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 حديث النخلة على فَيض النِحلة

{ 
 توطئة 

احلمد هللا رب العاملني، جامع األولني واآلخرين ليوم الفصل والدين،
ًمحدا طيبا يقتيض الزيادة من نعمه، وجيزل لنا النصيب من قسمه، يرزق ً
الفهم من يشاء، ويفقه يف الدين من يريد، وصىل اهللا عىل حممد نبي

ا، وباهلدىالرمحة، وهادي األمة، وخاتم النبوة، أرسله بالفرقان إمام
ًودين احلق بشريا ونذيرا، بعثه حني ظهر الرشك، ودرس أثر الطاعة، ً
ًوامتألت األرض جورا وضاللة، فأتى بالنور بعد الظلمة، وباأللفة بعد

.اجلفوة، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، وسلم تسليام

 :

سنن اب اهللا فإن أوىل ما نظر فيه الطالب، وعني به العامل بعد كت
من جممالت كتابه، والدالة عىل  فهي املبينة ملراد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

حدوده، واملفرسة له، واهلادية إىل الرصاط املستقيم رصاط اهللا، من
.اتبعها اهتدى، ومن سلك غري سبيلها ضل وغوى، وواله اهللا ما توىل

يعكفونٍ يف كل زمان بقايا من أهل العلم -جل شأنه-وقد جعل اهللا 
عىل سنة نبيه وكالمه وآثاره وأيامه، فيستنبطون الفوائد واألحكام والفروع
ّوالنكات، وحييون هبا املوات، ويبرصون بنور اهللا أهل العمى؛ فكم من
قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينفون عن كتاب اهللا

.ل اجلاهلنيوسنة نبيه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأوي

 من احلديث واألثر،أنبهممجلة ما نحمد اهللا هلم عليه أهنم بينوا ما و
ج الطيب،ـأريـبهم تفوح بـتـا زالت كـفم .واستخرجوا منهام الفوائد والعرب
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المقدمة


وما زالت رشوحهم متوج بالفوائد احلسان من مسائل الفقه والنحو
.والبالغة واإليامن، وسري الغابرين وأخبار اهلالكني

وكان من تلك املناهل الفوارة، ومن هذه اآلثار املباركة حديث النخلة
الذي رواه التلميذ النجيب ابن األريب، ومقتفي أثر احلبيب عبد اهللا بن

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها«: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : بعمر 
فوقع الناس يف شجر البادية،. »!وهي مثل املسلم، حدثوين ما هي؟

يا رسول اهللا،: فاستحييت، فقالوا: قال عبد اهللا. ووقع يف نفيس أهنا النخلة
فحدثت أيب: قال عبد اهللا. »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا. أخربنا هبا

ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا: بام وقع يف نفيس، فقال
.)١(وكذا

الدكتورهره ما أظ ، يف ختصيص النخلة برضب املثلة احلكمومن
والنخلة إنام حازت هذه الفضيلة العظيمة بأن(:  بقولهعبد الرزاق البدر

ُجعلت مثال لعبد اهللا املؤمن؛ ألهنا أفضل الشجر وأحسنه، وأكثره عائدة،
ًويكفيها فضيلة أهنا خصت من بني سائر الشجر بأن جعلت مثال للمؤمن؛ ُ ُ

ائلها، كثبات أصلها،مما يدل عىل كريم فضلها ورفيع قدرها وتنوع فض
َوارتفاع فرعها، وإيتائها أكلها كل حني، ووصفها بالربكة، وأهنا ال يؤخذ ُ
منها يشء إال نفع، ونحو ذلك مما يدل عىل فضل النخلة ومتيزها
وتشاهبها مع املؤمن املطيع هللا الذي قامت يف قلبه كلمة اإليامن،

.ـه . أ)خلري املتنوعوانغرست يف صدره، وأخذت تثمر الثامر اليانعة، وا

ه من األئمة يأيتغريعند  واحلديث له طرق عند البخاري و؛)١/١٣٦(، )١٣١(البخاري رقم صحيح )  ١(

.له بحث مستقل
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 حديث النخلة على فَيض النِحلة



ًورأيت أن أقدم هذه الدراسة املخترصة، مجعا وترتيبا، وعناية ملا فتح  ً
 اهللا به مما تناثر من النكات والفوائد واحلكم من كتب أهل العلم

، وهلذا املثل الذي رضبه القرآن  املبارك عىل هذا احلديثودواوينهم
تقريبه، وإيضاح أصله وفرعه العظيم، والسنة املشتملة عىل بيان اإليامن و

 .وشعبه وثمراته، ومن اهللا وحده العون والتوفيق

*  
  : ذكر بعض ما كان عليه أهل العلم من استخراج الفوائد 

 .من احلديث النبوي والغوص يف معانيه ومقاصده وأرساره

:يات احلديث وزياداته املختلفة عرض روا. 

:عرض الفوائد واملسائل عىل احلديث الرشيف . 

 

 

كـتبـهو 
شتا محـمد  

 .هـ١٤٣٤ سنة ، األول من شهر اهللا املحرم،الرياض
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

 المبحث األول



  : استخراج األمر الذي من شأنه أن خيفى عىل غري 

مستنبطه، ومنه استنباط املاء من البئر والعني، ومن هذا قول عيل 
بيشء  ملسو هيلع هللا ىلصهل خصكم رسول اهللا : وقد سئل بن أيب طالب 

ًال، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إال فهام : دون الناس؟ فقال
 .ًيؤتيه اهللا عبدا يف كتابه

ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد عىل معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
خصوصه، فإن هذا قدر مشرتك بني سائر من يعرف لغة العرب، وإنام هذا 
فهم لوازم املعنى ونظائره ومراد املتكلم بكالمه ومعرفة حدود كالمه، 

 .)١(بحيث ال يدخل فيها غري املراد، وال خيرج منها يشء من املراد 

فهم عن اهللا ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الوالية النبوية، وفيه فال
تفاوتت مراتب العلامء، حتى عد ألف بواحد، فانظر إىل فهم ابن عباس 

ُإذا جاء نرص  ﴿وقد سأله عمر، ومن حرض من أهل بدر وغريهم عن سورة  ْ ََ َ َ ِ

ُاهللاَِّ والفتح َْ َ َّوما خص به ابن عباس من فهم ]١:النرص[ ﴾ ْ ه منها أهنا نعي اهللا ُ
سبحانه نبيه إىل نفسه، وإعالمه بحضور أجله، وموافقة عمر له عىل ذلك، 
وخفائه عن غريمها من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، وأين 
جتد يف هذه السورة اإلعالم بأجله لوال الفهم اخلاص؟ ويدق هذا حتى 

                            
   ).١/١٠٥(وقعني إعالم امل)  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

اس، فيحتاج مع النص إىل يصل إىل مراتب تتقارص عنها أفهام أكثر الن
غريه، وال يقع االستغناء بالنصوص يف حقه، وأما يف حق صاحب الفهم 

 .)١(فال حيتاج مع النصوص إىل غريها

ًفالناس خيتلفون يف ورودهم عىل احلديث النبوي استنباطا للمعاين، 

ق ـائـدقـراز الـك مشارهبم يف إبـذلـد، وتتفاوت كـا للفوائـًراجـواستخ

 ألهنم علموا أن احلديث النبوي هو املورد املعني؛ فاستنباط والنكات؛

ّاألحكام منه بمنزلة الرجل يرد عىل املاء فيستقي منه يف إنائه فمقل  ُ
 .ومستكثر

  : 

:  حيث قال:من ذلك وصف ابن املنري أليب عبد اهللا البخاري 
معن يف استنباط جواهر احلديث التي خفيت أ لقدالبخاري،  عىل :(

 .)٢(وموقع هذه الرتمجة من الفوائد. )عىل الكثري

وأما بيان موضوعه،  ( :]إرشاد الساري[وقال فيه القسطالين يف 
      ّوتفرده بمجموعه، وترامجه البديعة املثال، البعيدة املنال، فاعلم أنه 

 الفوائد -مع صحة األحاديث استنباط- قد التزم -رمحه اهللا تعاىل-
الفقهية، والنكت احلكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من املتون معاين 
كثرية، فرقها يف أبوابه بحسب املناسبة، واعتنى فيها بآيات األحكام، 

 رها السبل ـك يف اإلشارات إىل تفسيـدالالت البديعة، وسلـوانتزع منها ال

                            
 ).١/٦٥( مدارك السالكني)  ١(
 )١/٦٥(املتواري )  ٢(
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 )  ...  األبواب عن ذكره إسناد احلديثا منًالوسيعة؛ ومن ثم أخىل كثري
 .)١( هـ. أ

نوع الرتاجم من أجل استنباط ( ):سننه(مرة يف  : وقال فيه النسائي
 .)الفوائد

ّ هتافت الرشاح يف ]حتفة األحوذي[ومن هذا الباب ما قاله صاحب 
واعلم أن هذا احلديث قد استنبط (:  حيث قاللعىل حديث بريرة 

 .)ائد كثريةأهل العلم منه فو

أكثر الناس يف ختريج الوجوه يف حديث بريرة حتى ( :قال ابن بطال
 .)بلغوها نحو مائة وجه

صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفني كبريين أكثر ( :وقال النووي
 .)٢(هـ.أ) فيهام من استنباط الفوائد منها فذكر أشياء

ثم .. (.: بلقينىرساج الدين ال حق  ما قاله الذهبي يف:ًومن هذا أيضا
 يف رحلتي -بالبلقيني: أي-اجتمعت به : نقل ابن فهد عن الربهان قوله

ًاألوىل إىل القاهرة يف سنة ثامنني، فرأيته إماما ال جيارى، أكثر الناس 
ًاستحضارا لكل ما يلقي من العلوم، وقد حرضت عنده عدة دروس مع 

 من بعد طلوع مجاعة من أرباب املذاهب، فيتكلم عىل احلديث الواحد
الشمس، وربام أذن الظهر يف الغالب وهو مل يفرغ من الكالم عليه، ويفيد 

 .)٣()ًفوائد جليلة ألرباب كل مذهب، خصوصا املالكية
                            

 ).١/٢٣(   يف إرشاد الساري)١(
 ).٦/٢٦٦( األحوذي حتفة)  ٢(
 ).١/١٠٧(من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة )  ٣(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 :-رمحه اهللا تعاىل-ومنهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 

وصنف اإلملام يف (: ]الدرر الكامنة[ يف ابن حجر؛/قال احلافظ
، ورشع يف رشحه، فخرج منه أحاديث يسرية يف أحاديث األحكام

ًجملدين أتى فيهام بالعجائب الدالة عىل سعة دائرته يف العلوم، خصوصا 
 .)يف االستنباط

وإليه النهاية يف التحقيق والتدقيق والغوص عىل ( :وقال ابن الزملكانى
 ).املعاين

 :ابه يف كت]البديع[قال زكي الدين عبد العظيم بن أيب األصبغ صاحب 
       ذكرت للفقيه الفاضل تقي الدين حممد بن عيل بن وهب القيرشي (

 أبقاه اهللا تعاىل، وهو من الذكاء واملعرفة عىل -ابن دقيق العيد: يعني-
ًحالة ال أعرف أحدا يف زمني عليها، وذكرت له عدة وجوه املبالغة فيها، 

عت به، فذكر ًوهي عرشة، ومل أذكرها مفصلة، وغبت عنه قليال، ثم اجتم
ًيل أنه استنبط فيها أربعة وعرشين وجها من املبالغة، يعني يف قوله 

ٍأيود أحدكم أن تُكون له جنة من نخيل وأعناب ﴿ :تعاىل َ َّْ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُّ َ ٍَ ِ َِ َ ٌُ َ َْ ْ ، ]٢٦٦: البقرة[ ﴾ ُ
فسألته أن يكتبها يل، فكتبها بخطه، وسمعتها منه بقراءيت، واعرتفت له 

 .)١(نتهى ا)بالفضل يف ذلك

رشح [ فكيف بـ( :هو يعدد مؤلفات اإلمام ابن دقيقوقال عنه األدفوي و
، وما تضمنه من األحكام، وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية، ]اإلملام

  املنطقية  والنكت اخلالفية، واملباحث، واألنواع األدبيةوالقواعد العقلية
                            

 ).٤/٩٥(ملائة الثامنة أعيان ا منة يفالدرر الكا)  ١(
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 والعلوم احلديثية، ،النحويةملواد اللغوية، واألبحاث واللطائف البيانية، وا
 .)١()وامللح التارخيية

وقال أبو (: ، قال فيه أبو إسحاق الشريازيومنهم أبو بكر بن خزيمة
أبو بكر بن خزيمة يستخرج النكت واملعاين من حديث : بكر الصديف

 .)٢()باملناقيش ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  كتابهيف، قال فيه العبادي  الرشييشالبكريومنهم حممد بن أمحد 
فصنف كتاب اسمه الكالم عىل حديث (: ]ذيل طبقات فقهاء الشافعية[

ّصفوان بن عسال املرادي، أظنه حديثه يف طلب العلم واملسح عىل 
اخلفني، أخرجه الرتمذي وأبو داود وغريهم، واستنبط منه ثالثة آالف 
ّفائدة كلها مقصودة، فأخرب أنه بيض منه النصف يف جملد كبري، وفيه 

عد ونفائس واستنباطات غريبة، وقواعد مهمة، وسبب ذلك أن فوائد وقوا
وهو رشح -الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كان قد رشع يف اإلملام 

:  وتكلم عىل أحاديث منه يف جملد كبري، ومما تكلم عليه حديث-اإلمام
فاستنبط منه سبعامئة فائدة، وتأخرت . »...أمرنا بسبع وهنينا عن سبع«

صاحب - إىل يشء من ذلك، فأراد الشيخ مجال الدين اهلمم أن تصل
 أن يفتح الباب بعدما أغلق بابن دقيق العيد بأن يتكلم عىل -الرتمجة

حديث واحد أكثر مما تكلم هو عىل أحاديث كثرية، وأول حديث تكلم 
فاستنبط » مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات«:  عليه حديث أبى هريرة

 .)٣( هـ.  ا.)ثر من ذلكأربعامئة فائدة وأكمنه 
                            

 ).٥٧٥ (  الطالع السعيد، لألدفوي)١(
 ).١/١٠٦(  طبقات الفقهاء )٢(
 ).١/٢٢٤(  ذيل طبقات فقهاء الشافعية )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

... (: ]الفتح[ومن ذلك ما قاله احلافظ ابن حجر عن نفسه يف مقدمة 
ًثانيا ما يتعلق به غرض صحيح يف ذلك احلديث من الفوائد املتنية 
واإلسنادية من تتامت وزيادات، وكشف غامض، وترصيح مدلس بسامع، 

 أمهات  كل ذلك منًومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا
املسانيد واجلوامع واملستخرجات واألجزاء والفوائد برشط الصحة أو 

 أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته، ًاحلسن فيام أورده من ذلك، وثالثا
 أضبط ما يشكل ًوهناك تلتئم زوائد الفوائد، وتنتظم شوارد الفرائد، ورابعا

ًمن مجيع ما تقدم أسامء وأوصافا مع إيضاح معاين األ لفاظ اللغوية، ً
ًوالتنبيه عىل النكت البيانية، ونحو ذلك، وخامسا أورد ما استفدته من 
كالم األئمة مما استنبطوه من ذلك اخلرب من األحكام الفقهية واملواعظ 
ًالزهدية، واآلداب املرعية مقترصا عىل الراجح من ذلك متحريا للواضح 

مع بني ما ظاهره دون املستغلق يف تلك املسالك مع االعتناء باجل
 .)١()...التعارض مع غريه 

ومنهم أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني 
عمدة [صاحب ) هـ ٨٥٥ :املتوىف(نفي بدر الدين العيني الغيتايب احل

احلمد هللا (: ؛ فقد قال يف أول خطبة كتابه]القاري رشح صحيح البخاري
وه الشك بكشف النقاب عن الذي أوضح وجوه معامل الدين، وأفصح وج

 نـالء املحققيـن والفضـسخين الراـنبطيـاء املستـن بالعلمـقيـه اليـوج
 ني ـ الذين نزهوا كالم سيد املرسلني، مميزين عن زيف املخلطالشاخمني

                            
 ).١/٤(فتح الباري )  ١(
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املدلسني، ورفعوا مناره بنصب العالئم، وأسندوا عمده بأقوى الدعائم،  
يد وباإلحكام املوثق املدمج ًحتى صار مرفوعا بالبناء العايل املش

ًاملؤكد، مسلسال بسلسة احلفظ واإلسناد، غري منقطع وال واه إىل يوم 

     ه من ـيـ، وال معضل ما ف يـنره من املباـ، وال موقوف عىل غي التناد
 . هـ .ا .)... املعاين

ً بعد رشحه للحديث رشحا جممال:وكان  بيان استنباط (: ُيقول ً
 .  ما تفيض به أفكاره من نكات وفوائدثم يذكر. )الفوائد
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 المبحث الثاني



 املعتمدة يف الرشح متن الرواية. 

إن من الشجر شجرة ال «: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر
وقع الناس يف شجر ف. »يسقط ورقها، وهي مثل املسلم حدثوين ما هي؟
يا : فاستحييت، فقالوا: البادية، ووقع يف نفيس أهنا النخلة، قال عبد اهللا

قال عبد اهللا . »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . رسول اهللا، أخربنا هبا
ألن تكون قلتها أحب إيل من أن : فحدثت أيب بام وقع يف نفيس فقال

 .يف الصحيحأخرجه أمحد والبخاري . )١(يكون يل كذا وكذا

إن من الشجر شجرة  ...«): صحيحه (يفويف رواية عند البخاري 
 .)٢(»خرضاء

 روايات احلديث والزيادات عليه. 

 إن مثل  «: قالملسو هيلع هللا ىلص  من حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا
   وا فلمـالـوا وقـالـقـف: قال»  ا، فام هي؟ـرة ال يسقط ورقهـن مثل شجـاملؤم

                            
          ، )٦١ -٥٧٧١-١٣١(البخاري يف الصحيح و) ٥٢٧٤( األمام أمحد يف املسند  رواه:صحيح)  ١(
ورواه مالك . "حديث حسن صحيح": قال، و )٣٨٦٧(، والرتمذي يف سننه )٧٢٧٦(مسلم يف صحيحه و

           ) ٢٤٦(ابن حبان و) ١١٢٦١(نسائي يف السنن الكربى ، وال)٦٧٧(، واحلميدي )٩٦٣(يف املوطأ 
، وابن منده يف اإليامن )١٣٦٠(البزار يف البحر ، و)٣٢٩٣(ًاملعجم الكبري خمترصا الطرباين يف و
 . بكلهم من حديث عبد اهللا بن عمر  ،)١(رقم ) أخربناالتسوية بني حدثنا و(طحاوي يف ال، و)١٨٤(
البزار ، و)١٣٢٩٣(والطرباين يف الكبري، ، )٦١٢٢( صحيحه يفرواه البخاري : ةدصحيح هبذه الزيا)  ٢(

 ). ١٧٥٥(، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )١٧٢٩(يف البحر الزخار 
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هي «: ملسو هيلع هللا ىلص فاستحييت، فقال النبي. هي النخلة: ا، وأردت أن أقوليصيبو 
 . رواه أمحد وإسناده صحيح .)١(»النخلة

  مثل املؤمن مثل النخلة ما «: ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا بن عمر قال عن
 . رواه الطرباين وإسناده صحيح. )٢(»أخذت منها من يشء نفعك

املدينة، فام صاحبت ابن عمر من مكة إىل:  عن جماهد قال 
إن مثل املؤمن «: إال هذه احلديثملسو هيلع هللا ىلص سمعته حيدث عن رسول اهللا 

 كمثل النخلة إن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن جالسته نفعك، 
رواه البيهقي وأبو . )٣(»كل شأنه منافع، وكذلك النخلة كل شأهنا منافعو

 . نعيم، ويف سنده ضعف

عن أيب هريرة  ملؤمن الضعيف كمثل اخلامة مثل ا(:  قال
فاملؤمن القوي؟ : قلت: من الزرع، متيلها الريح مرة وتقيمها مرة، قال

. )٤()مثل النخلة تويت أكلها كل حني يف ظلها ذلك، وال متيلها الريح: قال
 . رواه ابن أيب شيبة وغريه، والصحيح أنه موقوف عىل أبى هريرة

                            
 ). ٤٨٥٩(ظ رواه األمام أمحد يف املسند هبذا اللف و:سنده صحيح)  ١(
 ).٢٢٨٥(،  وصححه األلباين يف السلسلة )١٣٥١٤، رقم ١٢/٤١١(أخرجه الطرباين )  ٢(
ـــامن:إســـناده ضـــعيف  )٣( ـــة )٩٠٧٢ ( رواه البيهقـــي يف شـــعب اإلي ـــو نعـــيم يف احللي                   ) ٨/١٢٩(، وأب
         ، وأورده البوصــريي يف إحتــاف اخلــرية )١/٢٦(مــايل وابــن الــشجري يف األ؛ مثــالالرامهرمــزي يف األو
من طريق ليث بن أبى سليم عن جماهد، إال عند البيهقي فقد رواه ليث عن حممد بن طـارق عـن ) ٥٥٤١(

ليـث بـن أيب : سـمعت أيب يقـول: ليث ضعيف كثري االختالط، قال عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـلاهد، وجم
 .سليم مضطرب

، ورواه الداقطني يف )٣٦(الرامهرمزي يف األمثال و) ٢٠٢٣٦( أبو بكر بن أبى شيبة ه موقوفاهكذا روا)  ٤(
هريرة  من حديث أيب) ٣٣٢أمثال احلديث (صوب وقفه، ورواه أبو الشيخ يف ، و)١٦٤٣(ًالعلل مرفوعا 

رجال «: حمققه وقال). ؤمن الضعيف كمثل خامة الزرعمثل املؤمن القوي كمثل النخلة ومثل امل: (بلفظ
 . يف كالمه نظرو. »إسناده ثقات
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 ذات ملسو هيلع هللا ىلص عند رسول اهللا كنا :  قالب عن عبد اهللا بن عمر
إن مثل املؤمن كمثل شجرة ال يسقط هلا أنملة أتدرون ما «: يوم، فقال

هي النخلة ال تسقط هلا أنملة، وال يسقط ملؤمن «: قال. ال: قالوا» هي؟
 . ،  وفيه من ال يعرف]إحتاف املهرة[ذكره البوصريى يف . )١(»دعوة

 ملسو هيلع هللا ىلص ند النبي بينا نحن ع:  قالب عن عبد اهللا بن عمر
إن من الشجر ملا بركته «: ملسو هيلع هللا ىلصجلوس إذ أيت بجامر نخلة، فقال النبي 

هي النخلة يا : فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول. »كربكة املسلم
 كت، فقال النبيثم التفت فإذا أنا عارش عرشة أنا أحدثهم، فس. رسول اهللا

 . صحيحهيف البخاريرواه . )٢(»هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلص

 إن من الشجر «: قال ألصحابهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : عن ابن عمر
. »شجرة ال يسقط ورقها، وهي التي رضبت مثال للعبد املؤمن، فام هي؟

فوقع يف : قال عبد اهللا. »هي النخلة«: فطفقوا يأتون شجر الوادي، فقال
  . األوسطيفأخرجه الطرباين  .)٣(نفيس، ولكني استحييت أن أخرب هبا

 أيت بقناع جزء فقالملسو هيلع هللا ىلص بن مالك أن رسول اهللا  عن أنس :        
ِ﴿ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء  َ َّ ْ َ َ َِ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ٌَ َ َ ً َ ً ً َِ ُ َ ٍ ٍ َ َ َتؤيت أكلها  *َِ َ ُ ُ ِ ْ ُ

َكل حني بإذن رهبا  ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َّ َ﴿ومثل كلمة خ»  هي النخلة «: فقال ]٢٥، ٢٤ :الرعد[ ﴾ ُ ٍ َ َِ َ ُ َ ٍبيثة َ َ ِ 
                            

حدثنا كثري بن هشام ثنا احلكم عن حممد بن ربيع عن عبد ): ٣١( قال يف بغية الباحث :سنده ضعيف)  ١(
األثر ذكره و .ال جهالة حممد بن ربيع؛ ال يعرف، قال فذكره و احلديث إسناده جيد لو باهللا بن عمر 
 ). ٦١٦٩( إحتاف املهرة يفالبوصريى 

    تعظيم قدر الصالة يفاملروزى و) ٢٤٦(وابن حبان ) ٥٤٤٤( صحيحه يف البخاري رواه :صحيح)  ٢(
 ). ١٦٠٠( أخبار أصبهان يفأبو نعيم و) ٦٨٣(
 ).٤٥٧١ ( األوسطيفأخرجه الطرباين )  ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ٍكشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار﴾ َ َ ْ ََ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ َِ ِ ٍ ٍَ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َ هي «: قال ]٢٦: الرعد[ َ
 . رواه الرتمذي وغريه، والصحيح أنه موقوف عىل أنس. )١(»احلنظلة

ًيوما ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :  عن جماهد، عن ابن عمر، قال
فجعل القوم يذكرون . »ا مثل املؤمنأخربوين عن شجرة مثله«: ألصحابه

وألقي يف نفيس أو روعي أهنا : ًشجرا من شجر البوادي، قال ابن عمر
النخلة، فجعلت أريد أن أقوهلا فأرى أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، فلام 

 .  رواه مسلم يف صحيحه. )٢(»هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصسكتوا قال رسول اهللا 

مثل «: ، قالملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهللا  عن أيب رافع، عن أيب هريرة
     املؤمن القوي كمثل النخلة، ومثل املؤمن الضعيف كمثل خامة 

 . لرامهرمزي والديلمي، وإسناده جيدرواه ا.  )٣(»الزرع

 :إين «:  ملسو هيلع هللا ىلصِقال رسول اهللا:  عن ابن عمر قالعن جماهد
َألعلم شجرة ينتفع هبا، مثل املؤمن، هي التي ال ينْفض  ُ ُِ قال ابن . »ورقهاً

ُأردت أن أقول هي النخلة، ففرقت من عمر، ثم سمعته بعد يقول: عمر ُ ُ ُْ ِ :
 .رواه أمحد، وصححه أمحد شاكر. )٤(»هي النخلة«

 

         

                            
 .عن أيب الوليد هشام بن عبد امللك الطياليس) ٣١١٩( أخرجه الرتمذي : عىل أنسًصحيح موقوفا)  ١(

 ).١٣/٢٠٥(، والطربي يف تفسريه )١١٢٦٢(والنسائي يف الكربى 
 . )٢٨١١(أخرجه مسلم يف صحيحه، )  ٢(
 . وغريه) ٣٦، رقم ١/٧٩(أخرجه الرامهرمزى )  ٣(

 . بتعليق أمحد شاكر) ٥٩٥٥(د أمحد مسن ) ٤(
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 المبحث الثالث




ٍكشجرة  ﴿ :النخلة هي املراد من قوله تعاىل َ َ ٍطيبةَ َ ِّ َ ﴾ 

.]٢٤ :إبراهيم[
ذهب مجهور املفرسين إىل أن املقصود بالشجرة الطيبة يف قوله 

ٍرضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة﴿: تعاىل ٍَ ِّ َ َ ِّ ََ ً َ ً ََ َ َ ًَ َِ َ هي النخلة، . ]٢٤:إبراهيم[ ﴾َ
أيت بقناع جزء ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا   واستدلوا بام روي عن أنس بن مالك

َرضب ا ﴿: فقال َ ِهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ٌْ َ َ ََ َ َ ً َ ً ً َِ ُ َ ٍ ٍ َ َ َِ

ِالسامء  َ َ تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا*َّ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َِّ َُ َُ ُ ْ هي «: فقال ]٢٥، ٢٤:إبراهيم[ ﴾ ُ
َومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من ف ﴿. »النخلة َّ َ َ َْ ْ َ َِ ٍ ٍ ٍ ٍْ ُ ِ َِ ََ َ ََ َ َِ ْوق األرض ما هلا من ُ ِْ َ َ َ ِْ َ ْ ِ

ٍقرار َ  .»هي احلنظلة«:  قال]٢٦ :إبراهيم[ ﴾ َ

: وأخرج عبد الرزاق والرتمذي وغريمها عن شعيب بن احلجاب قال
كل يا أبا : كنا عند أنس، فأتينا بطبق عليه رطب، فقال أنس ألبى العالية

ْأمل تر كيَف ﴿: العالية، فإن هذا من الشجرة التي ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه َ َ َ ْ َ َ

ٍرضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ٍَ ِّ َ َ ِّ ََ ً َ ً ََ َ َ ًَ َِ َ  . ]٢٤ :إبراهيم[ ﴾... َ

ٍكشجرة طيبة﴿: يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلصوعن جماهد عن ابن عمر عن النبي  ٍَ ِّ ََ َ َ﴾ 
 .)١(وظننت أهنا النخلة. »هي التي ال تنفض ورقها«: قال

                            
/ ٧(زائد، إسناده صحيح، وهو يف جممع ال: ، وقال أمحد شاكر)٥٦٧٤(أخرجه أمحد يف املسند )  ١(

 .»رواه أمحد، ورجاله ثقات«: بحذف آخره، وقال) ٤٤
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 : فقالاآلية يف السلف َ أقوال]الدر املنثور[ السيوطي يف ّوعدد
َ﴿رضب ملا نزلت هذه اآلية :  قالبوأخرج ابن مردويه عن ابن عمر  َ َ

ٍاهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ٍَ ِّ َ َ َِّ ً َ ً ً ََ َ ََ َ أتدرون «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ]٢٤ :إبراهيم[ ﴾َِ
 . اهللا ورسوله أعلم: قالوا. »أي شجرة هذه؟

والذي أنزل :  فقلتبعمر قال عبد اهللا بن . »هي النخلة«:  قال
عليك الكتاب باحلق لقد وقع يف نفيس أهنا النخلة، ولكني كنت أصغر 

ليس منا من «: عند ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . القوم؛ فلم أحب أن أتكلم
 . »مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا

 ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا بوأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر 
فأردت أن : بقال ابن عمر » رة الطيبة؟هل تدرون ما الشج«: قال

فقال . اهللا ورسوله أعلم:  النخلة فمنعني مكان عمر، فقالواهي: أقول
 .»هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

: وأخرج ابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر عن ابن مسعود يف قوله
ٍ﴿كشجرة طيبة﴾  ٍَ ِّ ََ َ َ  .هي النخلة: قالَ

ر وابن جرير وابن املنذر وابن أيب وأخرج الفريايب وسعيد بن منصو
ٍ﴿كشجرة :  يف قولهبحاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس  َ َ َ َ

ٍطيبة﴾ َ ِّ ٍ﴿ تؤيت أكلها كل حني﴾. هي النخلة:  قالَ ِِ َّ َُ َُ ُ ْ  . بكرة وعشية:  قالُ

ٍ﴿كشجرة طيبة﴾: وأخرج ابن جرير عن جماهد يف قوله ٍَ ِّ ََ َ َ هي :  قالَ
َ كشج﴿: وقوله. النخلة َ ٍرة خبيثةَ ٍَ ِ َ  . هي احلنظلة:  قال﴾ َ

  يف بة ـكرمـر وابن أيب حاتم والرامهرمزي عن عـ وأخرج ابن جري
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ٍ﴿كشجرة طيبة﴾: قوله ٍَ ِّ ََ َ َ هي النخلة ال يزال فيها يشء ينتفع به، إما ثمرة، :  قالَ
وكذلك الكلمة الطيبة تنفع صاحبها يف الدنيا : قال. وإما حطب

 . ]الدر املنثور[انتهى من . )١(واآلخرة

ُواختلف يف هذه (:  أنه قول اجلمهور قال:ابن عاشور وحكى  ْ

غري : الشجرة الطيبة، التي رضب اهللا هبا املثل لكلمة اإلخالص، فقيل
 .)النخلة، وبه قال اجلمهور: معينة، وقيل

: -املشبه هبا-واملراد بالشجرة الطيبة (: قال اآللويس ما ملخصهو
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجماهد النخلة عند األكثرين، 

ًأيضا أن املراد هبا وعكرمة والضحاك وابن زيد، وقد رجح ابن جرير 
هي : واختلفوا يف املراد بالشجرة الطيبة، فقال بعضهم :النخلة فقال

هي شجرة يف اجلنة، وذهب آخرون إىل غري ذلك؛ : وقال آخرون. النخلة
وأخرج ابن . س أهنا شجرة جوز اهلندفقد أخرج ابن مردويه عن ابن عبا

كل شجرة مثمرة : جرير وابن أيب حاتم أهنا شجرة يف اجلنة، وقيل
كالنخلة، وكشجرة التني والعنب والرمان وغري ذلك، وأوىل القولني 

لصحة اخلرب عن رسول اهللا . هي النخلة: بالصواب يف ذلك قول من قال
 .)٢()يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص 

 

         

                            
 ).٥/٢٣(الدر املنثور )  ١(
 ).١٥/٥٦٩ (جامع البيان يف تأويل القرآن)  ٢(
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نفع املؤمن وثمرة عمله.
ٌالثابت من عموم الكتاب والسنة أن نفع املؤمن وإحسانه لآلخرين نفع ْ َ

مثل«: ملسو هيلع هللا ىلص قال  أو مجاعة،مطلٌق، ال يتقيد بعمل أو مكان أو شخص
رواه الطرباين. )١(»املؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من يشء نفعك

.وإسناده صحيح

:  الح ونبيه الكريم عيسى ابن مريمقال اهللا تعاىل عن عبده الص
ُ﴿ وجعلني مباركا أين ما كنت ْ ُ ًَ َ َُ ْ َ َ َ ََ ِ كثري اخلري والعطاء يف أي:  أي]٣١ :مريم[ ﴾ َ

.مكان كالغيث أينام حل نفع

ًفمن  نفع املؤمن الظاهر أن جعل اهللا حلوله يف املكان سببا خلري
دفعن الباطل، ومن داللة عىل احلق، وحتذير م: أهل تلك البقعة

 ونرش للسنة، وحتذير من البدعة، وإعانة عىلوالتحذير منها، للشبهات،
ُ وال يغفل ما ينضاف إىل ذلك من.النوائب، ورمحة بالضعيف واملسكني

 إذا لقيه اجلهلة-يف الغالب- ولذلك . الرشً، مغالقا لكللكل خري كونه
ح قلوهبم لإليامنوالقساة واملفسدون فإما أن ينقلبوا صاحلني، وتنفت

واحلكمة بفضل هداية اهللا هلم عيل يديه، وإما أن يكفيه اهللاُ واخللق
.رشهم وبغيهم

:
 فإن أوىل من يذوق ثمرة العمل الصالح:ٌنفع يلحق باملؤمن ذاته*

دهـاته جيد يف عمره وولـويف حيئة له يف اآلخرة، ـفاعله؛ حيث يكون خبي

).٢٢٨٥ (، وصححه األلباين يف السلسلة)١٣٥١٤، رقم ١٢/٤١١(أخرجه الطرباين )  ١(

مفتاحا
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وماله وأهله من الربكة واخلري ما تقر به عينه، وجيد من رسور النفس 
إن حتى ووانرشاح الصدر وطمأنينة القلب ما جيعله أسعد اخللق، 

 فهو راض بام قسمه له ربه، ،أحاطت به الكروب واهلموم ومصائب الدنيا
 .  هكله من عنده، فريىض ويسلم بذلك عامل بأن 

، واملسلمني )ًخاصة(ٌنفع يلحق ذا القربى منه والصديق واجلار * 
ًافا عند حدود اهللا وأوامره، مراقبا له ّملا كان املؤمن وقحيث  ):عامة( ً

ًومراعيا حلق غريه عليه، حريصا عىل أال يفوت حقا إال أداه أو خريا إال  ّ ً ً
ًنحله، أو معروفا إال بذله، كان لذلك األثر الكبري َ اإلحسان إليهم ( يف َ

أرشفهم  فهو أنفعهم لعياله، بامله وجاهه؛ فإهنم عباد اهللا، وأحبهم إليه
ًأكثرهم نفعا للناس بنعمة يسدهيا، أو نقمة يزوهيا عنهم دينًا أو وعنده، 

ًدنيا، ومنافع الدين أرشف قدرا وأبقى نفعا؛ قال بعضهم وهذا يفيد أن : ً
 ألن األمور التي يعم نفعها - األنبياءبعد: أي-اإلمام العادل خري الناس 

ويعظم وقعها ال يقوم هبا غريه، وبه نفع العباد والبالد وهو القائم بخالفة 
النبوة يف إصالح اخللق ودعائهم إىل احلق، وإقامة دينهم، وتقويم 

 .)١()أودهم، ولواله مل يكن علم وال عمل

اس، وأحب أحب الناس إىل اهللا تعاىل أنفعهم للنملسو هيلع هللا ىلص «يقول النبي 
 رسور يدخله عىل مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو األعامل إىل اهللا 

ًيقيض عنه دينًا، أو يطرد عنه جوعا، وألن أميش مع أخ يف حاجة أحب إيل 
 ف ـًشهرا، ومن ك)  مسجد املدينة: يعني (من أن أعتكف يف هذا املسجد 

                            
 ).٣/٦٢٤(فيض القدير )  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

اه مأل اهللا غضبه سرت اهللا عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمض
قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى تتهيأ له أثبت اهللا 
قدمه يوم تزول األقدام، وإن سوء اخللق يفسد العمل كام يفسد اخلل 

 .)١(»العسل

 يفبام أودعه اهللا ة من منافع ـا ما حيل باألمة عامـدنّدـولو أننا ع
بنا من ذلك ما قررته النصوص  لطال املقام جدا، ولكن حس،الصاحلني

 . العامة من الوحيني يف هذا الباب، وخمترص ما ذكرته يف السطور السابقة

 وأجدى خري تراه وهذا هو النفع األعظم، : يلحق غري املسلمنيٌنفع* 
 فيذروا ما  إىل الدين احلق،همدعو بل هو سنام األمر وذروته، أن يأعينهم

  من ظلمة الكفر إىل نور التوحيدوارجوخي كانوا عليه من الرشك والكفر،
، ومن ذلك العدل فيهم، وإنصافهم من غريهم، ويسلموا وجههم هللا رهبم

 . ولو كانت خصومتهم مع قوم مسلمني

َال يرحم اهللاُ من ال يرحم الناس«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  َ َ ) الناس(وكلمة . »ََ
تعامل ُّفيه احلض عىل اس(: :َّلفظ عام يشمل كل أحد، قال ابن بطال 

ْالرمحة جلميع اخللق، فيدخل املؤمن والكافر والبهيمة اململوك منها  َ
وغري اململوك، ويدخل يف الرمحة التعاهد باإلطعام والسقي، والتخفيف 

ْيف احلمل، وترك التعدي بالرضب َ()٢( . 
                            

، ب،  وابن أيب الدنيا  يف قضاء احلوائج عن  ابن عمر  )٦٠٢٦(ط أخرجه  الطرباين  يف األوس)  ١(

 تعقيب :، وللشيخ ابن باز )٩٠٦(واحلديث ضعفه بعض املحدثني، وحسنه األلباين يف الصحيحة 
 . ، واهللا تعاىل أعلم)١٢(، )اإلعالم يف إيضاح ما خفي عىل اإلمام(عىل حتسني األلباين للحديث يف 

 ).١٠/٤٤٠( حجر العسقالين الباري، البنفتح )  ٢(
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َ﴿وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴾ :وقال تعاىل ُ ََ َّ َ َّ َ ُ ََ ُُ ِْ َِ ًِ َّ  ]٨٣:البقرة[ ُ

قولوا : وقيل. ًقولوا للناس معروفا: ًوهو لفظ عام أيضا، وقيل يف معناه
مروهم باملعروف، واهنوهم عن : وقيل ملسو هيلع هللا ىلص ًصدقا يف شأن حممد

ًوقولوا للناس حسنا﴿:  يف قولهبوروي عن ابن عباس . املنكر َّْ ُ َِ ِ ُ ُ﴾ 

ال إله [ ا بـيقولوا للناس حسنا  أن يأمروأن : ًأمرهم أيضا بعد هذا اخللق(
ة  من مل يقلها ورغب عنها، حتى يقولوها كام قالوها، فإن ذلك قرب]إال اهللا

لني القول، من األدب احلسن : وقال احلسن. -جل ثناؤه-من اهللا 
وأي من هذه . )١()اجلميل واخللق الكريم، وهو مما ارتضاه اهللا وأحبه

سلم ورجاء األقوال فال ريب يف دخول اخلري والنفع هبا عىل غري امل
 . صالح أمره به

َإن التعامل احلسن مع غري املسلمني هو الذي دفع الكثريين منهم إىل  َ
دراسة اإلسالم ومطالعة القرآن، والسؤال عن هذا الدين والرغبة فيه، 

ُوكان ذلك سببا يف قبوهلم اإلسالم، وانضاممهم إىل صفوف املسلمني،  ًَ

وم زعموا أن اإلسالم إنام َّضل ق(: :يقول األستاذ عيل الطنطاوي 

ْانترش بالسيف، ال واهللا، إنام انترش بمثل هذه األخالق الساموية، إنام فتح  ِ

املسلمون ثالثة أرباع العامل املتمدن هبذا اإليامن الذي مأل قلوهبم، 

وهذا النور الذي أرشق عىل نفوسهم، وهذه القوة التي عادت هبا عليهم 

ِسالمي هلو الفتح األعظم الذي مل يعرف عقيدة التوحيد، وإن الفتح اإل َ
ًالتاريخ فتحا مثله، وكثري هم الفاحتون الذين فتحوا بالدا واسعة بسيوفهم،  ً 

                            
 ).٢/٢٩٦(تفسري الطربي )  ١(
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وأخضعوها بجنودهم، وحكموها بقوهتم وسطوهتم، ولكن ليس فيهم 
ْمثل املسلمني الذين فتحوا البالد بإيامهنم، وفتحوا القلوب بعدهلم،  ِ

ْوفتحوا العقول بعلمهم،  :  فكانوا أصحاب السلطان، وكانوا دعاة اإليامنِ

ُملكنا فكان العدل م ْ  ُحـطـدم أبـال بالـم سـُتـا ملكـلمـف             ة ـَّا سجيـنـَ

َوحللتم قتل األسارى وطاملا  ُغدونا عىل األرسى نمن ونصفح             َّْ َ َ َُ 

ُفحسبكم هذا الت ُه ينضحـيـالذي فـاء بـفكل إن              ا ـنـُاوت بينَـفـْ َ()١(. 

ّعد اإلسالم الرفق بالبهائم : ٌنفع يلحق البهائم والدواب والشجر
والعجاموات ورمحتها واإلحسان إليها من أسباب املغفرة لكبائر 
الذنوب، ومن موجبات اجلنة، وليس أحد أحرص عىل ذلك وأسبق إليه 

ينام رجل يميش ب«: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  من املؤمن؛ فعن أيب هريرة 
ًبطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا، فنزل فيها فرشب، ثم خرج فإذا كلب 

لقد بلغ هذا الكلب من : يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل
العطش مثل الذي كان بلغ يب، فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه فسقى 

يف «: فقال. ًئم أجرا؟وإن لنا يف البها: قالوا. »الكلب فشكر اهللا له فغفر له
ِّإن اهللا كتب اإلحسان عىل كل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . )٢(»كل ذات كبد رطبة أجر َ َ 

َّيشء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد ْ ُِ ِ ِ ُِ ِّ 
ِأحدكم شفرته، ولريح ذبيحته ُ ًما من مسلم غرس غرسا،«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . )٣(»َ ِ 

 رامحون ـال«: ملسو هيلع هللا ىلصال ـوق. )٤(»ةـدقـه صـان لـ إال كة،ـان أو دابـه إنسـل منـأكـف
                            

 .)٦٦٢(: ، العدد١٤: السنة..  الفتح اإلسالمي، جملة الرسالة)  ١(
 .)٥٥٥٠( أخرجه البخاري يف صحيحه)  ٢(
 ).١٩٥٥ (أخرجه مسلم، رقم)  ٣(
 ).١٥٥٢ (، مسلم، رقم)٦٠١٢(أخرجه البخاري، رقم )  ٤(
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ْيرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء َ«)١( .
 . واألحاديث يف هذا الباب كثرية جدا

 وهذا أمر زائد عىل ما سبق، :نفع يلحق باملكان الذي حيل فيه* 

 ملسو هيلع هللا ىلص ا عىل قوله تعليق:وربام يصح القول بأنه جامع له، يقول ابن القيم 

فهذا من بركتهم عىل نفوسهم (: »هم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم«

ُوجعلني مباركا أين ما كنت ﴿: وعىل جليسهم؛ فلهم نصيب من قوله ْ ُ ًَ َ َُ ْ َ َ َ ََ ِ َ ﴾ 

فهكذا املؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشئوم أين حل؛  ]٣١ :مريم[

لس الشياطني، فمجالس الذكر جمالس املالئكة، وجمالس الغفلة جما

عىل ويأيت تفصيل ذلك يف الكالم  ...)٢()وكل مضاف إىل شكله وأشباهه

 . الفائدة العارشة إن شاء اهللا

ً أو سأل خبريا هبا عن ،أما النخلة فمن حتسس خصاهلا وصفاهتا
غرسها وجنيها وطرحها ومجلة منافعها فسيجىل له من عظيم النفع 

بركة النخلة ( يف تلك الشجرة، فـ-تعاىل-وفيض الربكة التي وضعها اهللا 

موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع 

ًإىل أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى 
يف علف الدواب والليف يف احلبال وغري ذلك مما ال خيفى، وكذلك 

ه مستمر له ولغريه حتى بعد بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفع

 .)موته
                            

 ).١٩٢٤( أخرجه الرتمذي)  ١(
 ).١٠١(الوابل الصيب من الكلم الطيب )  ٢(
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: وقال ابن دريد... ( :]حمارضات األدباء[ يف قال الراغب األصفهاين
أين أنتم من غريه؟ : فقلت. النخل: ما أموالكم؟ قال: سألت أعرابيا فقلت

النخل سعفها صالء، وجذعها غامء وليفها رشاء، وفروها إناء، : قال
 .)ورطبها غذاء

نعمت العمة لكم النخلة، وعمرها كعمر ( :وقال جعفر بن حممد 

 . )خري أموال الناس أشبهها هبم: وقيل. اإلنسان، وتلقيحها كتلقيحه

هن الراسخات يف : ووصف خالد بن صفوان هلشام النخل فقال

ًالوحل املطعامت يف املحل، امللقحات خترج أسفاطا عظاما وأوساطا  ًً
ني منظومة باللؤلؤ املزين، عن قضبان اللج ًكأهنا ملئت رياطا، ثم تفرت

ًفيصري ذهبا أمحر منظوما بالزبرجد األخرض، ثم يصري عسال يف حلاء  ً ً
 . ًمعلقا يف هواء

 رشيعة العلوق، سائحة العروق، صابرة عىل :ووصفها بعضهم فقال
 . اجلدوب، ال خيشى عليها عدو الذئب

 إن النخلة تقول للنخلة أبعدي ظلك من ظيل أمحل محيل :وقيل

: احلر باخلفي أن تقرب النخلة من النخلة وهو كام قيل: وقيل. لكومح

النخلة تقتل نفسها سنة : وقال بعض البرصيني. احلر باخلفي أذكار اإلبل

ًوصاحبها سنة، ألهنا حتمل سنة كثريا وسنة قليال ً. 


 لـسـعا ـنـيـطـيعـًاء فـه مـفـسلـ ن          منتخلٌل ـخـا عىل دجلة نـلن       
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ٌيسقى بامء وهو يشء يف األكل            دلـتـعـمٍوام ـمسطر عىل ق       
ٍ)١(. 

 :هلذه األوجه حيث قال : وما أحسن تصوير ابن القيم

وفيه ما تضمنه تشبيه املسلم بالنخلة من كثرة خريها ودوام ظلها (
ًوطيب ثمرها ووجوده عىل الدوام، وثمرها يؤكل رطبا يابسا، وبلحا  ًً
ًيانعا، وهو غذاء ودواء، وقوت وحلوى ورشاب وفاكهة وجذوعها للبناء 
واآلالت واألواين، ويتخذ من خواصها احلرص واملكاتل واألواين 
واملراوح وغري ذلك، ومن ليفها احلبال واحلشايا وغريها ثم آخر يشء 
نواها علف لإلبل ويدخل يف األدوية واألكحال، ثم مجال ثمرهتا ونباهتا، 

هيأهتا وهبجة منظرها، وحسن نضد ثمرها وصنعته وهبجته ومرسة وحسن 
النفوس عند رؤيته؛ فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكامل 
قدرته ومتام حكمته وال يشء أشبه هبا من الرجل املؤمن؛ إذ هو خري كله، 
ونفع ظاهر وباطن وهي الشجرة التي حن جذعها إىل رسول اهللا ملا فارقه 

قا إىل قربه وسامع كالمه، وهي التي نزلت حتتها مريم ملا ولدت شو
عيسى، وقد ورد يف حديث يف إسناده نظر أكرموا عمتكم النخلة فإهنا 

 . هـ .أ .)خلقت من الطني الذي خلق منه آدم

ًوهزي إليك بجذع النَّخلة تساقط عليك رطبا  ﴿: وىف قوله تعاىل ْ ْ ََ َ ْ َ ْ َُ َِ ِ ِ َِ ُِّ ْ ِ ِ ِ ِ ُ  

َّ ما يدلل عليه ما جاء يف أحدث البحوث العلمية عن ]٢٥ :مريم[ ﴾ َِجنيا
َالرطب تقول ِإن فيه مادة قابضة للرحم تساعد عىل الوالدة، وتساعد عىل : ُّ ِ ُِ ُ ًَّ َّ َّ

ُادة ملـَّمنْع النزيف بعد الوالدة، وإن فيه م  نات ـِّيـَّا أن امللـيـٌة، ومعلوم طبـنـِّيـَّ
                            

 .)٤/٥٦٧( اورات الشعراء والبلغاءحمحمارضات األدباء و  )١(
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ِالنباتية تفيد يف  ُ  .َّتسهيل وتأمني عملية الوالدة بتنظيفها للقولونَّ

فالنخلة وإن حصل يف وسط (: -حفظه اهللا-يقول الدكتور املقدم 
ثمرهتا نواة ال خري فيها؛ فإن قيمة الثمرة ال تنقص بسبب النواة، فالتمر 
والبلح الذي يؤكل يكون يف داخله تلك النواة التي ربام ال ينتفع هبا، 

النواة يقدح يف قيمة التمرة أو يف قيمة هذه الثمرة؟ ولكن هل وجود هذه 
كال، كذلك إذا كان مع اإلنسان ال إله إال اهللا؛ فإنه ال يقدح يف إيامنك إن 

 .هـ.أ .)قرصت ببعض املخالفات

ً يا بني ليكن أول يشء تكسبه بعد اإليامن خليال :قال لقامن البنهو  

قعدت يف ظلها أظلتك، وإن ًصاحلا؛ فإنام مثل اخلليل كمثل النخلة، إن 
 . )١(ًاحتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا

 
 

         

 
 

                            
 ).١٠٤( أمثال العرب)  ١(
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 القاسم املشرتك... الصرب والتحمل. 

 مطلق معنى الصرب يفإن من أوجه التقارب، ذاك الشبه الكبري 
  الرياح واجلهدّالنخلة أصرب الشجر وأكثره حتمال عىلوالتحمل، فإن 

وندرة املاء وقلة التعهد، أما غريها من األشجار العظام فتميلها الريح 
تارة، وتقلعها تارة، وتقصف أفناهنا، وال صرب لكثري منها عىل العطش 
كصرب النخلة، ومن عاش يف بلدان جزيرة العرب شاهد ذلك؛ ورأى 

 . حتملها للريح والعواصف وتقلبات املناخ

 ويف ذلك إشارة إىل القدرة اإلهلية املبدعة التي :ثنييقول بعض الباح
 هبذا الطول الفارع، وإعطائها من القدرات  ، تتجيل يف خلق النخلة الباسقة

َ ما جعل من النخل مرضب املثل يف  ،  واخلفية املسترتة ، البينة الظاهرة ِ َ َ
 من ً وفضله دوما عىل غريه ، ًالقرآن الكريم الذي ذكره يف عرشين موضعا

  .  وجعله يف مقابلة غريه من أنواع النباتات ،  والفاكهة أنواع الزروع

 وارتفاعه فوق  ، ثباته يف األرض :فمن القدرات الظاهرة للنخل
 وحتمله للحرارة الشديدة واجلفاف وقوته  ، سطحها، ومقاومته للرياح

 ، وتعدد أشجاره وثامره  ووفرة إنتاجيته حتت أقسى الظروف ، وتعمريه
ًشكال ولونا وطعام وحجام وفائدة ًً ً  وتعدد الفوائد املرجوة من كل جزء  ، ً

 .)١(هـ .أ  . من أجزاء شجرته املباركة

ّحيث حتل أما املؤمن فهو صبور عىل البالء ال تزعزعه رياح النكبات، 

  ويسلم  به املصيبة أو البالء فيعلم أن ذلك كله من عند اهللا تعاىل فريىضبه
                            

 . جملة اإلعجاز العلمي ،بني العلم والقرآن.. معجزة النخيل )  ١(
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أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، بل قد ًويعلم أيضا 
الصرب عىل طاعة اهللا فال ينفك عنها، وال : اجتمع فيه أنواع الصرب الثالثة

َّيمل من تكرارها، والصرب عن معاصيه فهو أبعد الناس عنها مهام تزينت له  ُّ

الثالث مهام أغرته املغريات، أما لشهوات، واعرتضت سبله الشبهات، وا
ِوبرش ﴿ :  املؤملة، قال اهللا تعاىل-تعاىل-دار اهللا ـر عىل أقـفهو الصب ِّ َ َ

َالصابرين  َِّ َ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللاَِِّ وإنا إليه راجعون *ِ َ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ َِّ َّ ِْ َ* 
َأولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك َِ ِ َِ ٌ َ َ َُ َُ َ ْ َ َ َْ ْ ََ ْ ِّ َ ِْ ٌ َ هم املهتدون ِ ُُْ َ ْ ُ ُ﴾          

 .]١٥٧ -١٥٥: البقرة[

ِ قل يا عباد الذين آمنُوا اتقوا ربكم للذين أحسنُوا يف ﴿: وقال تعاىل َ ْ َ َْ َ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ْ ُُ َّ َ

ِهذه الدنيا حسنَة وأرض اهللاَِّ واسعة إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري  ِْ ْ َ ُ َ ْ ََ ِ ُِ َْ َّ َ ُ َ َ َ َ ََ ََ ٌ ٌَّ َّ ْ ُِّ ِ ُِ
ٍسابِح  .]١٠:الزمر[ ﴾ َ

عجبا ألمر املؤمن إن أمره «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال وعن صهيب 
ًإن أصابته رساء شكر فكان خريا : كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن

 .)١(»له، وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له

ومع كل ما تعانيه النخلة من هذه القسوة من شدة احلر أو قوة الريح أو 
 أكلها يف كل حني بإذن أن تؤيتً فإن ذلك ال يثنيها أبدا عن ، املاءندرة

كذلك املؤمن  .رهبا؛ طيبا مشبعا؛ يانع الثمرة وافر الطرح ظليل املوضع
مع ما جيده من البالء أو ضيق الرزق أو قرص ذات اليد أو تطاول األعداء 

 ا سبق ـوفيمي العبودية، ـرف املهام وهـام بأشـيـده عن القـك ال يصـفإن ذل
                            

 ).٢٧٧٧(، والدارمي )٢٩٩٩(، ومسلم )١٨٩٥٩(أخرجه أمحد )  ١(
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إشارة قصرية إىل هذه اللفتة، وإال فإن موارد العلامء يف هذا الباب 
 .ورشوحهم كثرية جدا
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وأنه درجات- تفاوت الشجر والناس يف النفع . 

كلام كمل العبد إيامنه أو قارب من الكامل ارتفعت عند ربه درجته، 
إليامن يتفاوتون يف ً جودة ونفعا فكذلك أهل اوإذا كان النخل يتفاوت

 . اخلري والفضل

ًفمن الظاهر اجليل تفاوت النفع من الناس كسبا أو عدما ، ومع ثبوت ً
هذا بالدليل والربهان الرصحيني، إال أنه يف حديث الباب ما يشري إىل 

» رقهاإن من الشجر شجرة ال يسقط و«:  ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله) من(ذلك، فحرف 
يه داللة عىل مفهوم املخالفة بأن ما سوى النخلة من الشجر للتبعيض، وف

ال يساوهيا يف املنافع، إذ إن الشجر منه ما هو نافع طيب يعود نفعه عىل 
 يف النفع، ومنه ما هو من ذلكاإلنسان والدواب والطري، ومنه ما هو أدنى 

َخبيث ضار يؤذي اخللق، وال ينتفع منه بيشء َُ َ. 

