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َرب العاملنيهللا  احلمد   :الم عىل رسول اهللا, وبعدَّالة والسَّالص, وِّ
ًالعلم عىل إفراد مصنف حيوي أربعني حديثا, ٌفلقد تتابع مجع من أهل  َّ

ٌوهؤالء املصنفون كثر جدا, حتى قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل ُ ُ ّوقد صنف «: ِّ
ّالعلامء ـ ريض اهللا عنهم ـ يف هذا الباب ما ال حيىص من املصنفات, فأول من  َّ ُ

ِّـ وذكر مجعا من املصنفني, ثم قال ـ... ّصنف ِّصون من املتقدمني ُوخالئق ال حي: ً َ
 .انتهى. »ِّواملتأخرين
 فكيف بمن جاء بعد اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل?: قلت
ًمن حفظ عىل أمتي أربعني حديثا «: ا ختصيص عدد األربعني فلحديثَّوأم َّ

 .»من أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلامء
ِضعفه مجع من أهل العلم, فقد نقل عن وله ألفاظ أخر بطرق أخر, وقد  ُ ٌ َّ

 .»ُال يثبت منها يشء«: اإلمام الدارقطني أنه قال
ُواتفق احلفاظ عىل أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه«: وقال النووي ُ ٌ ّ ّ«. 

ّلكن اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل ذكر أن العلامء اتفقوا عىل جواز العمل  ّ
ومع هذا فليس اعتامدي عىل هذا «: , ثم قالباحلديث الضعيف يف فضائل األعامل
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:  يف األحاديث الصحيحةج, بل عىل قوله »... أربعنيّمن حفظ عىل أمتي«: احلديث
ِّليبلغ الشاهد منكم الغائب« َّنرض اهللاُ امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها «: ج, وقوله »ُ ً َّ

 .»كام سمعها
*** 

ًن متعلقا باملتنًواجلامع لتلك األحاديث األربعني تارة يكو ً وتارة يكون ,ِّ
ًمتعلقا  ًند, وتارة ببلد, وتارة بالسند والبلد سوياَّبالسِّ  .إىل غري ذلك... ً

 :ويدخل حتت ذلك أنواع كثرية
 :َّ يف موضوع معنيِّفمثال املتعلق باملتن

 .لإلمام اهلروي» األربعون يف دالئل التوحيد« −
 .ُلإلمام أيب نعيم األصبهاين» ّنةًاألربعون حديثا عىل مذهب أهل الس« −
َاألربعون يف صفات رب العاملني« −  .لإلمام الذهبي» ِّ
 .لإلمام ابن كثري» ّاألربعون يف احلث عىل اجلهاد« −
 .لإلمام املنذري» األربعون يف اصطناع املعروف« −
 .لإلمام ابن حجر» ِّسب املسلمعن األربعون يف ردع املجرم « −

 :تن يف عموم األحكامومثال املتعلق بامل
َّ, وقد سامها »األربعون النووية«: ُاسمها املشهورلإلمام النووي, و» األربعون «−

ُمؤلفها رمحه اهللا تعاىل بـ  .IQH»األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام«ِّ
 .لإلمام املنذري» األربعون األحكامية «−

                                                 
, )٥٣ص(» إلسالم وقواعد األحكامِإحتاف األنام بذكر جهود العلامء عىل األربعني يف مباين ا«: انظر   )١(

 .راشد بن عامر بن عبداهللا الغفييل: مجع وترتيب
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 .لإلمام السيوطي» ضائل األعاملًأربعون حديثا يف قواعد األحكام الرشعية وف «−
 :ومثال املتعلق بالسند

ِّأربعون حديثا من مسند بريد بن عبداهللا بن أيب بردة عن جده عن أيب  «− ً
 .لإلمام الدارقطني» موسى األشعري ريض اهللا تعاىل عنه

ِّلإلمام عبد بن محيد بن نرص الكيش» ًاألربعون حديثا الثالثيات« − َ. 
َلإلمام أيب طاهر السلفي» يةاألربعون السباع «− ِّ. 
ًاألربعون التساعية اإلسناد املخرجة عن ثالثة عرش شيخا من أهل « − َّ

 .لإلمام ابن مجاعة» السداد
 .لإلمام العراقي» األربعون العشارية «−

 :ِّومثال املتعلق بالشيوخ
 .»ًأربعون حديثا عن أربعني من كبار مشاخيه«ابن تيمية َّمصنف شيخ اإلسالم  −

 :املتعلق بالبلدومثال 
َلإلمام أيب طاهر السلفي» األربعون البلدانية «− ِّ. 

أربعون «: َّومن لطائف التصنيف يف األربعينات مصنف اإلمام ابن عساكر
ًحديثا ألربعني شيخا من أربعني بلدة ً ً«. 

*** 
َّا يف مصنفي هذا أتشبه بمن سبق ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ يف أسامء وأن م, َّمصنفاهتَّ

ّواهللاَ أسأل أن يرزقنا التشبه هبم يف صادق مهتهم وقوة عزيمتهم يف العلم والعمل,  َُّّ
َوشارحها ونارشها لعل اهللا تعاىل أن جيعل جامعها وقارئها وسامعها وناقلها  ّممن َ

َّنرض اهللا امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كام سمعها«: جيشملهم قوله  ً ّ«. 
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ُوقد حتريت يف مجعي  ُ, وقد جعلت  واملنهجهلذه األربعني أن تكون يف الرتبيةَّ
ّحتت كل حديث فوائد مستنبطة من املتن تتعلق تلك الفوائد بالرتبية  . واملنهجِّ

ّوسميت هذا املصنف َّ: 
 » والمنهج في التربيةأربعون حديثاً«
التعامل مع نفس العبد وجوارحه حسب النصوص : »الرتبية«ومرادي بـ
 .يقة السلف الصالحالرشعية وفق طر
التعامل يف دعوة الناس حسب النصوص الرشعية وفق : »املنهج«ومرادي بـ

 .لف الصالحَّطريقة الس
ِّة يف االصطالح, واهللاَ أسأل التوفيق يف األمور كلها, وأن جيعل َّوال مشاح

ٌللكالم وقعا يف القلوب واآلذان, إنه تعاىل سميع جميب ً َ. 
ًن ربونا صغاراَّاللهم ارحم والدينا الذي َّ. 

َّاللهم اغفر ملشاخينا الذين علمونا وأدبونا َّ  وامجعنا هبم يف دار كرامتك يا ,َّ
 .IQHَّأرحم الرامحني

 
 هـ١١/١/١٤٢٧

                                                 
حممد بن عبدالكريم بن عبيد يف حتقيقه . ّمقدمة د: ينظرًعموما للفائدة عن التصنيف يف األربعني    )١(

 .مجع اإلمام الدارقطني» ًكتاب فيه أربعون حديثا من مسند بريد بن عبداهللا بن أيب بردة«لـ
ِإحتاف األنام بذكر جهود العلامء عىل «: ينظرًخصوصا التي مجعها اإلمام النووي » األربعني«وعن   

 ., للشيخ راشد بن عامر بن عبداهللا الغفييل»األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام
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  الحديث األول
 

ّعن عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه قال إنام األعامل «: جقال رسول اهللا : ُ
ُنت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا بالنيات, وإنام لكل امرئ ما نو, فمن كا ُ

ُورسوله, ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر  ُُ ُُ
 .IQH»إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أداة حرص: »إنام«: قوله
 :»إنام األعامل بالنيات«: وقوله

 .عاملاعتبار النية يف مجيع األ: فيه
 :»وإنام لكل امرئ ما نو«: وقوله

ً عدل اهللا تعاىل وأنه يعطي من يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله, وال يظلم ربنا أحدالكام: فيه ُّ ُ ُّ. 
 :»جرته إىل اهللا ورسولههفمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله ف«: وقوله

 .الرتغيب يف اإلخالص: فيه
 .عني عليهّأن من أراد اإلخالص بصدق أ: وفيه

 :»جرته إىل ما هاجر إليههومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ف«: وقوله
 .ِّالرتهيب من الرياء: فيه
ِأن من أراد بعمله غري وجه اهللا تعاىل وكل إىل نفسه: وفيه ُ ّ. 

 :»إىل ما هاجر إليه: إىل قوله... فمن كانت هجرته إىل اهللا«: وقوله
%tΒ šχ⎯ ﴿: ة للقرآن وتأكيد ما جاء يف القرآنّموافقة السن: فيه x. ß‰ƒÌãƒ y ö̂ ym Íο tÅzFψ $# ÷ŠÌ“ tΡ …çµ s9 ’Îû 

⎯Ïµ ÏOö ym ( ⎯ tΒuρ šχ% x. ß‰ƒÌãƒ y ö̂ ym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ⎯Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ÷] ÏΒ $tΒuρ …çµ s9 ’Îû Íο t ÅzFψ$# ⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ ﴾. 
ّأن قبول العمل ال بد فيه من تالزم الصالح بني اإل: وفيه ُ  .ِّخالص يف الباطن واالتباع يف الظاهرّ

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(
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  الحديث الثاني
 

ّإن «: جقال رسول اهللا : قالريض اهللا تعاىل عنهام عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
َاملقسطني عند اهللا عىل منابر من نور ِ ْ ; الذين ِ وكلتا يديه يمنيأل, عن يمني الرمحن ُ
ُيعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ِ َ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»عىل منابر«: قوله

ِأن العدل فيه رفعة يف الدنيا بمرضاة اهللا : فيه  .ِ, ورفعة يف اآلخرة عىل تلك املنابرألّ
 :»من نور«: وقوله

ّأن العدل نور يف الدنيا وقرة عني للحاكم واملحكوم, وجزاء ذلك نور يف اآلخرة, كام أن الظلم : فيه ُ َّّ ٌ
 .ٌلامت يف الدنيا وظلامت يوم القيامةظ

 :»وكلتا يديه يمني«: وقوله
 .هام يمنييّ وأن كلت,ألإثبات اليدين هللا : فيه  
 :»ُالذين يعدلون يف حكمهم«: وقوله

ًشمولية الثناء عىل العدل, سواء كان العدل قوال أو فعال أو سو ذلك: فيه ً. 
  ﴿ #sŒÎ)uρ óΟçFù=è% (#θä9Ï‰ôã$$sù öθs9uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’n1öè% ﴾. 
  ﴿ #sŒÎ)uρ ΟçFôϑs3ym t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑô‰yèø9$$Î/ ﴾. 
   ﴿(#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ﴾. 

 :»وأهليهم«: وقوله
ًعموم العدل مع كل أحد; فإذا لزم العدل مع أهله مع أن له فضال عليهم فمن باب أوىل أن : فيه ّ َ ّ

ًاتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا, «: جقال .  املسلمني, بل حتى الكافرينيعدل مع غريهم من َ ّ
َفدل ذلك عىل أن العدل الزم مع كل أحد. IRH»َفإنه ليس دوهنا حجاب ِّ ٌّ ّ.  

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(
 بأصله يف الصحيحني من حديث ابن عباس , وا من حديث أنس )٣/١٥٣(أخرجه اإلمام أمحد   ) ٢(

 .»ًوإن كان كافرا«: دون قوله
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 : »وما ولوا«: وقوله
َتالزم العدل مع األمانة, وأنه ال يؤدي الذي اؤمتن أمانته التي ويل عليها إال بالعدل: فيه ِ ُ ِّ. 
ّتأكيد ما جاء يف القرآن من أن خري العامل القوي األمني: يهوف َُّ ّ .﴿ χÎ) uöyz Ç⎯tΒ |Nöyfø↔tGó™$# ‘“Èθs)ø9$# 

ß⎦⎫ÏΒF{$# ﴾ .ٌفالعدل ال يكون إال مع من له قوة تردع عنه الضعف وأمانة تردع عنه اخليانة ُ ّ ّ. 
 .هِّاحلذر من تويل من يعلم من نفسه عدم القيام به عىل وجه: وفيه
 .ِّاحلذر من تولية من يعلم املويل فيه الضعف وعدم األمانة: وفيه
ّأن عىل دعاة اخلري لزوم العدل بأقواهلم وأفعاهلم وأقالمهم يف مجيع شؤوهنم, وأن ذلك من : وفيه ُّ

ُأسباب حصول التوفيق اإلهلي; فتتنور قلوهبم ودروهبم, ويرتفع قدرهم يف الدنيا واآلخرة,  ُ َّ
ّر فاألخر, وال جيني جان إال عىل نفسه, وإن كانت األخ ٍ﴿ Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr& ﴾. 

 
 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ١٢

 
   الثالثالحديث

 
 فتح َيوم الناس خطب ج اهللا رسول ّأن : ريض اهللا تعاىل عنهامرَمُع بنا عن

 ,بآبائها وتعاظمها اجلاهلية يةِّعب عنكم أذهب قد اهللا ّإن ,الناس أهيا يا« :فقال مكة
 آدم بنو والناس ,اهللا عىل ِّهني ّشقي ٌوفاجر ,اهللا عىل كريم ّيِقَت ٌّرَب :نرجال فالناس

$ ﴿ :اهللا قال .تراب من آدم اهللا قَلَوخ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ 
öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s)ø? r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î=tã 

×Î7 yz ﴾«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»قد أذهب عنكم«: قوله
ّكامل دين اإلسالم وأنه قد دل عىل كل حممود وهنى عن كل مذموم: فيه ِّ ّ. 
 :»عبية اجلاهلية«: وقوله

َالكرب, وتضم ع: يعني«: :اإلمام ابن األثري قال  ُّ ُْ َينها وتكرسِ ُ ُ«IRH. 
 :» باآلباءتعاظمهاو«: وقوله

َذم التعاظم والتفاخر باآلباء واألنساب عىل سبيل التكرب أو تنقص اآلخرين: فيه ُّ ُّ ّ. 
ٌأن من اتصف بذلك ففيه خصلة من خصال اجلاهلية: وفيه َّّ. 

 :»اهللا عىل ِّهني ّشقي ٌوفاجر ,اهللا عىل كريم ّيِقَت ٌّرَب«: قولهو
β¨ ﴿. ّيزان التفاضل احلق بني الناس بالتقوّأن م: فيه Î) ö/ ä3tΒt ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø? r& ﴾. 

                                                 
رقم )  اإلحسان−٩/١٣٧(» صحيحه«, وابن حبان يف )٣٢٧٠(رقم ) ٥/٣٦٣(أخرجه الرتمذي    )١(

)٣٨٢٨.( 
 ).٣/١٦٨(» النهاية يف غريب احلديث واألثر«   )٢(
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ُوالناس بنو آدم, وخلق اهللاُ آدم من تراب«: قولهو َ َ ُ«: 
ّأن من أسباب زوال أو ختفيف التفاخر تذكر األصل األول: فيه ّ ّ. 
ُأن أوىل الناس بالبعد عن التفاخر باآلباء هم دعاة اخل: وفيه ُ  :ري, وذلك من وجوهّ
 .ّأن ذلك معصية هللا تعاىل: منها  
ًأنه مدعاة إىل الكرب, وهذا ينايف اخللق الفاضل من املسلم فضال عن طالب العلم: ومنها   ُ ُ ْ ِ ٌ ّ. 

َأن ذلك من أسباب نفور الناس منه, ومن ثم عدم قبول دعوته فيتضاعف بذلك : ومنها َ َّّ
ُإثمه; لكونه ارتكب ما هني عنه, وألن ًه بذلك سبب إعراضا للناس عن قبول ُ َّ

 .دعوته
 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ١٤

 
  الحديث الرابع

 
َّأتيت النبي : عن مالك بن احلويرث ريض اهللا تعاىل عنه قال َ ونحن شببة جُ َ

ًمتقاربون فأقمنا عنده عرشين يوما وليلة, وكان رسول اهللا  ً رحيام رفيقا, فلام جً ً
ّظن أنا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قد اشتقنا ـ سألن : َّا عمن تركنا بعدنا فأخربناه, قالّ

ُارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم «   ـ وذكر أشياء أحفظها أو ِّ
ِّوصلوا كام رأيتموين أصيل, فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم ال أحفظها ـ  ِّ ّ

ُأحدكم وليؤمكم أكربكم َّ ُ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»جَّأتينا النبي «: قوله
 .ِّفضل الرحلة يف طلب العلم: فيه
ِّاحلرص عىل طلب العلو, وذلك بالعناية بالتلقي من كبار أهل العلم: وفيه ّ. 

 :»ونحن شببة متقاربون«: قوله
 .حابة ـ ناهيك عن كبارهم ـ ريض اهللا تعاىل عنهم عىل طلب العلمَّحرص شباب الص: فيه

ًما وليلةفأقمنا عنده عرشين يو«: قوله ً«: 
َال يستطاع «: قال حييى بن أيب كثري. ّأن العلم حيتاج إىل مداومة يف الطلب ومثابرة يف العزم: فيه ُ

 .IRH»العلم براحة اجلسم
 .أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ: وفيه

ًوكان رحيام رفيقا«: وقوله ً«: 
                                                 

 ). الفتح−١/١١١(أخرجه البخاري    )١(
 .أخرجه مسلم   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ١٥

ّعظيم خلق النبي : فيه ُ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 ﴿. َّ وحمبته لطلبة العلمجُ $$ Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ﴾. 
ّرمحة املعلم بتالميذه والرتفق معهم: وفيه  بطلبة احلديث, فقد كان ةَّوصيال بذلكج ّوقد أكد  .ِّ

 ج, كان رسول اهللا جًمرحبا بوصية رسول اهللا  «: يقول هلماّأبو سعيد اخلدري 
 .IQH»يوصينا بكم, يعني طلبة احلديث

 :»َهلنا ـ أو قد اشتقنا ـفلام رأ أنا قد اشتهينا أ«: وقوله
 .جّعظيم فطنة النبي : فيه
ّأن عىل املعلم احلرص عىل تفقد طالبه ومالحظة مشاعرهم, فذلك أدعى لقبوهلم : وفيه ُّ ِّّ
ّتعليمه وحمبتهم له وتأثرهم بهل َّ. 

َّسألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه«: وقوله َ«: 
ِّأن عناية املعلم باملتعلم ال تكون بتع: فيه ِّ ليمه فحسب, بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو ّ

ًإمجاال, وهذا مما يزيد املتعلم حبا ملعلمه ورغبة يف زيادة التحصيل ّ ِّ ً. 
 :»ارجعوا إىل أهليكم«: وقوله

َّ عىل إعطاء كل ذي حق حقهجّحرص النبي : فيه ٍّ ّ. 
ُفأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم «: وقوله  :»ها ــ وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظِّ

ِّأن عىل طالب العلم أن يعنى بتعليم أهله, فهم أوىل الناس بذلك; حلقهم عليه: فيه ُّ. 
َباب تعليم الرجل أمته وأهله«: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل   َ َ ََّ , ثم ساق إسناده إىل أيب »ُ

ٌ رجل من أهل :ٌثالثة هلم أجران«: جقال رسول اهللا : موسى األشعري ريض اهللا تعاىل عنه قال ُ
ٌ, والعبد اململوك إذا أد حق اهللا وحق مواليه, ورجل كانت جِّالكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد  ُ َّّ ّ

َّعنده أمة فأدهبا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران َ َ َّّ ٌ َ َ«. 
َّورجل كانت عنده أمة فأدهبا«: جوالشاهد من احلديث قوله  َُ ُإلخ, فإذا كان الرجل » ...َ َّ

َيؤجر يف تعليم أمته, فكيف بتعليم أوالده وأهل بيته? َ َ ُ 

                                                 
هذا «: وقال احلاكم. امن حديث أيب سعيد اخلدري ) ١/٨٨(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف    )١(

ّهو أول حديث يف فضل طالب احلديث, وال يعلم له علة. ..حديث صحيح ثابت ُ  .َّوأقره الذهبي. »ّّ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ١٦

þθ#) ﴿: ّوعن عيل ريض اهللا تعاىل عنه يف قوله تعاىل è% ö/ä3|¡ àΡ r& ö/ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ ﴾ِّعلموا «:  قال
 .IQH»أهليكم اخلري

ِّكان السلف يعلمون أو«: وقال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ُالدهم حب أيب بكر وعمر كام ُ ّ ُ
ّيعلمون السورة من القرآن ُ«IRH. 
ّإذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه «: وقال سعيد بن العاص ُ ُُ َُّ َّ َ ّ

 .ISH»ِّوبقي حقي عليه
ِّوصلوا كام رأيتموين أصيل«: قولهو ُّ«: 

 .تعليم العلم بالقول والفعل: فيه
ُفليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكمفإذا حرضت الصالة «: قولهو ّ ُ ِّ«: 

َعظيم نفع العلم عىل صاحبه, حيث إنه ينفع صاحبه يف سفره وحرضه ومع أهله ويف مجيع : فيه
 .شأنه

 
  

 

                                                 
 .»صحيح عىل رشطهام«: أخرجه احلاكم وقال   )١(
 ).٢٣٢٥(رقم ) ١٢٤٠ص(لكائي ّلال» رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة«   )٢(
 ).١/٣٣١ص(البن أيب الدنيا » العيال«   )٣(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ١٧

 
  الحديث الخامس

 
 ج ِّ رهط إىل بيوت أزواج النبيةجاء ثالث«: عن أنس ريض اهللا تعاىل عنه قال

 ِّ أين نحن من النبي:الواقوها فُّوا كأهنم تقالِخربُ أّ فلام,ج ِّيسألون عن عبادة النبي
 َ الليلّا أنا فإين أصيلّ أم:همُ قال أحد!رّم من ذنبه وما تأخَّ? قد غفر اهللا له ما تقدج
 أنا أعتزل النساء فال : وقال آخر, أنا أصوم الدهر وال أفطر: وقال آخر,اًأبد
 ِّإينا واهللا َ? أم قلتم كذا وكذاأنتم الذين« : فقالج فجاء رسول اهللا .اًج أبدَّأتزو

 فمن ,ج النساءَّر وأصيل وأرقد وأتزوِفطُ وأُ لكني أصوم,ألخشاكم هللا وأتقاكم له
 .IQH»تي فليس منيَّرغب عن سن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»ج ّيسألون عن عبادة النبي«: قوله

 .جّ عىل متابعة النبي يحرص شباب الصحابة : فيه
 :»ّكأهنم تقالوها«: وقوله

 .ّأن العربة بالكيف ال بالكم: فيه
: آخرأنا أصوم الدهر وال أفطر, وقال : ًأما أنا فإين أصيل الليل أبدا, وقال آخر: قال أحدهم«: وقوله

ًأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ّ«: 
ًأن االستحسان العقيل للعمل ال يصريه مرشوعا إال بتقرير الرش: فيه ِّ ُ  .عّ
 :» أنتم الذين قلتم كذا وكذا:فقال«: وقوله

 .ُّاملنهج القويم يف التثبت من األخبار: فيه
 :»أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له«: وقوله

 .جواز تزكية النفس للمصلحة: فيه
                                                 

 .أخرجه الشيخان   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ١٨

ّفمن رغب عن سنتي فليس مني«: وقوله ّ ُ«: 
ُّد يشء يف اإلنكار, ومل يكن ما وهذه العبارة أش«: قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا تعاىل

 .IQHانتهى» َالتزموه إال فعل مندوب أو ترك مندوب إىل فعل مندوب آخر
ّأن لزوم السنة ال يكون إال باالتباع وال تشفع كثرة العمل املجردة عن االتباع لصاحبها: فيه ّ ّ. 

