو المخاطب نفس تطييبِ لو  لمصمحٍة،
 إليو" اىػ. االحتياج يعُظـ مما فننَّو، ىذا فاعَتِمد، الصفة بيذه

  أّف  دائًمػاولنتػذّكر  بينػو وبػيف الطمبػةوالوقػار  خطورة أف ينكسر حػاجز الييبػةالبّد أف يتنبو المعمٍّـ إلى
 .وأف ُيِجّمو أف يخاؼ الطالب مف معمٍّمو بؿ أف يحترمو الييبة والوقار ال تعني

  َالميابػػة طاتِ سػػقِ ـ المػػروءة ومػػف مُ أّف روايتػػو لمنُّكػػات أمػػاـ الطػػاّلب مػػف خػػوارِ ـ المعمٍّػػـ عمَػػالبػػّد أف ي 
  .زاح الذي ال ُيجاوز الحّؽ في شيءوليست مف الم

 ال ُتدفعُ  مصائًبازاح فُرّب لفظِة ماِزٍح  ***  جمبت إليؾ ع المُ تذّكر قوؿ الشاعر:       ود 

                                                           

وغيػَره عمػى أنَّػو إذا سػمع قػواًل ينبغػي لػو أف يتأممػو، وأف ال يبػادر  المػتعمٍّـَ  في الحديث مف األمور التعميمية: تنبيػو النبػيٍّ  ٔ
 بردٍّه. وىذا ُخُمٌؽ ميـّ جدًا يتعيف سموكو عمى المتعمٍّـ لُيفِمح.
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 ومتػى كػاف الطالػب  ،مف القواعد المعتمدة في تقييـ بعض المدارس ىو مدى انجذاب الطالػب لممدرسػة
 .اؾ خماًل في العممية التعميميةفمنعمـ أّف ىن يكره الذىاب لممدرسة

ؿ المدرسػة لمميػى ال يعني أفّمِعب لواح بالمرَ التعميـ  تنبيو:  (الخاّصػة )كمػا تفعػؿ بعػض المػدارس نحػوٍّ
 ،مػـ، إذ البػدَّ مػف تحقيػؽ التػوازف بػيف المػَرح والعِ يطغى الميو حتى يحرؼ العممية التعميمية عػف ىػدفياف

 .ذلؾ سائؿ ُمعينٌة عمى تحقيؽو  يفياألىداؼ وما تبقى  ماففي النٍّياية العمـ والتربية ى

 فيمػا يمػي  نوّضػا ال غنػى عنيػالتأنيػب فػي بعػض الحػاالت حاجػٌة العقػاب و او  غضبرغـ كؿِّ ما ذكرنا فمم
(في ممارستيا منيج النبي   :)آخر الِعالج الكيِّ

 :في التعميـ إذا اقتضت الحاؿ ذلؾ وتعنيفو  وُ غضبُ  (ٖٚ

 . ينبغي السؤاؿ عنو والدخوؿ فيوإذا جاوز المتعمـ ببحثو وسؤالو إلى ما ال:مثاًل 

ـْ   : َخَرَج َرُسوُؿ المَّوِ َعْف َجدٍِّه َقاؿَ  و َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب َعْف َأِبيوِ روى ابف ماج مثاؿ: َعَمى َأْصَحاِبِو َوُى
ػاِف ِمػْف اْلَغَضػِب َفَقػاَؿ: َيْخَتِصُموَف ِفي اْلَقَدِر  ـْ َأْو ِلَيػَذا ُخِمْقػ"َفَكَأنََّمػا ُيْفَقػُأ ِفػي َوْجِيػِو َحػبُّ الرُّمَّ ـْ ِبَيػَذا ُأِمػْرُت  ُت

ـُ قَػْبَمُكـْ  ْعَضُو ِبَبْعٍض ِبَيَذا َىَمَكػتِ َتْضِرُبوَف اْلُقْر َف بَ  َفقَػاَؿ َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َعْمػٍرو َمػا َغَبْطػُت َنْفِسػي  :قَػاؿَ  .ٔ"اأْلَُمػ
 ي َعْنُو.َما َغَبْطُت َنْفِسي ِبَذِلَؾ اْلَمْجِمِس َوَتَخم فِ  ِبَمْجِمٍس َتَخمَّْفُت ِفيِو َعْف َرُسوِؿ المَِّو 

عنػػد  فػػي الكػػالـ تعريضػػو و  –لغيػػر ضػػرورة  – المخالفػػات يتشػػيير بمرتكبػػالعػػدـ  (ٖٛ
 :أخطائيـعمى التنبيو 

  ،دوف أف يشيٍّر بالمسيء أو يفضحو ،يبادر لمتنبيو عف الخطأ والزجر عنو والتوجيو نحو الصواب فكاف 
يفعمػػوف كػػذا  مػػا بػػاؿ أقػػواـٍ " ألفػػاظ أحاديثػػو فػػي وكػػـ وردت  .بأّمتػػو  ورحمتػػورأفتػػو ومػػا ىػػذا إال لكمػػاؿ 

 ".....كذاعف  وكذا.. لئف لـ ينتو أقواـٌ 

 ، ولػػيَس االعوجػػاجركيػػز عمػػى معالجػػة الخطػػأ وتقػػويـ راد بػػو الت، ُيػػىػػذا أسػػموب تربػػوي راؽٍ  أفّ  وال شػػؾّ 
 ٕ.التشيير بو وأالفاعؿ  استيداؼَ 

                                                           
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ قاؿ تعالى:  ٔ

﮻   ﮺   ﯁                      ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    [ٚ ؿ عمراف: ]    چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  
  )المػػػػػػػػػػػؤمف يسػػػػػػػػػػػػتر وينصػػػػػػػػػػػا والفػػػػػػػػػػػاجر ييتػػػػػػػػػػػؾ ويفضػػػػػػػػػػػػا(قػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف الفضػػػػػػػػػػػيؿ بػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػاض قولػػػػػػػػػػػو: نُ  ٕ
 )مف َوعظ أخاه سرِّا فقد نَصحُو وزانو، ومف وعظو جيًرا فقد فضحو وشانو( وعف اإلماـ الشافعي قولو: 
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 ِكَتاَبِتيَػػا، ِفػػي َتْسػػَتِعيُنَيا َجػػاَءتْ  َبِريػَرةَ  َأفَّ  -رضػػي اهلل عنيػػا  – َعاِئَشػػةَ  روى البخػػارّي ومسػمـ عػػف :(ٔ) مثػػاؿ
 ِكَتاَبتَػؾِ  َعْنػؾِ  َأْقِضػيَ  َأفْ  َأَحب ػوا فَػِنفْ  َأْىِمػؾِ  ِإلَػى اْرِجِعػي: َعاِئَشػةُ  َليَػا َقالَػتْ  .َشػْيًئا ِكَتاَبِتيَػا ِمػفْ  َقَضػتْ  َتُكػفْ  َوَلْـ 

 َفْمَتْفَعػػػؿْ  َعَمْيػػػؾِ  َتْحَتِسػػػبَ  َأفْ  َشػػػاَءتْ  ِإفْ : َوقَػػػاُلوا فَػػػَأَبْوا، ألْىِميَػػػا َبِريػػػَرةُ  ذِلػػػؾَ  فَػػػَذَكَرتْ  .َفَعْمػػػتُ  ،ِلػػػي َواَلُؤؾِ  َوَيُكػػػوفَ 
 ِلَمػػػفْ  اْلػػػَواَلءُ  َفِننََّمػػػا فَػػػَأْعِتِقي، اْبتَػػػاِعي":  اهللِ  َرُسػػػوؿُ  َليَػػػا َفقَػػػاؿَ ، اهللِ  ِلَرُسػػػوؿِ  َذِلػػػؾَ  فَػػػَذَكَرتْ  ،َلَنػػػا َواَلُؤؾِ  َوَيُكػػػوفَ 
َـّ  ،"َأْعتَػػؽَ   اْشػػَتَرطَ  َمػػفِ  اهلِل، َكتَػػابِ  ِفػػي َلْيَسػػتْ  ُشػػُروًطا َيْشػػَتِرُطوفَ  ُأَنػػاسٍ  َبػػاؿُ  "َمػػا: َفقَػػاؿَ   اهللِ  َرُسػػوؿُ  قَػػاـَ  ثُػػ
فْ  َلُو، َفَمْيَس  اهللِ  ِكتَابِ  ِفي َلْيَس  َشْرًطا  َوَأْوَثُؽ" َأَحؽُّ  اهللِ  َشْرطُ  َشْرٍط، ِماَئةَ  َشَرطَ  َواِ 

 : النَّبِػي   قَػاؿَ  :قَػاؿَ  َحػدََّثُيـْ   َماِلػؾٍ  ْبػفَ  َأَنػَس  َأفَّ  َقتَػاَدة عف النَّسائيّ اود و روى البخاري وأبو د  :(ٕ) مثاؿ
 َذِلػؾَ  َعػفْ  َلَيْنػَتُيفَّ " :قَػاؿَ  َحتَّػى َذِلػؾَ  ِفػي َقْولُػوُ  َفاْشػَتدَّ  "َصػاَلِتِيـْ  ِفي السََّماءِ  ِإَلى َأْبَصاَرُىـْ  َيْرَفُعوفَ  َأْقَواـٍ  َباؿُ  َما"
 "َأْبَصاُرُىـْ  ْخَطَففَّ َلتُ  َأوْ 

 ِفيػوِ  فَػَرخََّص  َشْيًئا  النَِّبي   َصَنعَ  قالت: –رضي اهلل عنيا  – َعاِئَشةَ  روى البخارّي ومسمـ عف  :(ٖ) مثاؿ
َـّ  اهللَ  َفَحِمػدَ  َفَخَطػبَ   النَِّبيَّ  َذِلؾَ  َفَبَمغَ  َقْوـٌ  َعْنوُ  َفَتَنزَّهَ   َأْصػَنُعُو، الشَّػْيءِ  َعػفِ  زَُّىػوفَ َيَتنَ  َأْقػَواـٍ  َبػاؿُ  "َمػا :قَػاؿَ  ثُػ
 َخْشَيًة" َلوُ  َوَأَشدُُّىـْ  ِباهللِ  أَلَْعَمُمُيـْ  ِإنِّي َفَواهللِ 
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 آخر العالج الكيّ  – ٔالضرب في العممية التربوية

 :؟متى يكوف الّضرب في العممية التربوية (ٜٖ

 :الناس في ىذه المسألة بيف إفراٍط وتفريط

وتكػوف عصػا المعمٍّػـ عالمػًة  فػي بعػض المػدارس، حيث يكوف الضػرب ِشػعاًرا اط()اإلفر نرى الحالة األولى ف
التي ال تقؿ  سمبيًَّة عف الحالة األولى  )التفريط( نرى في المقابؿ الحالة الثانيةو لو عوًضا عف دفتره وكتابو. 

