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:تعليمهم. 1
ِيُهَو ُّٱ ِ ۧنَ َبَعَث ِِف ٱَّلذ ِي  م 

ُ ِنأُهمأ رَُسوٗل ٱۡلأ َيتألُوا  م 
ِيِهمأ َءاَيَٰتِهِۦَعلَيأِهمأ  َمةَ ٱلأِكَتََٰب َوُيَعل ُِمُهُم َوُيَزك  ِكأ َوٱۡلأ

بِيٖ َقبأُل ِإَون ََكنُوا  ِمن  الجمعةَّٱ٢لَِِف َضَلَٰٖل مُّ

 هللِا َصلَّى هللُا عْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل َرُسولُ 
ًتا، َوََل ِإنَّ هللَا َلْم َيبْ » : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْثِني ُمَعنِ 

ًتا، َوَلِكْن َبَعَثِني ُمَعلِ مً  ًراُمَتَعنِ  رواه مسلم«ا ُمَيسِ 
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:الرمحة والرفق باملتعلم.2
َةٖ فَبَِما ُّٱ َِن رَۡحأ ِ  م  ا َغلِيَظ َولَوأ لَُهمأ  ِِلَت ٱّللذ وا  ٱلأَقلأبِ ُكنَت َفظًّ ِمنأ ََلنَفضُّ

لَِك   ُف َحوأ فِرأ َعنأُهمأ فَٱعأ َتغأ رِ  ِِف وََشاوِرأُهمأ لَُهمأ َوٱسأ مأ
َ َت فَإَِذا ٱۡلأ أ َعَزمأ لََعَ َفَتَوّكذ

ِه  َ إِنذ ٱّللذ ِيَ ٱّللذ ِ أُمَتَوّك  عمرانآلَّٱ١٥٩ُُيِبُّ ٱل
فِضأ ُّٱ َبَعَك َجَناَحَك لَِمِن َوٱخأ ِمنِيَ ٱتذ أُمؤأ الشعراءَّٱ٢١٥ِمَن ٱل
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َنَفٍر ِمنْ ، َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ الُحَوْيِرثِ ْن َماِلِك ْبِن عَ 

يًما َرِفيًقا، َفَلمَّا َرَأى َشْوَقَناَقْوِمي، َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشِريَن َلْيَلًة، َوَكاَن َرحِ 
وُهْم، َوَصلُّوا، َفِإَذا َحَضَرِت اْرِجُعوا َفُكوُنوا ِفيِهْم، َوَعلِ مُ »: ِإَلى َأَهاِليَنا، َقالَ 

ْن َلُكْم َأَحُدُكْم،  اَلُة َفْلُيَؤذِ  مومسلالبخاري رواه«َبُرُكمْ َأكْ َوْلَيُؤمَُّكمْ الصَّ
سنا وذلك ألنهم متساوون في العلم( أكبركم)ليصل بكم إماما ( وليؤمكم)

والفضل لمكثهم عند النبي صلى هللا عليه وسلم نفس المدة جميعا
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:قصة رمحة النبي صلى اهلل عليه وسلم مبعاوية السلمي
، َقالَ  َلِميِ  َم، ِإْذ َعَطَس َع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َبْيَنا َأَنا ُأَصلِ ي مَ : َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحَكِم السُّ

َياهْ َواُثْكَل : َصاِرِهْم، َفُقْلتُ َيْرَحُمَك هللُا َفَرَماِني اْلَقْوُم ِبَأبْ : َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلتُ  ُنُكْم؟ َتْنُظُروَن ، َما َشأْ ُأمِ 
، َفَجَعُلوا َيْضِرُبوَن ِبَأْيِديِهْم َعَلى َأْفَخاِذِهْم، َفَلمَّ  ،ِإَليَّ ُتوَنِني َلِكنِ ي َسَكتُّ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل فَ ا َرَأْيُتُهْم ُيَصمِ 

ًما ِمْنُه، َفَوهللِا، ِلي ُمَعلِ ًما َقْبَلُه َوََل َبْعَدُه َأْحَسَن َتعْ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِ ي، َما َرَأْيتُ 
اَل »: َوََل َضَرَبِني َوََل َشَتَمِني، َقالَ َكَهَرِنيَما  اِس، ِإنََّما َة ََل َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم النَّ ِإنَّ َهِذِه الصَّ