 تعدى نفعه إىل غريه فأعان عىل النوائب وأنفق كذلك البرش منهم من  
يف املعروف وأعطى هللا، ودعا إىل اهللا عىل بصرية، وأمر باملعروف، 
ًوهنى عن املنكر، وأدى احلقوق، وصار مفتاحا لكل خري، مغالقا لكل  ً

 . سلم الناس من رشهيرش، وكان أضعف اإليامن منه أن 

ق واللني واحلرص عىل مع الرف( :يقول الشيخ عبد الكريم اخلضري
ًنفع الناس بقدر اإلمكان، يسعى املسلم جاهدا يف نفع اخللق، وخري 
الناس أنفعهم للناس، وال شك أن هذا النفع املتعدي ال يقدر قدره، ومن 
دل إىل هدى كان له مثل أجر فاعله، فبعض الناس يلقي كلمة يف املسجد 

   بـلـن قـرج مـق، ختـائـقالث دـق، أو ثـبني عوام، يظن أهنا يف مخس دقائ
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ينتفع هبا شخص واحد، ما تتصور كيف تنفع هذا الشخص؟ وكيف يكون 
أثرها يف حياة هذا الشخص؟ فكيف إذا انتفع هبا أكثر من واحد؟ فكيف 

 .)١(هـ .أ) إذا تكرر هذا الفعل من هذا الفاعل أكثر من مرة؟

ثري، فإن كان ومقابل ذلك من مل يكن له يف اخلري رغبة؛ فيفوته خري ك
ًمع ذلك عادما للنصح للعباد، ال يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، وربام 
قصد إرضارهم وغشهم ألغراض نفسية، أو عقائد فاسدة، فقد أيت 
بالسبب األعظم حلصول املرضات وتفويت اخلريات، وكان هذا الذي 
 يصدق عليه أنه مفتاح للرش، مغالق للخري؛ فنعوذ باهللا من رشور أنفسنا

 .)٢(وسيئات أعاملنا

هكذا الناس يتفاوتون يف قرهبم وبعدهم عن دينهم وعن نفعهم 
ًألمتهم؛ فأعظم الشجر نفعا النخلة كام تواترت بذلك األخبار والنصوص 
من القرآن والسنة وأقوال السلف وأهل الطب والزرع، كذلك أعظم 

اته ًالناس نفعا املؤمن الذي حفظ اهللا يف غيبه وشهادته، وصارت حي
 .)٣(خدمة لدينه احلنيف

  فيه َّ، بني)٤(لـخـنـاصا بالـا خـًابـتـ ك:وقد أفرد أبو حاتم السجستاين 
                            

 . من دروس الشيخ املفرغة ؛خباررشح جوامع األ)  ١(
 .   البن سعدي،من كتاب الرياض النرضة)  ٢(
ومن هنا فإن عىل الدعاة اليوم أن يتسابقوا إىل نفع الناس، ودفع املكروه عنهم،  :يقول الربيع املليحى  )٣(

ق فيه الفقر ّوخاصة يف هذا الزمن الذي كثر فيه الكالم، وقل فيه العمل، وظهر فيه الشح واألثرة، وتعان
واجلهل؛ فام أحوج الناس إىل الكلمة احلانية واملواساة الكريمة، واخلدمة اجليدة، والنفع املتعدي، 
َّوبالذات يف هذا العرص الذي مل فيه الناس من جعجعة بال طحني، وعلقت آمال كبرية عىل الدعاة 

 . )٢١٢(جملة البيان العدد . واملصلحني
 .  مطبوع-م  ألبى حات؛كتاب النخلة)  ٤(
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ًفضله وخصائصه وأسامءه، وذكر أبحاثا عديدة مفيدة متعلقة به، قال يف 
، )١(»النخلة سيدة الشجر، خملوقة من طني آدم صلوات اهللا عليه«(: أوله

ْأمل ﴿: ؛ فقال تبارك وتعاىل)ال إله إال اهللا(: لًمثال لقو وقد رضهبا اهللا  َ َ

ًتر كيف رضب اهللاَُّ مثال كلمة طيبة َ ً ً ََ ِّ َ َْ َ َِ َ ََ َ َ  ، )ال إله إال اهللا(: وهي قول ]٢٤:إبراهيم[ ﴾َ
ٍ كشجرة طيبة﴿ ٍَ ِّ ََ َ َ  . وهي النخلة﴾ َ

سيد الكالم، كذلك النخلة سيدة  )ال إله إال اهللا(: فكام أن قول
 .)٢()الشجر

ً مثال عظيام هلذه الشجرة يف كتابه الكريم؛ -تعاىل-د رضب اهللا وق
ٍأمل تر كيف رضب اهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴿: -جل شأنه-فقال  ٍَ ِّ َ َ ِّ َ َْ ً َ ً ً َ ََ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َ

ِأصلها ثابت وفرعها يف السامء  َ َّ ِْ َ َ َ ُْ ٌَ َِ ُ َ تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا و*َ ََ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َِّ َُ ُ ُ ْ ُيرضب اهللاَُّ ُ َِ ْ
َاألمثال للناس لعلهم يتذكرون  َ َُ ْ َّْ َ َ ُ ََّ َ َ ِْ َّ ِ ْومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من * َ ْ َ َِ ٍ ٍ ٍ ٍْ َّ َ َ َُ ِ َِ ََ َ ََ َ َِ ُ

ٍفوق األرض ما هلا من قرار  َ َ َْ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ ِ يثبت اهللاَُّ الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة *ِ ِ َِ ْ َ ِّ َُ َْ َّ َ َِ ِ ِِ ْ َُّ ُ
ْالدن ُيا ويف اآلخرة ويضل اهللاَُّ الظاملني ويفعل اهللاَُّ ما يشاء ُّ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُّ ْْ ََّ ِِ ِ ِِ  .]٢٧ -٢٤:  إبراهيم[ ﴾ِ

فشبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ ألن الكلمة الطيبة تثمر (
 .العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع

 تثمر مجيع األعامل الصاحلة )ال إله إال اهللا(ومما ال شك فيه  أن 
 . ثمرة هذا الكلمةُالظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مرض هللا 

َ﴿أصلها :  قالبويف تفسري عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  ُْ َ

ٌثابت﴾ ِ ِ﴿وفرعها يف السامء﴾ يف قلب املؤمن، )ال إله إال اهللا(:  قولَ َ َّ ِْ َ َُ  :  يقولَ
                            

 .   األثر الوارد يف ذلك ال يثبت)  ١(

 . )٢٧(تأمالت يف مماثلة املؤمن للنخلة )  ٢(
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 .)١()يرفع هبا عمل املؤمن إىل السامء

كلمة طيبة هذا مثل اإليامن، واإليامن الشجرة ( :وقال الربيع بن أنس
الطيبة، وأصلها الثابت الذي ال يزول اإلخالص فيه وفرعه يف السامء 

 .)٢()خشية اهللا

والتشبيه عىل هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة 
باسقة الفرع يف السامء التوحيد يف القلب بالشجرة الطيبة الثابتة األصل ال

علوا، التي ال تزال تؤيت ثمرهتا كلام رفع العمل الصالح، وإذا تأملت هذا 
ًالتشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة يف القلب التي 

فروعها من األعامل الصاحلة صاعدة إىل السامء، وال تزال هذه الشجرة 
ثباهتا يف القلب وحمبة القلب تثمر األعامل الصاحلة كل وقت بحسب 

 .هلا وإخالصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقها ومراعاهتا حق رعايتها

ًواملقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد املؤمن هبا عارفا بمعناها 

ًوحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها، قائ ًام قلبه ولسانه وجوارحه ً
هد أصلها ثبات راسخ يف قلبه، فهذه الكلمة من هذا الشا - بشهادته

وفروعها متصلة مثل النخلة واملؤمن بالسامء وهي خمرجة لثمرهتا كل 
 . وقت

 حدثني أيب، حدثني عمي، حدثني أيب عن أبيه :قال حممد بن سعد

ٍأمل تر كيف رضب اهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴿: عن ابن عباس قوله ٍَ ِّ َ َ ِّ َ َْ ً َ ً ً َ ََ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َ ﴾  

                            
 .)٥/٢١(الدر املنثور  ) ١(

 ). ٩/٢٩( وتفسري بن أبى حاتم ،)١٦/٥٦٨ (الطربيتفرس )  ٢(
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املؤمن، ويعني باألصل الثابت يف األرض والفرع : يعني بالشجرة الطيبة
يكون املؤمن يعمل يف األرض، ويتكلم فيبلغ قوله وعمله : يف السامء

 . السامء وهو يف األرض

ذلك (: ًوقال عطية العويف يف رضب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة
  .)الح يصعد إىل اهللامثل املؤمن ال يزال خيرج منه كالم طيب وعمل ص

 .)١(هـ. أ

: فهي قوله تعاىل: وأما الصفة الرابعة(: : يقول فخر الدين الرازي
َ﴿تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا﴾ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َِّ َُ َُ ُ ْ  فهذه الشجرة أوىل هبذه الصفة من ُ

األشجار اجلسامنية؛ ألن شجرة املعرفة موجبة هلذه األحوال، ومؤثرة 
 ينفك عن املسبب؛ فأثر رسوخ شجرة املعرفة يف حصوهلا، والسبب ال

ِفاعتربوا يا أويل ﴿: يف أرض القلب أن يكون نظره بالعربة كام قال ُ َ ُ ِ َ ْ َ

ِاألبصار﴾ َ ْ َ َ﴿الذين يستمعون : ، وأن يكون سامعه باحلكمة كام قال]٢:احلرش[ ْ ُ َ َِ َِ ْ َّ

ُالقول فيتبعون أحسنه ْ ُ َ َْ َ َ َ َ َِ َّ َ       : الصواب كام قال، ونطقه بالصدق و]١٨ :الزمر[ ﴾ْ
ْ كونوا قوامني بالقسط شهداء هللاَِِّ ولو عىل أنفسُكم﴿ َ ِْ ِ ِ ُِ َْ َ َُ َ ُ َُ َْ َ َ ََّ ْ  .]١٣٥ :النساء[ ﴾ ِ

 .»قولوا احلق ولو عىل أنفسكم«:  وقال 

وهذا اإلنسان كلام كان رسوخ شجرة املعرفة يف أرض قلبه أقوى 
وغل يف هذا الباب فيصري وأكمل كان ظهور هذه اآلثار عنده أكثر، وربام ت

بحيث كلام الحظ شيئا الحظ احلق فيه، وربام عظم ترقيه فيه فيصري ال 
 :   املراد من قولهفهذا هو . يرى شيئا إال وقد كان قد رأى اهللا تعاىل قبله

                            
 ) .٣٤(األمثال يف القرآن )  ١(
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َ﴿تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا﴾  ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َِّ َُ َُ ُ ْ ، وأيضا فام ذكرناه إشارة إىل ]٢٥ :إبراهيم[ ُ
هلامات النفسانية وامللكات الروحانية التي حتصل يف جواهر اإل

األرواح، ثم ال يزال يصعد منها يف كل حني وحلظة وملحة كالم طيب 
 .)١()وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل، كثمرة هذه الشجرة

 

         













                            
 ).  ١٩/٩١(مفاتح الغيب )  ١(
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

    استحباب إلقاء العامل املسألة عىل أصحابه ،
 .؟ ما هيحدثوين...  ليخترب أفهامهم، ويرغبهم يف الفكر واليقظة

َ حضارِ العاملُاختبار َّ ً جملسه بالسؤال يعترب لونا من ألوان التعليم ُ
ًوالتهذيب، وأسلوبا من أساليب رفع اهلمم، وطريقة إلثارة التفكر والتدبر 

ىل وقلقلة رواكد الذهن؛ واختبار الذكاء، وجعل الطالب يتطلعون إ
ًاجلواب، ويفتشون عن املراد واملقصود؛ فطالب العلم أحيانا يصاحبه 
الكسل، ويصيبه امللل، فبادئ أمره يكون كالرشارة املشتعلة التي تيضء 

ً وشيئا حتى ًملن حوهلا، وما يلبث نورها قويا حتى يأخذ يف النقصان شيئا
قها، إن من الشجر شجرة ال يسقط ور«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله والشاهد لذلك . خيفت

 .»حدثوين ما هي؟

 قال حميي السنة أبو حممد احلسني .ٌهذا هنج قرآين: بل إن شئت فقل
باب طرح (: ]هـ٥١٦: ت[بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 

املسألة عىل األصحاب ليخترب ما عندهم من العلم، ثم ساق قوله جل 
ُأنبئوين بأسامء هؤالء إن ك﴿: شأنه ْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ْ َ ِ ِِ ْ َنتم صادقني﴾َ ِ ِ َ ْ ُ  فمن دقق النظر ]٣١: البقرة[ ْ

خاصة ما كان حمله األمر  ملسو هيلع هللا ىلص واصطحب التدبر يف كالم اهللا ورسوله
 .)ُوالتوجيه واإلرشاد انكشفت له السحب عن سامء صافية من هذا املعنى

: ملسو هيلع هللا ىلصوىف السنة أمثلة كثرية عىل هذا األسلوب التعليمي منها قوله 
االستفهام هنا لالستعالم (: :بن عثيمني قال ا. »أتدرون من املفلس؟«

ِالذي يراد به اإلخبار؛ ألن املستفهم تارة يست فهم عن جهل، وال يدري ُ
َ وتارة يستفهم لتنبيه املخاطب ملا يلقى إليه أو لتقريرفيسأل غريه ْ َُ   .)احلكم َ
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 .)وهذا سؤال إرشاد ال استعالم(: يـوقال الطيب

أرأيتم لو أن هنرا «: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ق: قال ومنه ما رواه أبو هريرة 
. »بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟

فذلك مثل الصلوات اخلمس يمحو «: قال. ال يبقى من درنه يشء: قالوا
 .)١(»اهللا هبا اخلطايا

َأال أخربكم بام ي«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :وعنه قال َ ْ ُِ ُ ِ ْ ُ َمحو اهللاَُّ به اخلَ ُْ ِ ِ َطايا، ْ َ

ِويرفع به الدرجات َِ ُ َ ََ َّْ ِ ِ؟ إسباغ الوضوء َ ُ ُ َْ ُ ْ ِعىل املكارهِ ِ َ َْ َ َ، وكثرة اخلطا إىل َ َِ َ ْ ُْ َُ َ
ُاملساجد ، وانتظار الصالة فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط َ َ ُ َ َ َ ََْ َ َّ َِّ ُ ِّ ُ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ«)٢(. 

بخاري ولقد توارد النقل عن كثري من األئمة أن من مجلة ما امتاز به ال
ًدقة نظره يف ترصفه يف تراجم أبوابه؛ حيث بوب بابا بعنوان باب طرح : (َّ

 ).اإلمام املسألة عىل أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم

 معنى طرح املسائل عىل التالميذ لرتسخ يف القلوب :قال املهلب
 .وتثبت؛ ألن ما جرى منه يف املذاكرة ال يكاد ينسى

أن يف هذا احلديث من الفوائد : :ر َّوقد بني احلافظ ابن حج
 .)٣()ِّاستفسار الشيخ تلميذه؛ ليخترب ما عنده، ويبني له ما يشكل عليه منه(

                            
قم ، ر١/٤٦٢(، ومسلم )٥٠٥، رقم ١/١٩٧(، والبخاري )٨٩١١قم ، ر٢/٣٧٩(أخرجه أمحد )  ١(

، رقم ١/٢٨٣(، والدارمي )٤٦٢، رقم ١/٢٣٠(، والنسائي )٢٨٦٨، رقم ٥/١٥١(، والرتمذي )٦٦٧
١١٨٣( 

، رقم ٢/٢٣٥(، وأمحد )١٩٩٣، رقم ١/٥٢٠(، وعبد الرزاق )٣٨٤، رقم ١/١٦١(أخرجه مالك  ) ٢(
، )١٣٩م ، رق١/٩٤(، والنسائي )٥١، رقم ١/٧٢( والرتمذي ،)٢٥١، رقم ١/٢١٩(، ومسلم )٧٢٠٨

 ).٥، رقم ١/٦(ابن خزيمة : اًوأخرجه أيض). ١٠٣٨، رقم ٣/٣١٣(وابن حبان 
  ).١١/٣٤٠(رشح صحيح البخاري )  ٣(
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قال حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين 
فأما رمي (: : )هـ ٧٦٣: ت(املقديس الراميني ثم الصاحلي احلنبيل 

 ما عندهم ه من الطلبة ليختربالشيخ املسألة بني أصحابه ومن حيرض
شجرة ال ترمي ورقها هي مثل املؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص طرح النبي«فحسن حلديث 

: ملسو هيلع هللا ىلص أهنا النخلة ومل يتكلم فقال النبي بوأنه وقع يف نفس ابن عمر 
ثم إن أصاب واحد وأخطأ غريه جاز مدح . متفق عليه» هي النخلة

ان األوىل املصيب لتزداد رغبته وحرصه وجيتهد أيضا املخطئ، وإن ك
 .)١()تركه

ال حيصل العلم إال بأدب، واآلن جتد أن الرتبية الكمية غطت عىل ( 
  الرتبية النوعية؛ هذا الكم الكبري اهلائل الذي يتبع هذه الصحوة املباركة 

يتعلمون األدب   ال يصحبه كبري أدب، وقد كان الصحابة -مع األسف-
ْمن النظر إىل سمت النبي   يتعاهدهم -لصالة والسالمعليه ا-، وكان ملسو هيلع هللا ىلصَ

ًيف ذلك، وكان يرتك هلم الفرصة أن يناظر بعضهم بعضا أمامه، ثم هو 
ٌّيصوب أو يسكت، فسكوته دال عىل استقامة األمر عىل اجلهتني، أو إذا  ِّ

 . )ِّأخطأ أحدهم كان يعقب عليه

ً فمثال يف حديث أيب هريرة الذي رواه الشيخان وابن حبان وغريهم، 

ٍلف رجل من رجل ألف دينار، فقالتس«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  كفى : قال. ٍائتني بكفيل: ٌ
. صدقت: قال. ًكفى باهللا شهيدا: قال. ائتني بشهيد: ًباهللا كفيال، فقال

  فلام -مدة زمنية: يعني-فأعطاه األلف دينار يتاجر هبا يف البحر عىل أجل 

                            
 ).٢/٧٦(داب الرشعية واملنح املرعية اآل)  ١(
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حان موعد الوفاء، وجاء الرجل املدين باأللف دينار حتى يؤدهيا إىل 
ٍصاحبه، وكان بينهام بحر، فحيل بينهام، ثم إن الرجل وضع األلف دينار 

يف خشبة وقذف هبا يف البحر، وذلك ملا عجز أن يصل إىل صاحبه، 
َّرب جعلتك كفيال ووكيال فأوصل هذا الدين إىل صاحبه، ورمى : وقال ً ً ّ

باخلشبة يف البحر، وصاحبه عىل الشاطئ اآلخر ينتظر أي مركب، فلام مل 
آخذها استدفئ هبا أنا : ًد ووجد خشبة تتأرجح أمامه يف البحر قالجي

ٍوعيايل، فأخذها وانطلق إىل داره، فلام وصل إىل الدار رضهبا بقدوم، 
: فإذا بالرصة تنزل من اخلشبة، ففتحها فإذا برسالة من املدين إىل صاحبه

ًوبعد ذلك انتظر الرجل مركبا حتى . إنني عجزت عن الوصول إليك
ما منعني أن : ٍا، فركب وذهب إىل صاحبه بألف دينار أخرى، فقالوجده

ٍآيت إليك يف املوعد إال أنني مل أجد مركبا، وهذا أول مركب أجده، قال ً :
ًهل أرسلت إيل شيئا؟ قال ارجع : فقال!! أقول لك هذا أول مركب: َّ

 . »ًراشدا؛ فقد أدى اهللا عنك

 . »يلكفقد أدى عنك وك«: ويف رواية ابن حبان قال

قد رأيتنا تتعاىل أصواتنا عند (: الشاهد من احلديث قال أبو هريرة
هم يتناظرون فيام بينهم من أكثر . )أهيام آمن من صاحبهملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .)١(ًإيامنا من اآلخر

 *: وال أظن أن أبا (: ّقال بعض رشاح صحيح مسلم املعارصين
  النبي  وإنام لعلمهام أنذلكا عن اجلواب ألهنام مل يعلام امتنع بكر وعمر

                            
 .من صحيح البخاري) كتاب العلم( عىل يمن رشح العالمة احلوين)  ١(
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رين، أو بعض ـام احلاضـهـث أفـحـذا السؤال ليستـرح هـا طـمـإنملسو هيلع هللا ىلص  

ًاحلارضين؛ ولذلك ربام يسأل عامل سؤاال يف جملس من املجالس، 

وفيه من أهل العلم من فيه، فإذا أراد أحد أهل العلم أن جييب عىل 

 قصدت أن يتعلم من أنت تعلم أين ما قصدتك، وإنام: السؤال قال السائل

قصدت أن جييب غرباء أهل املسجد وعامة أهل : ًمل يكن متعلام، يعني

ًاملجلس، وأما أنت فيقينًا أنك تعلم ذلك، وأن هذا السؤال ليس موجها 
        إليك؛ ولذلك ال يسمع منه اإلجابة، فربام يكون كبار أصحاب النبي 

 السب؛ فعبد اهللا بن عمر  امتنعوا عن ذلك هلذا-عليه الصالة والسالم-

 إنام فهم أهنام مل جييبا، أو أن الكبار مل جييبوا عن هذا السؤال؛ ب

فاستحيا ألهنم مل جييبوا، كام أنه استحيا أن يتقدم بني يدي كبار الصحابة 

 .أ هـ .)باجلواب

والظاهر أن هذا الكالم فيه نظر وليس عليه دليل ؛ فقد جاء يف بعض 

إن مثل املؤمن مثل شجر ال يسقط «: قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا طرق احلديث أن رسول 

هي : فقالوا وقالوا، فلم يصيبوا، وأردت أن أقول: قال. »ورقها، فام هي؟

 .)١(»هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصفاستحييت، فقال النبي . النخلة

وهذا لفظ عام يعم مجيع . »فوقع الناس يف شجر البوادي«: وقال

 بعض الروايات الصحيحة ًاحلارضين، ومل يستثن منه أحدا، وما ورد يف

 كلام ثم سكتا، وال ـل؛ فقد يكونا تـيـمن سكوت أيب بكر وعمر ليس فيه دل

                            
 .: وصحح إسناده شعيب األرناؤوط) ٤٨٥٩(هبذا اللفظ أخرجه أمحد يف املسند )  ١(
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 عدم معرفتهام يف هذا املوطن هبذه املسألة مع حفظ بيضريمها 

ّحقهام يف الفضل والسبق والعلم، وهذا هو الذي فهمه كثري من رشاح 
 . احلديث
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اس خري النخل ما زاد عمره وطابت ثمرته وخري الن
 .من طال عمره وحسن عمله

ال يتعطل النفع من النخلة أو يقل عطاؤها بطول عمرها، بل قد ورد عن 
بعض السلف ما يدل عىل طيب ثمرها بطول عمرها، وفيه يقول ابن القيم 

رها،  كلام طال عمرها ازداد خريها وجاد ثم-النخلة: أي-إهنا (: :
 .)١()وكذلك املؤمن إذا طال عمره ازداد خريه وحسن عمله

من شأن املؤمن االزدياد والرتقي إىل مقام القرب من ربه؛ فيكتسب يف 
ِّطول األيام ما يقربه إىل مواله ويوصله إىل رضاه؛ فقد روى عبد اهللا بن 

من طال عمره «: يا رسول اهللا من خري الناس؟ قال: أن أعرابيا قال: برس
 .)٢(»وحسن عمله

ُفالسنة شجرة، والشهور فروعها، واأليام (: ائد يف الفو:يقول  َ
أغصاهنا، والساعات أوراقها، واألنفاس ثمرها فمن كانت أنفاسه يف 

ثمرته حنظل، وإنام طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت يف معصية ف
 حلو  يوم املعاد فعند اجلداد يتبني-أوان قطع ثمر النخل-يكون اجلداد 

الثامر من مرها، واإلخالص والتوحيد شجرة يف القلب فروعها األعامل، 
 ارـمـا أن ثـمـرة، وكـا طيب احلياة يف الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخـوثمره

                            
 ).٢٣٢(اح دار السعادة مفت)  ١(
، ٤/٥٦٥(، والرتمذي )٥٠٩، رقم ١٨٢(، وعبد بن محيد )١٧٧٣٤، رقم ٤/١٩٠(أخرجه أمحد )  ٢(

 وأخرجه ).٦٦رقم ، ٩/٨٣(، والضياء )٦٣١٨، رقم ٣/٣٧١(والبيهقي . حسن غريب: وقال) ٢٣٢٩رقم 
، وابن قانع )١٤٤١، رقم ٢/١١٨ (، والطرباين يف األوسط)٣٤٤٢٠، رقم ٧/٨٩(ابن أبى شيبة : ًأيضا

 ).٩/٥١(، وأبو نعيم يف احللية )٢/٨١(
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اجلنة ال مقطوعة وال ممنوعة فثمرة التوحيد واإلخالص يف الدنيا
.)١()كذلك

ما يرى أهل الشيب منوهذا مشاهد؛ فإن املؤمن ليفرح أشد الفرح عند
َاملسلمني تلهج ألسنتهم بقراءة القرآن وذكر اهللا، وأوقفوا أنفسهم
وأوقاهتم عىل طاعة اهللا والتزود من النوافل والقربات، وأعرضوا عن

.ملذات الدنيا وحطامها

َّوإنه ليحزن أشد احلزن عندما يرى من بلغ الستني أو السبعني أو
ً يف املعايص، متلهفا وراء الدنيا، متأثرا بمنًالثامنني من املسلمني غارقا

َّال يفكر يف املوت وماذا أعد له، وال! ًهو أصغر منه، مقلدا له يف منكراته
َّيف اآلخرة وماذا قدم هلا، أمد اهللا يف عمره وأمهله لعله يرجع ويتوب
فيغتنم ما بقي من عمره بعد أن ضيع شبابه وأهدر أوقاته، قبل أن ال تكون

.جةله ح

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن طلحة بن عبيد اهللا أن رجلني قدما
ًوكان إسالمهام مجيعا، فكان أحدمها أشد اجتهادا منملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللا  ً

اآلخر، فغزا املجتهد منهام فاستشهد، ثم مكث اآلخر بعده سنة، ثم
ام،فرأيت يف املنام بينا أنا عند باب اجلنة إذ أنا هب: تويف، قال طلحة

فخرج خارج من اجلنة فأذن للذي تويف اآلخر منهام، ثم خرج فأذن
فأصبح. ارجع فإنك مل يأن لك بعد: َّللذي استشهد، ثم رجع إيل فقال

وحدثوهملسو هيلع هللا ىلص  فبلغ ذلك رسول اهللا ،كـ فعجبوا لذل،طلحة حيدث به الناس

.)١٦٤(الفوائد )  ١(

وقد
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يا رسول اهللا، هذا كان: فقالوا» من أي ذلك تعجبون؟«: فقال، احلديث

فقال!! نة قبلهًد الرجلني اجتهادا، ثم استشهد ودخل هذا اآلخر اجلأش

وأدرك«: قال. بىل: قالوا.»أليس قد مكث هذا بعده سنة؟« :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

قال. بىل: قالوا» رمضان فصام وصىل كذا وكذا من سجدة يف السنة؟

.)١(فام بينهام أبعد مما بني السامء واألرض ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يا رسول اهللا، أي الناس خري؟: ًأن رجال قال: أيب بكرةا عن ًوروى أيض

من طال«: فأي الناس رش؟ قال: قال. »من طال عمره وحسن عمله«: قال

.)٢(»عمره وساء عمله

وأخرج اإلمام أمحد والنسائي يف عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن

:سلموا قالفأملسو هيلع هللا ىلص ًأن نفرا من بني عذرة ثالثة أتوا النبي : عبد اهللا بن شداد

فكانوا عند طلحة،: قال. أنا: قال طلحة. »من يكفينيهم؟«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

ثم بعث بعثا آخر،: ًبعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال ملسو هيلع هللا ىلصفبعث النبي 

:ثم مات الثالث عىل فراشه، قال طلحة: فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال

يت امليت عىلفرأيت هؤالء الثالثة الذين كانوا عندي يف اجلنة، فرأ

دـشهـذي استـه، ورأيت الـشهد أخريا يليـت الذي استـه أمامهم، ورأيـفراش

.أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي عن طلحة وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه)  ١(

.حسن صحيح: وقال) ٢٣٣٠، رقم ٤/٥٦٦(، والرتمذي )٢٠٤٣١، رقم ٥/٤٠(د أخرجه أمح)  ٢(
،)٦٣١٧ ، رقم٣/٣٧١(والبيهقي . صحيح عىل رشط مسلم: وقال) ١٢٥٦، رقم ١/٤٨٩(واحلاكم 

، ٢/٣٩٨(، والدارمي )٣٤٤٢٤، رقم ٧/٩٠(، وابن أبى شيبة )٨٦٤، رقم ١١٦(الطياليس : ًوأخرجه أيضا
، وىف الصغري )٥٤٤٩، رقم ٥/٣٢٧(، والطرباين يف األوسط )٣٦٢٣، رقم ٩/٩٢(، والبزار )٢٧٤٢رقم 

.)إسناده جيد(): ١٠/٢٠٣( ، قال اهليثمي)٨١٨، رقم ٢/٨١(
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فذكرت ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي : فدخلني من ذلك، قال: أوهلم آخرهم، قال

ما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا : له، قال

؛ وهتليله؛هـحـيـ وتسب؛هرـيـكبـر تـثـ يك؛المـن يعمر يف اإلسـؤمـاهللا من م

.)١(» وحتميده

         

لطلحة حديث رواه ابن ماجه يف ): ١٠/٢٠٤(، قال اهليثمي )١٤٠١، رقم ١/١٦٣(أخرجه أمحد )  ١(
عن عبد اهللا بن شداد : أبو يعىل والبزار فقاالالتعبري غري هذا، رواه أمحد فوصل بعضه وأرسل أوله، ورواه 

).١٠٤، رقم ٦٥(وعبد بن محيد . عن طلحة فوصاله بنحوه، ورجاهلم رجال الصحيح
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ًء ال حيت ورقها صيفا وال شتاءشجرة خرضا ً ّ.

إن من الشجر شجرة«: جاء يف رواية عند البخاري يف صحيحه
.)١(احلديث. »...خرضاء

ةُ عىل أن دوام اخلرضة يف الشجرة يدل عىل النرض العقالءأمجع
والبهجة، واستمرار احلياة والتجدد، ورجاء اخلري؛ فبقاؤها عىل هيئتها
يدل عىل كامل لباسها وزينتها طوال العام، وال تفوت املؤمن هذه
ِالصورة، فهو متجدد يف نيته، مقبل بوجه طلق نرض عىل ربه، ليس له َ

وجه يف الرخاء يطغى فيه ويغفل، ووجه يف الشدة والرضاء يقبل: وجهان
.فيه ويتذكر

تلقاه العام بعد العام وهو عىل كلمة واحدة،(: :يقول احلسن 
.هـ أ.)وعىل نية واحدة، وعىل عمل واحد، أما املنافق فيتلون

وهو يف صدقه يعبد ربه يف الرخاء والشدة، يف املنشط واملكره، يف
عرسه ويرسه؛ فهو متزين بلباس التقوى، يعبد ربه حتى يأتيه اليقني؛

.ته معمورة بام يناسبها، لكل ساعة من عمره وظيفتهفأوقا

ُوذاكر اهللا يف الغافلني كمثل شجرة خرضاء يف«: ُوقد روي يف األثر
.ابن عدي يف الكامل، ويف رفعه ضعفأخرجه . )٢(»وسط شجر يابس

رةـجـل شـثـمـوق كـر اهللا يف السـل ذاكـثـم«: وعن محيد بن هالل، قال

يف والبزار ) ١٣٢٩٣( والطرباين يف الكبري )٦١٢٢(رواه البخاري يف صحيحه : صحيح هبذه الزيادة)  ١(
). ١٧٥٥(أبو نعيم يف أخبار أصبهان ، و)١٧٢٩(البحر الزخار 

، وهو ضعيف جدا )٦/١٨١(، وأبو نعيم يف  احللية )٦/٦٧( ابن عدي يف الكامل، ً:أخرجه مرفوعا)  ٢(

. )منكر احلديث(: يف سنده عمران القصري قال فيه البخاري
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كمثل(: ووجه الشبه يف قوله:  قال العينى)١(»خرضاء وسط شجر ميت
.)٢( كثرة خريها)شجرة خرضاء

         

).٢/٢٥٢(أخرجه أبو نعيم يف احللية )  ١(
.عمدة القاري لبدر الدين العيني احلنفي)  ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

الرقة واللني، بجامعقلب املؤمن كقلب النخلة . 

َّقلب النخلة هو اجلامر، وهو الذي يكون يف أصول العسب، وهو  ُ
ُشحم : امراجل(: ]العني[حلو أبيض لني رقيق، قال اخلليل بن أمحد يف  َ

ٍالنخل الذي يف قمة رأسه، تقطع قمته ثم يكشط عن مجارة يف جوفها  ِ ِ ِ ِّ ُ ُ ُ
ُبيضاء كأهنا قطعة سنام ضخمة، رخصة تتفتت بالفم، تؤكل بالعسل ِ َ ٌ ُُ َّ ٍ َ َّ()١(. 

إن قلبها من أطيب القلوب وأحالها، وهذا أمر ( :: قال ابن القيم
 .)٢()من أطيب القلوبخصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب املؤمن 

وقد ثبت يف هذا الباب ما أخرجه أمحد ومسلم من حديث عياض بن 
: وأهل اجلنة ثالثة«: ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة املؤمنني من أهل اجلنة فقال  محار 

ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، 
 .)٣(»وعفيف متعفف ذو عيال

 أبواب الرب، -للمؤمن: أي-له وفتح ( :: يقول املال عيل القاري
 ]رقيق القلب لكل ذي قربى[عىل الصغري والكبري، :  أي]رجل رحيم[و

 .)ًلكل مسلم عموما:  أي]مسلم[ًخصوصا، و

يرق قلبه، ويرحم لكل : أي(): رحيم (:ً مفرسا لقوله: قال الطيبي 
 .هـ ا.)من بينه وبينه حلمة القرابة أو صلة اإلسالم

 ي اخلارج، ـودها فـر وجـة يظهـيـعلـة فـفـم صـيـرحـلراد باـوالظاهر أن ي

                            
 ).٦/١٢٢(كتاب العني )  ١(
 ).٢٣٢(مفتاح دار السعادة )  ٢(
: ًأخرجــه أيــضاو، )٢٨٦٥ رقــم ٤/٢١٩٧(مــسلم و، )١٧٥١٩رقــم ٤/١٦٢( أخرجــه اإلمــام أمحــد  )٣(

 ).٩٨٧ رقم ١٧/٣٥٨(الطرباين 
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وبالرقيق صفة قلبية سواء ظهر أثرها أم ال، والثاين أظهر؛ فيكون باعتبار  
القوة واألول باعتبار الفعل، ويمكن أن تتعلق رمحة الرحيم إىل املعنى 
األعم من اإلنسان واحليوان الشامل للمؤمن والكافر والدواب فيكون 

 .)١(الثاين

 

         

                            
 ).١٤/٢٤٤(مرقاة املفاتيح )  ١(
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رضب األمثال رضورة. 

يف رضب األمثال زيادة إفهام وتذكري وتصوير للمعاين؛ وذلك ألن 
املعاين العقلية املحضة قد ال يقبلها احلس واخليال والوهم، فإذا ذكر ما 
يساوهيا من املحسوسات ترك احلس واخليال والوهم تلك املنازعة، 

ول عىل املحسوس، وحصل به الفهم التام والوصول إىل وانطبق املعق
 .)١(املطلوب

واهللا سبحانه رضب األمثال للناس (: : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
يف كتابه ملا يف ذلك من البيان، واإلنسان ال يرى نفسه وأعامله إال إذا 
مثلت له نفسه بأن يراها يف مرآة، ومتثل له أعامله بأعامل غريه؛ وهلذا 

ٌإن هذا أخي له تسع ﴿ :بقول أحدمها رضب امللكان املثل لداود  ُْ ِ َِ َ َ ََّ ِ

ِوتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب  َ ْ َ َ ٌ ً َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َْ َ ٌ َ َ ََ ْقال لقد * ِْ َ ََ َ

ِظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه﴾ ِ ِِ َِ َ َْ ِ َ ََ َ ُ َِ َ  . ]٢٤، ٢٣: ص[ َ

ا يظهر به احلال، وهو القياس العقيل الذي هيدي به ورضب األمثال مم
ْ﴿ولقد رضبنا للناس يف هذا القرآن من : اهللا من يشاء من عباده؛ قال تعاىل ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ََ ِ ِ َّ َ َ َ ْ

َكل مثل لعلهم يتذكرون﴾ َ َُ ْ ََّ َُ َ ُ ََّ َ  ب ملا كان حديث عبد اهللا بن عمر ]٢٧ :الزمر[ ٍِّ
ب هنا عقد فصل نبني فيه أمهية مبناه يف األصل عىل رضب املثل ناس

 .)٢()رضب األمثال يف القرآن والسنة

لقد قرر غري واحد من العلامء أن من أعظم دالئل اإليامن التي اشتمل 
 ه ـه، وتستبني تفاصيلـتـقـقيـضح حـتـال التي هبا تـرآن رضب األمثـعليها الق

                            
 ).١٩/١٢٠(تفسري الرازي )  ١(
  ).    ٣٤٧ ،٢/٣٤٦(منهاج السنة النبوية )  ٢(
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 .وشعبه، وتظهر ثمرته وفوائده 

ًء يشبه قوال يف يشء آخر بينهام واملثل هو عبارة عن قول يف يش

مشاهبة لتبيني أحدمها من اآلخر وتصويره، وال ريب أن رضب األمثال 
 .مما يأنس به العقل، لتقريبها املعقول من املشهو

اعلم بأن رضب األمثال ملن (: قال احلكيم الرتمذي يف مقدمة كتابه

 رضب غاب عن األشياء وخفيت عليه األشياء؛ فالعباد حيتاجون إىل

ًاألمثال ملا خفيت عليهم األشياء؛ فرضب اهللا هلم مثال من عند أنفسهم ال 

من عند نفسه؛ ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من ال خيفى عليه يشء يف 

األرض وال يف السامء فال حيتاج إىل األمثال، تعاىل اهللا عن ذلك علوا 

ال مثل له وال ًكبريا، فال جرم ما رضب األمثال من نفسه لنفسه، وكيف و

َفال ترضبوا هللاَِِّ األمثال﴿: -جل ذكره-شيبه له؛ فلذلك قال  َْ َ َْ َ ُ ِ ْ  .]٧٤ :النحل[ ﴾َ

فاألمثال نموذجات احلكمة ملا غاب عن األسامع واألبصار لتهدي 
 .النفوس بام أدركت عيانا

فمن تدبري اهللا لعباده أن رضب هلم األمثال من أنفسهم حلاجتهم إليها 
فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسامعهم الظاهرة فمن عقل ليعقلوا هبا 

ُوتلك األمثال ﴿:  يف كتابه عاملا لقوله تعاىل-تعاىل-األمثال سامه اهللا  ْ َْ ْ َ َ ِ َ
َنرضهبا للناس وما يعقلها إال العاملون ُِ ِ َِ َ ْ َ َْ َّ ُِ َ َ ُِ َّ ِ ْ  .)١()]٤٣ :العنكبوت[ ﴾َ

 .)٢(مثالاعقلوا عن اهللا األ: وروى عن قتادة أنه كان يقول
                            

 ).١٥(السنة ال من الكتاب واألمث)  ١(
 ).٥/٢٦(كام يف الدر املنثور للسيوطي رواه ابن أيب حاتم )  ٢(
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عىل بضعة وأربعني ] أي القرآن[وقد اشتمل منها (:: وقال ابن القيم
لست : مثال، وكان بعض السلف إذا قرأ مثال مل يفهمه يشتد بكاؤه ويقول

 .)١()من العاملني

: 

ٌويرضب اهللاَُّ األمثال للناس واهللاَُّ بُكل يشء عليم﴿: قوله تعاىل ِْ َ ٍْ
ْ َ َِّّ َ ِْ َِ ُ َ َِ ِ َ ، ]٣٥:رالنو[ ﴾َ

ِفأما الزبد فيذهب جفاء وأما مـا ينفـع النـاس فيمُكـث يف األرض ﴿: وقال  َ َْ ْ َ َّ ً َّْ ِ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََّ ْ َ َ ُ َّ
َكذلك يرضب اهللاَُّ األمثال َْ َْ َ ُ َِ ْ َ ِ َّتؤيت أكلها كل ﴿: ، وقال تبارك وتعاىل]١٧:الرعـد[ ﴾َ َُ َُ ُ ِ ْ ُ

ْحــني بــإذن رهبــا ويــرضب اهللاَُّ األم َ ِّ ََ ْ ُ َ َِ ِْ ِ ِْ ِ َثــال للنــاس لعلهــم يتــذكرونٍ َ َُ َّْ َ َ ُ ََّ َ َِ َّ ، ]٢٥:إبــراهيم[ ﴾ِ
ْوسَكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لُكم كيف فعلنـا هبـم ﴿: وقال ْ َّ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َ َ ْْ َ َ ََّ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ََ َ َ ْ َُ ِ ِِ ِ

َورضبنا لُكم األمثال ْ ََ ْ َُ َ ْ ََ َوكال رضبنا له األمثال﴿: ، وقال]٤٥:إبراهيم[ ﴾َ ْ ََ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ وكـال تربنـا ُ َْ َّ ُ َ
ًتتبــريا ِ ْ َّوتلــك األمثــال نــرضهبا للنــاس ومــا يعقلهــا إال ﴿ :، وقــال]٣٩:الفرقــان[ ﴾َ ُ ُ ْ ِْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ِْ َّ ِ ْ َ َ َ َ

ــاملون َالع ُِ َ ــوت[ ﴾ْ ــال]٤٣:العنكب ــم ﴿: ، وق ــاس لعله ــرضهبا للن ــال ن ــك األمث ْوتل َ ُ ُْ َ ََّ َ ُ ْ ِْ َّ ِ ِِ ْ َ َ َ َ

رون َيتفكَّ َُ َ  .]٢١:احلرش[ ﴾َ

وبني يف موضع آخر أن : : حممد األمني الشنقيطي/قال العالمة
احلكمة يف رضبه لألمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا اليشء بنظريه، 

رون﴿: وهو قوله َوتلك األمثال نرضهبا للناس لعلهم يتفكَّ َ َُ ْ َ ُ َْ ََ ُ َ ََّ َ ُ ْ ِْ َّ ِ ِِ ْ َ ، ]٢١ :احلرش[ ﴾َ
َّويرضب اهللاَُّ األمثال للن﴿: ونظريه قوله ِ َ َْ ْ َ ُ َ َِ َاس لعلهم يتذكرون﴾ْ َُ َّْ َ َ ُ ََّ َ  .]٢٥ :إبراهيم[ ِ

 يف موضع آخر أن األمثال ال يعقلها إال أهل العلم، وهو قوله َّوبني
َ﴿وتلك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال العاملون﴾: تعاىل ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َّ ُ ُ ْ ِْ َ َ ُ ِْ َّ ِ ْ َ َ  .]٤٣:العنكبوت[ َ

                            
 ).٩(الكافية الشافية البن القيم )  ١(
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ًجيعله اهللا سببا هداية لقوم  يف موضع آخر أن املثل املرضوب َّوبني
ُ﴿فأما الذين آمنوا : ًفهموه، وسببا ضالل لقوم مل يفهموا حكمته، وهو قوله َ ََّ َ ِ َّ َ َ

ًفيعلمون أنه احلق من رهبم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اهللاَُّ هبذا مثال  َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ َّ ْ ِّ َ َ ُِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َُ َّ ََ ِ ِ ُّ َّ

ًيضل به كثريا 
ِ َِ ِ ُّ ِ َوهيدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني﴾ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُِّ ِ ِِ ُ َ ََ ًَ  .]٢٦: البقرة[ َْ

ً يف موضع آخر أنه تعاىل ال يستحيي أن يرضب مثال ما ولو كان َّوبني

فام هو أصغر منها؛ ألنه يفوقها : املثل املرضوب بعوضة فام فوقها، قيل
َإن اهللاََّ ال  ﴿:  هو قولهفام هو أكرب منها،: فام فوقها أي: يف الصغر، وقيل َّ ِ

ْيستحيي أن َ ِ ْ ََ ً يرضب مثال ما بعوضةْ ً ََ ُْ َ َ ََ َ ؛ ولذلك رضب املثل ]٢٦: البقرة[ ﴾ ِ
ِ﴿ مثل الذين اختذوا من دون اهللاَِّ أولياء كمثل العنَكبوت : بالعنكبوت يف قوله ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ْ َْ ْ َّ ُِ َ ُ ََ َ ََ ََ َّ

ُاختذت بيتا وإن أوهن البي ُ َ ْ َ ْ َْ َ َ َّ َِ ً ْ َ َوت لبيت العنَكبوت لو كانوا يعلمون﴾َّ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ْ َُ َ ِ ِْ ُ 
ًكمثل احلامر حيمل أسفارا﴿: ، ورضبه باحلامر يف قوله]٤١:العنكبوت[ ْ ْ َ ََ ْ ََ ُ ِ َِ ِ ِ َ﴾ 

ْ﴿ فمثله كمثل الَكلب إن حتمل :  اآلية، ورضبه بالكلب يف قوله]٥:اجلمعة[ ْ ْ ُِ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ََ ُ
َعليه يلهث أو ترتكه ي ُ ْ َ َ ْْ ُ ْ َ َ ْ ْ َِ ْلهث ﴾َ َ ، إىل غري ذلك، والعلم عند اهللا ]١٧٦: األعراف[ ْ

 .)١(تعاىل

ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الرشيعة، واملثل 

أعون يشء عىل البيان، ويف رضب األمثال من تقرير املقصود ما ال 

خيفى؛ إذ الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجليل، والشاهد بالغائب، وقد 

 .)٢( يف القرآن ويف سائر كتبه من األمثالأكثر تعاىل

                            
 ).٥/٢٦(أضواء البيان )  ١(

 ).٤٨٨، ١/٤٨٧(الربهان يف علوم القرآن )  ٢(
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وختصيص أهل العلم بتعقلها يدل عىل علو قدرها، فأهل العلم هم 
أهلها الطالبون هلا املدركون ألمهيتها، واملتدبرون هلا واملنتفعون هبا، 
ًومن جهة أخرى فإن من علمها واعتنى هبا كان ذلك دليال عىل علمه  ِ

 .وفقهه

َ﴿ وما يعقلها  (: يف قوله تعاىل:ن السعدي قال الشيخ عبد الرمح ْ َ َُ ِ َ
َإال العاملون﴾ ُِ َ ْ َّ ، وهذا مدح لألمثال التي يرضهبا، وحث عىل ]٤٣ :العنكبوت[ ِ

تدبرها وتعقلها، ومدح ملن يعقلها، وأنه عنوان عىل أنه من أهل العلم، 
فعلم أن من مل يعقلها ليس من العاملني، والسبب يف ذلك أن األمثال 

 يرضهبا اهللا يف القرآن إنام هي لألمور الكبار، واملطالب العالية، التي
واملسائل اجلليلة، فأهل العلم يعرفون أهنا أهم من غريها؛ العتناء اهللا 
هبا، وحثه عباده عىل تعقلها وتدبرها؛ فيبذلون جهدهم يف معرفتها، وأما 

؛ ألنه مالعلِمن مل يعقلها مع أمهيتها فإن ذلك دليل عىل أنه ليس من أهل 
إذا مل يعرف املسائل املهمة فعدم معرفته غريها من باب أوىل وأحرى؛ 

 .)١()وهلذا أكثر ما يرضب اهللا األمثال يف أصول الدين ونحوها

: بالغة التصوير األديب يف رضب املثل( :عيل صبح/ ويقول الدكتور
جاء احلديث الرشيف عىل سبيل رضب املثل من الواقع الذي يعيش فيه 

إلنسان؛ فقد مجع يف املثل بني النخلة وما يتعلق هبا من الثامر واجلريد ا
ِوالليف، والساق ودوام اخلرضة طوال العام، واإليواء إىل ظلها وقاية من  ِ
ِاحلر وحالوة الثمر، وتسرتيح األذن إىل حفيف السعف واجلريد وغريها ُ 

                            
 ).٦/٨٩(لرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكريم ا)  ١(
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مل اخلري،  مما هو مألوٌف، وبني املسلم وما يصدر عنه من الطاعات وع
ِواألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكالمها يشبه اآلخر يف دوام  ُ

 .االنتفاع وعمومه

ُلكن الشأن يف رضب األمثال أن يكون املشبه به هو املحس يف 
ُالواقع كالشجرة هنا، ويكون املشبه هو املسلم، حتى تتجسم املعاين 

ٍاملجردة يف صورة حمسوسة تدرك بجميع احلواس، وهي ُ شجرة ُ
ُالنخيل، فهي هنا تقديرا يف موقع املشبه هنا؛ ألهنا أقرب إىل الفهم من  ً

 .املعاين املجردة يف املسلم وهو املشبه

ُلكن روعة البالغة يف احلديث الرشيف أن جاء التشبيه التمثييل  ْ

ُمقلوبا، فكان املشبه هو النخلة املحسوسة، واملشبه به هو املسلم،  ُ ُ ًُ ُ

ُ املسلم أبلغ يف صفاته املعنوية واخللقية من النخلة للداللة عىل أن
ُّاملحسوسة للترصيح بأن املسلم أعز عند اهللا وعند الناس، وأن النخلة مع 
ٌأهنا شبيهة به يف مجيع منافعها إال أن منافع املسلم أكثر منها؛ الستكثاره 

من اخلري والعمل الصالح والتمسك بالفضائل، والتحيل بمكارم 
والتخيل عن القبيح والصفات الذميمة، عالوة عىل متيزه عن األخالق 

 .)١()اخلالئق بالعقل والتكليف

  * 
 أليب الشيخ األصبهاين، ]أمثال احلديث[ للرامهرمزي، ]األمثال[

 ، للزخمرشي،]املستقىص يف األمثال[ البن حيان، ]األمثال يف احلديث[
                            

 ).٢٠( النبوي للقيم اخللقية والترشيعية يف احلديث الرشيف التصوير)  ١(
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 ]األمثال يف القرآن[، للميداين، ]األمثال[ لإلسفرائني، ]لجممع األمثا[ 
 أليب عبيدة، ]األمثال[ للمفضل الضبي، ]األمثال[البن قيم اجلوزية، 

 لعبد ]خمترص ثمرات القلوب يف األمثال[ للعسكري، ]مجهرة األمثال[
ة ـعـافـنـاآلداب ال[ البن األنباري، ]الـثـاب األمـتـك[الرءوف املناوي، 

 أليب الفضل جعفر بن شمس ]لفاظ املختارة اجلامعة يف األمثالباأل
األقوال العربية يف [اخلالفة أيب عبد اهللا حممد بن خمتار األفضيل، 

 أليب ]كتاب األمثال[لف املرصي سليامن،  البن خ]األمثال النبوية
 أليب عبيدة ]كتاب األمثال[العباس املفضل بن سلمة الضبي الكويف، 

 أليب عثامن سعدان بن املبارك ]كتاب األمثال[نى البرصي معمر بن املث
 . لألصمعي عبد امللك بن قريب]كتاب األمثال[الرضير، 
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لمبركة املس. 
إن من «: ملسو هيلع هللا ىلص خاري وابن حبان يقول النبي يف رواية للحديث عند الب

اسم » ما« للتأكيد، و»ملا«الالم يف . »الشجر ملا بركته كربكة املسلم
 .»إن«موصول اسم 

 معنى زائد عىل ما سبق من ذكر نفع املؤمن، وأقول يرديف هذا الفصل 
ذلك لدفع إهيام التكرار؛ فربكة املسلم هي يف طاعته هللا تعاىل، وما 
جيري اهللا عىل يديه من النفع للمسلمني، وما يغيث اهللا تعاىل به العباد من 

ما يدفع عنهم من الرش بربكة طاعته وصالحه املطر واخلري والنرص، و
ُودعائه، فهذا حق وثابت؛ فأينام وجدت وحلت اتسعت األوقات  َّ ُ
ُوتضاعفت الطاقات، وإن فقدت أو رحلت  فيخرج اإلنسان من هذه  َ َُ َ

ُمهام طال عمره وكثر سعيه-احلياة  َّ بال زاد قدمه، وال أثر خلفه وال خري -ُ َّ
 .يذكر به

 : اللغوي واالصطالحيمعنى الربكة*  

 دة والسعادةَالنَّامء والزيا: الربكة حمركة(: ]القاموس املحيط[ قال يف 
مبارك فيه، وبارك اهللا لك وفيك وعليك، : الدعاء هبا، وبريك: والتربيك

أدام له ما أعطاه من : وباركك وبارك عىل حممد وعىل آل حممد
فة خاصة باهللا تعاىل، َّتقدس وتنزه ص: الترشيف والكرامة، وتبارك اهللا

استناخ كربك وأبركته، وثبت : ِتفاءل به، وبرك بروكا وترباكا: وباليشء
 .)١()وأقام

                            
 . ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادى. القاموس املحيط)  ١(
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أن الربكة هي الزيادة والنامء من حيث ال : والفرق بني الربكة والزيادة
ًيوجد باحلس ظاهرا؛ فإذا عهد من اليشء هذا املعنى خافيا عن احلس، 

 .قيل هذه بركة

 . من الربوك، وهو اللزوم والثبوت، لثبوهتا يف اليشءاشتقاقها: وقيل

 .ويوصف هبا كل يشء لزمه وثبت فيه خري إهلي

قليل الربكة، وال يسند : وليس لضدها اسم معروف؛ فلذلك يقال فيه
بارك : بارك زيد يف اليشء، وإنام يقال: فعل الربكة إال إىل اهللا، فال يقال

ال ينقص مال من صدقة، ال :  روي أنهوإىل هذه الزيادة أشري بام. اهللا فيه
   .إىل النقصان املحسوس؛ فإذن كل بركة زيادة، وليس كل زيادة بركة

 .)١(هـ.أ

يف املسلم ومعه من الربكة بام معه من إسالم وعلم وتقوى، ومتابعة 
، وهذه بركة عمل، وكلام  كان املسلم أكثر اقتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ًر بركة  يف نفسه وعمره وعمله ورزقه، ويعود ذلك ًواتباعا له كان أكثملسو هيلع هللا ىلص 

عىل أهله وجاره وصديقه؛ فالتربك بأهل العلم والتقوى هو االنتفاع 
 .بعلمهم واالقتداء هبم يف التقوى والعمل الصالح، ال التمسح بقبورهم

 : بركة املؤمنني يف جمالسهم * 

فإن . »مهم اجللساء ال يشقى هبم جليسه«: ملسو هيلع هللا ىلص ومن بركة املؤمن قوله
كن جلس هذا الرجل الذي آوى إىل جملس الذكر مل تكن نيته فيه، ول

 واملغفرةفنال بربكة اجللساء الصاحلني الرمحة ؛حلاجة من حوائج الدنيا
                            

 ). ٩٧ (للعسكريالفروق اللغوية )  ١(
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: فإن هذا من بركتهم عىل نفوسهم وعىل جليسهم، وهلم نصيب من قوله
ُوجعلني مباركا أين ما كنت﴾﴿ ْ ُ ًَ َ َُ ْ َ َ َ ََ ِ ملؤمن مبارك أين حل؛  فهكذا ا]٣١ :مريم[ َ

 .والفاجر مشئوم أين حل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، ( :يقول ابن القيم يف رسالة إىل أحد إخوانه
اهللا املسئول املرجو اإلجابة أن حيسن إىل األخ عالء الدين يف الدنيا 
ًواآلخرة، وينفع به، وجيعله مباركا أينام كان؛ فإن بركة الرجل تعليمه 

حه لكل من اجتمع به؛ قال اهللا تعاىل إخبارا عن للخري حيث حل ونص
ُوجعلني مباركا أين ما كنت﴾﴿: املسيح ْ ُ ًَ َ َُ ْ َ َ َ ََ ِ ًمعلام للخري، داعيا إىل اهللا، :  أيَ ً

ًمذكرا به، مرغبا يف طاعته؛ فهذا من بركة الرجل، ومن خال من هذا فقد  ً
من لقيه خال من الربكة وحمقت بركة لقائه واالجتامع به، بل متحق بركة 

واجتمع به فإنه يضيع الوقت يف املاجريات، ويفسد القلب، وكل آفة 
تدخل عىل العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه 
من اهللا ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ وهلذا وىص بعض الشيوخ فقال 

 .)١()احذروا

َوجعلني مبار﴿: وقوله( :: وقال احلافظ ابن كثري َُ َ َ َِ ُكا أين ما كنت﴾َ ْ ُ ًَ َ ْ َ 
ويف رواية . ًوجعلني معلام للخري: قال جماهد وعمرو بن قيس والثوري

حدثنا ، حدثني سليامن بن عبد اجلبار: وقال ابن جرير. ًنفاعا: عن جماهد
سمعت وهيب بن الورد موىل بني ، حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي

 يرمحك اهللا ما : هـال لـفق، ا هو فوقه يف العلمـلقي عامل عامل: زوم قالـخم

                            
 . )٥(رسالة ابن القيم إىل بعض إخوانه )  ١(
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فإنه دين ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: الذي أعلن من عميل؟ قال 
: وقد أمجع الفقهاء عىل قول اهللا، اهللا الذي بعث به أنبياءه إىل عباده

ُوجعلني مباركا أين ما كنت﴾﴿ ْ ُ ًَ َ َُ ْ َ َ َ ََ ِ األمر باملعروف : ما بركته؟ قال:  وقيلَ
 .)١()ر أينام كانوالنهي عن املنك

 .واحلاصل أن الربكة مالزمة للمؤمن كام الزمت هذه الشجرة املباركة

 :ًوجود الصاحلني قد يكون مانعا من نزول العذاب*  

ْوما كان اهللاَُّ معذهبم﴿: وهذا معنى لطيف جدا، فقوله تعاىل ُ َ ُ َِّ ََ  ]٣٣:األنفال[ ﴾ََ
ْوهم(املرشكني، : أي ُ ْيستغ(املؤمنون : أي) َ َ ْ َفرونَ ُ ال ) هم(؛ فالضمري )ِ

يعود عىل املرشكني، وإنام يعود عىل املؤمنني املستضعفني الذين كانوا 
موجودين بني ظهرانيهم؛ فهذا الوجه رس بالغته أن فيه داللة عىل أن بركة 
املؤمن متعدية، حتى إهنا لتطال من يستحق نزول العذاب، فوجود 

 .ًالصاحلني يكون مانعا من نزول العذاب

ً لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليام ﴿: ومنه قوله تعاىل ْ ُِ ِ َِ ً ُ َ ْ َ َّ َْ َ ََّ َْ ََ َّ َ ُ ََ﴾ 

لو متيز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم : التميز، أي:  التزيل]٢٥:الفتح[
لو تفرق هؤالء من هؤالء، : التفرق، أي: التزيل: لعذبنا الذين كفروا، وقيل

نون من بني أظهرهم، واملعاين متقاربة، والعذاب لو زال املؤم: وقيل
 .)٢(األليم هو القتل واألرس والقهر

         

                            
 ). ٣/١٤٧(تفسري القرآن العظيم )  ١(
 ).٥/٦٤(فتح القدير للشوكاين  ) ٢(
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ال تسقط للنخلة أنملة وال تسقط للمؤمن دعوة.
عن عبد اهللا بن ) البغية(أخرج أبو حممد احلارث بن أيب أسامة يف 

إن مثل املؤمن «: وم فقالذات يملسو هيلع هللا ىلص كنا عند رسول اهللا : قال بعمر 

هي «: قال. ال: قالوا» كمثل شجرة ال يسقط هلا أنملة، أتدرون ما هي؟

 واحلديث إسناده )١(»النخلة ال تسقط هلا أنملة وال يسقط ملؤمن دعوة

جيد لوال جهالة حممد بن ربيع، إال أنه يشهد له ما ورد من األحاديث 

 .منواآلثار املروية يف إجابة دعوة العبد املؤ

 طرف األصبع، ولكن قد يعرب هبا عن طرف غري األصبع :واألنملة

اعلم أن دعاء املؤمن ال يرد (: :واجلزء الصغري، يقول ابن اجلوزي 

غري أنه قد يكون األوىل له تأخري اإلجابة، أو يعوض بام هو أوىل له 

ًعاجال أو آجال؛ فينبغي للمؤمن أن ال يرتك الطلب من ربه؛ فإنه متعبد  ً

 .ـه.ا) لدعاء كام هو متعبد بالتسليم والتفويضبا


ما من مسلم يدعو اهللا  «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي  ما رواه أبو سعيد  *

إما أن : بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى ثالث

آلخرة، وإما أن يرصف عنه من يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف ا

  دـمـرواه أح. » بـيـر وأطـثـاهللا أك: الـر، قـثـكـإذن ن: واـالـها، قـلـثـالسوء م
                            

حدثنا كثري بن هشام ثنا احلكم عن حممد بن ربيع عن عبد ): ٣١( قال يف بغية الباحث : سنده ضعيف) ١(
األثر ذكره و.  جهالة حممد بن ربيع؛ ال يعرفاحلديث إسناده جيد لو اله و قال فذكرباهللا بن عمر 

  .)٦١٦٩(ريي يف إحتاف املهرة وسكت عنه  البوص
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 .)١(وغريه

وجاء يف احلديث الترصيح بأن إعطاء العبد إحدى هذه اخلصال   *
ما من رجل يدعو بدعاء إال «: ملسو هيلع هللا ىلصالثالث يعد استجابة لدعائه، قال 

جل له يف الدنيا، وإما أن يدخر له يف اآلخرة، وإما استجيب له، فإما أن يع
أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو 

دعوت ريب : يقول: يا رسول اهللا وكيف يستعجل؟ قال: قالوا. يستعجل
 .)٢(رواه أمحد والرتمذي» فام استجاب يل

 فيهما املؤمن  لعبده ىضيرفهذا كله من استجابة الدعاء، واهللا تعاىل 
؛ ومن ثم فعىل العبد أن جيتهد يف الدعاء حمسنا ظنه بربه، النفعاخلري و

عاملا أن اخلري ال يأيت إال من قبله تعاىل، ثم يرىض بعد ذلك بام يقدره اهللا 
ويقضيه، ويعلم أن دعاءه مستجاب إن استوىف الرشوط، وانتفت عنه 

 بحسب ما تقتضيه حكمة اهللا املوانع، ولكن قد خيتلف نوع اإلجابة
 .تعاىل

: ًواعلم أن إلجابة الدعاء رشوطا، منها( :]حتفة األحوذي[قال يف 
َ فادعوا اهللاََّ خملصني له الدين﴿: اإلخالص؛ لقوله تعاىل ُ ِّْ َ َ ْ ُِ ِ ُ  .]١٤ :غافر[ ﴾ َ

: أن ال يكون فيه إثم وال قطيعة رحم، ومنها أن يكون طيب 
أنه : ملسو هيلع هللا ىلص أيب هريرة عند مسلم وغريه عن النبي املطعم وامللبس؛ حلديث

 ا رب، ـيا رب ي: َرب يمد يديه إىل السامءـْل السفر أشعث أغـذكر الرجل يطي
                            

، ٢٩٢(، وعبد بن محيد )١١١٤٩، رقم ٣/١٨(، وأمحد )٢٩١٧٠م، رق٦/٢٢(أخرجه ابن أبى شيبة  ) ١(
 .صحيح اإلسناد: وقال) ١٨١٦، رقم ١/٦٧٠(، واحلاكم )١٠١٩، رقم ٢/٢٩٦(، وأبو يعىل )٩٣٧رقم 

 .غريب: وقال) ٣٩٥٧، رقم ١٥٣باب (أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات )  ٢(
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! ُومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأنى يستجاب لذلك؟

 .)١() اآليت  ومنها أن ال يستعجل حلديث أيب هريرة

 

         

                            
 ).٨/٢٧٩(حتفة األحوذي )  ١(
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ْحسن اهليئة وهبجة املنظر ُ. 

