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وال إله  ،وال عدوان إال على الظالمين ،الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين 
ومالك يوم الدين الذي ال  ،وقيوم السماوات واألرضين ،إال هللا إله األولين واآلخرين

فوز إال في طاعته وال عز إال في التذلل لعظمته وال حياة إال في رضاه وال نعيم 
وأشهد أن ال إله إال  ،للقلب وال فالح إال في اإلخالص له إال في قربه وال صالح

وخلقت ألجلها جميع  ،هللا وحده ال شريك له كلمة قامت بها األرض والسماوات
وأنزل كتبه وشرع شرائعه وألجلها نصبت  ،وبها أرسل هللا تعالى رسله ،المخلوقات

مت الخليقة إلى وبها انقس ،وقام سوق الجنة والنار ،الموازين ووضعت الدواوين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على  ،المؤمنين والكفار واألبرار والفجار

وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج 
هللا رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخالئق أجمعين  هأرسل ،المستقيم

 الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض أرسله على حين فترة من
جنته الطرق على العباد طاعته وتعزيزه وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون 

فلن تفتح ألحد إال من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره 
  :أما بعد (.1)وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره

المتقن  المعلم الناجحو  ،لتعليميةفي العملية ا هامركن  عليميةفإن الوسائل الت 
إضافة إلى العناصر األخرى التي يجب  ،هذه الوسائلاستخدام هو الذي يحسن 

ألنها تقوم بأدوار أساسية في ذلك  في المواقف التربوية المختلفة  أن يتمتع بها
                                                

عبيد هللا شيم  أبو  :وهيو ،وما بعدها بتصرف يسيير 1/33من مقدمة "زاد المعاد" البن القيم  (1)
وف بيييابن القييييم المعييير  بييين أبيييي بأييير بييين أييييوب بييين سيييعد الزرعيييي الدمشيييقيااليييدين محميييد 

 .هي751ت
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ة والتربوية رسالة العلميإعانة المعلم على أدائه للمهمة التي يتحملها في إيصال ال
حيث  ،تكون إال بواسطتها غالبا بأساليب جذابة ومشوقة ال يمأن أنإلى المتلقي 

ن الوسيلة في حد ذاتها تجعل المتعلم في موقف إيجابي متفاعل مع الموقف إ
 .بعيدا عن السلبية والنمطية والجمود التربوي 
مي الحنيف في الحث أن السبق كان واضحا لديننا اإلسال والجدير بالذكر 

على استخدام الوسائل التعليمية حرصا منه على ترسيخ العالقة بين المعلم 
في كثير من آيات  –تعالى  –يظهر ذلك واضحا جليا في كتاب هللا  ،والمتعلم

 .-تعالى  –إن شاء هللا كما سيأتي  –وكذا في السنة النبوية المطهرة  ،القرآن
لألمانة قد و  ،وتسليط الضوء على هذا الموضوعالبد من التركيز  من هنا كان 

وبعض ما كتب مجرد  ،كلُّ من وجهة نظره ،وجدت من كتب في هذا الموضوع
أو ذكر ألوجه الداللة  ،إشارات من غير ذكر تعليقات أو بيان للدروس المستفادة

زدت عليها من التعليقات والفوائد المستنبطة  –وبفضل هللا تعالى  –فاستفدت منها 
أو  ،أنني سأحيط بالموضوع من كل جوانبهولست أزعم  ،-قدر استطاعتي  –

ى إنما هي عل في هذا البحثالوسائل وما سأذكره من  ،سأظهر كل دقائقه وخباياه
ولكن سأبذل  ،زاخرة بالكثير منهاالمطهرة كتب السنة ف سبيل التمثيل ال الحصر،

سببا في إظهار الوجه في إضافة ما يأون  ،جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيال
بحث لعبرة في هذا الوا ،اإلسالمي الحنيف وإبراز جوانب العظمة لديننا ،المشرق 

في  ()التي استعان بها الرسول المذكورة في هذا البحث و بعدد الوسائل  تيسل
وسائل  ()يأفي استخدامه ف ،الفكرةإثبات وإنما بتقرير المبدأ و  ،تعليمه لألمة

وقدوة طيبة للمشتغلين بالتعليم في كل  ،حتى يصير أسوة حسنة التعليم لمرة واحدة
 .عصر وزمان
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واستعنت به في كتابة هذا  ،وتوكلت عليه –تعالى  –استخرت هللا وعليه فقد 
وقسمت البحث إلى  ()في حديث خير البرية تعليمية الوسائل الالبحث بعنوان "

 .مباحث وخاتمة وأربعةمقدمة 
أهمية الموضوع والتي كانت بعد الحمد والثناء بيان  فضمنتها :المقدمةأما  

 .وخطة البحث ،سببا في اختياري له
من ناحية الدراسة  "الوسائل التعليمية"حول فيدور  :المبحث األولوأما  

 .والتأصيل من حيث بيان معناها وأهميتها وفوائدها وغير ذلك
ألدلة عليه من حول فضل العلم والعلماء وافيدور  :ثانيوأما المبحث ال 

وحث القرآن والسنة على االبتكار والتجديد في أسلوب المعلم  ،الكتاب والسنة
  .واستخدام الوسائل التعليمية ضمانا للتأثير في المتعلم

 ،"المعلم" واألدلة على ذلك ()فيدور حول الرسول  :لثوأما المبحث الثا 
  .وبيان بعض خصائص المعلم الناجح وصفاته

فيدور حول نماذج لوسائل تعليمية من خالل حديث  :رابعحث الوأما المب 
 ،مدعما ذلك بذكر التعليقات المفيدة ،ذلك في الناحية التعليمية وأثر ()النبي 

 .والفوائد المستنبطة من خالل أقوال أهل العلم
 .توصل إليها البحث يفتشمل أهم النتائج الت :وأما الخاتمة 
 

ي القددير بالددعاو والرجداو أن يدوفقني إلدى مدا  حبده وإني أتوجه إلى هللا العل 
وسدددببا مدددن أسدددبا   خدددول  ،ويرضددداأ وأن  جعدددل مدددا أزتدددل فدددي ميددد ان الحسدددنا 

 .إنه ولى ذلك والقا ر عليه ،وأن  صفح بسببه عن الذنو  والسيئا  ،الجنا 
 



 عماد الدين فتحي عبد العظيمالدكتور / 

 - 6 - 

 املبحث األول
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 هاأنواع -فائدتها وأهميتها –تعريفها 
  