َيا َرُسوَل هللِا، : تُ وُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقلْ َأْو َكَما َقاَل َرسُ « ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 
ْساَلِم، َوِإنَّ  اَن، َقالَ ِإنِ ي َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة، َوَقْد َجاَء هللُا ِباْلِْ «  اَل َتْأِتِهمْ فَ »:  ِمنَّا ِرَجاًَل َيْأُتوَن اْلُكهَّ

نَُّهْم َذاَك َشْيٌء َيِجُدوَنُه ِفي: " َوِمنَّا ِرَجاٌل َيَتَطيَُّروَن، َقالَ : َقالَ  بَّاحِ َقاَل ابْ -ُصُدوِرِهْم، َفاَل َيُصدَّ :  ُن الصَّ
نَُّكْم  َواَفَق َخطَُّه اَن َنِبيٌّ ِمَن اأْلَْنِبَياِء َيُخطُّ، َفَمنْ كَ »: َوِمنَّا ِرَجاٌل َيُخطُّوَن، َقالَ : َقاَل ُقْلتُ " -َفاَل َيُصدَّ

ا الذِ يُب َقْد َجوَّاِنيَِّة، َفاطََّلْعُت َذاَت َيْوٍم َفِإذَ َوَكاَنْت ِلي َجاِرَيٌة َتْرَعى َغَنًما ِلي ِقَبَل ُأُحٍد َوالْ : َقالَ « َفَذاكَ 
ةً َصَكْكُتَها، َلِكنِ ي ْأَسُفونَ يَ َذَهَب ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمَها، َوَأَنا َرُجٌل ِمْن َبِني آَدَم، آَسُف َكَما  َفَأَتْيُت ،َصكَّ

، قُ  «  ِبَهااْئِتِني»:َيا َرُسوَل هللِا َأَفاَل ُأْعِتُقَها؟ َقالَ : ْلتُ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَعظََّم َذِلَك َعَليَّ
َماِء، قَ : َقاَلْت « َأْيَن هللُا؟»: َفَأَتْيُتُه ِبَها، َفَقاَل َلَها :  َقالَ َأْنَت َرُسوُل هللِا،: َقاَلْت « َمْن َأَنا؟»: الَ ِفي السَّ

رواه مسلم« َأْعِتْقَها، َفِإنََّها ُمْؤِمَنةٌ »
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:قصة رمحة النبي صلى اهلل عليه وسلم مع األعرابي البائل
صلى هللا -َكاَن َرُسوُل هللاِ :" َقالَ -رضي هللا عنه -َأنس بن مالك عن 

لَّى ُه، ِإْذ َجاَء َأْعَراِبيٌّ َفَص ، َوَأْصَحاُبُه َمعَ "َجاِلًسا ِفي اْلَمْسِجِد -عليه وسلم 
ًدا َوََل َتْرَحْم َمَعَنا َأَحدً اللَُّهمَّ اْرَحْمِني: َفَلمَّا َفَرَغ ِمْن َصاَلِتِه َقالَ  ا َفَضِحَك َوُمَحمَّ

ُيِريُد -َظْرَت َواِسًعا  َلَقِد اْحتَ : َوَقالَ -صلى هللا عليه وسلم -َرُسوُل هللِا 
َح ِبِه َفَصا، اْلَمْسِجِد َفَباَل ِفيَها َفَما َلِبَث َأْن َقاَم ِإَلى َناِحَيٍة ِفي-َرْحَمَة هللِا 

، " ُتْزِرُموُه َدُعوُه ََل : " -صلى هللا عليه وسلم -َفَقاَل َرُسوُل هللِا النَّاُس  
َدَعاُه َفَلْم –لى هللا عليه وسلم ص-ُثمَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا " ، َفَتَرُكوُه َحتَّى َباَل 

َشْيٍء ِمَن نَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد ََل َتْصُلُح لِ إِ : ُيَؤنِ ْب، َوَلْم َيُسبَّ َوَلْم َيْضِرْب َفَقاَل َلهُ 
اَل َرُسوُل َوقَ ْرآِن، َوِذْكِر هللِا، َوالَصاَلِة َهَذا اْلَبْوِل َوََل اْلَقَذِر، ِإنََّما ِهَي ِلِقَراَءِة اْلقُ 

