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 دقمة :امل أواًل:
 ،،د هلل والصالة والسالم على رسولهاحلم
ها يف سيادة العامل وإصالح اجملتمعات وأحقيت ،وسحرها ملهج مراقبيها ،انً هبيمنة هذه الشريعة على قلوب أتباعهاإميا

وتعزيز مفاهيمها  ،يف قلوب اخللق أصوهلاوسعيًا إلجياد الطرق والوسائل يف أتسيس لتأهلها الشامل الكامل؛ 
والذي يرسم شيئًا من احلياة الرسالية على صاحبها أفضل الصالة  ،كان هذا املبحث امليسر  ،وتطبيق شرائعها

تيمنًا هبذا املسمى  ،1اإلميان( )شعبغرس: كيف نعنها بـ وعربت ،لك املعاين واآلاثرؤسس توالسالم وكيف كان ي
وتعليق  ،وتعقيب ذلك بنماذج ،وسيكون عرض الوسيلة مع شرح مبسط هلا القتفاء أثره وحتقيق سنته. ،النبوي
 ودور املريب فيها. ،وذلك بعد التعريف بشعب اإلميان ،يسري

العموم واخلصوص ابلنسبة إىل ما يف الباطن  به)املقصود  واإلميان: ،عمقه ومشولهيف و)شعب اإلميان( لفظ معجز 
جعل  ،فلما ذكر اإلميان مع اإلسالم ،فتلك مسألة أخرى ،وأما العموم ابلنسبة إىل امللل ،من اإلميانوالظاهر 

ميان ما يف القلب من وجعل اإل ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،والصالة ،اإلسالم هو األعمال الظاهرة: الشهاداتن
عن  ،رضي هللا عنه عن أنس ،وهكذا يف احلديث الذي رواه أمحد ،واليوم اآلخر ،ورسله ،ومالئكته ،اإلميان ابهلل

دخل فيه  ،وإذا ذكر اسم اإلميان جمرداً  ،واإلميان يف القلب" ،أنه قال: "اإلسالم عالنية ،النيب صلى هللا عليه وسلم
 ،أعالها قول ال إله إال هللا ،كقوله يف حديث الُشعب: "اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،اإلسالم واألعمال الصاحلة

 ،2وكذلك سائر األحاديث اليت جيعل فيها أعمال الرب من اإلميان( ،األذى عن الطريق" متفق عليه إماطةوأدانها 
 ،والدوام ،ستقامةوالقيم )لغة(: تشمل اال ،ومن أشهرها مصطلح القيم واستغنيت عن املصطلحات املتأخرة

وتقومي املتاع. وينظر البعض إليها على أهنا جمموعة من املعايري أو تفضيالت  ،والثبات ،وحتقيق العدل ،واالعتدال
 ،هلا أتثري كبري يف السلوك ،خمتارة أو حاجات أو معتقدات. ويتفقون على أهنا: مصدر متفق عليه اجتماعياً 

جمموعة من هي : ابلتايل فنقولمكتسبة. واختلفوا يف مصدريتها وحقيقتها. و  أيضاً وكوهنا  ،وخيتارها الفرد حبرية
ويعتقد هبا  ،خيتارها اإلنسان حبرية بعد تفكر وأتمل ،املعتقدات والتصورات املعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة

يتميز ابلثبات  ،وك منظميصدر عنها سل ،اعتقادًا جازمًا تشكل لديه منظومة من املعايري حيكم هبا على األشياء
قيم  ،قيم عقلية ،قيم خلقية ،واالعتزاز. وصنفت القيم على حيثيات عديدة: قيم روحية وعقدية ،والتكرار
ولكنها يف اجلملة نشأت يف  ،وال مشاحة يف االصطالح وقيم مجالية. ،قيم مادية ،قيم انفعالية ووجدانية ،اجتماعية

وحاول بعض املباركني من  ،ا وقامت بعضها على فسلفات قد تصادم عقيدتنالغتنوبلغة ليست  ،بيئة ليست بيئتنا

                                                            
 ذو خصال متعددة.الُشعبة: اخلصلة أو اجلزء. أي أن اإلميان  1
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ويف اجلملة حنن يف غىًن  ،وهي جهود تذكر فتشكر ،لصالح أسلمتها وإسقاط تلك املفاهيم عليهاأهل الغرية وا
 . ول هللا هبذه الشريعة بيضاء نقيةال سيما وقد أتى رس ،عنها

 :اإلسالم جتّوزاً(ومن أبرز ما مييز شعب اإلميان )قيم 
َذا  قال احلق تعاىل: ،وأي ضالل سيصيب املرتوي منهما ،املصدر: فالقرآن والسنة منبع هلا رابنية .1 ﴿ِإنَّ هََٰ

ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجرًا ويقول هللا  ،]9اإلسراء:[ َكِبريًا﴾  اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ
ُ غَ  ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َواَّللَّ  ،]31آل عمران:[ُفور  رَِّحيم ﴾ جل وعال: ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَّ
: "تركت فيكم شيئني لن تضلوا ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بعدمها ما متسكتم هبما، كتاب هللا وسنيت، ولن يتفّرقا حىت يردا على احلوض" أخرجه مالك مرساًل، واحلاكم مسنداً 
 وصححه.

وأيضًا مل يكلف اإلنسان إال وسعه  ،وذلك أهنا مناسبة جلميع الناس واألحوال واألزمنة واألماكن :الواقعية .2
واقعية  ،املنال ةفهي سهلة التناول قريب ،]286:البقرة[﴾ اَل ُيَكلُِّف اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ حبسبهوكل   ،وطاقته

 اخلطاب واملطالب.
وال يقتضي التجميد بل الدفع ابحلركة داخل اإلطار  ،الثبات: ثباهتا مستمد من ثبات مصدرها املستقل .3

 الثابت.
 .نسان ومراحل عمره واحتياجاته وكل ما حييط ذلكفهي تراعي عامل اإلالشمول:  .4
فتتعامل مع الناس على أهنم  ،هدفها إعداد اإلنسان الصاحل وليس املواطن الصاحل :اإلنسانية والعاملية .5
قال: أنَّ رسوَل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عَليِه  ماعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ويف احلديث ،لوقون من أصل واحدخم
اي أيُّها النَّاُس، إنَّ اَّللََّ قد أذهَب عنكم ُعبِّيََّة اجلاهليَِّة وتعاظَمها آبابِئها "لََّم خطَب النَّاَس يوَم فتِح َمكََّة، فقاَل: وس

ُ آدَم  ، والنَّاُس بنو آدَم، وخلَق اَّللَّ ، وفاجر  شقيٌّ هنيِّ  على اَّللَِّ من الرتاِب، قاَل فالنَّاُس رجالِن: برٌّ تقيٌّ كرمي  على اَّللَِّ
 :ُ َرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ ﴿اَّللَّ

"إن أكرمكم عند  ،فالتمييز على أساس التقوى ،لباينوصححه األ الرتمذي رواه" ]13احلجرات:[﴾ اَّللََّ َعِليم  َخِبري  
 هللا أتقاكم".

وتوازن يف نظرته للحياة بني نظرته القاصرة للدنيا  ،وتليب تطلعاته ،فهي تراعي احتياجات اإلنسان: التوازن .6
 العاجلة مع النظرة املفرتضة لآلخرة.

 



َا ﴿ من قالوا آمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوهبم:قال احلق تعاىل يف معرض احلديث ع. 3والفاعلية اإلجيابية .7 ِإَّنَّ
﴾ أُولََِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  ِبيِل اَّللَِّ اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه ُُثَّ ملَْ يـَْراَتبُوا َوَجاَهُدوا ِِبَْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم يف سَ 

 بل فاعلية وأثر وبذل وتضحية. ،ن اإلميان ليس جمرد مشاعر وحديثفكان من التوجيه أ ،]15:احلجرات[
فهي متثل العسكر الداخلي عن حياض املقاصد  ،إذن حديثا عن شعب اإلميان ألمهيتها يف دين العبد وديناه

 وهي رسالة األنبياء والرسل ألقوامهم حني دعوا ،سيما ومصدرها الوحي املنزه املعصوم ،الشرعية وضرورات الدين
رسالة القرآن وهو يدعو لليت هي هي و  ،للتوحيد وإقامة العدل والقسط والصدق والعفة وغريها من تعاليم الشرائع

كلف أحق من تكثف له اجلهود سيما واملرتيب ،أقوم وأصلح وأزكى
ُ
 هبذا الصدد. ،امل

 شعب اإلميان:  اثنياً:
اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون : "يه وسلمعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل

رواه البخاري  "شعبة، فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
اعتىن األئمة هبذا احلديث واعتربوه أصاًل إلدخال الطاعات يف اإلميان وعدوها من شعبه وألفوا يف ذلك  ،ومسلم

فات، ومن أغزرها )املنهاج يف شعب اإلميان( لإلمام أيب عبد هللا احلليمي واختصره اإلمام البيهقي يف  بعض املصن
كتاب )اجلامع لشعب اإلميان( مع عنايته ابألسانيد خالفًا للحليمي، واختصر كتاب البيهقي اإلمام القزويين 

عتىن حبصر شعب اإلميان اإلمام الاللكائي وممن ا. ومجيعهم عدوا سبعاً وسبعني شعبة من شعب اإلميان مع شرحها
فقد ذكر يف كتابه )شرح أصول اعتقاد أهل السنة( اثنتني وسبعني خصلة من خصال اإلميان وذكر حتت كل 

وقال أبو  .5وعد اإلمام ابن بطه يف اإلميان سبعني شعبة سرداً دون ذكر أدلتها .4خصلة ما يناسبها من األحاديث
عىن هذا احلديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على العدد شيئا كثريًا فرجعت تتبعت م: )حامت بن حبان

إىل السنن فعددت كل طاعة عدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اإلميان فإذا هي تنقص عن البضع 
ي تنقص عن والسبعني فرجعت إىل كتاب هللا فقرأته ابلتدبر وعددت كل طاعة عدها هللا تعاىل من اإلميان فإذا ه

البضع والسبعني، فضممت الكتاب إىل السنن وأسقطت املعاد فإذا هي كل شيء عده هللا تعاىل ونبيه صلى هللا 
عليه وسلم من اإلميان تسع وسبعني شعبة ال يزيد عليها وال تنقص فعلمت أن مراد النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

ال: )هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال وعدها أيضًا احلافظ ابن حجر فق. 6الكتاب والسنن(
اللسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه املعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة ُث ذكرها 

                                                            
 انظر "مبحث )فريضة الفاعلية( على الشبكة، للمؤلف. 3
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وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال ُث ذكرها وأعمال البدن وتشتمل على مثان وثالثني خصلة ُث ذكرها، 
تون خصلة وميكن عدها تسعًا وسبعني خصلة ابعتبار أفراد ما ضم بعضه إىل بعض مما إىل أن قال: فهذه تسع وس

أي الشهاداتن  -وأخريًا ننقل كالمًا للقاضي عياض قال فيه: )وبقي بني هذين الطرفني  ،7ذكر. وهللا أعلم(
ذلك بعض من تقدم، أعداد لو تكلف اجملتهد حتصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع ألمكنه وقد فعل  -وإماطة األذى 

ويف احلكم ِبن ذلك مراد النيب صلى هللا عليه وسلم صعوبة، ُث إنه ال يلزم معرفة أعياهنا، وال يقدح جهل ذلك يف 
 .8اإلميان، إذ أصول اإلميان وفروعه معلومة حمققة واإلميان ِبهنا هذا العدد واجب يف اجلملة(

 اإلميان شعب، والكفر شعب: 
ويف هذا احلديث بيان أن اإلميان الشرعي اسم ملعىن ذي شعب وأجزاء له أدىن وأعلى، فاالسم قال اإلمام اخلطايب: 

يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، واحلقيقة تقتضي مجيع شعبها وتستويف مجلة أجزائها، كالصالة الشرعية، هلا شعب 
ويقول اإلمام ابن  .9ئها وتستوفيهاوأجزاء، واالسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، واحلقيقة تقتضي مجيع أجزا

اإلميان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إمياانً، فالصالة من اإلميان، وكذلك الزكاة واحلج )القيم: 
والصوم، واألعمال الباطنة كاحلياء والتوكل.. وهذه الشعب منها ما يزول اإلميان بزواهلا كشعبة الشهادة، ومنها ما 

ك إماطة األذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاواًت عظيماً، منها ما يلحق بشعبة ال يزول بزواهلا كرت 
الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة األذى، ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر ذو أصل 

احلياء شعبة من شعب وشعب، فكما أن شعب اإلميان إميان، فشعب الكفر كفر، واحلياء شعبة من اإلميان، وقلة 
الكفر، والصدق شعبة من شعب اإلميان، والكذب شعبة من شعب الكفر... واملعاصي كلها من شعب الكفر،  

وشعب اإلميان قسمان: قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: . كما أن الطاعات كلها من شعب اإلميان
زوال اإلميان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب  قولية وفعلية. ومن شعب اإلميان القولية شعب يوجب زواهلا

وهي شعبة  –زواهلا زوال اإلميان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر اختياراً 
 .10(فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم، واالستهانة ابملصحف، فهذا أصل –من شعب الكفر 

ان مشتماًل على شعب متعددة، ومتفاوتة، فإنه يتضمن بناء على تفاوت شعبه أركاانً، وواجبات، وإذا كان اإلمي)
ومستحبات، وكما يقول ابن تيمية: اإلميان: مركب من أصل ال يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصاً 

، ومقتصد، وسابق،  يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظامل لنفسه

                                                            
 (.53-1/52"فتح الباري"، ) 7
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كاحلج وكالبدن واملسجد وغريها من األعيان والصفات، فمن أجزائه ما إذا ذهب، نقص عن األكمل، ومنه ما 
 .11(والقولوهو ترك الواجبات أو فعل احملرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك االعتقاد  ،نقص عن الكمال

د إذا اْجتَـَهد يف َخصلة من خصال اخلري، ال يقول يقيًنا: إنَّ فينبغي للمسلم أن يسارَِع وُيسابق يف اخلريات، والعب 
هذه هي الشُّْعبة املرادة، بل جيتهد يف مجيع خصال اخلري؛ حىت يستكمل مجيع الشُّعب؛ روى البخاري عن عبدهللا 

ِنيَحة الَعْنِز، ما من صلَّى هللا عليه وسلَّم: "أربعون َخْصلة أعالُهنَّ مَ  رضي هللا عنهما قال: "قال رسول هللا بن عمرو
عامٍل يعمل خَبصلة منها رجاَء ثواهبا، وتصديَق موعدها، إالَّ أدَخَله هللا هبا اجلنة"، قال حسَّان: فَعَدْدان ما دون 
َمِنيَحة الَعْنز ِمن َردِّ السالم، وتشميت العاطس، وإماطة األذى عن الطريق وحنوه، فما استطْعنا أن نبلَغ مخس 

 ".عشرة َخصلة
وهذا يبنيِّ كثرة طُرق اخلري يف هذه الشريعة، وأنه ال حصَر هلا؛ فَمْهَما اجتهَد العبد وَعِمل لْن حُيصي طرق اخلري؛  

رضي هللا عنه: "استقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خرَي أعمالكم  يف حديث ثوابن صلَّى هللا عليه وسلَّم كما قال
رواه ابن ماجه، وهذا هو الواجب على املؤمن أن جيتهَد يف حتصيل  الصالة، وال حيافظ على الوضوء إالَّ مؤمن"