                                                 
  ).٢/١٩٦(» االعتصام«   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ١٩

 
  الحديث السادس

 

َيا معرش «: ج اهللا قال رسول: عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال
َمن استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبرص وأحصن للف! الشباب ُ ُّّ ج, ْرَ

 .IQH»ٌوم فإنه له وجاءَّومن مل يستطع فعليه بالص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُأن مرحلة الشباب أخصب مراحل العمر: فيه ّ. 
 :خاصة لعظيم أثرها عىل مستقبل حياة صاحبهاعناية اإلسالم هبذه املرحلة ب: وفيه

ّسبعة يظلهم اهللا«      .»ٌّوشاب نشأ يف طاعة اهللا... ٌ
 .»...ٌيأتيكم شباب من أقطار األرض«    
ُال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع«      .»..وعن شبابه فيام أباله... ٍ
 .»...نحن شببة متقاربونقدمنا و: قال مالك بن احلويرث ريض اهللا تعاىل عنه«    
 .املبادرة للزواج لتحصني البرص والفرج: وفيه  
ًالعناية بحفظ اجلوارح, فهي نعمة عىل صاحبها إن رعاها حق رعايتها, وقد تكون نقمة : وفيه   ّ

 :إن أمهل أمرها
    ﴿ ¨β Î) uρ öΝä3ø‹n= tæ t⎦⎫Ïà Ï≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ#t Ï. t⎦⎫Î6ÏF≈ x. ...﴾. 
    ﴿ $̈Β àáÏù= tƒ ⎯ ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïµ ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏGtã ﴾. 
    ﴿ ≅è% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈|Áö/r& (#θ Ýà xøts† uρ óΟ ßγy_ρã èù ﴾. 
    ﴿ #sŒ Î) uρ (#θ ãèÏϑy™ uθ øó ¯=9$# (#θ àÊ tôãr& çµ÷Ζ tã ﴾. 
    ﴿ tΠöθ u‹ø9 $# ÞΟÏFøƒwΥ #’n?tã öΝÎγÏδ≡ uθ øù r& !$uΖ ßϑÏk= s3è? uρ öΝÍκ‰ É‰÷ƒr& ß‰pκ ô¶s? uρ Νßγè= ã_ö‘ r& $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθç6Å¡ õ3tƒ ﴾. 
    ﴿ (#θ ä9$s% uρ öΝÏδ ÏŠθè= ß∨ Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγx© $ oΨø‹n= tã... ﴾. 

                                                 
 .أخرجه أمحد والشيخان واألربعة   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٢٠

 :»ومن مل يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء«: قوله
 .عظيم أثر الصوم يف إغضاض البرص وحتصني الفرج: فيه    

دم اللجوء إىل غريها, كاالستمناء بيان الوسائل الرشعية لتهذيب شهوة اإلنسان وع: وفيه  
 .ُّالذي يرض وال ينفع وهيدم وال يبني

ًالبعد عن كل ما يثري الشهوة مما ال جيوز رشعا: وفيه   ُ ُّ. 
ُّأن دعاة اخلري هم أوىل الناس باملبادرة إىل الزواج لئال تشغل نفوسهم بام يرضها من فتن : وفيه   ّ ُّ

 .ًالشهوات, وحتى يكونوا قدوة لغريهم
ّأن عىل من يتوىل العناية بشباب املسلمني أن يسعى حلفظهم من فتن الشهوات, ومن : فيهو  

َباب أوىل فتن الشبهات, رشيطة أن يكون ذلك حسب نصوص الرشع وفق منهج سلف 
 .ّاألمة

 
 
 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٢١

 
  الحديث السابع

 
: جقال رسول اهللا : ّعن أم املؤمنني عائشة ريض اهللا تعاىل عنها قالت

ُخريكم خريكم«  .IQH»ُ ألهله, وأنا خريكم ألهيلُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّكامل دين اإلسالم وأنه أعطى كل ذي حق حقه: فيه ٍّ َّ. 
 .جكامل خلقه : فيهو

 .ّ بالقيام بحق األهلألُّالتعبد هللا : وفيه
ُأن عىل دعاة اخلري العناية بشؤون أهليهم وبيوهتم, فهم أوىل الناس: وفيه ّ .﴿ $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

(#þθ è% ö/ä3|¡ àΡ r& ö/ ä3‹Î=÷δ r&uρ #Y‘$tΡ ﴾ .ِّأدبوهم وعلموهم: يقول«: ٌّقال عيل ريض اهللا تعاىل عنه ِّ«. 
ُّالرد عىل من أمهل شأن أهله وبيته بدعو التفرغ لدعوة الناس: وفيه ّ ! 
 .فيق اهللا تعاىل ـ عىل دعوة الناستوعد ّأن العناية بشأن األهل من أسباب العون ـ ب: وفيه

 

                                                 
 .أخرجه الرتمذي   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٢٢

 

  الحديث الثامن
 

 ُأكمل«: جقال رسول اهللا : ّعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه قال
ًاملؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا, املوطؤون أكنافا, الذين يألفون ويؤلفون, وال خري  ّ ً ُ ُ ً

 .IQH»َؤلفُألف وال يَفيمن ال ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»ًأكمل املؤمنني إيامنا«: قوله
ّأن اإليامن يزيد وينقص كام هو مقرر يف معتقد أهل السنة واجلامعة: فيه َّ ُ ّ. 
ًأحسنهم خلقا«: وقوله ُ ُ«: 

ِّ حسن اخللق, ومن أعظم الشواهد ثناء اهللا تعاىل عىل خلق نبيه عظيم شأن: فيه ُ ُُ y7̄Ρ ﴿: جُ Î) uρ 
4’n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã ﴾. 

ُتفاوت الناس يف حسن اخللق: وفيه ُ. 
 :»ًاملوطؤون أكنافا, الذين يألفون ويؤلفون«: وقوله

َّأن دعاة اخلري أوىل الناس بحسن اخللق, فذلك من أسباب حمبة الناس هلم وقبول دعوهتم: فيه ُ ُُ ّ. 
 :»ًاملوطؤون أكنافا«: وقوله

َهذا مث«:  رمحه اهللا تعاىلقال اإلمام ابن األثري   من التوطئة, وهي التمهيد : ُل; وحقيقتهَ
َوالتذليل, وفراش و َنب النائمَال يؤذي ج: ٌيءِطٌ ُالذين جوانبهم : أراد. اجلوانب: واألكناف. ْ

ّوطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم وال يتأذ ٌَ ُ ُ ُ ّ َ«IRH. 
 :»وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف«: وقوله

 .َاحلذر من تنفري الناس: فيه

                                                 
 .»األوسط«أخرجه الطرباين يف    )١(
 ).٥/٢٠١(» النهاية يف غريب احلديث واألثر«   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٢٣

 
  لتاسعالحديث ا

 
من رأ «: جقال رسول اهللا : ّعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه قال

ِّمنكم منكرا فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, ومن مل يستطع فبقلبه وذلك  ُ ً
 .IQH»ُأضعف اإليامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»من رأ«: قوله

ّ املنكر برؤية أو سامع; ألن املراد السعي يف تغيريه حسب أن ذلك يشمل من بلغه أمر: فيه َ
 .املستطاع

 .ّأن املنكر خيتلف بحسب قدرة الشخص: فيهو
َأن براءة الذمة ال تستلزم إزالة املنكر, بل السعي يف إزالته حسب القدرة: وفيه   ّ ّ. 
ُكامل الرشيعة ويرسها, حيث مل يكلف املرء بام ال يستطاع: وفيه   ُ. 
 :»وذلك أضعف اإليامن«: وقوله
ًأن اإليامن يزيد وينقص خالفا ملن خالف: فيه   ّ. 

 
 

                                                 
 .مسلمأخرجه    )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٢٤

 
  الحديث العاشر

 
ِّاستأذن رهط من اليهود عىل النبي : قالتريض اهللا تعاىل عنها عن عائشة   جٌ

ٌيا عائشة, إن اهللا رفيق «: ُبل عليكم السام واللعنة, فقال: ُفقلت! ُالسام عليك: فقالوا ّ
ِّحيب الرفق ُّ  .IQH»وعليكم: قلت«: أومل تسمع ما قالوا? قال: ُقلت. »ِّ يف األمر كلهُ

ِّيا عائشة, إن اهللا رفيق حيب الرفق, ويعطي «: جقال رسول اهللا : وعنها قالت ُّ ُ ٌ ّ
ُعىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل ما سواه ُ ُِّ«IRH . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالسام عليك«: ليهودقول ا َّ«: 
ٌأن اليهود قوم هبت: فيه   ّ. 
ِّعظيم بغض اليهود للنبي : وفيه    .جُ

ُ يف حياته فليس بغريب قدحهم يف جِّأنه إذا كان أعداء اإلسالم يقدحون يف النبي : وفيه
 .جِّاإلسالم أو يف القرآن أو يف نبي اإلسالم بعد مماته 

ِّأن شانئ النبي : وفيه $χÎ) št∞ÏΡ ﴿: , كام قال تعاىل هو األبرتجّ x© uθ èδ ç tIö/F{$# ﴾ . فقد أظهر اهللا
ِّتعاىل أمر نبيه   . ولو كره املرشكونجَ

 جَّفتومهوا جلهلهم أنه «: ُمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف آخر تفسري سورة الكوثرقال اإل  
ُإذا مات بنوه انقطع ذكره َاهللاُ ذكرهّوحاشا وكال, بل قد أبقى ! ِ  عىل رؤوس األشهاد, ِ

َوأوجب رشعه عىل رقاب العباد مستمرا عىل دوام اآلباد إىل يوم املحرش واملعاد, 
ًصلوات اهللا وسالمه عليه دائام إىل يوم التناد ُ«.  

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 .أخرجه مسلم   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٢٥

ُعظيم كيد أهل الضالل وأهنم قد يؤذون صاحب احلق ولو يف عقر داره: وفيه ّ. 
ِّإن اهللا رفيق حيب الرفق يف األ«: قوله ُّ ٌ  :»ّمر كلهّ

 .ِّالرتوي يف األمر قبل القطع فيه: فيه
ّأن الرتفق يف األمور حممود, كام أن العجلة دون رفق مذمومة: وفيه   ّ ّ.   
ِّإن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله«: وقوله ِّ ّ ّ«: 

 .ِّإثبات صفة الرفق واملحبة هللا تعاىل: فيه
ُويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل الع«: وقوله ُ  :»ُنف وما ال يعطي عىل ما سواهِّ

ُحصول اخلري بالرفق للداعي واملدعو, كام أن رضر العنف يف دعوة الناس حيرم الداعي : فيه ّّ ِّ
 .ّواملدعو من خري كثري

 
 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٢٦

 

  الحديث الحادي عشر
 

ِّأن رجال عىل عهد النبي : عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه ً ُ كان اسمه جُّ
َّعبداهللا, وكان يلق َب محارا, وكان يضحك رسول اهللا ُ ُ ِ ُ َ قد جلده يف جُّ, وكان النبي جً َ

ٌالرشاب, فأيت به يوما فأمر به فجلد, فقال رجل من القوم ُ ُِ َ َ ً ُاللهم العنه, ما أكثر ما : ُ ّ
َال تلعنوه, فواهللا ما علمت إال أنه حيب اهللاَ ورسوله«: جُّفقال النبي ! َيؤتى به ّ َّ ُ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َكان يضحك رسول اهللا «: قوله ِ  :»جُ

ّسامحة خلق النبي : فيه   ُ  .جُ
ًمطلقا ّمن زعم أن الضحك ّالرد عىل : وفيه    .َّال يليق بأهل السمت والوقارُ
ِأن غلبة الدعابة عىل بعض الناس ال حرج فيها إذا مل تتضمن حمذورا من غ: وفيه   ً َّ ّ   ميمة َيبة أو نّ

 .خرية أو نحو ذلكُو سأ
 :»...ال تلعنوه, فواهللا ما علمت إال أنه«: قوله

 .اإلنكار عىل من خالف منهج اإلنكار: فيه
 .ّالنهي عن اللعن بغري حق: فيهو

 .ِّاستعامل احلكمة يف دعوة املتلبس باملعصية: وفيه
 .مراعاة أحوال الناس أثناء اإلنكار عليهم: وفيه

 :»ّحيب اهللا ورسوله«: وقوله
ِأن حمبة اهللا تعاىل بحق مستلز: فيه ّ ّ  .جة رسوله َّمة ملحبّ
ِّذكر ما يف صاحب املعصية من خصال اخلري لرتغيبه يف التوبة وإلرشاد الناس إىل الرفق به: وفيه ِ. 
ّعدم اليأس من نصح صاحب املعصية ولو تكرر منه الوقوع يف الذنب: وفيه ُ. 
ُأن مرتكب الكبرية ال يكفر: وفيه ّ. 

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٢٧

 
  الحديث الثاني عشر

 
َتبسمك يف وجه أخيك لك «: جقال رسول اهللا : ٍّعن أيب ذر ريض اهللا تعاىل عنه قال ُّ

ِصدقة, وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة, وإرشادك الرجل يف أرض الضالل  َ ُ ُ َ ُ َُ ٌ
َّوبرصك للرجل الرديء البرص لك صدقة, َلك صدقة,  َُّ َُ َوإماطتك احلجر والشوكَ َ  َةُ

َالعظم عن الطريق لك صدقة, وإفراغك من دو ُ ٌَ َ َوك يف دلو أخيك لك صدقةْلْ ِ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كثرة أبواب اخلري: فيه
 .تأثري النية يف جعل العادات عبادات: وفيه
 .عظيم عناية اإلسالم بتحقيق مبدأ الرتابط والتعاون بني املسلمني: وفيه
ّم احتقار املعروف ولو كان يسريا, يؤكد هذا نصوص كثرية, كقوله تعاىلعد: وفيه ً :﴿ ⎯ yϑsù 

ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ ø‹yz …çν t tƒ ﴾ ًال حتقرن من املعروف شيئا«: ج , وقوله ّ«. 
ُأن عىل دعاة: وفيه ٌ اخلري أن يبذلوا أنفسهم لتقديم كل ما يقدرون عليه من خري, ففي ذلك أجر ّ ّ

 .ٌنفع لغريهم وهتيئة القلوب للقبولهلم و
 :»ُّتبسمك يف وجه أخيك لك صدقة«: قوله

 .ُّفضل إدخال الرسور عىل املؤمنني: فيه
ّأن عىل دعاة اخلري التخلق بحسن األفعال واألقوال التي حتبب الناس إىل قبول تعليمهم : فيهو ُّ ّ

 .ونصحهم
ُأن عىل دعاة اخلري أن حيفظوا مروءهتم وهيئا: وفيه ُّهتم من التبذل, فالتبسم والضحك حممود ّ ّ

ّرشعا إذا مل يرتتب عليه مفاسد ينبغي ملن كان ... «: قال اإلمام الذهبي رمحه اهللا تعاىل. ً

                                                 
 .والرتمذي وابن حبان» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف    )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٢٨

ّضحوكا بساما أن يقرص من ذلك ويلوم نفسه حتى ال متجه األنفس, وينبغي ملن كان  ُ ً َّ ً
ُعبوسا منقبضا أن يتبسم وحيسن خلقه ويمقت نفسه ع ِّ َّ ُداءة خلقه, وكل انحراف عن َىل رًً
 .IQH»ّاالعتدال فمذموم, وال بد للنفس من جماهدة وتأديب

َوإماطتك احل«: وقوله  :»ر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةَجُ
 .ِّكامل دين اإلسالم وعنايته بشؤون الدين والدنيا: فيه
ّ وأن ذلك ينايف حق ,مُبام يعيق حركتهم أو يؤذي منظرهُقبح تلويث طرق املسلمني : وفيه ُ ّ

ِالطريق الذي أمرنا بإعطائه يف قوله  ّوما حق : قالوا. »ّفأعطوا الطريق حقه... «: جُ
 باملعروف واألمر ,المَّالس ّورد ,األذ ّوكف ,البرص ُّغض«: الطريق يا رسول اهللا? قال

 .IRH»املنكر عن والنهي
 
 

                                                 
 ).١٤١−١٠/١٤٠(» سري أعالم النبالء«   )١(
 .اّأخرجه الشيخان من حديث أيب سعيد اخلدري    )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٢٩

 
   الثالث عشرالحديث

 
 يميش ٌرجل امبين«: جقال رسول اهللا :  عنه قالعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل

ًفوجد بئرا  العطش عليه َّاشتدبطريق   بكلب هو فإذا خرج َّثم ,فرشبفيها  فنزلَ
 مثلالكلب من العطش  هذا بلغ لقد :ُ الرجلفقال ,العطش من رَّالث يأكل لهثَي

 ,الكلب فسقى رقي ّثم بفيه أمسكه َّثم هَّفُخ فمألفنزل البئر  !يب بلغكان  الذي
نعم, « :قال ا?ًأجر البهائم يف لنا ّوإن ,اهللا رسول يا :قالوا. »له فغفر له اهللاُ فشكر

 .IQH»ٌأجر رطبة كبدذات  ِّكل يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسوق األخبار والقصص بقصد االعتبار: فيه َ. 
 :»لغ يببكان مثل الذي الكلب من العطش لقد بلغ هذا «: قوله

ِأن تذكر النعم ـ وبخاصة إذا رأ من حرمها ـ يعني عىل شكرها, ومن شكرها فعل اخلري: فيه ِ ُِ ُ ُّ ُ ََ ِّ ّ. 
َّفمأل خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب«: وقوله ُ«: 

 .السعي يف إكامل وكامل عمل اخلري قدر استطاعته: فيه
ِأن شكر اهللا تعاىل عىل نعمه يكون بالف: وفيه َِ ُ  .عل كام يكون بالقولّ

 :»فشكر اهللا له فغفر له«: وقوله
 .عظيم كرم اهللا تعاىل وواسع مغفرتهَّ ومن أسامئه الشكور, و,ُّ بالشكرألوصف اهللا : فيه
ّأنه إذا كان هذا يف حق احليوان, فكيف يف حق اإلنسان?: وفيه ّ! 
 .ًعدم احتقار املعروف ولو كان يسريا: وفيه

ً اهللا, وإن لنا يف البهائم أجرا?يا رسول: قالوا«: وقوله ّ«: 
ِّحرص الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم عىل معرفة كل طريق يؤدي إىل حتصيل األجر من اهللا تعاىل: فيه ِّ. 

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٣٠

 :» أجرIQHِّيف كل كبد رطبة«: وقوله
 .كثرة أبواب اخلري: فيه
ِّسالم يعذب احليوان, ّبأن اإلُالذين يزعمون ِّمجعيات الرفق باحليوان أصحاب ّالرد عىل : وفيه ُ

ُفدين اإلسالم أمر بأداء احلقوق, وشمولية اإلسالم أنه جعل للحيوان حقوقا تراعى له,  ً
ًفمنها أن اإلسالم جعل تعذيب احليوان سببا يف دخول النار, كام جعل اإلحسان إليه  ّ

ّسببا يف دخول اجلنة ً. 
ً محارا موسوما يف وجهه فقالجُرأ رسول اهللا : فعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال ً :

 .IRHّثم هنى عن الكي يف الوجه والرضب يف الوجه. »لعن اهللاُ من فعل هذا«
ّإن اهللا كتب اإلحسان عىل كل يشء, «: جقوله : ًومما ورد يف مراعاة شأن احليوان أيضا َ ّ

ُفإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدك َّ ُ ُِ ُِ ِم شفرته ولريح ِّ ُ َ
 .ISH»َذبيحته
َّإذا سافرتم باخلصيب فأعطوا اإلبل حظها من األرض, وإذا سافرتم يف الس«: جوقال  ُ نة ُّ

َّفأرسعوا عليها السري) اجلدب (  ِ...«ITH. 
ً حائطا من حوائط األنصار حلاجة, فإذا جُّدخل النبي :  قالاوعن عبداهللا بن جعفر 
ُمجل, فلام رأ اجلمل ال ُّ وذرفت عينا اجلمل, فقال النبي جِّ جاء فربك عند النبي جَّنبي ٌَّ

ّأال تتقي اهللا يف هذه البهيمة «: ج, فجاء فتى أنصاري فقال »َمن صاحب اجلمل?«: ج
ُالتي ملكك اهللاُ إياها? فإنه شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه ُُ ُ َّ ّIUH«IVH. 
ٍ عىل رجل واضع ج رسول اهللا َّمر: وعن عبداهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال ُ

                                                 
ْن الكبد إذا ظمئت ترطبت, وكذا إذا ألقيت عىل النارإ: قيل«: :قال ابن األثري    )١( ْ َْ َِ ُِ َّ َ َّ َ َّكنى : وقيل. َ َ

ِبالرطوبة عن احلياة, فإن امليت يابس الكبد ُ ّ ُوصفها بام يؤول أمرها إليه: وقيل. ُّ  ).١/٣٦٤(» النهاية«. »ُ
 .أخرجه أبو داود وابن حبان, وأصله يف مسلم   )٢(
 .أخرجه اجلامعة إال البخاري   )٣(
 .أخرجه البزار والبيهقي   )٤(
ُتتعبه بكثرة العمل: يعني   )٥( ُ. 
 .أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم   )٦(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٣١

ِرجله عىل صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببرصها فقال  َ ُّ ِ ُ َ َأتريد أن متيتها «: جِ ُُ
َهال حددت شفرتك قبل أن تضجعها! موتات? ِ ُ َ َ ّ!?«IQH. 

َّوعن معاوية بن قرة عن أبيه ريض اهللا تعاىل عنه قال ٌقال رجل: ُ  َيا رسول اهللا, إين ألذبح: ُ
ُالشاة فأرمحها َوالشاة إن رمحتها رمحك اهللا«: جفقال . َ ِ َ ُ«IRH. 

َمن رحم ولو ذبيحة عصفور «: جقال رسول اهللا : َوعن أيب أمامة ريض اهللا تعاىل عنه قال َ ِ
َرمحه اهللا يوم القيامة ُ ِ«ISH. 

َ يف سفر فانطلق جّكنا مع رسول اهللا : وعن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال
ًحلاجة, فرأينا محرة َّ ُITHَّفأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تفرش :  معها فرخان, قال َّ َُ َ

ِمن فجع هذه بولدها?«:  فقالجُّفجاء النبي . IUHبجناحيها َ َردوا ولدها إليها! َ ُّ ُ!«IVH. 

ُرأيت عمر بن اخلطاب «: ّما رواه املسيب بن دارم قال: ِّومن اآلثار يف الرفق باحليوان ُ
ًريض اهللا تعاىل عنه رضب مجاال وقال َّ َ ُمل حتمل عىل بعريك ما ال يطيق?: َ َ ِ!«IWH. 

 رجال حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها, فرضبه عمر بالدرة وقالاورأ ّ ِّ ً ً َُّ َ ِّأتعذب «: ًُ ُ
َأال فعلت هذا قبل أن تأخذها?! ُّالروح? َ َ«. 