 تعريف الوسائل التعليمية

أن الوسيائل التعليميية جيزء ال يتجيزأ مين أي نظيام اتفق أهل العليم عليى  :تمهيد 
مييين الضيييرورات لضيييمان نجييياح تليييك تعليميييي ليييذلك أصيييبح االعتمييياد عليهيييا ضيييرورة 

 .ولذلك تعددت التعريفات وتعددت كذلك المسميات ،مالنظ
  :ومن هذأ التعريفا 

محتيوى )تصال التي يمأن للمعليم عين طريقهيا نقيل الرسيالة قنوات االأنها " -1 
مين المرسيل  (والينف  حركيي والوجيداني ،المعرفيي)بجوانبهيا الثالثية  (المادة الدراسية

بأقيييل جهيييد ممأييين وفيييي أقصييير وقيييت  (الميييتعلم)إليييى المسيييتقبل وهيييو  (المعليييم)وهيييو 
 (.1)"وبأوضح ما يمأن وبأقل تكلفة ممأنة

وأدوات ومييييواد يسييييتخدمها المعلييييم لتحسييييين عملييييية  أنهييييا أجهييييزة"  :ومنهددددا -2 
تها وشييييرح األفكيييار وتييييدريب التالمييييذ علييييى المهييييارات  ،التعلييييم والييييتعلم وتقصيييير مييييدا

وغييييرس العييييادات الحسيييينة فييييي نفوسييييهم واالتجاهييييات اإليجابييييية نحييييو اليييينعلم بهييييدف 
 (2).الوصول إلى الحقائق العلمية الصحيحة

المعلم لتحسين عملية التعلم والتعليم كل أداة يستخدمها أنها " :هاومن –3 
أو تعويد التالميذ على  ،أو التدريب على المهارات ،وتوضيح المعاني واألفكار

 (3).العادات الصالحة
                                                

وهييي  ،بحييث فييي الوسييائل التعليمييية ضييمن موسييوعة المسييتقبل للمهنييدس / مصييطفى هاشييم (1)
  .منشورة على شبأة المعلومات الدولية

 .المصدر السابق (2)
مفهوم الوسائل التعليمية وأنواعها لألستاذ / مسعد محمد زياد وهو بحيث منشيور عليى شيبأة  (3)

 .المعلومات الدولية
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الوسائل التعليمية هي إن  :نقولمن خالل هذه التعريفات أن فيمأن  :وعليه 
أو  ،الحقائق مي لتوصيلجميع الوسائط التي يستخدمها المعلم في الموقف التعلي

 ةولجعل الخبر  ،تشويقاوأعظم لجعل درسه أكثر إثارة  للمتعلمأو المعاني  األفكار 
أو إشارة  ،أو لفظ ،من حركة  ومباشرة في نف  الوقت ،وهادفة ،التربوية خبرة حية

 .وغير ذلك
 

 أهمية الوسائل التعليمية 

ا في المتعلم من وتتحدد أغراضها التي تؤديه تنبع أهمية الوسائل التعليمية" 
التي يراد  ،طبيعة األهداف، التي يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من المادة التعليمية

ويمأن حصر دور  ،ثم من مستويات نمو المتعلمين اإلدراكية ،للطالب تعلمها
  :الوسائل التعليمية وأهميتها في اآلتي

 .المتعلمو  تقليل الجهد، واختصار الوقت من المعلم :أوال 
وتوضيح  ،تساعد في نقل المعرفةو  تتغلب على اللفظية وعيوبها :ثانيا 

وتنمي  ،تثير اهتمام وانتباه الدارسينو  الجوانب المبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك
 .فيهم دقة المالحظة

تنمي و  ،وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابه ،تثبت المعلومات :ثالثا 
 .االستمرار في الفكر

تسهل وس و وتقي  مدى ما استوعبه من الدر  ،م معلومات الطالبتقو   :رابعا 
 .عملية التعليم على المدرس، والتعلم على الطالب

تساعد على إبراز الفروق و  ،توضيح بعض المفاهيم المعينة للتعليم :امساخ 
الفردية بين الطالب في المجاالت اللغوية المختلفة، وبخاصة في مجال التعبير 

 .الشفوي 
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 تتيح للمتعلمين فرًصا متعددة من فرص المتعة، وتحقيق الذات :سا سا 
تعلم و  تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية ألطول فترة ممأنة مع التالميذو 

 (1)".وتعدل السلوك ،وتربي الذوق  ،وتنمي االتجاهات ،المهارات
 

  دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم 

ورغيييم أن  ،ب دورا هاميييا فييي النظيييام التعليميييائل التعليميييية أن تلعيييمأيين للوسيي" 
كمييا يييدل علييى  ،هييذا الييدور أكثيير وضييوحا فييي المجتمعييات التييي نشييأ فيهييا هييذا العلييم

والمسييياهمات العدييييدة لتقنيييية التعلييييم فيييي  ،ذليييك النميييو المفييياهيمي للمجيييال مييين جهييية
فييي مجتمعاتنييا العربييية إال أن هييذا الييدور  ،ميين جهيية أخييرى بييرامج التعليييم والتييدريب 

المباشيييير فييييي عمومييييا ال يتعييييدى االسييييتخدام التقليييييدي لييييبعض الوسييييائل دون التييييأثير 
عملييية التعليييم وافتقيياد هييذا االسييتخدام لألسييلوب النظييامي الييذي يؤكييد عليييه المفهييوم 

ويمأن أن نلخص اليدور اليذي تلعبيه الوسيائل التعليميية فيي  ،المعاصر لتقنية التعليم
  :يلي تعليم والتعلم بماتحسين عملية ال

 .إثراء التعليم :أوال 

أوضيييحت الدراسيييات واألبحييياث منيييذ حركييية التعلييييم السيييمعي والبصيييري وميييرورًا  
 بيالعقود التالييية أن الوسييائل التعليمييية تلعييب دورًا جوهريييًا فييي إثييراء التعليييم ميين خييالل

يمييية يعيييد هييذا الييدور للوسييائل التعلو  ،إضييافة أبعيياد ومييؤثرات خاصيية وبييرامج متميييزة
التأكيد على نتائج األبحاث حول أهمية الوسائل التعليمية فيي توسييع خبيرات الميتعلم 

والرييب أن هيذا الييدور  ،وتخطييي الحيدود الجغرافيية والطبيعييية ،وتيسيير بنياء المفياهيم
تضياعف حاليييا بسييبب التطييورات التقنييية المتالحقيية التييي جعلييت ميين البي يية المحيطيية 