خصال اخلري، لكنَّه لن حيصيها؛ وهلذا قال صلَّى هللا عليه وسلَّم كما عند البخاري من حديث أيب هريرة رضي هللا 
 "إنَّ الدين ُيسر، ولن ُيشاد الدين أحد  إالَّ غلَبه؛ فسدِّدوا وقاربوا وأبشروا". :عنه
ا كاألصول وحتتها فروع تتفرَّع منها؛ جاء ذكُرها فامل قصود أنَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم ذَكر هذه الشُّعب العظيمة، وأهنَّ

يف األخبار الواردة عنه صلَّى هللا عليه وسلَّم منها ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أنَّه 
َق زوجني يف سبيل هللا، نودي من أبواب اجلنة: اي عبد هللا، هذا خري، فَمن كان صلَّى هللا عليه وسلَّم قال: "َمن أنف

من أْهل الصالة، ُدِعي من ابب الصالة، وَمن كان من أْهل اجلهاد، ُدِعي من ابب اجلهاد، وَمن كان من أْهل 
ن، وَمن كان من أْهل الصََّدقة، ُدِعي من ابب الصدقة"، فقال أبو بكر رضي هللا عنه:  الصيام ُدِعي من ابب الرَّايَّ

ِبيب أنت وأمي اي رسول هللا، ما على َمن ُدِعي من تلك األبواب من ضرورة، فهل يُْدَعى أحد  من تلك األبواب  
وكذلك ما جاء يف غريها من األخبار من اإلصالح بني املتخاصمني،  ،كلِّها؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم"

لة الضال، وما أشبه ذلك من خصال اخلري وُشعب اإلميان، فينبغي للمسلم أن جيتهَد يف ومْحل املتاع لإلنسان، ودال
حتصيلها، خاصة يف مثل هذا الوقت الذي تكون الضرورة يف االجتهاد يف خصال اخلري من الدعوة إىل هللا عزَّ 

من أشدِّ الضرورات، خصوًصا  وجلَّ واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة والكلمة الطيبة، وما أشبه ذلك
ل له وتُعينه على حتصيلها؛ فلهذا جدير  ابملؤمن أن جيتهَد يف  مع توفُّر الوسائل عرب االتصاالت احلديثة اليت تسهِّ
حتصيل هذه الشَُّعب وخصال اخلري، أو ما تيسَّر منها؛ حىت حيوَز اخلري وحيصل على األجر العظيم، وهللا عزَّ وجلَّ 
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أن يُعيننا على خصال اخلري، وأن يرزقَنا اإلخالَص يف القول  -سبحانه وتعاىل  -يم؛ فأسأله شاكر حليم عل
 والعمل، ويف ما أنيت ونذر.

 غرس شعب اإلميان:دور املريب يف : اثلثاً 
توجيه املرتبني حنو إعمال العقل جتييش العاطفة اإلميانية و وجنمل دور املريب يف تعزيز شعب اإلميان من خالل 

وأن  ،كما يقع على عاتقه حتديد ما يريد بدقة وبطريقة مبسطة  ،سعي إىل املصادر اليت تشحذ يف الفرد البحثوال
ألن ذلك طريق إىل بناء الشخصية  ؛ومن املهم أن يكون أسوة حسنة ،حيرص على توفري املناخ املناسب لذلك

مات أن يعودهم على االحتكام هومن امل ،رجل رجل يفألف  قولمن ألف رجل خري وعمل رجل يف  ،السوية
حثهم على حفظ اآلايت واألحاديث من ُث  و ،بشكل عام السلوكو ن والسنة يف تقييم املواقف واملمارسات للقرآ

وجييد األساليب املناسبة  ،وأن يكون قبل ذلك على علم ومعرفة مبا يدعو إليه ،اليت حتمل يف ثناايها شعب اإلميان
 ما سنتعرض له يف احملور القادم. لتأسيس وغرس هذه الشعب وهو

 شعب اإلميان:: حملات للمنهج النبوي يف غرس رابعاً 
الوجدانية أو  ،يف مستوايهتا الثالث املشهورة )املعرفية ،بيه على أقسام األهداف التعليميةنبداية ال يفوتنا الت

 كما يف اجلدول التايل:واحلركية( ،االنفعالية

 
ال سيما عند حتديد املرحلة العمرية  ،ريب فيها تنظيمًا عمليًا يف ترتيب القيم املراد غرسهاجيد امل ،وعند الـتأمل فيها

فعلى سبيل املثال من املفرتض أن ال ختلو خطة املريب من هذه املسارات  املطروحة. ةأو الشعب ةومناسبتها مع القيم
ومل  ،ليوم اجلمعة وهو مل يعرف فضيلة التبكري فال يستساغ أن أنخذ حُبجز الشاب مبكراً  ،املعرفة والوجدان واحلركة

 



قبل أن  ،وكذلك الفتاة ال ميكن أن تفاجأ برمي اجللباب عليها لتحتجب ،ومل يطبقه على سبيل التدرج ،حيب ذلك
وأن تتعلم كيف تلبسه وجترب ذلك بدءًا من  ،وتلتصق به شغفاً  ،تعرف عنه ومشروعيته وأن حتبه وحتب رفقته

 كذا.وه ،مرحلة مبكرة
 :أساليب غرس الشعب اإلميانية واآلن إىل بيت القصيد من هذا املبحث وهو

 :أسلوب الدقموة -1

ألن الطبيعة البشرية مفطورة على  ،والقدوة من أجنح األساليب وأشدها أتثرياً  ،ميتثل املريب ما يعتقدهو أن  القدوة
ت الفهم تكون متوافقة إىل حِد ما إذا ما  ولسهولة اكتساب اخلربات من خالهلا ألن مستواي ،التقليد واحملاكاة

ولذا أتيت القدوة  ،كانت القدوة متجسدة وماثلًة أمامهم خبالف ما يكون عرب السماع فقد ختتلف مستوايت الفهم
كذلك ﴿َلَقد كاَن َلُكم فيِهم ُأسَوة  ل واألنبياء يف أقوامهم إال  وما كان الرس ،ئل غرس شعب اإلميانيف مقدمة وسا

وقال هللا يف شأن نبيه   ،[6ِلَمن كاَن يَرُجو اَّللََّ َوالَيوَم اآلِخَر َوَمن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو الَغيِنُّ احَلميُد﴾]املمتحنة:  َحَسَنة  
َكَر اَّللََّ َكِثريًا﴾ كذلك ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوة  َحَسَنة  لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذَ 

من  اً وعند سرب منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه معه جند أنه غرس فيهم كثري  ،]21األحزاب:[
 دون تكلف وإسهاب ابلكالم أو التنظري. هبديه وسلوكهاخلصال 
 :َّناذج 
عليه وسلم وحنن شببة عن أيب سليمان مالك بن احلويرث رضي هللا عنه قال: أتينا رسول هللا صلى هللا  -

متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أان قد اشتقنا أهلنا 
ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صالة كذا يف حني  "فسألنا عمن من أهلنا فأخربانه فقال: 

 ا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم" متفق عليه.كذا، وصلوا كذا يف حني كذا فإذ
حىت أنه عرف  ،والعكس ،يف كل أحوالهومشاهدهتم إايه  ،ويستفاد: حضورهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ،وهم قد ضبطوا وصفه صلى هللا عليه وسلم "وكان رحيما رفيقا" ،من سنحات وجوههم ،أهنم قد اشتاقوا ألهلهم
ويلفت  ،فدل ذلك على أثر القدوة ،بطوا العلم حىت أن حديث االسرتاحة مل يرويه إال مالك بن احلويرثوض

 الذهن أن أكثر األمة مهاً هلا وشغاًل هبا قد كان يف وقته سعة وفسحة للجيل الصاعد.
فأخذان   ،حسيلوأيب خرجت أان شهد بدرًا إال أين أأن  منعينقال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه: ما  -

 لننصرفنعهد هللا وميثاقه  منااملدينة. فأخذوا إال نريد ما  ،فقلنا: ما نريده ،كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون حممًدا
 ،انصرفا نفي هلم بعهدهم" فقال: ،فأخربانه اخلرب صلى هللا عليه وسلم أتينا رسول هللاف، همع نقاتلإىل املدينة وال 

 . لمرواه مسنستعني هللا عليهم" و 
 فتأمل لو أن رسول هللا قدم حاجته فيهم على املبدأ الذي يربيهم عليه خلارت قوى التأثري.

 



 :أسلوب الدقص  -2

وتشويقها األخاذ لالستماع مما  ،رها العميق يف النفسللقصة أثف ،األساليب استحساانً عند املتعلممن أجنح القصة 
فيتفاعل أكثر ويقع على مصدر  ،انت ِبسلوب انجح وبليغيزيد انتباه املرتيب يف استماعه ألحداث القصة إذا ك

وتوجه لتقمص شخصيات  ،تعمل على إاثرة املشاعر والعواطفاليت ملا فيها من التأثريات النفسية  ،التأثري فيها
حَنُْن نـَُقصُّ ﴿كقصص األنبياء واألمم السابقة   ،وقد استخدم القرآن هذا األسلوب كثرياً  ،القصة وتتفاعل معها

َذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكنَت ِمن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ عَ  َنا ِإلَْيَك هََٰ واستخدمها  ،]3:يوسف[﴾ َلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا أَْوَحيـْ
ويراعى يف القصة أن تكون منسجمة مع  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال سيما يف أتسيس معاين الشريعة

ال ويتأكد أن  ،لعناصر الفنية واألسلوب الرائع والبليغاب ويهتم ،هلا لمرحلة العمرية املقدمةمقاصد الشريعة ومناسبة ل
ُث ليعقب القصة دائما بتلخيص  ،ألن يف تراثنا وواقعنا املعاصر الغنية عن ذلك ؛خيالية ومكذوبة اً قصصيقصص 

 أفكارها أو استخالص األثر الرتبوي منها.
 :َّناذج 
عيسى. وقد تناوهلا القرآن إما قصة مفردة   ،موسى ،يوسف ،إبراهيم ،نوح ،قصص القران مثل قصة آدم -

 وإما عرب زوااي خمتلفة ويف كل مرة يربز جانباً يف القصة لتجتمع كلها يف مشهد متكامل. ،كقصة يوسف
 ،مرميَ  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال صلى هللا عليه وسلم: "مل يتكلُم يف املهِد إال ثالثة : عيسى ابنُ  -

فقالت: اي جريُج!  ،فأتته أمُّه وهو يصلي ،فكان فيها ،فاختذ صومعةً  ،وكان جريج  رجاًل عابًدا ،وصاحُب جريجٍ 
! أمي وصاليت فقالت: اي  ،فلما كان من الغِد أتته وهو يصّلي ،فانصرفت ،فأقبل على صالتِه ،فقال: اي ربِّ

! أمي وصاليت فقالت:  ،فلما كان من الغِد أتته وهو يصلي ،فانصرفت ،تِهفأقبل على صال ،جريُج! فقال: اي ربِّ
! أمي وصاليت !اي جريجُ  فقالت: اللهمَّ! ال مُتْته حىت ينظَر إىل وجوِه  ،فأقبل على صالتِه ،فقال: أي ربِّ
ومساتِ 

ُ
 ،م ألفتننَّه لكمفقالت: إن شئت ،وكانت امرأة  بغيٌّ يتمثُل حبسِنها ،فتذاكَر بنو إسرائيَل جرجًيا وعبادَته ،امل

 ،فحملت فوقع عليها ،فأتت راعًيا كان أيوي إىل صومعِته فأمكنْته من نفِسها ،فتعرضت له فلم يلتفْت إليها :قال
فقال: ما شأُنكم؟ قالوا:  ،فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعَته وجعلوا يضربونه ،قالت: هو من جريجٍ  ،فلما ولدت

فلما انصرف أتى  ،فصلى فقال: دعوين حىت أصّليَ  ،: أين الصيبُّ؟ فجاءوا بهفقال ،فولدت منك زنيَت هبذه البغيِّ 
قال فأقبلوا على جريٍج يقبلونه ويتمسحون  ،وقال: اي غالُم! من أبوك؟ قال: فالُن الراعي ،الصيبَّ فطعن يف بطِنه

هو  ،ففعلوا ،أعيدوها من طنٍي كما كانت قال: ال ،وقالوا: نبين لك صومعَتك من ذهبٍ  ،به  ،بينا صيب يرضُع من أمِّ
فرتك الثدي وأقبل إليه  ،فقالت أمُّه! اللهمَّ! اجعْل ابين مثَل هذا ،فمرَّ رجل  راكب  على دابٍة فارهٍة وشارٍة حسنةٍ 

فكأين أنظُر إىل رسوِل هللا صلى  :قال ،ُث أقبل على ثديه فجعل يرتضعُ  ،فقال: اللهمَّ! ال جتعلين مثَله ،فنظر إليه
قال: ومروا جباريٍة وهم يضربوهنا  ،فجعل ميصُّها ،إبصبِعه السبابِة يف فِمه يِه وسلََّم وهو حيكي ارتضاَعههللُا عل

 



فرتك الرضاَع  ،فقالت أمُّه: اللهم! ال جتعْل ابين مثَلها ،وهي تقوُل: حسيب هللاُ ونعم الوكيلُ  ،سرقتِ  ،ويقولون: زنيتِ 
فقالت: حلقى! مر رجل  حسُن اهليئِة فقلُت:  .فهناك تراجعا احلديثَ  ،فقال: اللهمَّ! اجعلين مثَلها ،ونظر إليها

 ،سرقتِ  ،ومروا هبذه األَمِة وهم يضربوهنا ويقولون: زنيتِ  ،فقلت: اللهم! ال جتعلين مثَله ،اللهم! اجعل ابين مثَله
ال  !فقلت: اللهمَّ  ،لرجَل كان جبارًاقال: إن ذاك ا ،اجعلين مثَلها !فقلت: اللهمَّ  ،ال جتعْل ابين مثَلها! فقلُت: اللهمَّ 
 مسلم. رواهاجعلين مثَلها"  !فقلت: اللهمَّ  ،ومل تسرقْ  ،وسرقتِ  ،ومل تزنِ  ،وإن هذه يقولون هلا: زنيتِ  ،جتعلين مثَله

وكيف ابتدأها صلى هللا عليه وسلم  ،وإبراز املعىن املراد فيها ،ويستفاد: السياق القصصي اجلميل يف هذه القصة
إبسهاب مجيل دون استطراد  عرض أحداثهاوكيف  ،وب مشوق حيث قال: "مل يتكلم يف املهد إال ثالثة"ِبسل

 .يفوت املعىن
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "َأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُه يف قـَْريٍَة  -

قَاَل:  ؟قَاَل: أُرِيُد َأًخا يل يف َهِذِه اْلَقْريَةِ  ؟ْدَرَجِتِه َمَلًكا، فـََلمَّا أََتى َعَلْيِه قَاَل: أَْيَن تُرِيدُ ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اَّللَُّ َلُه َعَلى مَ 
ُتُه يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ. قَاَل: َفِإيّنِ رَ  ،قَاَل: اَل  ؟َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة تـَرُبُـَّها َر َأيّنِ َأْحبَـبـْ ُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيَك ِبَِنَّ اَّللََّ َقْد َغيـْ

َتُه ِفيه" رواه مسلم.  َأَحبََّك َكَما َأْحبَـبـْ
 وكيف أبرز اجلزاء. ،ويستفاد: االختصار واإلجياز يف عرضها

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "بينا رجل بطريٍق، اشتدَّ عليه  -
لقد بلغ  :ًرا فنزل فيها، فشِرب ُث خرج، فإذا كلب  يلهُث، أيكُل الثرى من العطِش، فقال الرجلُ فوجد بئ ،العطشُ 

فنزل البئَر فمأل خَفه ماًء، فسقى الكلَب، فشكر هللُا له فغفر له  ،هذا الكلُب من العطِش مثَل الذي كان بلغ مين
" فق ؟وإن لنا يف البهائِم ألجًرا ،. قالوا: اي رسوَل هللاِ   البخاري. رواهال: يف كلِّ ذاِت كبٍد رطبٍة أجر 

 البئر(. ،اخلف ،األشياء بال حترج )كلبوأيضا كيف أورد من البيئة  ،ويستفاد: ذكر غرض القصة يف شكل بديع
 بل وكانت حمصلة حلصول املغفرة.