ًورأ ريض اهللا تعاىل عنه رجال جير شاة ليذبحها,  ُّ ُ ً َّسقها ـ ال أم «: ِّفرضبه بالدرة وقالُ ُ
ًلك ـ إىل املوت سوقا مجيال ً ْ َ!«. 

ًورأ ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام راعي غنم يف مكان قبيح, ورأ ابن عمر مكانا  ُ ُ
َّحوهلا, فإين سمعت النبي ! َوحيك يا راع«: أمثل منه, فقال للراعي ُ ٍكل راع «:  يقولجِّ ّ

 .»َّمسؤول عن رعيته
                                                 

 .أخرجه احلاكم والبيهقي   )١(
 .واحلاكم» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف    )٢(
 .والطرباين» األدب املفرد«أخرجه البخاري يف    )٣(
َّاحلمرة   )٤(  .ُمحر اللونٌطائر صغري كالعصفور أ: ُ
 .ُترفرف بجناحيها وتقرتب من األرض: أي   )٥(
 .أخرجه أبو داود واحلاكم   )٦(
 .أخرجه ابن سعد   )٧(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٣٢

ُجئت صالح بن كيسان يف منزله وهو يكرس هلرة له يطعمها, ثم «: ل إبراهيم بن سعدوقا ََّ ُ
ُيفت حلاممات ـ أو حلامم ـ له يطعمه ُّ«. 

ٌومر أبو إسحاق الشريازي يف طريق ومعه بعض أصحابه, فعرض له كلب فزجره  َ ُ ٍ َّ
َأما علمت أن الطريق مشرتك«: ُصاحبه فنهاه الشيخ الشريازي وقال له َ ّ  .»! بيننا وبينه?َ

ُولكثرة ما ورد من النصوص واآلثار يف حقوق احليوان وشأنه كثر كالم العلامء يف ذلك,  ُ
ابن مفلح : عىل إهدار هذه احلقوق أو التهاون هبا, فمن أولئك األئمةاإلنكار ّوشددوا 

َّمبحثا سامه» اآلداب الرشعية«احلنبيل رمحه اهللا تعاىل, فقد عقد يف كتاب  ة إطالة كراه«: ً
ُكان بعض «: ثم ساق عن اخلطايب قوله. »َّوقوف البهائم املركوبة واملحملة فوق حاجتها

ُالعلامء يستحب أال يطعم الراكب إذا نزل املنزل حتى يعلف الدابة, وأنشد بعضهم فيام  َّ ُ ُِّ
 :ُيشبه هذا املعنى

ّحق     املطية     أن     تبدأ     بحاجتها  ِالضيف حتى أعلف الفرسا            ال أطعم   ّ
ُالرتهيب من املثلة باحليوان, ومن قتله لغري «: »الرتغيب والرتهيب«ّوقال املنذري يف 

ِّاألكل, وما جاء يف األمر بتحسني القتلة والذبحة  .ثم ساق النصوص يف ذلك» ِ
ٍوسئل اإلمام القابيس ـ من أئمة املالكية ـ عن رجل أراد ذبح تيس, فعمد إىل موضع  ٍ ُ ُ

 منبت الشعر من شدقيه فسلخ اجللد من ذلك املوضع إىل أن بلغ املذبح فذبح?
  ّجيع, بعد التقدم إليه يف أن َبأنه جيب عىل فاعل ذلك األدب الو: فأجاب رمحه اهللا تعاىل

 .ال يفعله
ِعىل مالك البهيمة إطعامها وسقيها, فإن امتنع أجرب, «: ّوقال مرعي احلنبيل رمحه اهللا تعاىل ُ ِ ُ ُ ِ

ِإن أبى أو عجز أجرب عىل بيعها أو إجارهتا أو ذبحها إن كانت تؤكلف ِ ِ ُوحيرم لعنها . ُ ُ
ُوحتميلها مشقا وحلبها ما يرض ولدها, ورضهبا يف وجهها ووسمها فيه, وذبحها إن  ُُ ُ َ ّ ُ

 .»ُكانت ال تؤكل
ُأنه إذا جلأت هرة عمياء إىل بيت شخص وجبت نفقتها عليه; ح: ُوذكر بعض الفقهاء ٍ يث َّ
 .ِمل تقدر إىل االنرصاف

ُّوقال ابن السبكي عن أهل الربيد ُوحق عىل كل بريدي أال جيهد الفرس, بل يسوقها «: ُ َ ِ ُ ّ ّ ٌّ
ْبقدر طاقتها, وقد كثر سوق اخليول السوق املزعج بحيث هتلك حتتهم َّ َ ُ ِ ْ«. 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٣٣

َّوقال عند ذكر الطيان ِّومن حقه أال يطني م«:  ـ وهو الذي يبني بالطني ـِ ُ ّ ًكانا قبل ِّ
َّهل فيه يشء من احليوانات أو ال? وأنت تر كثريا من الطيانني يعجلون : الكشف عنه ً َ ٌ
ٍني عىل اجلدار وربام صادف ما ال حيل قتله لغري مأكلة; من عصفور ونحوه, ِّيف وضع الط ُِ ّ ُ

ًفقتله واندمج يف الطني, ويكون حينئذ خائنا هللا تعاىل من جهة قتله هذا احليوان ٍ«. 
النصح يف خدمتها, وتنقية العليق هلا, وتأدية : ِّومن حقه«: ِقال عند ذكر سائس الدوابو

 .»األمانة فيه, فإنه ال لسان له يشكوه إال إىل اهللا تعاىل
: ّقال الشيخ أبو عيل بن رحال يف باب الغصب«: للكتاين» الرتاتيب اإلدارية«ويف كتاب 

 يكن فيه تعذيب أو جتويع أو تعطيش, ولو وما ذكر من حبس الطري إنام هو إذا مل... 
ُبمظنة الغفلة عنه, أو بحبسه مع طري آخر ينقب رأسه, كام تفعله الديوك يف األقفاص  َ ّ
ّينقب بعضها رأس بعض, حتى إن الديك يقتل اآلخر, وهذا كله حرام بإمجاع; ألن  ّ ُّ َ ُ َ ُ

َتعذيب احليوان لغري فائدة ال خيتلف يف حتريمه َ ُ«. 
َالفائدة يتأتى وجودها بال تعذيب, وهذا إن كان بحبسه وحده أو مع من ال ينقبه, و«: ثم قال ُ

ّأو يعمل بينهام حائال بحيث ال يصل بعضها إىل بعض, ويتفقده باألكل والرشب كام يتفقد  ّ ًُ
َأوالده, ويضع للطري ما يركب عليه كخشبة, وأما أن يضع الطري عىل األرض بال يشء 

ًفذلك يرض به خاصة ُّ  .» يف الربدُ
ّوبعد كالم طويل للكتاين قال يف آخره َوإنام أطلت القول هنا لتعلم أن أهل اإلسالم «: ٍ ّ ُ

ِّقبل قرون تفطنوا ملا تظاهرت به اآلن مجعيات الرفق باحليوان يف أوروبا َّ ّ«. 
ّوذكرت كتب التاريخ أن حضارة اإلسالم كانت فيها أوقاف خاصة لتطبيب احليوانات  ّ ُ ْ

 .وأوقاف رعي احليوانات العاجزةاملريضة, 
ّفنسأل اهللا تعاىل أن يعز اإلسالم واملسلمني, وأن يذل الرشك واملرشكني ِ ُِ ُّ. 

 
 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٣٤

 

   الرابع عشرالحديث
 

ٌ وعليه برد جُكنت أميش مع رسول اهللا «: عن أنس ريض اهللا تعاىل عنه قال ُ
ٌّنجراين ْ ِ غليظ احلاشية, فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذَ ٌّ ُ ُة شديدة, فنظرت إىل صفحة َ ً ً

َّ وقد أثرت هبا حاشية الربد من شدة جبذته, ثمجِّعاتق النبي  ْ ُْ َ ّ ِ ُ ْ مر يل من !ّيا حممد:  قالّْ ُ
َمال اهللا الذي عندك َفالتفت إليه ! ِ َ ٍضحك ثم أمر له بعطاءّ ثم جرسول اهللا َ َ َ ّ َ«IQH.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»ج مع رسول اهللا  أميشُكنت«: قوله

 .ّ يف مشيه مع الشاب الصغري واخلادمجّتواضع النبي : فيه
ْوعليه برد نجراين«: وقوله َُ ْIRHغليظ احلاشية «: 

ّزهد النبي : ًفيه أيضا ِّ يف ترك الرتفه يف اللباسجُ ّ. 
 يف  بدقيقها وجليلها يف أخبار اآلداب, فكيفجّ بنقل أخبار النبي يعناية الصحابة : وفيه

 أخبار األحكام?
ّفأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة, فنظرت إىل صفحة عاتق النبي «: وقوله ُ ً ً ّ وقد أثرت هبا جّ

ّحاشية الربد من شدة جبذته ُ«: 
َتوطني دعاة اخلري أنفسهم عىل حتمل طبائع الناس, فذلك من أسباب قبول دعوهتم: فيه ُّ َ ُ. 
 :»يا حممد«: وقوله

َره أن يناد ّذم من ك: فيه ِباسمه العلم دون مراعاة حلال املناديالشخص ُ ٍ َ َ. 
 :»ضحك ثم أمر له بعطاء ثم جرسول اهللا َفالتفت إليه «: وقوله

ُأن عىل داعي اخلري أن حيرص عىل نفع السائل ولو أساء السائل برتك األدب بحكم طبعه: فيه ّ. 

                                                 
 .ّمتفق عليه   )١(
ْالربد   )٢( ُنوع من الثياب معروف, ومجعه: ُ ُأبراد وبرود: ٌ ُ نسبة إىل نجران, وهو موضع بني : ونجراين. ٌ

 ).٥/٢١,  ١/١١٦(» النهاية«. احلجاز والشام واليمن



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٣٥

َأن سبق اجلواب بحسن القول أو الفعل يزيد الس: وفيه َ َّائل حمبة للمسؤول, ومن ثم قبول ّ َ ً َّ َ
َومن حسن الفعل قبل اجلواب. دعوته ًما يف هذا احلديث من الضحك مراعاة حلال : َ
َومن حسن القول قبل اجلواب. ائلَّالس َّالدعاء للسائل والثناء عليه حلرصه عند سؤاله : َ ُّ

ِّعام هيم السائل يف أمر دينه, وكذا تضمني الدعاء للمدعوي ُّ ّ  .ن يف أثناء دعوهتم ونصحهمَّ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٣٦

 
  الحديث الخامس عشر

 
ِّجاء رجل إىل النبي : عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا تعاىل عنهام قال ٌ ُ

ِأحي والداك?«:  فاستأذنه يف اجلهاد فقالج ٌّ  .IQH»ففيهام فجاهد«: قال. نعم: قال. »َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّجل إىل النبي جاء ر«: قوله  :» فاستأذنه يف اجلهادجُ
 .جِّ عىل مراجعة النبي يحرص الصحابة : فيه
 .فضيلة اجلهاد: وفيه

ٌّأحي والداك?«: وقوله َ«: 
 . عىل شأن الوالدينجّحرص النبي : فيه
 :»ففيهام فجاهد«: وقوله

َّ, وأن بر الوالدين أفضل من اجلهاد املّأن عمل اخلري يتفاوت يف الفضل: فيه ِ  .ّستحبّ
ُأن مريد اخلري قد ي: فيهو ُ َت خريا مما أراد إذا مل يسأل أهلِّوَفّ  . العلمً

 .ّعظيم حق الوالدين: وفيه
ُأن دعاة اخلري هم أوىل الناس برب الوالدين, وقد كان أفضل دعاة اخلري ـ وهم األنبياء : وفيه ُّ ّ

َ ـ بارين بوالدهيمإل ِّ: 
$Éb>§‘ öÏøî$# ’Í< £“t ﴿: ؛ كنوح ,ًتارة بالدعاء هلم Î!≡ uθ Ï9 uρ ﴾. 

ُوتارة بدعائهم إىل سبيل اهلد, كخرب إبراهيم  ≈̄'ÏMt/r ﴿:  مع والده؛ً tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷è s? $ tΒ Ÿω 
ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ çÅÇö7ãƒ Ÿωuρ ©Í_øó ãƒ y7Ψtã $\↔ ø‹x© ∩⊆⊄∪ ÏMt/r'̄≈ tƒ ’ÎoΤ Î) ô‰ s% ’ÎΤ u™!% y` š∅ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $ tΒ öΝs9 y7Ï? ù'tƒ û© Í_÷è Î7̈? $$ sù 

x8Ï‰ ÷δ r& $WÛ≡ u ÅÀ $ wƒÈθ y™ ∩⊆⊂∪ ÏMt/r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7÷è s? z⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9 $# tβ%x. Ç⎯≈uΗ ÷q§=Ï9 $wŠÅÁtã ∩⊆⊆∪ ÏMt/r'̄≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 
ß∃%s{ r& β r& y7¡¡ yϑtƒ Ò>#x‹tã z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈uΗ ÷q§9 $# tβθä3tGsù Ç⎯≈sÜøŠ¤±= Ï9 $wŠÏ9 uρ ﴾. 

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٣٧

 _Ct/uρ Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ #·‘$¬6y# ﴿: ؛, كام يف خرب حييى ًوتارة باإلخبار عن حاهلم مع والدهيم
$|‹ÅÁtã ﴾ مع أمه؛, وكام يف خرب عيسى ِّ :﴿ #Ct/uρ ’ÎAt$Î!≡uθÎ/ öΝs9uρ ©Í_ù=yèøgs† #Y‘$¬7y_ $|‹É)x© ﴾. 

ـ أيب طالب ـ وهو يف مقام ِّ وبعمه بمحزة والعباس  َّ فقد كان بارا بعميهجُّوأفضلهم نبينا  أبيه 
َلك هبا أشهد ال إله إال اهللا, كلمة : ّيا عم, قل«: فقد كان يدعوه إىل اإلسالم وهو عىل فراش موته

  .IQH»عند اهللا

ّ يف ذلك علامء اإلسالم فكانوا من أبر الناس بوالدهيمإلَوسلك مسلك األنبياء  ُ  :, فمن ذلكُ
ُرأيت أبا حنيفة حيمل أمه عىل محار«: قول أيب يوسف َّ َ ُ..«. 

ّبات أخي عمر يصيل, وبت أغمز رجل أمي, وما أحب أن ليلتي بليلته«: وقال حممد بن املنكدر ُّ ُِ ُ ِّ َ ِ ُّ ِ ِّ«. 
ّوكان حجر بن األدبر يلمس فراش أمه بيده ويتقلب بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته ثم  ّ ِّ ُ

ُيضجعها عليه ُ. 
ُّوسئل اإلمام ابن عساكر حمدث الشام عن سبب تأخر حضو ِّ ُ ُ مل تأذن يل : ره إىل بلد أصبهان فقالُ

 .ِّأمي
ِّمل يكن الوالد يمكنني من السفر: وقال اإلمام الذهبي ُ. 

ُّفانظر ـ رمحك اهللا تعاىل ـ إىل تلك الثلة املباركة من األنبياء والعلامء كيف كان برهم بوالدهيم,  َ ّ
ُمن حصل قليال من العلم مع كثري من العقوقوانظر إىل حال  ٍَّ ً! 

ِّرأيت شبيبة من أهل زماننا ال يلتفتون إىل بر الوالدين ّأما بعد; فإين «: :ُ اإلمام ابن اجلوزي قال ِ ً ُ
َوال يرونه الزما لزوم الدين, يرفعون أصواهتم عىل اآلباء واألمهات, وكأهنم ال يعتقدون طاعتهم  ِّ ََّ َ ً َُ ِ ُ

ْمن الواجبات, ويقطعون األرحام التي أمر اهللا بوصلها يف الذك َّر, وهنى عن قطعها بأبلغ الزجر, ِّ
ُّوليعلم البار «: , ثم رشع يف رسد النصوص واآلثار ثم قال»...وربام قابلوها باهلجر واجلهر

ُبالوالدين أنه مهام بالغ يف برمها مل يف بشكرمها ِ ِّ ُعن زرعة بن إبراهيم أن رجال أتى عمر ريض اهللا . ِ ًُ ُّ
ُا الكرب, وإهنا ال تقيض حاجتها إال وظهري مطية هلا, وأوضئها ّإن يل أما بلغ هب: تعاىل عنه فقال ِّ َ َُّ ّ َ َ ِ

َّوأرصف وجهي عنها, فهل أديت حقها? قال ُ َّ ُأليس قد محلتها عىل ظهري وحبست نفيس : قال. ال: ُ ُ
َإهنا كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك, وأنت تتمنى فراقها: ُعليها? فقال عمر ِ ّ َّ ِ ُ. 

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٣٨

ٌرجل إىل وجاء  ُمحلت أمي عىل رقبتي من خراسان : ُعبداهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام فقالُ ِّ ُ
 .»...ال, وال طلقة من طلقاهتا:ُحتى قضيت هبا املناسك, أتراين جزيتها? قال

 : قال ابن اجلوزي بعد ذلكَّثم
ُوبرمها يكون بطاعتها فيام يأمران به ما مل يكن بمحظور, وتقديم أمرمها عىل فعل « ُّ النافلة, ِ

ِّواالجتناب ملا هنيا عنه, واإلنفاق عليهام, والتوخي لشهواهتام, واملبالغة يف خدمتهام, واستعامل 
َاألدب واهليبة هلام, فال يرفع الولد صوته, وال حيدق إليهام, وال يدعومها باسمهام, ويميش  َ

ُوراءمها, ويصرب عىل ما يكره مما يصدر منهام  .IQH تعاىلُانتهى كالمه رمحه اهللا. »ّ
 

                                                 
 .ِّللمؤلف) ٢٦٩− ١/٢٦٨(» اخلطب املنربية«: انظر   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٣٩

 
  الحديث السادس عشر

 
َّأتى رجل النبي : ُعن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال ٌ ,  اهللاَ رسوليا: قال فجُ

ُّحدثني بحديث واجعله موجزا, فقال له النبي  ً َ ّصل صالة مودع كأنك تراه, فإن «: ج ِّ ِّ َ ِّ
ْكنت ال تراه فإنه يراك, وايأس مما يف أيدي الناس تعش غ ِ َ َّ َنيا, وإياك وما يعتذر منهْ ُ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َصل صالة مودع كأنك تراه, فإن كنت ال تراه فإنه يراك«: قوله ِّ َ ِّ«: 

ًأن استشعار حلول خامتة العبد عند أداء العبادة يزيد العبد خشوعا وإخباتا: فيه ًَ ّ. 
 .﴾ Ï%©!$# y71ttƒ t⎦⎫Ïm ãΠθà)s? ∩⊄⊇∇∪ y7t7=s)s?uρ ’Îû t⎦⎪Ï‰Éf≈¡¡9$#“ ﴿ .ًد العبد إيامناّأن استشعار مرتبة اإلحسان تزي: وفيه  

ٍّأن عىل دعاة اخلري العناية بشأن العبادات عموما والصالة خصوصا, ففي ذلك نفع متعد من : وفيه ٌ ً ًُ ّ
 .لناس بعلمه وعملهحيث زيادة اإليامن واهلمة, مما جيعله ينشط يف نرش اخلري فينفع اهللاُ تعاىل ا

َْوايأس مما يف أيدي الناس تعش غنيا«: وقوله ْ«: 
ّأن االستغناء عام يف أيدي الناس من أسباب قوة التوكل وإحسان الظن باهللا تعاىل: فيه ّّ ّ ّ. 
ّأن أوىل الناس باالستغناء عام يف أيدي الناس هم دعاة اخلري; ألن ذلك من أسباب قبول : وفيه ُّ ّ

 .يق اهللا تعاىل هلمالناس هلم بتوف
َوإياك وما يعتذر منه«: وقوله ُ«: 

ّحرص دعاة اخلري عىل حفظ مروءهتم والبعد عن كل ما جيعلهم حمطا للذم والنقد: فيه ّ ُ ُ. 
ُعناية دعاة اخلري بمعرفة مقاصد الرشيعة, وبخاصة مسألة املصالح واملفاسد, ففي ذلك : وفيه

 :مصالح كرب; منها
 . يف دعوته للناسج ِّ سلوك منهج النبي−  
 . حتبيب اخلري إىل الناس−  
 . تأليف قلوب الناس−  

                                                 
» لصحيحةاالسلسلة «: انظر. وهو حديث صحيح لشواهده. )٤/٣٥٨ (»األوسط«أخرجه الطرباين يف   ) ١(

)١٩١٤.( 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٤٠

 

  الحديث السابع عشر
 

عليكم بقيام «: جقال رسول اهللا : عن أيب أمامة ريض اهللا تعاىل عنه قال
َّالليل, فإنه دأب الص ٌ وتكفري ,ٌ ومنهاة عن اإلثم,ُ وقربة إىل اهللا تعاىل,احلني قبلكمُ

 .IQH»ِّللسيئات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّفضل التكثر من النوافل: فيه
ُأن دعاة اخلري أوىل الناس بقيام الليل: وفيه ينبغي حلامل «: قال ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه. ّ

َالقرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ُ...«IRH. 
ٌبات عند اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل رجل فوضع  ُقال الرجل. ًله اإلمام أمحد ماءُ ُفلم أقم : َّ

َمل مل تستعمل املاء? فاستح: ُبالليل ومل أستعمل املاء, فلام أصبحت قال يل اإلمام ْ ََ ُت ْيِ
 .ISHُما سمعت بصاحب حديث ال يقوم الليل! سبحان اهللا! سبحان اهللا: فقال. ُّوسكت

ًوكان الرعيل األول ـ من الصحابة خصوصا ومن تبعه ّ م بإحسان ـ من أحرص الناس َّ
 .عىل قيام الليل
ِّكنت أخرج من السحر إىل مسجد النبي : قال أبو الزناد ََّ ّ فال أمر ببيت إال وفيه قارئجُ ُّ. 
ُكنا ونحن فتيان نريد أن نخرج حلاجة فنقول: ًوعنه أيضا قال  .ITHَّموعدكم قيام القراء: ّ

                                                 
, )٢/٥٠٢ (»السنن الكرب«يف والبيهقي , )١/٣٠٨(واحلاكم , )٣٥٤٩بعد رقم (أخرجه الرتمذي   )١(

َّوصححه احلاكم ووافقه الذهبي, وحسنه   ).١/٣٢١(» ختريج اإلحياء« يف العراقياحلافظ َّ
وقد وردت من حديث بالل . »ٌومطردة للداء عن اجلسد«:  ورد يف آخر هذا احلديث زيادة:تنبيه  

 ).٢٤٥ص(» ةّمتام املن«: انظر. ّ, ويف إسنادهيام جمهول وكذاببوسلامن 
 ).١٠٢ص(» أخالق محلة القرآن«ِّرواه اآلجري يف كتاب    )٢(
 ).٢/١٦٩(البن مفلح » اآلداب الرشعية«   )٣(
 ).٨٣ص(للمروزي » خمترص قيام الليل«   )٤(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٤١

 :»اهللا تعاىل, وقربة إىل ُفإنه دأب الصاحلني قبلكم«: قوله
ّأن قيام الليل من دأب األنبياء عليهم الصالة والسالم, فهم أول الصاحلني املصلحني: فيه ّ. 
 .مزية وتفضيل لقيام الليل: وفيه

 :»ٌمنهاة عن اإلثم«: وقوله
 #$?̈χÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#öθs) ﴿: ّأن قيام الليل من أعظم أسباب حتصيل التقو, كام يف قوله تعاىل: فيه

#sŒ Î) öΝåκ ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# (#ρ ã2x‹ s? #sŒ Î* sù Νèδ tβρç ÅÇö7•Β ﴾. 
َّوقيام الليل ينهى صاحبه عن اإلثم ويذكره بمغبة الوقوع فيه   ُِّ. 
ّأن أوىل الناس بقيام الليل هم دعاة اخلري; ففي ذلك تثبيت هلم ودواء حيس ومعنوي : وفيه ُّ ِّ ٌ ّ

 .ًزيدهم ذلك ـ بعد عون اهللا تعاىل ـ نرشا للخريًهلم; ليزيدوا بذلك نشاطا في
ًأن العبادة تزيد صاحبها قوة حسية ومعنوية: ويف احلديث ِّّ ً فاألنبياء , , ومن أعظم ذلك قيام الليلََ
ً أقو الناس قلبا وبدنا, وهم أعظم الناس تعبدا, ومن دأب عبادهتم قيام الليلإل ًُّ ً. 
ُّعىل قوة صاحب التعبد شواهد الومن  يعقد الشيطان عىل قافية رأس «: ج قوله :ًأيضاّ

ُأحدكم إذا هو نام ثالث عقد, يرضب مكان كل عقدة ُِّ َ ُ ُعليك ليل طويل فارقد, : ِ فإن ٌ
َّاستيقظ فذكر اهللا انحلت عقدة, فإن توضأ ان ّحلت عقدة, فإن صىل انحلت عقده كلها, ّ ّ ّ ُّ ُ

ّفأصبح نشيطا طيب النفس, وإال أصبح خبيث النفس  َ ِّ  .IQH»كسالنً
ٌ أدلكام عىل ما هو خري لكام من خادم? إذا َأال«: ّ لعيل وفاطمة ريض اهللا تعاىل عنهامجقوله و ّ ُ

ًأويتام إىل فراشكام ـ أو أخذمتا مضاجعكام ـ فكربا أربعا وثالثني وسبحا ثالثا وثالثني  ِّ ً ِّ ُ
ٌوامحدا ثالثا وثالثني, فهذا خري لكام من خادم ً«IRH. 