ُشنَُّه ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء فَ اْئِتَنافَ ُقْم : ِلَرُجٍل ِمَن اْلَقْومِ -صلى هللا عليه وسلم -هللِا 
ِريَن َوَلْم ُتبْ  ِريَن َفَأَتاُه ِبَدْلٍو مِ َعَلْيِه  َفِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَيسِ  ْن َماٍء َفَصبَُّه َعُثوا ُمَعسِ 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما. َعَلْيهِ 
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:متعليمهعلىاحلرص. 3
ِنأ رَُسوٞل َجآَءُكمأ لََقدأ ُّٱ نُفِسُكمأ م 

َ
َعلَيأُكمَحرِيٌص َعنِتُّمأ َما َعلَيأهِ َعزِيٌز أ

ِمنِيَ  أُمؤأ التوبةَّٱ١٢٨رَُءوٞف رذِحيمٞ بِٱل
َمَثِلي َكَمَثِل َرُجٍل »: لَّمَ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ قال َرُسوُل ُهَرْيَرَة، عن أبي 

َوابُّ الَِّتي ِفي اْسَتْوَقَد َناًرا، َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلَها َجَعَل اْلفَ  َراُش َوَهِذِه الدَّ
ْمَن ِفيَها، َقاَل َفَذِلكُ النَّاِر َيَقْعَن ِفيَها، َوَجَعَل َيْحُجُزُهنَّ َوَيْغِلْبنَ  ْم َمَثِلي ُه َفَيَتَقحَّ

النَّاِر، َهُلمَّ َعِن النَّاِر َوَمَثُلُكْم، َأَنا آِخٌذ ِبُحَجِزُكْم َعِن النَّاِر، َهُلمَّ َعنِ 
ُموَن ِفيَها رواه البخاري ومسلم« َفَتْغِلُبوِني َتَقحَّ

روي بوجهني أحدهما اسم فاعل ( آخذ)قال احلليل هو الذي يطري كالبعوض ( الفراش)
بكسر اخلاء وتنوين الذال والثاني فعل مضارع بضم الذال بال تنوين واألول أشهر وهما 

(  تقحمون)احلجز مجع حجزة وهي مقعد اإلزار والسراويل ( حبجزكم)صحيحان 
[هو اإلقدام والوقوع يف األمور الشاقة من غري تثبيتالتقحم
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 موسى واخلضر
ُ
:قصة
نَب ُِئَك ُّٱ

ُ
وِيلِ َسأ

أ
َتِطعلَمأ َما بَِتأ لَيأهِ تَسأ ًاعذ ا ٧٨َصۡبأ مذ

َ
فِيَنةُ أ ٱلسذ

َملُونَ لَِمَسَِٰكَي فَََكنَتأ  رِ ِِف َيعأ َحأ
َردتُّ ٱۡلأ

َ
نأ فَأ

َ
ِعيَبَها َوََكَن أ

َ
أ

لِٞك َوَرآَءُهم ُخذُ مذ
أ
ٗبايَأ ا ٧٩ُُكذ َسفِيَنٍة َغصأ مذ

َ
بََواهُ ٱلأُغَلَٰمُ َوأ

َ
فَََكَن أ

 ِ ِمَنيأ ٓ ُمؤأ ن فََخِشيَنا
َ
َيَٰٗنايُرأهَِقُهَماأ ٗراُطغأ ٓ ٨٠َوُكفأ نَا َردأ

َ
ن فَأ

َ
ُيبأِدلَُهَماأ

اَربُُّهَما  ٗ ِنأهُ َخۡيأ ةٗ م  قأَرَب َزَكوَٰ
َ
اَوأ ٗ ا ٨١رُۡحأ مذ

َ
َدارُ َوأ ِ

ِ فَََكَن ٱۡلأ لُِغَلََٰميأ
 ِ أَمِديَنةِ ِِف يَتِيَميأ بُوُهَما ََتأَتُهۥَوََكَن ٱل