مترة، فأعطيتها دخلت امرأة ابنتان هلا تسأل، فلم جتد عندي شيئًا غري : عن عائشة رضي هللا عنها قالت -
صلى هللا عليه وسلم علينا فأخربته،  إايها، فقسمتها بني ابنتيها ومل أتكل منها، ُث قامت فخرجت، فدخل النيب

 من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سرتاً من النار" رواه البخاري."فقال: 
 دون لفتة تربوية.ويستفاد: استماع النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا املوقف وعدم تركه إايه 

عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت يف حديثها عن اإلفك: وكان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -
فقال لزينَب: "ماذا عِلْمِت، أو رأيِت؟" فقالت: اي رسوَل هللِا، أمحي مسعي  ،سأَل زينَب بنَت َجْحٍش عن أمري

عائشُة: وهي اليت كانت ُتساميين ِمن أزواِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  وبصري، وهللِا ما علمُت إال خريًا. قالت
 فَعَصَمها هللاُ ابلورِع. قالت: وَطِفَقْت أخُتها حُتَارُب هلا، فهَلَكْت فيَمْن َهَلَك. رواه البخاري.

 



فال تكاد  ،يمةكيف سكبت يف قلوب املتلقني معان عظ  وأتمل أن عائشة رضي هللا عنها يف روايتها حادثة اإلفك
 ،ومن ذلك موقف زينب رضي هللا عنها آخر القصة ،متر من حدث هلا وإال ترشد وتشري لشعبة من اإلميان

للورع  فندبتولكن فقهها ِبثر ذلك  ،فكانت تستطيع أن تعّرض مبوقف زينب رضي هللا عنه وتروي القصة
ولكن الورع كان حاضراً  ،ها محنة حتارب هلاوذكرت ِبن أخت ،وقد ذكرت ِبهنا كانت هي اليت تساميها ،والتقوى

 فأورثت يف نفس املتلقي أن يقوم ابلقسط والعدل ولو على نفسه. ،يف نفس زينب فعصمها
 أسلوب الوعظ واإلرشاد: -3

وألن املوعظة احلسنة تصل للقلب وتؤثر فيه بقوة احلق  ،وهو مما يستخدم كثريا يف املواقف الرتبوية ملا له من أثر بليغ
اَي أَيُـَّها الباطل من بني يديه وال من خلفه ﴿ عظم املوعظة هي موعظة القرآن كالم هللا الذي ال أيتيهأو  ،صريوامل

ويراعى فيها  ،]57يونس:[ى َوَرمْحَة  لِّْلُمْؤِمِننَي﴾ النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظة  مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء  لَِّما يف الصُُّدوِر َوُهدً 
وال يعتمد فقط على اإلنشاء  ،ومتنوعة ابلتلميح اترة والتصريح اترة ،مؤثرة بليغة ِبسلوب حكيم مقبول أن تكون

فيما هلل  اً خملص ،ُث ال يفوت أن يكون قدوة فيما يعظ فيه ،بل يستخدم القصة واملثل ويراعي أيضا الوقت املناسب
ليست النائحة املستأجرة كالنائحة و  ،يف القلوب هبا وجه هللا أمكنهاألن الوعظ رسالة إذا أُريد يقول ويفعل؛ 

 الثكلى.
 :َّناذج 
وعظنا رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم يوًما بعد صالِة الغداِة : عن العرابض بن سارية رضي هللا عنه قال -

فماذا تعهد إلينا اي رسوَل موعظًة بليغًة ذرَفْت منها العيوُن ووِجلْت منها القلوُب فقال رجل  إنَّ هذه موعظُة ُمودٍِّع 
قال أوصيكم بتقوى هللِا، والسمِع والطاعِة وإن عبد  حبشيٌّ فإنه من يعْش منكم يَر اختالفًا كثريًا، وإايكم " :هللاِ 

وحمداثِت األموِر، فإهنا ضاللة  فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنَّيت وسنِة اخللفاِء الراشِدين املهديِّني َعضوا عليها 
 " رواه الرتمذي.ابلنواجذِ 

حىت أنه بلغ ذلك للصحابة فذرفت العيون  ،ويستفاد: استخدام النيب عليه الصالة والسالم للوعظ وإجادته إايه
 ووجلت القلوب.

فقال له رجل : اي أاب  ،عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: كان عبُد هللِا يُذكُِّران كلَّ يوِم مخيسٍ  -
ثْتنا كلَّ يومٍ  ،حديَثك ونشتهيه عبِدالرمحِن! إان حنبُّ  فقال: ما مينعين أن ُأحدَِّثكم إال كراهيَة أن  ،ولوددان أنك حدَّ

 رواه مسلم.. إنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم كان يتخوَّلُنا ابملوعظِة يف األايِم .كراهيَة السآمِة علينا ،أُِملَّكم
 وقتهم ومكاهنم.ن يراعي الواعظ الناس يف ل ِبب ،ويستفاد: أن الوعظ ليس مهيمنا بنفسه

 



 الرتغيب والرتهيب: -4

قدرة اإلنسان على أن يتحكم بسلوكه ويعدل فيه مبقدار معرفته األسلوب كثريا الطبيعة البشرية؛ ل يناسب هذا
َم أَ ﴿ قال هللا تعاىل: ،بفضائل األعمال وعواقب األمور من نفع وضر ﴾ ْو يـََتَأخَّرَ ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن يـَتَـَقدَّ

ان جزاء أهل اإلميان اجلنان واألمووضح  القرآن ابلوعد والوعيد فقد امتأل ،وهو أسلوب قرآين بليغ ،]37:املدثر[
ْحَسانُ ﴿ ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ ويراعى  ،سرانويف املقابل أهل الكفر والعصيان فالنريان واخل ،]60:الرمحن[﴾ َهْل َجَزاُء اإْلِ

ألن أسلوب الرتغيب أفضل من الرتهيب وهو   ؛ال سيما يف البداايتالرتهيب فقط استخدام و يف ذلك عدم القسوة 
 ،قول ما يعيش بهييكن مؤثراً متأثراً يعيش ما يقوله و ُث ال يكن املريب أداة فقط بل  ،كذلك أكثر يف القرآن والسنة

ق طبَ وقد يُ  ،ذلكثمر املناسبات يف وبطرق مناسبة ويستِبساليب متنوعة  ابل يكرره ،ةيتيم عند موعظة وال يقف
 ابستخدام الثواب والعقاب يف السلوكيات. أيضا عملياً 

 :َّناذج 
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: كنُت مَع النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم يف سفر فأصبحت يوَما قريبا  -

لقد سألتين عن عظيم " :قال ،اعدين من الناراي رسوَل هللِا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويب :فُقْلت ،منه وحنن نسري
وإنه ليسري على من يسره هللا عليه: تعبد هللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج 

: أال أدلك على أبواب اخلري: الصوم جنة، والصدقة تطفيء اخلطيئة، كما يطفئ املاء النار، وصالة قالالبيت، ُث 
يعملون { ُث  –حىت بلغ  –ُل من جوف الليل، قال: ُث تال: } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم الرج

رأس األمر اإلسالم، " :بلى اي رسوَل هللِا قال :قـُْلت :"قال: أال أخربكم برأس األمر كله وعموده وذروة سنامه
بلى اي رسوَل هللِا، قال:  :، قـُْلت"ك ذلك كلهأال أخربك مبال :وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد . ُث قال

ثكلتك أمك اي "فقال:  ؟. فُقْلت: اي نيب هللا وإان ملؤاخذون مبا نتكلم بههذا"فأخذ بلسانه، قال: كف عليك "
 ُمعاٍذ، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إال حصائد ألسنتهم" رواه الرتمذي.

وأيضا رسول هللا مل يفوت تلك اللحظات اجلميلة يف سؤال معاذ بعد  ،حابة على أمر دينهمويستفاد: حرص الص
 وحذره من املهلك من العمل. ،فبادره بسؤاالت تتضمن التعريف هبذا الدين وشريعته ،أن أثىن عليه هبذا احلرص

وهَناين عن ثالٍث: هَناين  ،الثٍ أوصاين َخليلي صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم بث: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال -
 صحيح الرتغيب والرتهيب.. عن نَقرٍة كنقرِة الدِّيِك، وإقعاٍء كإقعاِء الَكلِب، والتفاٍت كالِتفاِت الثَّعلبِ 

 أتمل كيف هذه الوصية الوجيزة اليت تضمنت هنياً وتشبيهاً ينفر ابلطبيعة البشرية عن املشبه به.
قال: أتـَْيُت رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم فُقْلُت: اي رسوَل هللِا إانَّ  نهرضي هللا ع عن أيب جري اهلجيمي -

ال حتِقَرنَّ ِمن املعروِف شيًئا ولو أْن تُفرَِغ ِمن َدلِوك يف إانِء : "قوم  ِمن أهِل الباديِة فعلِّْمنا شيًئا ينَفُعنا هللُا به فقال

 



ستسقي ولو أْن ُتكلَِّم أخاك ووجُهك إلي
ُ
َِخيلِة وال حيُِبُّها هللُا وإِن امرؤ  امل

ك وإسباَل اإلزاِر فإنَّه ِمن امل ه ُمنبِسط  وإايَّ
 .شَتمك مبا يعَلُم فيك فال تشُتْمه مبا تعَلُم فيه فإنَّ أجَره لك ووابَله على َمن قاله" رواه ابن حبان

 ويستفاد: ذكر فضيلة األمر وعقوبة النهي يف الوصية.
قال: كان الرجُل يف حياة النيب صلَّى هللُا عليه وسلَّم إذا رأى رؤاي  مارضي هللا عنهعن عبد هللا بن عمر  -

قصها على النيب صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فتمنيت أن أرى رؤاي أقصها على النيب صلَّى هللُا عليه وسلَّم، وكنُت غالما 
وسلَّم، فرأيت يف املنام: كأن ملكني أخذاين فذهبا  شااب عزاب، وكنُت أانم يف املسجد على عهد النيب صلَّى هللاُ عليه

يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرانن كقرين البئر، وإذا فيها انس قد عرفتهم، فجعلت أقول: 
: لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها يلأعوذ ابهلل من النار، أعوذ ابهلل من النار، فلقيهما ملك آخر، فقال 

قال سامل: فكان عبد  ،"نعم الرجُل عبد هللا، لو كان يصلي ابلليل: "فصة على النيب صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فقالح
 رواه البخاري. .هللا ال ينام من الليل إال قـُْليال

 فأثىن عليه وعّرض به ومل أيمره. ،ويستفاد: اجلمال واإلبداع يف إيداع الوصية يف قلب املوصى
يم األسلمي رضي هللا عنه قال: أنَّ ماعًزا أَتى النَّيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم فأقرَّ عنده أربَع عن يزيد بن نع -

 مرَّاٍت فأمر برمِجه وقال هلزَّاٍل لو سرتَته بثوِبك كان خريًا لك" صحيح الرتغيب والرتهيب.
قال: "كان خرياً  ،عمق وأدقفهي أ ،ويستفاد: ذكر فضيلة األمر واختصاصها ابملخاطب دون التلميح أحياانً 

 لك".
قلُت: لبَّيَك  ،"اي ُمعاذُ : "عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: أان َرديُف النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم فقال -

حقُّ هللِا على الِعباِد أن : "قلُت: ال، قال ،"؟هل تدري ما حقُّ هللِا على الِعبادِ " :وَسعَديَك، ُث قال ِمثَله ثالاثً 
هل تدري ما حقُّ : "قلُت: لبَّيَك وَسعَديَك، قال ،"اي ُمعاذُ : "ُث سار ساعًة، فقال ،"يَعُبدوه وال ُيشرِكوا به شيًئا

 بخاري.الالِعباِد على هللِا إذا فَعلوا ذلك: أن ال يـَُعذِّهَبم" رواه 
فيصحح  ،لى دابتهن كان أحدهم رديفه عهللا عليه وسلم على صحابته حىت وإويستفاد: حرص الرسول صلى 

 لم يستقل أحداً ومل يقتصر على زمان ومكان.ف ،عنده أصواًل يف الشريعة
عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه قال: عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "لقيُت الزجر: ومن ذلك  -

بُت رجاًل فعريتُه ِبِمه فقال يل النيبُّ فقال: إين ساب ،"أاب ذرٍّ ابلربذة وعليه ُحلَّة  وعلى ُغالِمه ُحلَّة  فسألُته عن ذلك
اي أاب ذرٍّ، أعريَته ِبِمه، إنك اْمُرو  فيك جاهلية ، إخواُنكم َخَوُلكم، جعَلهم هللُا حتَت "صلى هللا عليه وسلم: 

ُبهم، فإن كلَّفُتموهم وليُـْلِبسه مما يَلَبُس، وال ُتكلِّفوهم ما يَغلِ  ،أيدِيكم، فمن كان أخوه حتَت يِده، فْلُيطِعْمه مما أيُكلُ 
 فأعينوهم" رواه البخاري.

 ،فيك جاهلية"إنك امرؤ وقابله مبثلها " ،وأتمل كيف زجر الرسول صلى هللا عليه وسلم أاب ذر عن هذه الفعلة
 وكأهنا تعين أن اجلاهلية الزالت تسري يف عروق من افتخر وطعن يف األنساب.