 ،تلك الشجرة الباسقة ذات الطلع النضيد، عروس األشجار... النخلة 
الشاخمة بطوهلا، تشق عنان السامء بفروعها، وهي عروس بثامرها الشهية 

 . التي تتديل حوهلا بمنظر يتجىل فيه عظمة خالقها تعاىل فترس الناظرين

وحسن هيأهتا وهبجة منظرها ( :-رمحه اهللا تعاىل-قال ابن القيم 
وحسن نضد ثمرها وصنعته وهبجته ومرسة النفوس عند رؤيته؛ فرؤيتها 
مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكامل قدرته ومتام حكمته، وال 
يشء أشبه هبا من الرجل املؤمن؛ وهو كذلك ال يتغري مظهره إال إىل 

 .)١()بطاعته لربه وتقواه لهًاألحسن، وكذلك املؤمن يزداد حسنًا ومجاال 

فالعبد املؤمن مأمور بحسن ملبسه، من طهارة ونظافة ومجال هندام 
وسرت عورة، وأال يكون فيه تشبه بغري املسلمني أو لباس شهرة، يقول اهللا 

ُ﴿يا بني آدم خذوا زينتُكم عند كل مسجد وكلوا وارشبوا وال ترسف: تعاىل ُِ ْ ْ َ ْ َُ َ ََ ُ َِّ ُ َ َ َ َ ََ ْ ْ َُ ٍُ ِ ِِ ِ ُ وا َ

َإنه ال حيب املرسفني﴾ ُِ ِِ ْ ُْ ُّ َُ َّ ، وأخرج أمحد وغريه عن أيب األحوص ]٣١:األعراف[ِ
وأنا قشف ملسو هيلع هللا ىلص أتيت رسول اهللا : عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال

: قلت» من أي مال؟«: قال. نعم: فقلت. »هل لك من مال؟«: فقال، اهليئة
إذا آتاك اهللا ماال فلري «: قال، من كل قد آتاين اهللا، من اإلبل والرقيق والغنم

 . »عليك

ال يدخل اجلنة من كان «: قالملسو هيلع هللا ىلص ي ـوعن عبد اهللا بن مسعود، عن النب
 ه ـوبـون ثـكـب أن يـحـرجل يـإن ال: لـقال رج. »يف قلبه مثقال ذرة من كرب

                            
 .)٤/٣٦٤(زاد املعاد  )  ١(
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إن اهللا مجيل حيب اجلامل، الكرب بطر احلق، «: ًحسنًا ونعله حسنة، قال
 .)١(»وغمط الناس

 ظم لباس حيب أن يراه اهللا تعاىل عىل عبده هو لباس التقوى؛ وإن أع
َ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليُكم لباسا يواري سوآتُكم وريشا ولباس التقوى ذلك  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ْ ًْ ِ ِْ َ ً ْ ََ ََ َْ ََ َ

ٌخري﴾ ْ  .]٢٦: األعراف[ َ

فالنخلة رغم مجاهلا األخاذ هلا شكل ظاهري واحد ال يتغري إال 
 . سن؛ فيزداد حسنها بظهور ثمرها ودنو قطوفهالألح

ٌ﴿والنخل باسقات هلا طلع نضيد﴾: قال اهللا تعاىل َِ ٌ َ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ  .]١٠:ق[ َّ

أول ما يطلع يف النخلة من محلها : والطلع( :قال أبو حممد البطليويس

: قبل أن ينشق عنه غشاؤه الذي يسرته، فإذا انشق عنه غشاؤه، قيل له

.  يشبه انشقاقه وبروزه بظهور األسنان عند الضحكالضحك، ألنه أبيض

 .)٢()الطلع بعينه: والطبيع بكرس الطاء والباء وتشديدمها

ٌ﴿والنخل باسقات هلا طلع نضيد﴾ َِ ٌ َ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ ِفأنبتنا به ﴿:  معطوفة عىل قوله تعاىلَّ ِ َ ْ َْ َ َ

ِجنات وحب احلصيد ٍِ َ ْ َّ َ َ ِباس﴿وأنبتنا به النخل، : يعني. ]٩ :ق[ ﴾ََّ ٍقاتَ : ، أي﴾َ
ٌ﴿هلا طلع نضيد﴾عاليات،  َِ ٌ ْ َ ًمنضود بحيث يكون مرتاكبا بعضه إىل : ، أيََ

جنب بعض عىل أحسن صورة وأحكمها؛ يكون مرتبطا هبذا الشمراخ إىل 
أن حيني وقت أكله، فإذا حان وقت أكله سهل جدا أن يتناوله اإلنسان 

 .بدون أن يتأثر هذا الرطب أو هذا التمر
                            

 . وغريه) ١٤٧(أخرجه مسلم )  ١(

 ).١/١١٢( االقتضاب يف رشح أدب الكتاب ) ٢(
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َباسق﴿وقوله  ِ حال من النخل مقدرة؛ ألهنا وقت اإلنبات مل تكن : ﴾ٍاتَ
ًطواال، وإنام خص النخل بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها، ولذلك 

ًاملسلم هبا، وألهنا أيضا مع فرط طوهلا دقيقة اجلذور  ملسو هيلع هللا ىلصشبه رسول اهللا 
ٌ﴿هلا طلع نضيد﴾جدا؛ فكانت لذلك آية خاصة، وقوله  َِ ٌ ْ َ  اجلملة حال من ََ

ٍباسقات(لضمري يف ا َِ  .عىل التدخل أو حال أخرى من النخل) َ

 : 

ُإذا نام حراس النخيل جناكام    ذا      ــّبـ حَةـوانـُي وادي بـتـلـأيا نخ        ُ ُّ 

ْفطيبكام أربى عىل النَّخل هبجة              َ ْ َُ َاء فتاكمـَفتـُوزاد عىل طول ال   ُ ِ 

:  فسمعته يقرأملسو هيلع هللا ىلصت املغرب مع رسول اهللا صلي: قال بعض األعراب
ٌ﴿والنخل باسقات هلا طلع نضيد﴾ َِ ٌ َ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ  فواهللا ما علمت وال أدري ما قرأ بعدها، َّ

 . وألنني وقفت عندها

ٌ﴿والنخل باسقات هلا طلع نضيد﴾ :]غريب القرآن[قال الراغب يف  َِ ٌ َ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ  ؛َّ
هة االرتفاع، ومنه بسق  طويالت، والباسق هو الذاهب طوال من ج:أي

 . هـ أ .فالن عىل أصحابه عالهم

وفيه تشبيه بتطلع املسلم إىل معايل األمور، يقول ابن القيم يف 
إن اهللا ينظر إىل مهم الناس، وإىل نياهتم، وال ينظر (: ]مدارج السالكني[

 :يقول الشاعروال إىل هياكلهم وال إىل أمواهلم،  إىل صورهم 

 ِوالــِّطـِرها الــدائـي غـى فـنَّـَث               َذارىـعـٍت كالاٍل باسقـخـون    

ِخلعن احلسن منعكسا عليه     ً َ َ  ِالــيـخـَة بالـقـقيـَن احلـسـآنـف               َ

 ).َوقال هلا اذكري باري مجايل               ُهـنِار مــيـَن األطـُسـَّوحىل أل    
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 فقه وفوائد التعليم باأللغاز.
اإللغاز من مجلة املهارات والفنون التي تصل هبا الفوائد واملعاين  

ُمن العلم إىل املتعلم، وهو أسلوب مقتفى أثره بني أهل العلم املتقدمني؛ 
فهو أدب موروث وتركة غنية، وهبا يقرب املعنى املراد بدون كثري مشقة 

خذه، ويرسخ به املطلوب يف ذهنه، وبه أشار كثري فيسهل عىل املتلقي أ
 .»فحدثوين ما هي؟«: ملسو هيلع هللا ىلصمن الرشاح إىل الشاهد من قوله 

فمن أحسن ما أجم به ( ): هـ٧٩٩ :ت(يقول برهان الدين ابن فرحون 
العامل نفسه حمارضة الطالب بألغاز فروع األصحاب؛ ألهنا حتد 

العمل هبا ثابت يف األذهان، وتفتح اجلنان، وتفاضل بني األقران، و
باب طرح اإلمام : الصحيح، وهي يف البخاري نص رصيح؛ ففي البخاري

املسألة عىل أصحابه خيترب ما عندهم من العلم، ثم ساق حديث الباب 
قال العلامء يف هذا دليل عىل :  ثم قال - بطوله ]حديث عبد اهللا بن عمر[

لعويصات عليهم ليخترب أنه ينبغي للعامل أن يمرن أصحابه بإلقاء املسائل ا
 .  كشف املعضالت وإيضاح املشكالتيفأذهاهنم 

يقصد األلغاز (وقد ألف العلامء يف ذلك تواليف عديدة، وهذا النوع 
، )املعميات(وأهل الفرائض يسمونه ) األلغاز(يسميه العلامء ) الفقيهة

 .)١(هـ. ا )، واللغويون يسمونه األحاجي)املعمي(والنحاة يسمونه 

: جحر الريبوع مفرع: اللغز يف األصل( :قال اجلوهري 
  ىـسمـمـذان، وهو الـفـنـًي، وذلك أنه حيفر جحرا له مـلـاألص رهـحـمن ج

                            
 ).٦٣(درة الغواص يف حمارضة اخلواص  ) ١(
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ًبالنافقاء، ثم يولد من ذلك اجلحر جحرا آخر يمينا أو شامال ليخفي به  ً ِّ

 .هـ.ا .)مكانه

هي علم ( :قالاملقصود باأللغاز، ف) هـ١٠٦٧ :ت( حاجي خليفة َّوبني
تعرف منه داللة األلفاظ عىل املراد داللة خفية يف الغاية، لكن بحيث ال 

 . )تنبو عنها األذهان السليمة، بل تستحسنها وتنرشح إليها

 يف كالم طويل أن علم األلغاز من فروع -رمحه اهللا تعاىل- َّوقد بني
 علم البيان، والغرض من هذا العلم امتحان األذهان والتندر يف

غزين املجالس، وأشار إىل أن مبادئ هذا العلم مأخوذة من كالم املل
ختيلية تعتربها األذواق، ومسائلها  وأصحاب املعمي، وبعضها أمور

ّراجعة إىل املناسبات الذوقية بني الدال واملدلول اخلفي عىل وجه 
 . يقبلها الذهن السليم، ومنفعتهام تقويم األذهان وتشحيذها

ئل صنفوا يف األلغاز العلمية، وأجادوا يف مجعها وعلامؤنا األوا
ًوتقييدها وحتقيقها؛ ألهنم رأوا أن فيها لونا من ألوان التفهيم وإعامل 
الفكر وإطالة النظر وشحذ الذهن الستخراج اجلواب الصحيح، ومن 
أهل العلم من صنف يف هذا العلم للجمع بني اجلدة والطرفة وزرع 

 . قلوب الطالبامللح والنوادر املفيدة يف

: ت( حلمزة بن أمحد الدمشقي ]األلغاز[ :ومن أشهر كتب األلغاز
بن الشحنة احللبي  ال]الذخائر األرشفية يف األلغاز احلنفية[، و)هـ٨٧٤

 لعبد الرحيم اإلسنوي ]طراز املحافل يف ألغاز املسائل[، و)هـ٨١٥:ت(
 ). هـ٧٧٢:ت(
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 البن أيب ] الشعر والنثرحترير التحبري يف صناعة[ًوجتد بعضا منها يف 
 للنويري ]هناية األرب يف فنون األدب[، و) هـ٦٥٤: ت(أصيبع املرصي 

، إضافة إىل الكتب التي صنّفها فقهاء األحناف يف احليل )هـ٧٣٣: ت(
 .الرشعية

َ امللغز وامللغز لهدابأمن  ْ ُْ ويف احلديث الرشيف أدب من مجلة  :ُِ
هبا مع طالبه، وكذلك الطالب مع اآلداب التي ينبغي للمعلم أن يتحىل 

 .معلميهم

ينبغي أن ) َوهو املخترب باللغز(ْمن ذلك اإلشارة إىل أن امللغز له 
 بيتفطن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال؛ ألن عبد اهللا بن عمر 

حيث وافق عبد اهللا بني  ملسو هيلع هللا ىلص جلامر الذي أيت به إىل رسول اهللافطن إىل ا
 .ي عن شجرة ال يسقط ورقهاحضور اجلامر وقت سؤال النب

ِأما امللغز  ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية وطلب التندر ) وهو املعلم(ْ
ًباجلواب؛ بحيث ال جيعل للملغز له بابا يدخل منه؛ بل كلام قربه كان 

 .أوقع يف نفس سامعه؛ ألن الغاية من ذلك هي إبالغ العلم

يف باب األغلوطات  وما سبق ال يدخل :األلغاز ليست من األغلوطات
): ١/٣٠٨(، ]رشح السنة[ يف :املنهي عنها، يقول األمام البغوي 

 .)١()هنى عن األغلوطات ملسو هيلع هللا ىلص أما ما روي عن معاوية أن النبي(
                            

والطرباين يف األوسط ) ٣١٧٣(أبو داود و، )٢٣٠٥٨(األمام أمحد يف املسند  أخرجه :ضعيف)  ١(
) ٣٠١(ابن بطة يف اإلبانة  و،)٣٠٣( والبيهقي يف السنن ،)١١٣٣( السنن يفسعيد بن منصور و) ٨٤٢٢(

     من طريق األوزاعي عن عبد اهللا بن سعد عن الصنابحي عن معاوية ) ٥٢٧٣(ومعرفة الصحابة أبى نعيم 
 من طريق سليامن بن  )١٦٣٠٨(والطرباين يف املعجم الكبري. ىل عبد اهللا بن سعد وهو ضعيفمداره عو
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َ هي رشار املسائل، فمعناه:فقال األوزاعي
أن يقابل العامل بصعاب : ِ

 .املسائل التي يكثر فيها الغلط، ليستزل ويستسقط فيها رأيه

يريد . أنذرتكم صعاب املنطق: عن عبد اهللا بن مسعود أنه قالوروي 

املسائل الدقاق والغوامض، وإنام هنى عنها ألهنا غري نافعة يف الدين، 

ًوال يكاد يكون إال فيام ال يقع أبدا، ويكره للرجل أن يتكلف بسؤال ما ال 
حاجة به إليه، فإن دعت احلاجة إليه فال بأس، كام روي أن عمر أراد 

: ظهار فضل عبد اهللا بن عباس عىل القوم، فسأهلم عن قول اهللا تعاىلإ

ُإذا جاء نرص اهللاِ والفتح﴿ َ َْ ََ َُ ْ َ  .)١(]١: النرص[ ﴾ِ

صحيح [ يف رشح كتاب العلم من -حفظه اهللا-قال الشيخ احلويني * 

 :]مسلم

إذ  ملسو هيلع هللا ىلصًكنا جلوسا عند رسول اهللا : ويف رواية جماهد عن ابن عمر قال

ٍأيت بجامر ّ ُ فأريت أهنا : قال. »من الشجر شجرة بركتها كاملسلم«:  فقالُ

من «: ّأول ما رأى اجلامر يف يده وقال! فالحظ الذكاء. ّالنخلة للجامر

ّفربط ما بني اجلامر وبني النخلة، ويف . »الشجر شجرة بركتها كاملسلم
ِهذا داللة عىل أنه ينبغي للملغز  ْ  باب ي ويغلق الـ أن ال يعم-ِاملخترب: أي-ُ

                                                               
 ة  الكفاين ثنا إبراهيم بن أيب عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاويداود الشاذكوين ثنا عبد امللك بن عبد اهللا

من طريق ) ٥٧٣١( معرفة الصحابة يفرواه أبو نعيم و. لك جمهولعبد املبن أيب سفيان وسليامن مرتوك و
بادة بن نيس، حممد بن عقبة يعني الشيباين، ثنا بقية بن الوليد، عن سليامن بن فالن، عن األوزاعي، عن ع

بني و) ١٢١٩( العلل يفاحلديث أورده الدارقطنى و. وبقية مدلس وسليامن جمهول.  بن خارجةعن قيس
 . اضطرابه واالختالف عىل األوزاعي فيه من أربعة أوجه

  ).١/٣٠٨(رشح السنة للبغوي )  ١(
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ًال تغلق عليه كل األبواب، يلزم أن تفتح له بابا يفهم : َعىل امللغز له، يعني
 . منه السؤال

والقصد ليس التعجيز واالختبار، بل القصد أنك تدربه، فإن مل تفتح له 
ًبابا ال يستطيع أن يصل إىل الصواب، فينبغي أن يلتفت املرء إىل قرائن 

 . القرينةاألحوال حتى يعلق احلكم الصحيح عىل

قد ابتكر علامؤنا األوائل طرائق سديدة حلفظ العلم واألوقات، و
ًواحتالوا حيال رشعية لتحفيز اهلمم إىل شغل فراغ الطالب ومؤانسة 

اجللساء، وإذكاء روح التنافس الرشيف للمفاضلة بني األذكياء، وقياس 
الطرائق، رسعة البدهية بني النُبهاء، وتعد األلغاز العلمية من أمجل تلك 

وقد شغف هبا الكبار والصغار، وبات الكثريون عىل مسامرة األحاجي 
 .َواملعميات وعويص املسائل والنوادر

  * 
قال .  تدريب النفس عىل العزيمة واإلرصار عىل جماوزة العجز:ًأوال

ب الذل، ما لزم أحد الدعة إال ذل، وحب اهلوينا يكس(: بعض السلف
 .)١()وحب الكفاية مفتاح العجز

ًوتعد األلغاز الفقهية لونا من ألوان ترسيخ األحكام الرشعية يف نفوس 
طلبة العلم الرشعي، أبدع فيه العلامء منذ القرن السادس اهلجري، وقد 

 واب الفقهية كي يتقوى الطالب عىلدون الفقهاء ألغازهم عىل األب
 ام ـة عىل استخراج املقاصد واألحكـُدربـلامللكة الفقهية، ولتحصل هلم ا
                            

 ).١/٤٤٨(حمارضات األدباء  ) ١(
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

 .من األدلة مع إعامل فكر وإطالة نظر 

حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز عىل مذهب اإلمام [جاء يف مقدمة 
فإن إلغاز : أما بعد(: :  أليب بكر بن زيد اجلراعي]أمحد بن حنبل

وتنشط ، وحترك البواعث، املسائل برمزها من السائل مما تثري النفوس
هذا   وقد سلك املصطفى،  أحكام احلوادثاهلمم عىل استحضار

ونقله البخاري ، وقد حرضه ابن عمر ورآه، املعنى مع أصحابه وتعاطاه
إن من الشجر «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي بعن ابن عمر : يف صحيحه ورواه

فوقع يف . »ِّحدثوين ما هي؟، وإهنا مثل املسلم، ًشجرة ال يسقط ورقها
: حدثنا ما هي يا رسول اهللا؟ قال: ثم قالوا،  النخلة، فاستحييتنفيس أهنا

 .»هي النخلة«
باب «: وقد قال البخاري، وهذا تنبيه عىل التيقظ للمسائل املشكلة

 .»طرح اإلمام عىل أصحابه املسألة

ُواعلم أن من األلغاز ما ال يدرك إال بالتوقيف عليه، وال يدرك بالتأمل  ُ
وإنام هو ، العلم به وال اجلهل به عىل يشء بالكليةوهذا ال يدل ، والتفكر

 .ٌإتعاب للنفس وضياع لألزمنة

َومنها ما يدرك غالبا بغزارة العلم، وإدامة العمل، وكثرة االستحضار،  ُ
ٌإنسان أتلَف ماله وجب عىل غريه «: وإصابة الفكر، وجودة الذهن،  كقولنا

 .)١(هـ.ا) للشوارد املثري للفوائد واملقيد  وهذا القسم هو»غرامته

 ويع املواد املقروءة؛ فينبغي عىل املرء أن يقرأ ـ شحذ اهلمة يف تن:ًثانيا
                            

 ).٢ ق -خمطوط (ائل األلغاز حلية الطراز يف حل مس)  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 .يف الطب والفلك وعلوم األرض إىل جانب العلوم اإلسالمية والعربية

 التقرب إىل اهللا تعاىل يف شغل األوقات والساعات بكل نافع :ًثالثا
 استحضار أمهية العباداتلقلب إىل ومفيد، وهذا ال حيصل إال بتحريك ا

وجماهدة النفس يف الصد عن االنغامس يف اللذات الدنيوية الفانية، وقد 
ًلقلب ابن آدم أشد انقالبا من القدر إذا اجتمعت غليا«: قال رسول اهللا َ ْ َ َ ْ ُْ ً ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َُّ َِ ِ ِ ِ َ َ ِ«)١(. 

  تذكري الصغار والكبار بفوائد األلغاز العلمية، وأهنا من العلوم:ًرابعا

املقوية ملدارك العقل والتفكري، وحثهم عىل االعتناء هبا لتحصيل ملكة 

 .التدبر وتعزيز رسعة البدهية

 الدعاء للعلامء واملربني من السلف واخللف الذين قيدوا لنا :ًخامسا

هذه العلوم النافعة، وسهروا عىل هتذيبها وتنقيحها، ووجوب التأيس 

 .بسريهتم والوقوف عىل فضائل أعامرهم

كنت أعيد ( :]املهذب[وقد قال اإلمام أبو إسحاق الشريازي صاحب 

كل درس مائة مرة، وإذا كان يف املسألة بيت شعر يستشهد به حفظت 

 .)٢()القصيدة كلها من أجله

ٍّوعىل كل فإن األلغاز العلمية لون من ألوان الثقافة العربية األصيلة، 

دة منها، يف خلواهتم ينبغي عىل املعلمني واملربني أن حيسنوا اإلفا

 ز العلمية، وأن حيتسبوا ـراكـمـوأوقات فراغهم يف املدارس واملعاهد وال
                            

) ٣١٤٢(واحلـــاكم ) ٦٠٣(والطـــرباين يف الكبــري ) ٦/٧٠: (]املــسند[ه اإلمــام أمحـــد يف أخرجــ)  ١(
 .وصححه

 ).١٨٥(علو اهلمة )  ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

يف ذلك؛ فإن الوقت أمانة، والفراغ أمانة، وكل خملوق سوف يسأل عن 
 !أمانته أحفظها أم ضيعها؟

 إىل عدم اإلغراق يف االشتغال باأللغاز؛ فإن اًوحيسن التنبيه أيض
 هبا قد تؤدي إىل التقصري يف طلب كثري من العبادات املبالغة يف العناية

واهللا ..  ًالفاضلة، والتوسط مطلب، وقد جعل اهللا لكل يشء قدرا
 .املستعان
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

ٍاملؤمن عىل عمل جار وأجر سار بعد موته ٍٍ ٍ
؛ فينفع ال تنقطع الربكة بموت املؤمن، بل تبقى آثارها وما قدم من خري

َإنا نحن نحيي املوتى ﴿: اهللا تعاىل هبا من يشاء من عباده، يقول اهللا تعاىل ُ َ َّْ ْ ُ َْْ ِ ِ

ْونْكتب ما قدموا وآثارهم وكل يشء أح َ َ ُ ََ ٍ
ْ َّ ُ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ََّ ُ ٍصيناه يف إمام مبني﴾َ ِ ُّ ٍَ ِ ِ ُ ْ إنه ذاك . ]١٢ :يس[ ََ

ثام حل الرجل املبارك يف حله وترحاله، كالغيث أينام وقع نفع، وحي
أجرى اهللا عىل يديه اخلري، وكام كان عزمه عىل ديمة عمله الصالح ما 

 له ديمة األجر بعد انقطاع -جل شأنه-بقي يف حلقه رمق كان جزاء اهللا 
 . أجله

ًإن من عظيم نعم اهللا عىل عباده املؤمنني أن هيأ هلم أبوابا من اخلري (
، وجيري ثواهبا عليه والرب واإلحسان عديدة يقوم هبا املؤمن يف حياته

، وعن األعامل منقطعون، فأهل القبور يف قبورهم مرهتنون، بعد مماته
بينام هذا املؤمن يف ، وعىل ما قدموا يف حياهتم حماسبون وجمزيون

واألجور واألفضال عليه متتالية، ينتقل من ، قربه احلسنات عليه متوالية
 درجاته وتتنامى حسناته، دار العمل، وال ينقطع عنه الثواب واألجر، تزداد

وما أمجله وما أطيبه ! وتتضاعف أجوره وهو يف قربه، فام أكرمها من حال
 .)١()!من مآل

هذه سبعة أبواب جيري للعبد ثواهبا وأجرها بعد موته إذا عملها يف 
ًحياته، ربام ال يبذل فيها املؤمن ماال كثريا وال جهدا كبريا، ومع ذلك  ًً ً

 ره، أخرج ابن ـبـرها، ويبقى أثرها بعد موته يف قـ أججيري له ثواهبا ويدوم
                            

 .عبد الرزاق بن عبد املحسن العباد البدر/للشيخ ؛هـ١/١١/١٤٢١ة يوم من خطبة اجلمع)  ١(
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

إن مما يلحق «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ماجه من حديث أيب هريرة 
ّاملؤمن من عمله وحسناته بعد موته علام علمه ونرشه ًوولدا صاحلا ، ً ً

ًومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، تركه ًأو هنرا ، ًأو بيتا البن السبيل بناه، ً
ًو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد أ، أجراه

 .)١(»موته

إذا مات العبد انقطع عنه «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا  وروى أبو هريرة
عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 

 .)٢(»له

 معناه أن عمل امليت منقطع بموته، لكن هذه :: قال القايض عياض
اء ملا كان هو سببها من اكتسابه الولد، وبثه العلم عند من محله عنه، األشي

قة بقيت له أجورها ما بقيت ًأو إيداعه تأليفا بقي بعده وإيقافه هذه الصد
 .ووجدت

أو علم : (قوله: -حفظ اهللا تعاىل-العباد البدر /يقول شيخنا العالمة
ميذه، ويأخذ عنهم العلم الذي يأخذه عنه تال: ، املقصود بالعلم)ينتفع به

تالميذهم وهكذا، أو عن طريق كتابة العلم، واملؤلفات النافعة التي 
خيلفها اإلنسان وتبقى بعده سنني طويلة، وقد متكث مئات السنني، فإنه 

 فع وصل إليه ثوابه، وقد مىض عىل موته ـتـات منـكلام انتفع من هذه املؤلف
                            

 ).١٩٨( يف صحيح ابن ماجه : حسنه األلباين)  ١(

، )٣٨، رقــم ١/٢٨(، والبخــاري يف األدب املفـرد )٨٨٣١ ، رقـم٢/٣٧٢( أخرجـه أمحــد :صـحيح)  ٢(
) ١٣٧٦، رقـم ٣/٦٦٠(، والرتمـذي )٢٨٨٠م، رقـ٣/١١٧(، وأبو داود )١٦٣١، رقم ٣/١٢٥٥(ومسلم 

 ).٣٦٥١، رقم ٦/٢٥١ (النسائي: ًوأخرجه أيضا). ٢٤٢، رقم ١/٨٨(وابن ماجه . حسن صحيح: وقال
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 أنه ]صيد اخلاطر[كتابه مئات السنني، وهلذا جاء عن ابن اجلوزي يف 
إن الكتاب الذي خيلفه اإلنسان يعترب ولده املخلد، كأنه قد خلد : قال

ًولدا يدعو له، فيكون ذلك الكتاب معناه أنه خالد وأنه باق، وأنه يمكث 
املدة الطويلة التي يعود عليه فيها نفعه بعد وفاته بمئات السنني، فالعلم 

طريق تعليم التالميذ، والتالميذ يأخذ الذي خيلفه اإلنسان سواء كان عن 
عنهم تالميذ وهكذا، ويتسلسل حتى يصل إليه نفعه، ويصل إليه فوائده، 
وكذلك املؤلفات؛ وهلذا نجد أن هناك من مىض عىل موهتم مئات 
السنني، ومع ذلك ذكرهم خملد، يأيت ذكرهم يف املؤلفات، أو يف 

 كذا، وأفتى :وقال فالن قال فالن كذا، : األسانيد، أو الفتوى، فيقال
فالن بكذا، وروى فالن كذا، فيأيت ذكرهم مع أنه كان يف زماهنم أناس 
ًكثريون ال يعرفون عنهم شيئا ال يف حياهتم وال بعد موهتم، ولكن خلد 

 .ذكرهم العلم النافع الذي ورثوه وخلفوه

سواء كان ولده من صلبه املبارش، أو ) أو ولد صالح يدعو له: (وقوله
 هو من نسله، وسواء كان من أبنائه أو من بناته؛ ألن هؤالء كلهم ممن

أوالد له، وكلهم أبناء له القريب والبعيد وإن نزل، ابن االبن وإن نزل، كام 
أبناء، فأوالد البنني وأوالد البنات : يف الفرائض، إذ كلهم يقال هلم

 .ًيعتربون أوالدا للميت، فإذا دعوا له بدعاء فإن ذلك ينفعه

خص من األوالد الولد الصالح؛ ألن هذا هو مظنة الدعاء، وهو الذي و
ًينفع نفسه وينفع غريه، أما إذا كان فاسدا فلن ينفع نفسه وال غريه وال 

 ه، كام ـأصله؛ ألنه منرصف عن الدعاء بالكلية، بل قد حيصل منه دعاء علي
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يف وك: قيل. »إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه«: جاء يف احلديث
يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه «: قال! يسب الرجل والديه؟

 .فقد يتسبب يف أن يذكروا بسوء» فيسب أمه

إذن ذكر الصالح هنا ألن الصالح هو الذي ينفع نفسه وينفع غريه؛ ألنه 
هو الذي يشتغل بالدعاء لنفسه ولغريه، وقد جاءت زيادات يف أحاديث، 

وجزئيات ترجع للصدقة اجلارية، وقد ولكن غالبها أو كلها تفاصيل 
 أن السيوطي ]عون املعبود[ذكرها بعض أهل العلم، وذكر صاحب 

ًأوصلها إىل إحدى عرشة، وذكر فيها شعرا، وأنه سبقه ابن العامد 
فأوصلها إىل ثالث عرشة، وأنه ساق األحاديث التي وردت فيها، وهي 

 .)١(غالبا ترجع إىل جزئيات للصدقة اجلارية

 

 

         

                            
 . باملسجد النبوي-حفظه اهللا-يخ الشمن رشح سنن أبى داود بمجلس  ) ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

أسامء النخلة يف مراحل عمرها 
ًهاك ملحة ال بأس بإيرادها هنا، فقد وضع العرب للنخلة أسامء من  ُُ
ًحني تبدو صغرية إىل أن تكرب، وكذلك للرطب من حني يكون طلعا إىل 

اجلثيث واهلراء والودي : ًأن يصري رطبا؛ فتقول العرب لصغار النخل
 .يل واألشاءوالفس

إذا كانت النخلة صغرية فهي الفسيلة (: ]فقه اللغة[قال الثعالبي يف 
غريب [والودية، فإذا كانت قصرية تتناوهلا اليد فهي القاعد، ويف 

 .عضدان: العضيد، واجلمع: ]املصنف

 فإذا صار هلا جذع ال يتناول منه املتناول فهي جبارة، فإذا ارتفعت عن 
دانة، فإذا زادت فهي باسقة، فإذا تناهت يف الطول ذلك فهي الرقلة والعي

 .مع انجراد فهي سحوق

إذا كانت النخلة عىل املاء فهي كارعة : فصل يف نعوهتا: :ثم قال 
ومكرعة، فإذا محلت يف صغرها فهي مهتجنة، فإذا كانت تدرك يف أول 
النخل فهي بكور، فإذا كانت حتمل سنة وسنة ال حتمل فهي سنهاء، فإذا 

 برسها ينثر وهو أخرض فهي خضرية، فإذا دقت من أسفلها وانجرد كان
. كرهبا فهي صنبور، فإذا مالت فبني حتتها دكان تعتمد عليه فهي رجبية

الكافور، : فإذا كانت منفردة عن أخواهتا فهي عوانة، ويقال للطلع
والضحك، واإلغريض، فإذا انعقد سمته السياب، فإذا اخرض قبل أن يشتد 

دال، فإذا عظم فهو البرس، فإذا صارت فيه طرائق فهو املخطم، سمته اجل
 الزهو فإذا ظهرت احلمرة فهو غريت البرسة إىل احلمرة فهي شقحةفإذا ت
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فإذا بلغ  قط من اإلرطاب نصفها فهي املجزع،وقد أزهى، فإذا بدت فيه ن
 .)١()ثلثيها فهي حلقانة، فإذا جرى اإلرطاب فيها فهي منسبتة

 *: ُوالنخل يسمى : ويف قوله( :]املزهر[ السيوطي يف قال

 ]عمل من طب ملن حب[الشجر فائدة لطيفة؛ فإين رأيت يف كتاب 
إن النخلة ال تسمى شجرة وأن قوله : ِّبدر الدين الزركيش بخطه/للشيخ

عىل سبيل  احلديث» ... َإن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها«: فيها
ُكره الزجاجي يرده ويميش احلديث عىل االستعارة إلرادة اإللغاز وما ذ ّ ّ

 .)٢()احلقيقة

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 

                            
 ). ٦٨(فقه اللغة للثعالبي )  ١(
 ).١٠٨(املزهر )  ٢(
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رسور الوالد بنجابة ولده 
ُنجابة األوالد وصالحهم من أعظم نعم اهللا عىل اإلنسان؛ فقد فطر 

اآلباء عىل الرسور بنجابة األوالد واستقامتهم، بل حيرص الكثريون منهم 
هار ذلك بني األقارب واألصدقاء، خاصة يف حرضة أهل الفضل عىل إظ

والعلم، وىف الغالب يكون هذا الشعور فطري يشرتك فيه املؤمن وغري 
املؤمن، لكن ملا كان األمر فيه تعبد هللا تعاىل ناسب ذكره يف هذا الباب، 

 :وقد أحسن الشاعر حني قال

 ابة األوالدـ   وأجلهن نج               اد كثرية ـنعم اإلله عىل العب        

وقد هتلل الوجه منه،   أين أنظر إىل الصحايب امللهم عمروك
وتبشبش وهو يقول لولده عبد اهللا ملا أخربه بام حدثته نفسه بأن الشجرة 

 . )ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا(: هي النخلة

ن األبناء زينة احلياة الدنيا إ :)١(اللحيدان إبراهيم بن اهللا عبد .يقول د
ُ﴿املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات : وهبجتها، قال تعاىل َُ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُّ ْ ُ َ ََْ ُِ

ًخري عند ربك ثوابا وخري أمال﴾ ََ ْ َ َْ ٌ ٌَ ََ ً َ َِّ َ ْ ، وسعادة املرء يف صالحهم ]٤٦:الكهف[ ِ
ملرء مات من بعد وفاته الولد وفالحهم ونجابتهم، ومن خري ما يكتنز إذا ا

صدقة جارية أو علم : الصالح؛ ألن اإلنسان ينقطع عمله إال من ثالث
 .ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

وصالح األوالد ونجابتهم له عالماته وأسبابه، وهو أمر شاق له تبعاته 
 ًهال، ـًرا سـابة ليس أمـتهم والوصول هبم إىل طريق النجـومسئولياته، وتربي

                            
 ).٤(الطريق إىل نجابة األوالد )  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

بل هو تعهد مستمر، وصرب ومصابرة، وعىل األبوين يف كل مرحلة من 
مراحل نمو أوالدهم واجبات ومسئوليات، إن هم غفلوا عنها ربام تعثروا 

 . وتبددت مواهبهم

ًوألن للعرب واملسلمني اهتامما ظاهرا يف حتصيل النجابة؛ فقد  ً
 املهم حفلت كتب الرتاث بكثري من املرويات يف هذا الباب، فإن من

 .تقريب ذلك إىل اآلباء واملربني

فهذا املبارك والد اإلمام احلجة شيخ اإلسالم عبد اهللا بن املبارك، 
ًكان عبدا رقيقا أعتقه سيده، ثم عمل أجريا عند صاحب البستان، ويف يوم  ً ً

ائتنا : خرج صاحب البستان مع أصحاب له إىل البستان، وقال للمبارك
أنت : فإذا هي حامضة،  فقال صاحب البستانبرمان حلو فقطف رمانات، 

أنت مل تأذن يل ألعرف احللو : فقال له! ما تعرف احللو من احلامض؟
! أنت من كذا وكذا سنة حترس البستان وتقول هذا؟: من احلامض؟ فقال

ما أكل رمانة واحدة منذ عمل : وظن أنه خيدعه، فسأل اجلريان، فقالوا
 مبارك ليس عندي إال ابنة واحدة فلمن يا: هنا، فقال له صاحب البستان

اليهود يزوجون للامل، والنصارى للجامل، : أزوجها؟ قال املبارك
فمن أي األصناف . والعرب للحسب، واملسلمون يزوجون للتقوى

! وهل يوجد أتقى منك؟: فقال. ّأنت؟ زوج ابنتك للصنف الذي أنت منه
 . ّثم زوجه ابنته

مباركة تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا، فكان من ثمرة ذلك شجرة يانعة 
 . ًأكال من جهاد، وزهد، وعلم، وصدقة، إنه عبد اهللا بن املبارك
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واهللا ال أعلم أين أدخلت : وهذا والد اإلمام البخاري يقول عند موته
ًعىل أهل بيتي يوما درمها حراما أو درمها فيه شبهة ً ً فجاء حديث الرسول . ً

 حممد بن إسامعيل البخاري، أصح ًالصحيح جمموعا عىل يد ولده
 .الكتب بعد كتاب اهللا

واهللا يا بني إين ألزيد يف : وورد عن حممد بن املنكدر أن قال لولده
 . صاليت ابتغاء صالحك

لقضية صالح الذرية، وعلموا ما هو اليشء   هكذا كان فقههم
النفيس والغايل الذي يكتنزوه ألوالدهم حتى ينفعهم فيام هم مقبلون 

 . يه من العواقب واملشقاتعل

 ينسخ باألجرة، -وهو أبو املعايل اجلويني-كان أحد العلامء 
وكان قد أوىص ، ويتكسب وينفق عىل زوجته الصاحلة وابنه الرضيع

َّزوجته أال متكن أحدا من إرضاعه، فدخل مرة وقد أخذته إحدى  ً ِّ
 ومل يزل ًاجلارات فرضع قليال، فام كان منه إال أن أدخل إصبعه يف فيه

ّيسهل عيل أن يموت وال : يفعل ذلك حتى قاء مجيع ما رشبه وهو يقول
 .يفسد طبعه برشب لبن غري لبن أمه

 ): ٌبالء(ُالنجابة بال خلق وأدب *  

ٍال قيمة لنبوغ تنقصه األخالق الفاضلة، والقيم النبيلة؛ ولذا فإن نجابة 
ُعليها العبد خالقه، األبناء وحسن أخالقهم من النعم التي ينبغي أن يشكر 

غري أن هذه النعمة ال هتبط عىل املرء من السموات السبع، وال تتنزل عىل 
 ل ـوامـالت بني عـداخـادات، ومجلة تـهـتـات، بل هي اجـالناس باملصادف
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كثرية، أمهها وأبرزها الدور الرتبوي الكبري الذي تقوم به األرسة ممثلة يف 
إىل آخر االمتدادات، وكذلك ...  ةالوالد، والوالدة، واجلد، واجلد

 .املدرسة، وغريها من مكونات البيئة املحيطة باألبناء
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   حنني اجلذع وعظيم حمبة املؤمنني للرسول. 
حنني اجلذع اليابس وأنينه أغرب من اخرضاره وإثامره، فإن اإلثامر 

نني واألنني ال يكونان يف جنسه بحال، واالخرضار صفة قائمة فيه، واحل
وإنام حنت عىل فقد ما كانت تأنس به من الذكر، وخصت به من الرشف 

 . والربكة

إذا أراد ملسو هيلع هللا ىلص مبنيا عىل جذوع من نخل؛ فكان ملسو هيلع هللا ىلص لقد كان مسجد النبي 
أن خيطب يستند إىل أحد هذه اجلذوع دائام، ومكث عىل ذلك زمنًا، فلام 

د يمتلئ باملصلني، وربام ال يرى من يف كثر الناس وأصبح املسج
ال سيام من النساء، فجاءت إحدى نساء ملسو هيلع هللا ىلص الصفوف األخرية النبي 

ًيا رسول اهللا، إن يل غالما نجارا، فإن شئت أمرته : األنصار إليه فقالت ً
َعىل هذا األمر، فصنع للنبي منرب من ملسو هيلع هللا ىلص فوافق النبي . ًليصنع لك منربا ُِ

َثالث درجات، ووضع يف ا ملسجد بجانب ذلك اجلذع الذي كان النبي ُِ
للخطبة، مر بجانب ذلك ملسو هيلع هللا ىلص ًخيطب إليه دائام، فلام خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اجلذع، ومل خيطب عنده، وتعداه ورقى املنرب ليخطب عليه، فلام أحس 
تركه، حزن وجزع وأخذ يبكي ويصيح حتى كاد أن ملسو هيلع هللا ىلص اجلذع أن النبي 

أال تعجبون حلنني هذه «ملسو هيلع هللا ىلص ًيتصدع حزنا عىل رسول اهللا، فقال النبي 
 .  »اخلشبة؟

َّفأقبل الناس وارتج املسجد من حنينها حتى كثر البكاء يف املسجد، 
 .)١(فوضع يده عليها هيدهدها ملسو هيلع هللا ىلصفنزل النبي 

                            
املعجم : حركته حركة رفيقة منظمة لينام، انظر: ويقال هدهدت األم صبيها:  حركه:هدهد اليشء  )١(

 .]هدهد[) ٢/١٠١٧(الوسيط 
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َّلصبي الذي يسكت حتى سكت، فقالثم ضمه إليه، فجعل يئن أنني ا ُ 
وم أما والذي نفس حممد بيده لو مل أحتضنه حلن هكذا إىل ي«: النبي

 .به فدفن حتت منربهملسو هيلع هللا ىلص ثم أمر النبي . »ًالقيامة حزنا عىل رسول اهللا

 .)١(»بكت عىل ما  كانت تسمع من الذكر«: يقول جابر

فكان ، ًكان املسجد مسقوفا عىل جذوع من نخل(: قال وعن جابر 
ن عليه فسمعنا فلام صنع له املنرب فكا، النبي إذا خطب يقوم إىل جذع منها

وهى الناقة التي أتى ، مجع عرشاء«كصوت العشار ا ًلذلك اجلذع صوت
 )فسكنت، حتى جاء النبي فوضع يده عليها، »عليها عرشة أشهر من محلها

 .رواه البخاري

 ملسو هيلع هللا ىلص ، أيكون اجلذع أشد حنينًا للنبييا معرش املسلمني(: قال احلسن
منكم، وذاك الذي أراد أن  ملسو هيلع هللا ىلصخشبة تكون أكثر حنينًا للنبي . )!!منكم؟
ًىل من حيب شيئا، فلم جيد، فبكى وأنشد قائاليرسل إ ً : 

 ونصيب قلبي من هواه ضلوعه ًة       ـديـب هـيـي للحبـعـت دمـأرسل        

 هـل  دموعـقـد املـهـج جـهـتـ   اب    لت  ـقال اجتهد فيام يلوح بقتلنا ق        

 :ومن لوازم الشبه يف الباب يقول الدكتور حممد املختار الشنقيطي
ُّ وإذا كان اجلذع حين -صلوات اهللا وسالمه عليه-وهذا من معجزاته (

 ف بمن ـ وتكمن املحبة حتى من اجلذع؛ فكي-عليه الصالة والسالم-إليه 
                            

، وعن ]٣٣٩٠:كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم[عمر أخرجه البخاري عن ابن )  ١(
كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف [، وأخرجه الرتمذي عن ابن عمر ]٣٣٩٢ :يف املوضع السابق رقم[جابر 

ويف الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأيب بن كعب وابن : ، ثم قال]٥٠٥ :رقم اخلطبة عىل املنرب،
 .عباس وأم سلمة
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ملسو هيلع هللا ىلص  هبذا اخلري الذي أجراه اهللا عىل يديه رشفه اهللا باتباعه، ورشفه اهللا 
ته ولزوم إىل يوم الدين؛ فإنه أوىل باملحبة، واحلنني إىل سنته ومتابع

طريقته ومنهجه، فحن اجلذع؛ ألن كل يشء من خملوقات اهللا اجلامدة 
جعل  ً وهذا اجلذع مع كونه مجادا لكن اهللا والنباتات يريد طاعة اهللا 

 .فيه هذا، أنطقه اهللا الذي أنطق كل يشء
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  القياسالفرق بني التمثيل و. 
املثل يف األصل هو الشبيه، وهو نوعان؛ (: :الم قال شيخ اإلس

ًألن القضية املعينة إما أن تكون شبها معينًا، أو عاما كليا؛ فإن القضايا 
الكلية التي تعلم وتقال هي مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيها، وهذا يسمى 
ًقياسا يف لغة السلف واصطالح املنطقيني، ومتثيل اليشء املعني بيشء 

ً هو أيضا يسمى قياسا يف لغة السلف واصطالح الفقهاء، وهو الذي معني ً
 . يسمى قياس التمثيل

 من ادعى أن حقيقة القياس -كالغزايل وغريه-ثم من متأخري العلامء 
ًإنام يقال عىل هذا، وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياسا فمجاز من جهة 

م احلكم تساوي أفراده فيه أنه مل يشبه فيه يشء بيشء وإنام يلزم من عمو
ومنهم من عكس كأيب حممد بن حزم فإنه زعم أن لفظ القياس إنام ينبغي 

 . أن يكون يف تلك األمور العامة، وهو القياس الصحيح

والصواب ما عليه السلف من اللغة املوافقة ملا يف القرآن كام 
ظاهر، أن كليهام قياس ومتثيل واعتبار، وهو يف قياس التمثيل : سأذكره

وأما قياس التكليل والشمول فألنه يقاس كل واحد من األفراد بذلك 
املقياس العام الثابت يف العلم والقول وهو األصل كام يقاس الواحد 
باألصل الذي يشبهه فاألصل فيهام هو املثل والقياس هو رضب املثل 

س  تقديره فرضب املثل لليشء تقديره له كام أن القيا-واهللا أعلم-وأصله 
أصله تقدير اليشء باليشء ومنه رضب الدرهم وهو تقديره ورضب 

 درة والرضب يف األرض ـقـمـاجلزية واخلراج وهو تقديرمها والرضيبة ال
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ألنه يقدر أثر املايش بقدره وكذلك الرضب بالعصا ألنه تقدير األمل باآللة 
بة وهو مجعه وتأليفه وتقديره كام أن الرضيبة هي املال املجموع والرضي

اخللق ورضب الدرهم مجع فضة مؤلفة مقدرة ورضب اجلزية واخلراج 
إذا فرضه وقدره عىل مر السنني والرضب يف األرض احلركات املقدرة 
املجموعة إىل غاية حمدودة ومنه ترضيب الثوب املحشو وهو تأليف 
خلله طرائق طرائق؛ وهلذا يسمون الصورة القياسية الرضب كام يقال 

ب لتألفه واتفاقه ورضب املثل ملا كان مجعا بني للنوع الواحد رض
علمني يطلب منهام علم ثالث كان بمنزلة رضاب الفحل الذي يتولد عنه 
الولد وهلذا يقسمون الرضب إىل ناتج وعقيم كام ينقسم رضب الفحل 

وهو -لألنثى إىل ناتج وعقيم وكل واحد من نوعي رضب املثل 
يم املعنى، وتارة يراد به الداللة عىل  تارة يراد به التصوير وتفه-القياس

ًثبوته والتصديق به؛ فقياس تصور وقياس تصديق فتدبر هذا، وكثريا ما 
 .يقصد كالمها، فإن رضب املثل يوضح صورة املقصود وحكمه

* : 

ني موجـود أو  األمثال املعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معـ:أحدمها
ِمـثلهم كمثـل الـذي  ﴿: ًمقدر، وهي يف القرآن بضع وأربعون مـثال،  كقولـه َّ ُِ َ ََ ْ ََ ُ

ًاستوقد نارا ﴾ َْ َ ََ ِمثل الذين ينفقـون أمـواهلم يف  ﴿:  إىل آخره، وقوله]١٧: البقرة[ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ ُ ََ ِ ِْ َّ ُ

ُسبيل اهللاَِّ كمثل حبة أنبتت سبع سـنابل يف كـ َِ َ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ َّ َْ َ ْ َ ٍ ِ ٍل سـنبلة مئـة حبـة ﴾َِ ِ ٍَّ َ ُُ َ َ ِّْ ، ]٢٦١: البقـرة[ ُ
ُيا أهيا الذين آمنـوا ال تبطلـوا صـدقاتُكم بـاملن واألذى كالـذي ينفـق مالـه  ﴿: وقوله ُ َ ِّ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َْ َ ُ َ ََّ ْ َ ُُّ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ُ َ َ َ

َرئاء الناس وال يؤمن باهللاَِّ واليوم اآلخر فمثله كمثل صفو َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ْ َِ َ َ ََ َِ ِ َِ ِ ِ ْ ِ َّ ٌان عليه ترابِ َْ ُ ِ َ َ  ،]٢٦٤:البقرة[ ﴾ ٍ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ٍ﴿ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللاَِّ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ ِْ ً ََ ََ َ ُ َّ ُ

ِبربوة أصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني﴾ ْ َ َ ََ َْ َ َ َ َ ِْ َ ٌُ ُ َْ َ َ ِ  . ]٢٦٥ :البقرة[ ٍِ

وصوفني اللذين يذكرهم من املنافقني واملنفقني فإن التمثيل بني امل
املخلصني منهم واملرائني وبني ما يذكره سبحانه من تلك األمثال هو من 

مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل : جنس قياس التمثيل الذي يقال فيه
الذي يقتل بالسيف، ومثل اهلرة تقع يف الزيت كمثل الفأرة تقع يف السمن 

اه عىل اجلمع بينهام؛ والفرق يف الصفات املعتربة يف ونحو ذلك؛ ومبن
تشبيه للمثل العلمي . مثله كمثل كذا: احلكم املقصود إثباته أو نفيه وقوله

باملثل العلمي ألنه هو الذي بتوسطه حيصل القياس فإن املعترب ينظر يف 
أحدمها فيتمثل يف علمه وينظر يف اآلخر فيتمثل يف علمه ثم يعترب أحد 

ني باآلخر فيجدمها سواء فيعلم أهنام سواء يف أنفسهام الستوائهام املثل
يف العلم وال يمكن اعتبار أحدمها باآلخر يف نفسه حتى يتمثل كل منهام 

 .)١()يف العلم فإن احلكم عىل اليشء فرع عىل تصوره

 :ً ذلك إيضاحا فيقول-رمحه اهللا تعاىل-ويزيد تلميذه ابن القيم *  

ال التي رضهبا اهللا ورسوله عىل هذا الوجه فهمنا أن ولكن أين يف األمث
الصداق ال يكون أقل من ثالثة دراهم أو عرشة قياسا ومتثيال عىل أقل ما 
يقطع فيه السارق هذا باأللغاز واألحاجي أشبه منه باألمثال املرضوبة 
للفهم كام قال إمام احلديث حممد بن إسامعيل البخاري يف جامعه 

 ن قد بني اهللا حكمهام ـيـل مبـا بأصـال معلومـه أصـ شباب منـب[: الصحيح
                            

 ).١٤/٥٥(جمموع الفتاوى )  ١(
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 فنحن ال ننكر هذه األمثال التي رضهبا اهللا ورسوله وال ]ليفهم السامع
نجهل ما أريد هبا وإنام ننكر أن يستفاد وجوب الدم عىل من قطع من 

ُ﴿وال حتلقوا : جسده أو رأسه ثالث شعرات أو أربع من قوله تعاىل ِ ْ َ َ َ
ْرءوسُكم َ ُ ِ حتى يبلغ اهلدي حمله فمن كان منُكم مريضا أو به أذى من رأسه ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َْ ْ ْ ُ ُ ْ َ ًَ َ َ ِْ ً َِ ْ َ َّ ُْ ََّ َ

ٍففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ٍ ِ ُِ ُ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ََ ٌ ٍَ  وأن اآلية تدل عىل ذلك وأن ]١٩٦ :البقرة[ ِ
صاع من متر أو صاع من شعري أو صاع من «: يف صدقة الفطر ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

ًيفهم منه أنه لو أعطى صاعا من » صاع من بر أو صاع من زبيبأقط أو 
: ملسو هيلع هللا ىلصإهليج جاز، وأنه يدل عىل ذلك بطريق التمثيل واالعتبار، وأن قوله 

يستفاد منه ومن داللته أنه لو قال له الويل بحرضة » الولد للفراش«
وهو بأقىص الرشق وهي بأقىص الغرب فقال . زوجتك ابنتي: احلاكم

ًيج وهي طالق ثالثا، ثم جاءت بعد ذلك بولد ألكثر من قبلت هذا التزو

ومع . قبلت هذا التزويج: ستة أشهر أنه ابنه وقد صارت فراشا بمجرد قوله
ًهذا لو كانت له رسية يطؤها ليال وهنارا مل تكن فراشا له، ولو أتت بولد  ً ً

مل يلحقه نسبه إال أن يدعيه ويستلحقه، فإن مل يستلحقه فليس بولده، 
إن يف قتل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط «: ملسو هيلع هللا ىلص يفهم من قوله وأين

أنه لو رضبه بحجر املنجنيق أو بكور احلداد أو . »والعصا مائة من اإلبل
بمزراب احلديد العظام حتى خلط دماغه بلحمه وعظمه أن هذا خطأ 

 .ًشبه عمد ال يوجب قودا

 استطعتم، ادرءوا احلدود عن املسلمني ما«: ملسو هيلع هللا ىلص وأين يفهم من قوله
 فإن يكن له خمرج فخلوا سبيله؛ فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري له من 
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أن من عقد عىل أمه أو ابنته أو أخته ووطئها فال . »أن خيطئ يف العقوبة 
فهذا يف . »ادرءوا احلدود بالشبهات«: حد عليه وأن هذا مفهوم من قوله

 املحل أو يف الفاعل أو معنى الشبه التي تدرأ هبا احلدود، وهي الشبه يف
يف االعتقاد، ولو عرض هذا عىل فهم من فرض من العاملني مل يفهمه 
من هذا اللفظ بوجه من الوجوه، وأن من يطأ خالته أو عمته بملك اليمني 
فال حد عليه مع علمه بأهنا خالته أو عمته، وحتريم اهللا لذلك ويفهم هذا 

ضعاف هذا مما ال يكاد وأضعاف أ. »ادرءوا احلدود بالشبهات«: من
 .ينحرص

فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره وننكر أن يكون يف كالم اهللا 
 .ورسوله داللة عىل فهمه بوجه ما

ً﴿وإن لُكم يف األنعام لعربة﴾: ومن أين يفهم من قوله تعاىل: قالوا َْ ْ ِْ َ ْ َِ َ ََ ِ َّ ِ 
ُ﴿فاعتربوا﴾:  ومن قوله]٦٦: النحل[ ِ َ ْ بيع الكشك باللبن وبيع  حتريم ]٢:احلرش[ َ

 !!اخلل بالعنب ونحو ذلك؟

َ﴿وما اختلفتم فيه من يشء فحْكمه إىل اهللاَِّ﴾ :وقد قال تعاىل: قالوا ِ ُ ُ ْ َُ ْ ََ ٍْ
ْ َ ِ ِ ِ ُ ََ ْ 

ومل جيعل اهللا آراء الرجال ) إىل قياساتكم وآرائكم: (ومل يقل ]١٠:الشورى[
 .ًوأقيستها حاكمة بني األمة أبدا

ُ﴿ وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاَُّ ورسوله : وقد قال تعاىل: وقالوا َ َ َُ َُ َ ُ ََ ْ َْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ٍ َ

ْأمرا أن يُكون هلم اخلرية من أمرهم ﴾ ْ َ ُ ً ِْ ِ َ َ َْ َِ ُِ َ ْ َ َ  فإنام منعهم من اخلرية ]٣٦: األحزاب[ ُْ
عند حكمه وحكم رسوله، ال عند آراء الرجال وأقيستهم وظنوهنم، وقد 

َإن أتبع إال ما يوحى  ﴿اصة، وقال ـما أوحاه إليه خأمر سبحانه رسوله باتباع  ُ َُ َّ ِ ِِ َّ َ ْ 
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َّإيل ﴾ َ َوأن احُكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ ﴿: ، وقال]٩: حقافاأل[ ِ َ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ْ ََ ، وقال ]٤٩: املائدة[ ﴾ ِ
ِ﴿أم هلم رشكاء رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به﴾: تعاىل ِِ ْ َ َ َ َْ َِ َْ َ ْ ُ ْ ِّْ ُ ُُ َ ََ َُ : قالوا ]٢١:الشورى[ َ

 .فدل هذا النص عىل أن ما مل يأذن به اهللا من الدين فهو رشع غريه الباطل

 أن كل ما سكت -تبارك وتعاىل-عن ربه ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب النبي : قالوا
عن إجيابه أو حتريمه فهو عفو عفا عنه لعباده يباح إباحة العفو؛ فال جيوز 

بجامع بينهام؛ فإن ذلك ًحتريمه وال إجيابه قياسا عىل ما أوجبه أو حرمه 
يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه؛ إذ املسكوت عنه ال بد أن يكون 
بينه وبني املحرم شبه ووصف جامع أو بينه وبني الواجب؛ فلو جاز 
إحلاقه به مل يكن هناك قسم قد عفي عنه، ومل يكن ما سكت عنه قد عفا 

ا حرمه وهذا ال سبيل ًعنه بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياسا عىل م
ًإىل دفعه، وحينئذ فيكون حتريم ما سكت عنه تبديال حلكمه، وقد ذم 

ه تعاىل من بدل غري القول الذي أمر به فمن بدل غري احلكم الذي رشع ل
إن من أعظم املسلمني يف «: ملسو هيلع هللا ىلص فهو أوىل بالذم، وقد قال النبي

ن أجل املسلمني جرما من سأل عن يشء مل حيرم فحرم عىل الناس م
فإذا كان هذا فيمن تسبب إىل حتريم الشارع رصحيا بمسألته . »مسألته

 .)١(عن حكم ما سكت عنه فكيف بمن حرم املسكوت عنه بقياسه وبرأيه؟

 

         
 

                            
 ).١/٢٨٧(إعالم املوقعني )  ١(
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   فائدة بالغية. 
ْقال اجلرجاين ِمثل املؤمن كمثل النَّخلة «: ملسو هيلع هللا ىلصكذا قول النبي : : ُ ُ َ َ

: ال تستطيع أن تتعاطى االستعارة يف يشء منه فتقول. »ل اخلامةأو مث
رأيت نخلة أو خامة عىل معنى رأيت مؤمنًا، إن من رام مثل هذا كان كام 

ًملغزا تاركا لكالم الناس الذي يسبق إىل أفئدهتم، : قال صاحب الكتاب
ًوقد قدمت طرفا من هذا الفصل فيام مىض، ولكنني أعدته هاهنا التصاله 

 .ام أريد ذكرهب

 فقد ظهر أنه ليس كل يشء جييء فيه التشبيه الرصيح بذكر الكاف 
ونحوها، يستقيم نقل الكالم فيه إىل طريقة االستعارة، وإسقاط ذكر 
املشبه مجلة، واالقتصار عىل املشبه به، وبقي أن نتعرف احلكم يف 

ًكورا احلالة األخرى، وهي التي يكون كل واحد من املشبه واملشبه به مذ
ًفيه، نحو زيد أسد ووجدته أسدا، هل تساوق رصيح التشبيه حتى جيوز 
يف كل شيئني قصد تشبيه أحدمها باآلخر أن حتذف الكاف ونحوها من 
الثاين، وجتعله خربا عن األول أو بمنزلة اخلرب؟ والقول يف ذلك أن 

ه التشبيه إذا كان رصحيا بالكاف، ومثل، كان األعرف األشهر يف املشبه ب
هو كاألسد وهو كالشمس وهو كالبحر وكليث : أن يكون معرفة، كقولك

العرين وكالصبح وكالنجم وما شاكل ذلك، وال يكاد جييء نكرة جميئا 
 .يرتىض نحو هو كأسد وكبحر وكغيث

إال أن خيصص بصفة نحو كبحر زاخر، فإذا جعلت االسم املجرور 
 ان ـع أو النصب، كـرفـ الر منـذي يستحقه اخلبـًبالكاف معربا باإلعراب ال
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زيد األسد : ً فيه حسنًا مجيال، تقول-التعريف والتنكري-كال األمرين  
 .والشمس والبحر، وزيد أسد وشمس وبدر وبحر

 بق )فإنك كالليل الذي هو مدركي(وإذ قد عرفت هذا فارجع إىل نحو 
إىل أفئدهتم، وقد قدمت طرفا من هذا الفصل فيام مىض، ولكنني أعدته 

فقد ظهر أنه ليس كل يشء جييء فيه التشبيه . اهنا التصاله بام أريد ذكرهه
الرصيح بذكر الكاف ونحوها، يستقيم نقل الكالم فيه إىل طريقة 
االستعارة، وإسقاط ذكر املشبه مجلة، واالقتصار عىل املشبه به، وبقي 
أن نتعرف احلكم يف احلالة األخرى، وهي التي يكون كل واحد من 

واملشبه به مذكورا فيه، نحو زيد أسد ووجدته أسدا، هل تساوق املشبه 
رصيح التشبيه حتى جيوز يف كل شيئني قصد تشبيه أحدمها باآلخر أن 
حتذف الكاف ونحوها من الثاين، وجتعله خربا عن األول أو بمنزلة 
اخلرب؟ والقول يف ذلك أن التشبيه إذا كان رصحيا بالكاف، ومثل، كان 

هو كاألسد وهو : يف املشبه به أن يكون معرفة، كقولكاألعرف األشهر 
 .)١(...كالشمس وهو كالبحر وكليث العرين وكالصبح 

 

 

         
 

                            
 .)٢٤٥( أرسار البالغة  للجرجاين)  ١(
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  حسن أدب األصاغر يف حرضة األكابر. 