َ
ذُهَما َوََكَن أ َراَد فَ َصَٰلِٗحاَكزنٞ ل

َ
أ

ن 
َ
ٓ َربَُّك أ ُهَما َيبألَُغا ُشدذ

َ
رَِجاأ َتخأ َةٗ َكزنَُهَما َويَسأ ِن رَۡحأ ب َِكه  م  َوَما رذ

رِي  َعنأ َفَعلأُتُهۥ مأ
َ
َٰلَِك أ وِيُل َذ

أ
ِطعلَمأ َما تَأ لَيأهِ تَسأ اعذ ٗ َّٱٱ٨٢َصۡبأ

الكهف
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:والرتحيب واإلكرامالبشاشة. 4
ىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ

ىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه
عبسَّٱربيئ

 َصلَّى ِفي اْبِن ُأمِ  َمْكُتوٍم اأَلْعَمى، َأَتى َرُسوَل ّللاَِّ [ 1: عبس]{ َعَبَس َوَتَولَّى}: ُأْنِزلَ : َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَ َيا َرُسوَل َّللاَِّ َأْرِشْدِني، َوعِ : ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعَل َيُقولُ  ُجٌل ِمْن ْنَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  :  ، َوَيُقولُ َم ُيْعِرُض َعْنُه َوُيْقِبُل َعَلى اآلَخرِ ُعَظَماِء الُمْشِرِكيَن، َفَجَعَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ححه الحاكم وأقره  الذهبي رواه الترمذي وص.ُأْنِزلَ ََل، َفِفي َهَذا : َفَيُقولُ « َأَتَرى ِبَما َأُقوُل َبْأًسا؟»

وصححه األلباني
ْرَحًبا ِبَوِصيَِّة َرُسوِل هللِا صلى هللا مَ : )َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  رضي هللا عنه َأنَُّه َقالَ 

، أِتيُكْم َأْقَواٌم َيْطُلُبوَن اْلِعْلَم َسيَ : َيُقولُ َكاَن َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيوِصيَنا ِبُكمْ " عليه وسلم 
رواه ابن ماجه "  عليه وسلم َوَعلِ ُموُهْم َمْرَحًبا ِبَوِصيَِّة َرُسوِل هللِا صلى هللا: َفِإَذا َرَأْيُتُموُهْم َفُقوُلوا َلُهمْ 

وصححه األلباني
دُ بُن الحارث  بن  راشٍد المصري  " للحَكم  : وأْقنُوهم، قْلتُ ": وفي رواية ، القائُل هو محمَّ  راوي الحديث 

ي   صلَّى هللاُ عليه وسلََّم ؛ ففي وصية  النَّب"َعل  موهم: ما أْقنُوهم؟ قال: "ويسأَُل شيَخه الَحكَم بَن َعْبدَةَ 
ْلم  داَللةٌ على أنَّه يْنبَغي إكراُمهم واإلحساُن إليهم، واالهتماُم بهم، وهم أَوْ  همبطلبة  الع  ن غير  لى م 
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:التواضع هلم. 5
ُردِ َوَل ُّٱ ِينَ َتطأ ُعونَ ٱَّلذ ۥ  يُرِيُدوَن َوٱلأَعِش ِ بِٱلأَغَدوَٰةِ َربذُهم يَدأ َهُه ِن ِمنأ َعلَيأَك َما وَجأ ِحَسابِِهم م 

ءٖ  ِن َعلَيأِهمِحَسابَِك ِمنأ  َوَما ََشأ ءٖ م  ُرَدُهمأ ََشأ لِِميَ َفَتطأ َٰ األنعامَّٱ٥٢َفَتُكوَن ِمَن ٱلظذ
يِ   ِستََّة َنَفٍر، َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن ِللنَّبِ ُكنَّا َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : " ْن َسْعٍد، َقالَ عَ  ٌل َقاَل َوُكْنُت َأَنا َواْبُن َمْسُعوٍد، َوَرجُ . َنااْطُرْد َهُؤََلِء ََل َيْجَتِرُئوَن َعَليْ : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

يِهَما، َفَوَقَع ِفي نَ  ْفِس َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ِمْن ُهَذْيٍل، َوِباَلٌل، َوَرُجاَلِن َلْسُت ُأَسمِ 
َث َنْفَسُه َفَأْنَزَل هللُا عَ  ُهْم َوََل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ : زَّ َوَجلَّ َوَسلََّم َما َشاَء هللُا َأْن َيَقَع َفَحدَّ