 .ألساليب التعليم والتعلمبالمدرسة تشأل تحديًا 
 وإشباع حاجته للتعلم  تساعد على استثارة اهتمام املتعلم :ثانيا 

                                                

 .المصدر السابق 1
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ميين خييالل اسييتخدام الوسييائل التعليمييية المختلفيية بعييض الخبييرات مييتعلم يأخييذ ال 
وكلمييا كانييت الخبييرات التعليمييية التييي يميير بهييا  ،التييي تثييير اهتمامييه وتحقيييق أهدافييه

أصييبح لهييا معنييى ملموسييًا وثيييق الصييلة باألهييداف التييي  المييتعلم أقييرب إلييى الواقعييية
 .والرغبات التى يطمع في إشباعها ،تحقيقها يسعى التلميذ إلى

  ممييا يجعلييه أكثيير اسييتعدادًا للييتعلم مييتعلمزيييادة خبييرة ال تسيياعد علييى :ثالثااًا 

يمأييين إدراك هيييذا اليييدور فيييي إطيييار العصييير اليييذي نعيييي  فييييه وهيييو عصييير يتسيييم و 
تغييييرم ومييين أجيييل تربيييية جييييل قيييادر عليييى تطيييوير الواقيييع العمليييي بالتعقييييد وسيييرعة ال

مسيتفيدًا فيي ذلييك بيالعلم والتكنولوجيييا الحديثية ال بيد  ميين تعيريض التلميييذ إليى خبييرات 
ومين هنيا يليزم االسيتعانة بوسيائل تيوفر مثيل  ،تبعد كثيرا أو قليال عين خبراتيه اليوميية

 .يهذه الخبرات الالزمة لتتبع التقدم الحضاري والعلم
 

 تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعلم :رابعًا 

 ،إن اشتراك جميع الحواس في عمليات التعليم يؤدي إلى ترسيخ هذا التعلم 
وهي بذلك تساعد  ،تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلم والوسائل التعليمية

أثر  ويترتب على ذلك بقاء ،لقاه المتعلمراسخة وطيدة بين ما تعلى إيجاد عالقات 
 (1)".التعلم
  

  :وهي كثرية متنوعة منها :أنواع الوسائل التعليمية

 .التسجيالت الصوتية -كالراديو التعليمي  :الوسائل السمعية -1 
 –كالسبورات الطباشيرية  الوسائل البصرية غير المسقطة ضوئيا: -2 

 .المغناطيسية
 .فيةالشرائح الفوتوغراك :الوسائل البصرية المسقطة ضوئيا -3 

                                                

بحث في الوسائل التعليمية ضمن موسوعة المستقبل للمهندس مصطفى هاشيم وهيو منشيور  (1)
 .على شبأة المعلومات الدولية
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التليفزيون  -األفالم التعليمية المتحركة ك :الوسائل السمعية والبصرية -4 
 .التعليمي

 (.العينات –األشياء  -النماذج)كالمجسمات  :الوسائل الملموسة -5 
  .ال يارا  الميدانية -6 
 .األلعا  التعليمية ووسائل المحازاة -7 
  (1.)العروض التوضيحية -8 
 ،وحركة الرأس ،وهي التي تتعلق بالجسم كاإليمات :ةالوسائل الحركي -9 

 .وشخوص البصر وغير ذلك ،والغمز بالعين ،وإمالة العنق
ويؤكد عليها من خالل كتاب هللا  ،وأغلب هذه الوسائل لها ما يشهد لها :قلت 

الوسائل التعليمية كناحية تأصيلية من  والكالم على ،سنة النبوية المطهرةتعالى وال
ولكن لو أفسحت المجال  ،هوم والهدف واألنواع وعالقتها بغيرها يطولحيث المف

ولذا كان  ،لذلك لخرج الموضوع عن إطار البحث الشرعي المتعلق بالكتاب والسنة
الكفاية في بيان هذا المفهوم وما يتعلق به  –من وجهة نظري القاصرة  -فيما ذكر

 .عندما يتردد ذكره في طيات هذا البحث
 
  

                                                

 .المصدر السابق (1)
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 الثانياملبحث 
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 واحلث على االبتكار والتجديد واستخدام الوسائل التعليمية
 

والناظر نظرة العاقل الفاحص في السنة  –تعالى  –في كتاب هللا إن المتأمل  
ورغب في  ،النبوية المطهرة ليجد أن ديننا اإلسالمي الحنيف قد حث على العلم

وحرصا على أن تكون األمة  ،والنجاة في اآلخرة ،في الدنيا التعلم طلبا للسعادة
ى ال تحيد عن الصراط المستقيم تودينها وحقوقها وواجباتها حعلى بصيرة بشرعها 

كان من أول ما نزل  ويأفي أن األمر بالقراءة ،ق القويموتنحرف عن الطريق الح
 ()رض على أمين األ ()جبريل حين نزل أمين السماء  ()على النبي 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   الَِّذي َخَلقَ  اْقَرْأ ِباْسِم َربِ كَ  ﴿ –تعالى  –بقول هللا  اْقَرْأ   َخَلَق اْلِْ
ْنَساَن َما َلْم َعلَّ   الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  َوَربَُّك اأْلَْزَرم     (.1)﴾ َ ْعَلمْ    َم اْلِْ

أي استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا  :-تعالى (~)– قال الرازي  
 .(2)الذي عسر عليك

فدل  على كمال  :معلقا على هذه اآليات – تعالى (~) –قال ال مخشري  
ونبه  ،ور العلمونقلهم من ظلمة الجهل إلى ن ،كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا

وما  ،علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي ال يحيط بها إال  هو على فضل

                                                

 .من سورة العلق 5 -1اآليات   (1)
حمييد بيين عميير بيين الحسيين بيين  فخيير الييدين الييرازي  :وهييو ،32/15التفسييير الكبييير للييرازي   (2)

 .هي 606ت  سين بن علي التيمي البأري الرازي الح
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دونت العلوم وال قيدت الحأم وال ضبطت أخبار األولين ومقاالتهم وال كتب هللا 
 (1).المنزلة إال  بالكتابة ولوال هي لما استقامت أمور الدين والدنيا

 

 أهمية العلم تأكيد القرآن الكريم على 

غير أن الالفت للنظر  ،أن القرآن الكريم قد أكد على أهمية العلممن المعلوم  
التكرار في القرآن الكريم يدل على الكثير من و اآليات الدالة على هذا المعنى  كثرة