من عظيم الفوائد املستخرجة من احلديث توقري الكبري ومعرفة الفضل 
رفوا بالعلم بام ينتقص من حقهم وهيبتهم؛ ُألهله، وعدم التقدم بني من ع

فاألدب عند األكابر ويف جمالسة السادات منهم يبلغ بصاحبه إىل 
الدرجات العال واخلري يف األوىل والعقبى، ولقد تعلم عبد اهللا وتربى يف 
مدرسة النبوة، فاستضاء هبذا النور، وارتوى من هذا النبع الذي هداه اهللا 

 . أقومهابه إىل أحسن األخالق و

: قال ابن عمر ملا علم اجلواب ورأى نفسه أصغر احلارضين
 .»فاستحييت«

 . »ثم التفت فإذا أنا عارش عرشة أنا أحدثهم فسكت«: وىف رواية قال

 . »وىف القوم أبو بكر وعمر«: وىف رواية ثالثة

هي النخلة، فمنعني مكان : فأردت أن أقول«: ورابعة عند ابن حبان
 .»أيب

اب ما كان ألحد أن يلومه؛ ألنه من مجلة احلارضين الذين ولو أنه أج
 .توجه املثل والسؤال إليهم

 دأ ـبـر أن يـأمـف. )١(» كرب كرب «:  ال ـوهلذا املعنى ق( :ال ابن بطالـق
                            

: وىف احلديث) ٤٥٢٠(، وأبو داود )١٦٦٩( ، ومسلم)٦٧٦٩(، والبخاري )١٦١٣٥(أخرجه أمحد )  ١(
 يف قتل وطرح أن عبد اهللا بن سهل وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد أصاهبم فأخرب حميصة أن عبد اهللا

ثم أقبل حتى قدم عىل قومه فذكر هلم . ما قتلناه واهللا: قالوا. أنتم واهللا قتلتموه: فقري أو عني فأتى هيود فقال
 لم وهو الذيكان بخيرب فقال النبيفأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكرب منه وعبد الرمحن بن سهل فذهب ليتك

 .ثم تكلم حميصةيريد السن فتكلم حويصة » كرب كرب«: ملحيصة ملسو هيلع هللا ىلص
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األكرب بالكالم، فكان ذلك سنة، إال أنه دل حديث ابن عمر أن معنى ذلك  
أ باألكرب فيام يستوي فيه علم ليس عىل العموم، وأنه إنام ينبغي أن يبد

الكبري والصغري، فأما إذا علم الصغري ما جيهل الكبري؛ فإنه ينبغي ملن كان 
ًعنده علم أن يذكره وينزع به وإن كان صغريا، وال يعد ذلك منه سوء أدب، 

حني سل أصحابه  ًوال تنقصا حلق الكبري يف التقدم عليه؛ ألن النبي 
ؤمن، وفيهم ابن عمر وغريه ممن كان دونه يف عن الشجرة التي شبهها بامل

السن مل يوقف اجلواب عىل الكبار منهم خاصة، وإنام سأل دونه يف 
السن مل يوقف اجلواب عىل الكبار منهم خاصة، وإنام سأل مجاعتهم 

لو كنت قلتها كان : ليجيب كل بام علم، وعىل ذلك دل قول عمر البنه
 . )أحب إيل من كذا وكذا

احلث عىل إكرام الكبري، وتوقريه، ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهللا النبي وقد تواتر
قال رسول اهللا : أنه قال  ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أيب موسى

أخرج الرتمذي  كام )١(»إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم«: ملسو هيلع هللا ىلص
فأبطأ القوم عنه أن  ملسو هيلع هللا ىلص جاء شيخ يريد النبي: قال   عن أنس:

 .)٢(»ِّليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا«: بييوسعوا له، فقال الن

عليه -وذكر بعض العلامء أن مقتىض هذه الصيغة، وهي قول الشارع 
 .التحريم، ومن العلامء من جعلها كبرية) ليس منا: (-الصالة والسالم

جاء أبو بكر بأبيه أيب : أنه قال  عن أنس :وأخرج اإلمام أمحد 
 اهللاى وضعه بني يدي رسول ـم فتح مكة حيمله حتقحافة إىل رسول اهللا يو

                            
 ).٩٦(صحيح البخاري )  ١(

 .بسند حسن  ؛األدب من حديث عبد اهللا بن عمروأخرجه  أبو داود والبخاري يف )  ٢(
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 .)١(»لو أقررت الشيخ يف بيته ألتيناه«: فقال رسول اهللا أليب بكر 

حدثنا ابن إدريس، : وذكر ابن اجلوزي عن ابن سعيد األشج أنه قال
لو كنت أسن مني : كنت أميش مع طلحة بن مرصف فقال: عن ليث، قال

 .بليلة ما تقدمتك

كنت مع حييى وإسحاق بن راهويه : ن منصور قال وروى احلسن ب
ًيوما نعود مريضا فلام حاذينا الباب تأخر إسحاق، وقال ليحيى تقدم : ً

 .يا أبا زكريا أنت أكرب مني: أنت، قال

 يوصون األبناء بامتثال ذلك -رمحة اهللا عليهم-وما زال السلف 
خاري يروي اخللق، واحلث عىل التحيل به، وعدم التفريط فيه؛ فهذا الب

أن قيس بن عاصم السعدي أوىص بنيه حني حرضته الوفاة وصية طويلة 
وسودوا أكابركم؛ فإنكم إذا سودتم أكابركم مل يزل ألبيكم (: جاء فيها

فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم عىل الناس، وزهدوا 
 .)فيكم

حاديث وامتد ذلك التقدير والتقديم لكبار السن حتى يف كتابة األ
 :ّهو بقي بن خملد وترتيب املسانيد حني تأليف الكتب، فها 

ملا وضعت  مسندي جاءين عبيد اهللا بن حييى وأخوه : يقول) هـ٢٧٦:ت(
زهري ًبلغنا أنك وضعت مسندا قدمت فيه أبا مصعب ال: إسحاق؛ فقاال

  رسول أما تقديمي أبا مصعب؛ فلقول: فقالوحييى بن بكري وأخرت أبانا؟
                            

، ٣/٢٧٣(، واحلاكم )٥٤٧٢، رقم ١٢/٢٨٦(، وابن حبان )١٢٦٥٦، رقم ٣/١٦٠(أخرجه أمحد )  ١(
 والبزار باختصار، وىف الصحيح رواه أمحد، وأبو يعىل بنحوه،): ٥/١٦٠(قال اهليثمي . )٥٠٧٠رقم 

 .طرف منه، ورجال أمحد رجال الصحيح
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: وأما تقديمي ابن بكري؛ فلقول رسول اهللا) ًقدموا قريشا وال تقدموها(اهللا 
ّكرب كرب(  من مالك سبع عرشة مرة، ]املوطأ[، يريد السنة ومع أنه سمع )ّ

 ).فخرجا ومل يعودا: ( مل يسمعه إال مرة واحدة، قالوأبوكام

ري ويبدأ األكرب بالكالم باب إكرام الكب[ :: العينيقال بدر الدين 
 .]الوالسؤ

أي هذا باب يف بيان إكرام الكبري ملا روى احلاكم من حديث أيب 
 من مل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا فليس منا وأخرجه ًهريرة مرفوعا

أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمر وذكر عبد الرزاق أن يف احلديث من 
 بالكالم َّتعظيم جالل اهللا أن يوقر ذا الشيبة يف اإلسالم قوله ويبدأ األكرب

ألنه من آداب اإلسالم وحماسن األخالق ولكن ليس هذا عىل العموم 
ألنه إنام يبدأ األكرب به فيام إذا استوى فيه علم الصغري والكبري وإذا علم 
الصغري ما جيهل الكبري فالصغري يقدم حينئذ وال يكون هذا سوء أدب وال 

ضا بالسؤال وهذا نقص يف حق الكبري قوله والسؤال أي ويبدأ األكرب أي
أيضا إذا استوى الكبري مع الصغري وإذا كان الصغري أعلم يقدم عىل الكبري 

 .)١( وهو صبي وهناك مشيخةبوكان ابن عباس 

  *: 

وأنه ال يكره أن جييب بام يعرف يف حرضة أبيه، ( :: قال ابن حجر
 .)وإن مل يعرفه األب، وليس يف ذلك إساءة أدب

 ه الصحابة من ـان عليـوفيه ما ك( : الطب النبوييف :وقال ابن القيم 
                            

 ).٢/٤٠٢(عمدة القاري )  ١(
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 .أ هـ.)احلياء من أكابرهم وإجالهلم، وإمساكهم عن الكالم بني أيدهيم 

أمرين «: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  :ومن تقديم األسن يف وجوه اإلكرام عامة
 .)١(»جربيل أن أقدم األكابر

ولقد ( :]وقالعق[قال عبد اهللا بن نارص بن عبد اهللا السدحان يف كتابه 
ّتطبع أفراد املجتمع املسلم بذلك اخللق وتوارثوا توقري الكبري واحرتامه 
ًوتقديره انقيادا لتعاليم دينهم، واتباعا لسنة رسوهلم؛ فكان اإلمام أمحد  ً

ً من أشد الناس توقريا إلخوانه، وملن هو أسن منه، فقد :بن حنبل 
 محاره، فأخذ له اإلمام ًروى عنه املروزي أنه جاءه أبو مهام راكبا عىل

رأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من : وقال املروزي. أمحد بالركاب
 .)الشيوخ

 مع ذلك وها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر 
أن عمر بن (: ]اخلراج[الشيخ اليهودي الكبري، فيذكر أبو يوسف يف كتابه 

بري رضير البرص، مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ ك اخلطاب 
. هيودي: ّمن أي أهل الكتب أنت؟ قال: فرضب عضده من خلفه فقال

: قال. أسأل اجلزية واحلاجة والسن: فام أجلأك إىل ما أرى؟ قال: قال
 من -أعطاه: أي-بيده فذهب به إىل منزله، فرضخ له  فأخذ عمر 

باءه، انظر هذا ورض: َّاملنزل بيشء، ثم أرسل إىل خازن بيت املال فقال
ُإنام الصدقات  ﴿َّفواهللا ما أنصفناه إذا أكلنا شبيبته ثم نخذله عند اهلرم،  َ َ ََّّ َ ِ

ِللفقراء واملساكني ِ َِ ََْ َ َُ ِ  ن من أهل ـيـ فالفقراء هم املسلمون واملساك]٦٠:التوبة[ ﴾ ْ
                            

ْأمرين جربيل أن «: ، بلفظ)١٧٢(» السنن الكربى«، والبيهقي يف )٦٢٢٦(» مسنده«أخرجه أمحد يف )  ١( َ َُ ِ ْ َ َِ ِ

َأكرب ِّ َ  ).٤/٧٤(» السلسلة الصحيحة«َّواحلديث صححه األلباين يف . »ُ
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 .)الكتاب، ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه

رعاية  يامرس دوره يف بوهذا خالد بن الوليد من بعد عمر 
املسنِّني ويعطيهم حقهم من الرعاية والعناية يف املجتمع، حتى وإن مل 

: يكونوا مسلمني؛ فلقد صالح أهل احلرية، وجاء يف صلحه معهم أنه قال
وجعلت هلم أيام شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات، أو (

 وعيل طرحت جزيته، -كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
 . هـ أ.)من بيت املسلمني
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  تشبيه الثواب بثمرة النخل. 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ويه ثوبان هذا وجه آخر للتمثيل بني املؤمن والنخلة ير
ُإن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع، «: قال

 .)١(»ُ خرفة اجلنة؟ قال جناهاقيل يا رسول اهللا وما

خرفت :  يريد يف اجتناء ثمر اجلنة، من قوهلم:: قال ابن األنباري
ما حيوزه عائد املريض من الثواب بام  ملسو هيلع هللا ىلصالنخلة أخرفها، فشبه النبي 

 .)٢(حيوزه املخرتف من الثامر

واخلرفة بالضم، اسم ملا خيرتف من النخيل حني يدرك، يعني أن 
عىل نخيل اجلنة جيني منها  جيوز من الثواب كأنه العائد للمريض فيام

 . ثامرها

 لقط الثمر برسا كان -االخرتاف ( : املخصصيف : قال ابن سيده
 برطب اخرتافه الذي يلتقط :أي– ويقال أتلنا بخرفة طيبة ًأو رطبا

 اشرتى الرجل وإذا الزبيل الذي خيرتف فيه وما أشبهه -واملخرف
 ]وقال [ً جيداً يأكلهن قيل قد اشرتى خمرفا العرشإىلًنخلتني أو ثالثا 

املريض عىل عائد « النخل ويف احلديث -جني- املخرف: األصمعي
 .)٣()»خمارف اجلنة حتى يرجع

         

                            
 .)٢٥٦٨، رقم ٤/١٩٨٩(أخرجه مسلم )  ١(
 ).٥/٢١٦(رشح السنة )  ٢(
 .  )٢/٣٩٠(املخصص )  ٣(
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   يف احلديث رد عىل املشبهة واملعطلة بأن

 .ات واملوصوفاتاالشرتاك يف األسامء والصفات ال يستلزم متاثل املسمي
 انزلق هبا التيُهذه قاعدة مهمة يضبط هبا كثري من املسائل والفروع 

أن االشرتاك يف :  وهى-تعاىل-كثري من الناس يف باب صفات اهللا 
 يف الوصف ال يلزم واالشرتاكاالسم ال يستلزم االشرتاك يف املسمى، 

يم، وسمي أحد اهللا الرحيم، أو اهللا الكر: منه متاثل املوصوفني فإذا قلت
ًالناس كريام، فهذا االشرتاك هو بالنسبة لالسم والصفة، وهو ال يدل عىل 

 فيه الكامل املطلق، وكرم املخلوق -جل وعال-االستواء، فكرم اهللا 
ُ﴿ ليس كمثله يشء وهو السميع . ناقص ولو كان كرمه ككرم حاتم الطائي َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ ْ َ ِ ْ َ َ

ُالبصري ﴾
ِ َ  .]١١: الشورى[ ْ

قول بتشبيه اهللا تعاىل بخلقه قد اندثر القائلون به أو كادوا، إذ قليل   وال
 . العقل يكفي ملعرفة بطالنه

وأما تعطيل صفات اهللا به فقد ذهب كثري من السلف إىل أن كل معطل 
إننا : ًألهنم شبهوا أوال فقالوا. شبيهوال يستقيم له التعطيل إال بعد الت مشبه،

 ما نعرفه من نفوسنا فصاروا ينفوهنا لئال ال نعرف من هذه الصفات إال
يقعوا يف التشبيه إذا أثبتوها، ثم إهنم عطلوه، وأحلقوه باملعدومات أو 
باجلامدات، فصاروا مشبهني له بالناقصات، فصار التشبيه األخري أرش من 
ًالتشبيه األول؛ ألن املعطل يلزمه أن يكون مشبها وال ينفك عن التشبيه؛ إذ 

 .؛ ألنه يشبه بالناقصات أو املعدومات، تعاىل اهللا وتقدسكل معطل مشبه

  األسامء  االشرتاك يف:فصل : تقريب التدمريةيفيخ ابن عثيمني قال الش 
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 :والصفات ال يستلزم متاثل املسميات واملوصوفات


 واعلم أن االشرتاك يف األسامء والصفات ال يستلزم متاثل املسميات 

 .ذلك السمع، والعقل، واحلسواملوصوفات، كام دل عىل 

َإن اهللاََّ نعام يعظُكم به إن اهللاََّ كان  ﴿ : فقد قال اهللا عن نفسه: أما السمع *  َّ ُ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ََّ
ًسميعا بصريا ًِ َ ِ ٍإنا خلقنا اإلنسان من نطفة  ﴿: وقال عن اإلنسان. ]٥٨ :النساء [﴾ َ َِ ْ َ ُْ ْ َّْ َ ِ ْ ََ َ ِ

ُأمشاج نبتليه فجعلناه َ َ َْ ْ َ ِ ِ َ َ ٍ َ ْ ً سميعا بصرياَ
ِ َ ً ِ ونفي أن يكون السميع . ]٢ :اإلنسان[ ﴾ َ

ُ﴿ليس كمثله يشء وهو السميع البصري﴾:كالسميع والبصري كالبصري فقال ْ
ِ َ ُ َ َ َ ْْ َِ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ 

 .]١١: الشورى[

ًوأثبت لنفسه علام ولإلنسان علام، فقال عن نفسه ْ﴿علم اهللاَُّ أنُكم : ً ََّ َ ِ َ
َّستذكروهنن﴾ ُ َ ُ َُ ْ َفإن علمتموهن مؤمنات فال ﴿: قال عن اإلنسانو ]٢٣٥ :البقرة[ َ ْ ٍَ َِ ْ َُ ُ َّْ ُ ُ ِ ِ

ّترجعوهن إىل الُكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن َ َّ َّ ُُ َُ َ َ َُّّ ٌّ ِْ َِ ْ ْ ُْ ُ ُِ َ ِ ِ . ]١٠:املمتحنة[ ﴾َ
َّ﴿ وسع كل : وليس علم اإلنسان كعلم اهللا تعاىل، فقد قال اهللا عن علمه ُ َ َِ

ًيشء علام ْ ِ ٍ
ْ ِإن اهللاََّ ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف ﴿:  وقال]٩٨ :طه[ ﴾ َ َِ ِْ َْ ٌْ َْ َ ِْ َ ََ َّ ِ

ِالسامء َ َّوما أوتيتم من العلم إال  ﴿ :وقال عن علم اإلنسان. ]٥: آل عمران[ ﴾َّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ُ

ًقليال  .]٨٥: اإلرساء[  ﴾َِ

 فمن املعلوم بالعقل أن املعاين واألوصاف تتقيد :وأما العقل* 
 بحسب ما تضاف إليه، فكام أن األشياء خمتلفة يف ذواهتا فإهنا وتتميز

كذلك خمتلفة يف صفاهتا ويف املعاين املضافة إليها، فإن صفة كل 
 .موصوف تناسبه ال يفهم منها ما يقرص عن موصوفها أو يتجاوزه
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وهلذا نصف اإلنسان باللني، واحلديد املنصهر باللني، ونعلم أن اللني 
 .حسب ما أضيف إليهمتفاوت املعنى ب

ً فإننا نشاهد للفيل جسام وقدما وقوة، وللبعوضة :وأما احلس*   ً
ًجسام وقدما وقوة، ونعلم الفرق بني جسميهام، وقدميهام، وقوتيهام ً. 

فإذا علم أن االشرتاك يف االسم والصفة يف املخلوقات ال يستلزم 
ًالتامثل يف احلقيقة مع كون كل منها خملوقا ممكنا، فانت فاء التالزم يف ً

ذلك بني اخلالق واملخلوق أوىل وأجىل، بل التامثل يف ذلك بني 
 . اخلالق واملخلوق ممتنع غاية االمتناع
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  أوجه ضعيفة يف تأويل احلديث. 
 تشبيه النخلة باملؤمن، ساقها البعض يفهذه بعض األوجه الضعيفة 

  .ل العلم عند تناوهلم لرشح احلديثلكن أنكرها أه

  .أن النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخالف باقي الشجر* 

 .وقال بعضهم ألهنا ال حتمل حتى تلقح* 

 .وقال بعضهم ألهنا متوت إذا مزقت أو فسد ما هو كالقلب هلا* 

 .وقال بعضهم ألن لطلعها رائحة املني* 

 .وقال بعضهم ألهنا تعشق كاإلنسان* 

 .ألهنا متوت إذا غرقتأو * 

 .ألهنا ترشب من أعالها* 

وقال بعضهم وجه التشبيه أن ( : العمدةيف : العينيقال بدر الدين 
النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخالف باقي الشجر وقال بعضهم ألهنا ال 
حتمل حتى تلقح وقال بعضهم ألهنا متوت إذا مزقت أو فسد ما هو 

لعها رائحة املني وقال بعضهم ألهنا كالقلب هلا وقال بعضهم ألن لط
تعشق كاإلنسان وهذه األقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنام وقع 

 .)١()باملسلم وهذه املعاين تشمل املسلم والكافر

وأما من زعم أن موقع التشبيه :  فقال:وأنكر ذلك أيضا احلافظ 
تت، أو ألهنا ال بني املسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ما
 ي ـنـة مـحـا رائـحتمل حتى تلقح، أو ألهنا متوت إذا غرقت، أو ألن لطلعه

                            
 .)٢/٤٠٦ (القاريعمدة )  ١(
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اآلدمي، أو ألهنا تعشق، أو ألهنا ترشب من أعالها، فكلها أوجه ضعيفة؛ 
ألن مجيع ذلك من املشاهبات مشرتك يف اآلدميني ال خيتص باملسلم، 

ن فضلة طني آدم وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكوهنا خلقت م
 .)١(فإن احلديث يف ذلك مل يثبت، واهللا أعلم

 

 

         

                            
 .)١/٩٧ (الباريفتح )  ١(
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    )تتمة للفائدة السابقة(  تشبيه اليشء باليشء ال

 .يلزم أن يكون نظريه من مجيع الوجوه

ُليس من الرضوري أن يشبه املشبه (: : عطية سامل/قال العالمة
َاملشبه به يف كل فالن كالنخلة، والنخلة طويلة، وهلا :  الصور، فقد يقالَ

جذع خشن، وعىل رأسها اجلريد، وتثمر البلح ثم الرطب، فهل هو 
فحني ! كالنخلة هبذه الصفات كلها، أو أنه كالنخلة يف بعض صفاهتا؟

يف الطول، وال يعني ذلك املشاهبة يف الثمرة : فالن كالنخلة، أي: نقول
 .ن، بل يكفي أن يشبهها يف صفة واحدةواجلريد واجلذع اخلش

ال خيفى عليك أن التشبيه مستدع طرفني : قال أبو يعقوب السكاكى
ًمشبها ومشبها به واشرتاكا بينهام من وجه وافرتاقا من آخر مثل أن يشرتكا  ً ً

 .يف احلقيقة وخيتلفا يف الصفة أو بالعكس

ين كالطويلني إذا ، والثاًفاألول كاإلنسانني إذا اختلفا صفة طوال وقرصا
ًاختلفا حقيقة إنسانا وفرسا وإال فأنت خبري بأن ارتفاع االختالف من  ً

مجيع الوجوه حتى التعني يأبى التعدد فيبطل التشبيه ألن تشبيه اليشء ال 
يكون إال وصفا له بمشاركته املشبه به يف أمر واليشء ال يتصف بنفسه 

 الوجوه يمنعك حماولة كام أن عدم االشرتاك بني الشيئني يف وجه من
التشبيه بينهام لرجوعه عىل طلب الوصف حيث ال وصف وأن التشبيه ال 
يصار إليه إال لغرض وأن حاله تتفاوت بني القرب والبعد وبني القبول 
والرد، هذا القدر املجمل ال حيوج عىل دقيق نظر إنام املحوج هو 

 تشبيه والغرض يف ه ووجه الـيـتفصيل الكالم يف مضمونه وهو طرفا التشب
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ًالتشبيه وأحوال التشبيه ككونه قريبا أو غريبا مقبوال أو م  ً  ًردودا فظهر منً

 .)١()هذا أن ال بد من النظر يف هذه املطالب األربعة فلننوعه أربعة أنواع

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 .)٣٣٢(مفتاح العلوم )  ١(
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   العلم مواهب، ومواهبه ال ختتص بكرب
 . أو حسبًسن

وفيه أن العامل الكبري قد خيفى عليه ( : الفتحيف : قال ابن حجر
بعض ما يدركه من هو دونه؛ ألن العلم مواهب، واهللا يؤيت فضله من 

 .)يشاء

العلم مواهب من اهللا يؤتيه من ( :: قال حممد بن حممد املقديس
بد يشاء ينال بالتقوى والعمل ال باحلسب وقال أبو احلارث سمعت أبا ع

اهللا يقول إنام العلم مواهب يؤتيه اهللا من أحب من خلقه وليس يناله أحد 
 ملسو هيلع هللا ىلصباحلسب ولو كان باحلسب كان أوىل الناس به أهل بيت رسول اهللا 

وقال أمحد بن أيب احلواري قال يل أمحد بن حنبل يا أمحد حدثنا 
 سبحان اهللا:  أيب سليامن الداراين، فقال أمحدبحكاية سمعتها من أستاذك

 وطوهلا بال عجب، فقال -سبحان اهللا-بال عجب، فقال أمحد بن حنبل 
إذا عقدت النفوس عىل : يب احلواري سمعت أبا سليامن يقولأمحد بن أ

ترك اآلثام، جالت يف امللكوت وعادت إىل ذلك العبد بطرائف احلكمة 
من غري أن يؤدي إليها عامل علام فقام أمحد بن حنبل ثالثا وقعد ثالثا 

 .)١() اإلسالم بحكاية أعجب من هذه إيل سمعت يفوقال

جيمع كبار املهاجرين واألنصار يف  بل كان أمري املؤمنني عمر 
  بعبد اهللا بن عباسيأيتوربام   أحوال املسلمني،يفجملسه ليشاورهم 

 ي معنا ـأتـإنك ت: ر املؤمننيـن، يا أميـريـ، فيقول له بعض املهاجب
                            

 ).٥٦(اآلداب الرشعية واملنح املرعية   )١(
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:  غالم صغري، كلنا لنا أوالد يف مثل سنه، فقالبـ عبد اهللا بن عباس، وهو
َ﴿ إذا : أرأيتم قول اهللا ! يا معرش املهاجرين: إنه فقيه عامل ثم قال هلم ِ

ُجاء نرص اهللاَِّ والفتح  َ َْ ََ ْ ُ ْ ً ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللاَِّ أفواجا *َ َ َ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َّ َ ْ فسبح *َ ِّ َ َ

ُبحمد ربك واستغفره َ ِّ َْ ْ َ ِْ ِْ ََ ً إنه كان توابا﴾ِ َّ َُ ََّ َ  ما تقولون يف هذه السورة؟ ]٣-١: النرص[ ِ
إذا جاء  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا تعاىل أمر رسوله : فنظر بعضهم إىل بعض، ثم قالوا

فام : نرص اهللا والفتح أن يسبحه وحيمده ويستغفره، ال نعلم إال ذلك، قال
، أخربه ملسو هيلع هللا ىلصيا أمري املؤمنني هذا أجل رسول اهللا : تقول يا ابن عباس؟ قال

  .!!واهللا ما أعلم منها إال ما تعلم يا ابن عباس: به ربه قال عمر

فكانت هذه  ، ملاذا كان عمر يقرب ابن عباس فعلم الصحابة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالسورة إيذانا بقرب أجل رسول اهللا 
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      الشوكة من النخلة موضع الغلظة من

 .ملسو هيلع هللا ىلصفني ألمر اهللا وهدى رسوله املؤمن عىل املخال
حتى شوكها وهو موضع الغلظة منه عىل (: : بن القيماقال 

املخالفني ألمر اهللا والغضب إذا انتهكت حمارم اهللا فهو هللا وباهللا ومع اهللا 

 .)١()قد صحب اهللا بال خلق وصحب الناس بال نفس

وقد طابق بعض الناس هذه املنافع وصفات املسلم (: :قال و

 الشوك الذي إىلكل منفعة منها صفة يف املسلم تقابلها فلام جاء وجعل ل

 وأهليف النخلة جعل بإزائه من املسلم صفة احلدة عىل أعداء اهللا 

الفجور فيكون عليهم يف الشدة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنني 

 .)٢() عىل الكفار رمحاء بينهمأشداءواملتقني بمنزلة الرطب حالوة ولينا 

والشدة عىل أعداء اهللا مما يقرب العبد إىل اهللا، ويوافق العبد فالغلظة 

وال متنع الغلظة عليهم والشدة دعوهتم إىل الدين  ربه يف سخطه عليهم،

اإلسالمي بالتي هي أحسن،فتجتمع الغلظة عليهم، واللني يف دعوهتم، 

 .)٣(وكال األمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم

ِ﴿أش ويفهم من قوله تعاىل ْداء عىل الُكفار رمحاء بينهم﴾َ ُ ُ ُُ ْ ََ َ َ َِ َّ ْ َ أن  ]٢٩: الفتح[ َّ

 يناسب اللني فيه، وأال الذياملؤمن جيب عليه أن ال يلني إال يف الوقت 

ل الشدة ـحـه، ألن اللني يف مـيـ يناسب الشدة فالذييشتد إال يف الوقت 
                            

 .)١/٩٠(مدارج السالكني  ) ١(
 .)٢٣٢( مفتاح دار السعادة )  ٢(
 .)١/٢٣٥(تيسري الكريم املنان )  ٣(
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 ضعف، وخور، والشدة يف حمل اللني محق، وخرق، وقد قال أبو الطيب

 :املتنبي

 )١( وحلم الفتى يف غري موضعه جهل         عـم موضـل فللحلـإذا قيل حلم ق       

ِ﴿والذين معه أشداء عىل الُكفار : فقال ثم ثنى بالثناء عىل أصحابه  َّ ْ ََّ َ ُ ََّ ِ َِ ُ َ َ َ
ْرمحاء بينهم﴾ ُ ُُ ْ ََ َ ُّ﴿فسوف يأيت اهللاَُّ بقوم حيب:  كام قال ]٢٩: الفتح[ َ ْ َ ِْ ُ ٍ َ َِ ِ ْ َ ُهم وحيبونه َ ُّ َ َُ ِ ُ ْ

َأذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الَكافرين﴾ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََّ ََ َّ َ ْ ََ  وهذه صفة املؤمنني أن  ]٥٤: املائدة[ َُْ
يكون أحدهم شديدا عنيفا عىل الكفار، رحيام برا باألخيار، غضوبا 
عبوسا يف وجه الكافر ضحوكا بشوشا يف وجه أخيه املؤمن كام قال 

َ﴿يا أهي: تعاىل ُّ َ ْا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونُكم من الُكفار وليجدوا فيُكم َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َّ ُ َِّ َّ َ ُ َ

ًغلظة﴾ َ ْ مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم «: ملسو هيلع هللا ىلص  وقال النبي ]١٢٣ :التوبة[ ِ
كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

مؤمن كالبنيان يشد بعضه املؤمن لل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . »باحلمى والسهر
 .)٢(  كال احلديثني يف الصحيح،بني أصابعه ملسو هيلع هللا ىلصوشبك . »بعضا

 

 

         

                            
 .)١/٤١٦(أضواء البيان )  ١(
 .)٤/٢٤٦(تفسري القران العظيم )  ٢(
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    ٌاختالف الظواهر سبب الختالف البواطن
 .والعكس

كام يف الشجرة التي يرضب هبا املثل ( :: اإلسالميقول شيخ 

َ﴿رضب ا: قال تعاىل. لكلمة اإليامن َ َهللاَُّ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ َ ٍ ٍَ ً َ ً ً ََ َ ََ َ َِ

ِثابت وفرعها يف السامء  َ َّ ِْ َ َُ ٌَ َ تؤيت أكله*َِ َ ُ ُ ِ ْ َا كل حني بإذن رهباُ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َّ وهي  ]٢٥، ٢٤:الرعد[ ﴾ُ

. كلمة التوحيد والشجرة كلام قوي أصلها وعرق وروي قويت فرعها

      وكذلك . ار والريح أثر ذلك يف أصلهوفروعها أيضا إذا اغتذت باملط

 عالنية وملا كانت األقوال واألعامل »اإلسالم«يف القلب و »اإليامن«

الظاهرة الزمة ومستلزمة لألقوال واألعامل الباطنة كان يستدل هبا 

 .)١()عليها

رضورة أن يتحرك البدن  وإذا قام بالقلب التصديق به واملحبة له لزم
يظهر عىل البدن  وال الظاهرة واألعامل الظاهرة فامبموجب ذلك من األق

كام  ومعلولة  القلب والزمه ودليلهيفمن األقوال واألعامل هو موجب ما 
 القلب فكل يفواألعامل له أيضا تأثري فيام  أن ما يقوم بالبدن من األقوال

والبدن فرع له والفرع يستمد   اآلخر لكن القلب هو األصليفمنهام يؤثر 
 .)٢(ه واألصل يثبت ويقوى بفرعهمن أصل

وهذا احلسن واجلامل الذي يكون (:  كتابه االستقامةيف : قالو

ه والقبح والشني الذي ـعن األعامل الصاحلة يف القلب يرسي إىل الوج
                            

 .)٨٨(يامن اإل)  ١(
)٢ ( ...................... 
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يكون عن األعامل الفاسدة يف القلب يرسي إىل الوجه كام تقدم ثم إن 

سدة فكلام كثر الرب ذلك يقوى بقوة األعامل الصاحلة واألعامل الفا

والتقوى قوى احلسن واجلامل وكلام قوى اإلثم والعدوان قوى القبح 

والشني حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم ممن مل تكن 

صورته حسنة ولكن من األعامل الصاحلة ما عظم به مجاله وهباؤه حتى 

 .ظهر ذلك عىل صورته

ار عىل القبائح يف آخر العمر وهلذا ظهر ذلك ظهورا بينا عند اإلرص
عند قرب املوت فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلام كربوا ازداد حسنها 

 منه يف صغره ونجد وأمجلوهباؤها حتى يكون أحدهم يف كربه أحسن 
وجوه أهل البدعة واملعصية كلام كربوا عظم قبحها وشينها حتى ال 

 .الصغر جلامل صورهتايستطيع النظر إليها من كان منبهرا هبا يف حال 

وهذا ظاهر لكل احد فيمن يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل 
املظامل والفواحش من الرتك ونحوهم فإن الرافيض كلام كرب قبح وجهه 
وعظم شينه حتى يقوى شبهه باخلنزير وربام مسخ خنزيرا وقردا كام قد 

أحدهم يف تواتر ذلك عنهم ونجد املردان من الرتك ونحوهم قد يكون 
صغره من أحسن الناس صورة ثم إن الذين يكثرون الفاحشة جتدهم يف 

أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الرتك  الكرب
ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة يف صغره وأقبح الناس 
صورة يف كربه وليس سبب ذلك أمرا يعود إىل طبيعة اجلسم بل العادة 

مة تناسب األمر يف ذلك بل سببه ما يغلب عىل احدهم من املستقي
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 للظلمة فيكسوه ذلك ً وعوناً وظاملاً ولوطياًالفاحشة والظلم فيكون خمنثا
 .)١(قبح الوجه وشينه

 

         

                            
 .)١/٢٦٥ (االستقامة)  ١(
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    األحوال ( :  عياضللقايضفائدة

 .)العرشة

 سبب تشبيه النخلة يف -رمحه اهللا تعاىل-قال القاىض عياض 

 متام ثمرها عرشة، كام إىلَالن أحواهلا من حني تطلع : وقيل( :باملؤمن

التوبة، ثم الصالح، ثم : أن أحوال املؤمن من التوبة إىل املعرفة عرشة

االجتهاد، ثم اخلوف، ثم الرجاء، ثم اإلرادة، ثم االستقامة، ثم املحبة، 

 .، ثم املعرفةالريضثم 

طلع، ثم إغريض، ثم بلح، ثم سياب، ثم جرال، ثم : وثمر النخل عرشة

 . )١()برس، ثم زهو، ثم ثعد، ثم رطب، ثم متر

 

 

         

                            
 .ما يشق عنه الطلع): األغريض: ( الصحاحيف اجلوهريوقال ). ٨/١٧٣(إكامل املعلم )  ١(
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    أطيب الكالم) صنو(أطيب الثامر. 

 الفضل والطعم واللون كذلك يتنوع يفكام تتنوع ثمرات النخيل 
 القلوب فأحياها يفد به اإليامن الكالم ويتفاضل فأعظمه وأنفعه ما جتد

ليس يف الكالم يشء أحسن وال أطيب من (بعد موت، وسقاها بعد ظمأ و
كلمة اإلخالص، فكذلك ليس يف الثامر يشء أحىل وال أطيب من 

وفرعها، يعني رأسها، يف  الرطبة، وهي النخلة، أصلها ثابت يف األرض،
تنبت النخلة يف السامء، هكذا اإلخالص ينبت يف قلب املؤمن، كام 

األرض، إذا تكلم هبا املؤمن، فإهنا تصعد إىل السامء، كام أن النخلة 
رأسها يف السامء، كام أن النخلة هلا فضل عىل الشجر يف الطول، 
 والطيب، واحلالوة، فكذلك كلمة اإلخالص هلا فضل عىل سائر 

 .)١()الكالم

َ﴿ أمل تر : ومنها قوله تعاىل(: : قال ابن القيم َ ْ َ ًكيف رضب اهللاَُّ مثال َ َ َ َ َْ َ َ َ

ِكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء  َ َّ ْ َ َِ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ٌَ َ َ ً َ ًِ ُ َ ٍ ٍ َ َ ٍ تؤيت أكلها كل حني *َِ ِِ َّ َُ َُ ُ ْ ُ

َبإذن رهبا ويرضب اهللاَُّ األمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ َ َ ُْ ْ ْ َ ِّ ََّ َ َ ُ َ ُ َ ََّ َ َ ِْ َّ ِ َِ ِ ِْ   فشبه]٢٥، ٢٤: الرعد[ ِ
سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ألن الكلمة الطيبة تثمر العمل 
الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر عىل قول مجهور 
املفرسين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن ال إله إال اهللا فإهنا 

مريض تثمر مجيع األعامل الصاحلة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح 
ثمرة هذا الكلمة، ويف تفسري عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  هللا 

                            
  .)٢/١٨٩( مقاتل تفسري)  ١(
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أصلها ثابت قول ال إله إال اهللا يف قلب املؤمن وفرعها يف «:  قالب
.                                                                                   »السامء يقول يرفع هبا عمل املؤمن إىل السامء

كلمة طيبة هذا مثل اإليامن واإليامن الشجرة « : وقال الربيع بن أنس
الطيبة وأصلها الثابت الذي ال يزول اإلخالص فيه وفرعه يف السامء 

 والتشبيه عىل هذا القول أصح وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه »خشية اهللا
 الباسقة الفرع يف شجرة التوحيد يف القلب بالشجرة الطيبة الثابتة األصل

السامء علوا التي ال تزال تؤيت ثمرهتا كل رفع العمل الصالح حني وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة يف القلب 
التي فروعها من األعامل الصاحلة صاعدة إىل السامء وال تزال هذه 

باهتا يف القلب وحمبة الشجرة تثمر األعامل الصاحلة كل وقت بحسب ث
 بحقها ومراعاهتا حق القلب هلا وإخالصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه

 .)١()...رعايتها 

 

         

                            
 .)٢/٣٠( القرآن يفاألمثال )  ١(
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   السامءيففرعها أصلها ثابت و . 

 ).غرس اهللا شجرة حمبته ومعرفته وتوحيده يف قلوب أولياءه(

 :، قالملسو هيلع هللا ىلصر، أن رسول اهللا  صحيحه عن ابن عميفأخرج ابن حبان 
من خيربين عن شجرة مثلها مثل املؤمن، أصلها ثابت وفرعها يف «

: فأردت أن أقول: قال عبد اهللا» ء، تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا؟السام
، »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصهي النخلة، فمنعني مكان أيب، فقال رسول اهللا 

ا وكذا، أحسبه لو قلتها كان أحب إيل من كذ: فذكرت ذلك أليب، فقال
 .)١(محر النعم: قال

 : يقولً بديعاًكالما : يف هذا املعنى ذكر ابن القيم

أما بعد فإن اهللا سبحانه غرس شجرة حمبته ومعرفته وتوحيده يف (
قلوب من اختارهم لربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم عىل سائر خليقته 

ها كل حني فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكل
بإذن رهبا فكذلك شجرة اإليامن أصلها ثابت يف القلب وفروعها الكلم 
الطيب والعمل الصالح يف السامء فال تزال هذه الشجرة خترج ثمرها كل 
وقت بإذن رهبا من طيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب 
األصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه فإن من قرت 
عينه باهللا سبحانه قرت به كل عني وأنس به كل مستوحش وطاب به كل 

خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل غائب،  
وذكرت رؤيته باهللا فإذا رؤي ذكر اهللا فاطمأن قلبه إىل اهللا وسكنت نفسه 

                            
 . وشعيباأللباين صحح إسناده ؛)١/٤٧٨(أخرجه ابن حبان )  ١(
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إىل اهللا وخلصت حمبته هللا وقرص خوفه عىل اهللا وجعل رجاءه كله هللا فإن 
مع باهللا وإن أبرص أبرص باهللا وإن بطش بطش باهللا وإن مشى مشى سمع س

باهللا فبه يسمع وبه يبرص وبه يبطش وبه يميش فإذا أحب فلله وإذا أبغض 
فلله وإذا أعطى فلله وإذا منع فلله قد اختذ اهللا وحده معبوده ومرجوه 
وخموفه وغاية قصده ومنتهى طلبه واختذ رسوله وحده دليله وإمامه 

ه وسائقه فوحد اهللا بعبادته وحمبته وخوفه ورجائه وإفراد رسوله وقائد
بمتابعته واالقتداء به والتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه وله يف كل وقت 

 .)١(هجراتان

ً﴿ أمل تر كيف رضب اهللاَُّ مثال : ومنها قوله تعاىل: فصل(: :وقال  َ ََ ََ َْ َ َ َ َ ْ َ

َكلمة طيبة كشجرة طيبة أ ٍ ٍَ ِّ َ َ َِّ ً َ ًَ ََ َ ِصلها ثابت وفرعها يف السامء َِ َ َّ ِْ َ َ َ ُْ ٌَ َِ َّتؤيت أكلها كل ) ٢٤(ُ َُ َُ ُ ِ ْ ُ

َحني بإذن رهبا ويرضب اهللاَُّ األمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ َ َ ُْ ْ ْ َ ِّ ََّ َ َ ُ َ ُ َ ََّ َ َ ِْ َّ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ  فشبه سبحانه ٍ
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ألن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح 

ل مجهور املفرسين يبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر عىل قووالشجرة الط
الكلمة الطيبة هي شهادة أن ال إله إال اهللا فإهنا تثمر مجيع : الذين يقولون

 ثمرة األعامل الصاحلة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مريض هللا 
:  قالبهذا الكلمة، ويف تفسري عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

:  قول ال إله إال اهللا يف قلب املؤمن، وفرعها يف السامء يقولأصلها ثابت
 .)رفع هبا عمل املؤمن إىل السامءي

ذلك : قال »أصلها ثابت وفرعها يف السامء«: وقال الربيع بن أنس

                            
 .طريق اهلجرتني)  ١(
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املؤمن رضب مثله يف اإلخالص هللا وحده وعبادته وحده ال رشيك له 
وفرعها يف « أصل عمله ثابت يف األرض: قال) أصلها ثابت: قال(

 .ذكره يف السامء:  قال»السامء

وال اختالف بني القولني، فاملقصود باملثل املؤمن والنخلة مشبهة به 
وهو مشبه هبا وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فاملؤمن املشبه هبا أوىل أن 

إهنا شجرة يف اجلنة فالنخلة من : يكون كذلك ومن قال من السلف
املثل من األرسار والعلوم واملعارف ما ويف هذا . أرشف أشجار اجلنة

يليق ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته، فمن ذلك أن الشجرة 
ن وورق وثمر فكذلك شجرة اإليام) وساق وفروع(ال بد هلا من عروق 

به فعروقها العلم واملعرفة واليقني  واإلسالم ليطابق املشبه املشبه
ثمرهتا ما توجبه األعامل الصاحلة األعامل و وساقها اإلخالص وفروعها

من اآلثار احلميدة والصفات املمدوحة واألخالق الزكية والسمت 
الصالح واهلدى والدل املرىض فيستدل عىل غرس هذه الشجرة يف 

 ملعلومه ً مطابقاًالقلب وثبوهتا فيه هبذه األمور فإذا كان العلم صحيحا
ملا أخرب به عن نفسه وأخربت به الذي أنزل اهللا كتابه به، واالعتقاد مطابقا 

عنه رسله صلوات اهللا وسالمه عليهم واإلخالص قائم يف القلب 
واألعامل موافقة لألمر واهلدى والدل والسمت مشابه هلذه األصول 
مناسب هلا علم أن شجرة اإليامن يف القلب أصلها ثابت وفرعها يف 

إنام هو الشجرة السامء وإذا كان األمر بالعكس علم أن القائم بالقلب 
 ...األرض ماهلا من قرار اخلبيثة التي اجتثت من فوق 
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فهذا بعض ما تضمنه هذا املثل العظيم اجلليل من األرسار واحلكم، 
ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا املخبطة وعلومنا 
القارصة وأعاملنا التي توجب التوبة واالستغفار وإال فلو طهرت منا 

لوب وصفت األذهان وزكت النفوس وخلصت األعامل وجتردت الق
  لشاهدنا من معاين كالم اهللا ملسو هيلع هللا ىلص اهلمم للتقي عن اهللا تعاىل ورسوله 

وأرساره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتالشى عنده معارف احلق 
وإن التفاوت الذي بني  وهبذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم 

كالتفاوت الذي بينهم يف الفضل واهللا أعلم علومهم وعلوم من بعدهم 
 .جيعل مواقع فضله ومن خيتص برمحتهحيث 

: ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة اخلبيثة فشبهها بالشجرة اخلبيثة التي 
اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار فال عرق ثابت وال فرع عال وال 

األرض ثابت  وال ساق قائم وال عرق يف جنيثمرة زاكية وال ظل وال 
 . هلا وال تعلو بىل تعىلجنيمغدق وال أعالها مونق وال 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كالم هذا اخللق يف خطاهبم وكتبهم وجده 
كذلك فاخلرسان كل اخلرسان الوقوف معه واالشتغال به عن أفضل 

رضب اهللا مثال للكافر بشجرة اجتثت من : الكالم وأنفعه، قال الضحاك
ليس هلا أصل وال فرع وليس هلا ثمرة : يقول) ا من قرارفوق األرض ما هل

وال فيها منفعة كذلك الكافر ليس يعمل خريا وال يقوله وال جيعل اهللا فيه 
 .بركة وال منفعة وقال ابن عباس

ومثل كلمة خبيثة وهي الرشك كشجرة خبيثة يعني الكافر اجتثت من (
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 أصل يأخذ به الكافر الرشك ليس له: ، يقول)فوق األرض ما هلا من قرار
وال برهان وال يقبل اهللا عمل املرشك وال يصعد إىل اهللا فليس له أصل 
ثابت يف األرض وال فرع يف السامء يقول ليس له عمل صالح يف السامء 

 .وال يف اآلخرة

مثل الشجرة اخلبيثة مثل الكافر ليس لقوله وال ( :وقال الربيع بن أنس
قوله وال عمله عىل األرض وال يصعد إىل لعمله أصل وال فرع وال يستقر 

 وقال سعيد عن قتادة يف هذه اآلية إن رجال لقي رجال من أهل ،السامء
ما تقول يف الكلمة اخلبيثة؟ قال ال اعلم هلا يف األرض : العلم فقال له

مستقرا وال يف السامء مصعدا إال أن تلزم عنق صاحبها حتى يوايف هبا 
 أي استؤصلت من فوق األرض، ثم أخرب وقوله اجتثت؛ يوم القيامة

سبحانه عن فصله وعدله يف الفريقني أصحاب الكلم الطيب والكلم 
اخلبيث فأخرب أنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه 
يف الدنيا واآلخرة وأنه يضل الظاملني وهم املرشكون عن القول الثابت 

 .)ؤمنني بفضله إليامهنمفأضل هؤالء بعدله لظلمهم وثبت امل

ِ﴿يثبت اهللاَُّ الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف : وحتت قوله َِ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُّ ِ ِ َِ َْ َّ َ َِ ِِ ْ َُّ َ ُ
ِاآلخرة﴾ َِ َ كنز عظيم من وقف عليه لظنته وهو وأحسن استخراجه  ]٢٧:إبراهيم[ْ

 ال يستغني واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم وذلك أن العبد
عن تثبيت اهللا طرفة عني فإن مل يثبته وإال زالت سامء إيامنه وأرضه عن 

ْ﴿ولوال أن  :ملسو هيلع هللا ىلصكرم خلقه عليه، عبده، ورسوله مكاهنام وقد قال تعاىل أل َ َ َْ َ
ًثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال﴾ َ َ َِ ً َْ ْ ُ ََّ َْ ِْ َ َِ َ ْ ْ ِْ َ ِ﴿إذ يوحي : ، وقال تعاىل]٧٤ :اإلرساء[ َ ُ ْ ِ
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ُبك إىل املالئَكة أين معُكم فثبتوا الذين آمنوا﴾َر َ ْ ََ َ ِّ َ ُِّ ِ َِّ ُ َ َ َ َِّْ َ َ ِ  ويف الصحيحني ]١٢: األنفال[ َ
ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال تعاىل لرسوله »وهو يسأهلم ويثبتهم«: من حديث البجيل قال

َ﴿وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾ َ ِّ َ ْ ْ ُّ ََ ُ َُ َ ُِ ِِ ُ ْ ََ ُ ُِّ ِ َ َ َ  فاخللق .]١٢٠:هود[ ُ
موفق بالتثبيت وخمذول برتك التثبيت، ومادة التثبيت : كلهم قسامن

وأصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد فيهام يثبت اهللا عبده 
ْ﴿ولو : فكل ما كان أثبت قوال وأحسن فعال كان أعظم تثبتا، قال تعاىل ََ

َأهنم فعلوا ما يوعظون به لَكان خ َ َ ُ ََ ُِ ِ َ ُ ََ ْ َُّ ًريا هلم وأشد تثبيتا﴾َ َ َِّ ْ ََ َ َ ْ ُْ  فأثبت الناس ]٦٦:النساء[ ً
قلبا أثبتهم قوال والقول الثابت هو القول احلق والصدق وهو ضد القول 

ثابت له حقيقة وباطل ال حقيقة له، وأثبت : الباطل الكذب، فالقول نوعان
دنيا القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت اهللا هبا عباده يف ال

واآلخرة، وهلذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا والكاذب 
من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلويا وأقلهم ثباتا، وأهل الفراسة 
يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت االختبار وشجاعته ومهابته 
ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك، وال خيفى ذلك إال عىل ضعيف 

واهللا ما فهمت :  بعضهم عن كالم سمعه من متكلم به فقالالبصرية، وسئل
 أين سمعت لكالمه صولة ليست بصولة مبطل فام منح العبد إالمنه شيئا 

وجيد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ) منحة أفضل من منحة القول الثابت
ما يكونون إليه يف قبورهم ويوم معادهم كام يف صحيح مسلم من حديث 

أن هذه اآلية نزلت يف عذاب القرب، : ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ب الرباء بن عاز
 يف أحاديث صحاح فمنها ما يف املسند من حديث ًوقد جاء هذا مبينا
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يف ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع النبي : داود بن أيب هند عن أيب نرضة عن أيب سعيد قال
ها فإذا اإلنسان دفن يا أهيا الناس إن هذه األمة تبتىل يف قبور«: جنازة فقال
 .ديث احل)١(»...وتفرق عنه 

*:
قوله أصلها ثابت أي يف األرض وفرعها (: : قال بدر الدين العينى

يف السامء يعني يف العلو فإذا كان أصلها ثابتا أمن االنقطاع ألن الطيب إذا 
كان يف معرض االنقراض حصل بسبب فنائه وزواله احلزن فإذا علم أنه 

 فرعها يف السامء دل عىل كامهلا من باق عظم الفرح بوجدانه وإذا كان
وجهني األول ارتفاع أغصاهنا وقوهتا وتصعدها يدل عىل ثبوت أصلها 
ورسوخ عروقها الثاين إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات األرض 

 .)٢()رهتا نقية طاهرة من مجيع الشوائبفكانت ثم

 

         

                            
 .)٢٨٦٧، رقم ٤/٢١٩٩(، ومسلم )٢١٧٠١، رقم ٥/١٩٠(أخرجه أمحد )  ١(
 .)٥/١٩ (اريالقعمدة )  ٢(
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   لها كل حنيُتأتى أك. 

سبق إلقاء الضوء عىل وجه الشبه بني املؤمن والنخلة من حيث وفرة 
 . عدم اخلري منهام يف سائر األوقاتالعطاء وبركته، وأنه ال ي

ًوهنا يورد أهل العلم قدرا زائدا يتمثل يف انتظام جمئ هذا العطاء من  ً

لعبد حني إىل آخر  بتقدير باهر من حكيم عليم ال يتخلف، وهذا حال ا
الصالح حيفظ عهد اهللا تعاىل يف عباداته وأوقاته، بل إنه يتحسس مرضاة 

 يف التبكري والتعجيل إىل الفرائض والنوافل وكأنه يتمثل يفاهللا تعاىل 
َ﴿وعجلت إليك رب لرتىض﴾ قول نبي اهللا موسى  ُ َْ ََ ِ ِّ ْ ََ َ ِْ   .  ]٨٤ :طه[ ِ

ٍ﴿تؤيت أكلها كل حني(: : يقول ابن بطال ِِ َّ َُ َُ ُ ْ  وكذلك ]٢٥ :إبراهيم[ ﴾ُ
 اخلري كل حني من الصالة، والصوم، وذكر اهللا تعاىل، فكأن يأيتاملسلم 

اخلري ال ينقطع منه، فهو دائم كام تدوم أوراق النخلة فيها، ثم الثمر الكائن 
 .)١() أوقاتهيفمنها 

كل حني أي غدوة وعشية ألن ثمر النخل يؤكل ( :وقال الربيع بن أنس
ًأبدا ليال و ًهنارا صيفا وشتاء إما مترا أو رطبا أو برسا،كذلك عمل املؤمن ً ً ً ً ًً

ًيصعد أول النهار وآخره وبركة إيامنه ال تنقطع أبدا بل تتصل إليه يف كل  ّ
ً﴿أمل تر كيف رضب اهللاَُّ مثال﴾: وقت واالستفهام يف قوله َ ََ ََ َْ َ َ َ َ ْ  للتقرير ]٢٤:إبراهيم[َ

كلمة الطيبة كلمة التوحيد أو كل كلمة وفائدته اإليقاظ له أي أمل تعلم وال
وعن ابن عباس هي شجرة يف . حسنة كاحلمد واالستغفار والتهليل

اجلنة أصلها ثابت يف األرض وأعالها يف السامء كذلك أصل هذه 
                            

 .)١/١٤١ (البخاريرشح صحيح )  ١(
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الكلمة راسخ يف قلب املؤمن باملعرفة والتصديق فإذا تكلم هبا عرجت 
ُليه يصعد الَكلم الطيب ِإ﴿: وال حتجب حتى تنتهي إىل اهللا تعاىل قال  ِّ َ ْ َ َّْ ُ ِ ْ َُ ِ

ُوالعمل الصالح يرفعه ُ َ ُ َّ َ ََ ْ َِ ُ باب قوله لغري أيب ذر وله :  وسقط قوله]١٠:فاطر[ ﴾ْ
 .)١()وفرعها الخ وقال بعد قوله ثابت اآلية

قال عيل بن أيب طلحة عن ابن (:  ذلك فيقول:وجيمل ابن كثري 
ً﴿مثال كلمة طيبةعباس يف قوله  َ ً ً ََ ِّ َ َِ            شهادة أن ال إله إال اهللا ]٢٤:إبراهيم[ ﴾َ

ٍ﴿كشجرة طيبة﴾ ٍَ ِّ ََ َ َ ٌ﴿أصلها ثابت﴾، وهو املؤمن ]٢٤:إبراهيم[ َ ِ َ َ ُْ :  يقول]٢٤:إبراهيم[ َ
ِ﴿ وفرعها يف السامء﴾، ال إله إال اهللا يف قلب املؤمن َ َّ ِْ َ َُ  يقول يرفع ]٢٤:إبراهيم[ َ

ل الضحاك وسعيد بن جبري وهكذا قا، هبا عمل املؤمن إىل السامء
وقوله ، إن ذلك عبارة عن عمل املؤمن: وعكرمة وجماهد وغري واحد

وإن املؤمن كشجرة من النخل ال يزال يرفع له ، وعمله الصالح، الطيب
وهكذا رواه السدي عن ، عمل صالح يف كل حني ووقت وصباح ومساء

: ة عن أنسوشعبة عن معاوية بن قر، هي النخلة: مرة عن ابن مسعود قال
ومحاد بن سلمة عن شعيب بن احلبحاب عن أنس أن رسول . هي النخلة

ٍمثال كلمة طيبة كشجرة طيبة﴿أيت بقناع برس فقرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ٍَ ِّ َ َ َِّ ً َ ً ً ََ َ ََ َ هي :  قال﴾َِ
وكذا نص عليه ، وروي من هذا الوجه ومن غريه عن أنس موقوفا، النخلة

 .)٢()ك وقتادة وغريهممرسوق وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري والضحا

         

 
                            

  .)٧/١٨٨ (اريالس إرشاد)  ١(
  .)٢/٦٤٤(تفسري بن كثري  ) ٢(
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     ٌالفهم قدر زائد عىل العلم خيص اهللا به ٌ
 .من شاء من عباده

 عنه كم كان فقيها فطنا ذا قرحية وريضرحم اهللا أبا عبد اهللا البخاري 
 موضع يفّذكية يف تراجم األبواب من كتابه الصحيح، لقد بوب للحديث 

وكانت مناسبته للرتمجة أن ابن عمر  (] العلميفباب الفهم [ :قالآخر ف
املسألة عند إحضار اجلامر إليه فهم أن املسؤول عنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا ذكر النبي 

النخلة فالفهم فطنة يفهم هبا صاحبها من الكالم ما يقرتن به من قول أو 
فعل، وقد أخرج أمحد يف حديث أيب سعيد اآليت يف الوفاة النبوية حيث 

إن عبدا خريه اهللا فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا فتعجب  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
هو املخري فمن ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص الناس وكان أبو بكر فهم من املقام أن النبي 

 .)١()هلادي إىل الصوابأبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا به واهللا ا

د فأراد البخاري هنا أن يثبت باألحاديث الصحيحة أن الفهم قدر زائ(

َّعىل العلم الذي هو مطلق اإلدراك، ألنه قوة ذهنية يتوصل هبا إىل 
 .)٢()استنباط األشياء الدقيقة التي قد يصل إليها الفهم وال يصل إليها العلم

ُوالفهم ْ َ ُفهمت كذا، : ّ هيئة لإلنسان هبا يتحقق معاين ما حيسن، يقال:ْ ْ ِ َ

َ﴿ففهمناها سليامن﴾: وقوله َ َْ ََّ ُ ّ، وذلك إما بأن جعل اهللا له من فضل ]٧٩:األنبياء[ ْ
ّقوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى ذلك يف روعه، أو بأن أوحى  ّ

ُإليه وخصه به، وأفهمته َ ُّ ْ ْ ُإذا قلت له حتى تصوره، واالستفهام: َ َْ ّْ ِ أن يطلب : ِ

                            
 ).١/١٦٦( البخاريفتح الباري رشح صحيح  ) ١(

 ).١/١٧٤(منار القاري رشح صحيح البخارى  ) ٢(
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ُمن غريه أن يفهمه ِّ َُ َ)١(. 