 



فسمعُت من خلفي صواًت "اعلْم، أاب  ،رب غالًما يلكنُت أض:  عن عقبة بن عمرو رضي هللا عنه قال -
فقلُت: اي رسوَل هللِا! هو  ،فالتفتُّ فإذا هو رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمَ  ،مسعوٍد! هلل أقدُر عليك منك عليه"

 فقال: "أما لو مل تفعْل، للفحْتك الناُر، أو ملسَّْتك الناُر " رواه مسلم. ،ُحرٌّ لوجه هللاِ 
 فاد: احلزم يف الرتهيب فيمن ظلم وبغى واعتدى.ويست

 ضرب األةثال: -5

وقد استخدم  ،لذهن اإلنسانأقرب  مر معنويحىت ِبِبمر حمسوس أو  اً أو تشبيه ،ماثالً  املثل إما أن يكون َّنوذجاً 
َذا﴿ . قال سبحانه:األسلوب وضرب العديد من األمثالالقرآن هذا  اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍلۚ   َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس يف هََٰ

تَـُهم آِبيٍَة لَّيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن أَنُتْم ِإالَّ ُمْبِطُلونَ  َذا اْلُقْرآَن َعَلىَٰ َجَبٍل ﴿ وقال: ،]58:الروم[﴾ َولَِئن ِجئـْ َلْو أَنَزْلَنا هََٰ
ْن َخْشَيِة اَّللَِّ ۚ َوتِ  وذكرها  ،]21:احلشر[﴾ ْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ لََّرأَيـَْتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا مِّ

للوعظ والتفكر واالعتبار عرب تقريب األمور اليت قد تغيب عن ذهن املتلقي إىل ما قد يكون حاضرا يف ذهنه من 
 ،تقابالت وصياغة ذلك يف عبارات موجزةتقنه املريب واستطاع إجادة فهم املوهو أسلوب انجع إذا أ ،ته اليوميةحيا

 ملا يف املثل من بالغة يف الوعظ وقوة يف الزجر وقدرة يف اإلقناع وتقريب للفكرة وتلخيص للخربة.
 :َّناذج 
قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "مثل املؤمن كمثل شجرة  ماعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه -

فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول: هي  ،"خضراء، ال يسقط ورقها وال يتحات
، وعن شعبة: حدثنا خبيب بن عبد الرمحن عن حفص "هي النخلة"النخلة، وأان غالم شاب فاستحييت، فقال: 

فحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إيل من كذا وكذا. رواه  ،بن عاصم عن ابن عمر . . مثله
 .البخاري

وأيضًا دقة املثل ومطابقته  ،إذ مل يذكره حىت استحث أفهامهم له ،ستفاد: التشويق يف عرض رسول هللا املثلوي
 للمثل به.

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنهما قال: يف مسند اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو -
َلَكَمَثِل النَّْحَلِة َأَكَلْت طَيًِّبا َوَوَضَعْت طَيًِّبا َوَوقـََعْت فـََلْم َتْكِسر ومل  َل اْلُمْؤِمِن بَِيِدِه ِإنَّ َمثَ  حُمَمٍَّد  "َوالَِّذي نـَْفُس 

 أمحد شاكر. تـُْفِسد". صححه
 وسالمة اخللق منه. ،يف األخذ والعطاء ،وأتمل كيف كان هذا املثل يف تعزيز الطيب يف املؤمن

النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ألن جيلَس أحدُكم على مجرٍة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: عن  -
 فُتحرَق ثيابَه، فتخُلَص إىل جلِده، خري  له من أن جيلَس على قرٍب" رواه مسلم.

 



وأشرك فيه  ،ولكن أتى ابلنهي على هيئة اإلخبار ،وأتمل كيف لوكان إرشادًا جافًا فقال: ال جتلس على القرب
فكأن املتلقي يشعر حبرارة اجلمرة عند وضع طرف قدمه على القرب فينزعها  ،النفساإلحساس الذي هو جزء من 

 مباشرة.
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "مثُل املؤمِن الذي يقرأ  -

ال ريَح هلا وطعُمها  رُأ القرآَن مثُل التَّمرةِ ومثُل املؤمِن الذي ال يق ،رحُيها طيِّب  وطعُمها طيِّب   القرآَن مثُل األتُرجَّةِ 
ومثُل املنافِق الذي ال يقرأ القرآَن كمثِل  ،رحُيها طيِّب  وطعُمها ُمرٌّ  ومثُل املنافِق الذي يقرأ القرآَن مثُل الرَّحيانةِ  ،حلو  

 سلم.ليس هلا ريح  وطعُمها ُمرٌّ. ويف روايٍة: ) بدل املنافق ( الفاجِر" رواه م احلْنظَلةِ 
وكيف تتعلق أحاسيس املتلقي من ذوق  ،املؤمن واملنافقسواء وأتمل: هذه األمثال البليغة لقارئ القرآن وهاجره 

ومتنعه من التوقف ألنه يسرتجع من أحاسيسه األترجة  ،فينتابه قشعريرة تدفعه لالمتثال ،وشم بذكر هذا املثل
إذ املثل اهلدف منه التقريب ال  ،ا من وسط ما يتعارفون إليهوأتمل واقعيتها وحضوره ،والتمرة والرحيانة واحلنظلة

  اإلعجاز.
ومثُل اجلليِس الصاحِل  "..عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: و  -

الِكرِي، أصابك من ) رحِيه ( ومثُل اجلليِس السوِء كمثِل صاحِب  -كمثِل صاحِب املسِك إن مل ُيِصْبك منه شيء  
 إن مل ُيِصْبك من سواِده؛ أصابك من ُدخانِه" صحيح الرتغيب.

وكيف أن رسول هللا قارب بني  ،وهذا تشبيه آخر يف سبيل الوصية ابجلليس الصاحل والتحذير من جليس السوء
ما أبني وينفر من السيء وخبثه. فاختار هل ،حىت أن املتلقي يشعر بزكّي الصاحل وطيبه ،املعىن احلسي واملعنوي

 واحلس. لوصف وأحضره يف النفس والعقلا
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " إَّنا مثلي ومثُل ما بعثين  -

ئفة  هللُا به، كمثِل رجٍل أتى قوًما فقال: اي قوم إين رأيُت اجليَش بعيين، وإين أان النذيُر العرايُن، فالنجاَء، فأطاعه طا
ّبْت طائفة  منهم فأصبحوا مكاهَنم، فصبَّحهُم اجليُش فأهلكهم  من قوِمه فأْدجلوا، فانطلقوا على مهِلهم فنجوا، وكذَّ

" رواه  .واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعين فاتَّبَع ما جئُت به، ومثل من عصاين وكذب مبا جئُت به من احلقِّ
 البخاري.

عند العرب أن وأصله  ،تجابة ألمر هللا ورسوله مبفهوم )النذير العراين(ويستفاد: كيف حث رسول هللا على االس
وورد أهنا قصة  ،لباسه حتذيراً  الرجل إذا رأى غارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه أيتيهم حمذرًا صارخًا يتجرد من

 أيضّا مل يكتف ُث ،العتيق فهومفانظر كيف استطاع رسول هللا تقريب ذلك املعىن يف النفوس هبذا امل ،ألحدهم
"فأطاعه طائفة  من قوِمه فأْدجلوا، فانطلقوا على مهِلهم  :بل كان ذلك أثنائه ،بذكر املثل دون إرشاد وتوجيه

"فذلك مثل من أطاعين فاتَّبَع ما جئُت به، ومثل من عصاين وكذب مبا جئُت به من  :وكذلك خامتته ،فنجوا"
."  احلقِّ

 



ن عباس قال: أنَّ رجاًل سأَل النَّيبَّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم فقاَل: اي عن عبيد هللا بن عباس أو الفضل اب -
، إنَّ أيب أدرََكُه اإلسالُم َوهَو شيخ  كبري  ال يثُبُت على راحلِتِه، أفأحجُّ عنهُ  أرأيَت لو كاَن َعليِه "قاَل:  ؟رسوَل اَّللَِّ

 .شاكر أمحدد وصححه أمحرواه  ".فاحُجْج َعن أبيكَ "َل: قاَل: نَعم، قا "دين ، َفقضيَتُه عنُه، َأكاَن جَيزيِه؟
هل سيعود ذلك الرجل مبثل القناعة اليت تلقاها وتلقيناها  ،وأتمل كيف لو قال له رسول هللا: نعم. واكتفى بذلك

فعاد ذلك الرجل ال يعوقه عن أن حيج عن أبيه شيئًا بعد أن وقر يف قلبه  ،من بعده حني ضرب رسول هللا املثل
 وصار أوضح من عني الشمس. ،لك املعىنذ
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يف نفس املرتيب فهو يكتسب  ابلغاً  ثر أتثرياً ؤ وي ،وإثبااًت للحقائق أتثرياً تعليمًا وساليب هذا األسلوب من أجود األ 
ملفاهيم يف وتتميز بتنوع ا ،وقع حتت حاسيت السمع والبصر فأوصله مرحلة اليقني وهو أعلى مراتب التعلم مفهوماً 

على  إجادة هذه الوسيلة مؤشرو  وتفتح ابب احلوار. ،أيضاً  يف اجلانب العباديو ابب العقيدة واآلداب واألخالق 
 نزول القرآن جتده أتى منجماً كيفية النظر يف  ومن خالل لواقع ما تعلمه من معارف وعلوم.  معرفة املريب وإدراكه

لعلم هللا يف  ولكن ؛على رسول هللا مجلة واحدة نزوله  أن يكونكان يف قدرة هللاوقد   ،على الوقائع واألحداث
الدروس والتوجيهات منه  أتخذو ،أكثرأهنا تدرك ما عايشته ب وموافقته للطبيعة اإلنسانية يف بالغة هذا األسلو 
ِلَك لِنُـثـَبَِّت ِبِه فـَُؤاَدَك   َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مجُْ ﴿ قال سبحانه: ،ِبجود ما يكون َلًة َواِحَدًة ۚ َكذََٰ
أو غري  ن رسول هللا يغتنم فرصة األحداث اليت تقتضي توجيها أو درساً فإ وأيضاً  ،]32:الفرقان[﴾ َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِياًل 

والرجوع إىل املصادر  واحلكم ابلقرائن ،ويراعى فيها أن يشارك املرتيب برأيه وأن تربط النتائج ابملقدمات ذلك.
فمثال عند نزول  يف نفس املرتيب أو مجاعة املرتبني.له أثر إجيايب ابلواقع ومبقاصد الشريعة  ربطهاوكذلك  ،األصيلة

وعند  العبادة.يدعو جلانب جانب اآلداب. وعند األذان ربز الغيث يعزز جانب العقيدة. وعندما يعطس أحدهم ي
 وهكذا. ،انب املعريف والعقدي والعبادياجل قد جيتمع فيهم عاشوراء ويو  األخالق.يعظم جانب الغيبة 
 :َّناذج 
قال: أنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم مرَّ ابلسوِق، داخاًل من  ماعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه -

" أيكم حيبُّ أنَّ هذا لُه  :قال ُث ،فتناوَله فأخذ ِبذنِه فمرَّ جبدٍي أسكَّ ميتٍ  ،بعِض العاليِة، والناُس كنفْتهُ 
قالوا: وهللِا! لو كان حيًّا، كان  ،"؟أحتبون أنَُّه لكم" :وما نصنُع بِه؟ قال فقالوا: ما حنبُّ أنَُّه لنا بشٍيء ،"؟بدرهمٍ 

؟ ،ألنَُّه أسكُّ  عيًبا فيهِ   .ايٍة: مبثِله. ويف رو "فوهللِا! للدنيا أهوُن على هللِا، من هذا عليكم: "فقال ،فكيف وهو ميت 
: فلو كان حيًّا كان هذا السََّكُك بِه عيًبا  .رواه مسلم .غرَي أنَّ يف حديِث الثقفيِّ

 



وصف وكيف أن رسول هللا أبلغ يف  ،فتأمل كم مر أحدان على مثل ذلك وكم فاته الكثري من صنع ذلك احلدث
وحنن  ،داث جسام ومتر مرور الكرامفكيف يضيع على املريب أح ،مبوقف عارض عفوي ،الدنيا وهواهنا عند هللا

 بل ابملعايشة والقدوة والتوجيه املباشر وهكذا. ،نعلم أن الرتبية ال تكون يف املنرب والكتاب
زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت: كان النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم رضي هللا عنها بن حيي  صفيةعن  -

وكان بيُتها يف داِر  ،"ال تعَجلي حىت أنصِرَف مَعك" :، فقال لصفيَة بنِت ُحَييٍّ يف املسجِد، وِعنَده أزواُجه، فُرْحنَ 
 أسامَة، فخرَج النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم مَعها، فلِقَيه رجالِن من األنصاِر، فنَظرا إىل النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم ُث

: قاال: سبحاَن هللِا اي رسوَل هللِا، قال ،"تعالَيا، إهنا صفيُة بنُت ُحَييٍّ " :أجازا، وقال هلما النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم
 رواه البخاري. ."إن الشيطاَن جَيري من اإلنساِن جَمرى الدِم، وإين َخشيُت أن يُلِقَي يف أنفِسكما شيًئا"

ولكن مل يكن  ،ف يؤز وينزغوأتمل رسول هللا مل يرتك هذان الصحابيان يذهبا دون أن خيربمها حبقيقة الشيطان وكي
 ذلك إال بعد حدث عايشوه فكان أكثر أتثرياً.

يعين  -عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: كنا ِعنَد النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فنظر إىل القمِر ليلًة  -
يف رؤيِتِه، فإِن اسَتَطعُتم أْن ال تُغلبوا عَلى إنكم ستَـَروَن َربَُّكم، كما تَروَن هذا القمَر، ال ُتضامُّوَن "فقال:  -الَبْدَر 

 .﴾َوَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك قَـْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل الُغُروبِ : ﴿ُث قرأ ،"صالٍة قبل طُلوِع الشمِس وقبل ُغروهِبا فافَعلوا
 رواه البخاري.

فأخربهم حبقيقة رؤية هللا  ،شادًا عظيمنيويستفاد: كيف استطاع رسول هللا أن أيخذ من مشهد البدر إخبارًا وإر 
وتتسامى مهجهم للقاء رهبم وهو راض  ،فتنتعش نفوس املؤمن لذلك اليوم ،وأهنم سريون هللا كمثل ما يرون القمر

الذكاء النبوي فتأمل  ،ُث يعقبه مباشرة إبرشاد للحفاظ على الفرائض سيما الفجر والعصر ،عنهم غري غضبان
 ألحداث.يف استثمار اوالعمق 

عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قِدَم على النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم َسيب ، فإذا امرأة  من السيِب  -
 قد حتُلُب َثدَيها َتسقي، إذا وجَدْت صبيًّا يف السيِب أخَذْته، فألصَقْته بَبطِنها وأرضَعْته، فقال لنا النيبُّ صلَّى هللُا عليه

َّللَُّ أرَحُم بعباِده من  : ". قُلنا: ال، وهي تقِدُر على أن ال تطَرَحه، فقال "هذه طارَحًة ولَدها يف النارِ  أتَرونَ " :وسلَّم
 رواه البخاري. .هذه بوَلِدها"

هذا احلدث العارض واملشهد العفوي كان سببًا يف التنبيه لصفة الرمحة هلل تبارك وتعاىل. وكيف هي املشاهد يف 
وتعريفهم برمحة  ،هل كانت سبياًل يف دعوة العباد لرهبم ،متتلئ آبايت الرمحة واللطف الرابين يومنا وليلتنا وهي

 خالقهم؟ فيحسنوا الظن برهبم.
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فاحلوار يفتح اآلفاق للمرتيب ِبن يعرب عما يف نفسه ويطرح ما  ،وهي من أكثر األساليب اليت تالئم ما حنن بصدده 
ومن ُث يكون أكثر  ،لشعوره وأفكاره وسلوكياته منه وتفهماً  وجيعل املريب أكثر قرابً  ،لديه ويناقش ما يعرتض عنده

هي أساس التوجيه فتنشأ الثقة اليت  ،ملنهج اخلطاب معه واختيار األسلوب املناسب معه يف التوجيه والتعليم حتديداً 
والقرآن الكرمي مليء مبثل هذا األسلوب النافع وكذا كان اجملتمع الرسايل  ،وتعزز الصلة بني املتحاورين ،القيمي

َن اَّللَِّ لِنَت هَلُْم   َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ  ،سموالهذا يعيشون هذا الرقي و  وا قال سبحانه: ﴿فَِبَما َرمْحٍَة مِّ
ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر   فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ  ﴾  ۚ ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ ِمْن َحْوِلَك   َفاْعُف َعنـْ

ولكنها  ،الصحابة وكان اخلروج نتيجة مشورة ،ونزلت بعد الغزوة اليت نيل من املسلمني فيها ،]159:آل عمران[
 نزلت اآلية الستقرار وإقرار بقاء هذا املبدأ وهو األهم من أي فوز حلظي؛ ألنه يعىن بفوز املبدأ وصناعة اإلنسان.