لممعمٍّـ بأي نػوع مػف  سمحُ يُ وال  ،وتقاـ الدعايات تحرٍّضيـ عمى مدرٍّسييـ ،حيث ُيجرَّأ التالميذ عمى المعمٍّميف
 أنواع الضرب التأديبي.

التربوي الذي يؤّكد لنا أّف بعض النفوس المتمرٍّدة ال تتأّدب بكثرة   ض لنا منيج النبيٍّ يعرِ بيف ىذا وذاؾ و 
فػنف لػـ تنتػو فػنّف الضػرَب  ،فال بّد ليا كما أسمفنا مف ترىيٍب وزجػٍر وتخويػؼ ،الترغيب بؿ لعّؿ ذلؾ ُيطغييا

 ّد منو.الب

ـْ ": َرُسػوؿ اهلل  قَػاَؿ: قَػاؿَ  ، عف جػدِه عيب، عف أبيوبف شُ  عمروِ روى أبو داود عف  مثاؿ: ُمػُروا أْوالَدُكػ
ـْ أْبَناُء سَ  ـْ أْبَنػاُء َعْشػرٍ ِبالصَّالِة َوُى ـْ َعَمْييَػا َوُىػ ـْ فػي المَضػاِجعِ ْبِع ِسنيَف، َواْضِرُبوُى قُػوا َبْيػَنُي حػديث حسػف " ، َوَفرٍّ

 .صحيح

ثػالث سػنيف قبػػؿ  ووعظيػػـ وتػرغيبيـ السػفِّ  والمفيػـو مػف الحػديث أّف الضػػرب يكػوف بعػَد ُمراعػػاة ِصػغارِ 
ولعّؿ الغاية مف الضرب والتأنيب أف يتعّود الولػد عمػى الخيػر فػال يمبػث أف يكػوف لػو عػادًة  العقاب بالّضرب

وف الطفؿ قد بمغ ِسنًّا يمكٍّنو مف ، ىذا باإلضافة لضرورة أف يكىنالؾ ما إلىوسجّية دوف الحاجِة لمضرب و 
 .فيـ السبب الذي ُضِرَب مف أجمو

اَلِة َقاَؿ: َحافِ   ِو ْبِف َمْسُعودٍ َعْف َعْبِد المَّ ف ـْ ِفي الصَّ ـُ اْلَخْيَر; َفِإفَّ اْلَخْيَر َعاَدةٌ ُظوا َعَمى َأْبَناِئُك ُدوُى َوَعوِّ
ٕ. 

  

                                                           
 إذ كيؼ لمضرب أف يساىـ في نقؿ معمومة ! وي ألّف الضرب ال ُيثِمر في التعميـ وال تعم ؽ لو بوخّصصنا الجانب الترب ٔ
اُر ْبػُف ُصػَرٍد، رواه البييقي في السنف الكبرى وَرَواُه الطََّبَراِني  ِفي اْلَكِبيِر، َوقاؿ الييثمي فػي مجمػع الزوائػد ِفيػِو َأُبػو ُنَعػْيـٍ ِضػرَ  ٕ

 ولو )َفِنفَّ اْلَخْيَر َعاَدٌة( فقد ورد في أحاديث أخرى حسنة.َوُىَو َضِعيٌؼ. أّما ق
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 :قطّ  رسوؿ اهلل  بَ رَ ما ضَ  (ٓٗ

 بػؿ ىػو عػالجٌ فػي مداِرسػنا، وشػعارًا لمضػرب ال يعنػي أف يكػوف ذلػؾ عػادًة وديػدًنا   رسػوؿ اهلل إّف ِذكرَ 
 ناِدًرا ما يستخدمو.برة في التعامؿ التربوي واألستاذ القدير صاحب الخِ  ،لحاالت مخصوصة بشكٍؿ مضبوط

 َضػَربَ  "َمػا: َقالَػتْ  -ْنيَػاعَ  المَّػوُ  َرِضػىَ  - َعاِئَشػةَ  َعػفْ  وابػف ماجػو وأحمػد وغيػرىـ النَّسػائيّ روى مسػمـ و  مثاؿ:
 يٌء قػػطُّ َشػػ نػػوُ مِ  يػػؿَ ومػػا نِ اهلل  د فػػي سػػبيؿِ جاِىػػ أف يُ إالَّ  مػػاً ه وال امػػرأةً  وال خادِ بيػػدِ  شػػيئًا قػػطُّ   المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ 
 ".هلل ـُ قِ فينتَ  اهللِ  ـِ حارِ ف مَ شيٌء مِ  ؾَ يَ نتَ  أف يُ و إالَّ بِ ف صاحِ مِ  ـَ قِ فينتَ 

 إلى ُمشكمة شخصّية بينكما. لوف تجعؿ نفسؾ لمطالب ِندًّا بأف تحّوؿ تأديبؾ إّياؾ أي يا المعمٍّـ أ تحذير:

 ؟يكوف الّضرب في العممية التربوية كيؼ (ٔٗ

ٍـّ  َعفْ  (:ٔمثاؿ )  ِسَواٌؾ، ِبَيِدهِ  َوَكافَ  َبْيِتي ِفي  النَِّبي   َكافَ : َقاَلتْ   النَِّبيٍّ  َزْوجِ  -رضي اهلل عنيا– َسَمَمةَ  ُأ
ـ   َفَخَرَجػػتْ  َوْجِيػػِو، ِفػػي اْلَغَضػػبُ  اْسػػَتَبافَ  َحتَّػػى - َليَػػا َأوْ  - لَػػوُ  ةً َوِصػػيفَ  فَػػَدَعا  َفَوَجػػَدتِ  اْلُحُجػػَراتِ  ِإلَػػى َسػػَمَمةَ  ُأ

. اَل : الَػػتْ َفقَ  ؟ َيػػْدُعوؾِ   المَّػػوِ  َوَرُسػػوؿُ  اْلَبْيَمػػِة، ِبيَػػِذهِ  َتْمَعبِػػيفَ  َأَراؾِ  َأاَل : َفَقالَػػتْ  ِبَبْيَمػػٍة، َتْمَعػػبُ  َوِىػػيَ  اْلَوِصػػيَفةَ 
رواه أبػػو  ."السِّػػَواؾِ  ِبَيػػَذا أَلَْوَجْعتُػػؾِ  اْلَقػػَودِ  َخْشػػَيةُ  َلػػْواَل ":  المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َفقَػػاؿَ  َسػػِمْعُتَؾ، َمػػا بِػػاْلَحؽٍّ  َبَعثَػػؾَ  َوالَّػِذي

 [ الَقَود: الَقصاص ] .َوالطََّبَراِنيٍّ  ،َيْعَمى َأِبي ِعْندَ  َجيٍّدٌ  يعمى والطبراني والسيوطي وقاؿ عنو الييثمي في مجمع الزوائد ِإْسَناُدهُ 

ٹ  ٹ   چ : اهلل تعالى األحاديث التي بّينت معنى الضرب في قوؿِ في ىذا المجاؿ يمكف أف نورد و 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            

 أديبي.إذ إّف الضرب لممرأة الناشز ىو أيًضا ضرٌب ت [ٖٗالنساء: ] چچ  چ  

 "ا غير ُمَبرِّحٍ فاْضِرُبوُىفَّ ضربً ": الوداع ةِ جَّ يوـ حَ   ولو قمف رواه مسمـ وأبو داود ومف ذلؾ ما  (:ٕمثاؿ )

أْف ُتْطِعَمَيا ": اؿَ ؟ قَ َزوَجِة َأَحِدَنا َعَميوِ  ا حؽ  ، مَ َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َرُسوؿ اهلل يدة عف معاوية بف حَ  (:ٖمثاؿ )
حػػديٌث حسػػٌف رواه  "َوال َتْيُجػػْر إالَّ فػػي الَبْيػػتِ  َواَل َتْضػػِرِب الَوْجػػَو، َوال ُتَقػػبِّْا، ،ْكُسػػوَىا ِإَذا اْكَتَسػػْيتَ َوتَ ، ِإَذا طِعْمػتَ 

 [ ( أي: ال تقؿ: قبََّحِؾ اهلل ال تَُقبٍّحْ  معنى ). ]في سننو وأحمد في ُمسنده َأُبو داود

عمػى نفسػيِة  منػو التػأثيرُ  الغايػةُ  ُيجتنػُب فيػِو الوجػو، تأديبيضرٌب ىو  اهلل  رسوؿُ  هُ رَ كَ الذي ذَ  فالضربُ 
يالِمو، لذا  بتعذيبوليَس بإىانٍة بسيطة و اإلنساِف  ًدا ُش جمػيخػدِ ال يتػُرُؾ أثػرًا وال غيػُر ُمبػرِّح فيػو ضػرٌب وا 
  !! صاص يـو القيامةالقَ  ةَ خافَ مَ  في الّضرب مف استعماؿ السواؾ اُيخشى فييلدرجٍة ُر عظًما وال يكسِ 

 ا بالؾ بمف ينتقؿ إلى العقاب الجماعي لمطاّلب في حالٍة ُتشبو تصر فات السّجانيف في ُمعتقالت الَظممة!فم
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 األسئمةالتعامؿ مع في  رسوؿ اهلل فقو 

 :أصحابو باإلفادة دوف سؤاؿ منيـ ابتداؤه  (ٕٗ

 .ليا كؿ واحد حتى يسأؿ عنيايمة التي ال ينتبو ال سيما في األمور المُ 

 َخمَػؽَ  َمػفْ : َفَيقُػوؿُ  َأَحػَدُكـْ  الشَّػْيطافُ  َيػْأتي" : اهللِ  َرُسػوؿُ  قَػاؿَ : قَػاؿَ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأبػي عفلبخاري روى ا مثاؿ:
 ."َوْلَيْنَتوِ  ِباهللِ  َفْمَيْسَتِعذْ  َبَمَغوُ  َفِنذا َربَّؾَ  َخَمؽَ  َمفْ : َيُقوؿَ  َحتَّى َكذا َخَمؽَ  َمفْ  َكذا

 :والنوائب الحوادث مف يـييمُّ  اعمّ و عمى السؤاؿ أصحابَ  تحريضو  (ٖٗ
ٺ    ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺچ : قاؿ تعالى ،فالتساؤؿ أّوؿ مداخؿ التعم ـ ،فمف اندفع لمسؤاؿ اندفع لمتعم ـ