ملا قيل    وقال عيل:ً مستدال هلذا املعنى: شيخ اإلسالمويقول 
ال والذي فلق احلبة وبرأ : شيئا؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصهل ترك عندكم رسول اهللا : له

فأخرب أن . النسمة إال فهام يؤتيه اهللا عبدا يف كتابه وما يف هذه الصحيفة
الفهم فيه خمتلف يف األمة والفهم أخص من العلم واحلكم قال اهللا 

َ﴿ففهمناها سليامن وكال آت: تعاىل َ َ َ َُ َ ْ ََّ ُ َْ َ ًينا حْكام وعلام﴾َ ًْ ِ َ ُ وقال النبي  ]٧٩:األنبياء[ َْ
 .)٢(»بلغوا عني ولو آية« وقال »رب مبلغ أوعى من سامع« ملسو هيلع هللا ىلص

 يف آخر الزمان من يكون له من الفهم يف يأيت وفيه أنه قد :قال املهلب
       ألن متت رب  األقل،يفالعلم ما ليس ملن تقدمه، إال أن ذلك يكون 

 -متت ليستموضوعة للطمع، و-متت عسى موضوعة للتقليل، و-
أن حامل احلديث والعلم جيوز أن يؤخذ عنه وإن : وفيه. اليشءلتحقيق 

 زمرة أهل العلم، يف تبليغه، حمسوب يفكان جاهال معناه، وهو مأجور 
 .)٣(إن شاء اهللا

التفهم للعلم هو التفقه فيه، وال يتم العلم إال بالفهم، (: :قال و
. هللا ما عندنا إال كتاب اهللا، أو فهم أعطيه رجل مؤمنوا: وكذلك قال عىل

فجعل الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب اهللا، ألن بالفهم له تبني معانيه 
متت رب حامل فقه : العلم عمن ال فهم له بقولهملسو هيلع هللا ىلص وقد نفى . وأحكامه
 ور يضعه اهللا ـليس العلم بكثرة الرواية، وإنام هو ن: وقال مالك. -ال فقه له 

                            
   ).٦٤٦(املفردات  ) ١(
 ).٤٦(اإلكليل يف املتشابه والتأويل   )٢(
  .رشح الصحيح ) ٣(
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فمن أراد التفهم فليحرض . القلوب، يعنى بذلك فهم معانيه واستنباطه يف
خاطره، وبفرغ ذهنه، وينظر إىل نشاط الكالم، وخمرج اخلطاب، ويتدبر 
اتصاله بام قبله، وانفصاله منه، ثم يسأل ربه أن يلهمه إىل إصابة املعنى، 

بها  ختاطيفوال يتم ذلك إال ملن علم كالم العرب، ووقف عىل أغراضها 
وأيد بجودة قرحية، وثاقب ذهن، أال ترى أن عبد اهللا بن عمر فهم من 

هلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النخلة، لسؤالههيقصة أن الشجرة  نفس اليفنشاط احلديث 
َأمل تر كيف رضب اهللاَُّ ﴿: عنها حني أتى باجلامر، وقوى ذلك عنده بقوله َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ

ٍمثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ٍَ ِّ َ َ َِّ ً َ ً ً ََ َ ََ َ  النخلة، شبهها هي: وقال العلامء.  ]٢٤: راهيمإب[ ﴾َِ
متت إنه صحب ابن عمر إىل املدينة، فلم : وقول جماهد. اهللا باملؤمن

 .)١(حيدث

أي هذا باب يف ] باب الفهم يف العلم([ :: ي الدين العينرقال بد

بيان الفهم يف العلم قال الكرماين قال اجلوهري فهمت اليشء أي علمته 

معنى واحد فكيف يصح أن يقال الفهم يف العلم ثم فالفهم والعلم ب

أجاب بقوله املراد من العلم املعلوم فكأنه قال باب إدراك املعلومات 

قلت تفسري الفهم بالعلم غري صحيح ألن العلم عبارة عن اإلدراك الكيل 

والفهم جودة الذهن والذهن قوة تقتنص الصور واملعاين وتشمل 

 وقال الليث يقال فهمت اليشء أي عقلته اإلدراكات العقلية واحلسية

وعرفته ويقال فهم وفهم بتسكني اهلاء وفتحها وهذا قد فرس الفهم 

باملعرفة وهو غري العلم فإن قلت ما وجه املناسبة بني البابني قلت من 
                            

 .رشح الصحيح)  ١(
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من يرد اهللا به خريا يفقهه يف ملسو هيلع هللا ىلص حيث إن الفهم يف العلم داخل يف قوله 

 .)١()فهم فافهمالدين وقد مر أن الفقه هو ال

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

  .القاريعمدة )  ١(
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      اخلواطر التي تقع يف القلب من حمبة
 .ثناء عىل أعامل اخلريال

َألن تكون : (لولده عبد اهللا أستدل بعض أهل العلم من قول عمر 

َّها كان أحب إيل من كذا وكذاَقلت هور عىل أنه ال يرض املرء أن حيب ظ) َّ
ه طبع جبيل فطره اهللا تعاىل احلق عىل يديه أو حيصل اخلري بسببه، فإن

 . عليه

واستدل به مالك عىل أن اخلواطر التي تقع يف  (:: قال ابن حجر
القلب من حمبة الثناء عىل أعامل اخلري ال يقدح فيها إذا كان أصلها هللا، 

بع ما ط وذلك مستفاد من متني عمر املذكور، ووجه متني عمر 
اإلنسان عليه من حمبة اخلري لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد يف 

حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو ملسو هيلع هللا ىلص الفهم من صغره، وليزداد من النبي 
 .)١()له إذ ذاك بالزيادة يف الفهم

 :]هـ٥٢٠: املتوىف[بن رشد القرطبي أبو الوليد حممد بن أمحد قال 
)  أنه جيب أن يعلم وحيب أن يلفىاملصيل هللا ثم يقع يف نفسه: مسألة(

سمعت ربيعة يسأل عن : وقال مالك: ومن كتاب العقول مسألة قال
املصيل هللا ثم يقع يف نفسه أنه جيب أن يعلم وحيب أن يلفى يف طريق 
املسجد ويكره أن يلفى يف طريق غريه، فال أدري ما أجابه به ربيعة، غري 

 أرى به بأسا، وإن املرء حيب إذا كان أصل ذلك وأوله هللا فال: أين أقول
، وإن هذا ليكون من الشيطان يتصدق فيقول له إنك ًأن يكون صاحلا

                            
 ).١/١٤٧(باري فتح ال)  ١(
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فإذا كان أصل ذلك هللا مل تر به : قلت له. لتحب أن يعلم ليمنعه من ذلك
 .بأسا؟

ما شجرة ال «:  ملسو هيلع هللا ىلصما أرى بذلك بأسا، وقد قال النبيإي واهللا : فقال

فوقع يف قلبي أهنا : بد اهللا بن عمر، قال ع»يسقط ورقها شتاء وال صيفا

ألن تكون قلتها أحب إيل من كذا : فقال له عمر» النخلة فأردت أن أقوهلا

وكذا، فأي يشء هذا إال هذا، وإنام هذا أمر يكون يف القلب ال يملك، قال 

ِّوألقيت عليك حمبة مني﴿: اهللا تبارك وتعاىل ِ ً ََّ ْ ْ ََ َ َ َُ َ ْ ْواجعل ﴿: ، وقال]٣٩: طه[ ﴾َ َ ْ ِيل َ

َلسان صدق يف اآلخرين ِ ِ ِِ ٍ ْ ِ َ  .)١(]٨٤: الشعراء[ ﴾َ

  :فيد عىل كتاب التوحيديف القول امل : وقال الشيخ ابن عثيمني

 ألن هذا إنام طرأ ؛وليس من الرياء أن يفرح اإلنسان بعلم الناس بعبادته

ا أن يفرح اإلنسان بفعل ًوليس من الرياء أيض .بعد الفراغ من العبادة

من رسته حسناته  «: فسه، بل ذلك دليل عىل إيامنه، قال النبيالطاعة يف ن

َرأيت الرجل  «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقد سئل النبي »  فذلك املؤمن؛وساءته سيئاته ُ َّْ ََ َ

َيعمل العمل من اخلري وحيم ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ْ َده النَّاس عليه قالُِ َ َِ ْ ُ َُ َتلك عاجل برشى  ُ ْ َُ ُ ِْ َ ِ         

ِاملؤمن ِ ْ ُْ «)٣)(٢(. 

  * : أما من كان املدح والثناء عنده مقدم عىل اإلخالص وابتغاء

 . ً هذا الباب قطعايف فهذا ال يدخل -تعاىل-وجه اهللا 
                            

 ).١/٤٩٨(البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة )  ١(
 .أخرجه مسلم  )٢(

 .القول املفيد عىل كتاب التوحيد)  ٣(
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ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح (: : يقول ابن القيم
والثناء والطمع فيام عند الناس إال كام جيتمع املاء والنار والضب 

 اإلخالص فاقبل عىل الطمع أوال واحلوت فإذا حدثتك نفسك بطلب
فأذبحه بسكني اليأس وأقبل عىل املدح والثناء فازهد فيهام زهد عشاق 
الدنيا يف اآلخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح 
سهل عليك اإلخالص فأن قلت وما الذي يسهل عيل ذبح الطمع والزهد 

يسهله عليك علمك يقينا أنه ليس يف الثناء واملدح قلت أما ذبح الطمع ف
 وبيد اهللا وحده خزائنه ال يملكها غريه وال يؤتى إالمن يشء يطمع فيه 

العبد منها شيئا سواه وأما ازهد يف الثناء واملدح فيسهله عليك علمك أنه 
 اهللا وحده كام قال ذلك إالليس أحد ينفع مدحه ويزين ويرض ذمة ويشني 

فازهد يف   وذمي شني فقال ذلك اهللا زين مدحي أناألعرايب للنبي 
مدح من ال يزينك مدحه ويف ذم من ال يشنيك ذم وارغب يف مدح من 

 بالصرب إالكل الزين يف مدحه وكل الشني يف ذمه ولن يقدر عىل ذلك 
واليقني فمتى فقدت الصرب واليقني كنت كمن أراد السفر يف البحر يف 

حق وال يستخفنك الذين ال غري مركب قال تعاىل فاصرب إن وعد اهللا 
ملا صربوا وكانوا يوقنون وقال تعاىل وجعلنا منهم أئمة هيدون بأمرنا 

 .)١()بآياتنا يوقنون

 

         

                            
 .)١٤٩ ( البن القيم؛الفوائد)  ١(
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   ؟من هم الطيبون. 

 االتصاف بالطيب  بزنة فيعل مثل قيم وميت وهو مبالغة يف:ّالطيب
 حماسن األخالق وكامل النفس عىل ويطلق عىل. وهو حسن الرائحة

ً﴿حالال : وجه املجاز املشهور فتوصف به املحسوسات كقوله تعاىل َ َ
ًطيبا﴾ ِّ ْ﴿سالم عليُكم طبتم﴾ واملعاين والنفسيات كقوله تعاىل ]١٦٨: البقرة[ َ ْ ٌ َُ ْ ِْ َ َ َ 

ُ﴿والبلد الطيب خيرج :ومنه قوله تعاىل. ًطبت نفسا: وقوهلم. ]٧٣:غافر[ ُ ِّ َ َُ ْ َ َّ ُ َ ُ نباته ْ َُ َ

ِبإذن ربه﴾ ِِّ َ ْ ِ  أي »إن اهللا طيب ال يقبل أال طيبا«ويف احلديث . ]٥٨ :األعراف[ ِ
َ﴿طيبني﴾: فقوله تعاىل. ماال طيبا حالال ِ ِّ  جيمع كل هذه املعاين أي َ

وهذا مقابل قوله . تتوفاهم املالئكة منزهني من الرشك مطمئني النفوس
ُ﴿الذين تتوفاهم يف أضدادهم  ُ َّ َ ََ َ ِ ْاملالئَكة ظاملي أنفسهم﴾َّ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َ َْْ  .)١(]٢٨: النحل[ َ

 إن اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصوعن قسامة قال سمعت األشعري يقول قال رسول اهللا 

حني خلق بني آدم جعل منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك، 

 .)٢(»والسهل واحلزن وبني ذلك، واخلبيث والطيب وبني ذلك

  * : 

املسألة األوىل اعلم أنه تعاىل ذكر  (: تفسريهيف : الرازييقول ف

 :شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شبه الكلمة الطيبة هبا

 ًا طيبة وذلك حيتمل أمورا أحدها لتلك الشجرة كوهنفالصفة األوىل
ة وثالثها ـحـبة الرائـكوهنا طيبة املنظر والصورة والشكل وثانيها كوهنا طي

                            
 ).٢٣٤٣(التحرير والتنوير )  ١(
 .إسناده صحيح: وطوقال شعيب األرنؤ . وصححه األلباين)١٩٦٥٩(رواه أمحد )  ٢(
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مرة يعني أن الفواكه املتولدة منها تكون لذيذة مستطابة كوهنا طيبة الث
ورابعها كوهنا طيبة بحسب املنفعة يعني أهنا كام يستلذ بأكلها فكذلك 

وه يعظم االنتفاع هبا وجيب محل قوله شجرة طيبة عىل جمموع هذه الوج
 .ألن اجتامعها حيصل كامل الطيب

ٌ قوله أصلها ثابت أي راسخوالصفة الثانية ِ َ َُ ْ  باق آمن االنقالع واالنقطاع َ

والزوال والفناء وذلك ألن اليشء الطيب إذا كان يف معرض االنقراض 

واالنقضاء فهو وإن كان حيصل الفرح بسبب وجدانه إال أنه يعظم احلزن 

بسبب اخلوف من زواله وانقضائه أما إذا علم من حاله أنه باق دائم ال 

ه ويكمل الرسور بسبب الفوز يزول وال ينقيض فإنه يعظم الفرح بوجدان

 .)به

*  : كلمة خمترصة جامعة للمعاين الكثرية،  (الطيبون

وذلك ألنه يدخل فيه إتياهنم بكل ما أمروا به، واجتناهبم عن كل ما هنوا 

لة مربئني عن األخالق عنه ويدخل فيه كوهنم موصوفني باألخالق الفاض

 ودنس يتطرق إليهم وخيل يف  طاهرين مطهرين من كل نقصاملذمومة،

إيامهنم، فطابت قلوهبم بمعرفة اهللا وحمبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه، 

وهم طيبون بتطييب اهللا إياهم . )١()هم بطاعته واإلقبال عليهوجوارح

 .)٢(بنظافة اإليامن، وطهر اإلسالم يف حال حياهتم وحال مماهتم

 رادـواهلم وأفعاهلم وهو مـقة أـيـراد بطيبني زاكـامل: : وقال جماهد
                            

 ).٤٩٨( السعديتفسري )  ١(
 ).١٧/١٩٨(تفسري الطربي )  ٢(
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طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر واملعايص وإىل هذا ذهب : من قال
الطيب من اإلنسان من تعرى من نجاسة اجلهل : يث قالالراغب ح

 .)١(والفسق وقبائح األعامل وحتىل بالعلم واإليامن وحماسن األعامل

     :تعاىلوهم مع ذلك مربءون من دنس القول وخبيث التهم قال اهللا 
َ﴿أولئك مربءون﴾ ُ َّ َ ُ َ ِ َ ّالطيبون من الناس مربءون من خبيثات : أي ]٢٨: النحل[ ُ

القول، إن قالوها فإن اهللا يصفح هلم عنها، ويغفرها هلم، وإن قيلت فيهم؛ 
ّرضت قائلها ومل ترضهم، كام لو قال الطيب من القول اخلبيث من  ّ

 . لهفعه اهللا به، ألن اهللا ال يتقبالناس مل ين

*:  ًومن صفاهتم أيضا

 .ما عليهم من احلق بطيب نفس بل ووافية زائدة أهنم يؤدون

م بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرج أمحد وغريه من حديث هشا
من رجل من اإلعراب جزورا أو جزائر بوسق  ملسو هيلع هللا ىلصابتاع رسول اهللا : قالت

إىل بيته ملسو هيلع هللا ىلص  فرجع به رسول اهللا -خرة العجوةومتر الذ-من متر الذخرة 
يا عبد اهللا إنا : فقال له ملسو هيلع هللا ىلص والتمس له التمر فلم جيده فخرج إليه رسول اهللا

فلم نجده قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من متر الذخرة فالتمسناه 
غدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك اهللا أيغدر فقال األعرايب وا: قال

 »دعوه فإن لصاحب احلق مقاال«ملسو هيلع هللا ىلص قالت فقال رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
فقال يا عبد اهللا إنا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن  ملسو هيلع هللا ىلصاد له رسول اهللا ثم ع

غدراه فنهمه مسناه فلم نجده فقال اإلعرايب واأن عندنا ما سمينا لك فالت
                            

 ).١٤/١٣٣(روح املعاين )  ١(
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إن دعوه ف«ملسو هيلع هللا ىلص الناس وقالوا قاتلك اهللا أيغدر رسول اهللا فقال رسول اهللا 
مرتني أو ثالثا فلام رآه ال  ملسو هيلع هللا ىلصلصاحب احلق مقاال فردد ذلك رسول اهللا 

يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إىل خويلة بنت حكيم بن أمية فقل 
يقول لك إن كان عندك وسق من متر الذخرة فأسلفناه  ملسو هيلع هللا ىلصهلا رسول اهللا 

 قالت حتى نؤديه إليك إن شاء اهللا فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال
للرجل  ملسو هيلع هللا ىلصنعم هو عندي يا رسول اهللا فابعث من يقبضه فقال رسول اهللا 

اذهب به فأوفه الذي له قال فذهب به فأوفاه الذي له قالت فمر اإلعرايب 
وهو جالس يف أصحابه فقال جزاك اهللا خريا فقد أوفيت  ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهللا 

 يوم القيامة أولئك خيار عباد اهللا عند اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوأطيبت قالت فقال رسول اهللا 
 .)١(»املوفون املطيبون

*   :  حال الطيبني عند موهتم فيه من الكرامة
ِالذي﴿ -جل شأنه-والرمحة ما ال يقدره إال اهللا تعاىل، قال  ُن تتوفاهم َّ ُ َّ َ ََ َ

ُاملالئَكة﴾ َ﴿طيبني﴾مستمرين عىل تقواهم  ]٢٨:النحل[ َِْ ِ ِّ فيدخل فيه أنه طاب ، َ
رواح وأهنا مل تقبض إال مع البشارة باجلنة حتى صاروا هلم قبض األ

كأهنم مشاهدون هلا ومن هذا حاله ال يتأمل باملوت، وأكثر املفرسين 
إنه وفاة : قبض األرواح، وإن كان احلسن يقولعىل أن هذا التويف هو 
َ﴿ادخلوا اجلنة﴾ :أنه يقال هلم عند هذه احلالةاحلرش، ثم بني تعاىل  َّْ َ ُ ُ ْ 

 فاحتج احلسن هبذا عىل أن املراد بذلك التويف وفاة احلرش، ]٣١ :النحل[
                            

ــد يف)  ١( ــه أمح ــسند أخرج ــم ٦/٢٦٨( امل ــى  ).٢٦٣٥٥، رق ــال اهليثم ــحيح): ٤/١٤٠(ق ــناده ص  .إس
عـساكر ، وابـن )١٠/٢٩٠( احلليـة يفوأبـو نعـيم . )١٠٤٥رقـم ،٢/٢١٠( الصغري يف الطرباينوأخرجه 

)٣٦/٣٨٨(. 
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ألنه ال يقال عند قبض األرواح يف الدنيا ادخلوا اجلنة بام كنتم تعملون، 
إن املالئكة ملا : القول األول وهم األكثرون يقولونومن ذهب إىل 

برشوهم باجلنة صارت اجلنة كأهنا دارهم وكأهنم فيها فيكون املراد 
 .اجلنة أي هي خاصة لكم كأنكم فيهاهلم، ادخلوا بقو

ومن مجلة هذه املنح الربانية أهنم يساقوا ويدفعوا إىل كل طيب من 
ِوهدوا إىل الطيب من القول ﴿: قول أو فعل فوصفهم اهللا تعاىل بقوله ْ َ ِّ ََ َّْ ِ ِ َ ِ ُ ُ

ِوهدوا إىل رصاط احلميد ِ ِ َِ ْ َ َ ِ ُ ُ  .]٢٤ :احلج[ ﴾َ

 يالذ ها الرشعي ونقاء املجتمع من اخلبث،إن املعاملة الطيبة بمعنا
هو ضد الطيب، هو حصانة من غضب اهللا وانتقامه، ولذلك سألت زينب 

: ملسو هيلع هللا ىلصفأجاهبا رسول اهللا  ُأفنهلك وفينا الصاحلون؟«: لبنت جحش 
والذين يفتقدون هذا اخللق تراهم غارقني يف  .)١(»نعم إذا كثر اخلبث

 .بثتحايل والكيد، وسوء الظن واخلصور من ال

* :  

ًاملؤمن ال يعرف للرش طريقا وال للخداع مسلكا،وليس بذي مكر وال  ً
فطنة للرش، وربام انخدع لسالمة صدره وحسن ظنه والنقياده ولينه وألنه 

ُاملؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي . رشيف األخالقكريم  ٌّغر كريم والفاجر خب ْ ِ ُِ ٌّ
 .)٢(»ٌلئيم

 ن املحمود هو ـؤمـى هذا الكالم أن املـنـ مع:املقال اخلطايب يف املع
                            

 .)٢٨٨٠، رقم ٢٢٠٨/ ٤(، ومسلم )٣٤٠٣، رقم ٣/١٣١٧ (البخاريأخرجه )  ١(
واحلاكم . غريب: وقال )١٩٦٤، رقم ٤/٣٤٤ (والرتمذي، )٤٧٩٠، رقم ٤/٢٥١(أخرجه أبو داود )  ٢(
  .)٤١٨، رقم ١/١٥١( األدب املفرد  يفيالبخار: ًوأخرجه أيضا). ١٢٨، رقم ١/١٠٣(
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من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للرش وترك البحث عنه وأن ذلك 
ليس منه جهال لكنه كرم وحسن خلق وأن الفاجر هو من كانت عادته 
اخلب والدهاء والوغول يف معرفة الرش وليس ذلك منه عقال ولكنه خب 

 .)١(ولؤم انتهى

هو الذي ال غائلة معه وال باطن له ( :: بو جعفر الطحاويقال أ 
خيالف ظاهره ومن كانت هذه سبيله أمن املسلمون من لسانه ويده وهي 
صفة املؤمنني ووجدنا الفاجر ظاهره خالف باطنه ألن باطنه هو ما يكره 
وظاهره فمخالف لذلك كاملنافق الذي يظهر شيئا غري مكروه منه وهو 

مده أهله عليه ويبطن خالفه وهو الكفر الذي يذمه اإلسالم الذي حي
املسلمون عليه فكان مثل ذلك اخلب الذي يظهر املعنى الذي هو 
حممود منه حتى حيمده املسلمون عىل ذلك ويبطن ضده مما يذمه 

بام وصفه به يف  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون عليه وهو الفاجر الذي وصفه رسول اهللا 
لذي وصفه بام وصفه به يف هذا هذا احلديث وخالف بينه وبني املؤمن ا

 .)٢(نسأله التوفيق احلديث واهللا 

*  : 

ال يغرنا ما يلصقه اخلبثاء أهل اخلداع واملكر بالطيبني من صفات 
 . )٣(الغفلة، وضعف العقل، وقلة احليلة، والسذاجة

 ؛ حيسنون ون بينناـبـملطيون اـن هم املوفـ مساكي:حتى إنه يقول البعض
                            

 ).١٣/١٠١(بود  عون املع) ١(
 ).٨/١٤ (لطحاوىبيان مشكل اآلثار ـ ا)  ٢(
  . األصل تعنى البساطة وليس حملها حمل الذم، كام يتصور املتأخرونيفالسذاجة )  ٣(
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 بكل أحد عىل مقتىض ما جبلت عليه نفوسهم الطاهرة؛ لكن ًالظن مطلقا
َّقوما سذجا أغبياء يسهل خداعهمرذلون يعدوهنم ألا  يفتقدون وألهنم!. ً

يف صور من التحايل والكيد، وسوء الظن  هذا اخللق تراهم غارقني
م أجرا من أوسمة الدهاء ظفألن تكون مقبوال عند اهللا خري وأع..  واخلبث
 .واحليلة
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َّفائدة نحوية وبالغية. 

نصب ألنه ]: شجرة[ بيان اإلعراب قوله :: العينيقال بدر الدين 
للتبعيض؛ وجيوز أن ] من[ وكلمة )١(اسم إن وخربها قوله من الشجرة

مجلة من الفعل ] رقهاقط وال يس[يكون املعنى من جنس الشجرة قوله 
بالكرس ] وأهنا[ عىل أهنا صفة لشجرة قوله والفاعل يف حمل النصب

سد مبتدأ وخرب واجلملة سدت ح] ما هي؟[عطف عىل إن األوىل قوله 
بفتح أن ألهنا فاعل وقع ] إهنا النحلة[املفعولني لفعل احلديث قوله 

دأ وهي خربه مبت] حدثنا ما هي[ قوله أنوالنخلة مرفوع ألهنا خرب 
مبتدأ وخرب ] هي النخلة[واجلملة سدت مسد املفعولني أيضا وقوله 

خمرج عىل ] إن من الشجر شجرة[قوله . املعاينوقعت مقول القول بيان 
خالف مقتىض الظاهر ألن املخاطبني فيه كانوا مسترشفني كاسترشاف 

 .)٢(الطالب املرتدد فلذلك حسن تأكيده بأن وصوغه باجلملة االسمية

تم إن باملدينة رجاال ما قطعتم واديا وال سلك«: ملسو هيلع هللا ىلصقلت وهذا كقوله 
 .)٣(»...طريقا إال رشكوكم يف األجر

 *: وقد ثبت عن العرب تسمية النخل شجرا، (: يقال الزبيد
إن من الشجر «قاله الزجاج وغريه، ومنه احلديث املروي يف الصحيحني 

فوقع الناس  أخربوين ما هي ؤمن،شجرة ال يسقط ورقها، وإهنا ملثل امل
                            

 .)ًإن شجرة من الشجر ال يسقط ورقها( وتقديره أي)  ١(
 .)٤٠٥ -٢/٤٠٤ (القاريعمدة )  ٢(

 وابـن ،)٤٩٦٧(] ٦/٤٩[مـسلم  و،)١٠٢٧( يـدعبـد بـن مح و،)١٤٢٥٧(] ٣/٣٠٠[أخرجه أمحـد  ) ٣(
 ).٢٧٦٥( ماجة
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وفيه إشارة إىل :  وقال شيخنا»أال وهي النخلة: يف أشجار البوادي، فقال
أن املعترب يف العلوم هو محلها عن الرجال ومشافهتهم بضبطها وإتقاهنا، 

 وال سيام املنقوالت ن األوراق والصحف، فإنه ضالل حمضال األخذ م
غة واحلديث الرشيف، فإهنام يتسلط التي ال جمال للعقل فيها، كرواية الل

 يف هذا الزمان، فاحلذر ًعليهام التصحيف والتحريف، وخصوصا
 .)١()احلذر

 

         

                            
 .)١/١٠٤(تاج العروس )  ١(
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فائدة عن زرع النخيل وبالده.  

مل يتمكن الباحثون حتى اليوم من حتديد ( :يقول بعض الباحثني
إىل بالد ما بني النهرين وحضارة فبعضهم ذهب . مسقط رأس النخلة

ّبابل، ومعظمهم تطلع إىل شبه اجلزيرة العربية وخاصة إىل رشقها، ومن 
 الذي يعترب منطقة اخلليج ]َإدواردو بكاري[هؤالء عامل النخيل اإليطايل 

ًالعريب موطنا أصليا لنخلة التمر وهناك نظريات تسعى إىل مزيد من . ً
. ]حارقان[ أو ]هارقان[البحرين اسمها الدقة، فتحدد جزيرة صغرية يف 

وتعزز هذه الرتجيحات الكتابات املسامرية التي تتحدث عن تصدير 
متور من ديلمون إىل العراق، وديلمون يف التاريخ القديم هي بالد 

 .البحرين التي امتدت من جنويب العراق حتى حدود عامن

ف سنة عند املؤكد أن زراعة نخيل التمر كانت معروفة منذ سبعة آال
كل احلضارات التي قامت يف اجلزيرة العربية وبالد ما بني النهرين وما 

ًومنذ ذلك احلني وحتى اليوم كانت النخلة حارضة دائام، ال يف . جاورها

البساتني والواحات فحسب، بل يف ثقافات الشعوب واقتصادياهتا 
 .وحضارهتا ككل

لفينيقية واإلغريقية التي منها العمالت ا. الشواهد األثرية ليست قليلة
 .وصلتنا من الساحل الرشقي للمتوسط، والتي نقشت عليها صورة النخلة

ومن مرص الفرعونية وصلتنا نخلة صغرية كاملة عثر عليها يف أحد 
كام عثر الباحثون . مقابر سقارة وتعود إىل األلف الثالث قبل امليالد

ملفوفة يف حصري من ًمؤخرا عىل مومياء فرعونية يف مقربة الزريقات 
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 .سعف النخيل

ومن بالد ما بني النهرين وصلتنا آثار املعابد والقصور التي شكل 
ًالنخيل جزءا رئيسا منها، إضافة إىل التيجان امللكية التي محلت نقش  ً

 .النخلة

غري أن أهم ما وصلنا يف هذا املجال جمموعة القوانني املسامة 
واد تتعلق برشاء النخيل وبيعه  التي تضمنت ثالث م]رشيعة محورايب[

وتلقيحه، إضافة إىل مادة عقابية خاصة باالعتداء عىل النخيل، حتدد 
 .غرامة فضية عىل كل من تسول له نفسه اقتالع نخلة

وعىل .  سنة من عرصنا٣٨٠٠وضعت جمموعة القوانني هذه قبل نحو 
لتي امتداد آالف السنني، حافظت النخلة عىل موقعها يف حياة الشعوب ا

وبسبب تعدد أوجه االستفادة منها، حافظت . عرفت زراعتها وازدهارها
الشعوب عليها حفاظها عىل أغىل ما متلك، وعملت عىل إكثارها من 

 .ولكن أين؟. دون انقطاع

حزام [ية الصاحلة لزراعة نخيل التمر بـتسمى املناطق اجلغراف
 واجلزيرة العربية ًويمتد هذا احلزام من باكستان رشقا ثم إيران. ]النخيل

ًبرمتها فاألردن وساحل بالد الشام والساحل اإلفريقي كله وصوال إىل 

ًموريتانيا غربا، ويضاف إىل هذه اخلريطة السودان والصومال جنوبا ً. 

وبسبب القيمة الغالية هلذه الشجرة، توسعت رقعة حزام النخيل يف 
ألمريكية بزراعته إذ بدأت الواليات املتحدة ا. القرن العرشين امليالدي

 . ًقبل مخسني سنة تقريبا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

ًونجحت يف جعله منتجا زراعيا جمديا، كام أن ناميبيا مددت هذا  ً ً

 .م١٩٩٥ًاحلزام جنوبا عندما أدخلت إليها زراعة نخيل التمر منذ عام 

ماليني نخلة، تنتج ما يزيد عىل ١٠٤خيل اليوم يف العامل أكثر من ن
ًلفة سنويا، وهو رقم يؤكد األمهية البالغة  مليون طن من التمور املخت٢.٧

 .هلذه الشجرة عىل صعيد املسألة الغذائية يف العامل بأرسه

بقي أن نشري إىل أن أكرب غابات النخل وواحاته يف العامل وأجود 
يف العراق حيث : أنواعه ال تزال حيث ازدهرت زراعته منذ آالف السنني

 يرتكز العدد األكرب منها يف شط يبلغ عددها أكثر من ثالثني مليون نخلة
ًوحتتل اململكة العربية السعودية املرتبة الثانية عامليا بفضل . العرب ّ٢٣ 

ولكن هذه . ّمليون نخله تتوزع عىل مناطقها الرشقية والوسطى والغربية
األرقام ال تعكس حقيقة اإلنتاج، فبسبب االضطرابات التي عرفها العراق 

يف السنوات األخرية لتحتل اململكة املرتبة تدنى فيه مستوى اإلنتاج 
واقتصار . ً ألف طن سنويا٨٥٠وىل عامليا ًبإنتاج يصل إىل نحواأل

ًاملنافسة عىل املراكز األوىل زراعة وإنتاجا ما بني اململكة والعراق، 

يتأكد ذلك من . يؤكد أن النخلة كانت وال تزال شجرة عربية اهلوية
ًمتاما كام كانت عىل .  عىل نقودنا احلديثةاعتزازنا هبا، وإحالل صورهتا

 .)١()العمالت الفينيقية واإلغريقية يف غابر األزمان

         

 
                            

 . بمجلة القافلة]النخلة[جزء من مقال )  ١(
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دنو القطوف مع سموه.  

فالنخلة قطوفها دانية يف كل أحواهلا، يف حال قرصها وطول جذعها 
ال من أوراقها، وال يكرس لسهولة الصعود إليها، والصعود إليها ال ين

 .برعمها الطريف ُأغصاهنا، وال ينال مجارها وال

واملؤمن سهل القطوف، يؤثر عىل نفسه ولو كان به خصاصة، ويطعم 
ًالطعام عىل حبه مسكينا ويتيام وأسريا، حيب الناس ويغدق عليهم، وال  ً

 وبني يتخىل عن أخالقه وثوابته مهام زادت األلفة واملحبة واملخالطة بينه
 .الناس

 قصريها أماالرابع سهولة تناول ثمرهتا وتيرسه (: : قال ابن القيم
 إىلحيوج املتناول أن يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة  فال

 والدرج يصعود الشجر الطوال وغريها فرتاها كأهنا قد هيئت منها املراق
 ال بالغر وال  وكذلك املؤمن خريه سهل قريب ملن رام تناولهأعالها إىل

 . )١()باللئيم

أال أخربكم بمن حيرم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال وعن ابن مسعود 
ِّعىل النَّار، وبمن حترم النَّار عليه؟ عىل كل هني لني قريب سهل ِّ ِّ«)٢(. 

من النَّاس بمجالستهم يف حمافل : أي) قريب (:: قال القاري
َّالطاعة، ومالطفتهم قدر الطاعة يف قضاء حوائجهم، أو : أي) سهل. (َّ

 . ِّقتضاء، سمح البيع، سمح الرشاءأنه سمح القضاء، سمح اال: معناه
                            

 ).٢٣٠(مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )  ١(
ــه   )٢( ــذيأخرج ــم )٤/٦٥٤( الرتم ــال) ٢٤٨٨(، رق ــب: وق ــسن غري ــرباين .ح ــم )١٠/٢٣١( والط ، رق
 .اينوصححه األلب. )٤٧٠، رقم ٢/٢١٦(، وابن حبان )١٠٥٦٢(
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من النَّاس بحسن : أي »ِّحترم عىل كل قريب« (...:يوقال الصديق
ِّهني لني«مالطفته هلم،  ْاملسلمون هينُون لينُون«: ]النِّهاية[قال يف  »ِّ َْ َ َ« ،

ْ العرب متدح باهلني اللني، خمففني، :َّومها بالتخفيف، قال ابن األعرايب ْ َّْ َّ ِ َ ْ ِ

ِّوتذم هبام مثقلني، وهني ْ َُ َّ َّأي بالتشديد، فيعل من اهلون، وهو السكينة : َ َّ
ْوالوقار والسهولة، فعينُه  َ َ ٌ، ويشء هني»واو«ُّ ْ ٌ وهني، أيٌَ ِّ ٌسهل: َ ْ . »سهل«. َ

 .)١()يقيض حوائجهم ويسهل أمورهم: أي

 

         

                            
 ).٥/٩٨(دليل الفاحلني )  ١(
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     من -ممن يدرك العلم-ال يمنع الصغار 
  .جمالسة الشيوخ

ِبأن املراهقني واملميزين من ] اآلباءنحن [ينبغي دائام أن نذكر أنفسنا 

ًالصغار اليوم هم غدا رعاة مهوم األمة ومحلة راية العلم والعدل، 

اء  بنيف سبب والرأيوحضورهم ملجالس الكبار من أهل احلكمة 
فع من مهتهم ويقوى ثقتهم شخصية تليق هبذا الدور املنتظر، فري

وال عن ثغر ؛ ويف ذلك أيضا إشارة له أنه يف يوم ما سيكون مسئبأنفسهم
فمن اخلطأ أن يمنع الصغري من حضور جمالس . من ثغور دينه اإلسالم

 . هم من جمالس الرجال من غري رضورةأهل اخلربة والتجربة، أو إخراج

هذه األمة، فقد مر  فطنه ذوي احلجي من صدر الذيو املعنى وهذا ه

ما لكم قد طرحتم هذه (: عىل حلقة من قريش فقال  عمرو بن العاص

أوسعوا هلم يف املجلس، وأسمعوهم احلديث، ! األغيلمة؟ ال تفعلوا

وأفهموهم إياه؛ فإهنم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم 

 . )١()وم كبار قومصغار قوم فأنتم الي

َّيا بني، (: وهذا عروة بن الزبري يصب يف آذان أوالده حني قال هلم
ُاطلبوا العلم، فإن تكونوا صغار قوم ال حيتاج إليكم، فعسى أن تكونوا 

 .)٢()كبار قوم آخرين ال يستغنى عنكم

ُال حتقروا (:  يشجع الصغار ويقول:وكان ابن شهاب الزهري  ِّ َ ُ
                            

 .)٦٥ (حممد سعيد أوغيل.  د:رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي، حتقيق)  ١(

 .)٢/٦٧(دليس ـ حتقيق حممد سعيد العريان العقد الفريد البن عبد ربه األن)  ٢(
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َأنفسكم حلداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن اخلطاب كان إذا نزل به األمر 
 .)١()املعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقوهلم

ُيزاحم فيها الصغار الكبار، فعن سهل بن سعد ملسو هيلع هللا ىلص وكانت جمالسه 
أيت برشاب فرشب ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا « - اهللا تعاىل عنهريض-الساعدي 

أتأذن يل أن : (نه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالممنه وعن يمي
واهللا يا رسول اهللا ال أوثر بنصيبي منك أحدا : فقال الغالم) أعطي هؤالء

 .)٢(»يف يده ملسو هيلع هللا ىلصقال فتله رسول اهللا 

إذا جلس جيلس ملسو هيلع هللا ىلص كان نبي اهللا : وعن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال

يأتيه من خلف ظهره، إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغري 

فيقعده بني يديه، فهلك فامتنع الرجل أن حيرض احللقة لذكر ابنه، فحزن 

يا رسول اهللا، بنيه : قالوا» ؟ًمايل ال أرى فالنا«: فقالملسو هيلع هللا ىلص عليه، ففقده النبي 

فسأله عن بنيه، فأخربه أنه هلك، فعزاه  ملسو هيلع هللا ىلصالذي رأيته هلك، فلقيه النبي 

ان أحب إليك أن متتع به عمرك، أو ال تأيت يا فالن، أيام ك«: عليه، ثم قال

: ، قال»غدا إىل باب من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك

: ، قال هلو أحب إيلني إىل باب اجلنة فيفتحها يليا نبي اهللا، بل يسبق

 .)٣(»فذاك لك«
                            

 بغي يف روايته ومحلـه، لإلمـام يوسـف بـن عبـد الـرب النمـري القرطبـيجامع بيان العلم وفضله وما ين ) ١(
)١٣٩(. 
 .صحيح البخاري كتاب املظامل باب إذا أذن له أو أحله ومل يبني كم هو)  ٢(
/  ٥(وأمحد ) ١/٣٨٤(، واحلاكم ]صحيحه[والسياق له، وابن حبان يف ) ١/٢٩٦(أخرجه النسائي )  ٣(

 . : األلباينوصححه ) ٣٥
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يه من خلف وفيهم رجل له ابن صغري يأت: (الشاهد من احلديث قولهو
 ).ده بني يديهظهره، فيقع

إن اخللفاء واألمراء ( :يلة الدكتور حممد إسامعيل املقدميقول فض
وأوىل األمر هم طليعة املشجعني لطلبة العلم، روى البخاري يف 

كان يدخل ابن عباس  صحيحه أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

فكأن بعضهم :  وهو غالم حدث مع أشياخ بدر، قال ابن عباسب
مل ال نأت بأوالدنا الصغار ونجلسهم معك؟ :  وقالواوجد يف نفسه،

فلامذا تدخل ابن عباس وهو صغري يف جملس الكبار من األشياخ الذين 
مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال : حرضوا غزوة بدر؟ فقال بعضهم

أنه من أهل البيت، وابن عم النبي عليه : إنه من حيث علمتم، أي: عمر
اللهم فقهه يف الدين، «: فقالملسو هيلع هللا ىلص  وهو الذي دعا له النبي الصالة والسالم،

فام : ، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، يقول ابن عباس»وعلمه التأويل
رأيت أنه دعاين يومئذ إال لريهيم، فهم ابن عباس وتفطن إىل أنه هذه 

ما : ًاملرة استدعاه خصيصا كي يري هؤالء القوم منزلة ابن عباس، فقال
ُإذا جاء نرص اهللاَِّ والفتح﴿: ل اهللا تعاىلتقولون يف قو َ َْ ََ َْ ُ ْ َ ، فقال ]١:النرص[ ﴾ِ

أمرنا أن نحمد اهللا ونستغفره إذا نرصنا وفتح علينا، وسكت : بعضهم
ال، : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ًبعضهم فلم يقل شيئا، فقال يل

سورة هذه ال: أعلمه له، أيملسو هيلع هللا ىلص هو أجل رسول اهللا : فام تقول؟ قلت: قال
ُ﴿إذا جاء نرص اهللاَِّ والفتح﴾: إىل ذاته الرشيفة، قال ملسو هيلع هللا ىلصفيها نعي رسول اهللا  َ َْ ََ َْ ُ ْ َ ِ 

َفسبح بحمد ربك ﴿ وذلك عالمة أجلك، فقد أديت الرسالة، ]١:النرص[ ِّ َ ْ َِّ ْ َِ ِ َ

ًواستغفره إنه كان توابا َّ ُ ُ ََ َّ ََ َ ِ ْ ِْ ، واختم حياتك تأهب للقاء اهللا :  أي]٣:النرص [﴾ْ
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 .ما أعلم منها إال ما تقول: ح بحمد اهللا واالستغفار، فقال عمربالتسبي

ً يلقي درسا ألصحابه، فدخل صبي صغري :وكان سفيان بن عيينة 
      بة كبار ومعه ورق وقلم وحمربة، فبمجرد أن دخل الصغري وكلهم طل

َكذلك كنتم من قبل ف﴿:  ضحكوا، فتال سفيان-تالميذ سفيان بن عيينة- َ َُ ْ ْ ِ ِْ ُ ُ َّمن ََ َ
ْاهللاَُّ عليُكم ْ َ ، ثم التفت إىل أمحد بن نرض راوي احلكاية عن أبيه ]٩٤:النساء[ ﴾َ

يا نرض لو رأيتني وطويل مخسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا : قال
أر، أختلف إىل كشعلة نار، أكنايف قصار، وسيفي بمقدار، ونعيل كآذان الف

 بينهم كاملسامر، الزهري وعمرو بن دينار، أجلسعلامء األمصار، ك
أوسعوا للشيخ : حمربيت كاجلوزة، ومقلمتي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا

 .)١()!!!!الصغري 

 يأخذه أبوه إىل جمالس :وكان اإلمام جالل الدين السيوطي 
احلافظ ابن حجر العسقالين صاحب فتح الباري رشح صحيح البخاري، 

  .وهو ابن ثالث سنني

 : تعاىل قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 ُوليس أخو علم كمن هو جاهل       ا  ــمـالــد عـولـُـرء يـمـ فليس التعلم

َّصغري إذا التفت ع         ده ـنـم عـلـوم ال عـقـ الَرــيــبـوإن ك  ليه اجلحافلٌ

َّ ردت إلر إذاـيـكب         ا ـمـالـان عـر القوم إن كـيـغـإن صو  افلـحـمـه الــيُ

ْدمته األوائـبك إرثا قـنصي         ٍ بدون وال يكن وال ترض من عيش  )٢(ُـلّ
         
                            

  .املدينموسى   وأبوالبغداديجه اخلطيب أخر)  ١(
 .)٩٥( ي، اعتنى به عبد الرمحن املصطاويديوان اإلمام الشافع)  ٢(
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 أمثال رضبت للمؤمن غري النخلة. 

  * 

مثل املؤمن الذي «ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري قال
ومثل املؤمن الذي  وطعمها طيب،يقرأ القرآن كمثل األترجة رحيها طيب 

ومثل املنافق الذي  ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو،
ومثل املنافق الذي ال  يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر،

 .رواه البخاري ومسلم )١(»ل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مريقرأ القرآن كمث

  *
مثل املؤمن كمثل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال عن كعب بن مالك 

اخلامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأهتا، فإذا اعتدلت تكفأ بالبالء، 
 رواه البخاري )٢(»معتدلة حتى يقصمها اهللا إذا شاءوالفاجر كاألرزة صامء 

  .ومسلم

  *
مثل املؤمن كمثل « :ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا  قا:قال عن عمرو بن العاص 

النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا وإن مثل املؤمن مثل القطعة اجليدة من 
 أخرجه اخلرائطى )٣(» النار فنفخ عليها فخرجت جيدةأدخلتالذهب 

 .وصححه األلباين
                            

، ١/٥٤٩(، ومسلم )٥١١١، رقم ٥/٢٠٧٠ (والبخاري، )١٩٦٣٠، رقم ٤/٤٠٣(أخرجه أمحد )  ١(
 ).٤٨٣٠، رقم ٤/٢٥٩(، وأبو داود )٧٩٧رقم 

، ٤/٢١٦٤(، ومسلم )٥٣١٩، رقم ٥/٢١٣٧ (لبخاريوا، )٢٧٢١٥، رقم ٦/٣٨٦(أخرجه أمحد )  ٢(
 .)٢٨١٠رقم 

 .)١٤٢( التوبيخ يفأبو الشيخ : اًوأخرجه أيض ).٥٨ رقم ٤١( مساوئ األخالق يف يأخرجه اخلرائط)  ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 هذا مثل للمؤمن يف صحة عقده وعهده ورسه :قال أبو حممد
ة تارة وبالقطعة من الذهب تسبك وعالنيته وسائر أحواله ومثل بالنحل

فيعود وزهنا مثله قبل سبكها لصفائها وخلوص جوهرها ألن اخلالص من 
الذهب ال حيمل اخلبث وال يقبل الصدأ وال تنقصه النار وال يغريه مرور 
األوقات وكذلك املؤمن يف حال منشطه ومكرهه وعرسه ويرسه عىل بينة 

ار وال يزيله عن إيامنه ويقينه تفرق من ربه ويقني من أمره ال ينقصه االختب
 اجلوهر وأرشفه ويقال لليشء يف بلوغ الغاية يف أسنياألحوال والذهب 

 .األمحرتفضيله ورشفه وخطره كأنه اإلبريز اخلالص وما هو إال الذهب 

  *
مثل املؤمن ومثل «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    أيب سعيد اخلدريعن

ن املؤمن أجيول ثم يرجع إىل آخيته واإليامن كمثل الفرس يف آخيته 
ألتقياء وأولوا معروفكم يسهو ثم يرجع إىل اإليامن فاطعموا طعامكم ا

 . املسند وإسناده ضعيفيفه أمحد روا )١(»املؤمنني

  *
ح ـرأ وصـمثل املؤمن إذا ب«: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ؛عن أنس بن مالك قال

 رواه الرتمذي )٢(»ع من السامء يف صفائها ولوهنا تقمن مرضه كمثل الربدة
                            

 .إسناده ضعيف:  وقال شعيب األرنؤوط)١١٥٤٣( املسند يفأخرجه أمحد )  ١(
ــه )  ٢( ــذيأخرج ــم ٤/٤١١ (الرتم ــ، والبيه)٢٠٨٦، رق ــامن  يفيق ــعب اإلي ــم٧/١٦٠( ش ، )٩٨٤١ ، رق

  أحاديثـه منـاكرييف: البخـاريقـال : وقال) ي الوليد بن حممد املوقر]١٩١٩[، ترمجة ٤/٣١٨ (والعقييل
ــن عــد ــديث: ، وقــال)ســعيد بــن هاشــم بــن صــالح] ٨٣١[ترمجــة  ،٣/٤٠٦(ي واب  ؛لــيس بمــستقيم احل
، يفيه الوليـد بـن حممـد املـوقر): ٢/٣٠٣( يقال اهليثم). ٥١٦٦، رقم ٥/٢٢٩( األوسط  يفوالطرباين

 .وهو ضعيف
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  .وىف سنده ضعف

  *
إن الدنيا جنة الكافر وسجن : (قال ] عليهموقوف[عن عبد اهللا بن عمرو 

املؤمن، وإنام مثل املؤمن حني خترج نفسه كمثل رجل كان يف سجن، 
رواه ابن أبى الدنيا  )١()فجعل يتقلب يف األرض، ويتفسح فيهفخرج منه 

 ً. وصدره صح مرفوعا- الزهد يف

  *  
مثل املؤمن من أهل اإليامن «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد، عن النبي 

مثل الرأس من اجلسد يأمل مما يصيب أهل اإليامن كام يأمل الرأس مما 
  .رواه الطرباين وحسنه األلباين)٢(»يصيب اجلسد

  *
مثل املؤمن ومثل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال عن النعامن بن بشري، 

خذ ما شئت ودع ما : املوت كمثل رجل له ثالثة أخالء، أحدهم ماله قال
أنا : أنا معك أمحلك، فإذا مت تركتك، وقال اآلخر: شئت، وقال اآلخر

 واآلخر أهله وولده، معك أدخل معك وأخرج معك، فأحدمها ماله،
 .األلباينرواه الطرباين وصححه  )٣(»واآلخر عمله

                            
 ).٥٨٥( الزهد والرقائق يفابن املبارك ، و)١٩٣( الزهد يفأخرجه ابن أبى الدنيا )  ١(
) ٦٦٥٩(:  حـديث رقـم]حـسن[: األلباينوقال . )٤٦٩٦، رقم ٥/٦٩( األوسط يف الطرباينأخرجه )  ٢(

 .يف صحيح اجلامع
جاله رجال الصحيح رأحد أسانيده : يقال اهليثم) ١٠/٢٥١( جممع الزوائد  كام يفطرباينأخرجه ال ) ٣(

 ).٢٤٨١(وصححه األلباين 
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  *
قال رسول : قال عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن أزهر عن أبيه 

مثل املؤمن حني يصيبه الوعك أو احلمى، مثل حديدة تدخل «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
حلاكم والطرباين وصححه رواه ا )١(»النار فيذهب خبيثها ويبقى طيبه

  .األلباين

  *
مثل املؤمن كمثل ريشة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال

 . رواه البزار وىف سنده ضعف)٢(»بفالة يقلبها الريح مرة ويقيمها أخرى

  *
 أنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا سمعت: عن وطلحة بن نافع، قال

فإما أمر رسول :  قال-يف غزاة: أحسبه قال-ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسول اهللا «: قاال
 ملسو هيلع هللا ىلصبعذق فقطع، وإما كان مقطوعا قد هاج ورقه، وبيد رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

هل تدرون ما مثل هذا؟ كمثل املؤمن : قضيب فرضبه وورقه يتناثر، فقال
ً فجعلت فوق رأسه؛ فإذا خر ساجداإذا قام إىل الصالة مجعت خطاياه 

 .رواه البزار والطرباين )٣(»تناثرت عنه يمينا وشامال
                            

/ ٣ (يوالبيهق) ١٢٨٨، رقم ١/٤٩٩(، واحلاكم )٢/٣٠٢( جممع الزوائد يف كام الطرباينأخرجه )  ١(
 يف رباينوالطرواه البزار : )٢/٣٠٢ (يقال اهليثم). ٣٤٥٦، رقم ٨/٣٧٩(والبزار ) ٦٣٣٦، رقم ٣٧٤

 ).١٧١٤( السلسلة يف األلباينوصححه . الكبري وفيه من ال يعرف
، يفيه أمحد بن عبد اجلبار العطارد: يوقال اهليثم) ٢/٢٩٣(ع الزوائد  جمميفأخرجه البزار كام )  ٢(

: ومن غريب احلديث. معني عىل ضعفهرأيت أهل العراق جم: ي وغريه، قال ابن عديوثقة الدارقطن
 .ى جتىء هبا وتذهبأ: ]تفيئها[
  ).٧٢٢( مسند الشاميني يفوالطرباين ) ٧٣٣(أخرجه البزار )  ٣(
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  *
مثل املؤمن كمثل العطار إن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن ابن عمر، قال

رواه الطرباين  )١(»إن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعكجالسته نفعك، و
 .»... مثل اجلليس الصالح«ويغني عنه حديث -لفظ وهو ضعيف هبذا ال

  *
مثل املؤمن «: ، قالملسو هيلع هللا ىلصعن  أيب هريرة، عن النبي ، عمرةعن  ابن أيب 

، ومثل الفاجر ًكالبيت اخلرب يف الظاهر، فإذا دخلت وجدته مونقا
رواه  )٢(»، يعجب من رآه، وجوفه ممتلئ نتناكالقرب املرشق املجصص

 ً.البيهقي وهو ضعيف جدا

  *  
مثل املؤمن كمثل الزرع « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : لقا عن أبى هريرة 

 شجرة ال تزال الريح تفيئه وال يزال املؤمن يصيبه بالء ومثل املنافق كمثل
  .رواه أمحد والرتمذي وصححه )٣(»األرزة ال هتتز حتى تستحصد

  *
مثل السنبلة تستقيم مثل املؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال عن أنس 

                            
قريــب عنــد أبــى داود وللحــديث لفــظ .  وضــعفه األلبــاين)١٣٥٤١ ( املعجــميفالطــرباين  أخرجــه)  ١(

 األلباينوصححه ) حيهمثل اجلليس الصالح كمثل العطار إن مل يعطك من عطره أصابك من ر: (واحلاكم
 . يف صحيح اجلامع)٥٨٢٨(يث رقم   حديف

 . يف ضعيف اجلامع)٥٢٤٣( ]ًضعيف جدا[وقال األلباين . )٦٤٤٨( الشعب يفأخرجه البيهقي )  ٢(

. حــسن صــحيح: وقــال) ٢٨٦٦، رقــم ٥/١٥٠ (والرتمــذي، )٧٨٠١، رقــم ٢/٢٨٣(أخرجــه أمحــد )  ٣(
 .)٢٩١٥، رقم ٧/١٧٧(ابن حبان : اًوأخرجه أيض
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 .)١(»مرة وختر مرة

 

         

                            
: )٢/٢٩٣(، قال اهليثمى )٢/٢٩٣(زوائد  جممع اليف، والبزار كام )٣٠٨٠رقم(أخرجه أبو يعىل )  ١(

 ، ومليرواه أبو يعىل، وفيه فهد بن حبان، وهو ضعيف، ورواه البزار، وفيه عبد اهللا بن سلم صاحب السابر

 .يف صحيح اجلامع) ٥٨٤٥(حديث رقم ] صحيح[: األلباينوقال  .أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

 وال وال وال، ثالث مرات: قوله يف احلديث. 

ُ بام ذكر، ويكتفي خيترص به الكالم بالغي أسلوب )وال وال وال(قوله 

 .ملوصوف ويقوم مقام املحذوف حال افيصف فيه ما يوجب

 وال وال يصف فيه ما وقوله وال (: كشف املشكليف يقال ابن اجلوز
 .)١()يوجب مدحها

أي وال ينقطع :  وال وال وال: الفجر الساطعيفقال االدريسى الزرهونى 
، فهو تعطي ثمرها: تؤيت أكلها. ثمرها، وال يعدم فيئها، وال يبطل نفعها

ِأي من محر النَّعم، كام يف : وكذا وكذا.. . بلهمستأنف ال مدخول ملا ق َ ِ ُ ُ
 .الرواية األخرى، وقد وضح أن املراد بالشجرة يف اآلية النخلة

 :  من هذا النوع وله نظائر، من ذلك كتب السنن الكثرييفوقد وقع 

 يبايع النساء بالكالم ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا «ما رواه عروة عن عائشة قالت 
ْعىل أن﴿هبذه اآلية  َ َ ً ال يرشكن باهللاَِّ شيئا﴾َ ْْ َ َُ ِْ ِ وما مست يد :  قالت]١٢: املمتحنة[ َ
 ملسو هيلع هللا ىلص ما كان النبي«وعنها قالت » ملكهايد امرأة قط إال امرأة يملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

ًعىل أن ال يرشكن باهللاَِّ شيئا﴾﴿ يمتحن املؤمنات إال باآلية التي قال اهللا  ْ َْ َ َُ ْ َِ ِ َ ْ َ 
 .)٢(» وال وال]١٢: املمتحنة[

إشارة إىل بقية )وال وال( قوله : طرح التثريبيف زين الدين العراقي قال
َوال يرسقن وال يزنني﴿اآلية وهو  ِْ َ َ َ َ ََ َْ ِ  .)٣(إىل آخرها ]١٢: املمتحنة[ ﴾ْ

 ذر ـ أحًحديثاملسو هيلع هللا ىلص مل يكن من أصحاب رسول اهللا «: وعن أيب جعفر قال
                            

 . ) ١/٦٤٠(شف املشكل ك)  ١(
 ).٢٥٣٣٩ (مسند أمحد)  ٢(
 ).٧/٤٥(طرح التثريب )  ٣(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 .)١(»ال يزيد فيه وال ينقص منه وال وال من عبد اهللا بن عمر

لة يقوم عند باب  كل ليبكان ابن الزبري : وعن ابن أيب نجيح قال
، ثم »كذا، وفعلوا كذا، وذكر من جورهمإن بني أمية فعلوا «: الكعبة فيقول

وال  مواريثكم، وال نقسم بينكم فيئكميا عباد اهللا، أنقسم بينكم «: يقول
، فسمعته صفية بنت أيب عبيد فقالت البن عمر »صدقاتكم، وال وال

 ابن الزبري، ماذا يتكلم؟: ما سمعت مثل كالم هذا الرجل، يعني: ب
 .)٢(»اويةيا بنت أيب عبيد، إنام يريد فعالت مع«: بفقال ابن عمر 

 ألبغض فالنا فقيل للرجل إين: أن عمر بن اخلطاب قال: يوعن الشعب
 يف الدار جاء فقال يا عمر أفتقت يفما شأن عمر يبغضك، فلام كثر القوم 

م فتقا قال ال، قال فجنيت جناية قال ال، قال أحدثت حدثا قال ال، اإلسال
َوالذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما ﴿:  وقال اهللايقال فعالم تبغضن ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْْ ُْ َ َُ ُ َ ََّ

ًاكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبينا﴾ ِ ُ ً ْ ُ َ َْ َ َِ َ ْ ًُ َ َ َُ ِ  فال غفرها آذيتني فقد ]٥٨ :األحزاب[ ْ
، فلم يزل صدق واهللا ما فتق فتقا، وال، وال فاغفرها يل: اهللا لك، فقال عمر

 .)٣(به حتى غفر له

 سلم ال يتحات أخربوين بشجرة كالرجل امل :قال بن حجر
 كذا ذكر النفي ثالث مرات عىل طريق االكتفاء، فقيل ،ورقها وال وال وال

ووقع يف .  يبطل نفعهاوال ينقطع ثمرها وال يعدم فيؤها وال: يف تفسريه
 ه أنه ـنـراوي عـدة فظن إبراهيم بن سفيان الـرواية مسلم ذكر النفي مرة واح
                            

 ). ٣٥٢٤٩(مصنف ابن أبى شيبة )  ١(
 . مكةأخبار يف الفاكهيأخرجه  )  ٢(
 .])٤٥٥٢(كنز العامل ) [ابن املنذر()  ٣(
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 زائدة )ال(لعل :  فاستشكله وقال)تؤيت أكلها(متعلق بام بعده وهو قوله 
، وليس كام ظن، بل معمول النفي حمذوف عىل )وتؤيت أكلها (ولعله

 .سبيل االكتفاء كام بيناه
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

  ال يتكلامن فرأيت أبا بكر وعمر(يف قوله.( 

و عمر ال يتكلامن فرأيت أبا بكر : (: رواية عند البخارى يفقوله 

بني العرشة الذين حرضوا خصهام بالذكر من . )فكرهت أن أتكلم

 حياة يفهام هو من مجلة األدلة عىل فضلهام، وعىل أن مكانتاملجلس و

كانت معلومة عند أصحابه ومما يعضد ذلك ويأيده أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

وا بالذين من اقتد« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال كثرية منها ما رواه حذيفة 

 .)١(»أبو بكر وعمر: بعدي

هذان سيدا « أليب بكر وعمرملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : قال وحديث أنس 

 .)٢(»إال النبيني واملرسلنيواآلخرين، كهول أهل اجلنة من األولني 

إن أهل الدرجات العىل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال وعن أيب سعيد 

لرياهم من حتتهم كام ترون النجم الطالع يف أ فق السامء، وإن أبا بكر 

 . )٣(»وعمر منهم وأنعام

كان خيرج عىل أصحابه من  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا «: قال وعن أنس 

 فيهم أبو بكر وعمر وال يرفع إليه أحد املهاجرين واألنصار وهم جلوس

هام، منهم برصه، إال أبو بكر وعمر، فإهنام كانا ينظران إليه، وينظر إلي
                            

: افظ عنـهوزائدة بن قدامة قـال احلـ). ٦٩٠٢(وإسناده صحيح، وابن حبان ) ٣٦٦٢(أخرجه الرتمذي )  ١(
الـصحيحة : وانظـر. ثقـة حجـة): ١/٤٠٠(وقول الـذهبي يف الكاشـف ). ١٩٩٣(التقريب : ثقة ثبت، انظر

)١٢٣٣.( 
 ).٢٨٩٧(وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي  ،)٩٥(، وابن ماجة )٣٦٦٥(أخرجه  الرتمذي )  ٢(
، رقـم ٦/١٣٢(سـط  األويف والطـرباين، )٧٠٦، رقـم ١/٤٤٢( فـضائل الـصحابة يفأخرجه  أمحد )  ٣(

 .رجاله رجال الصحيح غري سلم بن قتيبة وهو ثقة) : ٥٤/ ٩(قال اهليثمى ) . ٦٠٠٦
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 . )١(»تسم إليهامويبتسامن إليه، ويب

 

         
 

 
 
 

                            
 .)٣٦٦٨( والرتمذي ،)١٢٩٨( وعبد بن محيد ،)١٢٥٤٤() ٣/١٥٠(أخرجه أمحد )  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

فائدة حديثية. 