ُأن من واظب عىل هذا الذكر عند النوم مل يصبه : م ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلأفاد شيخ اإلسال ْ ِّ ّ
ُّإعياء; ألن فاطمة شكت التعب من العمل فأحاهلا النبي   . عىل ذلكجٌّ

َّأن من واظب عىل هذا الذكر ال يترضر بكثرة «: واختار احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ِّ ّ
 .ISH»ه التعبالعمل وال يشق عليه ولو حصل ل

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(
 ). الفتح−١١/١٢٣(أخرجه البخاري    )٢(
 ).١١/١٢٩(» فتح الباري«   )٣(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٤٢

ًأن من داوم عىل هذا الذكر وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم: ِّونقل ابن القيم ّ ِّ ّIQH. 
ِّوذكر ابن القيم أيضا يف الفائدة احلادية والستني من فوائد الذكر قال ً ُأن الذكر يعطي الذاكر «: ِّ ِّ ّ

   اإلسالم شيخ قوة من ُشاهدت وقد بدونه فعله ّيظن مل ما كرِّالذًقوة حتى إنه ليفعل مع 
 ما التصنيف من اليوم يف بُيكت فكان ,اًعجيب اًأمر وكتابه وإقدامه وكالمه سننه يف تيمية ابن

ُمج يف الناسخ يكتبه  .IRH»ًعظيام اًأمر احلرب يف تهّقو من العسكر شاهد وقد ,وأكثر ةعُ
َأن أثر الذكر عموما عظيم عىل القلب والبدن, فكيف يك: شاهد القول ً ِّ ًون إذا أثر أفضل ّ

ِّالذكر عىل اإلطالق وهو القرآن الكريم? فكيف إذا اجتمع مع ذلك الذكر الفعيل وهو يف  ِّ
ّالصالة ويف وقت حممود ـ وهو الليل ـ? ال شك أن األثر أعظم والفضل أكثر; الجتامع  ّ

 .فضل القول وفضل الفعل وفضل الوقت
ٌياة للبدن, ونور يف القلب, وضياء يف البرص, قيام الليل حم: ُيقالكان «: قال عطاء اخلراساين ٌ
 .ISH»ّوقوة يف اجلوارح

توىل حفص بن غياث القضاء «: هذا األثر; قال برش: ّومن شواهد ذلك ـ سو ما تقدم ـ
ّفتتبعوا قضاياه وأحكامه وسجالته فعجبوا من ضبط عمله, فقالوا ِ ِ ًإن حفصا وأصحابه : َّ ّ

 .ITH»يعانون بقيام الليل
سهولة انتزاع الشواهد القرآنية مع ثبات حفظ القرآن وعدم : ًر قيام الليل أيضاومن ثام
ًما رأيت أحسن انتزاعا ملا أراد من آي القرآن من «: ّقال أبو عبداهللا بن برش القطان. ُّتفلته ُ

ِّأيب سهل بن زياد, وكان جارنا, وكان يديم صالة الليل والتالوة, فلكثرة درسه صار  ُ َ
 .IUH» بني عينيهالقرآن كأنه

  
  

                                                 
 ).١٨٦ص(» ِّالوابل الصيب«   )١(
 ).١٨٥ص(» ِّالوابل الصيب«   )٢(

 ).٥٤ص(» خمترص قيام الليل«   )٣(
 ).٦/٣١٣(» سري أعالم النبالء«ُّبترصف من    )٤(
 ).١٥/٥٢١(» سري أعالم النبالء«   )٥(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٤٣

 

  الثامن عشرالحديث 
 

 كان يصيل مع ا بن جبل َ معاذّأن: عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا تعاىل عنهام
 فصىل ٌز رجلَّ فتجو: قال. فقرأ هبم البقرة,ه فيصيل هبم الصالةَ ثم يأيت قومج ِّالنبي
 ج َّ فأتى النبيَجلَّ فبلغ ذلك الر! إنه منافق:ا فقالً فبلغ ذلك معاذ,ً خفيفةًصالة
ا صىل بنا ً معاذّنا وإنِحِواضَنِ نعمل بأيدينا ونسقي بٌا قومّ إن, يا رسول اهللا:فقال

 !?يا معاذ أفتان أنت« :ج ُّ فقال النبي! فزعم أين منافقُزتَّ فتجو,البارحة فقرأ البقرة
 .IQH»ا ونحوه,﴾ #$}ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF ﴿ و,﴾ Ä§÷Κ¤±9$#uρ $yγ8ptéÏuρ ﴿ :اقرأ ـ ثالثاـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّكان يصيل مع النبي «: قوله ِّ  :»جُ

ّأن لإلمام أن يستكثر من اخلري ما مل يشق عىل املصلني: فيه ُ ّ ُ ّ. 
 :»فقرأ هبم البقرة«: وقوله
 .ّإطالة الصالة ما مل يشق عىل املصلني: فيه
ٌفتجوز رجل«: وقوله ّ«: 
 .از انفصال املأموم عن صالة إمامه حلاجةجو: فيه
 :»جَّفأتى النبي «: وقوله
 .طلب دفع املظلمة عند أويل األمر: فيه
ُإنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا, وإن معاذا صىل بنا البارحة فقرأ فتجوزت فزعم أين منافق«: وقوله ّ ً ّ ٌ«: 

َأن اإلنصاف والعدل يف اخلصومة أن تذكر ما لك : فيه  .وما عليكّ
 :»َّيا معاذ أفتان أنت?«: وقوله
 .ِّتغليظ املعلم عىل تلميذه إذا دعت احلاجة, وبخاصة فيام يتعلق بتنفري الناس: فيه
ُأن عىل دعاة اخلري مراعاة أحوال الناس, ويتأكد فيمن يتوىل إمامة املساجد: وفيه ّ. 

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٤٤

 
  الحديث التاسع عشر

 
ٌثالث «: جقال رسول اهللا : عنه قالعن أيب كبشة األنامري ريض اهللا تعاىل 

ّأقسم عليهن ُ ِ ّما نقص مال عبد من صدقة, وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال : ُ ً َ ٌَ ِ ٍُ ُ َ
ُ عزا, وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللاُ عليه باب فقر, وأحدثكم ألزاده اهللا  ِّ ٌُ َ َّ ٍ

ٍحديثا فاحفظوه; إنام الدنيا ألربعة نفر َ ِ ُعبد رزقه : ً َ َّاهللاُ ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه ٍ ّ ً ً
ًويصل فيه رمحه ويعمل هللا فيه حقا, فهذا بأفضل املنازل, وعبد رزقه اهللا تعاىل علام  ٍ ُِ ُُ َ

ّومل يرزقه ماال فهو صادق النية يقول ُ ً ُ ِلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن, فهو بنيته, : ُ ِّ ٍ ُ ُ ً ّ
ًفأجرمها سواء, وعبد رزقه اهللاُ ماال ُ ٍ َّ ومل يرزقه علام, خيبط يف ماله بغري علم, ال يتقي ُ ٍ ُ ً ُ ُ

ٍفيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعمل هللا فيه حقا, فهذا بأخبث املنازل, وعبد  ِ َِ َُّ  
ًمل يرزقه اهللا ماال وال علام فهو يقول ُلو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن, فهو : ً ً ّ

ُبنيته, فوزرمها سواء ِّ ِ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّثالث أقسم عليهن«: قوله ًوأحدثكم حديثا فاحفظوه«: وكذا قوله» ٌ ُ ِّ ُ«: 
ّتأكيد الكالم بالقسم تارة وبغريه تارة أخر; لالهتامم واحلث عىل املقسم عليه, ليكون ذلك : فيه ً ً

 .َّأدعى لتنبيه السامعني
ّأن عىل دعاة اخلري التنوع يف اس: وفيه ُ  .ّتعامل أساليب الكالم مع الناس بحسب نوع املتكلم عنهّ

ٍما نقص مال عبد من صدقة«: وقوله ُ َ«: 
 .بركة الزكاة والصدقة: فيه

                                                 
 .أخرجه أمحد والرتمذي   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٤٥

 :»ٍعبد«: وقوله
ّاستشعار معنى التعبد أثناء عمل الطاعات; ألن ذلك أدعى حلصول اإلخالص القلبي: فيه ّ ُّ. 
َوال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إ«: وقوله ً َ ٌَ ِ  :»ِ عزاألّال زاده اهللا ُ

 .فضل الصرب وعظيم منزلته: فيه
ِأن احتساب الصرب عىل املظلمة من أسباب عزة الصابر ورفعته: وفيه   ّ ّ. 

ُأن دعاة اخلري أوىل الناس بالصرب واالحتساب, فذلك من أسباب قوة دعوهتم وتأثريهم, : وفيه ّ
 .وذلك من لوازم الصرب

ّأن العاقبة للمتقني يف: وفيه ِّ الدنيا بالعزة ويف اآلخرة بالرفعةّ ّ. 
َوال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللاُ عليه باب فقر«: وقوله َ َّ ٍ ٌ«: 

ِّأن عدم االحتساب والصرب والطمع فيام يف أيدي الناس من أسباب الذل احليس واملعنوي: فيه ّ ّ. 
ُأن أوىل الناس بالبعد عن سؤال السالطني وغريهم هم أهل العلم: وفيه ً; ألن يف سؤاهلم نقصا ّ ّ

ّوذال يف أنفسهم وضعفا يف تأثري دعوهتم عىل من سألوه بخاصة وغريه عامة ً. 
 :»ِإنام الدنيا ألربعة نفر«: وقوله

ّأن عىل الدعاة العناية بإيصال العلم للناس بأوضح أسلوب, كاستعامل العدد يف املعدود : فيه
َليسهل عىل السامعني حفظ ما يسمع وفهمه ُ. 

ُعبد رزقه اهللاُ ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه ويعمل هللا فيه حقا, فهذا بأفضل «: قولهو ُُ َّ َُ ِ ٍّ ً ً َ
 :»املنازل
ّأن بركة املال ـ ولو كان يسريا ـ ال تكون إال إذا أنفق برشطني: فيه ً ّ :العلم, والتقو. 
ُأن عىل من توىل أموال الناس التي أراد أصحاهبا: وفيه ّ دعم وجوه اخلري أن يتقي اهللاَ تعاىل وأن ّ

 ّيضعها مواضعها حسب العلم الرشعي, فإن كان ذلك فله وهلم, وإن كانت األخر َ  
 .ِـ بإمهال أو تفريط ـ فعليه وهلم, فأصحاب األموال حمسنون وما عىل املحسنني من سبيل

َأن صلة الرحم تزيد أوارصها بالوصل املايل, كقضاء د: وفيه ّ َُّ ِ  .ين أو عون عىل أمور احلياةّ
ِأن عىل دعاة اخلري أن يكونوا أسبق الناس لصلة الرحم, فذلك ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ : وفيه َّ َ ُ ّ

ِمن أسباب قبول علمهم ونصحهم ُ. 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٤٦

ّوعبد رزقه اهللا تعاىل علام ومل يرزقه ماال فهو صادق النية يقول«: وقوله ُ ً ُ ُ ً ُلو أن يل ماال لعملت بعمل : ٍ ِ ً ّ
ُفالن, فهو بنيته, فأجرمها سواء ِّ ٍ ُ«: 

 .فضل العلم عىل صاحبه: فيه
 .ِّعظيم شأن الصدق يف متني فعل اخلري: وفيه  
 .غبطة صاحب اخلري: وفيه  
 .ِّسعة فضل اهللا وإحسانه, حيث إنه تعاىل أجر عىل املتمني أجر الفاعل: وفيه  

العلم ليرشكهم يف األجر ـ ال ينقص ّأن عىل طالب العلم احلرص عىل االستفادة من أهل : وفيه
ّمن أجورهم شيئا ـ إذا حذا حذوهم, فإن مل يستطع أجر بحسب نيته َِ ُ ً. 

َوعبد رزقه اهللاُ ماال ومل يرزقه علام, خيبط يف ماله بغري علم, ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال «: وقوله ِ ٍُ َّ ُ َُّ ٍ ُ ً ُ ً
ًل, وعبد مل يرزقه اهللا ماال وال علام فهو يقولِيعمل هللا فيه حقا, فهذا بأخبث املناز ً ًلو أن يل ماال : ٍ ّ

ُلعملت فيه بعمل فالن, فهو بنيته, فوزرمها سواء ِّ ِ ُ«: 
ْخالف ما تقدم ذكره يف النفرين األولني: فيه َُ َّ ِ ّ. 
ُكامل عدل اهللا تعاىل وحكمته وأنه يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله, وأنه : وفيه ِ

 .ً ال يظلم أحداتعاىل
 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٤٧

 
  الحديث العشرون

 
ًأن له فضال عىل من  ريض اهللا تعاىل عنه ٌسعدرأ : مصعب بن سعد قالعن  ّ
َدونه ف َهل تنرصون «: جقال رسول اهللا ُ َوترزقون ُ  .IQH» بضعفائكم?ّإالُ

ِإنام ينرص اهللاُ هذه األمة بضعيفها, بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم«: ويف رواية َّ ُ«IRH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عناية اإلسالم بأمر الرتابط بني مجيع املسلمني: فيه
ّشمولية اإلسالم يف إعطاء كل ذي حق حقه, ومن آكد ذلك حق الضعفاء لقلة النارص : وفيه ِّّ ٍّّ

 .هلم
 .عظيم شأن الضعفاء واحلذر من ازدرائهم وإمهال شأهنم: وفيه
َّأن الص: وفيه  . األقدار واحتساب احلال من أسباب اإلخالص وقبول الدعاءرب عىلّ
 .ًغلق بابا من أبواب النرص, بل قد يغلق باب النرصُعدم احتقار املعروف, فقد ي: وفيه
َّأن دعاة اخلري هم أوىل الناس بمحبة الضعفاء ومشاركتهم آالمهم وآماهلم: وفيه ُ ّ. 
َكانوا طلبة علم; لرشف منزلة العلم وفضل عفاء وبخاصة إذا تأكد العناية بشأن الض: وفيه

 .أهله

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 .أخرجها النسائي   )٢(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٤٨

 

   والعشرونحاديالحديث ال
 

من «: جقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمرو ريض اهللا تعاىل عنهام قال
ّتطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن َِّ َ ُ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّذم من ادعى ما ليس فيه: فيه ّ. 

ِوإنام العلم علامن«:  قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل.ّ رشف مهنة طب األبدان:وفيه     ين, ِّلم الدِع: ُ
ّفالعلم الذي هو للدين هو الفقه, والعلم الذي هو للدنيا هو الطب. نياُّوعلم الد ِّ«IRH. وقال 

ٌسكنن بلدا ال يكونن فيه عاملال ت«: ًأيضا ّ ًّ ٌينبئك عن دينك, وال طبيب ُ ُِ  .ISH»ُ ينبئك عن أمر بدنكُ
ّاإلشارة إىل أن من ادعى ما ليس فيه فهو مفسد: وفيه   ّ. 
ِوجوب الضامن ملا أتلف بدعو التعامل: وفيه   ُ. 

َأنه إذا كان هذا يف فساد األبدان فكيف بمن لبس ثوب العلامء وتعامل وأفسد األديان : وفيه
 !والقلوب?

ُومما حيسن ذكره هنا ُتفاوت دعاة اخل: ُِ ٍّري يف دعوة الناس كل بحسب علمه, ويف كل خري, ُ ٌّ
َوإنام املحذور أن يتعامل أحد فيام ال علم له به فيلبس ثوب غريه فيرض نفسه ويرض غريه,  ُّ َُّ َ ُ ٌ

ُولذا يلتبس عىل كثري من مريدي اإلصالح ـ وبخاصة الناشئة ـ  ٍ ِالفرق بني العامل الذي ُ ُ
ُأمرنا اهللا تعاىل بسؤاله, وبني غري ُ العامل ممن فتح له باب يف اخلطابة أو العبادة أو الكتابةَ ّ ِ. 

ُفموهبة اخلطابة والكتابة وكثرة العبادة كل ذلك من أبواب اخلري والفضل إذا كان صاحب ها ّ
ِلم, لكن مع ذلك كله تبقى الفتيا ـ وبخاصة يف األمور الكبرية ـ موقوفة عىل العامل ِعىل ع ً ُ ّ

َاملعروف بصحة املعتق  .ُّوسالمة املنهج والرسوخ يف العلمد ّ
                                                 

َّوصححه ) ٤/٢٣٦(, واحلاكم )٣٤٦٦(, وابن ماجه )٨/٥٢(سائي , والن)٤٥٨٦(أخرجه أبو داود    )١(
 .َّوأقره الذهبي

 ).٣٢١ص(البن أيب حاتم الرازي » آداب الشافعي ومناقبه«   )٢(
 ).٥١/٤١٠(» تاريخ دمشق«   )٣(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٤٩

َّجر عىل كثري من جمتمعات املسلمني نكبات ) عدم التفريق بني العلامء وغريهم ( َّوهذا اللبس  َ
 .ُوويالت يف وقت هم أحوج ما يكونون إىل التكاتف والرتابط

ّلكن تصدر بعض الناس ـ ممن ال يعرفون بالعلم فضال عن التضلع فيه ـ ملجالس  ً َ ُ ّّ الفتيا ُّ
َّوإصدار الفتاو املجردة من الدليل الرشعي ـ بسبب عاطفة جي ّ رين ـ َاشة أو حماكاة آلخَّ

ّأضاع كثريا من اجلهود وكان سببا يف إغالق أبواب من اخلري وفتح أبواب من الرش ًِ ً. 
 .نسأل اهللا تعاىل أن حيفظ املصلحني من كيد اهلو والشيطان

ّ يرتيث إذا التبست األمور, وليحذر من األخذ بكل ما وعىل هذا; فعىل مريد اإلصالح أن َّ
ًيسمع ولو كان معجبا به َ. 

ّفكل هذا ال يشفع ألخذ كالمه بالقناعة التامة, فمنزلة العامل ال يبلغها املتكلم واخلطيب ُ ُّ ِ ّ,   
ّوال يكاد, إذا كان عازفا عن طلب العلم الرشعي ً. 