 . [ٖٗالنحؿ: ] چٺ 

ُو فِ َسَفٍر َفَأَصاَب َرُجاًل ِمنَّا َحَجٌر َفشَ  يَخَرْجَنا فِ  :َقاؿَ   َعْف َجاِبرٍ  بنسناٍد حسفٍ  : روى أبو داودَ مثاؿ  يجَّ
َـّ اْحَتَمـَ  ،َرْأِسوِ  ـِ ي ُرْخَصًة فِ  يَىْؿ َتِجُدوَف لِ  :َفَسَأَؿ َأْصَحاَبُو َفَقاؿَ  ،ُث َما َنِجُد َلَؾ ُرْخَصًة َوَأْنَت  :َفَقاُلوا ؟التََّيم 

ـُ المَُّو " :ِلَؾ َفَقاؿَ ُأْخِبَر ِبذَ   يٍّ َممَّا َقِدْمَنا َعَمى النَّبِ فَ  .َفَماتَ  ،َفاْغَتَسؿَ  .َتْقِدُر َعَمى اْلَماءِ  َسَأُلوا ِإْذ  َأاَل َقَتُموُه َقَتَمُي
ـْ َيْعَمُموا َفِننََّما ِشَفاُء اْلعِ  ـَ َوَيْعصِ الس َؤاُؿ  يٍّ َل َـّ َيْمَسَح َعَمْيَيا َب ِإنََّما َكاَف َيْكِفيِو َأْف َيَتَيمَّ َعَمى ُجْرِحِو ِخْرَقًة ُث

 ".َوَيْغِسَؿ َساِئَر َجَسِدهِ 

 السػؤاؿِ  وأا ال حاجػة إليػو، عّمػ عمػى السػؤاؿِ  محمػوؿٌ ف السػؤاؿكثػرة نة مػف ذِـّ د في الكتاب والسُّػرَ ا ما وَ وأمّ 
ػػ  ال ينفػػعُ دوف السػؤاؿ عػػف الكيفّيػة، أو السػػؤاُؿ عّمػا اإليمػاف بػػو ضػػرورة ا ورد الشػرع بعػف األمػػور المغيَّبػة ممَّ

ٔتحريِمػػومػػا لػػـ ُيحػػرَّـ َخشػػَيَة  ةِ السػػؤاؿ عػػف ُحرَمػػ)فػػي زمػػف نػػزوؿ الػػوحي( ، وكػػذلؾ مػػَف الِعمػػـ
 فػػي األصػػؿُ  إذ 

 .َنّص  َيِرد لـ ما واإلباحة الحؿ   األشياء

 :السائؿ عما سأؿ عنو إجابتو  (ٗٗ
 كثيرًا مف الشرائع واألحكاـ ومعالـ الديف باإلجابة عمى أسئمة أصحابو   ـوقد عمّ 

 ُحسػفُ : الِبر  ": َفَقاؿَ  َواإلثـ، الِبرٍّ  عف  اهلل رسوؿَ  سألتُ : َقاؿَ   سمعاف بفِ  النََّواس عفُمسمـ روى : مثاؿ
 ."النَّاُس  َعَمْيوِ  َيطَِّمعَ  أف وَكِرْىتَ  صدِرؾ، في حاؾ َما: واإلثـُ  الُخمِؽ،

                                                           

 مسػمـ اإلماـ رواه الذي  النبيّ  حديث أتى وفييـ وفي أمثاليـ ،عمييـ فُشدٍّدَ  الس ؤاؿ بكثرة أنفسيـ عمى شّددوا إسرائيؿ بنو ٔ
، ِبَكثْػَرةِ  قَػْبَمُكـْ  َكافَ  َمفْ  ؾَ َىمَ  َفننََّما ؛َتَرْكُتُكـْ  َما َذُروني: " قاؿ  النبي عف  ىريرة َأبي عف ـْ ، َعمَػى َواْخػِتاَلِفِيـْ  ُسػؤاِلِي ـْ  أْنِبَيػاِئِي
، َما ِمْنوُ  َفأُتوا ِبَشيءٍ  أَمْرُتُكـْ  َفنَذا ـْ َذا اْسَتَطْعُت  .مسمـ رواه" َفَدُعوهُ  َشْيءٍ  َعف َنَيْيُتُكـْ  َواِ 
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 :ا سأؿ عنوالسائؿ بأكثر ممَّ  جوابو  (٘ٗ

  .ميفتعمٍّ مُ بال   يـ رعايتو، وىذا مف كماؿ رأفتو ومف عظإلى معرفة الزائد عف سؤالو بو حاجةً  إذا رأى أفّ 

: فقػاؿ  اهلل رسػوؿ إلػى رجػؿٌ  جػاء: قػاؿ  ىريرة عف أبيود أ، وأبو داطَّ في الموَ  مالؾ ماـروى اإل مثاؿ:
أَنا فنف الماِء، مف القميؿُ  وَمَعَنا البحَر، َنْرَكبُ  إنا اهلل، رسوؿ يا  ؟ البحػرِ  مػاءِ  مػف أفنتوضػأ َعِطشنا، بو توضَّ

  "َمْيَتُتو الِحؿ   ماؤه، الطَُّيورُ  ىو":  اهلل رسوؿ فقاؿ

وتسػػييِؿ اإلجابػػة  السػػائؿ إلػػى غيػػر مػػا سػػأؿ عنػػو لحكمػػة بالغػػة أو لتبسػػيطِ  لفتػػو  (ٙٗ
 :ياحفظِ 

: قَػاؿَ  ؟اهللِ  َرُسػوؿَ  َيػا السَّػاَعةُ  َمتَػى:  النَّبِػيَّ  َسػَأؿَ  َرُجػالً  َأفَّ   َماِلػؾٍ  ْبػفِ  َأَنسِ عف روى البخاري : (ٔمثاؿ)
، َوالَ  َصػػاَلٍة، َكِثيػػرِ  ِمػػفْ  َليَػػا َأْعػػَدْدتُ  َمػػا: اؿَ قَػػ "؟َليَػػا َأْعػػَدْدتَ  َمػػا"  .َوَرسػػوَلوُ  اهللَ  ُأِحػػب   َولِكنٍّػػي َصػػَدَقةٍ  َوالَ  َصػػْوـٍ

 ٔ"َأْحَبْبتَ  َمفْ  َمعَ  َأْنتَ ": َقاؿَ 

 َمػا اهللِ  َرُسػوؿَ  َيػا :َقاؿَ  َرُجالً  َأفَّ  -رضي اهلل عنيما  -ُعَمرَ  ْبفِ  اهللِ  َعْبدِ روى البخاري ومسمـ عف : (ٕمثاؿ)
 َوالَ  اْلَبػػَراِنَس  َوالَ  السَّػػَراِوياَلتِ  َوالَ  اْلَعَمػاِئـَ  َوالَ  اْلُقُمػػَص  َيْمػػَبُس  الَ ":  اهللِ  َرُسػوؿُ  قَػػاؿَ  ؟الثٍَّيػػابِ  ِمػفَ  اْلُمْحػػِرـُ  َيْمػَبُس 

 َشػػْيًئا الثٍَّيػػابِ  ِمػػفَ  َتْمَبُسػػوا َوالَ  اْلَكْعَبػػْيِف، ِمػػفَ  ْسػػَفؿَ أَ  َوْلَيْقَطْعُيَمػػا ُخفَّػػْيِف، َفْمَيْمػػَبْس  َنْعمَػػْيفِ  َيِجػػدُ  الَ  َأَحػػدٌ  ِإالَّ  اْلِخفَػػاَؼ،
 "َوْرٌس  َأوْ  الزَّْعَفَرافُ  َمسَّوُ 

مػا ال  فػنفَّ ، طمبػًا لإليجػاز ا ال ينحصػر تعػداده إلػى مػا ينحصػرؿ عمَّػدَ َعػ أّنػو  األخيػر نالحظ في المثػاؿ
  .محصور و غيرُ محصور، وما يمبسُ  ـُ حرِ يمبسو المُ 

الرجػػػؿ يقاتػػػؿ لممغػػػنـ  :فقػػػاؿ  إلػػػى النبػػػيٍّ  : جػػػاء رجػػػؿٌ قػػػاؿ روى البخػػػاري عػػػف أبػػػي موسػػػى : (ٖ)مثػػػاؿ
ف قاتؿ لتكوف كممة اهلل ىي العميا "مقاؿ:  ؟و فمف في سبيؿ اهللرى مكانُ والرجؿ يقاتؿ لمذكر والرجؿ يقاتؿ ليُ 

 ."فيو في سبيؿ اهلل
ـ عَ بػنَ  عنوف يجاب أو إذ كاف ال يصما لمسائؿ عف عيف ما سأؿ عن جوابوعف   عدؿ  في ىذا الحديث

، وأفػػاده أّف العبػػرة عػػف ماىيػػة القتػػاؿ التػػي يسػػأؿ عنيػػا، إلػػى بيػػاف حػػاؿ المقاتػػؿؿ عػػف جوابػػو . فقػػد عػػدَ ال أو
 .بخموص النٍّية
 .: ال تُقيِّد نفسؾ عند اإلجابة بخيارات السائؿ أو بصيغة سؤالو إف لـ يكف ذلؾ مناسًبانصيحة

                                                           
 ىذا ُمحاؿ في القياس بديعُ   ...........وأنت ُتظير ُحّبو تعصي اإللو (:        المحّبة تقتضي الطاعة)تذّكر:    ٔ

 إّف المحّب لمف يحب  مطيعُ   ..........لو كاف حب ؾ صاِدًقا ألطعتو        
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 :كـالسائؿ إليفاء بياف الحُ  السؤاؿ مف استعادتو  (ٚٗ

 :حو لو ومف ذلؾبو، أو ليوضٍّ  السائؿ مى ما أجابيستدرؾ علليزيد عممًا أو 

 اهلل، سػبيؿِ  فػي الِجيَػادَ  أفَّ  َليُػـْ  فَػَذَكرَ  فػييـ، قَػاـَ  َأنَّػوُ :  اهلل َرُسػوؿ عػف روى مسمـ عف أبي قتادة : مثاؿ
 َعّنػػي ُتَكفَّػػرُ  اهلل، سػػبيؿِ  فػػي ُقِتْمػتُ  إفْ  أَرأْيػػتَ  اهلل، َرُسػػوؿَ  َيػػا: َفقَػػاؿَ  َرُجػٌؿ، ـَ َفقَػػا األْعَمػػاِؿ، أْفَضػػؿُ  بػػاهلل َواإِليَمػافَ 
، ":  اهلل َرُسوؿ َلوُ  َفَقاؿَ  ؟ َخَطاَيايَ  ـْ  " ُمػْدبر َغيػرُ  ُمْقِبؿٌ  ُمْحَتِسٌب، َصابرٌ  َوأْنتَ  اهلِل، سبيؿِ  في ُقِتْمتَ  إفْ  َنَع

َـّ   لَػػوُ  َفقَػػاؿَ  ؟ َخَطاَيػػايَ  َعّنػػي أُتَكفَّػػرُ  اهلل، سػػبيؿِ  فػػي ُقِتْمػػتُ  إفْ  أَرأْيػػتَ : قَػػاؿَ  "؟ ُقْمػػتَ  َكْيػػؼَ ":  اهلل َرُسػػوؿ قَػػاؿَ  ثُػػ
،":  اهلل َرُسوؿ  قَػاؿَ  - السػالـ عميػو - ِجبريػؿَ  فنفَّ  الدَّْيَف؛ إالَّ  ُمْدِبٍر، َغيرُ  ُمْقِبؿٌ  ُمْحَتِسٌب، َصابرٌ  َوأْنتَ  َنعـْ

 "ذِلؾَ  لي

ال يسػػػتطيع ربػػػط المعمومػػػات ببعضػػػيا الػػػبعض، لػػػذا عنػػػد الحاجػػػة لالسػػػتدراؾ أعػػػد  مػػػاالطالػػػب ربَّ  تنبييات:
 السؤاؿ كاماًل وأعد الجواب كاماًل ما أمكف.