ث عن ومل يرو هذا احلدي: قال البزار يف مسنده(: : قال ابن حجر
ويف : هبذا السياق إال ابن عمر وحده، وملا ذكره الرتمذي قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وأشار بذلك إىل حديث خمترص أليب هريرة )١(الباب عن أيب هريرة
، وعند )٢(»مثل املؤمن مثل النخلة«:  لفظهأورده عبد بن محيد يف تفسريه

       : قرأملسو هيلع هللا ىلص الرتمذي أيضا والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن النبي 
 تفرد برفعه محاد بن »هي النخلة«:  قال»ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة«

سلمة، وقد تقدم أن يف رواية جماهد عن ابن عمر أنه كان عارش عرشة، 
فاستفدنا من جمموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر، وأبا 

 ذلك ياه من هذا احلديث يف ما روًهريرة وأنس بن مالك إن كانا سمعا
 .)٣(واهللا أعلم. )املجلس

قال  :قال مؤلف أنيس الساريأما حديث أبى هريرة  فقد ( :قال الطالب
وهو صحيح، أخرجه : ]تفسريه[أورده عبد بن محيد يف : احلافظ

عن ) ٣٣٢(] األمثال[وأبو الشيخ يف ) ٣٦ (]األمثال[الرامهرمزي يف 
امن بن أيوب صاحب عبدان عبد اهللا بن أمحد بن موسى األهوازي ثنا سلي

ُالبرصي ثنا محاد بن زيد عن عيل بن سويد بن منْجوف عن أيب رافع عن  َ
مثل املؤمن القوي كمثل النخلة، ومثل املؤمن الضعيف «أيب هريرة رفعه 

                            
 .)٥/١٥١ (يسنن الرتمذ ) ١(
 عـىل ًوجدتـه موقوفـاقد و. ُ الشاهد اخلامس وبني هناك أن احلديث ضعيفسبق ختريج احلديث يف)  ٢(

  .)٣٠٣٤٦( املصنف يف هريرة بسند صحيح عند أبى بكر أبن أبى شيبة أبى

 .)١/٩٧ (الباريفتح  ) ٣(
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 .»كمثل خامة الزرع

من طريق عبد اهللا بن أمحد بن عيل بن ) ١٣٥٧ (يوأخرجه القضاع
من طريق أيب ) ١٣٥٨(أخرجه و. طالب البغدادي ثنا الرامهرمزي به

وإسناده صحيح، . أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد اللغوي أنبا عبدان به
 شيبة أيبصح وقفه عليه عند أبن و. ّافع اسمه نفيع الصائغ املدينوأبو ر

 .)١() املصنفيف

مثل املؤمن الضعيف كمثل اخلامة من  «:ولفظه عند ابن أبى شيبة
: فاملؤمن القوي؟، قال: قلت: ، قال»وتقيمها مرةالزرع، متيلها الريح مرة 

 .)٢(»مثل النخلة تؤيت أكلها كل حني يف ظلها ذلك، وال متيلها الريح«

  : أيت بقناع جزء ملسو هيلع هللا ىلص  عن أنس بن مالك أن رسول اهللا
ِ﴿مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف: فقال َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ٌْ َ َ ََ َ َ ً َ ً ً َِ ُ َ ٍ ٍ َ َ ِ السامء َِ َ ِ تؤيت *َّ ْ ُ

َأكلها كل حني بإذن رهبا﴾ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ َّ َُ َُ ٍ﴿ومثل كلمة  »هي النخلة«:  فقال]٢٥ -٢٤:إبراهيم[ ُ َ َِ َ ُ َ َ
ٍخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار﴾ َ َ ْ ََ َ َ َّ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِ ٍ ٍ ٍَ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ َِ ََ :  قال]٢٦:إبراهيم[ َ

ك أبا العالية فقال كذلك كنا  قال شعيب فأخربت بذل»هي احلنظلة«
 .نسمع

ً  من ثالث طرق موقوفاالطربي املستدرك والبزار، يفأخرجه احلاكم 
 . )٣(عىل أنس

                            
َأنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث التي ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين)  ١( َ َُ َّ َ يف فتح الباري ِ َ
)٧/٤٧٩٥( . 
 ).٦/١٦٣(املصنف يف األحاديث واآلثار )  ٢(
، ووافقه الذهبي، وابن حبان رقم )٢/٣٥٢(، وصححه احلاكم )٣١١٩( التفسري يف الرتمذيأخرجه  ) ٣(
  ).٢٠٦٧٦( و)٢٠٦٧٥( و)٢٠٦٧٤(:  رقم؛ري التفسيف ورواه الطربي )٤٧٥(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

، عن عبد  باب ومن سورة إبراهيم :يف التفسريوأخرجه الرتمذي 
وقال بعد أن . بن محيد، عن أيب الوليد الطياليس، عن محاد بن سلمة، به

دثنا قتيبة، حدثنا أبو بكر بن شعيب بن ح: أخرج الرواية املرفوعة
احلبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، نحوه بمعناه، ومل يرفعه، ومل 
يذكر قول أيب العالية، وهذا أصح من حديث محاد بن سلمة، وروى غري 

اه وواحد مثل هذا موقوفا وال يعلم أحد رفعه غري محاد بن سلمة، ور
 يرفعوه، حدثنا أمحد بن عبدة معمر، ومحاد بن زيد، وغري واحد، ومل

الضبي، حدثنا محاد بن زيد، عن شعيب بن احلبحاب، عن أنس بن مالك 
 .نحو حديث عبد اهللا بن أيب بكر بن شعيب بن احلبحاب ومل يرفعه

 ضعيف مرفوعا، : التعليق عىل صحيح ابن حبانيف : قال األلباين
/ ٩(» ثقاته« غسان بن الربيع مل يوثقه غري املؤلف يف. صحيح موقوفا

ضعيف، وهذا : صالح، مرة: ، واختلف فيه قول الدارقطني، فقال مرة)٢
؛ كام بينته يف »ليس بحجة يف احلديث«: هو الراجح، ولذا قال الذهبي

 .وغريه) ٣١١٨(، وقد توبع عند الرتمذي »تيسري االنتفاع«

 غري واحد من الثقات، مثل محاد بن زيد وغريه، لكن؛ خالف محاد
 عن شعيب بن احلبحاب به موقوفا، وهو أصح كام قال الرتمذي، فرووه،

 ).٤٣٢ :ص(» املوارد«وتبعه احلافظ يف حاشيته عىل 

  *  حدثنا :قال) ٣٩٢ (]تفسريه[ يفأخرج ابن أبى حاتم 
عىل بن احلسني بن إشكاب، ثنا عىل بن عاصم، عن سعيد بن أبى عروبة، 

إن اهللا خلق «: ًن أبى بن كعب مرفوعا، عالبرصيعن قتادة، عن احلسن 
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حسنه ابن حجر  .»آدم رجال طواال كثري لشعر الرأس كأنه نخلة سحوق
 .)١( )٦/٣٦٧( فتح الباري يف

 وهذا حديث :)٢/٢٩٨( تنبيه اهلاجد يفولكن تعقبه الشيخ احلوينى 
ٍمنكر ٌ، وسنده ضعيف أو واه وعىل بن عاصم كان كثري اخلطأ وسعيد بن 

َّ كان تغري، وعىل بن عاصم ليس من قدماء أصحابه، وقتادة أبى عروبة َ
 .ٍ مل يسمع من أبى بن كعبالبرصيٌمدلس، واحلسن 

 

         

 

 

                            
مل هذا حديث صحيح اإلسناد و: وقال؛ )٣٠٣٨( املستدرك عىل الصحيحني يفأخرجه احلاكم )  ١(

 يف وأمحد ،)٦٠٨٦( املصنف يفوعبد الرزاق  ،)٢٦٦٨( مسند الشاميني يفلطرباين خيرجاه، وأخرجه ا
 ).٤٨ (الزهد 
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 أكرموا النخلة عمتكم(ضعف حديث(. 

أكرموا : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال  ُروى عن عيل بن أيب طالب
ت من الطني الذي خلق منه آدم وليس من الشجر عمتكم النخلة فإهنا خلق

  .)يلقح غريها

وقال ) ٤٥٥، رقم ١/٣٥٣(أخرجه أبو يعىل  :حديث موضوعهو و
بى وابن أ. ، وهو ضعيفالتميميفيه مرسور بن سعيد ): ٥/٨٩(اهليثمى 

هذا حديث منكر : قال ابن كثري) ٣/١١٨(  تفسري ابن كثرييفحاتم كام 
هو غري حمفوظ ال : ، وقال العقيىل)٤/٢٥٦ (ً خمترصاوالعقييل. جدا

 . يعرف إال بمرسور

 :قالو) ٦/١٢٣( احللية يف، وأبو نعيم )٦/٤٣١(وأخرجه ابن عدى 
 . غريب من حديث األوزاعي عن عروة تفرد به مرسور بن سعيد

 يف، وأورده ابن اجلوزى )٧/٣٨٢(  ابن عساكر:ًوأخرجه أيضا
 .)٣٨٥، رقم ١/٢٩٠(املوضوعات من طريق أبى نعيم 

 رواه أبو نعيم عن ):١/٤٧٩(  الفوائد املجموعةيف قال الشوكاينو
عيل مرفوعا ويف إسناده مرسور بن سعيد التميمي وهو منكر احلديث 
وقال ابن عدي إنه غري معروف ورواه ابن عدي عن ابن عمر مرفوعا ويف 

أنه إسناده جعفر بن أمحد بن عيل الغافقي وضاع وقال ابن عدي ال شك 
 وأبو يعىل يف مسنده وابن أيب ع هذا احلديث وأخرج األول العقييلوض

 يف التفسري وابن السني يف الطب وروى ابن ًحاتم وابن مردويه معا
 .عساكر له شاهدا يف تارخيه من حديث أيب سعيد قال سألنا
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 :ص (]املغري[ يف يواحلديث موضوع كام قال احلافظ أمحد الغامر

 ).٢٦٣، رقم ١/٥٣ (لأللباينسلة الضعيفة  السليف، وكام )٢٦
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إطالق التشبيه بالنفع عىل وصف األيامن. 

التشبه بالنفع عىل وصف اإليامن للمؤمن وأن هذا ملسو هيلع هللا ىلص أطلق النبي 

النفع إنام هو يف األصل ناتج عن إيامن هذا العبد؛ فكان ثمر إيامنه يأيت 

وكام عددنا ثمرات النخلة ومنافعها، وانتفاع الناس منها كذلك كل حني، 

 :فمن ذلكنورد هنا ثمرات اإليامن عند املؤمن؛ 

 أنه يثمر للعبد حمبه اهللا وتعظيمه املوجبني للقيام بأمره، واجتناب -١

 .هنيه، وإذا قام العبد بذلك نال هبام كامل السعادة يف الدنيا واآلخرة

ينشئ يف النفس األنفة والعزة؛ ألنه يعلم أن اهللا هو أن اإليامن باهللا  -٢

املالك احلقيقي لكل ما يف هذا الكون، وأنه ال نافع وال ضار إال هو، 

وهذا العلم يغنيه عن غري اهللا، وينزع من قلبه خوف سواه، فال يرجو إال 

 .اهللا، وال خياف سواه

ن ما به من نعمة أن اإليامن باهللا ينشئ يف نفسه التواضع؛ ألنه يعلم أ -٣

 .فمن اهللا، فال يغره الشيطان، وال يبطر وال يتكرب، وال يزهو بقوته وماله

أن املؤمن باهللا يعلم علم اليقني أنه ال سبيل إىل الفالح والنجاة إال  -٤

بالعمل الصالح الذي يرضاه اهللا، يف حني يعتقد غريه اعتقادات باطلة 

 عن خطايا البرش، أو يؤمن بآهلة كاعتقاد أن اهللا أمر بصلب ابنه تكفريا

ويعتقد أهنا حتقق له ما يريد، وهي يف حقيقتها ال تنفع وال ترض، أو يكون 

وكل هذه أماين، حتى إذا وردوا عىل اهللا ..  ملحدا فال يؤمن بوجود خالق

 .يوم القيامة وعاينوا احلقائق أدركوا أهنم كانوا يف ضالل مبني
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إلنسان قوة عظيمة من العزم واإلقدام أن اإليامن باهللا يريب يف ا -٥
والصرب والثبات والتوكل حينام يضطلع بمعايل األمور يف الدنيا ابتغاء 
ملرضاة اهللا، ويكون عىل يقني تام أنه متوكل عىل ملك السموات 
ًواألرض، وأنه يؤيده ويأخذ بيده، فيكون راسخا رسوخ اجلبال يف صربه 

 .)١(وثباته وتوكله

ُادق يضفي الطمأنينة والراحة النفسية واالنرشاح  اإليامن الص -٦
َأال إن أولياء اهللاَِّ ال خوف عليهم وال ﴿: للصدر، وهذا مصداق قوله تعاىل َ َ ََ ْ ْ َ ْْ َِ َ ٌ َ ِ َ ََّ ِ

َهم حيزنون ُ َ َْ ْ  .]٦٢: يونس[ ﴾ُ

ِإن اهللاََّ يدافع عن ﴿دفاع اهللا عن أوليائه وحزبه وأحبابه املؤمنني؛  -٧ َ ُ ُِ َ َّ ِ

َالذين آ َ ِ ُمنواَّ يف حادثة  ملسو هيلع هللا ىلصدفاع اهللا عن نبيه حممد : ، ومن ذلك]٣٨: احلج[ ﴾َ
 .ُحني ألقي يف النَّار ِعن اخلليل إبراهيم  ِهجرته، ودفاعه 

:  حصول البشارة ألهل اإليامن بكرامة اهللا هلم؛ يقول اهللا -٨
َوبرش املؤمنني﴿ ْ ِِّ ِ ُْ ِ َ ر أثرها ، وال تكن البشارة إال بعظيم؛ فيظه]١١٢: التوبة[ ﴾َ

ورضوانه  عىل البشارة؛ ولذا سميت بشارة، وال أعظم من رمحة اهللا 
ٍ﴿وبرش الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات : وجنته، يقول  ِ ِ ِ َِّ َُ َّ َ َ َ َْ َ َُ َ َّ َ ُ ََّ َِّ ِ

ُجتري من حتتها األهنار﴾ َْ َ ْ َ ِْ ِْ َ َِ  .]٢٥: البقرة[ ْ

ة ويف حال  جعل اخلري يف كل حال للمؤمن؛ ففي حال السع-٩
ًعجبا ألمر املؤمن إن أمره «: ملسو هيلع هللا ىلصًالضيق يكون اخلري حليفا للمؤمن، قال 

ّكله له خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن؛ إن أصابته رساء شكر فكان 
                            

  .السحيم/ للشيخ؛)١٧٩( ومبادئهاإلسالم أصوله )  ١(
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ًخريا له، وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له ّ رواه مسلم، فاإليامن . »ً
 .ّحيمل صاحبه عىل الصرب يف الرضاء، والشكر يف الرساء

خيرجهم من : َّحتصيل املـعية اخلاصة من اهللا للمؤمنني، أي -١٠
 .ظلامت الكفر وتبعاته إىل نور اإليامن

 :) فمام ال شك فيه أن الفضائل اخللقية والسلوكية
والوجدانية هي ثمرة من ثمرات اإليامن الراسخ والتنشئة الصحيحة؛ 

، ويرتبى عىل اخلشية منه واملراقبة فاإلنسان حني ينشأ عىل اإليامن باهللا
تصبح عنده امللكة ، والتسليم جلنابه، والتوكل عليه واالستعانة به، له

واالعتياد عىل ، الفطرية واالستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة
كل خلق فاضل كريم؛ ألن الوازع الديني الذي تأصل يف ضمريه 

واملحاسبة النفسية ، ق وجدانهواملراقبة اإلهلية التي ترسخت يف أعام
ًكل ذلك بات حائال بينه وبني  -التي سيطرت عىل تفكريه وإحساساته 

، الصفات القبيحة والعادات اآلثمة املرذولة، والتقاليد اجلاهلية الفاسدة
بل إقباله عىل اخلري يصبح عادة من عاداته وتعشقه املكارم والفضائل 

ًيصري خلقا أصيال من أبرز أخالقه فهناك صلة وثيقة بني اإليامن ،  وصفاتهً
ورابطة متينة بني العقيدة والعمل؛ فبغري إيامن باهللا ال يتحقق ، واألخالق

 .)١()إصالح وال يتقوم خلق

 

         
                            

 . ملحمود عبد احلميد العسقالين)١٠٩( الدعوة السلفية)  ١(
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    فوقع الناس يف شجر (:  قولهيففائدة
 ).البوادي

اهلم يف طلب اجلواب عن يفيد استغراق فكرهم وانشغ) وقع(  لفظ 
فيه رسعة استجابتهم، وبذل أقىص ما عندهم يف و ملسو هيلع هللا ىلصسؤال رسول اهللا 

 . ذلك

ذهبت : فوقع الناس يف شجر البوادي، أي( :قال بدر الدين العيني  
أفكارهم إىل شجر البوادي، وذهلوا عن النخلة، فجعل كل منهم يفرسها 

 .)١() إذا نزل عليهاوقع الطائر عىل الشجرة: بنوع من األنواع، يقال

بالغة التصوير األديب يف العرض القصيص ( :عيل صبح .يقول د
ًسؤاال عن   عىل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصحينام عرض النبي : بأسلوب احلوار

ٍشجرة ال يسقط ورقها، وذكر هلم بعض خصائصها التي تلتقي فيها 

صفات املسلم، لكي حيرك العقل واملشاعر، وينمي الذكاء يف النفس، 
فس املتلقي مع غريه يف املهارات العقلية؛ لتعميق التجارب ويتنا

اإلنسانية يف احلياة، والكشف عن أعامق اخلربة واحلنكة يف فهم أرسار 
الواقع، مما دعا كل املستمعني إىل أن يتسابقوا يف عرض خرباهتم يف 
احلياة، وإظهار ذكائهم وقدراهتم العقلية والفكرية، فانطلق كل واحد 

ب خربته وجتاربه الفكرية والعلمية والواقعية يف احلياة، يفرسها حس
ًويذكر نوعا من األشجار الكثرية التي انترشت يف البوادي، وتنوعت 

 . أشكاهلا وأنواعها يف الصحراء والوديان وعىل اجلبال
                            

 ).٢/٤٠٥(عمدة القاري )  ١(
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لكن هذه اإلجابات املتنوعة ابتعدت عن املطلوب، ومل تتفق مع 
ببعض صفاهتا، حتى ملسو هيلع هللا ىلص يها الرسول صفات الشجرة املطلوبة التي رمز إل

ًحيرك األذهان وينمي الذكاء، ويعمق التفكري، وابتعدوا مجيعا عن النخلة 
ورسول اهللا يتلقى اإلجابات بصدر واسع وقلب مفتوح، ما عدا الراوي 
عبد اهللا بن عمر الذي خطر يف باله وهداه تفكريه وذكاؤه وعمُق جتربته 

ينطق ويعلن عام دار يف عقله وخلده ليسمع ُهنا إىل أهنا النخلة، فكاد أن 
اإلجابة الصحيحة، لكن حياءه منعه من أن يعلن ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

ومنهم شيخ اإلسالم أبو بكر الصديق، وأعدل  وحوله كبار الصحابة 
  أهل األرض بعد رسول اهللا الكريم والده عمر بن اخلطاب وغريمها

ل مرة يطرح هذا السؤال بصفات ًهيبة منهم وتوقريا هلم، وخاصة ويف ك
أخرى، ويتلقى اإلجابة غري الصحيحة، ثم يزيدهم بعض الصفات هلا، 

إهنا ال ينقطع ثمرها وال «: ًحتى تكون أكثر وضوحا كام ورد يف رواية
: أي-ال يسقط هلا أبلمة «: ، ويف رواية ثانية»ُيعدم نيله وال يبطل قطعها

إن من الشجر ما «: رواية رابعة، ويف » كام ال يسقط ملسلم دعوة-خوصة
حدثنا عنها يا رسول اهللا، فقال :  فعجزوا، حتى قالوا»بركته كربكة املسلم

ِّجميبا عن السؤال بعد هذا احلوار القصيص الشيق، الذي اشرتكت فيه  ً
ألهنا كاملسلم . »إهنا النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصالشخصيات القصصية املختلفة، قال 

لثمرة واجلريدة والليف واخلوص ينتفع بجميع أجزائها املتنوعة كا
والعرجون حتى النوى يف علف الدواب، والظالل، ألن املسلم كله خري، 

ُّاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من «: كام ورد يف احلديث الرشيف ُّ ٌُ
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 .)١()»املؤمن الضعيف ويف كل خري

 

 

         

                            
 ).٢٠(  صبح عىل عيل،عية يف احلديث الرشيفقية والترشيالتصوير النبوي للقيم اخلل)  ١(
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ري املعونةاملؤمن قليل الكلفة كث. 

املؤمن يسري املؤنة، قليل الكلفة لنفسه قليل الكلفة عىل إخوانه، ال 
 ذات الوقت كثري املعونة فهو معوان يفوهو  ًيكلف أحدا من حاله شيئا،

 . إلخوانه خفيف املؤنة عىل أهل اإليامن

إنه يعطي أكثر مما يأخذ؛ فلم يستكثر من حطام الدنيا، ومل يقف عىل 
يتحسس ما عندهم منها،  كاّف برصه عام يف أيدي الناس، أبواب امللوك 

يبني حياته القصرية عىل ذلك؛ فيكون خفيف املحمل، قليل املؤنة، ال 
يرهق نفسه، وال يرهق غريه؛ ألنه هبذا يتقرب إىل رب األرض والسامء، 

 . وأنه يدفع ثمن سلعة غالية عند اهللا

خذ ما له، واإلحسان العدل أن يعطي ما عليه، ويأ( :: قال املناوي
 .)١()أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له

الفائدة التاسعة، خفة املؤنة؛ فإن من ( :: يقول أبو حامد الغزايل
تعود قلة األكل كفاه من املال قدر يسري، والذي تعود الشبع صار بطنه 

ًغريام مالزما له، آخذا بمخنقه يف كل يوم؛ فيقول ً  ماذا تأكل اليوم: ً
فيحتاج؟ إىل أن يدخل املداخل؛ فيكتسب من احلرام فيعيص أو من 
احلالل فيذل، وربام حيتاج إىل أن يمد أعني الطمع إىل الناس وهو غاية 

إين ألقيض : الذل والقامءة، واملؤمن خفيف املؤنة، وقال بعض احلكامء
إذا أردت أن : وقال آخر. عامة حوائجي بالرتك؛ فيكون ذلك أروح لقلبي

قرض من غريي لشهوة أو زيادة استقرضت من نفيس فرتكت الشهوة أست
                            

 ).١/١٣٤(فيض القدير )  ١(
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 يسأل أصحابه عن سعر :فهي خري غريم يل، وكان إبراهيم بن أدهم 
وقال سهل . أرخصوها بالرتك: فيقول. إهنا غالية: املأكوالت؛ فيقول

إن كان من أهل العبادة فيكسل، : األكول مذموم يف ثالثة أحوال: :
وإن كان ممن يدخل عليه يشء فال   يسلم من اآلفات،ًوإن كان مكتسبا فال

 . )١()ينصف اهللا تعاىل من نفسه

ًلن يكون ما يبذله املؤمن املتقي من عرض هذه احلياة الدنيا ضائعا 
: قال ًوال مقطوعا؛ فعنه ينشأ األجر األوىف يف الدار األبقى، عن ثوبان 

شيئا، وأتكفل له من يكفل يل أن ال يسأل الناس «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 . )٢(فكان ال يسأل أحدا شيئا. أنا: قال ثوبان. »باجلنة؟

 

 

         

                            
 ).٣/٨٧(إحياء علوم الدين )  ١(
ـــو داود ر)  ٢( ـــد )١٦٤٣(واه أب ـــاكم )٢٢٤٢٨) (٥/٢٧٦(، وأمح ـــناده  ).١/٥٧١(، واحل ـــحح إس وص

 ،)٢٣٧( )نيريـاض الـصاحل(، وصـحح إسـناده النـووي يف )٢/٣٩) (الرتغيـب والرتهيـب(نذري يف امل
 ).١٦٤٣) (صحيح أيب داود(وصححه األلباين يف 
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رد السيئة باحلسنة. 

َ حتل السكينة والطمأنينة حيثام حل املرء وهو يقابل السيئة باحلسنة،  ُ ُ
ُال طمعا يف دنيا يصي، وهو يفعل هذا كله لوجه اهللا وحده ًبها، وال خوفا من ً ُ

ُرش يلحق به؛ فإن هذا أعظم بكثري من اللذة العارضة احلاصلة من  ٍّ
َأو عىل األقل من يقابل السيئة بمثلها؛ قال ، االنتصار للنفس يف كل موقف ُ

» وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلص
 .أخرجه مسلم يف صحيحه

سجية قد ارتقوا مرتبة عظيمة ال يرتقي إليها من عباد إن أرباب هذه ال
اهللا إال من امتلك زمام نفسه وقرسها عىل ذلك؛ إذ فيه خريه وسعادته يف 
اآلجلة وصالح أمره العاجلة، واألمر مشهود وجمرب، وقد جاء يف 

 .)١(»ال يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر«: ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي 

يزة حب االنتقام والتشفي واالنتصار للنفس، ولقد تركز يف النفوس غر
ُفمن خالف هواه وأخذ بتوجيه مواله وقابل السيئة باحلسنة فتح له باب 

رمحة وسكينة وسعادة ودخل يف حظرية من رفعهم رب العزة؛ إذ يقول 
ُ﴿وما يلقاها إال الذين صربوا﴾: يف معرض املدح واإلشادة َ ََ َ ُ َِ َّ َّ َِ َ أي . ]٣٥ :فصلت[ َّ

تقي إىل هذه املرتبة العظيمة إال من صرب عىل حبس النفس وكظم ما ير
ٍوما يلقاها إال ذو حظ عظيم﴿الغيظ واحتامل املكروه   ٍّ ُ َِّ َ َ ُ ََّ َِ َ أي ذو . ]٣٥ :فصلت[ ﴾َ

 حظ وافر من السعادة يف الدنيا واآلخرة 

َوال تستوي احلسنة وال﴿: وقوله َُ َْ َ َ ِْ َ ُالسيئة َ َ ِّ ظيم بني فرق ع:  أي]٣٤ :فصلت[ ﴾َّ
                            

 ).٢١٢٥(، رقم )٣/٦٧( يف السوق الصخبأخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية )  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ُادفع بالتي هي أحسن﴿هذه وهذه،  ْ ْ َْ ََ ِ ِ َّ ِ من أساء إليك فادفعه : أي ]٣٤ :فصلت[ ﴾َ

من عىص اهللا فيك بمثل  ما عاقبت عنك باإلحسان إليه، كام قال عمر 

 .أن تطيع اهللا فيه

أمر اهللا : قال عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية
عند اجلهل، والعفو عند اإلساءة،   واحللماملؤمنني بالصرب عند الغضب،

عدوهم كأنه ويل  فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهللا من الشيطان، وخضع هلم
  .محيم

ٌوإما ينزغنك من الشيطان نزغ﴿: وقال تعايل َِ ِْ َ َ ََّ َ ََّ َّ ِفاستعذ باهللاَِّ ِ ْ َِ َ  ]٣٦ :فصلت[ ﴾ْ
جلن فإنه شيطان ا إن شيطان اإلنس ربام ينخدع باإلحسان إليه، فأما: أي

 ال حيلة فيه إذا وسوس إال االستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا
 :ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهللا . استعذت باهللا وجلأت إليه، كفه عنك ورد كيده

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم «: إذا قام إىل الصالة يقول
 .»ونفخه ونفثه من مهزه

ذا املقام ال نظري له يف القرآن إال يف وقد قدمنا أن ه(: قال ابن كثري
َ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني : عند قوله ]األعراف سورة[ َ ْ ِْ ِ َ ْ ْ ُْ ِْ ِ َ َْ ُ َ َ َِ ِْ ِْ ُ

ٌ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللاَِّ إنه سميع عليم﴾* َ ْ َِّ َ ْ ٌَ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َِ ِِ ْ َ ٌ َ َّ َ ََّ  ]٢٠٠-١٩٩: األعراف[ ْ
َادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بام ﴿ :ملؤمنني عند قولهويف سورة ا ُ َّ َ َِ َِ َّْ ََ َُ ْ ِّ ُ ْ ْ َْ َ َِ ِ

َيصفون  ُ ِ ِ وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني *َ ِ ِ َِ ْ ِّ ََّ ََ َُ ََ ِ ُ َُ ْ وأعوذ بك رب أن *ْ َُ َِّ ََ َ ِ ُ
ِحيرضون

ُ ُ  لكن الذي ذكر يف األعراف أخف عىل النفس ]٩٨ -٩٦ :النور[ ﴾َْ
يف سورة السجدة؛ ألن اإلعراض عن اجلاهل وتركه أخف عىل مما ذكر 
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إىل امليسء فتتلذذ النفس من ذلك وال انتقاد له إال  النفس من اإلحسان
احلال، فتنفعل له وتستعىص عىل  بمعاجلة ويساعدها الشيطان يف هذه

ذلك هاهنا بضمري  صاحبها، فتحتاج إىل جماهدة وقوة إيامن؛ فلهذا أكد
ُفاستعذ باهللاَِّ إنه: ف بالالم فقالالفصل والتعري َّ َِ ِ ْ َِ ِهو السميع العليم ْ َ ُ َْ ِ َّ  .هـ.أ .)ُ

فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إياك ( :: يان البستبيقول ابن ح
حلمك وإنك إذا مل حتسن حتى حيسن إليك فام أجرك وما فضلك عىل 
غريك فإذا أردت الفضيلة فأحسن إىل من أساء إليك واعف عمن ظلمك 

فع من مل ينفعك وانتظر ثواب ذلك من قبل اهللا فإن احلسنة الكاملة وان
 .)١()يد صاحبها عليها ثوابا يف الدنياالتي ال ير

ِووجه املناسبة أن النخلة عاليه اهلمة، بعيدة عن األذى، إذا رميت  ُ َّ َ
ًباحلجارة ألقت رطبا ، بل إن الشجرة املثمرة العالية وحدها هي من ْ
أجل ثمرها وما رميت بذلك احلجر إال إلمتالئها تقذف باحلجارة من 

ًبالثامر النافعة واملفيدة، والرامي إما يكون قاصدا للثمرة وإما عابثا العبا،  ً

 .  ال ترد إال بالثمر النافعوىف املوضعني

أحد  ال.. ًأما تلك األشجار اخلاوية اخلالية فال احد يلقى هلا باال 
 .حتى كأنه ال يراها ...ا يف نفسه نأحد يصنع هلا مكا وال.. يقذفها 

 

         

                            
 .، بترصف)٢١١(روضة العقالء ونزهة الفضالء   )١(
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دوام السرت باللباس والزينة. 

دوام لباسها وزينتها فال يسقط عنها صيفا : الثالث(: : قال ابن القيم
ى وزينتها حتى يوايف ربه وال شتاء كذلك املؤمن ال يزول عنه لباس التقو

 .)١()..تعاىل

 »ال يسقط ورقها«ملسو هيلع هللا ىلص فراسته فإن الشاهد من قوله  و: فقهه هذا من
يعضض ذلك إذ أن الورق مقامه مقام اللباس و الزينة للنخلة، فإن اهللا 

 املؤمن أفضل ما فيه و هو لباس التقوى؛ و ذلك كام يفتعاىل أمتدح 
فذلك خري لباس وأمجل من .  زينتها بورقهايفالنخلة  ملسو هيلع هللا ىلص النبيأمتدح 

فإن لباس التقوى يستمر مع العبد وال يبىل وال يبيد، وهو اللباس احليس، 
 .مجال القلب والروح

ثم تأمل هذه النخلة التي هي : فصل(:  مفتاح دار السعادةيف :قال 
 أن والعجائب ما يبهرك فإنه ملا قدر اآليات آيات اهللا جتد فيها من إحدى

منزلة  اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بإىل حتتاج إناثيكون فيه 
 باإلنسان األشجار ولذلك اشتد شبهها من بني سائر وإناثهاحليوان 

خصوصا باملؤمن كام مثله النبي وذلك من وجوه كثرية احدها ثبات 
 واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من األرض يف أصلها
 ماهلا من قرار الثاين طيب ثمرهتا وحالوهتا وعموم املنفعة األرضفوق 

ا كذلك املؤمن طيب الكالم طيب العمل فيه املنفعة لنفسه ولغريه هب
الثالث دوام لباسها وزينتها فال يسقط عنها صيفا وال شتاء كذلك املؤمن 

                            
 .)٢٣٠(مفتاح دار السعادة )  ١(
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ال يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوايف ربه تعاىل الرابع سهولة 
 وأما يرقاها أن قصريها فال حيوج املتناول أماتناول ثمرهتا وتيرسه 

الشجر الطوال وغريها فرتاها   صعودإىلباسقها فصعوده سهل بالنسبة 
 وكذلك املؤمن خريه أعالها إىلكأهنا قد هيئت منها املراقي والدرج 

 ثمرهتا من انفع أنسهل قريب ملن رام تناوله ال بالغر وال باللئيم اخلامس 
ما وفاكهة دأ يكون قوتا وويابسةثامر العامل فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحالوة 

رشبة  واألاألدويةويتخذ منه اخلل والناطف واحللوى ويدخل يف 
 .)وعموم املنفعة به وبالعنب فوق كل الثامر
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    نزهة [ يفأربع فوائد ذكرها الصفوري

 . عىل احلديث]املجالس

  :)هـ٨٩٤ :املتوىف( السالم الصفوريقال عبد الرمحن بن عبد 

... خلة قال اهللا تعاىل كشجرة طيبة  بالن- كلمة التوحيدأي-وشبهها (

فإن النخلة ال تثبت يف كل أرض وهذه الكلمة ال تنبت يف كل ]: ثم قال[

قلب والنخلة أطول األشجار وهذه الكلمة أصلها يف القلب وفرعها 

مته وثمرهتا ال تنقص قيمتها بالنواة واملؤمن ال تنقص قي، حتت العرش

  .باملعصية التي بينه وبني اهللا تعاىل

والنخلة أسفلها شوك وأعالها رطب وهذه الكلمة أوهلا تكاليف فمن 

  .)١()أتى هبا وصل إىل ثمرهتا وهي النظرة إىل اهللا تعاىل

النخلة إذا نبتت يف األرض الباردة كانت :  لطيفة:وقال يف موضع آخر

ا كان باردا من خشية اهللا كان رسيعة التلف وثمرها رديء كذلك القلب إذ

عمله قليال وخياف عليه عند املوت من زوال اإليامن والعياذ باهللا 

 . )٢(تعاىل

 

         

                            
 ).١/٧١(نزهة املجالس ومنتخب النفائس )  ١(
 ).٢٥/ ٢( ومنتخب النفائس نزهة املجالس)  ٢(
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ثبات األصول. 

: ًثالثا: -حفظه اهللا-يقول الدكتور عبد الرزاق بن عبد املحسن العباد 
ُأن النخلة شديدة الثبوت، كام ق َ َ﴿أصلها  :عاىل يف اآلية املتقدمةال اهللا تّ ُْ َ

ٌثابت﴾ ِ ّ، وهكذا الشأن يف اإليامن إذا رسخ يف القلب فإنه يصري يف أشد َ ُ
ًكون ثابتا كثبوت اجلبال ما يكون من الثبات ال يزعزعه يشء، بل ي

 .الروايس

نعم حتى يكون «:  عن اإليامن أيزيد؟ قال: يئل األوزاعُوس
 .)١(»م حتى ال يبقى منه يشءنع: أينقص؟ قال: كاجلبال، قيل

يزيد حتى «:  عن زيادة اإليامن ونقصانه فقال:وسئل اإلمام أمحد 
 يصري إىل أسفل السافلني حييبلغ أعىل السموات السبع، وينقص 

 .)٣(أ هـ. )٢(»السبع

ِ﴿يثبت اهللاَُّ الذين آمنوا بالقول  : عند قوله تعاىل:قال ابن عاشور  ْ َ ِّ َُ َْ َِّ ُ َ َ ِ ُ
ِالثابت ِ ًمجلة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عام أثاره متثيل  :]٢٧:إبراهيم[ ﴾َّ ً ً

ما : الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة األصل بأن يسأل عن الثبات املشبه به
هو أثره يف احلالة املشبهة فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر يف قلوب 
 أصحاب احلالة املشبهة وهم الذين آمنوا إذ ثبتوا عىل الدين ومل

. الكالم: والقول.يتزعزعوا فيه ألهنم استثمروا من شجرة أصلها ثابت
 ة ـراد به أقوال القرآن ألهنا صادقـوامل. ابت الصادق الذي ال شك فيهـثـوال

                            
 .)٥/٩٥٩(ه الاللكائي يف رشح االعتقاد روا ) ١(
 ).١/٢٥٩(واه ابن أيب يعىل يف الطبقات ر ) ٢(
 ).٤١ -٤٠( مماثلة املؤمن للنخلة يفتأمالت  ) ٣(
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. الستغراق األقوال الثابتة  )القول( املعاين واضحة الدليل، فالتعريف يف 
ِبالقول﴿والباء يف  ْ َ ْ ن آمنوا هبا أن اهللا يرس هلم ومعنى تثبيت الذي. للسببية ﴾ِ

فيهم األقوال اإلهلية عىل وجهها وإدراك دالئلها حتى اطمأنت إليها 
قلوهبم ومل خيامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتني يف إيامهنم غري مزعزعني 

 .وعاملني هبا غري مرتددين

وذلك يف احلياة الدنيا ظاهر، وأما يف اآلخرة فبإلفائهم األحوال عىل 
ويكون ذلك . موه يف الدنيا، فلم تعرتهم ندامة وال هلفنحو مما عل

ًبمظاهر كثرية يظهر فيها ثباهتم باحلق قوال وانسياقا، وتظهر فيها فتنة غري  ً َ
 . املؤمنني يف األحوال كلها

َ﴿أمل تر ( :قال ابن القيم يف سياق بيانه ملعنى املثل يف قول اهللا  َ ْ َ َ

َكيف رضب اهللاَُّ مثال كلم َِ َ ًَ َ َ َْ َ ِة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء﴾َ َ َّ ْ َِ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ ٌَ َ َ ً َ ًِ ُ َ ٍ ٍ َ َ 

فإن املقصود باملثل املؤمن، والنخلة مشبهة به وهو مشبه هبا،  :]٢٤:إبراهيم[
النخلة شجرة طيبة فاملؤمن املشبه هبا أوىل أن يكون  وإذا كانت

 .)١()كذلك

بني املسلم والنخلة أمور قاهلا ووجه الشبه ( :القرين عائض .ويقول د
فالنخلة ثابتة األصل واملسلم ثابت األصل، : ثبات األصل: أهل العلم

تعاليمه ساموية، ال يأخذ تعاليمه من البرش، وال من أفكارهم وال من 
خرافاهتم فهو ثابت يف األرض؛ ألن مبدأه ثابت وعميق يف األرض، 

، وعىل سنة من رآن من اهللا ويعتمد عىل ق) ال إله إال اهللا(يعتمد عىل 
                            

 ).٢/٣٠١(إعالم املوقعني )  ١(
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الذي ال ينطق عن اهلوى، والنخلة ليس عىل وجه األرض  ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم 
 لو مرت شاة وأكلت منها اقتطعتها واقتطعت -ًمثال-مثلها فاحلنظلة 

عروقها، أما النخلة فإهنا تقاوم اإلعصار، فهي مثل املسلم بثبات األصل، 
 .)هذا وجه شبه بني املسلم والنخلة

 *: ال تكتمل حياهتا إال هبا النخلة البد هلا من ثالثة أشياء 
 ؛الفروع العوايل األرض واألصل القائم ويفالعروق الراسخة و اجلذور

:  قلب املؤمن ال تصلح هلا حياة إال بثالثيفوكذلك شجرة األيامن 
قال بدر . عمل قلب املؤمن وقول ويفتصديق خالص هللا تعاىل؛ راسخ 

 الشجرة ال تكون شجرة إال بثالثة أشياء عرق راسخ :: العينيالدين 
وأصل قائم وفرع عال فكذلك اإليامن ال يقوم وال يثمر إال بثالثة أشياء 

 .)١(تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل باألبدان

 

 

         

                            
 .)٢٧/٣٩٦ (القاريعمدة )  ١(
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  أمثال احلديث[ئدة أدبية من كتاب فا [
 .للرامهرمزى

حدثنا حممد بن عيل الناقد ثنا إبراهيم بن احلسن العالف (: :قال 
ملسو هيلع هللا ىلص ثنا أبو عوانة عن أيب برش عن جماهد عن ابن عمر قال كنت عند النبي 

وهو يأكل مجارا فقال إن من الشجر كالرجل املؤمن فأردت أن أقول هي 
هي  ملسو هيلع هللا ىلصالنخلة فنظرت يف وجوه القوم فإذا أنا أحدثهم فقال رسول اهللا 

  ).النخلة

وله ال يتحات ورقها يعني ال يتساقط كام يتساقط ورق الشجر وورقها ق
 :قال الشاعرخوصها وأصل احلت الفرك 

 . وتعطو بظلفيها إذا الغصن طاهلا         ةـر أراكـريـا بـهـيـرنـقـُّت بـحـت    

ة شجرة ويف هذا كالم بني وسمي اخلوص ورقا كام سمي النخل
رضهبا اهللا تعاىل مثال لقول ال إله إال اهللا والنخلة سيدة الشجر . الفقهاء

فقال مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء ومثلها 
بالرجل املؤمن القوي يف إيامنه املنتفع به يف مجيع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

أحواله والعرب تعظمها ويكثر يف أشعارها ذكرها وزعم قوم ممن يتعمق 
تق من االختال وهو التصفية واالختيار قالوا يف االشتقاق إن اسمها مش

 .فهي صفوة الشجر وخمتار املعاش

وهذا قول نادر شاذ تقول ونخلت اليشء إذا صفيته ونخلت الكالم 
 :قال الشاعروالشعر إذا هذبته وخلصته 

 .لـنخـى أتـرهم فيام مضـ لغي          أكنـمـوم ولـقـا لـدحـتنخلتها م  
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عر ويقول أشد من نخلة وأعظم بركة من نخلة وبه سمي املتنخل الشا
وتوصف املرأة اجلزلة هبا وتوصف الفرس بجذعها والقمر حني يبدو 
بعرجوهنا ويشبه اخللق يف متامه وشطاطه بمجاهلا ويسمى طلعها 
الكافور ومجارها اإلغريض وهو الفضة ويقال إنه ليس يف املأكول 

هن أقتل من النبل أنظف منها وقال رجل من العرب يصف نسوة كالم
وأوقع يف القلوب من الوبل يف املحل وفروعهن أحسن من فروع النخل 

 :وقال الشاعر

 .عذارى بالذوائب ينتصينا                 حـل ريــكــن بــهــروعــأن فـك       

 :وقال العرجي

  والبهر قعدت متام اخللق                 ام إذاـيـقـا الـهــعـنــمـوراء يـح       

 .ه الوقرـرعـال بفـوال ومـط                  اـكالعذق يف رأس الكثيب نم       

 :وقال احلارث املخزومي

 .ه قنواتهـروعـز بعد فـتـفاه                 كالعذق زعزعه رياح حرجف       

ويقال يف بلوغ الغاية يف صفاء اليشء وليانه وخمه ما هو إال مجارة 
والكرانيف ...   أنتم مجارة من هاشميالنخل كام قال اجلهنوكأنه مجارة 

 .)١(سواكم واحلطب
 

         

                            
 ).٧٣ -٧٠(األمثال )  ١(
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 عىل عبده املؤمن يف -تعاىل-سرت اهللا 
 .الدارين

فائدة الثامنة واألربعني، فإذا كان ورق إ يفهذه تكتة زائدة عىل ما ورد 
 املؤمن هو يفلكل لباس أثر، وأثر اللباس النخل يقابله لباس املؤمن فإن 

 . لسرت كام أن أثر الورق دوام الظلدوام ا

مادام قائام عىل نفسه -املؤمن ال يزول عنه لباس التقوى وزينتها 
 حتى يوايف ربه -باملراقبة وأرغمها عىل الطاعة وزجرها عن املعصية

 يفوام السرت تعاىل فإن حرص عىل ديمومة ذلك فإن اهللا تعاىل يرزقه به د
 يف؛ كام ملسو هيلع هللا ىلص أشار إليه رسول اهللا الذيهذا هو املعنى  واآلخرةىف الدنيا و

 بحديث صفوان بن حمرز املازين، قال بينام أنا أميش مع ابن عمر 
يقول يف  ملسو هيلع هللا ىلصآخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول اهللا 

إن اهللا يدين املؤمن فيضع «يقول ملسو هيلع هللا ىلص النجوى فقال سمعت رسول اهللا 
ليه كنفه ويسرته فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ع

رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى يف نفسه أنه هلك قال سرتهتا عليك يف 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر واملنافقون 

َ﴿هؤالء الذين كذبوا عىل رهبم أفيقول األشهاد  ْ ِّ َِ َ ََ ُُ ََ ِ َّ َِ َال لعنة اهللاَِّ عىل الظاملني﴾َ َِِ َّ َُ َ ْ َ َ 
 .)١(»]١٨: هود[

إن املؤمن وإن تعرى ببعض الذنوب فإنه ال يربح وقته و مكانه حتى 

فكام أن سقوط ورقة أو ورقتني من النخلة . يتوب إىل اهللا تعاىل من قريب
                            

 .)٢٧٦٨(اللفظ له، ومسلم و) ٢٣٠٩ (والبخاري، )٥٤٣٦(أخرجه أمحد )  ١(
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 ال يعنى به املعايصال يعنى زوال ظلها كذلك فعل العبد املؤمن لبعض 

 . عليه-تعاىل-رت اهللا زوال س
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هـل الباطـل عمـل يرفـع وال ذكـر لـيس أل
 .يسمع

، فال يصعد -ماداموا عىل باطلهم-أما أهل الباطل فاخلري منهم معدوم 
هلم قول طيب وال عمل صالح وال دعوة مستجابة، وما ذلك إال ألن 

س له أصل ثابت وهو اإلخالص  قلوهبم، لييفعملهم صار ريبة 
 ذكرهم عند أهل الصالح، وإن سئُفي ألمر اهللا ورشيعته، واالستسالم

ٍكروا فال يذكرون إال برش وسوءُذ ٍ . 

 الناس يف اخللق مطيب، وجملسهم يف أما املؤمنون فإن ذكرهم 
 وأصحاب السنن، يقول حمبب، يرتحم عليهم ويستغفر هلم أهل الصالح

إين قد أحببت فالنا :  أحب اهللا عبدا نادى جربيلإذا«: قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
، فذلك »فأحبه، فينادي يف السامء، ثم ينزل له املحبة يف أهل األرض

ُ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا﴾: قول اهللا  ُ َ ْ َ َّ َ ََ ْ ََّ ُ َ َ َُ َ َُّ ُ َِّ ِ ِ ُِ َ ِ 
 .]٩٦ :طه[

ِ﴿ما هلا م... ( :يقول شيخ اإلسالم َ َ ٍن قرار﴾َ َ َ  ال مكان تستقر فيه ]٢٦:الرعد[ ْ
: وال استقرار يف املكان؛ فإن القرار يراد به مكان االستقرار كام قال تعاىل

ُ﴿وبئس القرار﴾ َ َ ْ َ َْ ً﴿جعل لُكم األرض قرارا﴾: وقال ]٢٩ :الرعد[ ِ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ  .]٦٤ :غافر[ َ
ذا وهذا فالن ما له قرار أي ثبات وقد فرس القرار يف اآلية هب: ويقال

فاملبطل ليس قوله ثابتا يف قلبه وال هو ثابت فيه وال يستقر كام قال تعاىل 
ِ﴿فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمُكث يف : يف املثل اآلخر ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َّ ً ََّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََّ ْ َ َ ُ َّ َ

ِاألرض﴾ َْ  فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند احلقيقة خيونه كالذي ]١٧ :الرعد[ ْ
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وكذلك . ك باهللا فعند احلقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون اهللايرش
األفعال الباطلة التي يعتقدها اإلنسان عند احلقيقة ختونه وال تنفعه بل هي 
كالشجرة اخلبيثة التي اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار فمن كان 

إنه معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع يف السامء يوصله إىل اهللا ف
ُ﴿إليه يصعد الَكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾سبحانه  ُ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ َّْ َ ُِ ُِ ْ ْ َِ ُ  ومن مل ]١٠: فاطر[ ِ

يكن معه أصل ثابت فإنه حيرم الوصول؛ ألنه ضيع األصول؛ وهلذا جتد 
ُله  ﴿: أهل البدع والشبهات ال يصلون إىل غاية حممودة كام قال تعاىل َ

َّدعوة احلق وال َ َ َِّ َ ْ ُ ِذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بيشء إال كباسط كفيه ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ْ َ ََّ َ َ ََ َ َّ َِ ٍ
ْ َ ُِ ْ ُْ ِ َ ْ

ٍإىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الَكافرين إال يف ضالل َ َ ََْ َِ َّ ْ ُِ َِ ُ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ُ َ ِ َ ﴾              

 .)١()]١٤ :الرعد[

هللا فإنه أول اآلفات وعنوان أما الشجرة اخلبيثة فهي اجلهل با
ٍ﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة املخالفات ورأس الشقاوات يقول تعاىل  ٍ ٍ ٍَ َ َِ َِ ََ َ ََ ََ َ َِ ُ

ٍاجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار﴾ َ َ َْ َ َ َّْ ْ ْ ِْ َِ ِ َ ْ ِ ْ  .]٢٦ :إبراهيم[ ُ

  *: 

وصف ملسو هيلع هللا ىلص بيثة فمنهم من قال إهنا الثوم ألنه  أهنا تكون خالصفة األوىل
 الثوم بأهنا شجرة خبيثة

 من املضار وقيل إهنا الكراث وقيل إهنا شجرة احلنظل لكثرة ما فيها
 . وقيل إهنا شجرة الشوك

حاجة إليه فإن الشجرة قد تكون خبيثة بحسب  وهذا التفصيل ال
                            

 ).١٣/١٥٩(جمموع الفتاوى )  ١(
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ملنظر وقد الرائحة وقد تكون بحسب الطعم وقد تكون بحسب الصورة وا
تكون بحسب اشتامهلا عىل املضار الكثرية والشجرة اجلامعة لكل هذه 
الصفات وإن مل تكن موجودة إال أهنا ملا كانت معلومة الصفة كان 

 . ًالتشبيه هبا نافعا يف املطلوب 

ِ﴿اجتثت من فوق﴾ قوله والصفة الثانية ْ ْ َْ َِّ ْ  وهذه الصفة يف ]٢٦ :إبراهيم[ ُ
ُ﴿أصلمقابلة قوله  ْ ٌها ثابت﴾َ ِ َ  ومعنى اجتثت استؤصلت وحقيقة ]٢٤ :إبراهيم[ َ

ِاإلجتثاث أخذ اجلثة كلها وقوله من فوق  ْ َ  معناه ليس هلا أصل وال األرضِ
 .اىل ليس له حجة وال ثبات وال قوةعرق فكذلك الرشك باهللا تع

 قوله ما هلا من قرار وهذه الصفة كاملتممة للصفة الثانية والصفة الثالثة
ًى أنه ليس هلا استقرار يقال قر اليشء قرارا كقولك ثبت ثباتا شبه واملعن ً

 .  مل يعضد بحجة فهو داحض غري ثابتهبا القول الذي

وهذا الصف للكلمة اخلبيثة يف غاية الكامل وذلك ألنه تعاىل بني 
كوهنا موصوفة باملضار الكثرية وخالية عن كل املنافع أما كوهنا 

َشارة بقوله خبيثة ٍ وأما كوهنا خالية عن كل موصوفة باملضار فإليه اإل ِ َ

ٍاجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار ﴿ :املنافع فإليه اإلشارة بقوله َ َ َْ َ َ َّْ ْ ْ ِْ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُ ﴾ 
 . واهللا أعلم]٢٦ :إبراهيم[
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 باحلاء ( تشبيه املؤمن بالنحلة يفما جاء
 .)املهملة

ل شمس الدين حممد بن عمر بن أمحد السفريي الشافعي قا
 شبه املؤمن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي :  جاء يف حديث آخر: فائدة؛)هـ٩٥٦: املتوىف(

بالنحلة بالنون املعجمة واحلاء املهملة، فقد قال البيهقي يف شعب 
صاحبت ابن عمر من مكة إىل املدينة فام سمعته : اإليامن عن جماهد قال

إن مثل املؤمن كمثل النحلة «:  إال هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلص حيدث عن رسول اهللا
إن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن جالسته نفعك، وكل شأنه 

 .وكذاك النحلة كل شأهنا منافع» فعمنا

 وجه املشاهبة بني املؤمن والنحلة حذق النحلة وفطنته :قال ابن األثري
 وطيب أكله، وأنه ال وقلة أذاه وقنوعه وسعيه يف الليل وتنزهه عن األقذار

يأكل من كسب غريه، ونحوله وطاعته ألمريه، وإن للنحل آفات تقطعه عن 
الظلمة والغيم والريح والدخان واملاء والنار، وكذلك للمؤمن : عمله منها

ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الفتنة، ودخان : آفات تقطعه عن عمله
 .احلرام، وماء اخلمر، ونار اهلوى

ومما حيتاج إىل ضبط وتقييد : ري يف تصحيفات املحدثنيقال العسك
باخلاء املعجمة، » مثل املؤمن مثل النخلة«: حديثان روي يف أحدمها
 . صحيحًومجيعا» مثل املؤمن مثل النحلة«: وروي يف احلديث اآلخر

فأما باخلاء املعجمة فحدثنا أبو جعفر بن زهري حدثنا يوسف بن 
: ليث عن حممد بن طارق عن جماهد قالموسى القطان حدثنا جرير عن 
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 من مكة إىل املدينة فام سمعته حيدث عن نبي بصحبت ابن عمر 
مثل املؤمن كالنخلة إن جالسته نفعك وإن «: إال هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

شاورته نفعك وإن صاحبته نفعك وإن شاركته نفعك وكل يشء من شأنه 
 .هااخلاء يف هذا احلديث معجمة ال جيوز غري» منافع

فأما النحلة معجمة فحدثنا به ابن أخي أيب زرعة حدثنا حممد بن 
 حدثنا سالم بن سليامن الثقفي حدثنا شعبة عن يعيسى بن حيان املدائن

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالبيعىل بن عطاء عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر 
ًمثل املؤمن مثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا« ز وهذا املعجمة ال جيو» ً

 .)١(غريها

 

 

         

                            
 .)١/٣٩٣(تصحيفات املحدثني )  ١(
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    الشجرة ال تبقى حية إال بامدة تسقيها
 .وتنميها

الشجرة ال تبقى حية إال بامدة تسقيها وتنميها، فإذا : : قال ابن القيم
انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس، فتذهب نرضهتا ويضمحل النفع منها، 

 العبد املؤمن إن مل يتعاهدها صاحبها وهكذا شجرة اإليامن يف قلب
بسقيها كل وقت بالعمل النافع والصالح والعود بالتذكر عىل التفكر 

 .تذكر، أوشك أن هيلك ويذهب نورهوالتفكر عىل ال

:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا: يث أيب هريرة قالويف مسند اإلمام أمحد من حد
ومن  )١(»نكمإن اإليامن خيلق يف القلب كام خيلق الثوب فجددوا إيام«

هنا نعلم شدة حاجة العباد إىل ما أمر اهللا به من العبادات عىل تعاقب 
األوقات وعظيم رمحته ومتام نعمته وإحسانه إىل عباده بأن وظفها عليها 

 .وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه يف قلوهبم

ومن ذلك أن الغرس ال بد أن خيالطه دغل ونبت غريب ليس من (
، وتم واستويفإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع، جنسه، 

نباته، وكان أوفر لثمرته، وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب عىل 
الغرس والزرع، ويكون احلكم له، أو يضعف األصل وجيعل الثمرة 
ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته، ومن مل يكن له فقه نفس يف هذا 

 ي ـه فـيـعـ سًاـمـن دائـؤمـر وهو ال يشعر؛ فاملـيـه ربح كبومعرفة به فإنه يفوت
                            

رواته مرصيون : وقال). ١/٤( املستدرك يف املسند هبذا اللفظ، وإنام رواه احلاكم يفاحلديث ليس  ) ١(
 املعجم الكبري وإسناده يفه الطرباين روا): ١/٥٢(  املجمعوقال اهليثمي يف. ووافقه الذهبي. ثقات
 .حسن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

سقي هذه الشجرة، وتنقية ما حوهلا، فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية : شيئني
 .)١(هـ.  أ)م، واهللا املستعان وعليه التكالنما حوهلا تكمل وتت

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 ).١/١٣٢(إعالم املوقعني )  ١(
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ه املؤمن بالشجرةبعض أرسار تشبي. 

ويف هذا املثل من األرسار والعلوم واملعارف  (:: قال ابن القيم

 .ما يليق به، ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته

فمن ذلك أن الشجرة ال بد هلا من عروق وساق وفروع وورق وثمر، 

فكذلك شجرة اإليامن واإلسالم؛ ليطابق املشبه املشبه به، فعروقها العلم 

ة واليقني، وساقها اإلخالص، وفروعها األعامل، وثمرهتا ما واملعرف

توجبه األعامل الصاحلة من اآلثار احلميدة والصفات املمدوحة 

واألخالق الزكية والسمت الصالح واهلدي والدل املريض، فيستدل عىل 

غرس هذه الشجرة يف القلب وثبوهتا فيه هبذه األمور، فإذا كان العلم 

مه الذي أنزل اهللا كتابه به واالعتقاد مطابقا ملا أخرب صحيحا مطابقا ملعلو

به عن نفسه وأخربت به عنه رسله واإلخالص قائم يف القلب واألعامل 

موافقة لألمر، واهلدي والدل والسمت مشابه هلذه األصول مناسب هلا، 

علم أن شجرة اإليامن يف القلب أصلها ثابت وفرعها يف السامء، وإذا 

س علم أن القائم بالقلب إنام هو الشجرة اخلبيثة التي كان األمر بالعك

 . )١()اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار

 

         

                            
 ).١/١٣١(إعالم املوقعني )  ١(
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رشف النخلة عىل غريهايفجاء  ما  - 
ْوأن رشف املثل دليل عىل رشف املمثل به ََ ُ َ. 