ُّ اخلطابة أو الكتابة ونحومها وحسن ظن الناس ا يفّ عىل مريد اإلصالح ممن أويت حظكذلك َُ
َفيه ـ خللقه وسمته ـ أن ي ُِ َِ ُف قدر نفسه, فال يفتي بغري علم, وال يستنكف أو يستحيي من ِعرُ َ

ِال أدري; لئال يورد نفسه وغريه موارد الزلل, وبإمكانه أن يرشد إىل أهل العلم فيام : قول ُ َ ِ ّ  
 .IQHً خري عظيم, فضال عن استربائه لدينهال علم له به, فيكون داال عىل

 

                                                 
 .ِّللمؤلف) ٨٨−٨٤ص(» معامل يف طريق اإلصالح«: انظر   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٥٠

 
  والعشرونالثاني الحديث 

 
ٌما أدري تبع«: جقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال َّ ُIQH 

ٌ? وما أدري احلدود كفارات َ أنبيا كان أم الIRHأنبيا كان أم ال? وما أدري ذا القرنني ّ
 .ISH»?َألهلها أم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌما أدري تبع«: جقوله   :»وما أدري... وما أدري... َّ

 . من القول عىل اهللا تعاىل بال علمجِّعظيم خشية النبي : فيه
ُّ إىل التمثل بام أمره به ربه جِّمبادرة النبي : وفيه  Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ﴿.  وبام هناه عنهألّ

¨βÎ) yìôϑ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ä. y7Í×̄≈s9'ρé& tβ%x. çµ÷Ψtã Zωθä↔ó¡tΒ ﴾. 
ُ إمام املسلمني وسيد العاملني يسأل عن جُكان رسول اهللا «: قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل   َِّ

َّاليشء فال جييب حتى يأتيه الوحي من الس  .»امءُ

                                                 
 عىل قومه ثالثامئة سنة َكَلَ ذكروا أنه م,يكرب اليامين  ملكه أسعد أبو كريب بنُ واسم,ع األوسطَّبُهو ت   )١(

ْ ومل يكن يف مح,ًا وعرشين سنةوست  بنحو من سبعامئة ج وتويف قبل مبعث رسول اهللا , منهًةّ مدَ أطولَريِ
öΝ ﴿: حتت قوله تعاىل) ٤/١٨٣(» تفسري ابن كثري«. ًسنة èδr& î öyz ÷Π r& ãΠ öθs% 8ì¬7è? t⎦⎪Ï%©!$# uρ ⎯ÏΒ ÷ΛÏι Î=ö6 s% 4 ÷Λ àι≈ oΨõ3n=÷δ r& ( öΝåκ ¨ΞÎ) 

(#θçΡ% x. t⎦⎫ÏΒÌ øgèΧ ﴾ ]٣٧: الدخان[. 
ُاختلف فيه ويف السبب الذي سمي ألجله ذا القرنني, وقد ذكر ابن كثري اخلالف يف ذلك, وقال   )٢( ِّ ُ ِ ُ :

ا ًكَلَ م: من قالَ وأغرب.ً رسوال: وقيل.ا كان نبي: وقيل.ا من امللوك العادلنيًكِلَأنه كان م: والصحيح«
وطاف معه  ؛ ذا القرنني أسلم عىل يدي إبراهيم اخلليل ّنأ :وقد ذكر األزرقي وغريه ...من املالئكة

 ).٢/١٠٣(» البداية والنهاية«باختصار من . »؛ بالكعبة املكرمة هو وإسامعيل
َّوصححه . »ّلةصحيح عىل رشط الشيخني وال أعلم له ع«: أخرجه احلاكم والبيهقي, وقال احلاكم   )٣(

 ).١/٦٦(» فتح الباري«احلافظ ابن حجر يف 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٥١

َّال أعلم, فإنه عسى أن هييأ له اخلري: قولِمن فقه العامل أن ي«: ًوقال أيضا   ُ«IQH. 
ُأن عىل دعاة اخلري احلذر من القول بال علم: وفيه ّ. 
ّعظيم تلبيس إبليس عىل من ظن أن قوله : وفيه ًفيه منقصة له ووضعا ملنزلته, بل فيه » ال أدري«ّ

 .رفعة له وسالمة لدينه من اإلثم
 .نفضل العلم وتعليم الناس قصص القرآ: وفيه
 .ُاحلذر من األخبار املكذوبة واألقوال املبنية عىل غري علم يف كتب التفسري: وفيه

                                                 
 ).٢/٦٤(البن مفلح » اآلداب الرشعية«   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٥٢

 
   والعشرونالحديث الثالث

 
أتى  اّأن عمر بن اخلطاب : عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا تعاىل عنهام

:  فغضب فقالجُّب, فقرأه النبي اٍ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتجَّالنبي 
ًوالذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية, ! ا يا ابن اخلطاب?ِّأمتهوكون فيه« َّ َ ُ  

ِّال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به, والذي  ُ ُِّ ّ ُ ٍ
 .IQH»ّ كان حيا ما وسعه إال أن يتبعنيجّنفيس بيده لو أن موسى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُ والكتب التي فيها ضاللُر من النظر يف كتب الضاللاحلذ: فيه

ًاستعرت كتابا فيه أشياء : ُقلت ألمحد: قال املروذي«: ِّقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل ُ
ً بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة جُّنعم; وقد رأ النبي : رديئة, تر أن أخرقه أو أحرقه? قال ُ

ِّفتمعر وجه النبي وأعجبه موافقته للقرآن,  ُ ّ حتى ذهب به عمر إىل التنور فألقاه فيهجَّ ُ. 
ّ ما صنف بعده من الكتب التي يعارض هبا ما يف القرآن والسنة?جُّفكيف لو رأ النبي  َِّ ُ ُُ !

 .IRH»واهللا املستعان
ُثم قال ابن القيم بعد أن ساق نقوال عن ذم كتب الضالل ّ ً ُأن هذه الكتب : واملقصود«: ِّ ّ

ُشتملة عىل الكذب والبدعة جيب إتالفها وإعدامها, وهي أوىل بذلك من إتالف آالت امل ُ
َاللهو واملعازف وإتالف آنية اخلمر; فإن رضرها أعظم من رضر هذه ّ«ISH. 

َوقد سألت اإلمام ابن باز رمحه اهللا تعاىل : قلت َعمن وجد كتبا بدعية ورشكية ويعرف أهنا «ُ ًً ُ َّ
 قها?ُمملوكة, فهل له أن حير

                                                 
 ).٦/٣٤(» اإلرواء«: انظر. ٌ, وهو حديث صحيح لشواهده)٣/٣٨٧(» املسند«أخرجه اإلمام أمحد يف    )١(
 ).٢٧٥ص(» الطرق احلكمية«   )٢(
 ).٢٧٧ص(» الطرق احلكمية«   )٣(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٥٣

ُإذا كان له سلطة فله ذلك, وإن مل يكن له سلطة فلريفع هبا إىل : فأجاب ـ أثابه اهللا تعاىل ـ ُ
 .IQH»ُمن له سلطة

ُومما يدخل يف احلذر من كتب الضالل ِاحلذر من النظر يف القنوات التي تورد الشبهات : ُ
 إىل اإلذاعات ّبخاصة وكذا الشهوات واملبادرة إىل التخلص منها, وكذا ترك االستامع

ّكالكتب إن مل يكن أشد, بل هي أشد القنوات واإلذاعات املشبوهة, فأثر تلك  ّ ُ وليس «ُ
 .»اخلرب كاملعاينة

ّوبكل حال; فتلك الثالثة ـ الكتب, القنوات, اإلذاعات املشبوهة ـ من أعظم أبواب الرش;  ُ ّ
ُتشكك يف العقيدة, وهتدم الفضيلة, وتبني الرذيلة, توايل اخل َُّ ُنا وماجن الغناء, وتعادي احلشمة ِّ

 !ُفكم أوقعت يف رشاكها من الصيد, وكم بقي صيدها رهني احلبس والقيد?. واحلياء
ٌفعىل من بيل هبا أن يسارع إىل اإلقالع عنها, واهللا تعاىل لطيف بعباده كام قال ِ ُ ُ :﴿ ’ÎoΤÎ)uρ Ö‘$¤tós9 

⎯ yϑÏj9 z>$s? z⎯ tΒ#u™uρ Ÿ≅ÏΗ xåuρ $ [sÎ=≈ |¹ §ΝèO 3“y‰ tF÷δ $# ﴾. 
ُلقرآن والسنة عن الكتب السابقاالستغناء با: وفيه ّ  .ةُّ
 .عظيم فتنة الشبهات: وفيه

 .كامل الرشيعة ومتامها: وفيه  
 y7ù=Ï? ã≅ß™”9$# ﴿: , كام يف قوله تعاىل إلموافقة السنة للقرآن يف مسألة تفاضل األنبياء: وفيه

$ oΨù=Òsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ ﴾. 
 .جِّضل نبينا حممد ف: وفيه  

 .جفضل موسى : وفيه
 .ّ وأن رشيعته ناسخة ملا قبلهاجِّعموم رسالة نبينا : وفيه

 

                                                 
 ).٤١ص(» يب عمر لإلمام ابن بازمسائل أ«   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٥٤

 
  والعشرونالرابع الحديث 

 
ُّال يقص عىل «: جقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال ُ

ٍالناس إال أمري أو مأمور أو مراء ُ ٌ ٌ ّ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّال يقص عىل الناس«: قوله ُ«: 
ُأن من طرق نفع الناس : فيه ُ  .َربِوما فيها من العفيه ِذكر القصص الوعظ وّ
 :»أو مأمور«: وقوله
َأن وعظ الناس والكالم يف جمامعهم ليس مشاعا لكل أحد: فيه ّ ً ّ. 

ّألن اإلمام نصب . ..مأذون له يف ذلك احلكم: أي» أو مأمور««: َّقال بعض الرشاح   
ّللمصالح فمن رآه الئقا نصبه للقص أو غري الئق فال ً«IRH. 

ُيتأكد هذا إذا خيش حصول رضر وأصل يف منع بعض الناس من الوعظ يف جمامع الناس, : وفيه
 .للناس بسبب جهالة املتكلم

هـ نودي يف املسجد اجلامع يف بغداد بنهي الناس عن ٢٨٤ذكر التاريخ أنه يف عام   
َّقاص وبمنع القصاص من القعودالجتامع عىل ا ُّISH. 
ّأن أكثر القصاص ال يعنى بصحيح العلم; ألن الغالب منهم : ومن أسباب ذلك املنع   ُّ َّ

ُاالتساع بذكر القصص دون ذكر العلم املفيد, ثم غالبهم خيلط فيام يورده وربام اعتمد عىل  ِ ِ ِّ
 .ITHما أكثره حمال

                                                 
 ).١/١٨(» ختريج اإلحياء«َّوحسن إسناده احلافظ العراقي يف . أخرجه أمحد وابن ماجه   )١(
 ).٦/٤٥٤(» فيض القدير«   )٢(
 ).٥/١٢٢(» املنتظم«   )٣(
 ).١٢٣ص(» تلبيس إبليس«   )٤(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٥٥

ّما أمات العلم إال القصاص, جيالس الرجل القاص سنة فال يتعلق منه «: قال أبو قالبة   ً َُّ ُ َّ
َوجيالس العامل فال يقوم حتى يتعلق منه بيشء! بيشء ِ ُ ُ«IQH. 

ُأن القصص والوعظ يكون حممودا إذا كان صاحبه عىل بصرية من أمره: وفيه   ً ّ. 
َّسئل اإلمام أمحد عن جمالسة القصاص فقال   ُ ًإذا كان القاص صدوقا فال أر بمجالسته : ُ ُّ

 .IRHًبأسا
ّومما عني به أهل العلم يف شأن القاص والواعظ أمور; منها   ُ: 
ُ أن يراجع أهل العلم وبخاصة فيام سيذكره من األحاديث والروايات حتى ال يؤثم نفسه −  

َبالقول بال علم ويرض غريه بجهالته ُّ. 
ُومما حيسن ذكره يف هذا ا     َّأنه يف عرص القائم بأمر اهللا هني القصاص والوعاظ عن «: ملقامُِ ُ َّ ُ

ِ حتى يعرضوه عىل اخلطيب البغدادي فام أمرهم بإيراده جإيراد حديث عن رسول اهللا  َ
 .ISH»أوردوه وما منعهم منه ألغوه

 .ITH»إذا طال املجلس كان للشيطان فيه نصيب«: قال الزهري.  عدم إطالة جملس الوعظ−  
ّال أحب للقاص أن«: ال اإلمام أمحدوق     َّ يمل الناسّ ِ ُ«IUH. 
ّ إذا كان املوعوظ سلطانا فعىل الواعظ أن يتلطف لينتفع السلطان بوعظه−   ًIVH. 
ّ أن عىل القاص أو الواعظ أن يتمثل ما يأمر الناس وينتهي عام ينهى عنه الناس, فذلك −   ّ ّّ

 .أنفع لنفسه وأبلغ يف تأثري وعظه
 
 

                                                 
 ).٢/٢٢٦(خطيب لل» اجلامع ألخالق الراوي«, )٢/٢٨٧(أليب نعيم » حلية األولياء«   )١(
ِّالقصاص واملذكرين«   )٢(  ).٧٥ص(البن اجلوزي » َّ
 ).٧/١٩٣(للصفدي » الوايف بالوفيات«   )٣(
 ).١٩٣ص(» ِّالقصاص واملذكرين«   )٤(
 ).١٩٣ص(» ِّالقصاص واملذكرين«   )٥(
 ).١٩٢ص(» ِّالقصاص واملذكرين«   )٦(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٥٦

 
  والعشرونالخامس الحديث 

 
ًكفى باملرء كذبا «: جقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال

ِّأن حيدث بكل ما سمع ِّ ُ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّفيه احلذر من كثرة الكالم وأهنا قد تؤدي بصاحبها إىل الكذب من تزيد يف القول ِّ. 
 .ُّ التثبت عند نقل الكالماحلذر من عدم: وفيه  
 .ّذم نقل اإلشاعات وإشهارها بني الناس: وفيه  

َأن أوىل الناس بالبعد عن ذلك دعاة اخلري, فهم قدوة الناس, فهم الذين ينهون الناس : وفيه ُ ُ ّ
 .ّعن سيئ األقوال واألفعال

 
 

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٥٧

 

  والعشرونالسادس الحديث 
 

ُال يدخل «: جقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال
ْاجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ِ َّ ُ ٌفقال رجل. »ّ ُإن الرجل حيب أن يكون ثوبه : ُ ُّ ُ ّ

ًحسنا ونعله حسنة ُ َإن اهللا مجيل حيب اجلامل, الكرب ب«: قال. ً ْ ُُّ ِ ٌ ُر احلق وغمط الناسَطّ ِّ ُ«IQH.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َالكرب ب«: قوله  :»IRHّر احلقَطِ
ّمنافاة الكرب لقبول احلق: فيه ِ. 
 :»ISHوغمط الناس«: وقوله

ًعظيم رضر الكرب وأنه ليس مقصورا عىل رضر صاحبه: فيه ْ ِ. 
ًإن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة«: وقوله ًّ ُ ُّ ُ َّ«: 

 .ِ وخوفهم من الوقوع يف الكربيورع الصحابة : فيه
ُكام حسنت بواطنهممظاهرهم ُ عىل حسن يلصحابة حرص ا: وفيه ُ. 
ً فضال عن مجاعتهم, ناهيكم عن كبارهم ريض يَّعظيم إثم من اهتم آحاد الصحابة : وفيه

ٌاهللا تعاىل عن مجيعهم, والنصوص يف تزكيتهم كثرية مشهورة ٌ. 
ُأن عىل دعاة اخلري العناية بحسن : وفيه ُ  .ن بواطنهمسُحالعناية ب, ومن باب أوىل مظاهرهمّ

ُّإن اهللا مجيل حيب اجلامل«: وقوله ٌ ّ«: 
 . باجلاملهللا تعاىلوصف ا: فيه
 .َّإثبات صفة املحبة هللا تعاىل: وفيه
 .ُّاحلرص عىل فعل ما حيبه اهللا تعاىل: وفيه
 .ُّالتعبد هللا تعاىل بمقتىض أسامئه وصفاته: وفيه

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(
ّهو أن يتجرب عند احلق فال : وقيل. ً جيعل ما جعله اهللا حقا من توحيده وعبادته باطالهو أن: بطر احلق   )٢( َّ

ّهو أن يتكرب عن احلق فال يقبله: وقيل. يراه حقا  ).١/١٣٥(» النهاية«. َّ
ْالغمط  ) ٣( ُغمط يغمط, وغمط يغمط: يقال. ِاالستهانة واالستحقار, وهو مثل الغمص: َ َ ُ َِ ِْ َ ْ ََ ََ  ).٣/٣٨٧(» ةالنهاي«. َ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٥٨

 
  والعشرونالسابع الحديث 

 
: ُإذا قال الرجل«: جقال رسول اهللا :  عنه قالعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل

 .IQH»هلك الناس, فهو أهلكهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّذم التشاؤم وتقنيط النفس: فيه
 .ّأن املتشائم حيرم نفسه وغريه من اخلري: وفيه
 .احلذر من تزكية النفس: وفيه
ًأن داعي اخلري ال حيقر جهدا يستطي: وفيه ًع تقديمه ولو كان يسرياّ َ. 

ًوهذا القول مذموم إذا قاله مدحا لنفسه وتنقصا لغريه, بخالف ما لو قاله من باب  ًّ ٌ
 .ُّالتحزن

 :ُّقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل بعدما ساق هذا احلديث ما نصه
ًوهذا النهي ملن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغر الناس وارتفاعا عليهم, فهذا ه« ُُ ً ْ و احلرام, ُ

ِّوأما من قاله ملا ير يف الناس من نقص يف أمر دينهم وقاله حتزنا عليهم وعىل الدين فال  ً ُّ َ ِ ٍ ّ
َّهكذا فرسه العلامء وفصلوه, وممن قاله من األئمة األعالم. بأس به َّ مالك بن أنس, : َّ

ُواخلطايب, واحلميدي, وآخرون ّ«IRH. 

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(
 ).٢/١٠٩٣(» رياض الصاحلني«   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٥٩

 
  والعشرونالثامن الحديث 

 
ٌال تزال طائفة من «: جقال رسول اهللا :  اهللا تعاىل عنه قالعن معاوية ريض

ُأمتي قائمة بأمر اهللا, ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا وهم  َ َّ َ َ ُّ ً
 .IQH»ظاهرون عىل الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»ال تزال«: قوله

ّنافية, ونفي الزوال يدل عىل» ال« ّأن : ًويزيد هذا إيضاحا. يف الدنياهذه الطائفة بقاء استمرار  ُ
ّآخر احلديث يؤكد أوله, ففي أوله َّ  .»ُحتى يأيت أمر اهللا«: , ويف آخره»ال تزال«: ّ

 :»طائفة«: قوله
 .تشمل الواحد فأكثر

َّأن دعاة احلق ليس هلم عدد معني وال مكان معني وال زمان معني, بل خيتلف: وفيه َّ َّ ٌ ُّ ون يف ّ
ّأزمنتهم وأمكنتهم وأجناسهم وعددهم, إال أن اجلامع هلم املنهج احلق ّ ّ. 

 :»قائمة«: قوله
ًأن دعوة احلق ظاهرة دائام, لكن ظهورها يتفاوت بحسب األحوال: فيه ّ ّ. 
ّأن دعوة احلق بظهورها ووضوحها عىل الداعني هلا ختالف تلك الدعوات التي تتجنب : وفيه ّ

ًلرسية والغموض تارة وعىل التلون تارة أخرالظهور وتعتمد عىل ا ًُّ ِّ. 
ُال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون عىل الناس«: قوله ُّ«: 

ِّأن لدعاة املنهج احلق مضارين وخمذلني وخمالفني: فيه ِّّ ّ. 
ِّتثبيت اهللا تعاىل وحفظه لدعاة احلق, وذلك بدفع رضر املخذلني : وفيه ّ  .واملخالفنيُ

                                                 
 .أخرجه أمحد والشيخان   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٦٠

 .ّدوام املخالفة لدعوة احلق وأهلها: وفيه
 .ّدوام حفظ اهللا تعاىل لدعوة احلق وأهلها: وفيه
َدوام نفع هذه الطائفة املباركة ألنفسهم وللناس بام يدلون عليه الناس من اخلري واهلد: وفيه َّ ُ ِ . 

ّيف عصابة من أهل احلق واعلم أنه ال يزال الناس «: قال اإلمام الربهباري رمحه اهللا تعاىل
ُّوالسنة, هيدهيم اهللا وهيدي هبم غريهم, وحييي هبم السنن, فهم الذين وصفهم اهللا تعاىل مع  ُُّ َ ّ

َّقلتهم عند االختالف فقال ِ :﴿ $tΒuρ y#n=tG÷z$# ÏµŠÏù ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# çνθè?ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟßγø?u™!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# $JŠøót/ 
óΟßγoΨ÷t/  ﴾,فاستثناهم فقال  :﴿ “y‰yγsù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ $yϑÏ9 (#θàn=tF÷z$# ÏµŠÏù z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 3 ª!$#uρ 

“Ï‰ôγtƒ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ ?Λ⎧É)tGó¡•Β ﴾ .  ّال تزال عصابة من أمتي ظاهرين «: جوقال رسول اهللا
َعىل احلق ال يرضهم من خذهلم حتى يأيت َ ُّ  .IQH»»ُ أمر اهللا وهم ظاهرونّ

ّأن أصحاب هذه الطائفة هم أدر الناس بالبدع علام وأبعدهم عنها عمال وأشدهم منها : وفيه ً ًّ
ّحذرا وحتذيرا; للزومهم للسنة ُّ ً ُما أعلم الناس يف زمان «: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل. ًُ

ظهرت بدع, فمن مل يكن : ا? قالملاذ: قيل. أحوج منهم إىل طلب احلديث من هذا الزمان
فإذا كان هذا يف زمان اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل, فكيف بزماننا . IRH»ٌعنده حديث وقع فيها

 هذا?
ّالبشارة ألهل دعوة احلق بأهنم هم املنصورون يف الدنيا ببقاء : ّوفيه ـ وهو اجلامع لكل ما سبق ـ

َّ اللهم .﴾ èπt7É)≈yèø9$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9 ﴿ احلميدة, دعوهتم, واملنصورون يف اآلخرة بحصول العاقبة
 .اجعلنا ومشاخينا من أصحاب تلك الطائفة

 
 

                                                 
 ).١٠٢−١٠١ص(للربهباري » ّرشح السنة«   )١(
 ).٢/١٢٦(» اآلداب الرشعية«   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٦١

 
   التاسع والعشرونالحديث

 
َّخريكم من تعلم «: جقال رسول اهللا : عن عثامن ريض اهللا تعاىل عنه قال ُ

ّالقرآن وعلمه َ«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ُضل العلومتفا: فيه
ّأن أفضل العلوم تعلم : وفيه ُ معاين القرآن والعمل بذلك العلم وليس احلفظ ّالقرآن وتعلم ّ

ّجيب أن يعلم أن «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل. َّاملجرد من فهم املعاين َ ُ
َّ بني ألصحابه ـ ريض اهللا تعاىل عنهم ـ معاين القرآن كام بني جَّالنبي  َهلم ألفاظه, فقوله ََّ
⎦t ﴿: تعاىل Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκ ö s9 Î) ﴾َوقد قال أبو عبدالرمحن السلمي.  يتناول هذا وهذا ُّ :

ُحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثامن بن عفان وعبداهللا بن مسعود وغريمها أهنم  ّ
ِّكانوا إذا تعلموا من النبي  ّها حتى يتعلموا ما فيها من العلم َ عرش آيات مل جياوزوجّ

ًفتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا: قالوا. والعمل ّ«. 
ًأن خريية معلم القرآن ومتعلمه ليست مقصورة عىل حال دون حال أو زمان دون زمان, : وفيه ِّ ُِّ ُ

ّبل هي خريية دائمة يف كل مكان وزمان وعىل كل حال ّ ٌ ربزخ َّفهي خريية يف الدنيا ويف ال. َّ
ّيؤكد ذلك ويصدقه ـ القرب ـ ويف اآلخرة; َيؤم القوم أقرؤهم لكتاب «: جّقول النبي : ّ ُّ

 .IRHاحلديث» ...اهللا
ّفموقف اإلمامة موقف رشيف ونبيل, وأوىل الناس وأحقهم به صاحب القرآن, فلم يتقدم  ّ ٌ

وإنام أصحاب األموال ألمواهلم, وال أصحاب األنساب واألحساب ألنساهبم وأحساهبم, 
 .تقدم أصحاب القرآن لرشيف علمهم ورفعة منزلتهم

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 .أخرجه أمحد وأهل السنن   )٢(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٦٢

ّوأما خريية الربزخ فيشهد هلا ما وقع يف غزوة أحد عندما كثر القتىل يف تلك الغزوة وشق  ُ ُ ُ
ّعىل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم أن يدفنوا كل ميت يف قرب واحد, فكانوا جيمعون بني 

ُالرجلني يف القرب الواحد, وكان  ًأهيم أكثر أخذا للقرآن?«:  جيء باملوتى يقول إذاجَّ ُّ« ,
 .IQHّفإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد

ّيقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة«: جِّوأما اخلريية يف اآلخرة فيشهد هلا قول النبي  اقرأ : ُ
ٍواصعد, فيقرأ ويصعد بكل آية درجة, حتى يقرأ آخر يشء معه ً ّ«IRH. 

ّاقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل يف دار الدنيا, فإن : ل لصاحب القرآنيقا«: ويف لفظ آخر ِّ ُ َ ِّ َ
 .ISH»َمنزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها

فاحرص ـ رعاك اهللا تعاىل ـ عىل أن تنال هذه اخلريية, وابذل جهدك يف ذلك, وقبل ذلك 
ُّومعه وبعده سل ربك التوفيق والثبات, وسرت من اهللا تعاىل ما يرسك ويرش ح صدرك, َّ

 .ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
ّاحلرص عىل املداومة عىل تعلم القرآن وتعليمه; لبقاء هذه اخلريية العظيمة واحلذر مما : وفيه

ُيشوهبا أو يكدرها ِّ ُ. 
ِّإن الباب ملجاف وإن السرت ملرخى وما دخل «: دخلوا عىل كرز بن وبرة وهو يبكي فقال ّ ّ

ُعيل أحد وقد عجزت عن جز ُ ٌ ّئي, وما أظنه إال بذنب وما أدري ما هو?َّ ّ!«ITH. 
ِّأن من ثمرات تلك اخلريية أهنا تسهل انتزاع األدلة والشواهد من القرآن: وفيه ُ قال أبو . ّ

ًما رأيت أحسن انتزاعا ملا أراد من آي القرآن من أيب سهل بن «: عبداهللا بن برش القطان ُ
ُزياد, وكان جارنا, وكان يديم صالة الليل  ِّوالتالوة, فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بني َ

 .IUH»عينيه
ّمن ثمرات تلك اخلريية أيضا الربكة يف التحصيل العلمي وغريه: وفيه أوىص الفقيه إبراهيم . ً

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 .أخرجه أمحد   )٢(
 .د وأبو داود والرتمذي والنسائيأخرجه أمح   )٣(
 ).٣٣٨ص(للسهمي » تاريخ جرجان«   )٤(
 ).١٥/٥٢١(» سري أعالم النبالء«   )٥(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٦٣

ْأكثر من قراءة القرآن وال ترتكه, «: ابن عبدالواحد املقديس عباس بن عبدالدايم فقال ِ
ُفإنه يتيرس ُفرأيت ذلك وجربته كثريا, فكنت إذا : قال. ر ما تقرأ لك الذي تطلبه عىل قدَّ ًُ ُ َّ

َّقرأت كثريا تيرس يل من سامع احلديث وكتابته الكثري, وإذا مل أقرأ مل يتيرس يل َّ ً ُ«IQH. 
ِّأن من لزوم الظفر بتلك اخلريية ـ مع اإلقراء ـ ظهور أثر القدوة يف معلم القرآن: وفيه ّ. 
 :تعاىل بعض املقرئني الذين أدركهم فكان مما قاله عنهموصف اإلمام الذهبي رمحه اهللا   
ِّكان صاحلا خريا وقورا مهيبا, حسن السمت, جيد املعرفة :  إبراهيم بن فالح−   ً ََّ َ َ ً ِّ ًً

ِّباحلديث, كثري الفضائل, معروفا بالعدالة والديانة ً َIRH. 
ِّتام السكينة, حسن الد... ًكان بصريا بالقراءات:  حييى بن أمحد− َّ  .ISHَيانة, كثري التواضع واحلياءَّ
ُكان شيخا حسنا خريا, موطأ األكناف, جمموع الفضائل, له حرمة :  أبو بكر بن حممد− ّ ً ِّ ً ً

َوجاللة, ونعم الشيخ كان ِITH. 
َكان عارفا بالقراءات, قائام عليها, جم الفضائل, كثري املحاسن, :  أبو بكر بن يوسف− َّ ًَ ً

َّحسن التودد, حسن السم ُّ ّت, متني الديانة, تام العدالةَ ِّIUH. 
ًكان من خيار الشيوخ; دينا وتواضعا وفضيلة ومعرفة بالقراءات:  أمحد بن مؤمن− ً ً ًIVH. 

ّتعلم القرآن وعلمه«: قوله ّ«: 
ِّالصرب واملصابرة للمعلم واملتعلم, فهذا من مواطن جماهدة النفس, ويعقب ذلك الفوز : فيه ِّ

‰z⎯ƒÏ%©!$#uρ (#ρß ﴿. والظفر yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰öκ s] s9 $uΖ n=ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©!$# yì yϑs9 t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ﴾. 
َمكث ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام بضع سنني يف سورة البقرة    ُIWH. 
ُقرأت القرآن عىل عاصم بن أيب النجود فكان يأمرين أن أقرأ عليه «: وقال أبو بكر بن عياش  

                                                 
 ).٢/٩٨(» الذيل عىل طبقات احلنابلة«   )١(
 ).٥٦٩ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )٢(
 ).٥٩٤ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )٣(
 ).٥٩٥ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )٤(
 ).٥٩٦−٥٩٥ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )٥(
 ).٥٩٨ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )٦(
 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية» مقدمة يف أصول التفسري«   )٧(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٦٤

ًيف كل يوم آية ال أزيد ُإن هذا أثبت لك:  عليها ويقولّ َفلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن . ّ
ّأفرغ من القرآن, فام زلت أطلب إليه حتى أذن يف مخس آيات كل يوم ُ«IQH. 

َوهذا خيتلف بحسب ما يراه املعلم لنفع املتعلم, فرحم اهللا تعاىل سلفنا ما أعظم : قلت   ِّ ِّ
 !مهمهم

ًأنه مكث مدة طويلة «: ا جاء يف ترمجة حممد بن أمحد املقرئم: ومن عظيم اهلمم يف تعليم القرآن ً ّ
ِّيعلم العميان القرآن لوجه اهللا تعاىل وتواتر عنه إقراء اخللق ... ٌفختم عليه القرآن خلق كثري... ُ

ًأقرأ بضعا وستني سنة ولقن أمما: قال القايض أبو احلسني. الكثري يف السنني الطويلة َّ ً ِّ ً«IRH. 
ّيذكر يف مهة املتعلم والصرب واملصابرة عىل التعلمومن لطيف ما  ِّ ّ ما ذكر اإلمام الذهبي : ُ

ُّرمحه اهللا تعاىل يف ترمجة سليم بن أيوب ما نصه ُحدثنا سليم أنه كان يف : قال سهل بن برش«: ُ ّ
َره بالري وله نحو من عَغِص ٌ ّ ِّ الشيوخ وهو يلقن, قالرش سنني, فحرض بعضَّ : فقال يل: ُ

ْتقدم ف ْفجهدت أن أقرأ الفاحتة فلم أقدر عىل ذلك النغالق لساين, فقال. اقرأَّ ِ َ َلك والدة? : ُ
ُقل هلا تدعو لك أن يرزقك اهللاُ قراءة القرآن والعلم: قال. نعم: ُقلت َ َُ ُ ُفرجعت . نعم: ُقلت. َ

ُفسألتها الدعاء, فدعت يل, ثم إين كربت ودخلت بغداد قرأت هبا العربية والفقه, ثم عد ُ ُ ُ ُت ُ
ُإىل الري, فبينا أنا يف اجلامع أقابل  ّ ّوإذا الشيخ قد حرض وسلم علينا وهو » خمترص املزين«َّ َ  

ُال يعرفني, فسمع مقابلتنا وهو ال يعلم ماذا نقول, ثم قال َ َ ُمتى يتعلم مثل هذا? فأردت أن : ُ ُ َّ ُ
َإن كانت لك والدة فقل هلا تدعو لك, فاستحييت: َأقول َُ ٌ«ISH. 

ٌما اجتمع قوم يف بيت من «: جًجمالس تعليم القرآن, ومما يزيد ذلك تأكيدا قوله فضل : وفيه
َّبيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة  َُّ ّ َ

 .ITH»ّوحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده
ّأن تعلم القرآن وتعليمه يف املساجد مما توا: وفيه ًتر عليه عمل املسلمني جيال بعد جيل مع ّ

ّاختالف أعصارهم وتباعد أمصارهم, ومن شواهد ذلك عند الرعيل األول َّ قول سويد : ُ
                                                 

 ).١/٤٢(» طبقات احلنابلة«   )١(
 ).٩٦−١/٩٥(» الذيل عىل طبقات احلنابلة«   )٢(
 ).٦٤٦−١٧/٦٤٥(» سري أعالم النبالء«   )٣(
 .اد من حديث أيب هريرة أخرجه أبو داو   )٤(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٦٥

ّكان أبو الدرداء إذا صىل الغداة يف جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة «: بن عبدالعزيز
ًعليه, فكان جيعلهم عرشة عرشة وعىل كل عرشة عريفا, ويقف هو يف  ّ ُاملحراب يرمقهم ً

ُببرصه, فإذا غلط أحدهم رجع إىل عريفه, فإذا غلط عريفهم رجع إىل أيب الدرداء يسأله  ُ
َوكان ابن عامر عريفا عىل عرشة ـ كذا قال سويد ـ فلام مات أبو الدرداء خلفه . عن ذلك ًَ ُ
 .ُابن عامر

ًرآن, فعددهتم ألفا ُاعدد من يقرأ عندي الق: قال يل أبو الدرداء: وعن سام بن مشكم قال   ُ
ّوستامئة ونيفا, وكان لكل عرشة منهم مقرئ ً ِّ. 

َّوكان أبو الدرداء يكون عليهم قائام, وإذا أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء    ُ َّ َ ً
 .IQH»ا

 : من اآلثار العظيمة اجلليلة لتعليم القرآن الكريم:فائدة  
َوا الدور واملساجد,ّاإلفريقي كان أول ما أنشأاملغرب َ بالد ] املسلمون [عندما دخل العرب «   ُّ 

َثم التفتوا إىل تعليم صبياهنم فاختذوا هلم حمال ـ مكانا ـ بسيط البناء جيتمعون فيه لقراءة  ً َّ
ُكتاب اهللا العزيز, وكان إنشاء هذه الكتاتيب منذ زمن مبكر يف بالد املغرب سببا يف رسعة  ًَ ِّ

ّانتشار اللغة العربية بني سك ّ بفضل ما حتىل به ]َّ ثم أل بفضل اهللا [ِّاهنا األصليني, وذلك ُ
ًالعاملون فيها من خلق رفيع وإخالص يف العمل, فرتك أولئك املدرسون أثرا طيبا يف  ِّ ً ِّ ُ ُ
ِّنفوس أبناء الرببر الذين ظلوا يرددون املآثر اجلليلة التي شاهدوها يف أولئك املدرسني, فقد  ِّ ُ ّ

ُقال أحد رجال الرب ُّ يمر بنا ونحن غلمة جكان سفيان بن وهب صاحب رسول اهللا «: برَ ُ
ِبالقريوان فيسلم علينا يف الكتاب وعليه عاممة قد أرخاها من خلفه َّ ُ ِّ وأسهمت هذه . »ُ

ُاملعاهد التعليمية التثقيفية يف انتشار اللغة العربية رسيعا بني مجوع الرببر الغفرية الذين  ً َّ
ًلك اللغة الفصحى ـ لغة كتاب اهللا احلكيم ـ ووجدوا فيها سبيال جيمع استجابوا ـ توا ـ لت

ّكلمتهم, ذلك أن أهل املغرب كانوا يف مسيس احلاجة إىل لغة يتفامهون هبا ويتخاطبون  َ
ّوطريقة يكتبون هبا ليعربوا عام يريدون, وملا كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم فإن  َ ّ ِّ ُ ُ ٍ

سالم ورغبتهم الشديدة إىل قراءة الكتاب الكريم مما دفعهم عىل اإلقبال إىل ّشدة إيامهنم باإل
ّتعلمها ـ اللغة ـ وإجادهتا, كام وجد الرببر يف العرب الذين أقاموا بني ظهرانيهم نامذج 

                                                 
 ).٣٩−٣٨ص(» َّمعرفة القراء الكبار«   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٦٦

ُرفيعة يف أداء اللغة العربية السليمة والنطق هبا, إذا أجاد العرب اخلطابة والتعبري وتركوا  َّ ً
َّورا ناصعة يمكن حماكاهتا يف ميدان اللغة العربية, وكانت النتيجة اهلامة هلذه ُللرببر ص ًُ ُ ً َ

ُالسياسة اختفاء العنرص اليوناين والروماين من بالد املغرب حتى اختفت آثارهم من البالد  ُّّ ّ
ٍومل تبق إال آثار قليلة من مظاهر احلضارة القديمة يف نواح ساحلية أخر ّ َ«IQH. 

 
 
 
 
 

                                                 
ورقات تارخيية عن حياة «: ًنقال عن مقال بعنوان) ٥٦ص(» ِّموسى بن نصري مؤسس املغرب العريب«   )١(

 »املجلة التارخيية املرصية«: عيل عبدالسالم سيد أمحد, نرش. د» ِّالرببر الدينية واخللقية يف املغرب العريب
 ).١١٤−١١٣ ص٣١, ٣٠اجلزءان (



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٦٧

 
  الثالثونيث الحد

 
َنرض«: جقال رسول اهللا  َIQH اهللاُ عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها َّ َّ ً

ُإىل من مل يسمعها, فرب حامل فقه غري فقيه, ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه,  َّ ٍَّ ُ ُ
ٍثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم ُ ّ ُ ُّإخالص العمل هللا, والنصح ألئمة : ٌ

َم مجاعتهم فإن دعوهتم حتيط من ورائهماملسلمني, ولزو ّ ُ«IRH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»سمع مقالتي«: قوله
ِّالتثبت من صحة ما ينسب إىل النبي : فيه َ ُ ّ  .جُّ
 :»فوعاها وحفظها«: وقوله

ّالتثبت من املراد بكالم النبي : فيه  .لعلمَّ من خالل النظر يف كالم الراسخني من أهل اجُّ
ّأن االنتفاع بالعلم وحتصيل األجر ال يكون إال بالعمل بام علم; ألن من الزم الثناء عىل : وفيه ِّ ّ

                                                 
َّنعمه, من النضارة, وهي يف األصل: ُيرو بتخفيف الضاد املعجمة وتشديدها, أي: »نرض«   )١( َ َّ ُحسن : َ

ُحسن خلقه وقدره: الوجه, والربيق, وإنام أراد ََ َّْ َ َ ُ  ).٥/٧١(» النهاية«. ُ
 . امطعم من حديث جبري بن ) ١/١٦٢(, واحلاكم )٨٢, ٤/٨٠(أخرجه أمحد    )٢(

 .امن حديث زيد بن ثابت ) ١٧٣٦(رقم ) ٢/٢٧٣(» الشعب«, والبيهقي يف )٥/١٨٣(وأخرجه أمحد 
 .امن حديث ابن مسعود ) ٢٦٥٨(وأخرجه الرتمذي 

 .امن حديث أنس بن مالك ) ٩/١٧٠(» األوسط«, والطرباين يف )٣/٢٢٥(وأخرجه أمحد 
 .بمن حديث النعامن بن بشري ) ١/١٦٤(وأخرجه احلاكم 

 .امن حديث معاذ بن جبل ) ٨/٥٦, ٧/٣٧(» األوسط«, و)٢٠/٨٢(» الكبري«وأخرجه الطرباين يف 
 .ببن عبداهللا من حديث جابر ) ٥/٢٧٢(» األوسط«ًوأخرجه الطرباين أيضا يف 

 .امن حديث أيب قرصافة جندرة بن خيشنة الليثي ) ١٨٩ص(» الصغري«ًوأخرجه أيضا يف 
 .امن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢/٢٦٠(» مينيمسند الشا«ًوأخرجه أيضا يف 



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٦٨

ُمن وعى العلم وحفظه أن يكون عامال به, بخالف التكثر من سامع العلم واقتناء الكتب  ّ ً َ
 .ّمن خالف ما سمع من احلقبال عمل, وأسوأ من ذلك 

ِّواعلم رمحك اهللا أن العلم ليس بكثرة الرواية «: هللا تعاىلقال اإلمام الربهباري رمحه ا   ّ
َوالكتب, وإنام العامل من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب, ومن خالف  ُّ

َالكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثري العلم والكتب ّ«IQH. 
 :»ّثم أداها إىل من مل يسمعها«: وقوله

 .علم, وبخاصة ملن جيهلهفضيلة تبليغ ال: فيه
ّفرب حامل فقه غري فقيه«: وقوله ُ«: 

ُأن جمرد حفظ النصوص ال خيول ملن حفظ أن يفتي الناس: فيه ّ ُ ّ ّ. 
 :»ّورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه«: وقوله

ًالتأكيد عىل ما سبق, وأن احلافظ ال يلزم أن يكون فقيها: فيه ّ. 
 :»إخالص العمل هللا«: وقوله

 . منزلة اإلخالصعظيم: فيه
 :»النصح ألئمة املسلمني«: وقوله

: ّقال اإلمام الذهبي رمحه اهللا تعاىل. »ِّالدين النصيحة«: جعظيم منزلة النصيحة, كام يف قوله : فيه
ّ, فمن مل ينصح هللا ولألئمة وللعامة »ِّالدين النصيحة«: ّفتأمل هذه الكلمة اجلامعة, وهي قوله«

ِّكان ناقص الدين, وأنت  َلو دعيتَ َيا ناقص الدين, لغضبت: ُ ِّ َمتى نصحت هلؤالء? : فقل يل. َ
ُّكال واهللا, بل ليتك تسكت وال تنطق, وال حتسن إلمامك الباطل, وجترئه عىل الظلم وتغشه ُ َ َِّ ُِّ ُِ َِ ُ ّ .

ُفمن أجل ذلك سقطت من عينه ومن أعني املؤمنني ُّمتى يفلح من كان يرسه ما : فباهللا قل يل. َ ُ ُ
ُ ومتى يفلح من مل يراقب مواله? ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض جيله وساء فعله ُّيرضه? ُ ُِ ُِ ُ ُ ُِ

ّوقيله? فام شاء اهللا كان, وما نرجو صالح أهل الزمان, لكن ال ندع الدعاء لعل اهللاَ أن يلطف  ُُ ََ
َوأن يصلحنا, آمني ُ«IRH. 

                                                 
 ).١٠٢ص(للربهباري » ّرشح السنة«   )١(
 ).١١/٥٠٠(» سري أعالم النبالء«   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٦٩

 .ًيف صالحهم صالحا لغريهمّهم أئمة املسلمني; ألن هلم ّأن أوىل الناس بالنصح : وفيه
 :»ولزوم مجاعتهم«: وقوله

 .ّوذم االفرتاقّحث اإلسالم عىل االجتامع : فيه
ُأن اخلارج عىل مجاعة املسلمني وإمامهم معدود من دعاة الفرقة واالختالف: وفيه ٌ ّ. 
ّأن اخلروج وشق عصا الطاعة خمالف ملنهج النصح: وفيه ّ. 

ِثالث ال يغ«: وقوله ُ ٍن قلب امرئ مسلم عليهIQHُّلٌ ُ  :إلخ» ...ّ
ِّالتالزم بني هذه الثالث وأن فيها صالح الدين والدنيا, فاإلخالص فيه صالح الدين, : فيه َ ّ

 .والنصح لألئمة ولزوم اجلامعة فيه صالح الدنيا
ًأن أعظم اإلصالح ما كان أثره متعديا عىل جمتمع املسلمني, وذلك بلزوم تلك اخلصال : وفيه ِّ ّ

ًن أعظم الفساد ما كان أثره متعديا عىل جمتمع املسلمني, وذلك بمخالفة تلك الثالث, وأ ِّ ّ
 .اخلصال الثالث

 
 

                                                 
ّيغل بفتح الياء, من الغل: ُويرو. ّهو من اإلغالل, وهو اخليانة يف كل يشء«: :قال ابن األثري    )١( ِّ ِ َ :

ُال يدخله حقد يزيل: وهو احلقد والشحناء, أي ِيغ«: ُوروي. ّه عن احلقٌ : ُمن الوغول ,بالتخفيف» ُلَ
ُأن هذه اخلالل الثالث تستصلح هبا القلوب, فمن متسك هبا طهر قلبه من : واملعنى. ّالدخول يف الرش َُ َّ ُ ّ

ّاخليانة والدغل والرش َ  ).٣/٣٨١(» النهاية يف غريب احلديث«. »َّ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٧٠

 
  الثالثون والحادي الحديث

 
عليك بالسمع «: جقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال

َوالطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكرهك وأ ُ  .IQH» عليكٍرةَثُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»عليك بالسمع والطاعة«: قوله
يف حديث  جقوله باألمر ص ّصخيخطاب األمر, وهو للوجوب عىل القاعدة األصولية, و: فيه

 .IRH» أن يأمر بمعصية فال سمع وال طاعةّإال«: آخر
 :»بالسمع والطاعة«: قوله

 .قبح من أظهر السمع للوالة وأضمر املخالفة هلم: فيه
 .ّعة لوالة األمور يف مجيع األحوال ـ إال يف معصية اهللا تعاىل ـتالزم السمع والطا: وفيه  

ُأن من عالمات صاحب املنهج احلق الثبات عىل منهجه يف عرسه ويرسه ومنشطه ومكره : وفيه ُ ّ ّ
ًس له مبدأ ثابت وقاعدة مستقرة; تارة تراه معرضا َّغريه ممن ليٍوأثرة عليه, بخالف  ً َّ ٌ

ُصيا يف عرسه, وتارة سامعا مطيعا يف يرسهعا ً ً ًً ُ .﴿ ÷βÎ* sù (#θ äÜ ôãé& $pκ ÷] ÏΒ (#θ àÊu‘ βÎ) uρ öΝ©9 (#öθ sÜ÷è ãƒ !$ pκ ÷]ÏΒ 
#sŒ Î) öΝèδ šχθ äÜy‚ ó¡ tƒ ﴾.  