وال مينع أن يطرح املرتيب ما  ،على األحكام القطعية جمرئً  ،للشبهات للمسلمات قائداً  ويراعى فيه أال يكن مصادماً 
 .نصب عني احلوار دائماً وضوعات هذه امللكن أال تكن  ،لديه
 :َّناذج 
الباهلي رضي هللا عنه قال: إنَّ فىًت شاابًّ أتى النيبَّ صلَّى هللُا عليِه وسلََّم فقال: اي رسوَل هللِا  أمامةعن أيب  -

َأحُتبُّه "قال: فدان منه قريًبا قال: فجلس  "ادنُهْ "ائذْن يل ابلّزان فأقبل القوُم عليه فزَجروه وقالوا: َمْه َمْه فقال: 
َك؟ قال: ال وهللِا اي  ،"قال: أفُتحبُّه البنِتك ،وال الناُس حُيبونَه ألُمهاهِتم"قال:  ،قال: ال وهللِا جعلين هللُا فداَءك "أِلُمِّ

 هللاُ قال: ال وهللِا جعلين ،"قال: أفُتحبُّه أُلخِتك ،وال الناُس حُيبونَه لبناهِتم"قال:  ،رسوَل هللِا جعلين هللُا فداَءك
وال النَّاُس "قال:  ،قال: ال وهللِا جعلين هللاُ فداَءكَ  ،"قال: أَفُتحبُّه لعمَِّتك ،وال الناُس حُيبونَه أَلَخواهِتم: "قال ،فداَءك

قال:  ،"موال النَّاُس حيبونَه خلاالهتِ "قال:  ،قال: ال وهللِا جعلين هللُا فداَءكَ  ،"قال: أفُتحبُّه خلالِتك ،حُيبُّونَه لعمَّاهِتم
ْن فْرَجُه فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفُت إىل شيءٍ "فوضع يَده عليه وقال:  ْر قلَبه وحصِّ " اللهمَّ اغفْر ذنَبه وطهِّ

 السلسلة الصحيحة.
وكيف استخدم رسول هللا  ،ومع ذلك كان العالج عرب احلوار ال غري ،وأتمل مبا أتى به الفىت من أمر عظيم منكر

بل طرح تساؤالت مل يكن بد من اإلجابة  ،ريقة وأعمق معىن دون جدال عقيم وصراخ سقيمهذا احلوار ِبيسر ط
 فكانت السبيل لوقف هيجان الشهوة والتفكري اخلاطئ. ،عنها إال بـ)ال(

قال ابن إسحاق: فُحدثت عن رجال من بين سلمة، أهنم ذكروا: أن احلباب بن املنذر بن اجلموح قال:  -
املنزل، أمنزال أنزلكه هللا ليس لنا أن نتقدمه، وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب  اي رسول هللا، أرأيت هذا

، فقال: اي رسول هللا، فإن هذا ليس مبنزل، فاهنض ابلناس حىت "بل هو الرأي واحلرب واملكيدة"واملكيدة؟ قال: 
يه حوضا فنملؤه ماء، ُث نقاتل القوم، أنيت أدىن ماء من القوم، فننزله، ُث نـَُغوِّر ما وراءه من القلب، ُث نبين عل

 



فنشرب وال يشربون؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لقد أشرت ابلرأي. فنهض رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ومن معه من الناس، فسار حىت إذا أتى أدىن ماء من القوم نزل عليه، ُث أمر ابلقلب فغورت، وبىن حوضا 

 ليه، فُملىء ماء، ُث قذفوا فيه اآلنية.على الَقليب الذي نزل ع
وكأنه يستحضر  ،ويستفاد: كيف أن الصحايب ابدر رسول هللا هبذا الرأي بعد أن سأله أهذا املنزل أنزلك هللا إايه

أم هذا املنزل خيضع  ،موقف القصواء ملا قال رسول هللا "دعوها فإهنا مأمورة" يفموقفًا ليس ابلبعيد من ذكراهم 
حىت  ،واحلقيقة أهنم ما إن عاشروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فكان املنزل للرأي واملشورة ،شورةللرأي وامل

وإال ملا اجرتأ  ،وأيضًا يعلمون مثة أمور ال نزاع فيها ،علموا حقيقًة أساس احلوار وتقليب اآلراء واملشورة يف حياته
 غري املنازع فيها. على هذه املبادرة بعد أن علم أن ذلك مل يكن من األمور
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االختالف  ،االختالف يف الفهوم ،وهي االختالف يف األذواق ،ا األسلوب يراعي سنة هللا جل وعال يف خلقههذ
على متييز املرتبني حبسب املعطيات  وإذا ما كان املريب قادراً  ،االختالف يف اإلدراك وغري ذلكوأيضًا  ،يف القدرات
سواسية  واوال يكون ،استطاع أن يصل إىل سويداء قلوهبم وأن مييز احتياجاهتم حىت يف ما يسألون ويطلبونالسابقة 

عمقًا يف الفهم واستيعاابً  ه أكثريف اجلانب التوجيهي الفردي مما جيعل وهذا يفيد كثرياً  ،يف نظرته وحسابه هلم
 وإدراكاً.
 :َّناذج 
، أيُّ الصََّدقِة أفضلُ أنَُّه  ،رضي هللا عنه عن أيب ُهَرْيرةَ  - وابدأ مبن  ،ُجْهُد املقلِّ "قاَل:  ؟قاَل: اي رسوَل اَّللَِّ

 .تعوُل" رواه ابو داود وصححه األلباين
أتدروَن أيُّ الصَّدقِة ": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قالرضي هللا عنه عن عبد هللا بن مسعود  -

ابَِّة أو لنَب الشَّاِة أو : "قالَ  ،اَّللَُّ ورسولُُه أعلمُ  :قالوا ؟"أفضلُ  املنيحُة أن مينَح ] أحدُكم [ أخاُه الدِّرهَم أو ظهَر الدَّ
 .جممع الزوائد .لنَب البقر"

سْقُي املاِء" رواه النسائي "قال:  ؟أيُّ الصدقِة أفضلُ  !قال: اي رسوَل هللاِ  رضي هللا عنه عن سعد بن عبادة -
 وصححه األلباين.

كلُّ خَمموِم القلِب "قال:  ؟قال: قيل: اي رسوَل هللِا أيُّ النَّاِس أفضلُ  مامرو رضي هللا عنهعن عبد هللا بن ع -
هو التَّقيُّ النَّقيُّ ال إَُث فيه وال بَغَي، وال "قال:  ؟فما خَمموُم القلبِ  ،َصدوُق اللِّساِن نعرِفُه :. قالوا "َصدوُق اللِّسانِ 

 الرتهيب.ِغلَّ، وال حَسَد" صحيح الرتغيب و 
. " ال َتغَضبْ  : "قال ،أَوِصين" :أنَّ رجاًل قال للنيبِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: -

 . رواه البخاري." ال َتغَضبْ  : "قال ،فردَّد ِمرارًا

 



قوال ال أسأل  قل يل يف اإلسالم ،قال: قلت: اي رسول هللا رضي هللا عنه عن سفيان بن عبد هللا الثقفي -
 قل آمنت ابهلل فاستقم" رواه مسلم."قال:  -وىف حديث أىب أسامة غريك  -عنه أحدا بعدك 

جاء أعرابيَّاِن إىل النَّيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم فقال أَحُدمها: اي : عن عبد هللا بن بسر رضي هللا عنه قال -
 .ماجه وصححه األلباين ُل لساُنَك َرْطًبا ِمن ِذْكِر هللِا" رواه ابنال يزا: "قال ،رسوَل هللِا أخربْين ِبمٍر أتشبَُّث به

 ،أنَّ رجاًل سَأل النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: أيُّ اإلسالِم خري ؟: قال ماعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه -
 رواه البخاري.ُتطِعُم الطعاَم، وَتقَرأُ السالَم، على َمن عَرفَت، وعلى َمن مل َتعِرْف"  : "قال
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: سألُت رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم، قـُْلت: اي رسوَل هللِا،  -

 :قال ،؟قلُت: ُث أيٌّ  ُ ،"ُث ِبرُّ الواِلَدينِ : "قال ،؟قلُت: ُث أيٌّ  ،"الصالُة عَلى ميقاهِتا: "قال ،أيُّ العمِل أفَضُل؟
 رواه البخاري. .فسكتُّ عن رسوِل اَّللَِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَم، ولِو استَـَزدتُُه لزاَدين ،"ِل اَّللَِّ اجِلهاُد يف َسبي"
أمِسْك عليَك لساَنَك،  : "قال ؟عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: قلُت اي رسوَل هللِا ما النَّجاةُ  -

 وليسْعَك بيُتك، وابِك على خطيئِتَك" رواه الرتمذي.
"اتَِّق اَّللََّ حيُثما كنَت وأتبِع  :ذرٍّ َرِضَي اَّللَُّ تعاىل عنُه قاَل: قاَل يل رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلَّمَ عن أيب  -

 صحيح اجلامع.السَّيِّئَة احلسنَة متُحها وخاِلِق النَّاَس خبلٍق حسٍن" 
ى هللُا عليه وسلَّم فاستأذنُه يف اجلهاد، جاء رجل  إىل النيبِّ صلَّ : قال ماعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه -

 . رواه البخاري."َفِفيِهما َفجاِهدْ : "قال: نعم، قال ،"أَحيٌّ واِلداكَ  " :فقال
فقال: "إذا أردت أن يلني قلبك فأطعم املسكني  ،سأله صلى هللا عليه وسلم آخر فشكا له قسوة قلبهو  -

 رواه أمحد. وامسح رأس اليتيم"
: كنَّا عنَد النَّيبِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم فجاَء شابٌّ فقاَل اي ما قالمرو رضي هللا عنهعبد هللا بن ععن  -

فنظَر بعُضنا  ،"نَعم" :أقبُِّل وَأان صائم  قالَ  :فقاَل اي رسوَل اَّللَِّ  ،فجاَء شيخ   ،"ال" :رسوَل اَّللَِّ أقبُِّل وَأان صائم  فقالَ 
قد َعِلْمُت نظَر بعِضُكم إىل بَعٍض إنَّ الشَّيَخ ميِلُك نفَسُه". رواه " :ى اَّللَُّ عليِه وسلَّمَ إىل بَعٍض فقاَل رسوُل اَّللَِّ صلَّ 

 شاكر. أمحدوصححه  أمحد
وهو به أقوم  ،كل خماطب مبا هو أليق بهأنه أخرب   واحلاصل يف اختالف جواابت النيب صلى هللا عليه وسلم هو

والغين  ،أفضل األعمال يف حقه اجلهاد؛ فإنه أفضل من ختلِّية للعبادةفالشجاع  ،ونفعه فيه أكثر ،وإليه أرغب
وكذلك يف التفريق بني الشاب  ،ومن والديه أحياء وهم يف حاجته ليس كغريه ،أفضل األعمال يف حقه الصدقة

 وكذلك ما ،أو العكس ،وهكذا فلم يكونوا كلهم حيملون على نشاط األقوى أو مهة األفضل ،وغري ذلك والشيخ
وال يؤتى ذلك إال حصيف إبخوانه عامل  ،ولذا تباينت الردود لتباين األشخاص ،يليق بفالن ال يعمم على البقية

 هبم وِبحواهلم. 
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 بؤرة الشعورفيكون املوضوع  ،ة حنو مثري أو أكثر من املثرياتتوجيه الطاقة العقليإذ فيه  هذا األسلوب مفيد جداً  
كسب و  ،إاثرة عنصر التحديو  ،وأيضا فيه حصر الفكر واحلواس ،نما تظل املثريات على هامش الشعوربي والوعي
 .بشكل واضح وابرز املعلومة
 :َّناذج 
يف اإلنساِن ِستوَن و ثالمُثَِئِة : "قال الرسول صلى هللا عليه وسلمقال:  عن بريدة بن احلصيب األسلمي -

النَُّخاَعُة يف "قال:  ،؟قالوا: فَمْن يطيُق ذلَك اي رسوَل هللاِ  ،"لِّ َمْفِصٍل صدقةً َمْفِصٍل، َفعليِه أْن يـََتَصدََّق عن ك
يِه َعِن الطَّرِيِق، فإْن مْل تـَْقِدْر، فـَرَْكَعَتا الضَُّحى جُتزِي َعْنَك"  حيح الرتغيب.ص .املسجِد َتْدِفُنها، و الشَّْيُء تـَُنحِّ

وكان يف هذا  ،م انتباه الصحابة حني ابتدأ حديثه بذكر عدد املفاصلويستفاد: كيف أاثر النيب صلى هللا عليه وسل
 لفت لالنتباه ومن ُث ارشدهم إىل أمهية الصدقة على كل مفصل.

قالوا: املفِلُس فينا " عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "أتدرون ما املفِلُس؟ -
إنَّ املفلَس من أمَّيت، أييت يوَم القيامِة بصالٍة وصياٍم وزكاٍة، وأييت قد شتم هذا، "فقال:  ،من ال درهَم له وال متاعَ 

فإن  ،فُيعَطى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه ،وقذف هذا، وأكل ماَل هذا، وسفك دَم هذا، وضرب هذا
 يف النَّاِر" رواه مسلم. ُثَّ طُرِح ،فَِنَيْت حسناتُه، قبل أن يقضَي ما عليه، أخذ من خطاايهم فطُرِحت عليه

وقد كان سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم  ،أن السؤال عادة ما يثري االنتباه وحيفز الذهن وجيذب احلضور ويستفاد:
 وهذا من حسن التعليم. ،غري أنه مل أيِت ابجلواب حىت استمع هلم ،لكنه يريد جواابً أخر ،عن أمر معروف بدهياً 

: عنه قال: أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له عن أيب الدرداء رضي هللا -
أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك" "

 .. أخرجه الطرباين وصححه األلباين
 عليه وسلم حىت أاثر الدافعية لديه ملعرفة الدواء فلم جيبه صلى هللا ،وأتمل حني جاء هذا الرجل يشتكي قسوة قلبه

 فقال: "أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك؟". ،املناسب له
أَترَضوَن أن تكونوا رُبَُع أهِل ": كنا مَع النيبِّ يف قـُبٍَّة، فقال:  عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال -

أَترَضون أن تكونوا َشطَر أهِل ": نعم، قال: قُلنا ،"َث أهِل اجلنةِ أَترَضون أن تكونوا ثـُلُ  ":قُلنا: نعم، قال ،"اجلنةِ 
والذي نفُس حممٍد بيِده، إين ألرجو أن تكونوا ِنصَف أهِل اجلنِة، وذلك أن اجلنَة ال : "نعم، قال :قُلنا ،"اجلنةِ 

رِك إال كالشعرِة البيضاِء يف جلدِ  الثَّوِر األسوِد، أو كالشعرِة السوداِء  َيدُخُلها إال نفس  مسلمة ، وما أنتم يف أهِل الشِّ
 رواه البخاري." يف جلِد الثَّوِر األمحرِ 

 



ويظهر يف هذا احلديث كيف استطاع النيب صلى هللا عليه وسلم أن جيذب انتباه من معه بتلك االستفهامات 
 املشجعة ملا وراءها.