ها نعمه وأيامه عىل ال يكاد املرء يقف عند أية من كتاب اهللا يذكر في
 .  سياق املن وإظهار النعمةيف يأيتعباده إال وجتد للنخلة فيها موضع 

َفأنشأنا لُكم به جنات من نخيل وأعناب لُكم فيها ﴿ :من ذلك قوله تعاىل َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِْ َْ ٍَ ْ ََ َّْ َ ٍ َ َ ِْ َ َ

َفواكه كثرية ومنها تأكلون َُ ُ َْ َ ٌَ َ ُ َْ ِ ِ ِ
قدمه عىل  وخص النخيل بالذكر و]١٩ :املؤمنون[ ﴾َ

 .ه املعروفة لدهيم، وأنفعها عندهمغريه، ألهنا أرشف الفواك

ْ﴿وارضب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من : ومنه قوله تعاىل َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َ َ َْ َّ ََ ْ َ ً َ َُ ِ ْ
ًأعناب وحففنامها بنخل وجعلنا بينهام زرعا﴾ َ ْْ َ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ ُ ْ َ ٍ :  قال الرازي قوله]٣٢ :الكهف[ َ
:   باجلنتني نظريه قوله تعاىلًوحففنامها بنخل أي وجعلنا النخل حميطا

ِ﴿وترى املالئَكة حافني من حول العرش﴾ ْ ََ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ ِّ َ َ َْ  أي واقفني حول العرش ]٧٥:غافر[ َ
 -أصحاب بساتني العنب-حميطني به، وهذه الصفة مما يؤثرها الدهاقني 

ار املثمرة، وهو أيضا يف كرومهم وهي أن جيعلوها حمفوفة باألشج
 . )١(حسن يف املنظر

َوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿ :ومنه قوله تعاىل ً ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ََ َ ََ ُِّ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ُ﴾ 
 أختص اهللا النخلة من بني الشجر واختارها ليكون من ثمرهتا ]٢٥ :مريم[

. هللاء اًطعاما ملريم، ثم يصري بعد ذلك غذاءا يشق جوف نبي من أنبيا
أي كيل من الرطب وارشيب من ماء  (:قال ابن حزي) فكيل وارشيب(

اجلدول وهو الرسي وقري عينا أي طيبي نفسا بام جعل اهللا لك من والدة 
                            

 ).٢١/٤٦٢( مفاتيح الغيب ) ١(
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 .)١() املأكول واملرشوبنبي كريم أو من تيسري

ٌوزروع ونخل طلعها هضيم﴿ :ومنه قوله تعاىل ُِ َ َ ُ َ َْ َ ٍ ْ َ ٍ فام من . ]١٤٨ :الشعراء[ ﴾ُ

 كتابه بمثل ما وصف به النخلة، وقد جاءت هذه يفة أمتدحها اهللا شجر

 والتذكري بالنعمة ملن كفر هبا، وألهل العلم فيها االمتنان سياق يف اآلية

 وصف طلع النخلة، حتى يف واجلاميلأقوال كثري تظهر اجلانب البديعي 

: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب، أن يقال(: :قال شيخ املفرسين 

هضم فالن : هو املتكرس من لينه ورطوبته، وذلك من قوهلم: »ضيماهل«

إذا انتقصه وحتيفه، فكذلك اهلضم يف الطلع، إنام هو التنقص منه : حقه

من رطوبته ولينه إما بمس األيدي، وإما بركوب بعضه بعضا، وأصله 

 .)٢()مفعول رصف إىل فعيل

َ﴿والنخل باسقات هلا ط :ومنه قوله تعاىل َ ََ ٍ ِ َ ََ ْ ٌلع نضيد﴾َّ َِ ٌ فإهنا صورة  ،]١٠:ق[ ْ
ًال حتمل شيئا من احلركة، وإنام وقف التعبري القرآين عند الطول الذي 

َقد ركب (تتصف به النخيل، وثامرها املصفوفة بشكل مجيل، أي الذي  ِ َ
، وهذا هو املعنى اللغوي للنضيد، ال بفعل فاعل من البرش، )ًبعضه بعضا

 آية اجلامل املستقرة يف الصورة، وقد ورد بل من صنع اهللا املبدع، وهذه
ًهذا املعنى يف األدب العريب، يقول الشاعر مثال واصفا أحد اجليوش ً: 

َرج أجـفـُم يـدانى لـإذا ت       ْ ُبال هزمهـجـَاد الـضـُف أنـرجـ ي              ه ـُمـّ َ 

هكذا . ) وق بعضـما تراصف من حجارهتا بعضها ف: أنضاد اجلبال (و
                            

 ).٢/١٥٦(تفسري ابن حزي )  ١(
 ).١٠٠-١٩/٩٩(تفسري الطربي )  ٢(
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ًلع، الذي يكون مترا بمرور الزمن، فهو مرتاصف بعضه فوق بعض، الط

 . منظرهّيرس الناظر

من تصبح بسبع مترات ويف لفظ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا   وعن سعد 
 .)١(»ّة مل يرضه ذلك اليوم سم وال سحرمن متر العالي

 العظيم غرست من قال سبحان اهللا«: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : ر وعن جاب
 .)٢(»نةله نخلة يف اجل

فقالت له امرأة ، خيطب إىل جذع نخلةملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا كا: وعنه قال
منربا؟ أفال آمره يصنع لك ، إن يل غالما نجارا، ا رسول اهللاي: من األنصار

، قال،  كان يوم اجلمعة خطب عىل املنربفلام، فاختذ منربا، »بىل«: قال
إن هذا «: ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي،  الذي كان يقوم عليه كأنني الصبيفأن اجلذع

 .)٣(»بكى ملا فقد من الذكر

وأخرج ابن حبان وأبو يعىل وغريمها بسند صحيح من حديث سامل 
 ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل من بني عامر إىل النبي: بن أيب اجلعد، عن ابن عباس قال

حممد إنك تقول أشياء فهل لك أن  يا: كان يداوي ويعالج فقال له
»  أريك آية؟هل لك أن«: ثم قال لهملسو هيلع هللا ىلص فدعاه رسول اهللا : الأداويك؟ ق

عذقا منها فأقبل إليه وهو  ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهللا : قال. وعنده نخل وشجر
ثم قال . يسجد ويرفع، ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه فقام بني يديه

                            
رشط البخاري رجاله إسناده صحيح عىل : شعيب األرنؤوط ، وقال)١٥٧١( املسند يفأخرجه أمحد )  ١(

 .ثقات رجال الشيخني غري عائشة بنت سعد
  ).١٨٤٧( املستدرك رقم يفأخرجه احلاكم )  ٢(
 . املسنديف وأمحد ،)١٩٨٩( البخاريأخرجه )  ٣(
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واهللا ال : فرجع إىل مكانه فقال» ارجع إىل مكانك«: ملسو هيلع هللا ىلصله رسول اهللا 
امر بن صعصعة إين واهللا ال يا ع: أكذبك بيشء تقوله بعدها أبدا، ثم قال

 .)١(النخلة: والعذق: قال. أكذبه بيشء يقوله بعدها أبدا

لقد صنف اجلاحظ يف املحاكمة بينهام جملدا ( :: يقول ابن القيم

 أنفأطال فيها احلجاج والتفضيل من اجلانبني وفصل النزاع يف ذلك 

عىل  وأجدى من العنب وأعم نفعا أفضلالنخل يف معدنه وحمل سلطانه 

 .  كاملدينة واحلجاز والعراقأهله

 عىل أهله وأجدى ً وأعم نفعاأفضلوالعنب يف معدنه وحمل سلطانه 

كالشام واجلبال واملواضع الباردة التي ال تقبل النخيل وحرضت مرة يف 

 وأخذ بعض اجلامعة املسألةجملس بمكة فيه من أكابر البلد فجرت هذه 

ئده وقال يف أثناء كالمه ويكفي احلارضين يطنب يف تفضيل النخل وفوا

 نشرتي بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا أنايف تفضيله 

 وشفى املسألةله وقال آخر من اجلامعة قد فصل النبي النزاع يف هذه 

 دليل فأيفيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما وقال الكرم قلب املؤمن 

قرير ذلك فقلت لألول ما ذكرته من  من هذا واخذوا يبالغون يف تأبني

 احدها أسبابكون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل فإن هذا له 

 النوى للعلف فريغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه إىلحاجتكم 

 األعناب أن نوى العنب ال فائدة فيه وال جيتمع الثالث أنومحولته الثاين 
                            

وقال ، )٢٣٥٠( املسند رقم يف، أبو يعىل املوصيل )٦٥٢٣( صحيحه رقم يفأخرجه ابن حبان  ) ١(
  .:احلديث صححه كذلك األلباين إسناده صحيح، و: شعيب األرنؤوط
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كثر نواه فيشرتى به اليشء  يشء عندكم فيأكثر والتمر ًعندكم قليلة جدا

اليسري من العنب وأما يف بالد فيها سلطان العنب فال يشرتى بالنوى منه 

يشء وال قيمة لنوى التمر فيها وقلت ملن احتج باحلديث هذا احلديث 

 كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه ألهنممن حجج فضل العنب 

 ةرشبوجتنى منه أنواع األ ًوحلوا وحامضاوخريه فإنه يؤكل رطبا ويابسا 

 أنواحللوى والدبس وغري ذلك فسموه كرما لكثرة خريه فأخربهم النبي 

 اهللا فيه من اخلري أودع منه هبذه التسمية لكثرة ما أحققلب املؤمن 

 الرب أنواع والنصح وسائر واإلحسانوالربكة والرمحة واللني والعدل 

 بأن يسمى كرما من حقأواخلري التي وضعها اهللا يف قلب املؤمن فهو 

 ما يف شجر العنب من املنافع والفوائد إبطالشجر العنب ومل يرد النبي 

ً  لفظة ال معنى حتتها كتسمية اجلاهل عاملاوإهنا كرما كذب تسميتهن إو

 ترى انه مل ينف فوائد شجر العنب وإنام إال ً والبخيل سخياًوالفاجر برا

 أو منافع منها هذا الكالم عظموأ فوائد أغزر قلب املؤمن أناخرب عنه 

قريب منه جرى يف ذلك املجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي الكرم قلب 

املؤمن وجدته مطابقا لقوله يف النخلة مثلها مثل املسلم فشبه النخلة 

 اآلخرباملسلم يف حديث ابن عمر وشبه املسلم بالكرم يف احلديث 

قلب املؤمن وقد قال  خيصوا شجر العنب باسم الكرم دون أنوهناهم 

بعض الناس يف هذا معنى آخر وهو انه هناهم عن تسمية شجر العنب 

 يسمى باسم يرغب النفوس فيها أن اخلبائث فيكره أم يقتنى منه ألنهكرما 

 أن وهذا ال بأس به لوال األلفاظوحيضهم عليها من باب سد الذرائع يف 
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 أوىل انه إىل واإلشارةقوله فإن الكرم قلب املؤمن كالتعليل هلذا النهي 

 من كالمه فالذي أرادهبذه التسمية من شجر العنب ورسول اهللا اعلم بام 

 عدد عىل عباده من نعمه عليهم -سبحانه-قصده هو احلق وباجلملة فاهللا 

 فساقها فيام عدده عليهم من نعمه واملعنى واألعنابثمرات النخيل 

 أم اخلبائث تتخذ من كل ثمر  إن شاء اهللا فإناآلخر اظهر من املعنى األول

ً﴿ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سَكرا كالنخيل كام قال تعاىل  َ َ َُ َ ْ َْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ِ

ًورزقا حسنا﴾ َ َ ًَ ْ  وقال انس نزل حتريم اخلمر وما باملدينة من ]٦٧ :النحل[ ِ

 يشء وإنام كان رشاب القوم الفضيخ املتخذ من التمر األعنابرشاب 

 املسكر مل يشبه النخلة ألجلو كان هنيه عن تسمية شجر العنب كرما فل

باملؤمن الن املسكر يتخذ منها واهللا اعلم الوجه السادس من وجوه 

 النخلة اصرب الشجر عىل الرياح واجلهد وغريها من الدوح أنالتشبيه 

  وال صرب لكثري منهاأفناهناالعظام متيلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف 

عىل العطش كصرب النخلة فكذلك املؤمن صبور عىل البالء ال تزعزعه 

 .الرياح

وكذلك إن النخلة كلها منفعة ال يسقط منها يشء بغري منفعة فثمرها 
منفعة وجذعها فيه من املنافع ماال جيهل لألبنية والسقوف وغري ذلك 
وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويسرت به الفرج واخللل 

 واحلرص وغريها اآلنية يتخذ منه املكاتل والزنابيل وأنواع وخوصها
معلوم عند الناس وقد طابق بعض  وليفها وكرهبا فيه من املنافع ما هو

الناس هذه املنافع وصفات املسلم وجعل لكل منفعة منها صفة يف 
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 الشوك الذي يف النخلة جعل بإزائه من إىلاملسلم تقابلها فلام جاء 
 الفجور فيكون عليهم يف الشدة وأهلة عىل أعداء اهللا املسلم صفة احلد

   والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنني واملتقني بمنزلة الرطب حالوة ولينا 
ْ﴿أشداء عىل الُكفار رمحاء بينهم﴾ ُ ُ ُُ ْ ََ َ َ َِ َّ ْ َ َّ ِ  .]٢٩ :الفتح[ َ

 عمرها ازداد خريها وجاد ثمرها وكذلك أطال كلام أهنا وكذلك
 .ره ازداد خريه وحسن عملهاملؤمن إذا طال عم

 خصت به دون أمر وهذا وأحاله قلبها من أطيب القلوب أن وكذلك
 .سائر الشجر وكذلك قلب املؤمن من أطيب القلوب

 منفعة بل إن تعطلت منها ًبداأيتعطل نفعها بالكلية  وكذلك  أهنا ال
 حتى لو تعطلت ثامرها سنة لكان للناس يف سعفها أخرففيها منافع 

 وليفها وكرهبا منافع وهكذا املؤمن ال خيلو عن يشء من وخوصها
 منه جانب فال أخصب اجدب منه جانب من اخلري أنخصال اخلري قط 

 النبي خريكم من إىليزال خريه مأموال ورشه مأمونا يف الرتمذي مرفوعا 
يرجى خريه ويؤمن رشه ورشكم من ال يرجى خريه وال يؤمن رشه فهذا 

طرادا للحكمة يف خلق النخلة وهيئتها فلنرجع فصل معرتض ذكرناه است
 فتأمل خلقة اجلذع الذي هلا كيف هو جتده كاملنسوج من خيوط إليه

ممدودة كالسدا وأخرى معرتضة كاللحمة كنحو املنسوج باليد وذلك 
لتشتد وتصلب فال تتقصف من محل احليوان الثقيل وتصرب عىل هز 

 وغري ذلك مما واألواينر الرياح العاصفة ولبثها يف السقوف واجلسو
يتخذ منها وهكذا سائر اخلشب وغريها إذا تأملته شبه النسج وال تراه 
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 ً طوال وعرضاًمصمتا كاحلجر الصلد بل ترى بعضه كأنه داخل بعضا
 اللحم بعضها يف بعض فإن ذلك امتن له وأهيأ ملا يراد منه أجزاءكتداخل 

 واألبواب اآلالتمل يف  يستعأنفإنه لو كان مصمتا كاحلجارة مل يمكن 
 ومن بديع احلكمة يف أشبهها والتوابيت وما واألرسة واألمتعة واألواين
 جعل يطفو عىل املاء وذلك للحكمة البالغة إذ لوال ذلك ملا أناخلشب 

 ومتخر واألمتعة اجلبال من احلموالت أمثالكانت هذه السفن حتمل 
هذه املرافق حلمل هذه البحر مقبلة ومدبرة ولوال ذلك ملا هتيأ للناس 

 بلد من حيث لو إىل الكثرية ونقلها من بلد واألمتعةالتجارات العظيمة 
 كثري من نقلت يف الرب لعظمت املؤنة يف نقلها وتعذر عىل الناس

 .)١()مصاحلهم

 قدمت من عند معاوية بثالثامئة ألف : عن عبد اهللا بن أمحد قالوحكي
م وأثاث، ففزعت من ذلك فلقيت ّدينار وليس بيدي منها إال دقيق وغن

ّأين أنت من النخل، فإنا نجدها يف : كعب األحبار فذكرت له ذلك فقال
كتاب اهللا تعاىل املطعامت يف املحل الراسخات يف الوحل وخري املال 
النخل، بائعها ممحوق ومبتاعها مرزوق، مثل من باعها ثم مل جيعل ثمنها 

الريح يف يوم عاصف ففزعت يف مثلها كمثل رماد صفوان، اشتدت به 
 .)٢(إىل النخل فابتعتها

         

                            
 .مفتاح دار السعادة)  ١(
 ).٢٩٥٥٥(تاريخ دمشق )  ٢(
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 العريب الرتاث واألدب يفالنخلة. 

ّليس غريبا أن متال النخلة نصوص الشعر العريب ونثره بعد أن مألت  ً ً

 جاهليتهم يفحياهتم، ودخلت يف ثقافة أيامهم، وتغلغلت يف وعيهم 
ًضال عن الوصفيات التي اعتنى هبا الشعراء العرب يف شأن وإسالمهم، وف

النخلة، واحلديث عنها؛ فإن قيمتها يف الشعر القديم، متيزت بالتفرد 
 .واخلصوصية

ّلقد كان الشاعر العريب يستعري من ثقافته اخلاصة بالنخل صورة أو 
 .ًمشهدا أو حالة، ويشبه هبا ما يريد ومن يريد

:  ومن ذلك  كتاب قيرص إىل عمر
  فعن يونس بن احلارث الطائفي، عن الشعبي، قال:بشأن النخلة وفيه :

أخربك أن رسيل أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم : كتب قيرص إىل عمر
شجرة ليست بخليقة ليشء من اخلري، خترج مثل آذان احلمر ثم تشقق 

 ثم خترض فتكون مثل الزمرد األخرض األبيض: عن مثل اللؤلؤ أحسبه قال
ثم حتمر فتكون مثل الياقوت األمحر، ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب 
فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر، فإن تكن 

فكتب إليه . رسيل صدقتني فال أرى هذه الشجرة إال من شجر اجلنة
إن رسلك :  ملك الروممن عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل قيرص(عمر؟ 

عىل مريم  قد صدقتك، هذه الشجرة عندنا هي الشجرة التي أنبتها اهللا 
حني نفست بعيسى ابنها عليه السالم فاتق اهللا وال تتخذ عيسى إهلا من 
دون اهللا، فإن مثل عيسى عندنا كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن 
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 . )١()فيكون

 : احلسني أمحد بن عيل بن احلسني عن القايض أيب 
أخربنا أبو عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين، أخربين : التوزي، قال

حممد بن أمحد احلكيمي، حدثنا أمحد بن أيب خيثمة زهري بن حرب 
كان عندنا بالبرصة نخلة ذكر من : سمعت أبا مسلمة املنقري يقول: قال

فدعا صاحبها : قال. تّففسدت حتى شيص: قال. حسنها وطيب رطبها
ًشيخا قديام يعرف النخيل، فنظر إليها وإىل ما حوهلا من النخل، فقال ً :

فلقحت منه، فعادت إىل : قال. هذه عاشقة هلذا الفحل الذي بالقرب منها
 . )٢(أحسن ما كانت

 :والصورة املقابلة له يف الطبيعةّما زالت النخلة صنو اإلنسان العريب 

 التناظر وصور التشابه بني ما يراه اإلنسان يف من صور هذه املقابلة

حياته وجتاربه ومشاعره وبني النخلة وثامرها وأجزائها وما يطرء عليها 

 . من تقلبات الفصول واأليام، قد انعكس يف الصورة الشعرية منذ القدم

الذي وجد ) صقر قريش(الرمحن الداخل  ونتلمس ذلك يف شعر عبد
ًندلس شبيها له يف الغربة والنأي عن األهل، يف نخلة غريبة يف بالد األ

 :قالحيث 

 ِلـخـنـد الـلـن بـرب عـغـبأرض ال      اءت   ـنـت ةـة نخلـّدت لنا بني الرصافـتب

 ّي وعن أهيلـوطول التنائي عن بن          وىـرب والنـغـتـشبيهي يف ال :فقلت
                            

 ).٢٠/٨٦( خمترص تاريخ دمشق يف، وابن عساكر )٨٦( املعجم يف املقرئ  أخرجه ابن )١(

  ).٢/١٥٥(مصارع العشاق )  ٢(
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 )١(اإلقصاء واملنتأى مثيلفمثلك يف        ٌة  ـبـريـا غـهـيـت فـِأت بأرض أنـنش

ّوهذا احلطيئة، هذا اهلجاء املشهور، وجد يف حالوة التمر جزئية من 
 :فقالجزئيات الصورة حني أراد املدح 

 )٢(اـهـسالـد بـس إن أريـفـة نـالـسـب    ّر اجلني وعنده    ـمـتـوأحىل من ال

 وإذا كان امرؤ القيس، وهو أهم الشعراء اجلاهليني، قد شبه شعر
 :يقول .. غريه ذهب إىل ما هو أبعد؛ فإن حبيبته بفرع النخلة املتداخل

 )٣(ِو النخلة املتعثكلـنـقـث كـيـأث     م      ـاحـن املتن أسود فـزيـرع يـوف

ّأما ابن الرومي فقد التفت إىل ما متثله النخلة من عطاء وكرم، وإىل ما 
 مدح إحدى فمزج هاتني السمتني يفّتبدو عليه من علو وشموخ، 

 :شعرهشخصيات 

 ُه خمالطـروف منـعـمـل والـزايـف       ه    ـسام فوق من يسمو وجاد بسيب

 ُطـاقـســتـا مـهـعـنْـْن يـكـدان ولـي       هو النخلة الطوىل أبت أن تناهلا    

ّ صورة مأساوية لنكبة أحلت بالربامكة عرب يفّويقول دعبل اخلزاعي  ّ

 :يقولخلة، إنه ًعنها مستفيدا من الن

 ٍويف ابن هنيك والقرون التي ختلو  ٍأمل تر رصف الدهر يف آل برمك    

 ُد البقلـصـُا حـمـوما حصدوا إال ك   نا    ـّلقد غرسوا غرس النخيل متك

 : يقول األبيورديويف معنى مشابه
                            

 ).٢٣/٣٥١(هناية األرب يف فنون األدب )  ١(
 .]بسل[ )١١/٥٣(ولسان العرب  ،)١٣٦(للحطيئة يف ديوانه )  ٢(

 ).١/٨٦(املعجم البن املقرئ ، وىف )٢/٥٧٩(معجم ابن األعرايب )  ٣(
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َوأطمعت يف أع  ّظ السامم املثمالـيـغـّرعه الـجـي    ٍاشح   ـّل كـراضنا كـْ

 ر حنظالـمـثـن تـيـَألجني منها ح   ًة     ـلــخـرس نـت أغـسـي لـاءك إنور

 : فقالًوجاء الفرزدق بمعنى قريب من هذا كثريا، حني عاتب

 هاـُرامـا وصـهـّلـري ظـيـغـأراها ل    ي     ـنـر أنــيـة غـلـخـت إال نـل أنـهـف

ام، مثل ويف بعض تفاصيل تكوين النخلة ما أغرى الشعراء باالستخد

يقول النابغة الشيباين يف وصف إحاطة الليف والسعف برأس النخلة، 

 :معركة

 اط برأس النخلة الليُفـا أحـمـك       وقد أحاطت هبا أبطال ذي جلب   

ًويقول، أيضا، مادحا وهاجيا ً ً: 

 ئام إذا ما استرشفوا عرفواـم اللـه   ُم       ـهـر أنـيـم غـهـنـَن مـيـت أبـسـأل

 ا أحاط برأس النخلة السعُفـكم   م      ـهـاط بـٌؤم أحـم لـهـفـنّـكـد تـوق

واهتم شاعر آخر هو العشاري بمشهد الطول يف النخيل، لكنه ـ حني 

 :يقول..  يصف ممدوحيه ـ فإن ينعطف نحو معنى آخر

 ِثامر اهلدى والعلم والفضل ال التمر    ت   ـنعـبواسُق جادت بالثامر فأي

 اللذين تنتجهام النخلة، »َاحلشف« و»التمر«ري؛ فيقارن بني أما الصنوب

 :يقولوهي مقارنة بني اجليد والرديء، حيث 

 ُر واحلشُفـمـا التـهـيـق فـالئـإذ اخل   ْان بكم    ـزمـتصفو خالئق أيام ال

إذ يقول ابن  وكذلك ظهرت احلكمة والفخر يف الشعر عرب النخلة،

 :رشيق القريواين
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 ْهــِرامــدي مــن يــا مـهـالــنـــم                     ًدا   ــيــعــة بـاجــب حــالــوط

 ْهـِالمـى كـهـتـى منـضـقـا انـوم                     ا   ـهـيــاء فـضـتـاالقـّرض بــع

 ْهـِامــقـي مــر فــمـتـل الــأكـيـل                   ًواة     ــرى نــثــي الـٍارس فـغـك

 :ويقول صفي الدين احليل

 الب اهلوىـقـد انـنـَلصربي ع                 اء      ــوفـار الـمـّح ثـصــّدي تــل

 وىـنـت الـنـدي دفـنـك عـألن                   وداد    ـل الـيـخـوينبت عندي ن

 :ويقول أبو العالء املعري

 ْوقــســا بــهــْدر لــقــم يــلــف                   أرض     ـة بـلـخـت نـرسـُم غـك

 وقـــســًا تــكــلـهــَا مــهـإنـــف                 ٌّر       ــاة غــيـحــالـْن بـرحــفـال ي

كجالب «املعري استخدم املثل العريب الشهري يف موضوع التمر و

 : فقال،»التمر إىل هجر

ِكجالب التمر مغرتا إىل هجـَر                   ُدهم     ـّومن أهم بظلم فهو عن ً ّ 

  :ّوقال ابن املغلس يف النخلة

 تــامــذ قـّط مـدت قـعـا قـوم                       ام ـــنـــدا ال تــة أبـــمــائـــوق

 )٢(.)١(وإن حلقوا رأسها ماتت                       ا ـهـلـوا رجـلـسـعيش إذا غـت

 يف صيف باإلسكندريةعراء أمحد شوقي وهذه أبيات نظمها أمري الش

 :يصف فيها النخيل ما بني املنتزه وأيب قري. م١٩٣١سنة 

                            
 ).٣/١٧٠( األربهناية )  ١(

 .)النخلة(املوضوع :   املوضوع منقول عن جملة القافلة)٢(
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 بـجـرى ع بـم أانـنـوشـق الـع       ًأرى شـجرا فـي السامء احتجب      

 ذبــن شــا  درج مــــرهــواهـظ       اك      ــنـا أو هـــنـت هــــامـمــآذن ق

 ربـُغـها الــيـصيح عـلن تـولـك        ال      ــرجـ الـاـهـيــس يـؤذن فــولـي

 ُنـمت  وربـت يف ظالل الكثب        ال      ـــرمـات الــنــن بــة مـوبـاسـق

 بــَـبـــَعـار وراء الــــنــفـالـأو ك         ة      ـسـمـك أو كـالـة الـفـلـكـاسـري

 بــه أو ذهــاء بــح جــريــإذا ال        ب      ـيـثـتـطول وتـقرص خـلف الك

 بـهـها اللـل عـليـر األصـيوجـ        ى      ـحـدت فـي الضـُتـخال إذا اتـق

 ُالصحو أو من حوايش السحب             من  ِارـهـعاع الـنا شليهوطـاف ع

 بــقــًة تـرتـفـر واقـصـمــن الـق        ة      ــون فـي سـاحـرعـ فـةـفـيـوصـ

 بـذهـــذور الـــشـة بــلــفـصـمـ        ق      ـقـد اعـتصبت بفصوص العقي

 الصدر واتشحت بالقصبعىل             ا   ـهـانــرجـــد مـالئــت قــاطـونـ

 بــذنــا لـلـهـن أرســمـر ــفـتـعـ                ًزراــئـا مـهـى سـاقـ عـلوشـدت

هذا من األمثال )  !لكأبعدي عني ظلك، أمحل محيل ومح (
َّزعموا أن النخلة قالت ذلك . املوضوعات عىل ألسنة العجاموات

جلارهتا بمعنى أهنا إذا تباعدتا محلت كل واحدة منها مثل ما حتمالن 
 . )١(معا

 

         

                            
 ).١٢٠(  زهر األكم يف األمثال واحلكم )١(
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حريم النخلة. 

 ا بسيقاهنا أو عىل جاراهت- الغالبيف-النخلة غري مدادة، ال تعتدي 

فروعها، وهلا حرم معلوم، وهي مع كامل النفع بظلها إال أهنا حمكومة يف 

 .االنتشار

         يف كتابه) هـ٢٥٥: املتوىف (:عثامن اجلاحظ  ولقد ساق أبو
ًالما غريبا يف هذا املعني فقال ك]احليوان[ علة قلة البيض إذا كثر (: ً

ّ الدجاج إذا كثرن قل بيضهن ّ وسألت عن السبب الذي صار له)الدجاج ّ ّ
ّوفراخهن، فزعموا أهنا يف طباع النّخل، فإن النّخلة إذا زمحت أختها، بل  ّ
ّإذا مس طرف سعفها طرف سعف األخرى وجاورهتا، وضيقت عليها يف  ّ

. ّ كان ذلك كربا عليها وغام- اهلواء، وكذلك أطراف العروق يف األرض
 .)١( وأنفاس أبداهنا، حيدث هلا فسادافتدانيها وتضاغطها، وأنفاسها: قالوا

 .  اهللا أعلم بذلك):قلت(

واحلريم هو كل موضع تلزم محايته، فحريم البئر وغريها ما حوهلا من 
 .)٢(حقوقها ومرافقها وحريم الدار ما أضيف إليها

: أن حريم النخلة مد اجلريد منها، فعن ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت عن النبي
 .)٣(»حريم النخلة مد جريدها«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا قال رسول : ، قالبابن عمر 

                            
 ).٢/٤٢٨(احليوان، )  ١(
 ).١٠/١٣٠(ن أيب داود عون املعبود رشح سن)  ٢(
: ًوأخرجه أيضا. إسناده ضعيف): ٣/٨٦(، قال البوصريى )٢٤٨٩، رقم ٢/٨٣٢(أخرجه ابن ماجه )  ٣(

وصححه . فيه منصور بن صقري وهو ضعيف): ٤/٦٩(، قال اهليثمى )١٣٦٤٧، رقم ١٢/٤٥٣ (الطرباين

  .األلباين
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

أنه قىض يف ملسو هيلع هللا ىلص أن من قضاء رسول اهللا : وعن عبادة بن الصامت 

عرايا النخل، وذلك أن تكون النخلة، أو النخلتان، أو الثالثة بني النخل، 

فيختلفون يف حقوق ذلك، فقىض أن لكل من تلك النخل مبلغ جريدها 

 .)١(حيز هلا، وكانت تسمى العرايا

هو ما : احلريم( : يف رشحه عىل السنن-حفظه اهللا-ل العباد يقو
تستحقه النخلة من األرض التي تكون حوهلا لصاحبها، بحيث يكون ما 
وراءها ال يملكه، فإذا كان له نخلة يف أرض، فإنه ال يملك ما يشاء حول 
ًهذه النخلة، وإنام يملك ما يتخذ من األرض تابعا هلا، وذلك بأن يكون 

ار عسيبها وجريدها، بأن تؤخذ جريدة منها ثم جتعل يف ساقها عىل مقد
ًومتتد إىل هناية تلك اجلريدة، فيكون ذلك احلد مستديرا من مجيع 

ًيكون تابعا هلا، والذي يملك النخل : اجلهات، هذا هو حريم النخلة، أي

 .)٢()ملك هذه األرض التي هبذا املقداري

: احلديث يف املشكلبعد أن ساق  : وقال أبو جعفر الطحاوي
فوجه ما يف احلديث عندنا، واهللا أعلم، هو يف النخلة، أو النخلتني، أو 
الثالث تكون بني نخل الرجل، فيختلف هو وصاحب النخل يف حقوق ما 
لكل واحد منهام من النخل، فيكون الذي لصاحب النخلة، أو النخلتني، 

 وجه هذا احلديث أو الثالث ما ال يقوم الذي له من ذلك إال به، فهذا
ويف النخل مد جريدها (: اإلقناع يفعندنا، واهللا أعلم قال احلجاوي 

                            
  .ة السلسلة الصحيحيف وصححه األلباين ،أخرجه ابن ماجه)  ١(

 .  باملسجد النبوي الرشيف-حفظه اهللا-من رشح سنن أيب داود للعالمة العباد )  ٢(
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رح سبخها ونحو وأرض لزرع ما حيتاجه لسقيها وربط دواهبا وط
 .)١()ذلك

 الباب بأن املؤمن كذلك يففال بئس بتوجيه املناسبة ... فإذا كان هذا 
ال يتعدي ذلك إىل  حدود ملكه وسلطانه، وأنه يفحافظ لعهد ربه تعاىل 

ملك أو سلطان غريه، فهو أبعد الناس عن البغي والتعدي عىل حقوق 
يدخل  جاره، وأنه كذلك حمكوم بالضوابط الرشعية مع املحيطني به، ال

يرتك لبرصه العنان،  يطلع عىل عورات غريه، وال بيت غريه إال بإذنه، وال
ذلك ربه تعاىل حيثام  يففتجده حيث أمره اهللا، وتفتقده حيث هناه، ويتقي 

 . كان

 * : من عجيب هذا الرشيعة الربانية الغراء عنايتها بحقوق الشجر
 من بحيث ًوالتلقيح، فجعل هلا حريام مقدرا غري السقى والشذب يف

 . يفصل بينها وبني جارهتا

 أي-ًيف الوقت نفسه ال تنمو جيدا  ...( :يقول بعض املتخصصني
 بينها وبني النخلة األخرى عن مخسة أمتار،  حني تقل املسافة-النخلة

 ..!ّبحيث ال يسقط ظل نخلة عىل ظل نخلة أخرى

رمحة -وهذا ثابت من مئات السنني، فهذا ابن غانم يسأل اإلمام مالك 
قدر ما يرى أن فيه مصلحتها :  عن حريم النخلة، فقال-اهللا عىل اجلميع

قد قالوا من اثني عرش ويرتك ما أرض هبا ويسأل عن ذلك أهل العلم به، و
ذراعا من نواحيها كلها إىل عرشة أذرع وذلك حسن، ويسأل عن الكرم 

                            
 ).٩/١٧٦(رشح مشكل اآلثار )  ١(
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 .)١()أيضا وعن كل شجرة أهل العلم به فيكون لكل شجرة بقدر مصلحتها

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 ).٧/٦٠٣(التاج واإلكليل ملخترص خليل )  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

  عني عمر يفحقارة الدنيا . 

ن قلتها أحب إيل من أن فقال ألن تكو (: احلديثيفبن عمر اقال 

 )يكون يل كذا وكذا

ملا استحيا  عمر بن اخلطاب ( :-حفظه اهللا-قال الشيخ احلوينى 

عليه الصالة -ابنه عبد اهللا بن عمر عن أن يقول هذا يف حرضة النبي 

! انظر إىل حقارة الدنيا..  ، متنى أن يقوهلا وخيرس الدنيا كلها-والسالم

ابة مسألة أمام النبي صىل اهللا عليه وسلم، هي يف نظر عمر ال تساوي إج

ّبني أن تكون الدنيا مجيعا يف كفه، وبني أن جييب عبد  ولو خري عمر  ً

فيدعو له بالربكة أو يثني عليه يف كفة؛ الختار  ملسو هيلع هللا ىلص ياهللا بن عمر أمام النب

ًأن جييب ابنه، ألن الصحابة كانت حياهتم كلها إيامنية، أعينهم دائام تطل 

 . )١()ة، ليس عندهم النظر املوجود عند املسلمني اآلنعىل اآلخر

وفيه اإلشارة إىل حقارة الدنيا يف عني عمر ألنه  (: : قال ابن حجر

       قابل فهم ابنه ملسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغالء 

 .)٢() ثمنها
 

         

 

                            
  .البخاريرشح كتاب العلم من صحيح )  ١(
  .الباريفتح )  ٢(
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 ّفوائد عىل مجار النخل. 

 ب حلديث ابن عمر -رمحه اهللا تعاىل- البخاريَّبوب األمام 
 .)باب بيع اجلامر وأكله: (فقال

 وهو واضح من ترامجه التي وصفها احلافظ ابن :وهذا من فقهه 
، واألبصار وأدهشت العقول األفكارحجر يف مقدمة الفتح بكوهنا حريت 

يها عن نظرائه، واشتهر وبكوهنا بعيدة املنال منيعة املثال، انفرد بتدقيقه ف
 .بتحقيقه هلا عن قرنائه

يقول العالمة املحدث نارص الدين أمحد بن حممد اإلسكندري 
     : سمعت جدي يقول) املتواري(املعروف بابن املنري الكبري يف كتابه 

 احلديث، وكتاب كتاب البخاري يف: كتابان فقههام يف ترامجهام(
 .)١()سيبويه يف النحو

َّاجلامر بضم اجليم وتشديد : :ّامر فيقول احلافظ   أما عن اجل
من «امليم هو قلب النخلة، وهو معروف، ذكر فيه حديث ابن عمر 

 وقد تقدمت مباحثه يف كتاب العلم، »الشجرة شجرة كالرجل املؤمن
وليس فيه ذكر البيع لكن األكل منه يقتيض جواز بيعه قاله ابن املنري، 

ه مل جيد حديثا عىل رشطه يدل بمطابقته وحيتمل أن يكون أشار إىل أن
 . عىل بيع اجلامر

 وفيه دليل أن بيع اجلامر جائز؛ ألن كل ما : موضع آخريف : وقال
وتعقبه ابن بطال . جاز أكله جاز بيعه، وهلذا بوب عليه املؤلف يف البيوع

                            
 .)٥( املتواري  )١(
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لكونه من املجمع عليه، وأجيب بأن ذلك ال يمنع من التنبيه عليه ألنه 
:  حديث النهي عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها، فكأنه يقولأورده عقب

وفيه دليل عىل جواز . لعل متخيال يتخيل أن هذا من ذاك، وليس كذلك
جتمري النخل، وقد بوب عليه يف األطعمة لئال يظن أن ذلك من باب 

 .هـ.أ )١(إضاعة املال

قد سبق الوهم إىل بعض املعارصين (: :  موضع آخريفوقال 
 عىل من مجر نخلة واحدة بعد أخرى ليقتات باجلامر حترجا فانتقد

. وتورعا مما يف أيدي الناس ملا عدم قوته املعتاد يف بعض األحيان
. وزعم هذا املعرتض إن هذا إفساد خاص للامل وفساد عام يف املال

 عن بيع التمر قبل زهوه عىل القطع إذا كثر :وربام يلحقه بنهي مالك 
فام وقفت عىل ترمجة البخارى . ا إىل تقليل األقواتذلك، ألن فيه تسبب

  .):ظهرت يل كرامته بعد ثالث مائة سنة ونيف 

*  : ذكر أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين
إرشاد  يف) هـ٩٢٣:املتوىف(بو العباس، شهاب الدين القتيبي املرصي، أ

اجلامر بضم (:  فقالح البخاري بعض فوائد اجلامرالساري لرشح صحي
اجليم وفتح امليم مشددة ويسمى اجلذب بالتحريك وشحم النخل وهو 
قلبها بالضم ورطبه احللو بارد يابس يف األوىل وقيل يف الثانية يعقل 
ّالبطن وينفع من املرة الصفراء واحلرارة والدم احلاد وينفع من الرشى 

ًأكال وضامدا وكذا من الطاعون وخيتم القروح وين َ فع من خشونة احللق ً

                            
 .)١/٩٧ (الباريفتح )  ١(
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 خواص احليوان ًنافع للسع الزنبور ضامدا قاله صاحب نزهة األفكار يف
 .)١()والنبات واألحجار

 :عن رافع بن خديج : سبل السالميف قال الصنعاين   قال
 هو بفتح الكاف »ال قطع يف ثمر وال كثر«: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا 

لذي يف وسط النخلة كام يف وفتح املثلثة مجار النخل وهو شحمه ا
النهاية رواه املذكورون وهم أمحد واألربعة وصححه أيضا الرتمذي 
وابن حبان كام صححا ما قبله قال الطحاوي احلديث تلقته األمة بالقبول 
والثمر املراد به ما كان معلقا يف النخل قبل أن جيذ وحيرز وعىل هذا 

رز وأكثرها تدخل من تأوله الشافعي وقال حوائط املدينة ليست بح
جوانبها والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغريمها 
كام يف البدر املنري وأما الكثر فوقع تفسريه يف رواية النسائي باجلامر 
واجلامر باجليم آخره راء بزنة رمان وهو شحم النخل الذي يف وسط 

ال جيوز القطع يف النخلة كام يف النهاية واحلديث فيه دليل عىل أنه 
رسقة الثمر والكثر وظاهره سواء كان عىل ظهر املنبت له أو قد جذ وإىل 

حنيفة ال قطع يف طعام  هذا ذهب أبو حنيفة قال يف هناية املجتهد قال أبو
وال فيام أصله مباح كالصيد واحلطب واحلشيش وعمدته يف منعه القطع 

 وعند اجلمهور أنه »ثرال قطع يف ثمر وال ك« ملسو هيلع هللا ىلصيف الطعام الرطب قوله 
يقطع يف كل حمرز سواء كان عىل أصله باقيا أو قد جذ سواء كان أصله 
مباحا كاحلشيش ونحوه أوال قالوا لعموم اآلية واألحاديث الواردة يف 

                            
 . )٨/٢٤٠(رشاد الساري لرشح صحيح البخاري إ  )١(
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اشرتاط النصاب وأما حديث ال قطع يف ثمر وال كثر فقال الشافعي إنه 
إحراز حوائطها فرتك أخرج عىل ما كان عليه عادة أهل املدينة من عدم 

 .)١()ز فإذا أحرزت احلوائط كانت كغريهالقطع لعدم احلر

 يف التقاليد العربية نجد قمة الكرم عندما :يقول عبد الفتاح اجلمل
، لةأي قلب النخ، يذبح املضيف نخلة إكراما لضيوفه ويطعمهم مجارها

 .وهو ثمر طري يشبه اللوز الني

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).٢/٤٣٤(سبل السالم )  ١(
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  تؤيت أكلها كل فائدة أخرى من قوله تعاىل﴿َّ َُ َُ ُ ِ ْ ُ

َحني بإذن رهبا﴾ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ  .]٢٥ :إبراهيم[ ٍ

َبإذن رهبا﴿قوله تعاىل  ّ َ ِ ْ ِ  أن النخلة ى فيه دقيقة عجيبة وه]٢٥ :إبراهيم[ ﴾ِ
املذكورة كانت موصوفة هبذه الصفة، وهي أن ثمرهتا ال بد أن تكون 

ة يف كل األوقات، وال تكون مثل األشجار التي يكون ثامرها حارضة دائم
حارضا يف بعض األوقات دون بعض، فهذا رشح هذه الشجرة التي 
ذكرها اهللا تعاىل يف هذا الكتاب الكريم ومن املعلوم بالرضورة أن 
الرغبة يف حتصيل مثل هذه الشجرة جيب أن تكون عظيمة، وأن العاقل 

ها فإنه ال جيوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل متى أمكنه حتصيلها ومتلك
ولكن يأبى عليها كل ما سبق حتى يأذن رهبا وخالقها بذلك، .يف الفوز هبا

 . ًكل منها فضال عن ابن آدم شجرة تأنف البهيمة من األكأيوإال كانت 

 املؤمن فعند حصول هذه األحوال السنية والدرجات العالية قد يفأما 
أنه خري فعله أو رض منعه، وقد يرتقى فال يفرح هبا من يفرح هبا من حيث 

حيث هذا الوجه فقط وإنام يفرح هبا من حيث أهنا توفيق من اهللا جل 
شأنه، ولوال أن اهللا أحبه وقربه ووفقه ملا جرى اخلري عىل يديه، وعند 
ذلك فيكون فرحه يف احلقيقة بإرادة السعادة له من ربه تعاىل فتزداد به 

 . ن عليه قلبه وينرشح به صدره ويسكفرحته

َ وما بُكم من نعمة فمن اهللاَِّ ﴿ :يقول تعاىل ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ  اهللا نبييوهذا . ]٥٣ :النحل[ ﴾َِ
ُوما توفيقي إال باهللاَِّ عليه توكلت وإليه أنيب﴿: يقول شعيب  ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِّ ُِ ََّ َ َِ  ]٨٨ :هود[ ﴾َ

ْلوال توفيقي لك ملا أذ: وكأن اهللا يقول له ِعت نفسك لإليامن، فلم يكن ََ ْ
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ّاإليامن بمشورتك وتوفيق أنفسك، ولكني حببته إليك وزينته يف قلبك، 
 . َّرهت إليك ضده من الكفر والفسوقوك

ّقال ابن القيم َأمجع العارفون باهللا أن التوفيق هو أن ال يكلك (: : ُ َ َِّ َ
َاهللا إىل نفسك، وأن اخلذالن هو أن ْخييل بينك وبني نفسك

ِ ُ(. 
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  ال يفرغ املؤمن من صالته حتى تتفرق منه
 .ذنوبه كام تفرق عذوق النخلة يمينا وشامال

أخرج هذا وجه آخر من أوجه التشابه ينضاف إىل ما سبق، حيث 

 عن -واملوقوف أصح-، )ًموقوفا(وعبد الرزاق ) ًمرفوعا (الطرباين

إن العبد املؤمن إذا قام إىل الصالة وضعت خطاياه «: الفاريس سلامن 

عىل رأسه، فال يفرغ من صالته حتى تتفرق منه كام تفرق عذوق النخلة، 

 .)١(»تساقط يمينا وشامال

رأس النخلة  هذا متثيل بديع يشبه فيه الصحايب اجلليل سلامن 

كانتشار برأس املؤمن وقد انترشت خطاياه عنه وتفرقت بعد صالته 

ذلك العذوق عن رأس النخلة، ويريد بذلك أن اهللا تعاىل حيط عنه ل

 : هذا املعنى عدة أثاريفوقد ورد  .خطاياه حتى ال يبقى له خطيئة

ِّإن املسلم يصيل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قال منها ما رواه سلامن *  َ ّ

ُوخطاياه مرفوعة عىل رأسه، كلام سجد حتاتت عنه، فيفرغ  ّ ٌُ َّ َ َ ُِ ِمن صالته؛ َ

ُوقد حتاتت خطاياه َّ«)٢( . 

 فتى وهو برأى عبد اهللا بن عمر : ومنها ما رواه جبري بن نفري قال* 
                            

فيه أبان بن أبى : )١/٣٠٠(وقال اهليثمى ) ٦٠٨٨، رقم ٦/٢٣٦ (الطرباينأما املرفوع ف أخرجه  ) ١(
 يفوأما املوقوف فأخرجه عبد الرزاق .  وغريهالعلوي ضعفه شعبة وأمحد وغريمها ووثقه سلم ؛عياش

 .)١٤٤، رقم ١/٤٦(املصنف  
، وابن أيب حاتم يف )٢٣٧ (]الصغري[، ويف )٦/٣٠٧/٦١٢٥ (]املعجم الكبري[أخرجه الطرباين يف   )٢(

: : األلباينوصححه ) ٢/٨٠٠/١٩٥٧ (]الرتغيب[واألصبهاين يف  ،)١/١٢٤/٣٢٤(] العلل[

 .)٣٤٠٢(السلسلة الصحيحة برقم 
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: فقال رجل، من يعرف هذا؟: قد أطال صالته وأطنب فيها، فقال، يصيل

فإين ، لركوع والسجود لو كنت أعرفه ألمرته أن يطيل ا: فقال عبد اهللا، أنا

العبد إذا قام يصيل، أيت بذنوبه فجعلت عىل إن «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي 

 .)١(»تساقطت عنه، ، فكلام ركع أو سجد رأسه وعاتقيه

ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا عن رسول اهللا : قيل لثوبان: وعن سامل بن أيب اجلعد قال

ما من مسلم يسجد هللا «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصتكذبون  عيل سمعت رسول اهللا : فقال

 .)٢(»ئةهللا هبا درجة، وحط عنه هبا خطيسجدة إال رفعه ا

دخلت بيت املقدس، فوجدت فيه رجال : وعن األحنف بن قيس، قال

أتدري : يكثر السجود، فوجدت يف نفيس من ذلك، فلام انرصف قلت

 يدري، إن أك ال أدري، فإن اهللا : عىل شفع انرصفت أم عىل وتر؟ قال

أخربين حبي أبو : ثم بكى، ثم قال. ملسو هيلع هللا ىلصأخربين حبي أبو القاسم : ثم قال

ما «: ، أنه قالملسو هيلع هللا ىلصأخربين حبي أبو القاسم : ثم بكى، ثم قال. ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم 

عنه هبا خطيئة، من عبد يسجد هللا سجدة، إال رفعه اهللا هبا درجة، وحط 

أنا : أخربين من أنت يرمحك اهللا؟ قال: قلت: قال. »وكتب له هبا حسنة

 .)٣(فتقارصت إيل نفيس. ملسو هيلع هللا ىلصأبو ذر، صاحب 
                            

 ).١٦٧١(: انظر الصحيحة: :ه األلباين وصحح، )١٧٣٤( وابن حبان، )٤٤٧٣ (أخرجه البيهقي)  ١(

 . ه وغري)٢٢٤٤٢(أخرجه أمحد )  ٢(

بإسناده صحيح عىل رشط مسلم، ورجاله ثقات : قال شعيب األرنؤوط) ٢١٤٥٣ (أخرجه أمحد)  ٣(

 .هـ.أ. رجال الشيخني غري هارون بن رئاب، فمن رجال مسلم

 ]مسنده[، والبزار يف )١٤٦١(مي وأخرجه الدار. )٤٨٤٧(و) ٣٠٦١ (] عبد الرزاقمصنف[وهو يف 

)٣٩٠٣(. 
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كام « تساقط »اتت خطاياهحت«(: : قال حممد بن إسامعيل األمري

 بالعني املهمة والذال املعجمة وبالفتح لعينه النخلة »يتحات عذق النخلة

وبكرسها العرجون بام فيه من الشامريخ واملراد هذا وهذا من شبيه 

 .)١()املعقول باملحسوس

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

ْالتنوير َرش)  ١( ُ ِح اجلامع الصغري َّ ِ َِّ َُ)٢/٧٣.( 
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 ري أن يتكلمإذا مل يتكلم الكبري، هل للصغ. 

رمحة اهللا -ّهكذا بوب اإلمام احلافظ الفقيه أبو عبد اهللا البخاري 
باب إذا مل يتكلم الكبري هل (:  فقال]األدب املفرد[ كتابه يف -عليه

قال رسول :  قالبثم ذكر بإسناده إىل  ابن عمر . لألصغر أن يتكلم
ني بإذن أخربوين بشجرة مثلها مثل املسلم تؤيت أكلها كل ح«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 فوقع يف نفيس النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو »رهبا، ال حتت ورقها
 فلام »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلص، فلام مل يتكلام، قال النبي ببكر وعمر 

خرجت مع أيب قلت يا أبت وقع يف نفيس النخلة، قال ما منعك أن 
 ما منعني إال مل: تقوهلا؟ لو كنت قلتها كان أحب إيل من كذا وكذا، قال

 .)١()أرك وال أبا بكر تكلمتام فكرهت

  والكالم هنا فيه زيادة إفادة عىل املعني املذكور يف الفائدة العرشين 
  ). حرضة األكابريفحسن أدب األصاغر (

  :يف رشحه عىل األدب املفرد : يقول العالمة نرص الدين األلباين

  هذا السؤال ألصحابه الكرام ألقي يف نفسملسو هيلع هللا ىلص ملا سأل الرسول  (
عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أهنا النخلة، فعمر من كبار الصحابة الذين 
أسلموا قديام وابنه صغري السن بطبيعة احلال كان حارضا يف املجلس 

هبذا السؤال وعبد اهللا بن عمر كانت عنده حكمة ملسو هيلع هللا ىلص حينام توجه النبي 
وعنده كياسة وعنده علم وعنده أدب العلم وأدب العلامء، وأدب جمالس 

َّتؤيت أكلها كل ﴿العلامء، فألقي يف نفسه أهنا الشجرة التي من صفتها أهنا  َُ َُ ُ ِ ْ ُ
                            

 . إسناده صحيح؛)١٨٧(األدب املفرد )  ١(
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َحني بإذن رهبا﴾ ِّ َ ِ ِْ ِ ِ  . ) ال يسقط ورقها(تي من صفتها أهنا  وال]٢٥ :إبراهيم[ ٍ

ضبط نفسه وأجلم لسانه،  لقد ألقي يف نفس عبد اهللا بن عمر  لكنه 
 :، قالً أدبا منه -بدها هلم سه ومل يأهنا النخلة ولكنه أرسها يف نف

وثم أبو بكر وعمر بن  ... ا النخلة فكرهت أن أتكلمفوقع يف نفيس أهن(
، -ملسو هيلع هللا ىلصأفضل صحابة الرسول -، ألن هناك يف املجلس أبو بكر )اخلطاب

 عمر فلام قال ابن. أكرب منه علام وسنا فكيف يتكلم؟من جهة وأبوه وهو 
فلام خرجت مع أيب «ال بن عمر ق. »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصمل يتكلام قال النبي 

األسى  فأصاب أباه يشء من احلزن و»ت وقع يف نفيس النخلةقلت يا أب
قلتها كان ما منعك أن تقوهلا، لو كنت «: وعرب عن ذلك ابن عمر بقوله

ّأحب إيل من كذا وكذا  وإلخ، مما حيبه الناس من املال واجلاه يعني »ّ
 . ّالعقل، لو أنه رصح بأهنا النخلةألنه سوف يظهر أمام الصحابة بأنه كبري 

ّولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث هبذه النعمة  ّ
الذي مل يفهمه ملسو هيلع هللا ىلص التي أنعم اهللا هبا عليه حيث فهم كالم الرسول 

 ما منعني إال مل«: متأدبا ومعتذرا يف آن واحد ألبيهالصحابة بعد، فقال 
 . »أرك وال أبا بكر تكلمتام فكرهت

كلم باب إذا مل يت[هذا احلديث كله ترجم به املصنف هلذا الباب، 
  هكذا فقه البخاري يرتجم عن احلديث]الكبري هل لألصغر أن يتكلم؟

؟ وهنا ما بيعطيك اجلواب، ألنه يريد من بباب يتساءل فيه هل له أن يتكلم
طالب العلم أن يستنبط اجلواب بنفسه من مدارسته وتفقهه يف هذا 

 . بابالذي أورده حتت الاحلديث 
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ال، ألن ابن : بادر ألذهان بعض الناس أن اجلوابقد يت: : يقول
عمر ما تكلم ولو كان يرى أن الكالم جائز له لفعل، لكن الصحيح أن 

: ملا وجه اخلطاب بقولهملسو هيلع هللا ىلص ن الرسول اجلواب أن له أن جييب، أل
 غريمها أخربوين عن شجرة مثلها كذا وكذا ما خص أبا بكر وال عمر وال

وإنام وجه خطابا عاما للجميع، فلام مل يبادر كبار ... من كبار الصحابة 
الصحابة إىل اإلجابة عن هذا السؤال فحينئذ يأيت دور صغارهم أمثال 
ُعبد اهللا بن عمر، فال مانع هنا بعد ذاك أن يبادر إىل اجلواب عن هذا 

  .السؤال

:  

رشحناه آنفا أن السؤال كان موجها للجميع فلام مل  ما :الوجه األول
مجلة احلارضين يتكلم الكبري كان لزاما عىل الصغري أن جييب ألنه من 

 . املوجه هلم اخلطاب

  : متني لو كان عبد اهللا أجاب بقولهقد   أن أباه عمر :والوجه الثاين
 جواز يف وهذا رصيح » تكلمت لكان أحب إيل من كذا وكذاقال لو«

 . ً حضور الكبار علام أو سنايفغري إجابة الص

أنه إذا كان : ا الدرس أدبني اثنني األدب األولًإذا نستلخص من هذ
هناك جملس ال سيام إذا كان له خطورته وهناك كبار يف العلم ويف السن 
فمن أدب الصغار أن ال يتقدموا بالكالم بني يدي الكبار واألدب اآلخر أنه 

 يتكلم بام يناسب املوضوع فهناك ينبغي عىل الصغري إذا عجز الكبري أن
أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه ألن القضية ليست قضية السن فقط 
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فكثريا ما يكون األمر عىل العكس من ذلك لكن القاعدة هو مراعاة األكرب 
فاألكرب فإذا مل يتكلم الكبري فعىل الصغري أن يتكلم كام أوحى بذلك قول 

 )١()ت قلتها كان أحب إيل من كذا وكذالو كن(البنه  عمر بن اخلطاب 
 .  بترصف:نتهى كالم الشيخ ا

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .  عىل  األدب املفرد بترصف:تفريغ من الرشح الصويت للشيخ  ) ١(
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    من آفات بعض الطالب املبادرة باجلواب
  .والفتح عىل املعلم دون طلب منه أو سؤال

َجمالس العلم، تلك احللق  ، ا الرمحةُ حتفها املالئكة وتغمرهالتيِ
ُيذكر فيها أعظم الكالم وأطيب ه وأطهره وأنفعه، ويثني اهللا تعاىل عىل ُ

 يستوجب ألجل ذلكو. ّحضارها ويذكرهم فيمن عنده من املالء األعىل
ُ،وتكون هذه الثلة  فيها  وسكون األبدان واألصواتعندهاحسن السمت 

  .املباركة أسوة حسنة ملن اقتفى آثارهم من طلبة العلم 

ملسو هيلع هللا ىلص  جملس النبي يفحال القوم وهم  ي أسامة بن رشيك يرو
م إذ كأن عىل رؤوسنا الرخم ما يتكلم منا متكل ملسو هيلع هللا ىلص النبيكنا عند : فيقول

 أفتنا يف كذا أفتنا يف كذا يا رسول اهللا: جاءه ناس من األعراب فقالوا
أهيا الناس إن اهللا قد وضع عنكم احلرج إال امرءا اقرتض من «: فقال

: أفنتداوى يا رسول اهللا؟ قال:  قالوا»ك الذي حرج وهلكعرض أخيه فذا
وما هو :  قالوا»نعم فإن اهللا مل ينزل داء إال من أنزل له دواء غري داء واحد«

؟ أحب إىل اهللا يا رسول اهللافأي الناس :  قالوا»اهلرم«: يا رسول اهللا؟ قال
 .)١(»أحب الناس إىل اهللا أحسنهم خلقا«: قال

من بعض الشباب من طلبة العلم اليوم، الذي يفتح وهذا خالف ما يقع 

عىل الشيخ أو املعلم أثناء الدرس دون حاجة فيسبق لسانه لسان معلمه، 

ّوجه إىل رجل من ُفال ينتفع هو وال يدع غريه ينتفع،وربام ال يسمع سؤاال ي
 .  اجلواب دون أن حيال السؤال إليهُأهل العلم فيتطفل هو ويبادر إىل
                            

   . املستدركيفكم  واحلا،)٤٧١( الكبري يف، والطرباين )٤٨٦( صحيحه يفأخرجه ابن حبان  ) ١(
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 ذم فئة يف -رمحة اهللا عليه-رمني أيب املعايل اجلويني قال إمام احل
  :املتجرئنيمن هؤالء 

وقوم دأهبم التطفل يف املناظرة،ويستنكفون عن السؤال، لقصورهم 
جرى، ينتظرون  يفهمون أكثر ما فيه، ومل يبلغوا مبلغ أن يسألوا، وربام ال

هياما الصياح، إني عىل اآلخر فيأخذون يف الشغب وفرصة أحد اخلصم
 من مجلتهم، أهنممنهم ملن حرض املجلس من العوام و أهل النقض 

يعدون يف مجله أهل اجلدل  وهم صفر من صناعتهم، فهؤالء ال
 .)١(النظرو

إن طلبة العلم الصفوة الصادقني براء من هذه الرذائل، وأبعد عن تلك 

ُفام وفق إنسان لتعظيم العلم عند الطلب إال رزقه اهللا ذ النقائص، لك يف ُ

ّطالبه ومن يأخذ العلم عنه غدا، مثلام كان يفعل، فإذا وجدته يوقر  ً

 . ّالعلامء، وجيلهم، فاعلم أنه صاحب هدي وسنة

من حق العامل عليك أن تسلم عىل القوم عامة (: قال وعن عيل 
وختصه بالتحية وأن جتلس أمامه وال تشرين عنده بيديك وال تغمز 

ًل فالن خالف قوله، وال تغتابن عنده أحدا، قا: بعينيك غريه، وال تقولن
وال تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره هللا تعاىل، وإن 
ّكانت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته وال تسار يف جملسه وال تأخذ 
بثوبه وال تلح عليه إذا كسل، وال تشبع من طول صحبته فإنام هو كالنخلة 

يف هذه الوصية ما فيه  منها يشء، ولقد مجع تنتظر متى يسقط عليك 
                            

 .)٥٥٩(الكافية يف اجلدل  ) ١(
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 . )١()كفاية

ً صفحا رفيقا، :كنت أصفح الورق بني يدي مالك (: وقال الشافعي

 .)هيبة له لئال يسمع وقعها

وكان طالب وكيع بن اجلراح يف جملسه كأهنم يف صالة، فإن أنكر 
 . من أمرهم شيئا انتعل ودخل

يف جملسه وال يربي فيه قلم يتحدث  وكان عبد الرمحن بن مهدي ال
؛وكذلك يروى عن وال يتبسم أحد، فإن حتدث أو برى لبس نعليه ودخل

يف جملس عبد الرمحن بن مهدي ضحك رجل : بعض التابعني قال
ب العلم وأنت تضحك ال تطل: من ضحك، فأشاروا إىل رجل فقال: فقال

 . حدثتكم شهر

حسن صحبتهم امهم ويأسريهم وُذكر من ن هذه قليل من كثري مم
 . أمجعني عنهم رمحهم اهللا وريض

 

         

                            
يف  ، والبيهقــي)١/٤٢٤( ، وابـن ســعد يف طبقاتـه)٢٢/١٥٥ (أخرجـه الطـرباين يف املعجــم الكبـري  )١(

 ).١٥٠ ،٢/١٤٩(، وابن حبان يف الثقات )٢/١٥٤(يامن شعب اإل
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   رسعة االستجابة إىل امتثال األمر. 

أخرج ابن حبان وأبو يعىل وغريمها بسند صحيح من حديث سامل بن 

كان ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل من بني عامر إىل النبي : أيب اجلعد، عن ابن عباس قال

يا حممد إنك تقول أشياء فهل لك أن أداويك؟ : لهيداوي ويعالج فقال 

وعنده نخل »  أريك آية؟هل لك أن«: ثم قال لهملسو هيلع هللا ىلص  فدعاه رسول اهللا: قال

 منها فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع، ًعذقا ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهللا : قال. وشجر

ثم قال له رسول اهللا . ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه فقام بني يديه

واهللا ال أكذبك بيشء : فرجع إىل مكانه فقال» مكانكارجع إىل «: ملسو هيلع هللا ىلص

يا عامر بن صعصعة إين واهللا ال أكذبه بيشء : تقوله بعدها أبدا، ثم قال

 .)١(النخلة: والعذق: قال. عدها أبدايقوله ب

  *؛  : 

 يف-بأن النخلة ال تدخل  ففيه دليل ملن قال »وعنده نخل وشجر«قوله 
ملا سأهلم الرسول، وقعوا   مسمي الشجر، وألن الصحابة يف -الغالب

 شجر البوادي فذهبت هبم أفكارهم إىل شجر البوادي وذهلوا عن يف
النخلة فجعل كل منهم يفرسها بنوع من األنواع، ولو كانت النخلة منه 

 القرآنلكن . ملغايرةهنم، والواو فيه تقتيض الكانت أول ما يرد عىل أذها
 النخلة يف فقال تعاىل القرآن، أما ثر يبطالن ذلك كام سبق بيانهواأل

 .  حديث ابن عمريفوأما السنة فكام ) كشجرة طيبة(
                            

وقال ) ٢٣٥٠( رقم  املسند، أبو يعىل املوصيل يف)٦٥٢٣( صحيحه رقم أخرجه ابن حبان يف ) ١(

  .:إسناده صحيح، واحلديث صححه األلباين : شعيب األرنؤوط
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: وصف باهلرولة ورسعة االستجابة -وهو النخلة- أن العذق ُ
 وصف ابن يفًمن بني الشجر، وهذا يظهر جليا ملسو هيلع هللا ىلص إىل أمر الرسول 

 ثم »عذقا منها فأقبل إليه ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهللا «:  قالحيث بعباس 
وصف هذا اإلقبال بمعني زائد وهو الرضا هبذه الطاعة والشوق إىل تلك 

 حتى . اهللاآياتبقيام وسجود ليظهر أية من وذلك  واألنس هبا، االستجابة
قال ، وبهقام بني يديه قيام اخلاشع املحب ملحبملسو هيلع هللا ىلص إذا انتهى إىل النبي 

وهو يسجد ويرفع، ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه فقام «: سابن عبا
 . )١(»بني يديه

ً فإهنم أبدا ونوأحق من يتنزل عليه هذا الوصف هم عباد اهللا املؤمن

يرغبون يف الطاعات أشد الرغبة، فيبادروهنا لئال تفوت عن وقتها، 
هذا هو ويتعجلون يف الدنيا أنواع النفع ووجوه اإلكرام ألهنم علموا أن 

َ﴿يسارعون  : واصفا بعض عباده املؤمنني-تعاىل- الباقي هلم، يقول اهللا ُ ِ َ ُ
َيف اخلريات وهم هلا سابقون﴾ ُ َ ِْ َ ْ َْ ُ َ َِ

َ ، حيث جرت معاملتهم يف ]٦١ :املؤمنون[ ِ
مبادئ أمورهم بحسن األدب فيام ألزمهم القيام به من حقوقه فلم تبق 

لوها وال مال إال كان للفقراء عندهم نصيحة إال بذلوها وال قربة إال وص
منه نصيب، بل سمحت نفوسهم ببذل املهج عن أول حق من حقوقه يف 
طلب الوسيلة إليه فبادرت غري مبقية وال مستبقية بل نظرت إىل أن الذي 

 .  حني بذهلا أكثر بحاهلا مما بذلتعليها يف
                            

قال فاذهب فادع تلك النخلة فدعاها فجاءت  ...(: قال) ٢٤(والدارمي ) ١٩٥٤( رواية عند أمحد يف ) ١(
 وسنده) ... عي فرجعت حتى عادت إىل مكاهناارج ملسو هيلع هللا ىلصتنقز بني يديه قال قل هلا ترجع قال هلا رسول اهللا 

  .صحيح
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بادروا «: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  أخرج مسلم من حديث أيب هريرة 
ًعامل فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويميس كافرا باأل ً ً

ًويميس مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ً«)١(. 