وهو من األساليب  ،والتعظيم وغيرها من المعاني ،والتهويل ،المعاني منها التأكيد
 .حة والبيان خالفا لمن زعم خالف ذلكالدالة على الفصا

وهو من  ،التكرير وهو أبلغ من التأكيد :-تعالى  (~) –قال السيوطي  
  (2).محاسن الفصاحة خالفًا لبعض من غلط

ولي  في القرآن تكرار محض بل البد من  :-تعالى  (~) –وقال ابن تيمية  
 (3).فوائد في كل خطاب

لكريم ور  بتصريفاته المختلفة فيما ي يد عن في القرآن ا (العلم)لفظ وعليه ف 
إلى التدبر في آ ا  هللا  ةمعظمها بالدعو وقد ارتبط  ،مرةسبعين سبعمائة و 
  .نظورةوالتفكر في آ اته الم ،المسطورة
جاء في أغلب مواضعه في القرآن بمعنى العلم بالشيء،  (العلم)ولفظ  

ال                َ ْعَلم  َوَأْنت ْم  َوهللا   ﴿ –تعالى -قولهك ،ى حقيقتهيومعرفته عل
                                                

 أبو القاسم محمود بن عمر بين محميد بين :وهو ،782 ،4/781تفسير الكشاف للزمخشري  (1)
 .هي538ت  .عمر الخوارزمي الزمخشري 

عبييد الييرحمن بيين الكمييال أبييي بأيير بيين  :وهييو ،3/280اإلتقييان فييي علييوم القييرآن للسيييوطي   (2)
           .جييييييالل الييييييدين السيييييييوطي المشييييييهور باسييييييم األسيييييييوطي محمييييييد سييييييابق الييييييدين الخضيييييييري 

 .هي 911ت
بين عبيد هللا  عبيد السيالم أحمد بن عبد الحليم بين :وهو ،14/408مجموع فتاوى ابن تيمية   (3)

 .726ت  .بن محمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس النميري ابن أبي القاسم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
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وْا ِبَها  ﴿ -تعالى  –وقوله  ،(1)﴾ َتْعَلم ونَ  وَم ِلَتْهَتد  َوه َو الَِّذي َجَعَل َلك م  النُّج 
ْلَنا اآلَ اِ  ِلَقْوم  َ ْعَلم وَن  تعالى  –وقوله  ،(2)﴾ِفي ظ ل َماِ  اْلَبرِ  َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

لَ  ﴿ -  .(3)﴾ ْت آَ ات ه  ق ْرآًنا َعَرِبيًّا ِلَقْوم  َ ْعَلم ونَ ِزَتاٌ  ف صِ 
ورد في مواضع من القرآن على معان غيير معنيى العليم قد  وإن كان لفظ العلم 

والتمييييز  ،والييدليل ،والييدين ،واإلذن ،كمعنييى الرةييية بالشيييء، ومعرفتييه علييى حقيقتييه
 .وغيرها من المعاني

َأْم َحِسدددْبت ْم َأْن  ﴿ - تعددالى –قولدده  يكمددا فددد (الرؤيددة)بمعندددى  (العلددم)فددور   
اِبِرينَ  وا ِمْنك ْم َوَيْعَلَم الصَّ ا َ ْعَلِم َّللاَّ  الَِّذيَن َجاَهد  ل وا اْلَجنََّة َوَلمَّ  .(4)﴾ َتْدخ 

حتييى تبتلييوا  أي ال يحصييل لكييم دخييول الجنيية :-تعددالى  (~) –قددال ابددن كثيددر  
 (5).ن على مقاومة األعداءويرى هللا منكم المجاهدين في سبيله والصابري

وا ِمدْنك ْم   ﴿ -تعالى  –وقوله   ا َ ْعَلدِم َّللاَّ  الَّدِذيَن َجاَهدد  َأْم َحِسْبت ْم َأْن ت ْتَرز وا َوَلمَّ
ددوِلِه َواَل اْلم ددْوِمِنيَن َوِليَجددًة َوَّللاَّ  َخِبيددٌر ِبَمددا َتْعَمل ددونَ  ِ َواَل َرس   َوَلددْم َيتَِّخددذ وا ِمددْن   وِن َّللاَّ

﴾(6.) 
أم حسييبتم أيهييا المؤمنييون أن نتييركأم مهملييين  :-تعددالى  (~) –قددال ابددن كثيددر  

 (7).ال نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب
                                                

 .من سورة البقرة 216اآلية   (1)
 .من سورة األنعام (97)اآلية رقم   (2)

 .( من سورة فصلت3اآلية رقم )  (3)

 .( من سورة آل عمران142اآلية رقم )  (4)

بيين  أبييو الفييداء عميياد الييدين إسييماعيل :وهييو ،410 ،409القييرآن العظيييم البيين كثييير  تفسيير  (5)
 .هي774ت  . عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي

 .( من سورة التوبة16اآلية رقم ) (6)

 .2/341تفسير القرآن العظيم البن كثير   (7)



 عماد الدين فتحي عبد العظيمالدكتور / 

 - 14 - 

ِ   ﴿ - ىتعدال –هللا  قدولزمدا فدي  (الدين)بمعنى وور  كذلك   ق دْل ِإنَّ ه دَدَّللا َّللاَّ
دَدَّللا َوَلدِئِن اتََّبْعدَت َأْهددَوآَوه م  ِ ِمددن ه دَو اْله  َبْعدَد الَّدِذي َجدكَوَم ِمدَن اْلِعْلددِم َمدا َلدَك ِمدَن َّللاَّ

﴾  (.1)َوِلي   َواَل َنِصير 
هييدى هللا هييو الييذي يهييدي إلييى اإلسييالم وهييو إن  :-تعددالى  (~) –قددال الددرازي  

الهييدي الحييق والييذي يصييلح أن يسييمى هييدى وهييو الهييدى كلييه لييي  وراءه هييدى ومييا 
َوَلددِئِن اتََّبْعددَت  ﴿ا هييو هييوى أال تييرى إلييى قولييه يييدعون إلييى اتباعييه مييا هييو بهييدى إنميي

  ﴾ اْلِعْلددِم  َبْعددَد الَّددِذي َجدداوَم ِمددَن  ﴿أي أقييوالهم التييي هييي أهييواء وبييدع  ﴾ َأْهددَواوه مْ 
  .(2)أي من الدين المعلوم صحته بالدالئل القاطعة