 .ليـ قبؿ أف ُتعيد السؤاؿ وتبّينو الحاضريف ال تجاوب مباشرة عمى سؤاؿ الطالب في حاؿ غفمة 

 ؼ ذكاءىـ ومعرفتيـ:ليكشِ  وُ أصحابَ  سؤالو  (ٛٗ

 .حاجاة ليختبر ما عندىـ مف العمـمـ في قالب المُ ؾ ذكاءىـ، ويسقييـ العِ طنتيـ، ويحرٍّ فِ ثير يسأليـ ليُ 

 الشَّػَجرِ  ِمػفَ  ِإفَّ " :  اهللِ  َرُسػوؿُ  قَػاؿَ : قَػاؿَ   -رضػي اهلل عنيمػا -ُعَمرَ  اْبفِ روى البخاري ومسمـ عف : مثاؿ
نََّيا َوَرُقَيا َيْسُقطُ  الَ  َشَجَرةً  (: اهللِ  َعْبػدُ  قَػاؿَ ) اْلَبػَواِدي َشػَجرِ  ِفي النَّاُس  َفَوَقعَ  ؟ "ِىيَ  َما َفَحدٍُّثوِني، اْلُمْسِمـِ  َمَثؿُ  َواِ 
َـّ  َفاْسَتْحيْيتُ  النَّْخَمةُ  َأنََّيا َنْفِسي ِفي َوَوَقعَ   "النَّْخَمةُ  ِىيَ ": َقاؿَ  ؟اهللِ  َرُسوؿَ  َيا ِىيَ  َما َحدٍّْثَنا،: َقاُلوا ُث

 :ولُيظير فضمو مـ ليقابمو بالثناء عميو إذا أصابلعِ ـ بشيء مف االعالِ  امتحانو  (ٜٗ

 ِكتَػابِ  ِمػفْ   َيػةٍ  أي   َأتَػْدري اْلُمْنػِذِر، َأَبػا َيػا ":  اهلل رسػوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ   َكعبٍ  بفِ  ُأَبيٍّ  عفروى مسمـ : مثاؿ
 َأَبػػػا الِعْمػػػـُ  ِلَيْينِػػػؾَ " : ؿوقػػػا َصػػػْدِري، ِفػػػي َفَضػػػَربَ  چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ : ُقْمػػػتُ  "؟ أْعَظػػػـُ  َمَعػػػؾَ  اهلل

 "اْلُمْنِذرِ 

 :السَّاِمع ليعَمَموُ  السائؿ يجيُمو ماال العاِلـ سؤاؿِ  جوازُ  (ٓ٘

 َبْيَنمػا: قػاؿ الخطَّػاب بػفِ  ُعمػرعػف روى البخػاري ومسػمـ : حديث جبريؿ في تعمػيـ أركػاف اإليمػاف مثاؿ:
، َذاتَ   اهلل رسػػوؿ عنػػد جمػػوٌس  نحػػفُ   الشَّػػعر، سػػوادِ  شػػديدُ  الثٍّيػػاب، بيػػاض َشػػديدُ  ؿٌ رجػػ عمْينػػا َطمػػعَ  إذ يػػوـٍ
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 وَوضػػعَ  ُرْكَبَتْيػػِو، ىلػػإ ُرْكَبَتْيػػوِ  فأْسػػندَ   النَّبػػيٍّ  إلػػى َجمَػػَس  حتَّػػى أحػػٌد، ِمنَّػػا يعرفُػػو وال السَّػػَفر، أثػػرُ  عميػػو ُيػػرى ال
 إلػو ال أف َتشػيدَ  أف اإلسػالـ" :  اهلل رُسػوؿُ  فقػاؿَ  .اإلسػالـ عف أخبرني محمَُّد، يا: وقاؿ َفِخَذيوِ  َعَمى َكفَّْيوِ 
ػالة، وتُقػيـَ  اهلل، رسػوؿُ  محمًَّدا وأفَّ  اهلل، إال  اسػتطعت إف البْيػتَ  وَتُحػجَّ  رمضػاف، وتصػوـَ  الزكػاة، وتػؤتيَ  الصَّ
 تُػػؤمف أفْ ": قػػاؿ اإليمػػاف؟ عػػف فػػأخبرني: قػػاؿ وُيصػػدٍُّقو، َيْسػػأُلو لَػػوُ  َفَعِجبنػػا: قػػاؿ .صػػدقت: قػػاؿ. "سػػبيالً  إليػػو
 عػف فػأخبرني: قػاؿ صَدْقَت،: قاؿ. "وَشرٍّهِ  َخْيِرهِ  بالقَدر وتؤمفَ  ،ا خر واليوـ وُرُسِمو، وكتبو، وَمالِئَكِتِو، باهلِل،

 مػا": قػاؿ السػاعة؟ عف فأخبرني: قاؿ. "َيراؾَ  فننو َتراه، تكف لـ فنف تراه، ؾكأنَّ  اهلل تعبدَ  أف": قاؿ اإلحساف،
 الُحفَػاةَ  تَػَرى وأفْ  يػا،َربَّتَ  األَمػةُ  َتِمػدَ  أفْ ": قػاؿ ؟أَماراِتيَػا عف فأخبرني:  قاؿ. "السَّاِئؿِ  مف ِبأْعَمـَ  عنيا المسؤوؿ
َـّ  ،َمِميًّا َفَمِبْثتُ  ،انطَمؽَ  ثـ: قاؿ ،"الُبْنياف في يَتطاَولوف الشاءِ  ِرعاءَ  العاَلةَ  اْلُعَراَة،  أتػدري عمػر، يػا": لػي قػاؿ ثػ

 "ديَنُكـْ  ُيعمٍُّمكـ أتاكـ جبريؿ فننَّو": قاؿ مـ،أع ورُسوُلو اهلل: ُقْمتُ  "السَّائؿ؟ َمفِ 

 بأىػؿ عمػـ إذا العمػـ مجػالس حَضػر لمػف ينبغػي أنَّػوإضػافًة لمػا ذكرنػا:  التعميميػة الفوائػدالحديِث مف  وفي
 لمجميػػػػػػػع. الجػػػػػػػواب ليحصػػػػػػػؿ، عنيػػػػػػػا ىػػػػػػػو يسػػػػػػػأؿ أف عنيػػػػػػػا يسػػػػػػػألوف ال مسػػػػػػػألة إلػػػػػػػى حاجػػػػػػػة المجمػػػػػػػس

 منقبض. وال ىائبٍ  غير سؤالو مف ليتمكَّف، منو دنيوويُ  سائؿبال يرفؽ أف لمعالـ ينبغي أّنو وفيو

اسػػتثمار عامػػؿ التشػػويؽ فػػي )لحمػػؿ السػػامع عمػػى االستكشػػاؼ الشػػيء  بيامػػو إ (ٔ٘
 :(التشجيع عمى البحث والّتعمُّـ الذاتي

 َيْطمُػعُ  :َفقَػاؿَ   المَّػوِ  َرُسػوؿِ  َمػعَ  ُجُموًسػا ُكنَّػا قَػاؿَ   َماِلػؾٍ  ْبػف : روى اإلماـ أحمد فػي مسػنده عػف َأَنػسمثاؿ
 َيػِدهِ  ِفػي َنْعَمْيوِ  َتَعمَّؽَ  َقدْ  ُوُضوِئوِ  ِمفْ  ِلْحَيُتوُ  َتْنِطؼُ  اأْلَْنَصارِ  ِمفْ  َرُجؿٌ  َفَطَمعَ  .اْلَجنَّةِ  َأْىؿِ  ِمفْ  َرُجؿٌ  اْ فَ  َعَمْيُكـْ 
ػا اأْلُولَػى اْلَمػرَّةِ  ِمْثػؿَ  الرَُّجػؿُ  ِلػؾَ ذَ  َفَطمَػعَ  َذِلػؾَ  ِمْثػؿَ   النَّبِػي   قَػاؿَ  اْلَغػدُ  َكػافَ  َفَممَّا .الشٍَّماؿِ   الثَّاِلػثُ  اْلَيػْوـُ  َكػافَ  َفَممَّ

 ْبفُ  المَّوِ  َعْبدُ  َتِبَعوُ   النَِّبي   َقاـَ  َفَممَّا اأْلُوَلى َحاِلوِ  ِمْثؿِ  َعَمى الرَُّجؿُ  َذِلؾَ  َفَطَمعَ  َأْيًضا َمَقاَلِتوِ  ِمْثؿَ   النَِّبي   َقاؿَ 
 َحتَّػى ِإَلْيػؾَ  تُػْؤِوَيِني َأفْ  َرَأْيػتَ  فَػِنفْ  َثاَلثًػا َعَمْيػوِ  َأْدُخؿَ  اَل  َأفْ  َفَأْقَسْمتُ  َأِبي اَلَحْيتُ  ِإنٍّي :َفَقاؿَ  اصِ اْلعَ  ْبفِ  َعْمِرو
 َيقُػوـُ  َيػَرهُ  َفمَػـْ  الػثَّاَلثَ  المََّيػاِلي ِتْمػؾَ  َمَعػوُ  َبػاتَ  َأنَّػوُ  ُيَحػدٍّثُ  المَّػوِ  َعْبػدُ  َوَكػافَ  :َأَنػٌس  قَػاؿَ  .َنَعػـْ  :َقاؿَ  .َفَعْمتَ  َتْمِضيَ 