أرأيت إن قتلت فأين : يوم أحدملسو هيلع هللا ىلص قال رجل للنبي : قال  وعن جابر
 . )٢( فألقى مترات كن يف يده، ثم قاتل حتى قتل»يف اجلنة«: أنا؟ قال

 

 

         

                            
 ).٨٠٣٠ (]مسند أمحد[ وهو يف ؛)٢٣٤١(، والرتمذي )١١٨(أخرجه مسلم  ) ١(
 . متفق عليه ) ٢(
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   وم ـمـي خيصص عـابـول الصحـل قـه
 .احلديث؟

ورد أحاديث مرفوعة، قد  أنه احلديثّوجه تعلق الرتمجة بموضوع 
ّمثل فيها النخلة باملؤمن  ّ ومرة مثل املؤمن باخلامة من -كحديث الباب-ُ ُ

ًالزرع، ومعلوم أن ثمة تفاوتا كبريا بني النخلة واخلامة، وور دت آثار ً
موقوفة ختصص وصف املؤمن القوي بالنخلة، وختصص وصف 
املؤمن الضعيف باخلامة من الزرع؛ فنزل املرفوع منها منزلة العموم، 

 .واملوقوف جاء عىل وجه خيصص هذا العموم

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : كعب بن مالك، قالفأما العام املرفوع فام رواه 
يمها الرياح، ترصعها مرة وتعدهلا مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع تق«

أخرى، ومثل الكافر مثل األرزة املجدبة عىل أصلها ال يقلها يشء حتى 
 .)١(»يكون انجعافها مرة واحدة

مثل «: قالملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي  وعن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة
املؤمن مثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفتها، فإذا سكنت اعتدلت، 

املؤمن يتكفأ بالبالء، ومثل الكافر مثل األرزة، صامء معتدلة، وكذلك مثل 
 . )٢(»يقصمها اهللا إذا شاء

وأما األثر املوقوف فأخرج ابن أبى شيبة وغريه عن بشري بن هنيك عن 
 مثل املؤمن الضعيف كمثل اخلامة من الزرع، متيلها «: قال أيب هريرة 

                            
ــال[، والرامهرمــزي يف )٦٠) (٢٨١٠(لم مــس و،)١٥٧٦٩(أخرجــه أمحــد يف املــسند  ) ١( ، )٣٧ (]األمث

 .)١٤٣٨ (]رشح السنة[، والبغوي يف )١٣٦٤ (]مسنده[والقضاعي يف 
 .)٧٤٦٦(و) ٥٦٤٤( والبخاري ،)١٠٧٧٥(د أخرجه اإلمام أمح ) ٢(
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مثل النخلة «: القوي؟، قالفاملؤمن : قلت: قال. »الريح مرة وتقيمها مرة
ًوعنه خمترصا  .)١(»تؤيت أكلها كل حني يف ظلها ذلك، وال متيلها الريح

مثل املؤمن القوي كمثل النخلة، ومثل املؤمن الضعيف كمثل «: قال
 .)٢(»خامة الزرع

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص فهل خيصص قول أبى هريرة عموم كالم رسول اهللا

ة رضوان اهللا عليهم قبل اجلواب بالد من إيراد أصل وهو أن الصحاب
تصلح ومجيعا ال يرتكون العام ويعملون بخالفه إال لقرينة ثبتت عندهم 

 .د الرشع وأفهم للمقصود من الدليل فالصحايب أدرى بمرا،للتخصيص

       
 :  

مه  أنه ال خيصص عموم احلديث ويبقى احلديث عىل عمو:األول
  .وهو قول أكثر العلامء من املالكية والشافعية، وبه قال بعض احلنفية

: أن العام دليل ظاهر فيام اقتضاه من التعميم، ومل يوجد 
له ما يصلح أن يكون معارضا له سوى فعل الصحايب وقوله، وهو غري 
صالح ملعارضته؛ حيث إن فعله غري مستند إىل نص يد عىل أن املراد 

ًلك العام اخلاص، بل يكون مستندا إىل ما يظنه دليال أقوى منه، بذ ً
ًفيحتمل أن يكون دليال، وحيتمل أن ال يكون دليال، وبتقدير أن يكون  ً
 ًدليال حيتمل أن يكون أقوى منه، وحيتمل أن ال يكون، وهذه االحتامالت 

                            
 ).٣٠٣٤٦( املصنف موقوفا عىل أبى هريرة يفأخرجه ابن أبى شيبة  ) ١(
 يالقضاع: ًوأخرجه أيضا. )٦٤٠٩، رقم ٤/١٣٢(، والديلمى )٣٦، رقم ١/٧٩(أخرجه الرامهرمزى  ) ٢(
 .وقفه عىل أبى هريرةوصحح ) ١٦٤٣( سننه يفواه الداقطني ور. وإسناده صحيح). ١٣٥٧، رقم٢/٢٧٩(
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 ًمتساوية، وال مرجح؛ أما العام فهو دليل ال حيتمل شيئا، فيقدم غري
فال يقوى قول الصحايب ومذهبه عىل : املحتمل عىل املحتمل، وعليه

 .ختصيص العام

يشهد بأن قول الصحايب ال   أن الواقع من الصحابة :الثاينالدليل 
خيصص العموم؛ حيث إنه كان الواحد منه إذا سمع العموم من الكتاب 

ل عن أحد ُّوالسنَّة، فإنه يرتك قوله ومذهبه من أجل هذا العموم، وما نق
منهم أنه خص عموما بقول نفسه، فهذا يدل عىل أن قوله أضعف من 
ًعموم كالم الشارع فانظر مثال إىل ابن عمر، حيث ترك مذهبه حلديث 

كنا نخابر أربعني : رافع بن خديج يف املخابرة، فروي أن ابن عرص قال
ة، هنى عن املخابر ملسو هيلع هللا ىلصًسنة ال نرى بذلك بأسا حتى أخربنا رافع أن النبي 

فإذا كان ابن عمر قد ترك قوله ومذهبه، وهو من فقهاء الصحابة فغريه 
 .)١(ْأوىل بالرتك

ن سامل قال أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد ب
 : اإلحكام يف أصول األحكاميف) هـ٦٣١ :املتوىف(الثعلبي اآلمدي 

ني أن مذهب الشافعي يف القول اجلديد، ومذهب أكثر الفقهاء واألصولي
مذهب الصحايب إذا كان عىل خالف ظاهر العموم، وسواء كان هو 
الراوي أو مل يكن ال يكون خمصصا للعموم، خالفا ألصحاب أيب حنيفة 

 .واحلنابلة وعيسى بن أبان ومجاعة من الفقهاء

ن ـب العمل هبا باتفاق القائليـة جيـيـودليله أن ظاهر العموم حجة رشع
                            

ِاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن  ) ١( َ َ ْ ِ َُّْ ْ ُِْ ِ ِِ ُ ُ َُ)٤/١٦٣٥.( 
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، فال جيوز ترك ليس بحجة عىل ما سنبينه الصحايب بالعموم، ومذهب
إذا خالف مذهب الصحايب العموم فال خيلو، إما أن : العموم به، فإن قيل

يكون ذلك لدليل، ال جائز أن يكون ال لدليل، وإال وجب تفسيقه واحلكم 
 .بخروجه عن العدالة، وهو خالف اإلمجاع

يلني، إذ وإن كان ذلك لدليل وجب ختصيص العموم به مجعا بني الدل
 .هو أوىل من تعطيل أحدمها كام علم غري مرة

 خمالفة الصحايب للعموم إنام كانت لدليل عن له يف نظره، :قلنا
 ً. فيه أو مصيباًوسواء كان يف نفس األمر خمطئا

فلذلك مل نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه، 
متبعة بالنسبة إىل غريه، بدليل ومع ذلك فال يكون ما عن له يف نظره حجة 

 .جواز خمالفة صحايب آخر له من غري تفسيق وال تبديع

وإذا مل يكن ما صار إليه حجة واجبة االتباع بالنسبة إىل الغري فال يكون 

 .)١(العموم املتفق عىل صحة االحتجاج به مطلقا

 أنه خيصص العموم وهو قول أكثر احلنفية ورواية عن :الثاينالقول 

ك وهو املنقول عن اإلمام أمحد ومجهور احلنابلة واختاره أبو يعىل مال

قال شيخ و،  القديميفقول الشافعي هو وأبو اخلطاب وابن قدامة و

جيوز ختصيص عموم : اإلسالم كام يف اقتضاء الرصاط املستقيم

 .)٢(احلديث بقول الصاحب الذي مل خيالف عىل إحدى الروايتني
                            

 ).٢/٣٣٣(اإلحكام يف أصول األحكام  ) ١(
 ).٢٧٦(اقتضاء الرصاط املستقيم  ) ٢(
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 ة بتخصيص كالم أبى هريرذه القولولعل األقرب يف مسألتنا ه
ؤمن خيتص باملبحيث يصري رضب املثل للنخلة ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول حلديث

 :امة من الزرع القوي، وللمؤمن الضعيف اخل

 يفيد العمـوم فهـو الذي أن أبا هريرة هو راو احلديث املرفوع :منها*  
 .أدرى الناس به

 هريرة بني الصحابة فصار  لتخصيص أبىٌ أنه مل يثبت خمالفة:ومنها*  
 .ًإمجاعا سكوتيا

 التفـاوت الكبـري بـني النخلـة واخلامـة مـن الـزرع مـن وجـوه :ومنها*  
 .كثرية

 .واهللا تعاىل أعلم
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    ذهاب بركة الثمرة عن أهلها بسبب نقص
 .إيامهنم

ًن سببا لفتح الربكات من يأبى اهللا تعاىل إال أن جيعل حتقيق اإليام
السامء واألرض، حيث تربو الربكة يف األعامر والذرية والثامر واألرزاق 
واألوقات، وذلك بقدر ما تعمر القلوب باإليامن واجلوارح باألعامل 

 .الصاحلة، وهذه سنة ماضية هللا تعاىل يف خلقه ال تتبدل وال تتخلف

ها يف الزروع والنخيل ويف الضد تنقص الثمرة بنقص ذلك؛ فتنزع بركت
 يبتيل العباد هبذه األمور ليذيقهم بعض الذي ويف األشجار، واهللا 

ِ﴿ونقص من األموال واألنفس  :-ّجل شأنه-عملوا لعلهم يرجعون، يقول  ُ ْْ ََ َ ٍْ َْ َ َ َِ ْ ِ

ِوالثمرات﴾ َ َ َّ ؛ حيث ابتالهم مع اجلدب بذهاب ثامرهم وغالهتم ]١٥٥ :البقرة[ َ
 بسبب ما وقع من ضعف اإليامن، وظهور األمور إال القليل، ولعل ذلك

املخالفة للرشع من عدة أوجه وكثرة الذنوب واملعايص، ولقد ختم اهللا 
َ﴿لعلهم يذكرون: تعاىل هذه اآلية بقوله َُّ َّْ َ ُ ََّ عظة هلم وتذكريا  ]٢٦ :األعراف[ ﴾َ

 .هلم، لينزجروا عن خمالفتهم لرشع رهبم، ويفزعوا إليه بالتوبة

مان ال حتمل النخلة يأيت عىل الناس ز( :بن حيوة الكندييقول رجاء 
 هلم من ُجيمعولقد علمنا من حال من سلف ما كان  .)١()فيه إال مترة

ُالربكة يف الثمرات واألوقات ما ال جيمع ملن بعدهم بام رزقوا من قوة  ُ
 . يف إيامهنم وتقواهم

         

                            
 .)١٨٠٥( الفتن يف ونعيم بن محاد ،)١٤٩٨١( تفسري سورة األعراف يفأخرجه الطربي  ) ١(
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   كام هتفقد الصدق يف قلبأن ي للمرء يينبغ 
   .ّيتفقد الزراع فسيلة النخل

 هذا وجه آخر من أوجه الشبه يدلل عىل ثراء هذا املعنى عند السلف 
إن الصدق يبدو يف «: : يقول مالك بن دينار -رمحة اهللا عليهم-

ًالقلب ضعيفا كام يبدو نبات النخلة، يبدو غصنًا واحدا، فإذا نتفها صبي  ً
وإن أكلتها عنز ذهب أصلها، فتسقى فتنترش، وتسقى ذهب أصلها، 

فتنترش، حتى يكون هلا أصل أصيل يوطأ، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل 
ًمنها، كذلك الصدق يبدو يف القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه، ويزيده اهللا 
تعاىل، ويتفقده صاحبه فيزيده اهللا؛ حتى جيعله اهللا بركة عىل نفسه، 

 .)١(»اطئنيويكون كالمه دواء للخ

قلب : القلوب ثالثة: سمعت الرسي يقول(: قال عىل بن عبد احلميد
مثل اجلبل ال يزيله يشء، وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح متيلها، 

أقوى القوة غلبتك : ًوقلب كالريشة يميل مع الريح يمينًا وشامال، وقال
اع من نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غريه أعجز، ومن أط

ال ترصم أخاك عىل ارتياب، وال تدعه دون : فوقه أطاعه من دونه، وقال
استعتاب، ومن عالمة املعرفة باهللا القيام بحقوق اهللا، وإيثاره عىل النفس 
فيام أمكنت فيه القدرة، ومن عالمة االستدراج العمى عن عيوب النفس 

 .)٢()ومن قلة الصدق كثرة اخلطأ
         

                            
 ). ٢٨٣٥(ياء أليب نعيم حلية األول ) ١(
 ). ١٥١٥٦(حلية األولياء )  ٢(
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   أكل املعلم بني الطالب، واحلاكم بني الرعية. 

يف حديث الباب دليل عىل جواز أكل املعلم بني طالبه أو احلاكم بني 
ِ، وليس يف ذلك حطة من قدره، وال منقصة مرعيته، أو من له والية عليه

ًمن فضله، وأن ذلك من التواضع هللا، والذلة عىل املؤمنني، وفيه أيضا من  ِ

 للناس وهو أدعى لزوال الوحشة بينهم، وأنه من آداب املؤمنني التبسط
 . وأخالق املرسلني

بحرضة القوم، فريد بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أكل النبي ( :قال ابن بطال
اء ـفـًاسا عىل إخـيـب إخفاءه قـحـل، واستـره إظهار األكـعىل من ك

 .)١()خمرجه

طعامه فإن مل إذا أتى أحدكم خادمه ب«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص ولقد صح عنه 
جيلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتني، أو لقمة أو لقمتني، فإنه ويل حره 

اململوك ع اخلادم وّفإذا كان الرشع قد رغب يف األكل م. )٢(»وعالجه
 .أهل العلم أوىلوالعيال، فاألكل مع 

ًأسوة حسنة؛ فهو أشد الناس تواضعا وخفضا ملسو هيلع هللا ىلص وللمؤمنني فيه  ً
  كان يميش يف حاجة الوليدة السوداء، وكان للجناح، ورمحة بأصحابه،

يركب احلامر، وملا فقد خادمة املسجد حزن وقصد قربها فصىل عليها، 

وكان يباسط الفقراء واملساكني، وخيالط األعراب ألجل تعليمهم 

 . وإرشادهم، ويسلم عىل الصبيان
                            

 ). ٧/٤١(فتح الباري )  ١(

 ).  ٢٥٥٧(أخرجه البخاري يف الصحيح  ) ٢(
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ًوكان متواضعا يف طعامه وهيئته ومسكنه، يأكل عىل األرض، ويفرتش 
ري، ويتوسد الرمل، ليس له حاجب يمنع الناس عنه، وباجلملة فقد احلص

كانت حاله كحال املساكني املتواضعني املتذللني ليست كحال امللوك 
 .اجلبارين املتغطرسني

أخرج أمحد من حديث  أنس بن مالك عن رجل من بني عبد اهللا بن 
: الفأتيته وهو يتغدى، فق ملسو هيلع هللا ىلصأغارت علينا خيل رسول اهللا : كعب قال

اجلس أحدثك عن الصوم أو «: قال. إين صائم: قلت. »ادن فكل«
وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر  الصائم، إن اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصواهللا لقد قاهلام رسول اهللا . »واحلامل واملرضع الصوم أو الصيام
كالمها أو أحدمها، فيا هلف نفيس، هال كنت طعمت من طعام رسول اهللا 

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص

يأكل الطعام يف ستة من ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي :  قالتلة وعن عائش
َّلو سمى «:  ملسو هيلع هللا ىلص  فأكله بلقمتني، فقال رسول اهللاأصحابه، فجاء أعرايب َ

 .)٢(»لكفاكم

 

         

 

 

                            
 ). ١٩٠٤٧(أخرجه أمحد يف املسند  ) ١(
 . )حسن صحيح(: وقال) ١٨٥٨(، والرتمذي )٢٦٠٨٩(أخرجه أمحد يف املسند  ) ٢(
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     ُما يلقي يف روع الصاحلني مما يوافق
 .احلق

: ال أن ابن عمر ق]صحيح مسلم[جاء يف بعض طرق احلديث يف 
وألقي يف نفيس أو روعي أهنا النخلة، فجعلت أريد أن أقوهلا فأرى أسنان 

.  )١(»هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصالقوم؛ فأهاب أن أتكلم، فلام سكتوا قال رسول اهللا 
 .  رواه مسلم يف صحيحه

ٌما يلقى يف الروع هو فراسة وإهلام من اهللا تعاىل يلقيه  ٌ  يف -جل شأنه-ُ
 من غري أن -وباله، أو يف نفسه أو عقلهيف خلده -قلب الرجل الصالح 

ًيسمعه أو يراه، يشعر به شعورا داخليا أن ذلك حق من عند اهللا، وهذا 
توفيق منه تعاىل؛ حيث ألقى إليه يف قلبه هبذا اإلهلام الرباين الصادق، 
ًفيأيت موافقا للواقع أو موافقا لدليل معترب مل يكن يعلمه من قبل، وهذا  ً

 .)٢(لصحابة رضوان اهللا عليهموقع لكثري من ا

 من ذلك ما جاء يف قصة اللديغ يف حديث أيب سعيد اخلدري 
فأكلنا الطعام أنا وأصحايب، وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا .. : .وفيه

يا : قلت. »وما يدريك أهنا رقية؟«: فقال، فأخربته اخلرب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .)٣(»لوا وأطعمونا من الغنمفك«: قال. رسول اهللا، يشء ألقي يف روعي

 ي إيوان كرسى، فنظر إىل ـا فـًسـالـأنه كان ج(: رعـوعن السائب بن األق
                            

 . )٢٨١١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(
 لعبد ؛التيسري برشح اجلامع الصغري، و)٣٠٨/ ٣( خمترص صحيح البخاري  منار القاري رشح:ينظر)  ٢(

 ).١/٣٩٩(الرءوف املناوي، 

 ).  ١١٤٧٢(أخرجه أمحد يف املسند )  ٣(
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فوقع يف روعي أنه يشري إىل كنز، : متثال يشري بإصبعه إىل موضع، قال 
ًفاحتفرت املوضع، فأخرجت كنزا عظيام، فكتبت إىل عمر  ً  ،أخربه

 .)١()سلمني؛ فاقسمه بني املسلمنيإنك أمري من أمراء امل: َّفكتب إيل عمر

، ألقي يف روعي أن عبادة األوثان باطل«: قال وعن عمرو بن عبسة 
ًإن بمكة رجال يقول بنحو مما : وأن الناس يف جاهلية، فقال يل رجل

، ، فقدمت مكة، فسألت عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصإنه رسول اهللا : تقول، ويقول
ة، فكمنت له بني الكعبة وأستارها فقيل يل إنك ال تلقاه إال ليال عند الكعب

رسول «: ما أنت؟ قال: فخرجت إليه فقلت، ًليال إذ سمعت حسه وهتليله
ال ، بأن نعبد اهللا«: بامذا؟ قال: قلت. »نعم«: آهللا أرسلك؟ قال: قلت. »اهللا

: قلت. »ًنرشك به شيئا، ونكرس األوثان، ونحقن الدماء، ونوصل األرحام
من تبعك عىل : فبسط يده فبايعته، فقلت. »نعم«: أبايعك عليهن؟ قال

لقد رأيتني وأنا يف : فقلت، ًيعني أبا بكر وبالال. »حر وعبد«: هذا؟ قال
، ال، بل احلق بقومك«: أقيم معك؟ قال: تلك احلال ربع اإلسالم، فقلت

فرجعت إىل قومي . » عيلفأقدمًفإذا سمعت يب قد خرجت خمرجا 
ىل املدينة، فقدمت عليه، فسلمت فمكثت فيهم حتى سمعت بمهاجره إ

َّنعم، أنت القادم عيل «: أتعرفني يا رسول اهللا؟ قال: َّفرد عيل، فقلت
 .)٢(»بمكة

                            
يف التاريخ، باب يف أمر القادسية وجلوالء، وأبو الشيخ ) ٣٣٧٥٧ رقم ٧/١٢(ن أيب شيبة أخرجه اب)  ١(

واخلطيب يف ) ١/٣٤٢(» أخبار أصبهان«أبو نعيم يف ، و)١/٣٠٣(» ملحدثني بأصبهانطبقات ا« يف
 ). ٤/٢١١(» املنتظم«وابن اجلوزي يف ) ١/٢٠٢(» تارخيه«

 ).٨٠٦(وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )  ٢(
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إن أعز :  حني حرضته الوفاةلوعن عراك أن أبا بكر قال لعائشة 
َّالناس عيل فقدا وأحبهم إيل أن يتبعني ألنت وقد كنت أعطيتك املال ، َّ

ًتيه عاما كان لك، ولكنك مل تكوين جددتيه، الذي يف بني، ولو كنت جدد
هل يل إال أخت ، يا أبا بكر: قالت عائشة. وإنام مها أخواك وأختاك

قد ألقي يف روعي أن يف بطن ابنة خارجة جارية، : واحدة؟ فقال أبو بكر
 .)١(فاقسموا ذلك عىل كتاب اهللا وفرائضه

 .» فأحسنوا إليهاقد ألقي يف نفيس أهنا جارية،«: ويف رواية عبد الرزاق

: قرأت الليلة آية أسهرتني«: قال عمر بن اخلطاب: وعن ابن عباس قال

ٍأيود أحدكم أن تُكون له جنة من نخيل وأعناب﴿ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُّ َ ٍَ ِ َِ َ ٌُ َ َْ ْ ما عنى؟ فقال  ]٢٦٦: البقرة[ ﴾ُ

إين أعلم أن اهللا أعلم، ولكن إنام سألت إن : فقال. اهللا أعلم: بعض القوم

د أحد منكم علم وسمع فيها بيشء أن خيرب بام سمع فسكتوا، كان عن

عنى هبا : قلت!! ّقل يابن أخي، وال حتقر نفسك: فرآين وأنا أمهس، قال

. يشء ألقي يف روعي فقلته: وما عنى هبا العمل؟ قلت: قال. العمل

صدقت يابن أخي، عنى هبا العمل، ابن آدم : فرتكني وأقبل وهو يفرسها

ىل جنته إذا كرب سنه، وكثرت عياله، وابن آدم أفقر ما يكون أفقر ما يكون إ

 . )٢(»إىل عمله يوم القيامة، صدقت يابن أخي

): هـ١٠١٤: املتوىف(قال أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري 

  .وإال فهو العلم اللدين املنقسم إىل الوحي واإلهلام والفراسة(
                            

 .)١١٧٢٨(، والبيهقي )١٩٥/ ٣(، وابن سعد )١٦٥٠٧(أخرجه عبد الرزاق )  ١(

 . لعامل إىل عبد بن محيد وابن املنذر عزاه يف كنز ا)  ٢(
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 كالم إهلي يصل إىل القلب :ًواصطالحا إشارة برسعة، :فالوحي لغة
النبوي؛ فام أنزل صورته ومعناه وال يكون إال بواسطة جربيل فهو الكالم 
اإلهلي، وما نزل معناه عىل الشارع، فعرب عنه بكالمه؛ فهو احلديث 

: النبوي، وهذا قد يكون بغري واسطة يف حمل الشهود كام قال تعاىل
َ﴿فأوحى إىل عبده ما أوحى﴾ ْ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َ ِ َ ، وقد يكون بواسطة نزول امللك، ]١٠:النجم[ َ

بنزوله من الصورة امللكية إىل اهليئة البرشية، وحتقيقه أن املتكلم : أي
ًاحلقيقي هو احلق، فكلم أوال حممدا بواسطة جربيل، وثانيا أصحابه  ً

وهلم جرا، وقد يكون ... ًبواسطة حممد، وثالثا التابعني بواسطة الصحابة
 يلقي معناه من غري أن يتمثل بصورة أن روح القدس نفث بنفثه قي قلبه بأن

 . يف روعي

 اإلبالغ، وهو علم حق يقذفه اهللا من الغيب يف قلوب :ًواإلهلام لغة
ِّقل إن ريب يقذف باحلق ﴿: عباده َُ َْ ْ َّ ُِ ِ َ ِّ ِ علم ينكشف من : ، والفراسة]٤٨ :سبأ[ ﴾ ْ

. »إنه ينظر بنور اهللاتقوا فراسة املؤمن ف«الغيب بسبب تفرس آثار الصور، 
فالفرق بني اإلهلام والفراسة أهنا كشف األمور الغيبية بواسطة تفرس آثار 
الصور، واإلهلام كشفها بال واسطة، والفرق بني اإلهلام والوحي أنه تابع 
للوحي من غري عكس، ثم علم اليقني ما كان من طريق النظر واالستدالل، 

لنوال، وحق اليقني ما كان بتحقيق وعني اليقني ما كان بطريق الكشف وا
 .)١(االنفصال عن لوث الصلصال لورود رائد الوصال

   فس ـنـروع أو الـى يف الـقـ أن ما يل:والقاعدة عند أهل السنة واجلامعة

                            
 ).١/٢٨٠( املفاتيح مرقاة)  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

ًبد وأن يكون عليه برهان من الرشع موافق نصا أو إمجاعا أو قياسا ال ً
 . ًصحيحا، وإال فهو من الشيطان
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   فهو خري ،مهام يكن عند املؤمن من نقص 
ْمن ملء األرض من كفار اليهود والنصارى والوثنيني واملالحدة ِ. 

ُ رضب للمؤمن إال وكان له النصيب األعظم واحلظ األوفر ٍما من مثل
ُرضب له املثل بالنخلة يف كثرة حيث من الثناء واملدح ورجاء النفع؛ 

القرب ائها، واألترجة يف فضل رحيها، والبنيان املرصوص يف عط
، وبالقطعة اجليدة من الذهب يف صفائه ونقائه، وبالرأس من واملودة

 . اجلسد بإمامته وصالح الناس به

  ّثم جتد يف زماننا من خيرج علينا ممن ال  خالق له، إذا مر به ذكر
 ،دح الكفار والثناء عليهماملقارنة بني املؤمنني والكفار انطلق لسانه بم

واإلعجاب هبم، وإذا جاء ذكر املؤمنني انطلق لسانه بثلبهم وذمهم وذكر 
 . معايبهم

ِوال شك أن ذكر ما عند الكفار من أخالق حممودة عىل وجه املدح 

ٌهلم واإلعجاب هبم وتعظيم شأهنم حرام، وأن صاحبه عىل شفا هلكة؛ 
لط عظيم؛ فاملؤمن مهام كان ألن ذلك مناقض حلكم اهللا فيهم، وهو غ

ْعنده من النقص فهو خري من ملء األرض من الكفار من اليهود  ِ

والنصارى والوثنيني واملالحدة، وال يستوي عند اهللا عبد كافر وعبد 
 .مسلم ولو كان يف املسلم نقص كبري

وأما من (: : قال العالمة أبو الطيب صديق بن حسن البخاري
ّم أهل العدل، أو حيبون العدل، ويكثر الثناء إهن: يمدح النصارى، ويقول

يف املجالس، وهيني ذكر السلطان للمسلمني، وينسب إىل الكفار النّصفة 
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فحكم املادح أنه فاسق عاص مرتكب لكبرية،  -وعدم الظلم واجلور 
جيب عليه التوبة منها والندم عليها إذا كان مدحه لذات الكفار من غري 

، فإن مدحهم من حيث صفة الكفر فهو كافر؛ مالحظة الكفر الذي فيهم
َألنه مدح الكفر الذي ذمته مجيع الرشائع َ()١(. 

 

         

                            
 ).٢٤٥ (العربة)  ١(
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    إجابة املعلم ملن عجز عن اجلواب من
 .طالبه

شتمل عليها احلديث أنه ينبغي للمعلم إجابة من عجز أمن الفوائد التي 

ألة، وعدم تأخريه عنه إال ملصلحة يراها، عن اجلواب عند طرحه املس

حيث . »هي النخلة«: بقولهملسو هيلع هللا ىلص من احلديث جوابه هلم لذلك والشاهد 

 وال ينبغي أن يؤجل الشيخ اجلواب ألنه وقت بيان .عجزوا عن اجلواب

وحاجه؛ فقد يعرض له ما يشغله عن جواهبم فيام جهلوه، من قدوم 

تنيس األوىل، أو يعرض ضيف، أو قضاء حاجة، أو طروق مسألة أخرى 

الرضر ألحدهم ما حيول دون بقائه حتى يسمع اجلواب؛ ففي ذلك من 

 . العلم عىل طالبه بتلك املسألةبتفويت

وأنه ينبغي للطالب يف جملس العلم السكوت حينام يعجز عن 

 من حديث الدليل عىل ذلكاجلواب؛ حتى يغنم بجواب ما جهل، و

ًذكرون شجرا من شجر البوادي، فلام فجعل القوم ي: الباب قول ابن عمر
 . »هي النخلة«: ملسو هيلع هللا ىلصسكتوا قال رسول اهللا 
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   فضل عبد اهللا بن عمر. 

 وفهمه السديد يف احلديث إشارة إىل فضل وذكاء عبد اهللا بن عمر 

 يفملسو هيلع هللا ىلص وهذا لصفاء ذهنه ونقاء قرحيته، وحرصه عىل تتبع آثار الرسول 

أمره كله، وليس ذلك بغريب؛ وهو ابن الصحايب امللهم عمر بن 

وقد جعل كثري من العلامء ذلك من الفراسة والتوسم؛ قال  اخلطاب 

َ﴿ إن يف ذلك آليات للمتوسمني ﴾: اهللا تعاىل ِ ِ ٍ ِِّ َُ ََ ْ ََ َ َ َِّ ؛ فلقد ذكر بعضهم ]٧٥ :احلجر[ ِ

 يف قلب عبده املؤمن ِأن هذه اآلية يف أهل الفراسة، وهي نور يقذفه اهللا

، يكشف له بعض ما خفي عىل غريه مستدال عليه ملسو هيلع هللا ىلصامللتزم سنة نبيه 

بظاهر األمر؛ فيسدد يف رأيه، يفرق هبذه الفراسة بني احلق والباطل 

والصادق والكاذب دون أن يستغني بذلك عن الرشع، وذلك فضل اهللا 

ة أعداء اهللا يف يؤتيه من يشاء، بصرية يف القلب، وقوة يف البدن ملنازل

 . اجلهاد
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    إجياد جواب  يفمن الطالب بذل اجلهد
 .لسؤال الشيخ

دليل عىل . ) فلم يصيبوا.. وقالوا.. فقالوا (: يف قول عبد اهللا بن عمر

مشاركة اجلميع يف البحث والتفكري، واستغراقهم الذهن يف إجياد 

، وأنه ال دليل ملن ادعى أن بعضهم سكتوا، ملسو هيلع هللا ىلصنبي جواب لسؤال ال

ُويستفاد من ذلك أنه ينبغي للطالب يف جملس العلم أن جيتهد يف 
التفكري والبحث يف املسائل التي يطرحها الشيخ، وأال يكون حضوره يف 

الدروس جمرد حضور بدن، بل حضور ذهن وعقل، وأن يشارك أقرانه 

ذ الرشود الذهني صفة مذمومة؛ حيث يف إجابة املعلم والتفاعل معه؛ إ

 .وهيبة املعلمواملجلس ُتعد سوء أدب مع رشف العلم 

ً وهي أن للمعلم أو الشيخ دورا يف حل مشكلة َوثم فائدة أخرى،
 فاملعلم له القدرة عىل -ولو حال جزئيا-الرشود الذهني عند املتلقي 

 يف عرض بحسب الطريقة التي يستخدمها، جذب انتباه الطالب إليه

َّدرسه، بام يف ذلك حماولة توزيع نظره عىل كامل حضار جملسه، 
واهتاممه بجميع طالبه، وعدم الرتكيز عىل زاوية معينة يف املجلس، 

 . وإمهال بقية الطالب
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   ذيبْشَالت. 

َّذكر بعض أهل العرص استنباطا لطيفا، وهو أن النخلة تشذ ً ب يف العام ً

مرة؛ حيث يقطع عنها جريدها اليابس، وما آذى من سعفها وشوكها، 

وإسقاط ما اصفر من ورقها، وقطع وتلبد من ليفها، بأن تنزع طبقة واحدة 

ِّمنه، وهذا هو األصلح هلا؛ فإن النخلة إذا شذبت زادت ونمت وصارت  ُ

تكون كغابة وإن مل تشذب ال يكون هلا جذع، بل (أوفر ما كانت من قبل، 

ًمن سعف، أو كرأس إنسان قد نفش شعره؛ بحيث يصبح منظره خميفا 

لكل من يراه، وكذلك القول عام حوهلا من الفسيل والتال؛ ألن هذه 

 . )١()ها جداّضعف أمُت

ًواملؤمن يصوم شهرا من كل عام إيامنا واحتسابا، فيشذب من عيوبه،  ً
:  قال وبه؛ فعن أيب هريرةوخيرج من آثامه، ويمحا عنه ما تقدم من ذن

من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

 .)٢(»ذنبه

 

         

 

                            
 .)٣/٤٧٤(جملة لغة العرب العراقية )  ١(
 .)٣٨ (صحيح البخاري)  ٢(
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    صريورة املبطلني واهلالكني إىل ما يصري
ٍع اخلاوي النخرذإليه اجل ِ َ. 

بعد أن القوى ذعها  إال جمنهابقى ت يومل زمنربام يأيت عىل النخلة 
ً رصيعا يصري هذا اجلذع؛ فاعاصفة من أصلهالشديدة الرياح الاقتلعته 
 يف قوم أهلكهم -جل شأنه-قال ولقد رضب اهللا املثل لذلك فًخاويا؛ 

ِ﴿كذبت عاد فَكيف كان عذايب ونذر : صدهم عن سبيلهببذنوهبم و ُ َ َ َ َُّ َ ْ ٌ َِ َ َ َْ َّ إنا *ََ ِ

ًأرسلنا عليهم رحي ْ َ ِْ ِ ْ َ َْ َ ٍّا رصرصا يف يوم نحس مستمر َ ْ ُ َ َِ َ ٍَ ْ ْ َِ ِ ً ُ تنزع الناس كأهنم أعجاز *ْ َْ َ َُ ْ َُّ َ َ َّ ِْ َ

ٍنخل منقعر  ِ َ ْ ُ ٍ ْ ِ فَكيف كان عذايب ونذر﴾*َ ُ َ َ َُ َ ِْ َ َ ٍ منقعر ﴿، ]٢١ -١٨ :القمر[ َ ِ َ ْ  منقطع من ﴾ُ
شبههم بأعجاز النخل لطول أجسامهم قد مكانه ساقط عىل األرض، و

ًنزعهم نزعا بعنف كأهنم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا؛ ت( فـ .وقوة أبداهنم
 .)١()ارة إىل قوهتم وثباهتم عىل األرضإش

َ﴿ سخرها عليهم سبع ليال وثامنية أيام حسوما فرتى القوم : وقال تعاىل َ ً ُ َ َ ْ َ َْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ ََ ٍ ََّ ِ ٍ ِ َ َ

ٍفيها رصعى كأهنم أعجاز نخل خاوية ﴾ َِ َ َِ َ ٍْ َ ُ ْ ََ ْ َّ َُ َْ أصبحت أجسادهم : ، أي]٧ :احلاقة[ َ

خاوية مأخوذة من التشبيه هلم بأعجاز النخل اخلاوية، واليشء إذا خوى 

فرغ ما يف داخله، وخواء أجسادهم يكون بخروج ما يف بطوهنم؛ 

 .ًانبعاجهم من الرفع املتكرر هلم، ورضهبم مرارا عىل ما يف األرضو

أعجاز مجع عجز وهو مؤخر اليشء، و) أعجاز( :قال بعض املفرسين
منقلع عن مغارسه، وهو تشبيه ألجسادهم التي ) منقعر(النخل أصوهلا، و

 .ًانقطعت رءوسها ومتددت عىل األرض جثثا هامدة
                            

 ). ٢٩/٣٠٤(مفاتيح  الغيب  ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 قد أهلك هؤالء بام قدمت أيدهيم من تكذيب للرسل -تعاىل-إن اهللا 
ُوصدهم عن سبل أهل األيامن، فصاروا إىل مثل هذا اجلذع اخلاوي 

ً نزعا بعنف  ريح عذابه ونقمتهتنزعهمً قويا فرعه، ًبعدما كان ثابتا أصله،
 .فال يبقى هلم ذكر إال بسوءتقعرهم ف

تنقلهم من مواضعهم : تنزع الناس معناه: وقوله( :: قال ابن عطية
أهنا كانت تلقي الرجل عىل رأسه : وروي عن جماهد. نزعا فتطرحهم

ه ب فيتفتت رأسه وعنقه وما ييل ذلك من بدنه فلذلك حسن التشبي
فذلك . النخل وذلك أن املنقعر هو الذي ينقلب من قعره» أعجاز«

التشعث والشعب التي ألعجاز النخل، كان يشبهها ما تقطع وتشعث من 
ألهنم كانوا » أعجاز النخل«إنام شبههم ب : شخص اإلنسان، وقال قوم

حيفرون حفرا ليمتنعوا فيها من الريح، فكأنه شبه تلك احلفر بعد النزع 
منقعر ويف غري : أعجاز النخل، والنخل يذكر ويؤنث فلذلك قال هنابحفر 

كأهنم أعجاز يف موضع :  والكاف يف قوله]٧: احلاقة[خاوية : هذه السورة
 .)١(.).. احلال

هذا ) هـ ١٤٢٢: املتوىف (: عبد العزيز السلامنالشيخ  ويقرب

أنزل بك س: فإنه بلسان احلال يقول لكل واحد منا(: املعنى بفائدة فيقول

ًيوما أو ليلة كام ترى الناس بعينك يموتون، وقد يكون ألحدهم من املال  ً
واجلاه والقوة واجلامل والعلم والفصاحة واملركز الدنيوي ما يدهش 

 .الناظرين له، وقد يكون قد طال عمره وطال أمله حتى مل ومل منه
                            

 .)٥/٢١٦ (ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحر)  ١(
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ق هبا ًوبينام هو يف حال من النشاط قويا مشدودا أرسه، ذا مهة تضي

الدنيا، قد أقبلت عليه الدنيا من كل جهة، وزهت له، إذ تراه جثة هامدة 

أشبه بأعجاز النخل اخلاوية، ال حس له، وال حركة، وال أقوال، وال 

أفعال، قد ضيق عىل من حوله، وإذا مل يرسعوا به إىل الدفن يكون جيفة 

ون بعد من اجليف تؤذي رائحتها الكرهية كل من قرب منها، هذا كله يك

 .)١()ذلك النشاط والقوى؛ ألن هادم اللذات نزل به

 

  

         

                            
 ).٢٨٠ (انموارد الظمآن لدروس الزم)  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

    عدة فوائد عىل احلديث من كتاب نزهة
 .املجالس

وشبهها بالنخلة؛ قال اهللا (:  قال]نزهة املجالس[ يفذكر الصفوري 
ٍ﴿كشجرة طيبة﴾: تعاىل ٍَ ِّ ََ َ َ لة ال تثبت يف كل أرض، ؛ فإن النخ]٢٤ :إبراهيم[ َ

وهذه الكلمة ال تنبت يف كل قلب، والنخلة أطول األشجار، وهذه الكلمة 
 .أصلها يف القلب وفرعها حتت العرش

 :ومنه قول زهري بن أيب سلمى :)قال جامعه( * 

 لبــــم قــهــائــاء آبــه آبــوارثــت              مـاـإنـوه فـ أترـيـك من خـوما ي   

ّ ينبت اخلطي إال وشيجه وهل       )١(وتغرس إال يف منابتها النخل             ِّ

 والثمرة ال تنقص قيمتها بالنواة، واملؤمن ال تنقص قيمته :]ومنها قوله[
 .باملعصية التي بينه وبني اهللا تعاىل

والنخلة أسفلها شوك، وأعالها رطب، وهذه الكلمة ]: ومنها قوله[
 .ا وصل إىل ثمرهتاأوهلا تكاليف؛ فمن أتى هب

ًثم نقل عن الرازي كالما مطوال فقال بل -بني النخلة واحليوان ... ( :ً
: ملسو هيلع هللا ىلص مناسبة ومشاهبة بخالف غريها من الشجر؛ وهلذا قال -اإلنسان

: أي. »أكرموا عمتكم النخلة؛ فإهنا خلقت من بقية طني آدم عليه السالم«
يل باملقراض فقص ألن آدم ملا هبط طال شعره وتشعث بدنه، فجاء جرب

شعره وظفره، وأزال الوسخ عن جسمه ودفنه يف األرض، ثم قام 
  من -ذعهاـج: أي-ا ـهـدنـفاستيقظ وقد خلق اهللا تعاىل النخلة إىل جانبه ب

                            
 ).٦٣(لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه  ) ١(
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

 .)١()جسمه، وليفها من شعره، وجريدها من ظفره 

 ال دليل صحيح عليه، واألوىل الوقوف فخر الدين الرازيوكل ما نقله 
 . بت نقلهعند ما ث

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).١/١٦(نزهة املجالس ومنتخب النفائس )  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

  عمر يف غضب  يف احلق. 

 عن جماهد عن ابن :جاء يف رواية صححها العالمة أمحد شاكر 

ِإين ألعلم شجرة ينتفع هبا، مثل املؤمن، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عمر قال ُ ً
َهي التي ال ينْفض ورقها . هي النخلة: أن أقولُأردت : قال ابن عمر. »ُ

ُففرقت من عمر، ثم سمعته بعد يقول ُ ُ ْ  .)١(هي النخلة: ِ

الفزع واخلوف الشديد، : فزعت منه، والفرق: أي) ِففرقت منه (:قوله

ثم «: َّيف قصة امللكني اللذين أتياه يف صغره فشقا بطنه ملسو هيلع هللا ىلصومنه قوله 

ًففرقت فرقا شديدا، انطلقا وتركاين ًفزعت فزعا شديد: أي. »ً  . اً

  احلق،يفمن الغضب  ما اشتهر به عمر  للرتمجةووجه املناسبة 

. وقت احلاجة إذا دعت الرضورة لذلكوأنه ال يؤجل البيان واإلنكار عن 

 غلب عىل  بإجلام نفسه عن اجلواب، حيثبوهذا ما استظهره ابنه 

ووجده عليه إذا تقدم بني يدي األكابر من احلارضين أبيه ظنه غضب 

فزعه عىل غضب عمر ب فدللً وهو مازال غالما شابا، ،جلواببالكالم وا

يف احلق، وحرصه عىل أن يكون من ولده أكمل األدب وأحسن 

 . األخالق

 

         

 

                            
 .  بتعليق أمحد شاكر)٥٩٥٥( مسند أمحد  )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

  ما قيل يف ذم النخل. 

قال أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين 

عاب أعرايب النخل : خل ووصف الرديء منهّذم الن(): ـه ٥٠٢: املتوىف(

صعبة املرتقي، بعيدة اهلوى، مهولة املجتنى، دقيقة السالء، شديدة : فقال

 .املئونة، قليلة املعونة، خشنة املس، ضئيلة الظل

وأهدى رجل إىل جحظة نخلة زعمها قرشية، فغرسها ومل يزل 

ما : ها فقاليتعاهدها حتى محلت، فإذا هي دقلة، فجاء الرجل فسأله عن

 .هي قرشية من ولد زياد: فعلت قرشيتك؟ فقال

: 

 رـــوابــغـن الــيــّر السنــا مـهــرمـحــت      ة ــريــجـة هـمـجـو هــكـإىل اهللا أش

 .)١(هـ.أ. تكون غنى للمقرتين املفاقر      فأضحت رذايا حتمل الطني بعدما 

،  من احلقيقةالوصف وإن كان يف ظاهره يشءوهذا  :)امعهقال ج(  *

وإظهار قوة الرباعة ، والتندر من باب اإلغراب األصل يفإال إن وضعه 

التفاخر باالقتدار عىل ذم ما عادته أو يف مدح اليشء وذمه يف آن واحد، 

  .عده أن يذم  أو مدح ماُأن يمدح

ج الرياسة، ابن يقول عيل بن منجب بن سليامن، أبو القاسم، تا

وجودة العبارة ختمت ( :]األفضليات[يف ) هـ٥٤٢: املتوىف(الصرييف 

باستحسان ذم ما عادته أن يمدح، كام قال عبد اهللا بن التوءم يذم النخلة 
                            

 ).٢/٦٢٢( وحماورات الشعراء والبلغاء حمارضات األدباء)  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 هنا صعبة املرتقى، مهولة املجتنىإ: التي طاب جناها، وزاد نفعها وتناهى

 .بعيدة املهوى، حسنة املس، قليلة الظل

ًي عن سهل بن هرون من أنه عمل كتابا يمدح فيه البخل، وكام حك
ويذم اجلود، لريي بالغته، وطول لسانه، وأهداه إىل احلسن بن سهل، 

لقد مدحت ما ذمه اهللا، وحسنت ما قبحه اهللا، وما : إال أن احلسن وقع عليه

يقوم صالح لفظك بفساد معناك، وقد جعلنا ثوابك عليه قبول قولك 

 .ًيئافيك، ومل يعطه ش

ًوقد اعتمد مجاعة من البلغاء مدح اليشء وذمه إظهارا القتدارهم، 
ما من يشء إال وله : ًوإبانة عن حملهم ومقدارهم، وعمال بقول القائل

 .وجهان، فاملادح يذكر أحسنهام، والذام يذكر أقبحهام

أنه مر هو وأصحابه عىل كلب ميت فقال  وقد روي عن عيسى 

فسلم . ما أشد بياض أسنانه:  فقال عيسى !! ما أنتن رحيه: بعضهم

 .لعائبه ما ادعاه من مساوئه، وذكر من حماسنه ما مل ينازعه فيه

ال عشت ليوم :  إن من أبدع الكالم قول احلكيم:واململوك يقول

 .)١(أمدح فيه ما ذممته، وال أذم فيه ما مدحته؛ ذلك يوم ظفر اهلوى بالرأي

يل خان بن مريزا أمحد، الشهري بابن ما حكاه عًأيضا، ومن هذا الوجه 

وحكى الرشيف املرتىض علم اهلدى ( :قال) هـ١١١٩: املتوىف(معصوم 

  حكي أن أبا النظام جاء به وهو حدث : قال) الغرر والدرر(يف كتاب

                            
 ).٤١(األفضليات )  ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ًإىل اخلليل بن أمحد ليعلمه، فقال له اخلليل يوما يمتحنه ويف يده قدح 
. بمدح: بمدح أم بذم؟ فقال: قاليا بني صف يل هذه الزجاجة ف: زجاج

 .نعم، تريك القذى وال تقبل األذى، وال تسرت ما ورا: قال

فصف هذه النخلة : قال. رسيع كرسها بطيء جربها: قال. فذمها: قال

هي : بمدح، قال: أبمدح أم بذم؟ قال:  قال-وأومأ إىل نخلة يف داره-

هي صعبة : قال. افذمه: قال. حلو جمتناها، باسق منتهاها، نارض أعالها

يا بني، نحن إىل : فقال اخلليل. املرتقى؛ بعيدة املجتنى؛ حمفوفة باألذى

 .)١()التعلم منك أحوج

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                            
 ).١٧١(أنوار الربيع يف أنواع البديع )  ١(
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 

 

أمحد اهللا العىل القدير عىل هذا املحصول واملجموع، وإال فلو 
لفوائد ّ ما مل القلم عن سرب املنح من ااألذهانطهرت القلوب وصفت 

ًمتنزال  عىل هذا احلديث املبارك، فإن كان والنكات ً، موافقا عىل املرادّ

 ومنه .وجناية ري منيبتوفيق اهللا وحده، وإن كان غري ذلك فبتقصهو  فله،
، ساقها جامعاتتعاىل أسأل العفو؛ فإنه األهل لذلك، وأختم بكلامت 

 بعد أن ذكر بعض ]إعالم املوقعني[ كتابه القيم يف  اجلوزية،ابن القيم
هذا بعض ما تضمنه هذا .. .(: :يقول . احلديثهذا الفوائد عىل 

املثل العظيم اجلليل من األرسار واحلكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب 
أذهاننا الواقفة، وقلوبنا املخطئة، وعلومنا القارصة، وأعاملنا التي توجب 
التوبة واالستغفار، وإال فلو طهرت منا القلوب، وصفت األذهان، وزكت 

؛ جتردت هلم التلقي عن اهللا ورسولهالنفوس، وخلصت األعامل، و
لشاهدنا من معاين كالم اهللا وأرساره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم، 
وتتالشى عنده معارف اخللق، وهبذا تعرف قدر علوم الصحابة 
ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بني علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت 

 واهللا أعلم حيث جيعل مواقع فضله، ومن خيتص الذي بينهم يف الفضل،
 .)١(هـ.أ .)برمحته

 ؛؛؛واحلمد هللا يف األوىل واآلخرة                                  

                            
   .)١/١٧٤(الم املوقعني إع)  ١(

 الـخـاتـمـة
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
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ذكر بعض ما كان عليه أهل العلم من استخراج الفوائد مـن احلـديث : المبحث األول 
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٤٠ 
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 ٦٥ ........ ال تسقط للنخلة أنملة وال تسقط للمؤمن دعوة:الحادية عشرةالفائدة 

ْحسن اهليئة وهبجة املنظر:الثانية عشرةالفائدة  ُ .................................. ٦٨ 

 ٧١ .................................... فقه وفوائد التعليم باأللغاز :الفائدة الثالثة عشرة

ٍاملؤمن عىل عمل جار وأجر سار بعد موته :الرابعة عشرةالفائدة  ٍٍ ٍ .............. ٧٩ 

 ٨٣ ........................... أسامء النخلة يف مراحل عمرها :الخامسة عشرةالفائدة 

 ٨٥ .................................... رسور الوالد بنجابة ولده: السادسة عشرةالفائدة 

 ٨٩ .......... حنني اجلذع وعظيم حمبة املؤمنني للرسول: الفائدة السابعة عشرة

 ٩٢ .................................. الفرق بني التمثيل والقياس عشرةالثامنةالفائدة 

 ٩٨ ..................................................... فائدة بالغية: عشرةالتاسعةالفائدة 

 ١٠٠ .......................... حسن أدب األصاغر يف حرضة األكابرونعشرالالفائدة 

 ١٠٦ ............................... تشبيه الثواب بثمرة النخل الفائدة الواحدة والعشرون

ــة والعــشرون   ــدة الثاني ــة بــأن : الفائ ــشبهة واملعطل ــىل امل ــديث رد ع يف احل

.... شرتاك يف األسامء والصفات ال يستلزم متاثل املسميات واملوصوفاتاال
 

١٠٧ 

 ١١٠ ....................... أوجه ضعيفة يف تأويل احلديث والعشرونلثةالفائدة الثا

تشبيه اليشء باليشء ال يلزم أن ): تتمة للفائدة السابقة(  والعشرون الرابعةالفائدة  

 ...............................................................جوهيكون نظريه من مجيع الو

 

١١٢ 

ًالعلـم مواهـب، ومواهبـه ال ختـتص بكـرب سـن أو  : والعشرون الخامسةالفائدة  

 .............................................................................................. حسب

 

١١٤ 

الـشوكة مـن النخلـة موضـع الغلظـة مـن املـؤمن   والعـشرون  سادسةالـ الفائدة  

 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصعىل املخالفني ألمر اهللا وهدى رسوله 

 

١١٦ 

 ٌاخــتالف الظــواهر ســـبب الخــتالف البـــواطن  الفائــدة الــسابعة والعـــشرون  
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

 ١١٨ .......................................................................................... والعكس

 ١٢١ ......)األحوال العرشة( :  عياضللقايضفائدة   والعشرونالثامنةالفائدة 

 ١٢٢ .................... أطيب الكالم) صنو(أطيب الثامر : الفائدة التاسعة والعشرون

 ١٢٤ .....................................  السامءيفأصلها ثابت وفرعها : الفائدة الثالثون

 ١٣١ ...................................... ُتأتى أكلها كل حني: الفائدة الواحدة والثالثون

ٌالفهم قدر زائد عىل العلم خيص اهللا به من شاء مـن : الفائدة الثانية والثالثون   ٌ

 ............................................................................................... عباده

 

١٣٣ 

اخلواطر التي تقع يف القلـب مـن حمبـة الثنـاء عـىل : الفائدة الثالثة والثالثون  

 ..................................................................................... أعامل اخلري

 

١٣٧ 

 ١٤٠ ........................................... من هم الطيبون؟: لثالثونالفائدة الرابعة وا

 ١٤٧ ..................................... َّفائدة نحوية وبالغية: الفائدة الخامسة والثالثون

 ١٤٩ .......................... فائدة عن زرع النخيل وبالده: الفائدة السادسة والثالثون

 ١٥٢ ................................... دنو القطوف مع سموه: دة السابعة والثالثونالفائ

 مـن جمالـسة - ممن يدرك العلم -ال يمنع الصغار : الفائدة الثامنة والثالثون  

 ............................................................................................ الشيوخ

 

١٥٤ 

 ١٥٨ ..................... أمثال رضبت للمؤمن غري النخلة: الفائدة التاسعة والثالثون

 ١٦٤ .................... وال وال وال، ثالث مرات: قوله يف احلديث: الفائدة األربعون

 ١٦٧ ......... )ال يتكلامن فرأيت أبا بكر وعمر(يف قوله : الفائدة الواحدة واألربعون

 ١٦٩ ................................................. فائدة حديثية: دة الثانية واألربعونالفائ

 ١٧٣ .............. )أكرموا النخلة عمتكم(ضعف حديث : الفائدة الثالثة واألربعون

 ١٧٥ ............ إطالق التشبيه بالنفع عىل وصف األيامن: الفائدة الرابعة واألربعون
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

 ١٧٨ ...)فوقع الناس يف شجر البوادي(:  قولهيففائدة : ة الخامسة واألربعونالفائد

 ١٨١ ................... املؤمن قليل الكلفة كثري املعونة: الفائدة السادسة واألربعون

 ١٨٣ ........................................ رد السيئة باحلسنة: الفائدة السابعة واألربعون

 ١٨٦ .............................. دوام السرت باللباس والزينة: لثامنة واألربعونالفائدة ا

 ]نزهة املجالس[ يفأربع فوائد ذكرها الصفوري : الفائدة التاسعة واألربعون  

 .................................................................................... عىل احلديث

 

١٨٨ 

 ١٨٩  ..........................................................ثبات األصول: ائدة الخمسونالف

ــسون  ــدة والخمـ ـــة مـــن كتـــاب : الفائـــدة الواحـ ] أمثـــال احلـــديث[فائـــدة أدبي

 ...................................................................................... للرامهرمزى

 

١٩٢ 

 ١٩٤ ... عىل عبده املؤمن يف الدارين-تعاىل-سرت اهللا : لفائدة الثانية والخمسونا

 ١٩٦ ....... ليس ألهل الباطل عمل يرفع وال ذكر يسمع: الفائدة الثالثة والخمسون

ــدة الرابعــة والخمــسون   ــشبيه املــؤمن بالنحلــة يفمــا جــاء : الفائ باحلــاء ( ت

 .......................................................................................... )املهملة

 

١٩٩ 

 ٢٠١ .....الشجرة ال تبقى حية إال بامدة تسقيها وتنميها: الفائدة الخامسة والخمسون

 ٢٠٣ ............... بعض أرسار تشبيه املؤمن بالشجرة: الفائدة السادسة والخمسون

 وأن رشف -  رشف النخلة عىل غريهايفجاء  ما: الفائدة السابعة والخمسون  

ْاملثل دليل عىل رشف املمثل به ََ ُ َ .......................................................... 

 

٢٠٤ 

 ٢١٢ .................... العريب الرتاث واألدب يفالنخلة : الفائدة الثامنة والخمسون

 ٢١٨ .............................................. ةحريم النخل: الفائدة التاسعة والخمسون

 ٢٢٢ .........................................  عني عمر يفحقارة الدنيا : الفائدة الستون

 ٢٢٣ ................................... ّفوائد عىل مجار النخل: الستونوالواحدة  الفائدة
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حديث النخلة على فَيض النِحلة 
 

ٍ﴿تـؤيت أكلهـا كـل حـني فائدة أخرى من قوله تعـاىل : الستونو  الثانية الفائدة ِِ َّ َُ َُ ُ ْ ُ

َبإذن رهبا﴾ ِّ َ ِ ْ ِ  ...................................................................... ]٢٥: إبراهيم[ ِ

 

٢٢٧ 

ال يفرغ املؤمن من صالته حتى تتفرق منه ذنوبه كـام : الستونوالثالثة   الفائدة

 ........................................................... يمينا وشامالتفرق عذوق النخلة 
 

٢٢٩ 

 ٢٣٢ ............. إذا مل يتكلم الكبري، هل للصغري أن يتكلم: الرابعة والستون الفائدة

من آفات بعض الطالب املبادرة بـاجلواب والفـتح : الخامسة والستون  الفائدة

 .......................................................  سؤالعىل املعلم دون طلب منه أو

 

٢٣٦ 

 ٢٣٩ ..................... رسعة االستجابة إىل امتثال األمر: السادسة والستون الفائدة

 ٢٤٢ .. وم احلديث؟ـمـي خيصص عـابـول الصحـل قـه: السابعة والستون الفائدة

 ٢٤٧ .. كة الثمرة عن أهلها بسبب نقص إيامهنمذهاب بر: والستون الثامنة الفائدة

 كـام يتفقـد هتفقـد الـصدق يف قلبـينبغـي للمـرء أن ي: التاسعة والستون  الفائدة

 ............................................................................ ّالزراع فسيلة النخل

 

٢٤٨ 

 ٢٤٩ ..................  واحلاكم بني الرعيةأكل املعلم بني الطالب،: السبعون الفائدة

 ٢٥١ ....... ُما يلقي يف روع الصاحلني مما يوافق احلق: الحادية والسبعون الفائدة

ْ فهو خري من ملء ،مهام يكن عند املؤمن من نقص: الثانية والـسبعون   الفائدة ِ

 ............................. األرض من كفار اليهود والنصارى والوثنيني واملالحدة

 

٢٥٦ 

 ٢٥٨ .... إجابة املعلم ملن عجز عن اجلواب من طالبه: الثالثة والسبعون الفائدة

 ٢٥٩ ..................................... فضل عبد اهللا بن عمر الرابعة والسبعون الفائدة

إجيـاد جـواب لـسؤال  يفمن الطالـب بذل اجلهد  :الخامسة والسبعون  الفائدة

 .............................................................................................. لشيخا

 

٢٦٠ 

 ٢٦١ ................................................... ذيبَْشالت: السادسة والسبعون الفائدة
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... أهل العلم من استخراج الفوائدذكر بعض ما كان عليه: المبحث األول

ا يـصري إليـه صـريورة املبطلـني واهلـالكني إىل مـ: السابعة والـسبعون   الفائدة

ٍع اخلاوي النخرذاجل ِ َ ......................................................................... 

 

٢٦٢ 

ــدة ــسبعون  الفائ ــة وال ــ :الثامن ــىل احلدي ــد ع ــدة فوائ ــن كـع ـــث م ــة ـت اب نزه

 ......................................................................................... املجالس

 

٢٦٥ 

 ٢٦٧ ........................... يف احلق  عمر يف غضب: التاسعة والسبعون الفائدة

 ٢٦٨ .................................................... ما قيل يف ذم النخل الثمانون الفائدة

 ٢٧١ ............................................ .............................................اخلـاتـمـة

 ٢٧٢  ............................................................................فهرس املوضوعات
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