مسلمرواه"ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريُدوَن َوْجَهُه 
َيا : َفُقْلتُ : لََّم َوُهَو َيْخُطُب، َقالَ اْنَتَهْيُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ " : ِرَفاَعةَ أبي عن 

َفَأْقَبَل َعَليَّ َرُسوُل هللاِ : يُنُه، َقالَ َرُسوَل هللِا َرُجٌل َغِريٌب، َجاَء َيْسَأُل َعْن ِديِنِه، ََل َيْدِري َما دِ 
، َحِسْبُت َقَواِئَمهُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَتَرَك ُخْطَبَتُه َحتَّى اْنَتَهى ِإلَ  ، َفُأِتَي ِبُكْرِسيٍ  ا،  َحِديدً يَّ

َتى َجَعَل ُيَعلِ ُمِني ِممَّا َعلََّمُه هللُا، ُثمَّ أَ َفَقَعَد َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ : َقالَ 
مسلمرواه "ُخْطَبَتُه، َفَأَتمَّ آِخَرَها 

تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ ألن الشيء إذا كان في: )-رحمه هللا -ابن حجرقال 
الف ابتدائه سهالً حبب إلى من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا االزدياد بخ

[.فتح الباري( ]ضده
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: التدرج يف التعليم. 6
ِ ۧنَ َوَلَِٰكن ُكونُوا  ُّٱ َٰنِي  رُُسونَ ُكنُتمأ َوبَِما ٱلأِكَتََٰب ُتَعل ُِموَن ُكنُتمأ بَِما َربذ آل َّٱ٧٩تَدأ

عمران
ُحَلَماَء " [ 79: ل عمرانآ]{ ُكوُنوا َربَّاِنيِ ينَ }: عن اْبن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما

بَّاِنيُّ الَِّذي ُيَربِ ي النَّاَس : ُفَقَهاَء، َوُيَقالُ  ورد البخاري أ"  ِبِصَغاِر الِعْلِم َقْبَل ِكَبارِِه الرَّ
ُ َعْنُهَما، َقالَ  ِه َوَسلََّم ُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَليْ َقاَل رَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

ِإَذا ِجْئَتُهْم،  َسَتْأِتي َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب، فَ ِإنَّكَ »: ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحيَن َبَعَثُه ِإَلى الَيَمنِ 
ْن ُهْم ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل َّللاَِّ، َفإِ َفاْدُعُهْم ِإَلى َأْن َيْشَهُدوا َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَُّ 

َ َقْد َفرَ  لِ  َيْوٍم َض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي كُ َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ َّللاَّ َ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َص َوَلْيَلٍة، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخِبْرهُ  َدَقًة ُتْؤَخُذ ْم َأنَّ َّللاَّ
َراِئَم َأْمَواِلِهْم ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفِإيَّاَك َوكَ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم، َفِإنْ 

رواه البخاري « َبْيَن َّللاَِّ ِحَجابٌ َواتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنُه وَ 
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:التوضيح. 7
َٰغُ إِلذ ٱلرذُسولِ َوَما لََعَ ۖ ُّٱ ََل أُمبِيُ ٱۡلأ العنكبوتَّٱ١٨ٱل

ُ َعْنُه، قَ  َخطَّ النَِّبيُّ َصلَّى : الَ َعْن َعْبِد َّللاَِّ بن مسعود َرِضَي َّللاَّ
طًّا ِفي الَوَسِط َخاِرًجا ِمْنُه، هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا ُمَربًَّعا، َوَخطَّ خَ 

ِط ِمْن َجاِنِبِه الَِّذي َوَخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا ِإَلى َهَذا الَِّذي ِفي الَوسَ 
ِفي الَوَسِط، 

َهَذا اِْلْنَساُن، َوَهَذا : " َوَقالَ 
َقْد َأَحاَط : َأوْ -َأَجُلُه ُمِحيٌط ِبِه 

َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخاِرٌج َأَمُلهُ -ِبِه 
َغاُر اأَلْعَراُض  ، َوَهِذِه الُخَطُط الصِ 