 قَػاؿَ  اْلَفْجػرِ  ِلَصػاَلةِ  َيقُػوـَ  َحتَّػى َوَكبَّػرَ  َوَجػؿَّ  َعزَّ  المَّوَ  َذَكرَ  ِفَراِشوِ  َعَمى َوَتَقمَّبَ  َتَعارَّ  ِإَذا َأنَّوُ  َغْيرَ  َشْيًئا المَّْيؿِ  ِمفْ 
 المَّوِ  َعْبدَ  َيا ُقْمتُ  َعَمَموُ  َأْحَتِقرَ  َأفْ  َوِكْدتُ  َلَياؿٍ  الثَّاَلثُ  َمَضتْ  َفَممَّا ْيًراخَ  ِإالَّ  َيُقوؿُ  َأْسَمْعوُ  َلـْ  َأنٍّي َغْيرَ  المَّوِ  َعْبدُ 
َـّ  َىْجػرٌ  َواَل  َغَضػبٌ  َأبِػي َوَبْيفَ  َبْيِني َيُكفْ  َلـْ  ِإنٍّي  لَػؾَ  َيقُػوؿُ  َوَسػمَّـَ  َعَمْيػوِ  المَّػوُ  َصػمَّى المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َسػِمْعتُ  َوَلِكػفْ  ثَػ

 َمػا أِلَْنظُػرَ  ِإَلْيؾَ   ِويَ  َأفْ  َفَأَرْدتُ  ِمَرارٍ  الثَّاَلثَ  َأْنتَ  َفَطَمْعتَ  اْلَجنَّةِ  َأْىؿِ  ِمفْ  َرُجؿٌ  اْ فَ  َعَمْيُكـْ  َيْطُمعُ  ِمَرارٍ  َثاَلثَ 
 َمػػا ِإالَّ  ُىػػوَ  َمػػا :َفقَػػاؿَ   المَّػػوِ  ؿُ َرُسػػو  قَػػاؿَ  َمػػا بِػػؾَ  َبمَػػغَ  الَّػػِذي َفَمػػا َعَمػػؿٍ  َكِثيػػرَ  َتْعَمػػؿُ  َأَرؾَ  َفمَػػـْ  بِػػوِ  َفَأْقتَػػِديَ  َعَممُػػؾَ 
 اْلُمْسػِمِميفَ  ِمػفْ  أِلََحػدٍ  َنْفِسػي ِفػي َأِجػدُ  اَل  َأنِّػي َغْيػرَ  رََأْيػتَ  َما ِإالَّ  ُىوَ  َما :َفَقاؿَ  َدَعاِني َولَّْيتُ  َفَممَّا :َقاؿَ  .َرَأْيتَ 
  .ُنِطيؽُ  اَل  الَِّتي َوِىيَ  ِبؾَ  َبَمَغتْ  الَِّتي َىِذهِ  :المَّوِ  َعْبدُ  َفَقاؿَ  .اهُ ِإيَّ  المَّوُ  َأْعَطاهُ  َخْيرٍ  َعَمى َأَحًدا َأْحُسدُ  َواَل  ِغشِّا
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 بتعميـ النِّساء واىتمامو  ستحيا مف ِذكرهما يُ ل تعميمو

 :ٔستحيا منوالتمييد المطيؼ عند تعميـ ما قد يُ  تمييده  (ٕ٘

: قَػػاَؿ : قػػاَؿ َرُسػػوُؿ المَّػػِو  َأبِػػي ُىَرْيػػَرَة  َعػػفْ وابػػف ماجػػو  النَّسػػائيّ : روى مسػػمـ مختصػػرًا وأبػػو داود و مثػػاؿ
ـْ ِمْثُؿ اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه ُأَعمٍُّمُكـْ " ـْ اْلَغاِئطَ ِإَذا  ،ِإنََّما َأَنا َلُك َوَأَمَر ِبَثاَلَثِة َأْحَجاٍر  ،َفاَل َتْسَتْقِبُموا اْلِقْبَمَة َواَل َتْسَتْدِبُروَىا َأَتْيُت

ْوثِ   ."َوَنَيى َأْف َيْسَتِطيَب الرَُّجُؿ ِبَيِميِنوِ  َٕوالرٍّمَّةِ  َوَنَيى َعْف الرَّ

بمنزلػة الوالػد فػي الشػفقة أي  "ما أنا لكـ إال مثؿ الوالد"ذكر العاّلمة الُمَناوي  في شرح الحديث: ....قولو 
 ذا إينػػاٌس منػػو ، وفػػي تعمػػيمكـ مػػا ال بػػّد منػػو كمػػا ُيعمٍّػػـ الوالػػد ولػػده، وفػػي ىػػ، ال فػػي الرتبػػة والعمػػوّ والُحنػػوّ 

 منو. استحيض ليـ، مما يُ عرِ لممخاطبيف، لئال يحتشموا عف السؤاؿ عما يَ 

 :التمييػػػػد المطيػػػػؼ إلػػػػى تمييػػػػده  إضػػػػافةً  أدب وأسػػػػموب تعمػػػػيـ مػػػػا ُيسػػػػتحيا منػػػػو مػػػػف فوائػػػػد الحػػػػديث فػػػػي
 فذكر المكاف كناية عف الفعؿ.واستخدـ الكناية استخدـ صيغة الجمع أّنو 

 :شارة في تعميـ ما يستحيا منوواإلبالتعريض  اكتفاؤه  (ٖ٘

  مسػعودٍ  بػفِ  اهللِ  عبػدِ وأحمػد عػف  التٍّرِمػذيّ الػذي رواه  حػديث رسػوؿ اهلل األصػؿ فػي المػؤمف تمييد: 
 ."ش وال بذيءاحِ ليس المؤمف بطعَّاف وال لعَّاف، وال ف"قاؿ:  أفَّ رسوَؿ اهلل 

 .، ويقع فييـالذي يطعف في أعراض الناس ىو :افالطعَّ و 
 في القوؿ. حُش البذاء: الفُ  :بذيءعاؿ وتنِفُر منو الطباع السميمة. اللُفحُش: كؿ ما ُيستقبح مف األقواؿ واألفا

 حسًنا لطالبيـ.قدوًة ومثااًل  وَجَب أف يكونواالمعّمميف الذيف بإذا كاف ىذا األصؿ في عاّمة المؤمنيف فكيؼ 

  النبػيَّ  سػألت ِبنػَت َشػَكؿ أسػماءَ  أفَّ  -هلل عنيػارضي ا–عف عائشة  والمفظ لو مسمـالبخاري و روى : مثاؿ
 رأسػيا، عمػى تصػب   ثػـ الط يُػوَر، فحِسػفتُ  يَّرطَ فتَ  وِسْدَرَتيا، ماَءىا إحداكفَّ  تأخذ: فقاؿ المحيض، سؿِ غُ  عف

 بيػا، فَتَطيَّػرُ  ،سَّػكةً ُممَ  ِفرصػةً  تأخػذ ثػـ المػاء، اعمييػ تصػب   ثػـ يا،رأِسػ وفَ ُشػؤ  غَ تبمُػ حتػى ،اً شديد َدْلكا َفتْدُلكو
 ،بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فريتطيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ! اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحاف: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ؟ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ طَ تَ  فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ: أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء فقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

                                                           

و التربوي عمى الفرؽ بيف صفة  ٔ  بأّنيا ُشعبة مف ُشعب اإليماف الحياء اإليجابية التي وصفيا رسوؿ اهلل ينّبو الموجٍّ
السمبية التي يعاني منيا البعض وىي الحياء الزائد في غير مناسبتو )في ما ال يجب أف ُيستحيا منو(  وبيف صفة الخجؿ
 وكيفية معالجتيا. 

ِة : العظـ البالي، وىنا المقصود العظـ مطمقًا.  ٕ  َوالرٍّمَّ
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 مػػاء، تأخػػذ: فقػػاؿ الجنابػػة، سػػؿِ غُ  عػػف وسػػألتو الػػدـ. أثػػر َتَتبَِّعػػي : - ذلػػؾ ُتخفػػي يػػاكأنَّ  - عائشػػة قالػػت 
 ثػـ رأسػيا، وفُشػؤ  يبمػغ حتػى فتدلكػو رأسػيا، عمػى تصػب ثػـ - يػورالط   غبِمػتُ  أو - الط يػور ففُتحِسػ ،رُ يَّ طَ فتَ 
ـَ : عائشػة فقالػػت المػاء، عمييػا يُض ِفػتُ   فػػي َيػػَتَفقَّيفَ  أف الحيػاءُ  فَّ يُ يمػػنعْ  يكػف لػػـ األنصػار نسػػاءُ  النسػاء ِنعػػ

 يف"الدِّ 

 :الكثير الشيء التعميمية األمور مف الشريؼ الحديث يف

 .وف دينو ودنياهمف شؤ  المسمـيجب أف ال يمنع الحياء مف السؤاؿ عّما يمـز في حياِة   .ٔ
 .)بمقدار الحاجة وبالشروط والضوابط الشرعّية( منيا ُيحَتَشـُ  التي أحواليا عف العالـ المرأة سؤاؿ .ٕ
ـّ المؤمنيف عائشة كانت موجودة. .ٖ  عدـ وجود خموة عند السؤاؿ فأ
 ولػػـ (فَّ إحػداك تأخػذ: )ليػا قػاؿ وفننَّػػعػادًة  ىػاِذكر  مػف سػتحياالمُ  األمػػور فػي بجوابػو السػائؿ مواجيػة عػدـ .ٗ

 .السائؿ حياءُ ش ال ُيخدلكيو  ،المقاـ ىذا في األدبِ  لزيادةِ  رعايةً ( تأخذيف: )ليا يقؿ
 .بالعورات يتعمؽ ما تعميـ عند الكنايات استحباب .٘
 .ةنَ المستيجَ  األمور في شارةواإل بالتعريض االكتفاء .ٙ
 .التعّجب عند المعمـ مف التسبيح .ٚ
 .يعجبو ذلؾ أفَّ  ؼرَ عَ  إذا، عميو خفي لمف ووجوده بحضرتو ـالعالِ  كالـ تفسير سواغ .ٛ
 

 :يفبتعميـ النساء ووعظِ  اىتمامو  (ٗ٘

  المَّػػػوِ  َرُسػػػوؿِ  َعمَػػػى َأْشػػػَيدُ " قػػػاؿ: -رضػػػي اهلل عنيمػػػا– َعبَّػػػاسٍ  اْبػػػفِ  َعػػػفِ : روى البخػػػاري ومسػػػمـ (ٔ)مثػػػاؿ
َـّ  اْلِعيػػدِ  ِفػػي اْلُخْطَبػػةِ  َقْبػػؿَ  َصػػمَّى  َوَأَمػػَرُىفَّ  َوَوَعَظيُػػفَّ  َفػػَذكََّرُىفَّ  َفَأتَػػاُىفَّ  النَِّسػػاءَ  عِ ُيْسػػمِ  َلػػـْ  َأنَّػػوُ  َفػػرََأى َخَطػػبَ  ثُػػ