ق دْل َهدْل  ﴿ -تعدالى  -مدا فدي قدول هللا ز (الحجدة والددليل)وور  كذلك بمعنى  
ونَ عِ  ْن ِعْلم  َفت ْخِرج وأ  َلَنك ِإن َتتَِّبع وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن َأنت ْم ِإالَّ َتْخر ص   (.3)﴾ نَدز م مِ 

نكييار وذلييك وال شييك أنييه اسييتفهام علييى سييبيل اإل :-تعددالى  (~) –قددال الددرازي  
يييدل علييى أن القييائلين بهييذا القييول لييي  لهييم بييه علييم وال حجيية وهييذا يييدل علييى فسيياد 

 (4).ا المذهب ألن كل ما كان حقًا كان القول به علماً هذ
فدي حدق يوسد   –تعدالى  – كمدا فدي قدول هللا  (النبدوة)بمعنى  (العلم)وور   

() ﴿  ْكمًا َوِعْلمًا َوَكدَذِلَك َنْجدِ َّللا أ  َواْسَتَوَّللاَواَتْيَناأ  ح  دَّ ا َبَلَغ َأش   اْلم ْحِسدِنينَ     َوَلمَّ
﴾(5.) 

                                                

 .( من سورة البقرة120اآلية رقم ) (1)

 .4/29للرازي  التفسير الكبير (2)
 .( من سورة األنعام148اآلية رقم ) (3)
 .13/185التفسير الكبير للرازي  (4)

 .( من سورة يوسف22اآلية رقم ) (5)
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أشييييده  أي  ()ولمييييا بلييييغ أي يوسييييف  :-عددددالى ت (~) –قددددال ابددددن كثيددددر  
اسييتكمل عقلييه وتيييم خلقييه آتينييياه حأمييا وعلميييا يعنييي النبييوة إنيييه حبيياه بهيييا بييين أول يييك 

 . (1)األقوام
َقداَل  ﴿فيي قصية قيارون  –تعدالى  –زما فدي قدول هللا   الفضل()بمعنى وور   

 (.2)﴾ ِإنََّمك أ وِتيت ه  َعَلى ِعْلم  ِعنِدَّللا
أي إنمييا أوتيتييه لعلمييه بفضييلي  :قددال ابددن زيددد :-تعددالى  (~) –قددال القرطبددي  

ورضييياه عنيييي فقوليييه عنيييدي معنييياه أن هللا تعيييالى آتييياني هيييذه الكنيييوز عليييى عليييم منيييه 
 (3).باستحقاقي إياها لفضل في  

َوَمدا َأَصداَبك ْم َيدْوَم   ﴿ -تعدالى  –كمدا فدي قولده  التمييد ()وور  كذلك بمعندى  
وااْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبإِ  ِ َوِلَيْعَلَم اْلم ْوِمِنيَن َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن َناَفق   (.4)﴾ ْذِن َّللاَّ

إنما أقدرناهم على ذلك ليميز هللا الخبيث من  :-تعالى  (~) –قال ابن كثير  
 –الطيب أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك كقوله 

فمعنى اآلية على هذا  ﴾ لجمعان فبإذن هللا﴿ وما أصابكم يوم التقى ا -تعالى 
إنما ابتليناكم بالكفر يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق األموال وبذلها في ذلك ليميز 

ن ال تعارض بيغير أنه  ،وغير ذلك من المعاني (5).هللا الخبيث من الطيب
 ساسيرجع إلى المعنى األي وهذه المعاني بل جميعها (العلم)المعنى األصيل للفظ 

  .حقيقة عليهكائن وهو معرفة الشيء على ما هو  (العلم)من لفظ 
                                                

 .2/474تفسير القرآن العظيم البن كثير  (1)
 .( من سورة القصص78اآلية رقم ) (2)
  د بن أحميد بين أبيي بأيرمحمأبو عبد هللا  :وهو ،13/315الجامع ألحأام القرآن للقرطبي   (3)

 .هي671القرطبي ت
 

 .من سورة آل عمران 167، 166اآليتان  (4)
 .بتصرف يسير 309 ،2/308تفسير القرآن العظيم البن كثير  (5)
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ما أسلفت ذكرأ إنما هو نوع من التأزيد على فضل العلم من جهة  :قلت 
بمعدل ست  مرة سبعينسبعمائة و ما ي يد على  ،وكثرة المواضع ،تكرير األلفاظ

هضوا وتتقدموا وكأن المعنى "إن أر تم أن تن ،أو سبع مرا  في السورة الواحدة
وإن أر تم النجاة في اآلخرة فعليكم بالعلم  ،وتتصدروا األمم فال بد من العلم

  .النافع
 

 األدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء  

 القرآن الكريم :أوال 
كان العلم نعمة من أعظم وأجل النعم التي أنعم هللا بها على عباده فهو  لما 

هو النور و  ،سبب عظيم في استمرار وتجدد الحياةوهو  ،الخير والبركة والهداية
 وهو الوسيلة الناجحة للبناء واالرتقاء الذي ُيخِرج الناسا من ظلمات الجْهل،

ولمزيد أهميته  ،وخير ما اغتنم الناس به أعمارهم ،وهو خير ما أنفقت فيه الساعات
لرعاية وأعطاهم العناية وا –ما بين عالم ومتعلم  –قد أولى أهله  ديننا الحنيففإن 

 ،وعظ م مأانة مأتسبه في آيات كثيرة ،المنزلة والمأانة فرفع من شأن العلم
َشِهَد  ﴿      –تعالى  –قوله  -1وال أدل على ذلك من  ،وأحاديث نبوية عديدة

 َّللاَّ  َأنَّه  ال ِإَلَه ِإالَّ ه َو َواْلَمالِئَكة  َوأ ْول و الِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط 
 (.1)﴾  ِإَلَه ِإالَّ ه َو الَعِ ي   الَحِكيم  اَل 

 (~) –ابن القيم  هقالومن أجمل ما وقفت عليه في تفسير هذأ اآل ة ما  
استشهادهم دون  حدها:أ :هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوهو  :-تعالى

 .غيرهم من البشر
 .اقتران شهادتهم بشهادته :الثاني 
 .مالئكةاقترانها بشهادة ال :الثالث 

                                                

 .من سورة آل عمران (18)اآلية رقم   (1)
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فيإن هللا ال يستشيهد مين خلقيه إال  ،أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم  :الرابع 
 .العدول
وهييييذا يييييدل علييييى اختصاصييييهم  ،أنييييه وصييييفهم بأييييونهم أولييييي العلييييم  :الخددددام  