، َفِإْن َأْخَطَأُه َهَذا َنَهَشُه َهَذا، 
رواه البخاري " َوِإْن َأْخَطَأُه َهَذا َنَهَشُه َهَذا 
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:اإلجابة عن أسئلتهم من غري تكلف. 8
ُف َوَل ُّٱ عَ إِنذ ِعلأٌمه بِهِۦلََك لَيأَس َما َتقأ مأ ََصَ ٱلسذ َٰٓئَِك ُُكُّ َوٱلأُفَؤادَ َوٱۡلأ لَ و 

ُ
ََكَن أ

اإلسراءَّٱ٣٦َمسأ  ُوٗل َعنأهُ 

متى الساعة ..اإلحسان ما..اإليمانما..اإلسالمكما في حديث جبريل ما 
ما أشراطها..

َلى النَِّبيِ  صلى هللا عليه َأَتى َرُجٌل إِ :َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم رضي هللا عنه َقالَ 
؟ ، َيا َرُسوَل هللِا : وسلم َفَقالَ  َفَلمَّا َأَتاُه ، ََل َأْدِري : " الَ َفقَ ، َأيُّ اْلُبْلَداِن َشرٌّ

؟ َأيُّ اْلُبْلَدانِ ، َيا ِجْبِريُل : َقالَ -عليه السالم -ِجْبِريُل  ََل : َقالَ ، "  َشرٌّ
ُثمَّ -عليه السالم -َفاْنَطَلَق ِجْبِريلُ -عز وجل -َأْدِري َحتَّى َأْسَأَل َربِ ي 

ِإنََّك َسَأْلَتِني َأيُّ ، مَُّد َيا ُمحَ : ُثمَّ َجاَء َفَقالَ ، َمَكَث َما َشاَء هللُا َأْن َيْمُكَث 
َأيُّ اْلُبْلَداِن -عز وجل -ي َوِإنِ ي َسَأْلُت َرب ِ ، ََل َأْدِري : َفُقْلتُ ، اْلُبْلَداِن َشرٌّ 

رواه أحمد وصححه األلباني" َأْسَواُقَها : َفَقالَ ، َشرٌّ 
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:القدوة.9
ِ ِِف رَُسوِل لَُكمأ ََكَن لذَقدأ ُّٱ َوةٌ ٱّللذ سأ

ُ
َ يَرأُجوا  َحَسَنةٞ ل َِمن ََكَن أ َوأمَ ٱّللذ َوٱۡلأ

َ َوَذَكَر ٱٓأۡلِخرَ  األحزابَّٱ٢١َكثِۡٗياٱّللذ
ُ َعْنُه، َقالَ  َم َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َرَأْيُت َرُسولَ : َعِن الَبَراِء َرِضَي َّللاَّ

:  َبَياَض َبْطِنِه، َوُهَو َيُقولُ َيْوَم اأَلْحَزاِب َيْنُقُل التَُّراَب، َوَقْد َواَرى التَُّرابُ 
ْقَنا َوََل َصلَّ » ا، َوَثبِ ِت ْيَنا، َفَأْنِزَلْن َسِكيَنًة َعَلْينَ َلْوََل َأْنَت َما اْهَتَدْيَنا، َوََل َتَصدَّ

رواه « َذا َأَراُدوا ِفْتَنًة َأَبْيَنااأَلْقَداَم ِإْن ََلَقْيَنا، ِإنَّ اأُلَلى َقْد َبَغْوا َعَلْيَنا إِ 
البخاري ومسلم

لقد دلني : )ملك عمان في سبب إسالمه-رضي هللا عنه -الُجلندييقول 
على هذا النبي األمي إنه ال يأمر بخير إال كان أول آخذ به، وال ينهى عن 

نه شر إال كان أول تارك له وأنه يَغل ب فال يبطر، ويُغلَب فال يهجر، وأ
[. اإلصابة:حجرابن ]( يفي بالعهد، وينجز الوعد، وأشهد أنه نبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





: الدعاء لطالب العلم.10
َل الَخاَلَء،  َعَلْيِه َوَسلََّم َدخَ اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ عن