َدَقةِ   "َوالشَّْيءَ  َواْلَخاَتـَ  اْلُخْرَص  ُتْمِقي اْلَمْرَأةُ  َفَجَعَمتِ  ،وبالٌؿ باِسٌط ثوبو، ِبالصَّ

 الرٍَّجػػػاؿُ  َعَمْيػػػؾَ  َغَمَبَنػػػا:   بِػػػيٍّ ِلمنَّ  النٍَّسػػػاءُ  َقالَػػػتِ قػػػاؿ:   اْلُخػػػْدِريٍّ  َسػػػِعيدٍ  َأبِػػػي َعػػػفْ روى البخػػػاري : (ٕ)مثػػػاؿ
 اْمػَرَأةٌ  ِمػْنُكفَّ  َمػا" :َليُػفَّ  قَػاؿَ  ِفيَما َفَكافَ  َوَأَمَرُىفَّ  َفَوَعَظُيفَّ  ِفيوِ  َلِقَيُيفَّ  َيْوًما َفَوَعَدُىفَّ  َنْفِسَؾ. ِمفْ  َيْوًما َلَنا َفاْجَعؿْ 
ـُ   ".َواْثَنْيفِ  :َفَقاؿَ  ؟َواْثَنْيفِ  :اْمَرَأةٌ  َفَقاَلتِ  "النَّارِ  ِمفَ  ِحَجاًبا َلَيا َكافَ  ِإالَّ  َوَلِدَىا ِمفْ  َثاَلَثةً  تَُقدٍّ

 تنبيو خطير:

د المفاِسػػ رءُ دَ )إذ إّف  ال ُيفضػػي إلػػى الَمحظػػورضػػوابط لكػػيال بػػّد لػػو مػػف  ـ النسػػاء وتطػػويرىفَّ ياالىتمػػاـ بتعمػػ
أّف رسػوؿ  – عنيمػا اهلل رضػي - يػدز  بػف أسامة عفقد روى البخاري ومسمـ و  ،(المصالا عمى جمبِ  مقّدـٌ 
 النِّساء" ِمفَ  الرَِّجاؿِ  َعَمى أَضرُّ  ِىيَ  ِفْتَنةً  َبْعِدي َتَرْكتُ  "َما: َقاؿَ   اهلل



 
  

 والتَّعليمُالتربيةُ ُفيُالنَّبويَّةُاألساليبُ دورات إعداد المعلّمين والّدعاة                                                                    
 

49 
 

نتكمـ عف صناعة المرأة الواعية لواقعيا ومجتمعيا _ وكـ ولذلؾ فنحف عندما نتكّمـ عف تعميـ النساء فنحف 
في إطار الضروريات الالزمة لتربية األوالد ولحفظ األسرة ولرعاية  ىذا يكوفو  ِمف متعمٍّمٍة قميمة الوعي؟!_

، إذ لػيس مػف فييا النسػاء عمؿالتي يجب أف ت لوظائؼفي ا المنزؿ ولسد احتياجات المجتمع مف الكوادر
كاف ذلؾ عمى  والسيَّما إفالمطموب في المجتمعات السميمة أف تزاحـ المرأة الرجؿ فيما ىو مف اختصاصو 

يػػػات -خرجتػػػو جػػػّداتنا أجميًعػػػا نشػػػيد الفػػػرؽ بػػػيف الجيػػػؿ الػػػذي تيا وتربيتيػػػا ألبنائيػػػا، ولعّمنػػػا ر حسػػػاب أسػػػ األمٍّ
المتعمٍّمػػػات ىّف مػػػف مػػػف بعػػػدَ جتػػػو أخر وبػػػيف الجيػػػؿ الػػػذي  -تربيػػػة األوالدفػػػي المتفانيػػػات فػػػي صػػػوف األسػػػرة و 

  .الموّظفات.... وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ

ات صصٍّ َتخؿ لمرحمٍة يكوف لدينا فييا ما يكفي مف األخوات المُ نصِ  نٍّساء أفالحالة الُمثمى في تعميـ الولعّؿ 
 ،مػػف النسػػاء عمػػى تعمػػيـ غيػػِرىفَّ  بػػدوِرىفَّ وأف ُيشػػِرفف مقبػػوؿ ي صػػحيح مِمػػفػػي مختمػػؼ المجػػاالت بشػػكؿ عِ 

 الشرعّية التالية: طِ الضواب راعاةِ النِّساء فالُبّد مف مُ  عّمميف لتعميـِ المُ  حالة ندَرِة الكوادر واضطرارِ  أّما في

يػػذىب ليخطُػػب فػػي جمػػع غفيػػر مػػف  نالحػػظ فػػي المثػػاؿ األوؿ أّف رسػػوؿ اهلل  :التنػػزُّه عػػف الشػػبيات .ٔ
التنػػزُّه عػػف الشػػبيات ودفًعػػا  ومػػع ذلػػؾ أخػذ معػػو بػػالاًل مػػف بػػاب ،ى العيػػد المكشػػوؼالنسػاء وفػػي مصػػمَّ 

 ة والمعمٍّمػػػػػػػػوف خاّصػػػػػػػػة.. وىػػػػػػػذا أمػػػػػػػػٌر ميػػػػػػػػـ ينبغػػػػػػػي أف يمتزمػػػػػػػػو المؤمنػػػػػػػػوف عاّمػػػػػػػة والػػػػػػػػدعالمتيمػػػػػػػػة
ٍـّ  َعػػػفْ وفػػػي البخػػػاريٍّ ومسػػػمـ    النبػػػي   كػػػاف: قالػػػتْ  -َعنيػػػا اهللُ  َرضػػػيَ - ُحَيػػػي   بنػػػتِ  َصػػػِفيَّةَ  الُمػػػْؤِمِنيفَ  ُأ

َـّ  َفَحدَّْثتُػػوُ  لَػػْياًل، أُزوُرهُ  َفَأَتْيتُػػوُ  ُمْعَتِكفػػًا، - األْنَصػػارِ  ِمػػفَ  فِ َرُجػػالَ  َفَمػػرَّ  ِلَيْقِمَبنِػػي، َمِعػػي َفقَػػاـَ  أَلْنَقِمػػبَ  ُقْمػػتُ  ثُػػ
ػػا -َعنُيمػػا اهللُ  رضػػيَ  : َفقَػػاالَ  "ُحَيػػي   ِبْنػػتُ  َصػػِفيَّةُ  إنَّيَػػا ِرْسػػِمُكَما، َعمَػػى" : فقػػاؿ. أْسػػَرَعا  النَّبػػيَّ  َرَأَيػػا َفَممَّ
، َمْجَرى آَدـَ  اْبفِ  ِمفَ  َيْجِري الشَّْيَطافَ  إفَّ ": فقػاؿَ  اهلِل، رسوؿَ  َيا اهللِ  ُسْبحافَ  نٍّػ الػدَّـِ  َيْقػِذؼَ  َأفْ  َخِشػْيتُ  يَوا 

 ." – َشْيئاً :  َقاؿَ  َأوْ  - َشّراً  ُقُموِبُكَما ِفي
 :يقػػػػػػػوؿ  النبػػػػػػػيَّ  َسػػػػػػػِمعَ  أنَّػػػػػػػوُ  - عنيمػػػػػػػا اهلل رضػػػػػػػي - عبَّػػػػػػػاسٍ  ابػػػػػػػفِ  روى البخػػػػػػػاري ومسػػػػػػػمـ عػػػػػػػف .ٕ

، ُذو َوَمَعَيا ِإالَّ  ِباْمرََأةٍ  َرُجؿٌ  َيْخُمَوفَّ  الَ " " ِذي َمعَ  الَّ إِ  الَمْرأةُ  ُتَساِفرُ  َوالَ  َمْحَرـٍ  .َمْحَرـٍ
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ : قػػاؿ تعػػالى: اّلًبػػا ومعمِّمػػيفطُ والنسػػاء غػػضُّ البصػػر مػػف الرجػػاؿ  .ٖ

ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

 [ٖٔ – ٖٓالنور: ]چ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ
ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ    ں  ڻ  ڻچ : التزاـ النساء بالحجاب الشرعي وشروطو .ٗ

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵      ﮶ ﮷    
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﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼     ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                              

ۇۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ                ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ 

 [ٖٔالنور: ] چ   حئ  مئ 
ء بالحجاب الشرعي مدعاٌة لممفسػدة ولمفتنػة وفػي ىػذا البػاب روى البخػاري ومسػمـ عػف فعدـ التزاـ النٍّسا

 َبِنػػي ِنَسػػاءُ  ُمِنَعػػتْ  َكَمػػا اْلَمَسػػاِجدَ  َلَمػػَنَعُيفَّ  النَِّسػػاءُ  َأْحػػَدثَ  َمػػا  اهللِ  َرُسػػوؿُ  َأْدَرؾَ  "َلػػوْ : َقالَػػتْ  َعاِئَشػػَة،
 ىذا في زمانيـ فكيؼ بزماننا!! ِإْسرَاِئيَؿ"

 
)أي عدـ الميوعة في الكالـ وتمطيؼ الصوت بشكٍؿ ُيجاوز الحّد(، قاؿ تعالى  لخضوع بالقوؿعدـ ا .٘

ٺ  ٿ    ٿ  چ مف التقى والورع واالحتراـ بيف المسمميف:  فّ ف ىُ ًبا نساء النبّي وىّف مَ خاطِ مُ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ٹٿ  ٿ  ٹ

   [ٖٖ-ٕٖحزاب: األ]  چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
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 :عنػػد الحاجػػة ِصػػفة السُّػػنَّة مػػا أمكػػف فػػي تعمػػيـ النِّسػػاء التػػزاـُ االبتعػػاُد عػػف الُشػػبياِت و  .ٙ
ـّ بتعميميّف وكّف يحضُ  فالنبّي  الخمفػاء وكذلؾ كػاف الحػاؿ مػع و تَ ظطبتو وموعِ رف خُ كما مّر معنا اىت

 وفي ىذا حكمٌة بالغة: اءالنٍّس ف خمفيـُ لداف ومِ الوِ  ـُ الراشديف يجمس الرجاؿ ومف ورائيُ 
رسػوؿ ف ،مف مػع الموضػوعيف وال يتفػاعَ اليػرَ  متمقِّيػات سػمبيات ال تتحوؿ النساء لمجرَّدِ إذ بيذه الطريقة 