 .به،وأنهم أهله وأصحابه لي  بمستعار لهم
أجييل شيياهد ثيييم بخيييار خلقييه وهيييم  أنييه سيييبحانه استشييهد بنفسييه وهيييو :السددا   

 .ويأفيهم بهذا فضال وشرفا ،ئكته والعلماء من عبادهمال
أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن  :السابع 

والعظيم القدر إنما يستشهد على األمر العظيم أكابر الخلق  ال إله إال هو،
 .وساداتهم
ة أدلة فهم بمنزل ،أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين :الثامن 

 .وبراهينه الدالة على توحيده
أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن  :التاسع 

وهذا يدل على شدة  ،خرعلى شهادتهآولم يعطف شهادتهم بفعل  ،مالئكته ومنهم
 ،ألسنتهم فكأنما سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ،ارتباط شهادتهم بشهادته

لشهادة فكان هوالشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم وأنطقهم بهذه ا
 .الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا

فإذا أدوها  ،أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة :العاشر 
 فوجب على الخلق اإلقرار به ،فثبت الحق المشهود به ،فقد أدوا الحق المشهود به

 الهدى بشهادتهم  وكل من ناله ،ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكان
وهذا فضل عظيم ال  ،فلهم من األجر مثل أجره ،وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم
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وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من األجر مثل  ،يدرى قدره إال هللا
 .(1)أجره
وفي ذلك  :اآلية الكريمةمعلقا على هذه  –تعالى  (~) –وقال الشوكاني  

والمراد بأولي  ،فضيلة ألهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة لقربهم باسمه واسم مالئكته
لى معرفتهما إذ ال اعتداد بعلم ال إ العلم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل بها

 (2).مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة
ق ْل َهْل  ﴿ -تعالى  –لة على فضل العلم والعلماو قوله ومن األ  -2 

 (.3)﴾ َ ْسَتِوَّللا الَِّذيَن َ ْعَلم وَن َوالَِّذيَن اَل َ ْعَلم وَن ِإنََّما َيَتَذزَّر  أ ْول و االٌّ ْلَباِ  
هذا و  ،فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم :-تعالى  (~) –قال ابن كثير  

علماء والجهال ال يعرفه أيضًا إال أولوا األلباب التفاوت العظيم الحاصل بين ال
إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يجتمعون  :قيل لبعض العلماءو 

فأجاب العالم ؟ عند أبواب الملوك وال نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء 
ل من المنافع بأن هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم ألن العلماء علموا ما في الما

 (4).فطلبوه والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فال جرم تركوه
َوِتْلَك االٌّ ْمَثال   ﴿ -تعالى  –ومن األ لة على فضل العلم والعلماو قوله  

 (.5)﴾ َنْضِرب َها ِللنَّاِ  َوَما َ ْعِقل َهك ِإالَّ اْلَعاِلم ونَ 

                                                

 .1/49مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم  (1)
 .هي1250ت  .محمد بن علي بن محمد الشوكاني :وهو ،1/325لشوكاني فتح القدير ل (2)

 .( من سورة الزمر9اآلية رقم ) (3)

 .26/219التفسير الكبير للرازي  (4)
 .( من سورة العنكبوت43اآلية رقم )  (5)
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فهمها ويتدبرها إال الراسخون في العلم وما ي  :-تعالى  (~) –قال ابن كثير  
 (1).المتضلعون منه

َيْرَفِع َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوالَِّذيَن  ﴿ -تعالى  –ومن األ لة كذلك قوله  -3 
 (.2)﴾ أ وت وا اْلِعْلَم َ َرَجا   َوَّللاَّ  ِبَما َتْعَمل وَن َخِبيرٌ 

ال شبهة أن علم العالم يقتضي  :قال القاضي :-تعالى  (~) –قال الرازي  
في كل أفعاله  المولذلك فإنه يقتدى بالع ،لطاعته من المنزلة ماال يحصل للمؤمن

وال يقتدى بغير العالم ألنه يعلم من كيفية االحتراز عن الحرام والشبهات ومحاسبة 
ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل في العبادة ماال يعرفه  ،النف  ماال يعرفه الغير

ويتحفظ فيما  ،ويعلم من كيفية التوبة وأوقاتها وصفاتها ماال يعرفه غيره ،يرهغ
وفي الوجوه كثرة لكنه كما تعظم منزلة  ،يلزمه من الحقوق ماال يتحفظ منه غيره

أفعاله من الطاعات في درجة الثواب فكذلك يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب 
 (3).ر غيره أن يأون كبيرًا منهلمأان علمه حتى ال يمتنع في كثير من صغائ

 -في تفسيرأ لقول هللا وأجا   –تعالى  (~) –وقد أفاض اْلمام الرازي  :قلت 
لََّها ﴿ -تعالى  في الحديث عن فضل العلم وبيان  (4)﴾ َوَعلََّم واَ َم االْسَماو ك 
هذه اآلية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال و  :لة أهله فقالمن  

فلو كان في اإلمأان وجود شيء  ،إال بأن أظهر علمه ()ته في خلقه آدم حأم
العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء ال بالعلم  من

  :فوجوأتا  أما الك ،لة العلم الكتاب والسنة والمنقولواعلم أنه يدل على فضي

                                                

 .3/415تفسير القرآن العظيم البن كثير   (1)
 .( من سورة المجادلة11)اآلية رقم  (2)
 .29/235الكبير للرازي  التفسير  (3)

 .من سورة البقرة (31)اآلية رقم  (4)
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تعالى عظم أمر الحأمة أن هللا تعالى سمى العلم بالحأمة ثم إنه  :األول 
  .سمى العلم بالحأمة -تعالى  -وذلك يدل على عظم شأن العلم بيان أنه 

وجميع هذه الوجوه عند التحقيق  :وذكر عدة وجوأ للحكمة ومعناها ثم قال 
   ما أعطى من العلم إال القليل قال  - تعالى –ثم تفكر أن هللا  ،ترجع إلى العلم

ق ْل َمَتاع   ﴿وسمى الدنيا بأسرها قلياًل  ،(1)﴾ِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل َوَما أ وِتيت م م ن الْ  ﴿
ْنَيا َقِليلٌ  فما سماه قلياًل ال يمأننا أن ندرك كميته فما ظنك بما سماه كثيرًا  (2)﴾الدُّ

 ةالقدر متناهي ةثم البرهان العقلي على قلة الدنيا وكثرة الحأمة أن الدنيا متناهي
العلم ال نهاية لقدره وعدده ومدته وال للسعادات الحاصلة منه المدة و  ةالعدد متناهي