 :يه وسلم أليب ذرٍّ حنَي َغَرَبِت الشمسُ قال النيبُّ صلى هللا عل عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه قال: -
فإهنا َتْذَهُب حىت َتْسُجَد حتَت العرِش، فَتْسَتْأِذَن فيُـْؤَذَن هلا، "قال:  ،قلُت: هللُا ورسولُه أعلمُ  ،؟"تدري أيَن َتْذَهبُ "

 فَتْطُلُع ِمن َمْغرهِبا، ،ِمن حيث ِجْئتِ  ويُوِشُك أن َتْسُجَد فال يـُْقَبَل منها، وُتْسَتْأَذَن فال يـُْؤَذَن هلا، يُقاُل هلا: ارجعي
 والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم" رواه البخاري."فذلك قولُه تعاىل: 

حني  ،ذاخ من اآلية الكرمية ِبسلوب جاذب أوأتمل كيف استطاع النيب صلى هللا عليه وسلم أن يغرس هذا املعىن
رة الدافعية لديه لكن حفز املتلقي وإاث ،ستطيع أن أييت هبا بال سؤالوي ،سأل عن الشمس "تدري أين تذهب؟"

 تربو أمهية.
قالوا: هللاُ  ،"أتدرون ما الغيبُة؟" قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: -

إن كان فيه ما تقوُل، "قال:  ،، قيل: أفرأيَت إن كان يف أخي ما أقوُل؟"ذكُرَك أخاَك مبا يكرهُ "قال:  ،ورسولُه أعلمُ 
 وإن مل يكْن فيه فقد هبتَّه" رواه مسلم. ،فقد اغتبَته

 ويوضح هذا املثال كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهم عن الغيبة بعد أن سأهلم ُث أجاهبم. 
م، إذ طلع عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يو  -

حىت جلس إىل  ،وال يعرفه منا أحد ،ال يرى عليه أثر السفر ،شديد سواد الشعر ،علينا رجل شديد بياض الثياب
وقال: اي حممد! أخربين عن  ،ووضع كفيه على فخذيه ،فاسند ركبتيه إىل ركبتيه ،النيب صلى هللا عليه وسلم

م أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا صلى اإلسال: "فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اإلسالم
 ،إن استطعت إليه سبيال" قال: صدقت وحتج البيت ،وتصوم رمضان ،وتؤيت الزكاة ،وتقيم الصالة ،هللا عليه وسلم

يوم أن تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وال: "قال ،قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخربين عن اإلميان
 ،أن تعبد هللا كأنك تراه: "قال ،قال: فأخربين عن اإلحسان ،قال: صدقت ،"وتؤمن ابلقدر خريه وشره ،اآلخر

قال: فأخربين  ،ما املسؤول عنها ِبعلم من السائل": "قال ،قال: فأخربين عن الساعة ،"فإن مل تكن تراه، فإنه يراك
قال ُث  ،"يتطاولون يف البنيان فاة العراة العالة رعاء الشاءأن ترى احلو  ،أن تلد األمة ربتها: "قال ،عن أمارهتا

فإنه جربيل أاتكم : "قال ،قلت: هللا ورسوله أعلم ،"اي عمر! أتدري من السائل؟: "ُث قال يل ،فلبثت مليا ،انطلق
  يعلمكم دينكم". رواه مسلم.

أن هذا التعليم   ،كم يعلمكم دينكم"ويستفاد من هذا احلديث العظيم: وقد قال رسول هللا عنه "فإنه جربيل أات
وهو يف أصول  ،كانت وسيلته هو السؤال واالستفهام واحلوار املليء بلفت االنتباه ورفع مستوى احلافزية يف التعلم

 فكيف مبا دوهنا؟ ،اإلسالم

 



 ،َل رجل  فصلَّىعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "أنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم دخَل املسجَد، فدخ -
، فإنََّك مل ُتَصلِّ "فسلََّم على النيبِّ صلَّى هللُا عليِه وسلََّم فـََردَّ، وقال:  ى، ُث جاَء، صلّ فرجَع ُيصلِّي كما  ،"ارجْع َفَصلِّ

، ما ثالاًث، فقال: والذي ب "ارجْع فَصلِّ فإنََّك مل ُتَصلِّ ": فسلََّم على النيبِّ صلَّى هللُا عليِه وسلََّم، فقال عَثَك ابحلقِّ
ْ، ُث اقرْأ ما تيسََّر معَك من القرآِن، ُث ارَْكْع حىت تطمِئنَّ ": ُأْحِسُن غريَُه، فَعلِّْميِن؟ فقال إذا قمَت إىل الصالِة فَكربِّ

يف راكًعا، ُث ارفْع حىت تعتدَل قائًما، ُث اسُجْد حىت تطمِئنَّ ساجًدا، ُث ارفْع حىت تطمِئنَّ جالًسا، وافعْل ذلَك 
 صالِتَك ُكلَِّها" رواه البخاري. 

واجلواب: لو وجهه مباشرة ملا ميكن أن حيرص على  ،ويستفاد: أن قائاًل قد يقول: وملا مل يوجهه رسول هللا مباشرة
وأاثر  ،احلرص الذي حرصه بعد أن أمره الرسول صلى هللا عليه وسلم ابإلعادة "ارجع فصل" ،تصحيح صالته

بعد كل مرة وهو يقول: "فإنك مل تصل" فصار يقلب ذهنه مينة ويسرة كيف أنه مل يصل مع  عنده استفهاماً عظيماً 
أتى وهو  ،ة الشديدة يف الصالة بشكل صحيححىت أنه أتى بعد ذلك حني وصل به احلال والرغب ،أنه صلى

، ما ُأْحِسُن غريَُه، فَعلِّْميِن   ".صادق الطلب راغب العلم قائاًل: " والذي بعَثَك ابحلقِّ
 ومن ذلك التأكيد ابلقسم:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "والَّذي نَفسي بيِدِه! ال َتدُخلوَن  -
 اجلنََّة حىتَّ تُؤِمنوا" رواه مسلم.

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي بيده! ال يؤمن عبد  -
 حىت حيب جلاره ) أو قال ألخيه ( ما حيب لنفسه" رواه مسلم.

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "واَّللَّ ال يؤِمُن، واَّللَّ ال يؤمُن، واَّللَّ  -
؟ قاَل:  ،"ال يؤمنُ   الَّذي ال أيمُن جارُه بوائَقه" رواه البخاري."قيَل: ومن اي رسوَل اَّللَّ

ورسول هللا استخدم  ،ويستفاد: أن أسلوب القسم بليغ عظيم يصل للقلب؛ إذ ال يقسم اإلنسان عادة إال ليصدق
 ذلك حافزاً انتباه من معه ملا سوف يقسم عليه حلقيقته وأمهيته.

 :التشاركي  اجلماعي  األعمالأسلوب  -10

وقد راعت الشريعة ضوابط  ،إال مع اجلماعة هذه الشريعة قد ال تصل إىل إدراك اإلنسان أورثتهامثة معاين عظيمة 
نك جتد الرسول عليه الصالة والسالم ويكفيك أ ،يها من اآلداب واألخالقسس ذلك مبا فالعمل مع اجلماعة وأ  

وإذا أراد املريب على سبيل املثال  ،الغزوات واألعمال التشاركيةومل تفته جل  ،يف جل املشاهد مع صحابته حاضراً 
أو على األقل بشكل أجود وأعمق إال بدخوله  الجتهاد واحرتام الوقت فقد ال يكون ذلك متاحاً غرس اجلد أو ا

 الضوابط والتعليمات وعليهم يكون ضمن فريق عملهم الذي تكون عليهمن ُث و  ،معهم يف صميم العمل التنفيذي
 .بشكٍل متساوٍ 

 



 :َّناذج 
، ِمْن َحِديثِ  - رَِكَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِحَلَتُه،  عنه قال: عروة بن الزبري رضي هللا يف اْلُبَخارِيِّ

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى فـَبَـرََكْت ِعْنَد َمْسِجِدِه، وََكاَن ِمْرَبًدا ِلَسْهٍل َوُسَهْيٍل ُغالَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف ِحْجِر َأْسَعَد ْبِن ُزرَاَرةَ 
، ُُثَّ َدَعا اْلُغالَمنْيِ َفَساَوَمُهَما اِبْلِمْرَبِد لِيَـتَِّخَذُه "َوَسلََّم ِحنَي بـَرََكْت رَاِحَلُتُه: " َهَذا ِإْن َشاَء اَّللَُّ اْلَمْنزِلُ  اَّللَُّ َعَلْيهِ 

، ُُثَّ بـََناُه َمْسِجًدا ُقُل َمَعُهُم َوَطِفَق َرُسوُل اَّللَِّ  ،َمْسِجًدا، فـََقاال: َبْل نـََهُبُه َلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـْ
ُقلُ  بَـْر َهَذا أَبـَرُّ َربَـَّنا َوَأْطِهْر": "اللَّنِبَ يف بَِنائِِه، َويـَُقوُل َوُهَو يـَنـْ اللَُّهمَّ ِإنَّ اأَلْجَر َأْجُر : "َويـَُقولُ  ،َهَذا احلَِْماُل ال مِحَاُل َخيـْ

 ".َواْلُمَهاِجَرةِ  اآلِخَرِة فَاْرَحِم األَْنَصارَ 
فلو حاضر  ،بل وكان يدعو هلم وحيفزهم ،ويستفاد: كيف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاركهم النقل والبناء

 اإلنسان ألف حماضرة عن أمهية التعاون ال تزن مشاركة واحدة يف جمموعة عمل.
عليه وسلم وأصحابه اخلندق أصاهبم  قال: ملا حفر النيب صلى هللا مارضي هللا عنهبن عبد هللا عن جابر  -

 رواه أمحد. جهد شديد حىت ربط النيب صلى هللا عليه وسلم على بطنه حجراً من اجلوع.
وهذا يغين عن دروس يف الصرب  ،أتمل كيف شارك رسول هللا صحبه حفر اخلندق وقد رأوه رابطاً على بطنه احلجر

 والتواضع.
 صلى هللا عليه وسلم يومًا فوجدته جالسًا مع أصحابه عن أنس رضي هللا عنه قال: جئت رسول هللا -

حيدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، قال أسامة )أحد رواة احلديث(: وأان أشك على حجر، فقلت: لبعض 
 رواه مسلم أصحابه: مل عصب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من اجلوع... احلديث.

فهو يعيش معهم مشاركًا هلم أمرهم دون  ،ه وسلم مع أصحابه رابطًا احلجرأتمل جلوس الرسول صلى هللا علي
 أو نزول سافل. ،مثالية قاتلة

عن أنس رضي هللا عنه قال: أتى أبو طلحة أم سليم، وهي أم أنس، وأبو طلحة رابُّه، فقال: عندك اي أم و  -
الصفة سورة النساء وقد ربط على  سليم شيء فإين مررت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب

 رواه الطرباين يف معجمه الكبري واألوسط. بطنه حجراً من اجلوع... إىل آخر احلديث بطوله.
وأنه كان يدعوهم  ،ويستفاد: جلوس الرسول صلى هللا عليه وسلم لتعليم الفقراء من أصحابه رغم اجلوع والألواء

وهذا يدل على أمهية األعمال  ،يف هذا املوقف لرمبا أتخروا وعزفوا مل يشاهدوهلو و  ،للصرب على العلم والتعليم
 اجلماعية يف أتسيس وغرس املعاين والقيم.

 ها العمد والتفصيل: وةن ،أسلوب جواةع الكلم -11

 عميق ،سهل العبارة ،هو الكالم املوجز البليغ والذي يكون منظم األفكار مما تراتح له النفس وتدركه سريعاً 
وإذا اتسع معجم املريب هبذا النوع فسيضمن إبذن هللا مفاهيم مرتكزة وواضحة عند جمموعة  ،احلرف رقيق ،الكلمة

 



ملا هلذا األسلوب من فائدة يف احلفظ وصقل العقل ابالرتقاء ابلعربية وجودة االستيعاب والرتكيز على  ؛املرتبني
عن أيب هريرة رضي  ،اخلري بوابباب ويف كل أيف هذا ال وقد كان رسول هللا سيداً  ،أيضاً  واختصار الوقت ،الفكرة

ونصرت  ،هللا عنه قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم
وختم يب النبيون". رواه  ،وأرسلت إىل اخللق كافة ،ومسجداً  وجعلت يل األرض طهوراً  ،وأحلت يل الغنائم ،ابلرعب
 مسلم.
 :َّناذج 
وكانْت  ،ر بن أيب سلمة رضي هللا عنه قال: كنُت غالًما يف َحْجِر رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ عن عم -

اي غالُم، سمِّ هللَا، وُكْل بيميِنَك، وكْل ممَّا : "يِدي َتِطيُش يف الصَّْحَفِة، فقاَل يل رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ 
 يِت بعُد. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.فما زالت تِلَك ِطْعمَ  "يِليكَ 

دب أل مناسب ويستفاد: كيف اختصر النيب صلى هللا عليه وسلم وصيته يف كلمات موجزة مرتبة على نسق
 الطعام.

قلنا: ملن؟ قال:  "عن متيم الداري رضي هللا عنه قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "الدِّيُن النَّصيحةُ  -
 كتاِبِه ولرسوِلِه وألئمَِّة املسلمنَي وعامَِّتهم". رواه مسلم.َّللَِّ ول"

 ،ورمبا كان الدين أوسع من ذلك ،ويستفاد: كيف اختصر النيب صلى هللا عليه وسلم مفهوم الدين يف النصيحة
 لكن لتقرير املهم وإبراز املقصود.