للَُّهمَّ ا َهَذا َفُأْخِبَر َفَقاَل َمْن َوَضعَ »: َفَوَضْعُت َلُه َوُضوًءا َقالَ 
يِن َوَعلِ ْمُه التَّأِوي ْهُه ِفي الدِ  رواه البخاري ومسلم« لَ َفقِ 

ُ َعْنُه، َقاَلْت أُ  ، ِإنَّ َيا َرُسوَل َّللاَِّ : مُّ ُسَلْيمٍ َعْن َأَنٍس َرِضَي َّللاَّ
ًة، َقالَ  َك اِدُمَك َأَنٌس، َفَما َترَ خَ : ، َقاَلْت «َما ِهَي؟»: ِلي ُخَوْيصَّ

َماًَل اللَُّهمَّ اْرُزْقهُ »: ، َقالَ َخْيَر آِخَرٍة َوََل ُدْنَيا ِإَلَّ َدَعا ِلي ِبهِ 
َوَلَدُه، ُهمَّ َأْكِثْر َماَلُه وَ اللَّ : وفي رواية«َوَوَلًدا، َوَباِرْك َلُه ِفيهِ 

، ِمْن َأْكَثِر اأَلْنَصاِر َماًَل ، َفِإنِ ي لَ َوَباِرْك َلُه ِفيَما َأْعَطْيَتهُ 
َثْتِني اْبَنِتي ُأَمْيَنةُ  اجٍ َأنَُّه دُ : َوَحدَّ  الَبْصَرَة ِفَن ِلُصْلِبي َمْقَدَم َحجَّ

ِبْضٌع َوِعْشُروَن َوِماَئٌة رواه مسلم
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اَل ِلَي اْبُن قَ : َعْن ِعْكِرَمَة َقالَ 
: -هما رضي هللا عن-َعبَّاٍس 

ْث النَّاَس ُكلَّ جُ  ،ُمَعٍة َمرًَّة َحدِ 
ْكَثْرَت َفِإْن أَ ، َتْيِن َفِإْن َأَبْيَت َفَمرَّ 

ِملَّ النَّاَس َوََل تُ ، َفَثاَلَث ِمَراٍر 
أِتي ِفَينََّك تَ َوََل ُألْ ، َهَذا اْلُقْرآَن 

يٍث ِمْن اْلَقْوَم َوُهْم ِفي َحدِ 
،  َعَلْيِهْم َفَتُقصُّ ، َحِديِثِهْم 

ِملُُّهْم َفتُ ، ِديَثُهْم َفَتْقَطُع َعَلْيِهْم حَ 
،ِإَذا َأَمُروَك فَ ، َوَلِكْن َأْنِصْت ، 

ْثُهْم َوُهْم يَ  اْنُظْر وَ ، ْشَتُهوَنُه َفَحدِ 
َعاءِ  ْجَع ِمْن الدُّ " َفاْجَتِنْبهُ السَّ

وَل هللِا صلى َفِإنِ ي َعِهْدُت َرسُ 
اَبُه ََل هللا عليه وسلم َوَأْصحَ 

البخاري رواه" َيْفَعُلوَن َذِلكَ 
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اٍل ْبِن َعس  َصْفَواَن لَىَغَدْوُت عَ : َعْن ِزر ِ ْبِن ُحبَْيٍش، قَالَ 

ِ أَْسأَلُهُ َعِن اْلَمْسحِ َعلَ  اَء بَِك؟ َما جَ : ى اْلُخف ْيِن، فَقَالَ اْلُمَراِدي 

ُرَك؟ َوَرفََع اْلَحِديثَ أَََل أُبَ : اْبتِغَاَء اْلِعْلِم، قَالَ : قُْلتُ   إِلَى َرُسوِل ش ِ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا " : هللِا َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم قَالَ 

ه  حديث صحيح رواه أحمد وغير" لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ 
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جنممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحن

ْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم ِمْن مَ َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
َعَواِت أِلَْصَحاِبهِ  »:َحتَّى َيْدُعَو ِبَهُؤََلِء الدَّ

تَكَ، وَمِنَ نَّاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَ

تَنَا، وَاجْعَلْهُ يْ يَاليَقِنيِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْ

يالوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِ
«ادِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَ 

رواه الترمذي وحسنه األلباني
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