 .وذلك ينبهك على فضيلة العلم
ق ْل َهْل َ ْسَتِوَّللا الَِّذيَن َ ْعَلم وَن َوالَِّذيَن اَل  ﴿ -تعالى  -قوله  :الثاني 
ق ل الَّ  ﴿ق بين الخبيث والطيب فقال في كتابه فر  ق بين سبع نفر وقد فر   ﴾َ ْعَلم ونَ 
بين  -تعالى  –هللا ق فر  و  ،يعني الحالل والحرام (3)﴾ َتِوَّللا اْلَخِبيث  َوالطَّي ل  َ سْ 

﴾ ﴿األعمى والبصير فقال ق بين النور فر  و  ،(4)ق ْل َهْل َ ْسَتِوَّللا ااْلْعَمى َواْلَبِصير 
 ق بين الجنة والنارفر  و  ،(5)َأْم َهْل َتْسَتِوَّللا الظُّل َما   َوالنُّور  ﴾ ﴿ والظلمة فقال

وبين الظل والحرور وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذًا من الفرق بين العالم 
 .والجاهل

                                                

 .( من سورة اإلسراء85)اآلية رقم  (1)

 .( من سورة النساء77)اآلية رقم  (2)

 .( من سورة المائدة100)اآلية رقم   (3)

 .من سورة األنعام (50اآلية رقم )  (4)
 .( من سورة الرعد16)اآلية رقم  (5)
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وَل َوأ ْوِلى ااْلْمِر  ﴿-تعالى  –قوله  :الثالث  س  َ َوَأِطيع وْا الرَّ ِمْنك ْم    َأِطيع وْا َّللاَّ
والمراد من أولى األمر العلماء في أصح األقوال ألن الملوك يجب عليهم  (1)﴾

ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى ذكر العالم في  ،علماء وال ينعأ طاعة ال
َشِهَد َّللاَّ  َأنَّه  ال ِإاَلَأ ِإالَّ ه َو  ﴿كتابه في المرتبة الثانية قال  موضعين من

ولَ  ﴿وقال  ،﴾َواْلَماَلِئَكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم  َ َوَأِطيع وْا الرَّس  ْم  َوأ ْوِلى اَأِطيع وْا َّللاَّ اْلْمِر ِمْنك 
 ﴿بة األولى في آيتين فقال تعالى زاد في اإلكرام فجعلهم في المرت  ()ثم إنه  ﴾

ونَ  ِ َشِهيدًا  ﴿وقال  ،(2)ِفي اْلِعْلِم ﴾ َوَما َ ْعَلم  َتْأِويَله  ِإالَّ َّللاَّ  َوالرِسخ  ق ْل َكَفى ِباَّللَّ
 .(3)﴾ِ  َبْيِني َوَبْيَنك ْم َوَمْن ِعنَدأ  ِعْلم  اْلِكَتا

َيْرَفددِع َّللاَّ  الَّددِذيَن آَمن ددوا ِمددنك ْم َوالَّددِذيَن أ وت ددوا اْلِعْلددَم َ َرَجددا   َوَّللاَّ  ِبَمددا  ﴿ :لرابددعا 
ذكيير اليييدرجات ألربعييية أصيييناف  -تعيييالى  -واعلييم أنيييه  :ثدددم قدددال ﴾ َتْعَمل دددوَن َخِبيدددرٌ 

يَن ِإَذا ذ ِزدددَر َّللاَّ  َوِجَلدددْت ِإنََّمدددا اْلم دددْوِمِنيَن الَّدددذِ  ﴿للميييؤمنين مييين أهييل بيييدر قيييال  لهدداو وأ
مْ  دددددددَل َّللاَّ  اْلم َجاِهدددددددِديَن َعَلددددددددى  ﴿للمجاهيييييييدين قيييييييال  والثانيدددددددة ،(4)﴾ق ل دددددددوب ه  َوَفضَّ
دداِلَحاِ   ﴿للصييالحين قييال  والثالثددة (5)اْلَقاِعددِديَن﴾ َوَمددن َ ْأِتددِه م ْوِمنددًا َوَقددْد َعِمددَل الصَّ
َرَجا   اْلع َلدددى ﴾ َفأ ْوَلِئدددكَ  دددم  الددددَّ َوالَّدددِذيَن أ وت دددوْا اْلِعْلدددَم  ﴿للعلمييياء قيييال  الرابعدددةو  ،(6)َله 
وهللا فضييييل أهيييييل بييييدر علييييى غيييييرهم مييييين المييييؤمنين بييييدرجات وفضيييييل  ،ا   ﴾َ َرَجدددد

المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل الصالحين على هيؤالء بيدرجات ثيم فضيل 
 .العلماء على جميع األصناف بدرجات فوجب أن يأون العلماء أفضل الناس

                                                

 .من سورة النساء (59)اآلية رقم  (1)
 .( من سورة آل عمران7)اآلية رقم  (2)
 .من سورة الرعد (43)اآلية رقم   (3)
 .( من سورة األنفال2)اآلية رقم   (4)

 .( من سورة النساء95اآلية رقم )  (5)

 .( من سورة طه75اآلية رقم ) (6)
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َبداِ ِأ اْلع َلَمداو ﴿ -تعيالى  -قوليه  :الخام   َِ َ ِمدْن  فيإن  (1)﴾ ِإنََّمدا َ ْخَشدى َّللاَّ
يييد وثانيهييا التوح ،هللا تعيالى وصييف العلميياء فييي كتابييه بخمي  مناقييب أحييدها اإليمييان

  (2).وخامسها الخشية ،ورابعها الخشوع ،وثالثها البأاء ،والشهادة
 فجميييع مييين األدلييية  –تعيييالى  (~) –ازي ميييا أجميييل ميييا ذكيييره العالمييية الييير  :قلدددت 

ويؤكيد فيي  ،وميا يرسيخ فيي النفيوس ،وذكر من الشرح والتعليق ميا يغنيى عين البحيث
 .وأعذب وأبلغ لسان ،القلوب على منزلة العلم وأهله بأجمل بيان

 

 من السنة النبوية املطهرة  :ثانيا 

لم ومأانة أحاديث كثيرة تبين لنا فضل العبالسنة النبوية المطهرة  جاءت 
 .لهم من جزاء فى الدنيا واآلخرة ()العلماء وما أعده هللا 

 حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما من ما :ومن ذلك -1 
من ي ِرْ  هللا ِبِه َخْيًرا "يقول  ()ل سمعت النبي قا ()بن أبي سفيان ُمعااِوياةا 