اي " :ى هللُا عليه وسلََّم يوًما قالقال: كنُت خلَف رسوِل هللِا صلَّ  ماعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه -
غالُم، إين أعلُِّمك كلماٍت: احَفِظ هللَا حيَفْظك، احَفِظ هللَا جِتْده جُتاَهك، إذا سألَت فاسأِل هللَا، وإذا استعْنَت 

لك، وإِن  فاستِعْن ابهلِل، واعلْم أنَّ األمَة لو اجتمعْت على أن ينفعوك بشيٍء، مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه هللاُ 
. رواه " رُِفَعِت األقالُم وَجفَِّت الصُُّحفَ  اجتمعوا على أن يُضرُّوك بشيٍء مل يُضروك إال بشيٍء قد كتبه هللُا عليك،

 الرتمذي.
فتكون وصية شاملة   ،أتمل هذه الكلمات على ظهر الدابة يسوقها النيب صلى هللا عليه وسلم جبزالة ووضوح

 كاملة.
قال: أذكُر أين أخذُت مترًة من متِر الصدقِة فألقيتها يف  مايب طالب رضي هللا عنهعن احلسن بن علي بن أ -

فقال لُه رجل : ما عليك لو أكل هذه  ،فانتزعها رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم بلعاهبا فألقاها يف التمرِ  ،فمي
يبَك إىل ما ال يَريبَك فإنَّ الصدَق طمأنينة  وإنَّ دع ما يَر "قال: وكان يقوُل:  "إانَّ ال أنكُل الصدقةَ "التمرَة قال: 
اللهمَّ اهدين فيمن هديَت وعافين فيمن عافيَت وتولَّين فيمن تولَّيَت " :وكان يُعلِّمنا هذا الدعاءَ  :قال "الكذَب ريبة  

. رواه أمحد "ربَّنا وتعاليتَ  تباركتَ "ورمبا قال:  "وابرِْك يل فيما أعطيَت وقين شرَّ ما قضيَت إنَُّه ال يَُذلُّ من واليتَ 
 .شاكر أمحدوصححه 

 



ولكن اإلجياز وسبك العبارة  ،أتمل كيف حفظ هذا الفىت يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم رغم حداثة سنه
 فما أبلغ هذه العبارة وأوجزها. ،جيعلها حمفورة يف جدار الذاكرة مهما تغري الزمان "دع ما يريبك إىل ماال يريبك"

ر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إَّنا األعماُل ابلنياِت، وإَّنا عن عم -
لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إىل دنيا يصُيبها، أو إىل امرأٍة ينكحها، فهجرتُه إىل ما هاجر إليه" رواه 

 .البخاري
 .كثرية حتول حول املعىن وال جتيب عنه  وأجزاء"إَّنا األعمال ابلنيات" اختصرت صفحات طويلة 

َعْن َأيب اْلَعِباِس َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ رضي هللا عنه قَاَل: َجاَء َرُجل  ِإىَل النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم  -
: َأَحبَّيِن النَّاُس؛ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمفـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُدلَّيِن َعَلى َعَمٍل ِإَذا َأاَن َعِمْلُتُه َأَحبَّيِن اَّللَُّ وَ 

ُ، َواْزَهْد ِفيَما يف أَْيِدي النَّاِس حيُِبَُّك النَّاُس". رواه ابن ماجه والطرباين " نـَْيا حيُِبََّك اَّللَّ وصححه  ،يف الكبرياْزَهْد يف الدُّ
 األلباين يف السلسلة.

كان أيضًا  و  ،حني سأل عنه ا الصحايب على عمل مل يكن ابلبالعليه وسلم هذ وأتمل كيف دل النيب صلى هللا
 وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس". ،اجلواب حاضراً ذكياً موجزاً "ازهد يف الدنيا حيبك هللا

عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من أحدث يف أمران هذا  -
 .رواه البخاري ومسلمما ليس فيه فهو رد " 

 اختصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجمللدات يف تعريف البدعة عرب هذا احلديث البليغ.
أصاَب رجاًل ُجرح  يف َعْهِد رسوِل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم  :قالَ رضي هللا عنهما عن عبِد اَّللَِّ بِن عبَّاٍس  -

أمل  !قتلوُه قتَلُهُم اَّللَُّ " :مَر ابالغتساِل فاغتسَل فماَت فبلَغ ذِلَك رسوَل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم فقالَ ُثَّ احتلَم فأ
 .رواه أبو داود وصححه األلباينَيُكن شفاُء الِعيِّ السُّؤاَل". 

 لتجد اختصار القضية ومشكلتها. ،أتمل قوله: "أمل يكن شفاء العي السؤال"
قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "اْغَتِنْم مَخًْسا قبَل مَخٍْس:  ماهللا بن عباس رضي هللا عنه عن عبد -

 َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، وِصحََّتَك قبَل َسَقِمَك، وِغناَك قبَل فـَْقرَِك، وفـََراَغَك قبَل ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك".
 .صحيح الرتغيب

ملا وسعه أن أييت هبا كما أتى هبا النيب  ، علمه ليحصي منافذ اغتنام الفرص واألوقاتلو مكث إنسان مهما كرب
ولذا حيسن إجادة احلصر والعد لكوهنا حتفظ وتضبط حىت يف التعليم  ،صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث

 والرتبية.
ُح املرأُة ألرَبٍع: ملاهِلا وحَلَسِبها عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "تُنكَ  -

 ومَجاهِلا ولدينها، فاظَفْر بذاِت الدِّيِن َترَِبْت َيداَك" رواه البخاري ومسلم.

 



وهذا أحد أدوار املريب يف  ،على معرفة األسباب وحصرها ومن ُث بياهنا ويستفاد: قدرة النيب صلى هللا عليه وسلم
 هذه الوسيلة.

اخلرُي إىل يوِم  ،اخليُل معقود  يف نواصيها"عنه قال: سئل رسول هللا عن اخليل قال:  عن أيب هريرة رضي هللا -
 ولرجٍل ِوْزر  ...احلديث" رواه مسلم. ،ولرجٍل ِستـْر   ،فهي لرجٍل َأْجر   :القيامِة . اخليُل ثالثة  

" ،ولرجٍل ِستـْر   ،"اخليُل ثالثة : فهي لرجٍل َأْجر   :أتمل ت على املتلقي يف فهمها وضبطها ملا وكيف سهل ،ولرجٍل ِوْزر 
 أوجزت وحصرت.

 ،ويقاتل ليحمد ،وعند أيب داود أن أعرابيا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للذكر -
فمن هو يف سبيل هللا؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا" رواه أبو  ،ويقاتل لرُيى مكانه

 .داود
وأتمل كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم اختصر اجلواب عن هذه التساؤالت وجعل مردها إىل جواب واحد دون 

فهو جواب  ،"من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا" :فقال ،أن يسهب ويتشعب يف أجزاء السؤال
 ج لكل عامل لدين هللا.وهو منه ،ولغريه مهما اختلفت وتنوعت وتعددت النواايللسائل 
 ملي واستخمام الوسائل اإليضاحي :أسلوب التطبيق الع -12

القة ودية بني املريب عوتثمر  ،مويشجع على استمرارية التعل ،ويفيد هذا األسلوب يف التصور الصحيح للمعلومة
 ن القدوة.فرع ع وهو ،الكلماتفكار و األ من اً كثري   ختتصرو  ،واملرتبني
 :َّناذج 
صلِّ : "فقال له ؟عن وقِت الصالةِ سأل النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم أنَّ رجاًل  :احلصيب قالعن بريدة بن  -

والشمُس  ،ُث أمره فأقام العصرَ  ،ُث أمره فأقام الظهرَ  ،يعين اليوَمني( فلما زالِت الشمُس أمر بالاًل فأذَّنَ ) معنا هَذين
ُث أمره  ،ُث أمره فأقام العشاَء حني غاب الشفقُ  ،حني غابت الشمسُ ُث أمره فأقام املغرَب  ،مرتفعة  بيضاُء نقيَّة  

وصلَّى  ،فأبَرَد هبا فأنَعم أن ُيربَد هبا ،فلما أن كان اليوُم الثاين أمره فأبَرَد ابلظهرِ  ،فأقام الفجَر حني طلع الفجرُ 
وصلَّى العشاَء بعد ما ذهب  ،لشَّفقُ وصلَّى املغرَب قبل أن يغيَب ا ،أخَّرها فوق الذي كان ،العصَر والشمُس مرتفعة  

اي رسوَل هللِا!  ،أانفقال الرجُل:  "؟أين السائُل عن وقِت الصالةِ " :ُث قال ،وصلَّى الفجَر فأسَفر هبا ،ثُلُث الليلِ 
 َوْقُت َصالِتكم بـَنْيَ ما رأَيـُْتم" رواه مسلم."قال: 

بل عندما سأله عن  ،لتعليم النظريقت الصالة مل يكن ابويستفاد: أن تعليم النيب صلى هللا عليه وسلم هذا الرجل و 
ولذلك قال عليه الصالة والسالم ملا  ،فرياهم وحيصر وقت الصالة لكل فريضة ،وقت الصالة دعاه أن يصلي معهم

 ا سأل عنه.مممتكن أتكيداً على أن الرجل قد  ،انتهت اليومان: "َوْقُت َصالِتكم بـَنْيَ ما رأَيـُْتم"

 



احلويرث رضي هللا عنه قال: أتَينا النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم، وحنن َشبَـَبة  ُمَتقارِبون، فأَقْمنا عن مالك بن  -
: ا، فقالِعنَدُه ِعشرين يوًما وليلًة، فظنَّ أان اْشتَـْقنا أْهَلنا، وَسألَنا عمَّْن تـَرَْكنا يف أْهِلنا، فأخرَبانه، وكان َرقيًقا َرحيمً 

كم، فَعلِّموهم وُمروهم، وَصلُّوا كما رأيُتموين ُأَصلِّي، وإذا حضَرِت الصالُة، فْليُـَؤذِّْن لكم أَحدُكم، ُث اْرِجعوا إىل َأهِلي"
 .رواه البخاري "ْليَـُؤمَّكم أكبَـرُكم

فقال رسول هللا: "َصلُّوا كما  ،وحديث مالك كما مر معنا داللة على أمهية املعايشة والتعليم عرب النموذج العملي
بل دعاهم الرسول لتعليم قومهم ابإلقامة فيهم إشارة إىل جودة هذه الوسيلة فهم يف الغالب مل  ،ين ُأَصلِّي"رأيُتمو 

 يتقنوا الصالة إال مبشاهدته ومع ذلك كانت كافية يف رتبة التعليم لدعوة قومهم.
ُث مضمض  ،ثالَث مراتٍ فغسل َكفَّْيِه  ،فتوضأ أن عثماَن بَن عفاٍن رِضَي هللُا عنه دعا بَوضوءٍ وعند مسلم  -

ُث غسل يَده الُيْسَرى ِمْثَل  ،ُث غسل يَده الُيْمىَن إىل املِرَفِق ثالَث مراتٍ  ،ُث غسل وجَهه ثالَث مراتٍ  ،واستنثر
ُث قال: رأيُت  ،ُث غسل الُيسَرى ِمْثَل ذلك ،ُث غسل رجَله الُيمىَن إىل الكعبني ثالَث مراتٍ  ،ُث مسح رأَسه ،ذلك

من توضأ حنَو " :ُث قال رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم ،ى هللُا عليِه وسلَّم توضأ حنَو ُوضوئي هذارسوَل هللِا صلَّ 
. قال ابُن شهاٍب: وكان "ُوضوئي هذا، ُث قام فركع ركعتني، ال حُيَدُِّث فيهما نفَسه، ُغِفَر له ما تقدم من ذنِبه 

 .َوضَّأُ به أحد  للصالةِ علماُؤان يقولوَن: هذا الُوضوُء أسبُغ ما يـُتَـ 
يسري على منهاجه فيعلم الناس الوضوء رضي هللا عنه وبعده عثمان  عليه الصالة والسالم وأيضًا هذا رسول هللا

 تعليماً عملياً ليكون أكثر وضوحاً وفهماً وتطبيقاً.
ها الناُس ُخُذوا َعينِّ : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " اي أَيُّ ماعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه -

 .اجلامعصحيح " مناسَككم، فإين ال أَْدرِي َلَعلِّي ال َأُحجُّ بعد عامي هذا
 فيكون تعليماً عملياً. ،ندب رسول هللا الناس لتعلم احلج عرب مفهوم القدوة والنموذج املشاهدويستفاد: 

وهذا يؤكد مثرة هذه  ،ضوء والصالة واحلجوالناظر يف أصول العبادات كان تعليمها عمليًا كما مر معنا يف الو 
 الوسيلة ومدى جودهتا ونفعها.

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: خطَّ لَنا رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عَليِه وسلََّم خطًّا مربَـًّعا وَخطَّ يف  -
هذا ابُن آدَم َوَهذا أجُلُه "طوطًا فقاَل: وسِط اخلطِّ خطًّا وَخطَّ خارًجا مَن اخلطِّ خطًّا وحوَل الَّذي يف الوسِط خ

حُميط  ِبِه، َوَهذا الَّذي يف الوسِط اإلنساُن، َوَهِذِه اخلطوُط عروُضُه إن جَنا من هذا ينهُشُه هذا، واخلطُّ اخلارُج األَمُل" 
 الرتمذي وصححه األلباين. رواه

مبشهد فيه من البساطة والتمثيل ابحملسوس بل كانت  ،أتمل هذه املوعظة اليت مل تكن بلسان بليغ وصوت جهوري
 مئة خطبة ومئة موعظة.ويؤدي رمبا أكثر من  ،ليصل ِبسهل طريقة وأعمق معىن

عن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه قال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "أان وَكافُل اليتيِم يف  -
 َج بيَنهما شيًئا" رواه البخاري.اجلنَِّة َهَكذا. وأشاَر ابلسَّبَّابِة والُوسطى، وفرَّ 

 



ؤِمَن للُمْؤِمِن   -
ُ
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " إنَّ امل

 كالُبنياِن، َيُشدُّ بَعُضُه بَعًضا. وَشبََّك أصاِبَعُه" رواه البخاري.
 صلَّى اَّللَُّ عَليِه وسلََّم حريًرا بشماِلِه، وَذَهًبا أخَذ رسوُل اَّللَِّ : عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال -

 ابن ماجه وصححه األلباين. رواهإنَّ هَذيِن حرام  عَلى ذُكوِر أُمَّيت، ِحلٌّ إلانِثِهم" " :بيميِنِه، ُثَّ رفَع هِبِما يَديِه، فقالَ 
وكيف أن  ،ة يف تقريب املعىن وتسهيلهويستفاد من األحاديث السابقة: أمهية استخدام اإلشارة والوسائل اإليضاحي

فلم تفتهم اإلشارة ابلسبابة والتشبيك ابألصابع ورفع  ،الرواة من الصحابة حفظوا تلك الوسائل كما حفظوا النص
 اليد.
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صويب اخلاطئة الصحيحة وتاملعاين والسلوكيات هي مسؤولة عن تعزيز و  ،مريب ومرتيبأي الرتبية عملية تفاعلية بني 
من األجوبة على استفهامات  اً تتطلب كثري أهنا  فمن مفردات ما سبق وبناء على ذلك ،وفق املنهج الشرعي
وهذه ظاهرة صحية إذا اختفت عن احملضن الرتبوي فهي نذير شؤم وتكلس وكساد يف  ،وتساؤالت املرتبني

حياة املصطفى صلى هللا عليه وسلم كانت  وإذا كانت االستفسارات والتساؤالت كما هي حاضرة يف ،البضاعة
األسلوب الثامن: مراعاة الفروق  يف هذا املبحث )انظر دليل اهتمام ووصول الرغبة واالستجابة عند املرتيب

ولذا احرتافية اإلجابة  إلجابة على السؤال وهي كيف جييب؟!وعلى ذلك فأمام املريب مهمة أعظم من ا ،الفردية(
يف املرتيب  أو اإلجابة العملية كل ذلك جيعل أثراً  ،أمشلال املغاير أو االنتقال إىل جواب ابستخدام أسلوب السؤ 

 وتلك وسيلة ال يهملها من عال يف شأن الرتبية واستقام عوده فيها. ،مما كان يسأل عنه أفضل
 :َّناذج 
حملرُم من الثياِب؟ قال عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه قال: أن رجاًل قال: اي رسوَل هللِا، ما يلَبُس ا -