 يضػعوا ليػّف سػتارًة تحجػب عػنيّف الرؤيػةكانوا قادريف عمػى أف مف الخمفاء الراشديف  وُ فَ مَ ف خَ ومَ  اهلل 
مف دوف أف يػػزاحِ  اء بػػاٌب خػػاص يػػدخمَف المسػػجد ويخرجنػػو منػػوواكتفػػوا بػػأف يكػػوف لمنسػػ لكػػّنيـ لػػـ يفعمػػوا
خواًنا وأوالًدا وأقرباء  وجودُ و  ،مـِ حظَّيفَّ كاماًل مف العِ  تأخذ النٍّساء الرٍّجاؿ، وبيذا الرجاؿ ) باًء وأزواًجا وا 

ف معمِّمػػي - دود مّمػػف فػػي قمِبػػو مػػرٌض الُحػػ تجػػاوزِ  دوفَ  يحػػوؿُ فػػي الُمقدٍّمػػة  .....( حاضػػريفَ غربػػاءو 
دوف  ُمنفػرًدا عنػد الُمعمٍّػـ سػاء ولػو كػّف جماعػةً النٍّ  مػف حضػورِ  بكثيرٍ  وأنسبُ  ولعّؿ ىذا أفضؿُ  -َطَمَبة و 

كيػػؼ  ذكرنػا مػػرَّ معنػػاؿ الػػذي األوَّ  وفػي المثػػاؿِ  ،- المتنطٍّعػػيفكمػا يظن ػػو بعػػض  – وجػود رجػػاٍؿ  خػػريف
فقػد  مػع أّنيػا ليسػت بخمػوة ،نفػرًدامُ  ولـ يػذىب ُيخاطب جمًعا مف النٍّساء أخذ معو بالؿ  وىو  أّنو

ينا  أي عمى مرأى ومسمع الناس، ولكّف رسوؿ اهلل  ،ُكفَّ جمًعا كبيًرا وفي ُمصمَّى العيد لضرورِة يوج 
 .)وىذا في حؽٍّ الداعية والمعمٍّـ  كُد وألَزـ( ،الترفُِّع عف مواطِف الشُّبيات دائًما
ا السابؽ يدور في دائرة األعمار والطػُرؽ التػي تخاطبيػا تمػؾ الحالػة وختاًما البدَّ مف أف ننبٍّو بأفَّ حديثن

فييا، وال ينطبؽ ىذا أبًدا عمى التعميـ المختمط لممراىقيف والمراىقات، وما فيو  التي بيَّنا منيج النبيٍّ 
 مف مفاسد عظيمٍة ال تقارف بما يأتي بو ِمف قميؿ منفعة.
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 بإعداد الكوادر وتطويرىا و اىتمامُ 

ِـّ   توضيحو (٘٘  :والمسؤوليات لمصفات والكفاءات المطموبة في توّلي الميا

ِبَيػػِدِه َعمَػػى   ؟ َفَضػَربَ قَػػاَؿ: ُقْمػػُت: َيػا رسػػوؿ اهلل، أال َتْسػػَتْعِمُمني عػػف َأبػي ذر  : روى اإلمػاـ ُمسػػِمـ مثػػاؿ
َـّ قَػػاؿَ  ّنيػػا أمانػػةٌ ، إنَّػػَؾ َضػػِعيؼٌ َيػػا َأَبػػا َذر  ": َمْنِكبػػي، ثُػػ ِإالَّ َمػػْف أَخػػَذَىا ، َوَنَداَمػػةٌ  نَّيَػػا َيػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة ِخػػْزيٌ ، َوا  ، وا 

 "َوأدَّى الَِّذي َعَمْيِو ِفيَيا ِبَحقَِّيا،

فيمػا يعػود  ال سػّيماو  ،ال يمِمػُؾ المػؤِىالِت الالِزمػَة لػووزجٌر لمف ُيقػِدـ عمػى أمػٍر  منو  وفي الحديث تحذيرٌ 
 ه مف المسمميف.ضرره عمى غيرِ 

ومػػف سػػيرتو فػػي  ِمػػف رسػػوؿ اهلل  -رضػػي اهلل عػػنيـ  -الػػذي فِيَمػػو الصػػحابُة  المػػنيجِ ذا وفػػي إطػػار ىػػ
 :أنَّػػػُو قػػػاؿ  عػػػف ُعَمػػػَر بػػػِف الخطَّػػػابِ  البخػػػاري  روى قػػػد ف وتوليػػػِة األصػػػمِا، االىتمػػػاـ بصػػػنع الكفػػػاءات

ُدوا َأفْ  َقْبؿَ  َتَفقَُّيوا" ُدوا،تُ  َأفْ  َوَبْعدَ : اهللِ  َعْبدِ  َأُبوْ  َقاؿَ  ،"ُتَسوَّ  .ِسنٍِّيـْ  ِكَبرِ  ِفي  النَِّبيٍّ  َأْصَحابُ  َتَعمَّـَ  َوَقدْ  َسوَّ

ُدوا َأفْ  َقْبػػػؿَ  َتَفقَّيُػػػوا)]شػػػرُح الحػػػديث:   .البخػػػاري أي(: اهلل عبػػػد أبػػػو قػػػاؿ). سػػػادة ُتجعمػػػوا أي قبػػػَؿ أف( ُتَسػػػوَّ
نَّمػػا ال  السػػيادةَ  أف ذلػػؾ مػػف أحػػدٌ  يػػـيف أف خشػػية المعنػػى ليبػػيف( دواسػػوَّ تُ  أف وبعػػد: )بقولػػو البخػػاري بػػوعقَّ  وا 

نَّ  ،تجتِمُع مع التفق ِو والتَّعم ـ  واالحتشػاـ الكبػرُ  ويمنُعػ قػد الػرئيس ألفّ  لممنػع، سػبًبا تكػوف قد ياأنَّ  عمر أراد ماوا 
 عػف مالػؾ قػاؿ وليػذا يخسػرىا، وقػد بػؿ برياسػتو ويضػر   جيمػو عمػى فيبقػى مػيفتعمٍّ المُ  مجمػس يجمػس أفعف 
 تصػػدر إذا الشػػافعي وقػػاؿ فيػػو، يػػتعمـ كػػاف الػػذي مجمسػػو إلػػى يرجػػع ال عػػزؿ إذا القاضػػي أفَّ  القضػػاء عيػػب
 [.ٔكثير عمـٌ  فاتو -صغير السف– ثُ دَ الحَ 

يػػة  ابتػػداءً  ،الكػػوادر تطػػويرل سػػعًيا وثالبعػػ ابتعاثػػومظػػروؼ و ل  هسػػتثمار ا (ٙ٘ بمحػػو األمِّ
   :مختمؼ االختصاصات الذاتي مف االكتفاءلتحصيؿ وصواًل 

التراتيػب ة المسػّمى نظػاـ الحكومػة النبوّيػاني فػي كتابػو )الكتَّػ عبػد الحػيّ محمػد يذكر الشػي  ب وفي ىذا البا
 :ذلؾ مفو  مف مثاؿأكثر اإلدارية( 

  اىتمامو  :بمحو األمِّية وتعميـ الكتابة 

 ـَ مِّ عيُ  أف  اهلل رسوؿ أمره" :فقاؿ  "العاصي بف سعيد بف اهلل عبد" (االستيعاب) في رّ البَ  عبد ابفُ  ذكر
 "انً حسِ مُ  ابً كاتِ  وكاف بالمدينة الكتابة اسالنَّ 

                                                           
0
ف.   من فتح الباري البن حَجر باختصاٍر وتصرُّ
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  "والقر ف الكتابة ةفَّ الص   أىؿ مف اناسً  متعمَّ " :قاؿ  تالصامِ  بف بادةعُ  عف ،داود أبي سنف وفي 
 يومئػذ األنصػار مػف يكػف ولػـ ،يكتػب مػف بػدر يـو األسارى مف كاف نقؿ أّنو: بدر غزوة عمى الكالـ وفي
 مػػف عشػػرةً  ـعمِّػػيُ  أف  منػػو فيقبػػؿ ،لػػو مػػاؿ ال مػػف -أي األسػػرى  – مػػنيـ فكػػاف ،تابػػةالك فُ حِسػػيُ  أحػػد

  .األنصار ممافغِ  مف جماعة في ثابت بف زيد الكتابة تعمـ فيومئذ سبيمو يويخمِّ  ،الكتابة الغمماف

 .سنة مف بأكثر النبوية اليجرة بعد إال المدينة في العربية الكتابة تكثر لـ أّنو: الكتّاني ؿَ قَ ونَ  

  ُالنبي  ابتعاث  والمنجنيقات ٔمف أصحابو إلى ُجَرش في اليمف ليتعمَّموا صنع الدّباباتبعًضا: 
 مسػعود بػف روةُعػ يحضػر ولػـقػاؿ:  يػؼقِ ثَ  وفد عمى الكالـ لدىفي الطبقات  سعدٍ  ابفعف الكتّاني  نقؿوقد 
 وقػد فقػدما والػدبابات والمنجنيؽ اداتعرّ ال صنعة يتعمماف شٍ رَ جُ بِ  كانا ،الطائؼ حصار ةمَ مَ سَ  بف غيالف وال

  "ال  ...... والدبابات والعرادات المنجنيؽ فنصبا الطائؼ عف اهلل رسوؿ انصرؼ
جابة في أمور بو عمى اإلئؿ عنو ليدرِّ الصحابي بالجواب عما سُ  تفويضو مف ذلؾ  (ٚ٘

 وتعميمًا:لبعض أصحابو بأف يقضي بيف يديو تدريبًا ليـ   ومف ذلؾ أيضًا أمره مـالعِ 

  -رضػي اهلل عنيمػا – اْلَعػاصِ  ْبػفِ  َعْمػِروعبػد اهلِل بػف  َعػفْ روى اإلماـ أحمد والػدارُقطني والّمفػظ لػو،  مثاؿ:
وأنػت ىػا  :قَػاؿَ "، َبْيَنُيَمػا اْقػضِ " بػف العػاص: وِلَعْمػرِ  َفقَػاؿَ ،  المَّػوِ  إلػى َرُسػوؿِ  َيْخَتِصػَمافِ رجالِف  َجاءَ  :َقاؿَ 
فْ  ُأُجػورٍ  َعَشػَرةُ  َفمَػؾَ  َفَأَصػْبتَ  اْجَتيَػْدتَ  ِإفْ " :قَػاؿَ  عمػى مػا أقضػي؟  : "نعػـ"، قػاؿ:قَػاؿَ  ؟وِ المَّػ َرُسػوؿَ  َيػاىنا   َواِ 