ّليس ينبغي أن تتبع سنة رسول اهللا «: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل ُ َّ ُ يف الرخاء وترتك جُ َّ
 .ISH»ّيف الشدة

ِّ اخلريية للمؤمن يف مجيع أحواله إذا لزم حدود الرشع فسمع وأطاع كام هنا, ويؤكد حصول: وفيه
 ّ إالٍ وليس ذلك ألحد,ه كله له خريَ أمرّإن ;ًعجبا ألمر املؤمن«: جتلك اخلريية قوله 

 .ITH»ا لهًاء صرب فكان خريَّ وإن أصابته رض,ا لهًاء شكر فكان خريَّ إن أصابته رس,للمؤمن
                                                 

 ).٣/١٤٦٧(أخرجه مسلم    )١(
 .متفق عليه   )٢(
 ).٤٣٠ص(» مناقب اإلمام أمحد«   )٣(
 .اأخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان    )٤(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٧١

 .الوالةيف  IQH واالحتساب عند رؤية األثرةالصرب: وفيه  
ِّأن تأليب الناس بسبب األثرة خمالف ألمر النبي : وفيه ٌ  .ٍ مناف للصرب واالحتسابجّ

ليس من منهج «: قال شيخ مشاخينا اإلمام ابن باز ـ رمحه اهللا تعاىل ورحم مجيع مشاخينا ـ
ُالسلف التشهري بعيوب الوالة وذكر ذلك عىل املن َّْ ِ ُ ُ ُابر; ألن ذلك يفيض إىل الفوىض وعدم ُ ّ

ُالسمع والطاعة يف املعروف, ويفيض إىل اخلوض الذي يرض وال ينفع َ ُُّ ُ ولكن الطريقة . َّ
َاملتبعة عند السلف َّ َ ِّالنصيحة فيام بينهم وبني السلطان, والكتابة إليه, أو االتصال : َّ ُ ُُّ

َّبالعلامء الذين يتصلون به حتى يوجه إىل اخل َ ُ َُّ  .IRH»ريَ
 .ّحث اإلسالم عىل االجتامع: وفيه  
 .ّذم االفرتاق: وفيه  
ّأن متثل السنة مع والة األمور فيه املصالح كلها, فمن تلك الصالح: وفيه   ُ ّ ّ ّ: 
 .َّ لزوم منهج السلف الصالح−    
ُّ إضعاف أو إبطال كيد بطانة الس−     ُوء الذين حيرشون بني الوالة والعلامء وطلبِ ِّ  . العلمةُ

ّ لنرصة احلقالةُ كسب قلوب الو− َ, ويف ذلك قوة; ألن اهللا يُ ُّع بالسَزّّ ُلطان ما ال يزع بالقرآن ُ
 .كام ورد يف األثر عن عمر وعثامن ريض اهللا تعاىل عنهام

                                                 
َاألثرة   )١( ًاالسم من آثر يوثر إيثارا إذا أعطى, واملراد: بفتح اهلمزة والثاء: َ ُ َِ ُ ُأنه يستأثر عليكم فيفضل : َ َّ ُ ُُ ُ

 ).١/٢٢(» النهاية«. ُغريكم يف نصيبه
َّمعاملة احلكام يف ضوء الكتاب و«   )٢( ّالسنةُ  ).١٣٨ص(َّلعبدالسالم بن برجس آل عبدالكريم رمحه اهللا تعاىل » ُّ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٧٢

 
  والثالثونالثاني الحديث 

 
ُام رجل ُّأي«: جقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال

 .IQH»ُه يا كافر فقد باء هبا أحدمهاقال ألخي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِّهتذيب الشارع جلارحة اللسان: فيه
 .تعظيم جانب األخوة اإلسالمية: وفيه  
 .خطورة القول بال علم: وفيه  
 .خطورة القدح يف عقائد الناس بال علم: وفيه  
 .ّأن اجلزاء من جنس العمل: وفيه  
 .أل كامل عدل اهللا :وفيه  

َأن العناية بفهم منهج أهل السنة واجلامعة يف املعتقد بخاصة نجاة للعبد ـ بعد توفيق اهللا : وفيه ّّ
 .ِتعاىل ـ من الوقوع يف املهلكات القولية والفعلية

 
 
 

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٧٣

 

  والثالثونالثالث الحديث 
 

 يزال ال«: جقال رسول اهللا : ُعن عبداهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال
ًاملؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما ً ُ ُ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شمولية اإلسالم وسامحته: فيه

ّالوعيد ملن أرض بغريه بغري حق) امحة َّالس( لك تمع : وفيه   َّ. 
ِّأن املعصية تضيق الفسيح عىل صاحبها, : وفيه ّ﴿... #©̈Lym #sŒÎ) ôMs%$|Ê ãΝÍκön=tã ÞÚö‘F{$# $yϑÎ/ ôMt6ãmu‘ ôMs%$|Êuρ 

óΟÎγøŠn=tæ óΟßγÝ¡àΡr& ...﴾. 
ٌمفهومه أنه يضيق عليه دينه, ففيه إشعار » يف فسحة من دينه«: قوله«: قال ابن حجر  

َّبالوعيد عىل قتل املؤمن متعمدا بام يتوعد به الكافر ُ ً ِّ«IRH. 
ُة األعامل الصاحلة, حتى إذا جاء القتل ضاقت; ألهنا سع: ِّالفسحة يف الدين«: وقال ابن العريب  

 .ISH»قبوله للمغفرة: ال تفي به, والفسحة يف الذنب
 .ِّتعظيم شأن الدماء, وهي من الكليات أو الرضوريات التي عظمتها مجيع األديان الساموية: وفيه

ًإن قتل البهائم بغري حق ملوجب ذنبا عظيام,  فكي«: قال ابن العريب   ً ٌ ِ ّ ف قتل اآلدمي الذي لو ّ
ِوزن بالدنيا بأرسها لرجحها? ُ«ITH. 

ّمن قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة«: ِّوذكر ابن القيم حديث   ً َ ِهذه عقوبة قاتل «:  ثم قال»...ُ ِ
ِعدو اهللا إذا كان يف عهده وأمانه, فكيف عقوبة قاتل عبده املؤمن? ِ ِّ ُ«IUH. 

                                                 
 .أخرجه البخاري   )١(
 ).١٢/١٨٨(» فتح الباري«   )٢(
» الفتح«ونقل كالمه احلافظ ابن حجر يف ). ٣/٩٧٨(» يف رشح موطأ مالك بن أنسالقبس كتاب «   )٣(

 .»ُه عىل رأي ابن عمر يف عدم قبول توبة القاتلَّوحاصله أنه فرس«: ثم قال) ١٢/١٨٩(
 ).١٢/١٨٩(»  الباريفتح«: انظرو). ٣/٩٧٨(» القبس«   )٤(
 ).٢٢٩ص(» اجلواب الكايف«   )٥(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٧٤

 
  والثالثونالرابع الحديث 

 
ِّأن رجال خطب عند النبي :  حاتم ريض اهللا تعاىل عنهّعن عدي بن ً :  فقالجُّ

َمن يطع اهللا ورسوله فقد رشد, ومن يعصهام فقد غو : جفقال رسول اهللا . َُ
 .IQH»َومن يعص اهللاَ ورسوله: ُقل! بئس اخلطيب أنت«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّأن رجال خطب عند النبي «: قوله ً  :»...جُّ
ِّجواز تكلم املفضول بحرضة الفاضل واملتعلم بحرضة املعلم إذا أذن له: فيه   ِّ ُّ. 
 :»...بئس«: قوله

ٍاملتكلم وبخاصة إذا كان كالمه بمسمع مجع من الناس املبادرة إىل تنبيه :فيه َ ِّ ألن خطأه يتعد ;ّ ّ
ُإىل من يسمعه ويبلغه ُ. 

ُاس أن جيتنب غموض األلفاظ وما يعرس فهمه عىل ّأن عىل من أراد الكالم يف جمامع الن: وفيه ُ
 .َّالسامعني

ُأن عىل اخلطيب قبول ما يرشد إليه من أهل العلم: وفيه َ ُ ّ. 
ّأن عىل من يرتقي املنابر أن يعنى بشأن اخلطبة فيبذل جهده يف إعدادها حتى ينفع نفسه : وفيه

 .وسامعه ومن بلغ
 

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٧٥

 
  والثالثونالخامس الحديث 

 
يوشك األمم أن «: جقال رسول اهللا : عنه قال اهللا تعاىل ثوبان ريضعن 

َتداعى عليكم  َ ُ من كل أفق :يف روايةزاد ـ َ ِكام تداعى األكلة إىل قصعتها ـِّ َ َ فقال . »ُ
ٍومن قلة نحن يومئذ? قال: قائل َّبل أنتم يومئذ كثري, ولكنكم غثاء كغثاء السيل, «: ِّ ُ ٌ ُ ٍ

ُولينزعن اهللاُ من صدور عدوكم ِّ ُّ ّ املهابة منكم, وليقذفن اهللاُ يف قلوبكم الوهنِ ِ  فقال .»َ
ُّحب الدنيا وكراهية املوت«: يا رسول اهللا, وما الوهن? قال: قائل ُ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُيوشك«: قوله ِIRHاألمم أن تداعى عليكم «: 

ً وحرصه عىل أمته, فكان حقيقجِّكامل شفقة النبي : فيه  `ô‰s)s9 öΝà2u™!%y ﴿: ا بوصف اهللا تعاىل لهّ
Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒÌym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ﴾. 

ّدليل عىل صدق نبوة حممد : وفيه  .َّ فيام أخرب عنه من املغيباتجٌ
 .ّ فهم متفقون عىل عداء املسلمنيأن أعداء اإلسالم وإن اختلفوا بينهم: وفيه

ُمن كل أفق«: قولهو ّ«: 
ُأن غاية أعداء املسلمني واحدة وإن تباعدت أقطارهم وتباينت جهاهتم: فيه ُ ّ. 

 :»كام تداعى األكلة إىل قصعتها«: قولهو
 .جِّبالغة النبي : فيه
 .ّأن رضب األمثال يزيد إيضاح البيان: وفيه
 :»األكلة«: وقوله
» األكلة«ص أعداء املسلمني عىل الظفر باملسلمني والنكاية هبم, فالتعبري بلفظ عظيم حر: فيه

ّيدل عىل املبالغة يف اجلوع والتشوف لألكل برشاهة ّ. 
                                                 

 ).٤٢٩٧(رقم ) ٤/١١١(, وأبو داود )٥/٢٧٨(أخرجه اإلمام أمحد    )١(
ُالدنو والق: هو من أفعال املقاربة, ومعناه   )٢( ُّ , )١٠/٥١٣(» لسان العرب« .رب من اليشء واإلرساع إليهُ

 ).٢٥٣ص(» ملصباح املنريا«



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٧٦

 :»ّومن قلة نحن يومئذ?: فقال قائل«: وقوله
ُّ عىل معرفة ما ينفعهم ليسلكوه ويلزموه, ومعرفة ما يرضهم يحرص الصحابة : فيه َ

 .ليحذروه وجيانبوه
 .ّ, فهم أبعد الناس عن حب الدنيا وكراهية املوتفضل زمن الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم: وفيه

 :»بل أنتم يومئذ كثري«: قولهو
ّأن الكثرة ال تغني عن أصحاهبا شيئا إذا عولوا عليها دون غريها, ولذا ذم اهللا تعاىل الكثرة يف : فيه َّ ً ّ

 &βÎ)uρ ôìÏÜè? usYò2r& ⎯tΒ †Îû ÇÚö‘F{$# x8θ=ÅÒãƒ ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# ﴾ ,﴿ ÷Πr& Ü=|¡øtrB ¨βr& öΝèδusYò2r ﴿. غري آية
šχθãèyϑó¡o„ ÷ρr& šχθè=É)÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ ωÎ) ÄΝ≈yè÷ΡF{$%x. ( ö≅t/ öΝèδ ‘≅|Êr& ¸ξ‹Î6y™ ﴾ ,﴿ !$tΒuρ çsYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9uρ 

|Mô¹tym t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ﴾ ,﴿ tΠöθtƒuρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) öΝà6÷Gt6yfôãr& öΝà6è?uøYx. öΝn=sù Ç⎯øóè? öΝà6Ζtã $\↔ø‹x© ﴾. 
 ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#ŠÎ=s% ôMt7n=xî Zπt⁄Ïù ﴿. ّمدح اهللا تعاىل القلة العددية إذا أصلحت شأهنا: ويف املقابل  

OοuÏWŸ2 ÈβøŒÎ*Î/ «!$# ﴾ ,﴿ ¨βÎ)uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ï™!$sÜn=èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ÷èt/ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ 
ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ×≅‹Î=s%uρ $̈Β öΝèδ ﴾ ,﴿ ×≅‹Î=s%uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9$# ﴾. 

ٌ أن املحمود حسن األوصاف ولو قل األشخاص, فإن كثروا فنور عىل نور, :واجلامع لذلك   ُ ّّ
ّكثر األشخاص, فإن قلّوأن املذموم سوء األوصاف ولو   .َفدركات بعضها حتت بعضوا ُ

َّولكنكم غثاء كغثاء السيل«: قولهو ُ ٌ ُ«: 
َكام تداعى األكلة «ُكام قيل قبل يف البالغة النبوية ورضب األمثال : فيه  .»قصعتها إىلَ
ِّولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم«: وقوله ُّ«: 
ّ نزعت هيبتهم من صدور عدوهم إال ّكامل عدل اهللا تعاىل, وأن الناس أنفسهم يظلمون, فام: فيه ِّ ُ ُ ُِ

 .بام كسبت قلوهبم
 :»ّوليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن«: وقوله
ّتأكيد السنة بالسنة, ومما له تعلق هبذا قوله : فيه ّ ًأال وإن يف اجلسد مضغة... «: جّ ّ َ إذا صلحت صلح َ ََ َ

َسائر اجلسد, وإذا فسدت فسد سائر اجلسد, أال وهي القلب ُ ََ«IQH. 
 :»رسول اهللا, وما الوهن?يا : فقال قائل«: قولهو

ِوم: فقال قائل«: ُكام قيل قبل يف قوله: فيه ٍقلة نحن يومئذ?ن َ ِّ«. 
                                                 

ِّاحلالل بني واحلرام بني«: َّ, وأولهب ريأخرجه الشيخان من حديث النعامن بن بش   )١(  .احلديث» ...ِّ



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٧٧

ُّحب الدنيا وكراهية املوت«: قال«: وقوله ُ««: 
ٌأن حمبة الدنيا ليست مذمومة إال إذا ترتب عليها ضياع أمر اآلخرة, فهي حينئذ حمبة مذمو: فيه ً َّّ ُ ٍَّ َّ مة ّ

ًتزيد صاحبها من الرش قربا وعن اخلري بعدا ُ ً ُ ِّ. 
َفواهللا ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى ... «: جّللسنة, فهذا احلديث كقوله ّتأكيد السنة : وفيه

ِعليكم الدنيا أن تنافسوها كام تنافسوها فتله ُ فتهلككم أو ـُكم يُ َ ِ  .IQH» كام أهلكتهم ــ أوُ كام أهلتهم ـُ
ّحب الدنيا وكراهية املوت«: بالسنة» الوهن«ّ السنة تفسري: وفيه ُ«. 
ّأن كراهية املوت ليست مذمومة إال إذا ترتب عليها احلرسة عىل فوات : وفيه ً ملذات الدنيا مع ّ

ِإمهال ألمر اآلخرة, فأما من راعى أمر آخرته وكره املوت الكراهة اجلبلية فال تثريب عليه,  ِ
ُيكره املوت وأكره مساءته... «: كام جاء يف احلديث القديس َُ«IRH. 

ُأن عىل دعاة اخلري أن يعنوا بإصالح عقائد املسلمني, فذلك ـ بعد عون اهللا تعاىل ـ من أعظم : وفيه ُ ّ
ِّأسباب هيبتهم يف صدور عدوهم ُ. 

ّأن عىل دعاة اخلري احلذر من االغرتار بالكثرة العددية للمسلمني وجعلها عنوان خريية : وفيه َُ ّ
 .لمني دون النظر إىل الصفات الرشعية يف تلك الكثرةللمس

ُأن عىل دعاة اخلري احلذر من التكالب عىل الدنيا, فذلك من أسباب ضياع أمر اآلخرة, : وفيه ّ
ُورضر فعله ذاك يتعد إىل غريه ـ لكونه قدوة عند الناس ـ وهنا يزداد الفتق ويصعب الرتق ً ّ. 

ِأن من أحسن ما ينفع الناس ت: وفيه َّذكريهم بام غفلوا عنه أو قرصوا فيه, كتذكريهم باملوت عند ّ ُ
 .تنافسهم عىل الدنيا

ًأن بقاء اهليبة يف صدور املخالفني تزيد صاحبها قوة وخمالفه ضعفا, ويؤخذ : وفيه ًّ ّمن هذا أن عىل ّ
ِّدعاة اخلري حفظ هيبتهم لتبقى هلم منزلتهم يف جمتمعاهتم, وعليهم احلذر مما يسبب سقو ُ ط ُُ

ُهيبتهم, فذلك يفتح عليهم أبوابا من جرأة الناس عليهم واستخفافهم هبم ً. 
 
 

                                                 
 .اأخرجه الشيخان من حديث عمرو بن عوف األنصاري    )١(
 .اة أخرجه البخاري من حديث أيب هرير   )٢(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٧٨

 
  والثالثونالسادس الحديث 

 
من سمع «: جقال رسول اهللا : ُعن عمران بن حصني ريض اهللا تعاىل عنه قال

ُاهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما ي َبالدجال فلينأ عنه, فو ث به بعّ
 .IQH»ث به من الشبهاتملا يبع  أوهات,ُبُّمن الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»َفلينأ عنه«: قوله

ُالبعد عن دعاة الشبهات; فال يقرأ هلم, وال يسمع هلم, وال حيرض جمالسهم: فيه ُ. 
 :»وهو حيسب أنه مؤمن«: وقوله
 .ة املفرطة للنفساحلذر من التزكي: التحذير من العجب بالنفس, وفيه: فيه
 :»ث به من الشبهاتفيتبعه مما يبع«: وقوله
ُأن من أقدم عىل أمر قد ح: ّأن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن, وفيه: فيه ّذر من مغبته ّ ّ

ّفأصابه يشء فال يلومن إال  . نفسهّ
ا تفيد , والفاء هن»فيتبعه«: عظيم خطر مرض الشبهات ورسعة تأثريه كام يظهر من قوله: وفيه

 .الرتتيب والتعقيب
 .ُّجتنب األسباب املفضية إىل املحذور: وفيه

 

                                                 
, والطرباين )٤/٥٧٦(» املستدرك«, واحلاكم يف )٤٤١, ٤/٤٣١(, وأمحد )٤٣١٩(أخرجه أبو داود    )١(

 .»إسناده صحيح عىل رشط مسلم«: وقال احلاكم). ٢٢٧, ٢٢١, ١٨/٢٢٠(» الكبري«يف 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٧٩

 
  والثالثونالسابع الحديث 

 
ٍعن عبداهللا بن مسعود  ُخط لنا رسول اهللا «:  قالاِِ َّ هذا «:  خطا ثم قالجَ

ِثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم قال. »ُسبيل اهللا ً ُ ُّ ٌهذه سبل«: َّ ُ َُ ِ : ـ قال يزيد ِ
ُعىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليهـ  ِّتفرقةُم َْ َ ٌَ َ ٍ ِّ ُ β¨ ﴿: َّثم قرأ. »َ r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 

$VϑŠÉ) tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ ﴾«IQH. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُخط لنا رسول اهللا «: قوله ّ ً, ثم خط خطوطا»هذا سبيل اهللا«:  خطا ثم قالجَ ّ«: 
 .ُّتنوع وسائل إيضاح العلم للناس: فيه
 .»»هذا سبيل اهللا«: ثم قال«: وقوله

ّأن سبيل احلق واحد: فيه َ ّ. 
 .ّأن أحكام الرشيعة ثابتة مع اختالف األعصار واألمصار: وفيه
ُّاحلق مردها إىل أحكام الرشيعة عىلمعرفة ّأن : وفيه  .ج هدي حممد ّ

ًثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم قال«: وقوله ّ ُهذه سبل«: ّ ُ««: 
ُكثرة سبل الضالل: فيه ُ. 
َّاتفاق سبل أهل الضالل عىل خمالفة سبيل احلق مع اختالف تشعبهم يف سبل الرد : وفيه ُ ُُّ ّ

واهلو. 
ٌعىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه«: قوله ٍ ِّ«: 

 .الباطلُكثرة دعاة : فيه
ّأن دعاة الباطل هم شياطني اإلنس, وأعظم أعواهنم إخواهنم من شياطني اجلن: وفيه ُ ّ .  

                                                 
 .أخرجه اإلمام أمحد   )١(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٨٠

﴿ öΝßγçΡ≡ uθ ÷z Î) uρ öΝåκ tΞρ‘‰ ßϑtƒ ’Îû Äc© xö ø9 $# ¢Ο èO Ÿω tβρçÅÇø)ãƒ ﴾ . وكالمها جيتمعان يف حماربة دعوة األنبياء
≡y7Ï9 ﴿. إل x‹ x.uρ $ oΨù= yèy_ Èe≅ä3Ï9 @c© É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§Ρ M}$# Çd⎯ Éfø9 $#uρ © Çrθãƒ öΝßγàÒ÷è t/ 4’n<Î) <Ù ÷è t/ 

t∃ ã÷zã— ÉΑ öθ s)ø9 $# #Y‘ρáäî ﴾. 
β¨ ﴿: ثم قرأ«: وقوله r& uρ # x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡ uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− § xtG sù öΝ ä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7 y™ ﴾«: 

›öÏj.x ﴿.  ودعوة الناس من أعظم أسباب التأثريّأن االستشهاد بالنصوص يف الوعظ: فيه sù 
Èβ#u™öà)ø9 $$ Î/ ⎯tΒ ß∃$sƒs† Ï‰ŠÏãuρ ﴾. 

ّموافقة السنة للكتاب وتأكيدها عىل ما جاء يف الكتاب: وفيه ُّ .﴿ @≅ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/u‘ ﴾. 
َّأن عىل دعاة اخلري أن يلزموا منهج احلق وأن يتبرصوا يف أمرهم: ويف احلديث ّ َ َ َُ , وأن يكون ّ

ِّمنطلقهم يف دعوة الناس من منهج النبي  َّ, وأن ال يغرتوا بكثرة الدعوات ومناشطها جُ ُّ َ َ
ِّحتى يعرضوا كل ذلك عىل منهج النبي  َّ ِ ْ  :جَ

ِّوالرشع ميزان األمور كلها  ُ ِوشاهد   لفرعها   وأصلها    ُ ِ ِ ٌ 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٨١

 
  والثالثونالثامن الحديث 

 
ٍعن عبداهللا بن عمرو  ْ َ ِ َّسمعت النبي :  قالبِ ُإن اهللاَ ال ينزع «:  يقولجُ ِ ْ َ َ ّ

ِالعلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا, ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلامء بعلمهم,  ِ ِِ ُ ُ ًِ ِ َ َ ََ ُ َُ ْ
ّفيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأهيم, فيضلون ويضلون ِّ ُِ َ ُ َُ ْ ُ ٌَ َ ٌ َّ«IQH. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًإن اهللاَ ال ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا«: قوله َُ َ ْ ِ ِ ّIRH«: 

 .عظيم نعمة العلم: فيه
ِولكن ينتزعه منهم مع قبض العلامء بعلمهم«: وقوله ِ ُ ُ ِ«: 

 .عظيم منزلة العلامء: فيه
 .ّأن قبض العلامء من أعظم املصائب: وفيه

ُفيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون«: وقوله ُْ ُ ٌَ َّ«: 
 .ُّ أهل اجلهل والضالل عىل التصدرحرص: فيه
ْيستفتون«: وقوله َ ُ«: 

 .حاجة الناس الدائمة إىل أهل العلم: فيه
 .حرص أهل اجلهل والضالل عىل الظهور بمظهر العلامء; لعلمهم بحاجة الناس إليهم: وفيه

ّفيضلون ويضلون«: وقوله ُّ َ«: 
ُيتعد إىل من بلغه جهله من ّرضر القول بال علم, وأن رضره ال يقرص عىل صاحبه بل : فيه ّ

َّاألفراد واملجتمعات, ويزيد انتشار رضره إذا كان ممن يتصدر أو حيرص عىل نرش ما عنده  ّ
 .ٍّمن خالل وسائل اإلعالم من مرئي ومسموع ومقروء

                                                 
 .أخرجه الشيخان   )١(
ْأصل النزع   )٢( َّ ْ اجلذب والقلع, واالنتز:ُ َ  ).٣/٩٠(» القاموس املحيط«, )٥/٤١(» النهاية«. اع مثلهُْ



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٨٢

ُومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام ... «. عظيم إثم من أفتى الناس بجهالة: وفيه
ُمن تبعه َ ً ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاِ ُْ ُ َ«IQH. 