وال العمائَِم، وال السرويالت، وال الرَباِنَس، وال اخلفاَف، إال  ،رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: "ال تلَبسوا الُقُمصَ 
أحد  ال جيَد النعلني فليلَبْس خفني، وليقطْعهما أسفَل من الكعبني، وال تلَبسوا من الثياِب شيًئا مسَّه الزعفران وال 

 .ْرُس". رواه البخاريالو 
ألن حصر ما ال يلبس  احملرم أجابه مبا ال يلبس احملرم؛فلما سأل الصحايب عما يلبس  ،ويستفاد: احلذق يف اإلجابة
أو ما يلزم  ،فتأمل يف واقعنا كيف جييب املريب إذا سئل عما جيب أو ما يستطيع ،أقرب من حصر ما يلبس

 السائل!
قال: مشيُت أان وعثماُن بُن عفاَن إىل رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم،  عن جبري بن مطعم رضي هللا عنه -

فقلنا: اي رسوَل هللِا، َأعطيَت بين املطلِب وتركتنا، وحنُن وهم منَك مبنزلٍة واحدٍة؟ فقال رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه 
 .ريوسلََّم: "إَّنا بنو املطلِب وبنو هاشٍم شي ء واحد ". رواه البخا

 



بل اختصر هلم اجلواب الشايف الكايف عن سؤاهلم  ،رسول هللا مل يسهب يف اجلواب أو يعيش يف أجزائه ويستفاد: أن
 .النسب ومن ُث احلق يف األعطية يف تركه إايهم وهم يرون أهنم مثل بين عبد املطلب يف

اي أاب هريرة "القيامة قال:  اي رسول هللا أي الناس أسعد بشفاعتك يوم: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال -
لقد ظننت أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل منك، ملا رأيته من حرصك على احلديث، أسعد الناس 

 بشفاعيت يوم القيامة، من قال: ال إله إال هللا، يبتغي هبا وجه هللا" رواه البخاري.
ت أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل منك، لقد ظننهللا عليه وسلم على أيب هريرة: " فتأمل رد النيب صلى

وكيف أنه استحث مهة أيب هريرة يف العلم وكسر لديه حاجز اخلجل  ،ملا رأيته من حرصك على احلديث"
 فتأمل! ،وذلك قبل أن جييبه ،والتوقف

 ،َم وهم حُمرمونَ أهنم خرجوا مع رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّ  :قالرضي هللا عنه عن أيب قتادة األنصاري  -
قال: فأخذها رسوُل هللِا  ،هل معكم منه شي ء؟" قالوا: معنا رِْجُله: "وفيه: فقال ،وساق احلديثَ  ،وأبو قتادَة حمُِلٌّ 

 بخاري ومسلم.الرواه  .صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم فَأَكَلها
خذ ما معهم منه وأكله ومل يكن صيد أيب قتادة فأاجلواب البليغ ملا سئل رسول هللا عن جواز أكل  ويستفاد:

فكيف يستثمر املريب هذا األسلوب إذا سئل عن  ،ليختصر هلم الطريق وليوجز هلم اجلواب ؛اجلواب بنعم أو ال
 جواز أمر وإابحته؟ 

أنَّ رجاًل من أهِل الباديِة أتى النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم فقال: اي : قال رضي هللا عنه عن أنس بن مالك -
قال: ما َأعَددُت هلا إال أين ُأِحبُّ هللَا ورسوَله،  ،"َويَلك، وما َأعَددَت هلا: "هللِا، مىت الساعُة قائمة ؟ قال رسولَ 
فَفرِْحنا يوَمئٍذ فرًحا شديًدا، فَمرَّ ُغالم  للُمغريَِة وكان  ،"نعمْ "فُقْلنا: وحنن كذلك؟ قال:  ،"إنَّك مَع َمن أحَببتَ : "قال

ر هذا، فلن يُدرَِكه اهلََرُم حىت تقوَم الساعُة" رواه البخاري.": من أقراين، فقال  إن ُأخِّ
 سؤال السائل إن كان غري مهم إىل ما هو أهم. نقلويستفاد: 

أهنا جاءت النيبَّ صلَّى هللُا عليِه وسلَّم، فقالت: اي  ،رضي هللا عنها عن أم محيد امرأة أيب محيد الساعدي -
قد علمُت أنِك حتُِبِّنَي الصالَة معي، وصالُتِك يف "فقال:  ،ِه وسلَّم إين أحبُّ الصالَة معكرسوَل هللِا صلَّى هللُا علي

بيِتك خري  من صالِتِك يف حجرِتِك، وصالُتِك يف حجرِتِك خري  من صالِتِك يف دارِِك، وصالُتِك يف دارِِك خري  من 
َفَأَمَرْت، فـَُبيِنَ هلا مسجد   ،"صالِتِك يف مسجديصالِتِك يف مسجِد قوِمِك، وصالُتِك يف مسجِد قوِمِك خري  من 

 رواه ابن خزمية وصححه األلباين. .يف أقصى شيٍء من بيِتها وأظلِمه، فكانت تصلي فيه حىت َلِقَيِت هللَا عز وجل
فقد قال هلا  ،ويستفاد: أن اجملتهد احلريص إذا أتى سائال عن فاضل ومفضول فال هُتمل مشاعره وال هتمش مهته

وليكن أيضا التوضيح حمل اهتمام عند  ،سول هللا صلى هللا عليه وسلم: ""قد علمُت أنِك حتُِبِّنَي الصالَة معي"ر 
لكوهنا جمتهدة  ،فقد سار معها النيب صلى هللا عليه وسلم يف جوابه بشيء من البسط واإليضاح ،البعض فال يُهمل

 حريصة.

 



أن رجلنِي أخرباُه أهنُما أتيا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن عبيد هللا بن عدي بن اخليار رضي هللا عنه  -
وال حظَّ فيها لغينِّ وال لقِويِّ  يسأالنِِه الصدقَة، فقلَب فيهما النظَر، فرآمها جلديِن، فقال: "إن شئتما أعطيتُكما،

 مكتسٍب". رواه أمحد وأبو داود.
وأيضًا كان  ، صلى هللا عليه وسلم النظر قبل اجلوابفقد قلب فيهما النيب ،ويستفاد: أمهية معرفة حال السائل

إذ ليس من احلكمة أحيااًن احلكم على  ،اجلواب ال حيمل اهتامًا أو تصرحيًا بل تعريضًا وتلميحًا ووكلهما لنفسيهما
مسعوا ثابة فهذان كاان هبذه امل ،ال سيما إن كان األمر مل يثبت ومل يتحقق ،الشخص احلاضر أو إلزامه مبا يراه املريب

 ومها كفيالن ِبنفسهما إن شاءا أخذا أو امتنعا. ،اجلواب
 املزاح: أسلوب -14

ملا ميتاز به من التعريض  مجياًل؛ يرتك أثراً  ،كرمي املرور  ،خفيف على نفس متلقيه ،هذا األسلوب سهل على صاحبه
أو التعيري السليب يف النفس ابلتهكم ويراعى فيه عدم الكذب أو ترك األثر  ،وروح الدعابة ،وإضفاء املودة ،والتلميح

 وأن ال يكون سجية عند املريب فال يُعرف جده من مزحه. ،وسط اجلماعةوغريها ال سيما 
 :َّناذج 
نَزْلنا مع رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم َمرَّ الظَّْهراِن قال فخَرْجُت  عن خوات بن جبري رضي هللا عنه قال: -

ْثنَ ِمن ِخبائي فإذا نسوة  ي َبيت فاسَتْخَرْجُت منها ُحلًَّة فلِبْسُتها ،تحدَّ وِجْئُث  ،فأعَجَبين فرَجْعُت فاستخَرْجُت َعيـْ
فلمَّا رأْيُت رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليه  ،!"أاب عبِد هللاِ " :فخرَج رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم فقال ،فجَلْسُت معُهنَّ 

ُته واختَلْطُت قْلتُ  ودَخل  ،فمضى واتَـّبَـْعُته فألقى إيلَّ رِداَءه ،اي رسوَل هللِا مَجَل  يل َشَرَد وأان أبتغي له قَيًدا :وسلَّم ِهبـْ
 ،فقضى حاجَته وتوضَّأ وأقَبل واملاُء َيسيُل ِمن حليِته على صدرِه ،اأَلراَك كأيّنِ أنظُُر إىل بياِض َمْتِنه يف ُخضرِة اأَلراكِ 

سرِي إالَّ قال ،ُثَّ ارحَتَْلنا ،؟"ِشراُد مَجَِلك أاب عبِد هللِا ما فَعل" :فقال
َ
السَّالُم عليك أاب عبِد : "فجَعل ال يـَْلَحُقين يف امل

فلمَّا رأْيُت ذلك تعجَّْلُت إىل املدينِة واجتَـنَـْبُت املسجَد وجُمالسَة النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليه  ،"هللِا ما فَعل ِشراُد ذلك اجَلَملِ 
وخرَج رسوُل هللِا صلَّى هللاُ  ،ذلك حتيـَّْنُت ساعَة َخلوِة املسجِد فخَرْجُت إىل املسجِد وُقْمُت ُأَصلِّي فلمَّا طال ،وسلَّم

طوِّْل أاب عبِد " :فقال ،عليه وسلَّم ِمن بعِض ُحَجرِه فجاء فصلَّى ركعتني خفيفتني وطوَّْلُت َرجاَء أن يذَهَب وَيَدَعين
وهللِا ألعَتِذَرنَّ إىل رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه  :فقْلُت يف نفسي ،"ُت قائًما حىتَّ تنَصِرفَ هللِا ما ِشْئَت أن ُتَطوَِّل فَلسْ 

السَّالُم عليك أاب عبِد هللِا ما فَعل ِشراُد : "قال ،فلمَّا انصَرْفتُ  .وسلَّم وألُبـَّرَِئنَّ َصدَر رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم
ُُثَّ مل يـَُعْد لشيٍء  "رمِحَك هللُا ثالاثً " :بعَثك ابحلقِّ ما شَرد ذلك اجَلَمُل منُذ أْسَلْمُت فقال والَّذي :فقْلتُ  ،؟"مَجَِلك
 جممع الزوائد. .ممَّا كان

فاألصل  ،لنفسهوأتمل كيف عاجل النيب صلى هللا عليه وسلم مشكلة خوات عرب املزاح حفظًا ملاء وجهه ورعاية 
 عرتاف املخطئ أو كشف املخفي.ال ا ،إصالح اخلطأإحسان الظن مع 

 



عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: أنَّ رُجاًل ِمن أهِل الباديِة يُقاُل له زاهُر بُن حراٍم كان يُهدي إىل  -
زُه رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم إذا أراد أْن خيرَُج فقال رسوُل هللاِ   صلَّى هللاُ النَّيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم اهلديََّة فُيجهِّ

قال: فأاته النَّيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم وهو يبيُع متاَعه فاحتَضنه ِمن  ،"إنَّ زاهًرا اَبِديَنا وحنُن حاِضروه: "عليه وسلَّم
ه وسلَّم جَعل فالتَفت إليه فلمَّا عَرف أنَّه النَّيبُّ صلَّى هللُا علي "؟أرِسْلين، َمن هذا"خْلِفه والرَُّجُل ال يُبِصرُه فقال: 

: جِتُدين اي رسوَل هللِا   "َمن يشرتي هذا العبَد؟: "يُلزُِق ظهَره بصدرِه فقال رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم فقال زاهر 
. رواه ابن " بل أنَت عنَد هللِا َغالٍ ": أو قال صلَّى هللُا عليه وسلَّم " لكنَّك عنَد هللِا َلْسَت بكاسدٍ : "كاسًدا قال

 ن.حبا
بني وكيف أن رسول هللا استطاع ذلك بعد أن  ،ويستفاد: كيف أن ابملزح يستطيع املريب أن يغرس شعبة من اإلميان

وكل  ،خرف عند الناس وهو عند هللا شيئًا آوأن قيمته قد ختتل ،أن الظاهر ليس حكما على ما بني اإلنسان وربه
 ذلك كان عرب املزاح.

 :اي رسوَل هللِا ادُع هللَا أن يُدخَلين اجلنََّة فقال :صلَّى هللُا عليِه وسلََّم فقالتْ  أن أتْت عجوز  إىل النيبِّ : وُروي -
أخربوها أهنا ال تدخُلها وهي عجوز  إنَّ هللَا " :فقال ،فولَّْت تَبكي :قال ،"اي أمَّ فالٍن إنَّ اجلنََّة ال تدُخلها عجوز  "

 السلسلة الصحيحة. .{الواقعة"( ُعُراًب أَتْـَراابً 36( َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا )35) انَّ أَْنَشْأاَنُهنَّ ِإْنَشاءً }ِ : "تعاىل يقول
 ووجوده يف حياة أكرم اخللق وأكثرهم مهاً ِبمته ورمحة هبم.وأتمل يف هذا املزاح الصادق العفيف 

 : اخلامتة: خامساً 
 يف غرس هذه الشعب ال سيما وسنة اليبيف ختام هذا املوضوع املهم أجدين يف حاجة إىل تقرير كثري من األس

شاهدة على أفضل وأجود وأدق وأعمق وسائل البناء والتعزيز مع اختالف األحوال  الرسول صلى هللا عليه وسلم
 .والظروف

اإلملام وضعف  ،اهات اخلاطئة عند املربنيوكذلك نؤكد على أن مما يعيق عملية غرس شعب اإلميان املفاهيم واالجت
 ،تطبيق جل الوسائلو ضعف املمارسة يف استخدام أيضًا و  ،و ومعرفة وفهم واقع البيئات املختلفةخبصائص النم

وأيضا عدم اعتبار أثر  ،قدوة صاحلة لتأسيس تلك الشعبك  وضعف صالحيته ،ويزيد على ذلك نقص املعرفة
لتايل إمهال هذا االعتبار اب ،إذ جند أسرة يظهر عليها التدين وأخرى خمالفة ،األسرة حيال أتسيس بعض املفاهيم

مجهور  ومن ُث ال يستوعب ،ضيق األفق لدى املريب فقد يؤدي التساع الفجوة مع بعض املرتبنيعلى أمارة 
مما جيعله  ،كيفيةمما يعيق غرس هذه الشعب أن املريب قد ال يعطيها أمهية عالية يف التفكري والوقت والو  ،املرتبني

 فتكون العواقب وخيمة. ،نسجم عليهاليت اطبيعته اووفق  ،رهن وقته الزائد
وهذا الدين قد كفل لنا مبرجعية  ،أكثر جودة وإتقان مطالبون أمام القوى املناهضة هلذه الشريعة بعملٍ  .. إنناأخرياً 

حبث الوسائل  ولكن املسؤولية علينا يف ،ليس لنا الفضل فيها يف اجلملة ،عظيمة املنت ،عالية الشأن صحيحة السند

 



واألثر اإلجيايب واليت توصل مقاصد الشريعة وفروعها ومعانيها ِبيسر الوسائل وأنفعها وأسهلها على  ،اجلدةذات 
 والسري عليه. ،هللا أواًل ُث كد الذهن والنفس يف إعمال ذلك وهذا ال يكون إال بتوفيق ،لنفسا

 وكتبه سعيد بن حممد آل اثبت
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