 ٕد"َواحِ  َأْجرٌ  َفَمؾَ  َفَأْخَطْأتَ  اْجَتَيْدتَ 

 المُّغات: بعضِ  ـبعض أصحابو بتعمُّ  ه أمرُ ومف ذلؾ  (ٛ٘

ـَ لَػػُو َكِمَمػػاٍت ِمػػْف ِكتَػػاِب َييُػػودَ  وُؿ المَّػػِو : )َأَمَرنِػػي َرُسػػقَػػاؿَ  عػػف َزْيػػِد ْبػػِف ثَابِػػٍت : مثػػاؿ ِإنٍّػػي " :قَػػاؿَ  .َأْف َأَتَعمَّػػ
ػا َتَعمَّْمتُػُو َكػاَف ِإَذا  :قَػاؿَ  .َفَمػا َمػرَّ بِػي ِنْصػُؼ َشػْيٍر َحتَّػى َتَعمَّْمتُػُو لَػوُ  :قَػاؿَ  "َوالمَِّو َما  َمُف َييُػوَد َعمَػى ِكتَػاِبي َفَممَّ

( َكَتَب ِإَلى َيُيوَد كَ  ـْ َذا َكَتُبوا ِإَلْيِو َقَرْأُت َلُو ِكَتاَبُي ـْ َواِ   َقاَؿ َحِديٌث َحَسٌف َصِحيٌح.و  التٍّرِمذيّ رواه َتْبُت ِإَلْيِي

 ***** فائدة *****

 ات أعوافػػوتمؾ لو عند المممَّ        وػػػػػػػػػر نفعػػات المرء يكثػػغػبقدر ل
 إنسافلساف في الحقيقة  فكؿ       سارعًا غات مُ الم   فظِ فبادر إلى حِ 

***** 
                                                           

 تخدمونيا في نقب أسوار الحصوف وتقييـ رمَي العدوٍّ عمييـ.وا يسنالدَّبَّابة: أشبو بغرفة متحركة كا ٔ
 في سنِد ىذا الحديث َضعؼ، قالو الحافظ ابف َحَجر في )فتح الباري( وغرابة في ِذكر )عَشَرِة أجور( فالمحفوظ )أجراف(. ٕ
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 ة لصالح األعماؿ الجماعّيةبويَّ النَّ  توجيياتِ ال بعُض 

 :فيما بينيـ التطاوعِ ب وصحابَ أ ه أمرُ  (ٜ٘

 اتِ مفترقػػ عنػػدإذا اختمفػػت  راؤنػػا  والتػػذم ر ؼَ اَل الِخػػ رظِيػػنُ  الَّ أو  ابعًضػػ نابعُضػػ طيػػعَ يُ أف  :أف نتطػػاوَع يعنػػي
 الخير. ؽِ رُ طُ 

 ُمَعػاًذا َبَعػثَ   النَّبِػيَّ  َأفَّ  َجػدٍِّه، َعػفْ  َأِبيػِو، َعػفْ  ُبػْرَدَة، َأبِػي ْبػفِ  َسِعيدِ  َعفْ  َوُمْسِمـٌ  ي  اْلُبَخارِ : ما روى (ٔ)مثاؿ
 ".َتْخَتِمَفا َوالَ  َوَتَطاَوَعا تَُنفٍَّرا، َوالَ  َوَبشٍَّرا ُتَعسٍَّرا، َوالَ  َيسٍَّرا": َقاؿَ ف الَيَمفِ  ِإَلى ُموَسى َوَأَبا

 ِإلَػى ُيػَؤدٍّي َذِلػؾَ  أِلَفَّ  ،َتْخَتِمفَػا َواَل  اْلُحْكـِ  ِفي َتَواَفَقا]تَحابَّا[ و  َأيْ  َوَتَطاَوَعا ْوُلوُ قَ قاؿ ابف حَجر في فتح الباري: 
َـّ  اْلَعَداَوةِ  ِإَلى َفُيْفِضي َأْتَباِعُكَما اْخِتاَلؼِ   س ػنَّةِ َوال اْلِكتَػابِ  ِفػي َجػاءَ  َما ِإَلى ااِلْخِتاَلؼِ  ِفي َواْلَمْرِجعُ  ،اْلُمَحاَرَبةِ  ُث
يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث          جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىبچ  : َتَعػػػػػػػػاَلى قَػػػػػػػػاؿَ  َكَمػػػػػػػػا

 [.ٜ٘النساء: ] چمث  

 َذاتِ  َجػػْيَش   المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َبَعػػثَ  - الشَّػػْعِبيَّ  َيْعنِػػي - َعػػاِمرٍ  َعػػفْ  فػػي ُمسػػَنِدهِ  أحمػػدُ  : روى اإلمػػاـُ (ٕ)مثػػاؿ
 َفقَػاؿَ  ،اأْلَْعػَرابِ  َعمَػى  اْلَعػاصِ  ْبػفَ  َعْمػَرو َواْسػَتْعَمؿَ  اْلُميَػاِجِريَف، َعمَػى  ُعَبْيػَدةَ  َأَبػا َمؿَ َفاْسػَتعْ  السَّاَلِسِؿ،

 اَبْكرً  أِلَفَّ ؛ ُقَضاَعةَ  َعَمى َفَأَغارَ  َعْمٌرو َفاْنَطَمؽَ  َبْكٍر، َعَمى ُيِغيُروا َأفْ  ُيْؤَمُروفَ  َوَكاُنوا: َقاؿَ  ". َتَطاَوَعا" : َلُيَما
فَّ  َعَمْيَنػا، اْسػَتْعَمَمؾَ   المَّػوِ  َرُسػوؿَ  ِإفَّ : َفقَػاؿَ  ُعَبْيػَدَة، َأبِػي ِإَلى ُشْعَبةَ  ْبفُ  اْلُمِغيَرةُ  َفاْنَطَمؽَ  َأْخَواُلُو،  فُػاَلفٍ  اْبػفَ  َواِ 

 ُأِطيػعُ  َفَأَنػا َنَتَطػاَوَع، َأفْ  َأَمَرَنػا  المَّػوِ  وؿَ َرُسػ ِإفَّ : ُعَبْيػَدةَ  َأُبػو َفقَػاؿَ . َأْمرٌ  َمَعوُ  َلؾَ  َوَلْيَس  اْلَقْوـِ  َأْمرَ  اْرَتَبعَ  َقدِ 
فْ   المَّوِ  َرُسوؿَ  ِحيحِ  ِرَجاؿُ  َوِرَجاُلوُ  ُمْرَسٌؿ، َوُىوَ  َأْحَمُد، َرَواهُ : الزوائد مجمع صاحب قاؿ .َعْمٌرو َعَصاهُ  َواِ   .الصَّ

لكنَّيػػا لػػف تكػػوف أكبػػر مػػف ضػػرر  مػػا تريػػد أف تخػػالؼ بػػو الجماعػػة،فيميمػػا كانػػت الفائػػدة المرجػػوَّة تػػذكَّر: 
ُمحابػاِة مػف سيتسػبب بخػراب مبمػغ أف ال يِصػَؿ الخالؼ والتنازع والتفر ؽ، لذا كاف الخير فػي التطػاوع عمػى 

 .العمؿ ودماِر المؤّسسة

 فػي القَػاِئـِ  َمثَػؿُ ": قَػاؿَ   النَّبػيّ  عػف -عنيمػا اهلل رضػي - بشػيرٍ  بػف النعمػافِ  عػف: روى البخػارّي (ٖ)مثاؿ
 الَِّذيفَ  َوَكافَ  َأْسَفَمَيا، َوَبْعُضُيـْ  أْعالىا َبْعُضُيـْ  َفَصارَ  َسِفيَنةٍ  َعَمى اْسَتَيُموا َقوـٍ  َكَمَثؿِ  ِفيَيا، َوالَواقعِ  اهللِ  ودِ ُحدُ 
وا الَمػاءِ  ِمػفَ  اْسػَتَقوا ِإَذا َأْسػَفِمَيا فػي ، َمػفْ  َعمَػى َمػر  ـْ  َمػػفْ  ُنػؤذِ  َولَػـْ  َخْرقػاً  يِبَناَنِصػ فػي َخَرْقَنػا أنَّػا لَػوْ : َفقَػاُلوا فَػْوقُي

فْ  َجميعًا، َىَمُكوا أرَاُدوا َوَما َتَرُكوُىـْ  َفِإفْ  َفوَقَنا،  ".َجميعاً  َوَنَجْوا َنَجوا أيِديِيـْ  َعَمى أَخُذوا َوا 
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 :سعِيو عمى وُشكرِه لصاحبوِ  الفضؿ بنسبةُ   أمُرهُ  (ٓٙ

 رالتطو  عمى اإلبداع والتمي ز و  ولعؿ ىذا مف أىٍـّ ما ُيشّجعُ 

 يْشػُكرِ  لَػـْ  النَّػاَس  يْشػُكرِ  لػـْ  َمػفْ ": قػاؿ  المَّػوِ  رسػوؿَ  َأفَّ :  ىريػرة بيأعف  التٍّرِمذيّ : روى أبو داود و مثاؿ
 ."الّمو

 .إف شاء اهلل بحثًا مستِقالًّ واألحاديث في ىذا الباب كثيرة نفرُد ليا 

 

******************** 

 

وأّف اهلل تعالى قاؿ  ،األساليب مجّرد وسائؿ ُتعيف عمى الوصوؿ لممقصودختاًما تذكَّر أخي المربٍّي أّف ىذه 
 [ٙ٘القصص: ] چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ في كتابو العزيز: 

تنا إلى حوؿ اهللِ ولِ أف نتبرَّأ مف حَ  مف فال بّد قبؿ وبعد كؿٍّ ما ذكرنا تو نا وقوَّ  ويلإوأف نتوّجو بالدعاء  ،وقوَّ
القاِدُر عمى كؿٍّ شيء فيو عمى ألسنتنا وأيدينا،  والنفعَ  ي الخيرَ جرِ ف، وليُ يوحده لكي يجعمنا ىاديف ميديٍّ 

 ـنا محّمد وعمى  لو وصحبِو وسمّ نبيٍّ وصّمى اهلل عمى  اليادي إلى سواء السبيؿوىو 

 

ٔا أف الحمد هلل ربٍّ العالميف **** و خر دعوان

                                                           
  األسػػػاليب مػػػف جممػػػة فيػػػو ؽُ ُتَطّبػػػ نمػػػوذجيّ  درسٍ  تقػػػديـ عمػػػى المعمٍّمػػػيف حػػػث   فػػػي نيايػػػة الػػػدورة التربػػػوييف المػػػوّجييف عمػػػى ٔ

ح نسبّية إحصائية دراسة لتنفيذ  باإلضافة المطروحة، بيـ في أّثرت التي األساليب أىـّ  توضٍّ  .منيا كؿ   تأثير وِنَسب طالَّ



 

 
 

 
 

 
 

 
  

    
 

  

  