 :ًومن فوائد عموم احلديث أيضا
ّأن من رام إصالح ما فسد من أحوال الناس بغري العلم الرشعي فإنه بذلك يزيد اجلرح  • ّ

ِأملا, فيهدم وال يبني, ويفرق وال جيمع, ويفسد وال يصلح ُ ُ ُِ ِّ ً. 
ُأن عىل دعاة اخلري احلرص عىل طلب العلم ال: وفيه • ُّرشعي ونرشه بني الناس بعد التثبت ّ ّ

ِوسؤال العلامء عام يشكل ُ َّ. 

ُأن عىل دعاة اخلري احلذر من التعامل ومن القول بال علم; فذلك من أعظم املوبقات, : وفيه • ُ ّ
َّولذا حذر اهللاُ تعاىل نبيه  Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯ÏµÎ/ íΟ ﴿: جّ ù=Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ¡¡9$# u |Çt7ø9 $#uρ yŠ#xσàø9 $#uρ ‘≅ä. 

y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ﴾ . أرسع الناس استجابة وأحرصهم امتثاال لطاعة ربه, جوكان ِّ ُ َ ًَ ً
َّإذا سئل عام ليس له به علم» ال أدري«:  يقولجفكان  ُIRH. 

ُّعظيم إثم من زهد الناس يف العلامء الراسخني, بتنقصهم واهتامهم وتتبع : وفيه • ُ َِّ ُّ َّ عثراهتم َّ
ُوغري ذلك, ويزيد إثمه إذا وصف اجلهلة أو من عنده أثارة من علم بأهنم العلامء  َ

َّألن صنيعه ذلك يرتتب عليه إعراض الناس عن العلامء وإقباهلم عىل غري ! َّالراسخون ُ َ ّ
ُالعلامء بسبب التلبيس عليهم, وإذا أعرض الناس عن علامئهم تصدر اجلهال فسئلوا فأفتوا  َّ ّ ُ

ّ علم فضلوا وأضلوابغري َ ٍ. 

ّأن من أعظم أسباب انتشار البدع بجميع أنواعها يف املجتمعات هو خلوها من : وفيه • ّ
 .العلامء أو زهدها يف العلامء

 
 
 

                                                 
 .اأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة    )١(
 .راجع احلديث الثاين والعرشين   )٢(



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٨٣

 

  الحديث التاسع والثالثون
 

 بني اخليل جسابق رسول اهللا «: ُعن عبداهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال
ْالتي قد أضمرت َ ِ ْ ُIQHَسلها من احلفياء فأر ْ َIRH وكان أمدها ثنية الوداع, وسابق بني َّ ُ

َاخليل التي مل تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق, وكان  َُّ َُ َُّ
َّابن عمر ممن سابق فيها ُ  . أخرجه الشيخان.»ُ
َّفجئت سابقا فطفف يب الفرس املسجد: ُقال عبداهللا«: ٌزاد مسلم يف رواية ً ُISH«. 

ُوكنت فيمن أجر فوثب يب فريس «: ُوأخرجه الرتمذي وزاد قول ابن عمر
 .»ًجدارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :»ج رسول اهللا ٤سابق«: قوله

 .ُّباق وإدخاله الرسور عىل املسلمنيِّ بنفسه أمر السجِّمبارشة النبي : فيه
ِّكامل خلق النبي : وفيه ُ  .ركتهم يف الرتويح عن أنفسهم وتواضعه بمشاجُ
ُأن مشاركة أهل العلم ودعاة اخلري عموم املسلمني يف الرتويح عن أنفسهم ال تعترب من : وفيه َ ُ ُ ّ

                                                 
َأضمرت وضمرت, وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وجتلل فيه لتعرق : يقال«: قال النووي   )١( ُ َ ِّ َْ َُ ً ُ ً ِّ ِّ َ ُّ ً َ ُ َ ُ ْْ ُ

ُوجيف عرقها َ َ َ فيجف حلمها وتقو عىل اجلريّ ُ  ).١٣/١٤(» رشح صحيح مسلم«. »ّ
َاحلفياء  )٢( ْ ِّباملد والقرص, موضع باملدينة عىل أميال, وبعضهم يقدم الياء عىل الفاء: َ ُّ  ).١/٤١١(» النهاية«. ُ
ًعال ووثب إىل املسجد, وكان جداره قصريا, وهذا بعد جماوزته ال: أيّفطفف, «: قال النووي   )٣( ُ ّغاية; ألن َ

َالغاية هي هذا املسجد وهو مسجد بني زريق, واهللا أعلم  ).١٣/١٦(» رشح صحيح مسلم«. »ُ
َيف معنى السباق وحكم أخذ اجلائزة عىل املسابقات أحكام حيتاج الناس اليوم إىل بياهنا  ) ٤( ٌ ُِّ ; ألنه اشتبه عىل كثري ُ

َّ اجلائز بالقامر املحرممنهم , )٢٤٠−١٥/١٦٣(» فتاو اللجنة الدائمة«ِّن القيم,  الب»الفروسية«: ُ ينظر.ِ
 .سعد بن نارص الشثري. د» املسابقات وأحكامها يف الرشيعة اإلسالمية, دراسة فقهية أصولية«



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٨٤

خوارم املروءة, رشيطة أن يكون أولئك القدوة مراعني حلدود املروءة كام كان ذلك دأب 
 . مع أصحابه أثناء الرتويح واملزاح مع املسلمنيجِّالنبي 

ًأن مشاركة دعاة اخلري للمسلمني يف أمور الرتويح تزيد املسلمني حبا للخري عموما : وفيه ُ ُ ّ
 .ًوألولئك املشاركني هلم خصوصا

ِّبني اخليل التي قد ضمرت«: وقوله ُ«: 
 .ًهتيئة احليوان بام جيعله أكثر مالءمة لقدر الرتويح ونوعه: فيه
 :» الوداعَّفأرسلها من احلفياء وكان أمدها ثنية«: وقوله

ُحتديد مكان البدء واخلتم وما حيتاج إليه لضبط أمر السباق وغريه ـ مما يشرتك فيه مجاعة ـ : فيه
 .ِّفذلك يدرأ وقوع الشقاق والنزاع

 :»َّوسابق بني اخليل التي مل تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق«: وقوله
ٍقة عليه, فاخليل املضمرة مهيأة لقطع أمد أطول, بخالف مراعاة حال احليوان وعدم املش: فيه َّ َّ

 .َّغري املضمرة
ّالرد عىل مجعيات حقوق احليوان التي تزعم أن اإلسالم ظلم احليوان: وفيه ُ ّ! 
ٌقبح ما يقوم به بعض الناس من صور الرتويح التي فيها مشقة عىل البهائم وتعذيب هلا, : وفيه َّ ُ

َّمن جنس واحد يف مكان معني بقصد التحريش, مثل ما يسمى جلمعهم حليوانني أو أكثر  َُّ
َرصاع الديكة«بـ ِّ ٌ أو غري ذلك, فهذا العمل حمرم »الكالب« أو »ِّالشياه« أو »الثريان«أو » ِ َّ ُ

 عن التحريش جُّهنى النبي «ال جيوز; ملا فيه من الرضر املحتوم عىل تلك احليوانات, وقد 
 .IQH»بني البهائم

َّ ـ كامل دين اإلسالم وأنه ليس دين الرهبنة IRHث ـ وغريه من أحاديث الرتويحويف احلدي َ ُ
َوالشدة, بل هو دين الكامل بكل معانيه, تضمن خري الدنيا واآلخرة; ففيه هتذيب  َّ ّ َّ
ُالقلوب واجلوارح, واحلث عىل التآلف والتكاتف, وما يعني عىل بناء النفوس واألجسام  ُ ّ

 .ا جيعلها تزيد يف فعل اخلريات وحتذر من فعل املنكراتمن الرتويح املباح, مم

                                                 
 .أخرجه أبو داود والرتمذي وغريمها عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام   )١(
ٍسيأيت ذكر يشء منها يف آخر املبحث   )٢( ِ. 



  
  
  
 

 والمنهجفي التربيةحديثا أربعون    ٨٥

َومما ينبغي أن يعلم هاهنا ّأن عىل املسلم يف أثناء أمور الرتويح عن النفس أن حيرص عىل : ُ
ُاستحضار النية الطيبة يف عمله ذاك, فالنية تقلب العادة عبادة, فيؤجر العبد أثناء تروحيه  ًَ ِّ َّ

 .تعاىلعن نفسه, وذلك من فضل اهللا 
ًكام عليه أن حيذر من سوء النية يف تروحيه, فذلك جيلب عليه إثام, وال يظلم ربك أحدا ُّ ُّ ً َ َ. 

ُومما حيسن ذكره يف هذا املقام ِّكالم قيم لإلمام ابن القيم : ُِ ٌِّ » الفروسية«ِّ يف كتابه القيم :ٌ
ِّعند كالمه عن مسألة الرمي بالسهام, قال رمحه اهللا تعاىل َّ: 

َ رواحه إىل املرمَّدُعَبأن يينبغي للعاقل ف... « ه بمن هناك َه إىل املسجد, واجتامعِى كرواحَ
ًكاجتامعه برؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغي احرتامه منهم, وال يعد رواحه هلوا باطال  ً َ ُ ََ ُ َّ

ًولعبا ضائعا, بل هو كالرواح إىل تعلم العلم, فيذهب عىل وضوء ذاكرا هللا  َّّ ً إىل ً, عامدا ألً
َروضة من رياض اجلنة, وعليه السكينة والوقار, فإذا وصل إىل املوضع دخل بأدب,  َّ ّ
ُوسلم ووضع سالحه, وحسن أن يصيل ركعتني وليس بتحية البقعة ولكنها مفتاح للنجاح  ُ َِّ َ ّ
ًواإلصابة, فاألمور إذا استفتحت بالصالة كانت جديرة بالنجح, ثم يدعو سائال اهللاَ تعاىل  ْ ُّ ً ُِ

ُيا عيل, سل اهللاَ اهلد والسداد, واذكر «:  أنه قالجِّوقد ثبت عن النبي . َّوفيق والسدادالت َّ َُ ِ ّ
ُفإذا رمى رسيله مل يبكته.. .IQH»همَّداد سداد السَّباهلد هدايتك الطريق, وبالس ُِّ ُ َIRH عىل 

َّخطأ ومل يضحك عليه منه, فإن هذا من فعل السفل, وقل أن أفلح من اتصف َ َُّ َّ َ  به, ومن ّ
ّبكت بكت به, ومن ضحك من الناس ضحك منه, ومن عري أخاه بعمل ابتيل به وال بد,  ُُ ٍُ َّ َُ َ ِ ِ

ُوال حيسده عىل إصابته, وال يصغرها يف قلبه ويقول ِّ ٍرمية من غري رام: ُ ٌ ونحو هذا الكالم, ! َ
ِّوال حيسن أن حيد النظر إىل رسيله حال رميه فإن ذلك يشغله ويشوش ع ُ ُ َّ ّ ِ ُ ُليه قلبه ومجعيته, َُ َ

ِوينبغي للرماة أن خيرجوا هذا ُ ُّISHمن بينهم فإن رضره يعود عليهم َ ّ. 
َفإذا وصلت النوبة إليه قام وشمر كمه وذيله, وسمى اهللا, وأخذ سهامه بيمينه وقوسه  َ َّ َّ ََّ َ ُُ ْ َّ

َّبيساره, ووقف موقفه بأدب وسكينة ووقار وإطراق ولباقة وخفة واستمداد ممن ا ّ َِ َ ُحلول َ
َّوالقوة بيده أن يمده بالقوة واإلصابة ُِ ُ َوسمى اهللا تعاىل عند كل رمية, فإن أصاب محد اهللاَ ... َّ ِ َ َِّّ

َّهذا من فضل ريب, وإن أخطأ فال يتضجر وال يتربم وال ييأس من : تعاىل وأثنى عليه وقال َّ ِّ
                                                 

 ).٢٧٢٥(مسلم أخرجه    )١(
ِوالتبكيت. ِّهو املوافق يف النضال: َّالرسيل   )٢( ْ  .هو التقريع والتوبيخ: َّ
 .ًإشارة إىل من كانت تلك املذكورة صفاته   )٣(



 
 
 
 

  والمنهجفي التربيةحديثا أربعون          ٨٦

ُّروح اهللا, فخطأ هذا الباب أحب إىل اهللا تعاىل من اإلصابة يف  ُْ ُوال يشتم . ِأنواع اللعب سواهَ ِ
ُقوسه, وال سهمه, وال نفسه, وال أستاذه, فإن هذا كله من الظلم والعدوان, وليصابر  ُ ُّ ّ َ َ َ َ
ِّالرمي وإن كثر خطؤه, فيوشك أن ينقلب اخلطأ صوابا, وليعلم أن اخلطأ مقدمة  ّ ًُ ُ َّ

ِّالصواب, واإلساءة مقدمة اإلحسان ًأنه تكلم يوما : لامءُولقد حكي عن بعض أكابر الع. َّ ّ
واهللا ما قيل يل : فقال. َأحسنت واهللا: يف مسألة فأصاب, فاستحسنه احلارضون وقالوا

َّأحسنت حتى امحر وجهي من خطئي فيها كذا وكذا مرة, أو كام قال َّ َ. 
ُوال يفت يف عضده ُّ ُ َ َIQHمن إصابة غريه وحذقه وعدم وصوله هو إىل تلك املرتبة, فإن ما ير ّ ِ ِ ِِ َ 

ِّهذا ليس بنقص, بل النقص كل النقص أن تتقارص مهته عن البلوغ إىل درجة ذلك وال حيدث  ُُ َّ ّ
ِنفسه بأن يصل إىل ما وصل إليه, فهذا هو الذي ال يفلح, فإن املعول عىل اهلمم, وقد قيل َّ ُّ ِ َ ِ َ: 

ٍإذا أعجبتك خصال امرئ ُ ِ 
ُفليس عىل اجلود واملكرمات ُِ 

 

ُفكنه يكن منك ما ي  ْ ُ ْ ُ ُعجبكَ ِ 
ُإذا جئتها حاجب حيجبك ٌَ ِ َ«IRH 

 

ُ أن عىل دعاة اخلري احلرص عىل أن تكون دعوهتم بعلم يف مجيع أمورها, :شاهد املقال ّ
ًعلام وعمال وتروحيا ً  .إىل غري ذلك... ً

ّوبام أن احلديث عن الرتويح فعليهم أن حيذروا من القول بال علم بدعو أن ذلك مما  َ ّ
ّغبون فيه, وأن غاية األمر الرتويح, فهذا ليس عىل إطالقه إال إذا جيتمع الناس عليه وير ّ  

ًمل خيالف نصا صحيحا رصحيا ً. 
ومن بديع كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل تقسيمه ألمور املغالبات ـ واملراد 

 :ثةَّهبا ما يشرتك يف عمله اثنان فأكثر ويتنافسان فيه ـ فقد قسم ذلك إىل أقسام ثال
َ ما كان معينا عىل ما أمر اهللاُ به:األول ‰‘ρ#) ﴿: كام يف قوله  ـًُ Ïãr& uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷è sÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% 

∅ÏΒuρ ÅÞ$t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 ْبجعل وبغري جعل ـ جاز ﴾ #$ ُ ْ ٍُ ِ. 
ـ فمنهي عنه بجعل وبغري:الثاين ـ كالنرد والشطرنج  ْ ما كان مفضيا إىل ما هنى اهللاُ عنه  ُ ًٌّ  .ُ جعلُ

ْ ما قد يكون فيه منفعة بال مرضة راجحة ـ كاملسابقة واملصارعة ـ جاز بال جعل:الثالث ُ َ َّIQH. 

                                                 
َّال يوهن قوته: أي   )١( ُِ. 
 .باختصار) ٢٧٧−٢٧٥ص(» الفروسية«   )٢(
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ْجعل ُIQH. 
ُيف ختام هذا املبحث أورد بعض النصوص الرشعية التي فيها عناية اإلسالم بالرتفيه  ِ

ًوالرتويح عن النفوس مما يزيل السآمة عنها ويكون عونا هلا ـ بعد اهللا تعاىل ـ يف امل نشط ُ
 :لفعل اخلريات وترك املنكرات

َإن جلسدك عليك حقا«:  قال لهجّ أن رسول اهللا بعن عبداهللا بن عمرو  −١ ِ ّ« .
 .أخرجه الشيخان

ُ فسبقته ما شاء اهللا, حتى إذا رهقني اللحم جُّسابقني النبي :  قالتلعن عائشة  −٢
 . أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود.»هذه بتلك«: فسبقني فقال

َ يف حديث طويل يف قصة غزوة ذي قرد, وفيه أنهان األكوع عن سلمة ب −٣  ا َ
 :قال .املدينة إىل راجعني العضباء عىل هَوراء ج اهللا رسول أردفني ثم... «: قال
 َأال :يقول فجعل :قال .اشد قَسبُي ال األنصار من ٌرجل وكان ..نسري نحن فبينام

 هَكالم ُسمعت َّفلام :قال .ذلك ُيدِعُي فجعل مسابق? من هل املدينة? إىل ٌقِسابُم
 :قال .ج اهللا رسول يكون أن ّإال ,َال :قال ا?ًرشيف ُهتاب َوال ًكريام ُمِرْكُت اَأم :قلت
 :قال .»شئت إن« :قال .لُجَّالر فألسابق ذرين يِّوأم َأنت بأيب ,اهللا رسول يا :ُقلت
   اًفَرش عليه ُفربطت :الق .ُتْوَفعد IRHُتْرَفَفط يلْجِر ُوثنيت .إليك ْبَهْاذ :ُقلت
َرش أو  ِّإين َّثم ,رشفني أو اًرشف عليه ُفربطت إثره يف ُتْوَعد َّثم ,نفيس أستبقي ِفنيَ

 أنا :قال !واهللا ُسبقت قد :قلت :قال .كتفيه بني هُّفأصك :قال .هَأحلق حتى ُرفعت
 .أخرجه مسلم. »املدينة إىل هُفسبقت :قال .ّأظن

َت رسول اهللا لقد رأي«:  قالتلعن عائشة  −٤ ُ يوما عىل باب حجريت واحلبشة جُ ُ ً
ِ يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهمجيلعبون يف املسجد ورسول اهللا  ُ ُِ  . أخرجه البخاري.»ُ

ُرأيت جابر بن عبداهللا وجابر بن عمري األنصاريني : عن عطاء بن أيب رباح قال −٥ ُ
َيرمتيان, فمل أحدمها فجلس فقال له اآلخر ُ :  يقولج رسول اهللا ُأكسلت? سمعت: َّ

ّيشء ليس من ذكر اهللا فهو هلو وسهو, إال أربع خصالّكل « ٌ ٌ ِ ُميش الرجل بني : ٍ َّ ُ
ِّالغرضني, وتأديبه فرسه, ومالعبته أهله, وتعلم السباحة ُ َ َُّ َ ُ ُ ُ  أخرجه البيهقي يف .»َ

                                                 
)١(   »الكرب الفتاو «)٤/٤٦٤.( 
 .ُوثبت: أي   )٢(
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»٥/٢٦٩(» املجمع«, وقال اهليثمي يف »األوسط«و» الكبري«والطرباين يف » الكرب :(
 .»ُورجال الطرباين رجال الصحيح, خال عبدالوهاب بن بخت, وهو ثقة«

َّأن ركانة صارع النبي «: عن أيب جعفر بن حممد بن عيل بن ركانة, عن أبيه −٦ َُ ُ فرصعه جّ َ
 . أخرجه أبو داود والرتمذي, وهو حسن بشواهده.»جُّالنبي 

ُ ناقة تسمى العضباء ال تسبجِّكان للنبي :  قالاعن أنس  −٧ ُْ َ َّ َق, أو ال تكاد تسبق, ٌ ُ
ّفجاء أعرايب عىل قعود فسبقها, فشق ذلك عىل املسلمني حتى عرفه, فقال ٍ ُ ٌّحق عىل «: ٌَّ

 . أخرجه البخاري.»ّالدنيا إال وضعهمن ٌيشء فع تاهللا أن ال ير
ُّمر النبي :  قالاعن سلمة بن األكوع  −٨ ُّ عىل نفر من أسلم ينتضلون, فقال النبي جَّ َ َْ ٍ َ

ُارمو«: ج ُا بني إسامعيل, فإن أباكم كان راميا, ارموا وأنا مع بني فالنْ ْ ً فأمسك : قال. »ّ
كيف نرمي : قالوا. »ما لكم ال ترمون?«: جُأحد الفريقني بأيدهيم, فقال رسول اهللا 

ّارموا فأنا معكم كلكم«: جُّوأنت معهم? قال النبي   . أخرجه البخاري.»ُ
ما أخرجه ابن أيب شيبة عن ابن عباس : نهمومما جاء عن الصحابة ريض اهللا تعاىل ع

ّتعال حتى أغامسك يف املاء أينا أصرب, ونحن : ُقال عمر«: ريض اهللا تعاىل عنهام قال َ ِ ُ َ
ِحمرمون ُ«IQH. 

 

                                                 
 ).٦٤ص(للسيوطي » ِّ فضل السباحةالباحة يف«   )١(
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  األربعون الحديث

 
 يف ُةَادَبِالع«: ج اهللا ُقال رسول:  ريض اهللا تعاىل عنه قالٍارَسَ يِل بنِقْعَعن م

 .IRH«ISHَّيلِ إٍةَرْجِ كهIQHِجْرَاهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًفضل العبادة عموما: فيه
 .ول الناس عن العبادة يف أوقات الفتنُهُذ: وفيه  
ًمضاعفة فضل من لزم أمرا مرشوعا إذا أمهله الناس: وفيه   ً. 
 .عظيم شأن اهلجرة: وفيه  
 .ّفضل املهاجرين وتقدمهم: وفيه  
 . من أعظم األسباب للنجاة من الفتنألد والتعلق باهللا ُّم التعبّأن لزو: وفيه  

 
 ّتم الكتاب

 )هـ١٤٢٧(َّوكان الفراغ منه يف شهر ربيع األول من عام سبعة وعرشين وأربعامئة وألف 
 ُّواحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                                 
 ).١٨/٨٨(» رشح صحيح مسلم«. »الفتنة واختالط أمور الناس: املراد باهلرج هنا«: :قال النووي   ) ١(
 ِأكثر نُّكَمت مَدَعِل ًقليال كان لَّاألو يفِاملهاجر : أو يقال. يف كثرة الثواب: َّكهجرة إيل«: :قال املناوي   )٢(

َأن الزمن : باهلجرةوجه متثيله : ابن العريبقال . قليل اهلرج يف ُعابدال فهكذا ,ذلك من الناس َّ  كان لَّاألوّ
َنيَعَت ُالفتن ِتَعَقَو فإذا ,وأهله اإليامن ارد إىل هِوأهل فرُالك دار من فيه َونُّرِفَي ُالناس  َّرِفَي أن ِاملرء َىلَع َّ

ْوهي العبادة َإىل الفتنة َنِم ينهِدِب » فيض القدير« .»اهلجرة أقسام ُدَأح وهو ,َاحلالة َلكِوت َمْوَالق َأولئك َرُجَ
)٤/٣٧٣.( 

 .أخرجه مسلم   )٣(