يِن وَ  ْهه  في الدِ  ِإنََّما أنا َقاِسٌم َوَّللاَّ    ْعِطي َوَلْن َتَ اَل هذأ اأْل مَّة  َقاِئَمًة على َأْمِر   َفقِ 
ْم حتى َ ْأِتَي َأْمر  َّللاَِّ  رُّه ْم من َخاَلَفه  ِ اَل َ ض   (3).َّللاَّ

ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  
من لم يعرف و صل بها من الفروع فقد حرم الخير أي يتعلم قواعد اإلسالم وما يت

 ،أمور دينه ال يأون فقيها وال طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير

                                                

 .من سورة فاطر (28)اآلية رقم   (1)

 .وما بعدها 2/164التفسير الكبير للرازي   (2)

ْهييُه فييي  -بايياب  -العلييم  –كتيياب  –أخرجييه البخيياري فييي الصييحيح  (3) ْيييًرا ُيفاقِ  ميين ُيييِرْد هللا ِبييِه خا
ينِ  النهييي عيين  –بيياب  –الزكيياة  –كتيياب  –ومسييلم فييي الصييحيح  ،(71)رقييم  1/39 – الييدِ 

 .(1037)رقم  2/719 –المسألة 
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وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين 
 (1).على سائر العلوم

ي الدين والحث عليه فيه فضيلة العلم والتفقه ف :-تعالى  (~) –قال النووي  
 (2).وسببه أنه قائد إلى تقوى هللا تعالى

وهذا يدل على أن من لم يفقهه فى دينه لم  :-تعالى  (~) –قال ابن القيم  
ومن فقهه فى دينه فقد أراد به  ،يرد به خيرًا كما أن من أراد به خيرًا فقهه فى دينه

إن أريد به مجرد العلم فال يدل على وأما  ،خيرًا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل
أن من فقه فى الدين فقد أريد به خيرًا فإن الفقه حين ذ يأون شرطًا إلرادة الخير 

 (3).وعلى األول يأون موجبًا وهللا أعلم
دليل على فضل العلماء على سائر فيه  :–تعالى  (~) -وقال ابن بطال  

وإنما يثبت فضله ألنه يقود  ،لومالناس، وفيه فضل الفقه فى الدين على سائر الع
 (4.)إلى خشية هللا والتزام طاعته وتجن ب معاصيه

حييديث أبييي فييي السيينن ميين  -تعييالى  (~) –مييا أخرجييه أبييو داود  :ومنهددا -2 
اءِ  ْردا ِ قييال  )) اليد  ُسيولا    ييِمْعُت را َمددْن َسددَلَك َطِريًقددا َ ْطل ددل  ِفيددِه ِعْلًمددا ياُقييوُل  ()سا
ِِ اْلَجنَّدِة َواْلَمالِئَكدة  َتَضدع  َأْجِنَحَتَهدا ِرًضدا ِلَطاِلدِل اْلِعْلدِمَسَلَك َّللاَِّ   ، ِبِه َطِريًقا ِمْن ط در 

ددَماَواِ  َوَمددْن ِفددي اأَلْرِض َواْلِحيَتددان  ِفددي اْلَمدداوِ   ،َوِإنَّ اْلَعدداِلَم َ ْسددَتْرِفر  َلدده  َمددْن ِفددي السَّ
                                                

شهاب الدين أحمد بن علي بين محميد  :ووه ،بتصرف يسير 1/165فتح الباري البن حجر  (1)
 .هي 852ت  . بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقالني الكناني

محيي اليدين أبيو زكرييا يحييى بين شيرف بين  :وهو ،7/128شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
 .هي 676ت  .الدمشقي الشافعي حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي 

 .1/67مفتاح دار السعادة البن القيم  (3)

حسيين علييي بيين خلييف بيين بطيييال أبييو ال :وهييو ،1/154شييرح صييحيح البخيياري البيين بطييال  (4)
 .هي449ت  القرطبي ،البأري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ِإنَّ و  ، اْلَقَمدددِر َلْيَلددَة اْلَبددْدِر َعَلدددى َسدداِئِر اْلَكَواِزدددِل َوَفْضددل  اْلَعدداِلِم َعَلدددى اْلَعاِبددِد َكَفْضددلِ 
ث ددو ِ يَندداًرا َوال ِ ْره َمددا َوَأْوَرث ددوا اْلِعْلددَم َفَمددْن  اْلع َلَمدداَو َوَرَثددة  اأَلْنِبَيدداِو ِإنَّ اأَلْنِبَيدداَو َلددْم ي َورِ 

 (1).َأَخَذأ  َأَخَذ ِبَحظ   َواِفر  
ييياءا  :- تعدددالى (~) –ابدددن حبدددان َقددداَل   يييِديِث باياييانأ وااِضيييحأ أان  اْلُعلاما ِفييي هايييذاا اْلحا

لِ ُميييونا ِعْليييما الن ِبييييِ   ْييييِرِه ِميييْن  ()ال ييِذينا لاُهيييُم اْلفاْضيييُل ال يييِذي ذاكاْرنايييا ُهيييُم ال ييِذينا ُيعا ُدونا غا
ثاييُة األاْنِبيايياِء وااألا  را يياُء وا يياِئِر اْلُعُلييوِم أاال تاييرااهُ ياُقييوُل اْلُعلاما ِعْلييُم سا ثُييوا ِإال اْلِعْلييما وا رِ  ْنِبيايياُء لاييْم ُيوا

ثاِة األاْنِبيااءِ  ()ناِبيِ ناا  را ا لاْم ياُكْن ِمْن وا ْعِرفاِتها ْن ما ْن تاعار ى عا  (2).ُسن ُتُه فاما
هذا من أعظم المناقب ألهل العلم فإن األنبياء : (~)قال اْلمام ابن القيم  

ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى  ،ق بعدهمخير خلق هللا فورثتهم خير الخل
ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يأن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى 

 (3).تبليغ ما أرسلوا به إال العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم
َله  َوِإنَّ اْلَعاِلَم َ ْسَتْرِفر   ()ومن أجمل ما وقفت عليه في بيان قوله  :قلت 

َماَواِ  َوَمْن ِفي اأَلْرِض َواْلِحيَتان  ِفي اْلَماوِ  قول اإلمام الخطابي  – َمْن ِفي السَّ
إن هللا سبحانه قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع  :كما نقله صاحب عون المعبود

الحيوان العلم على ألسنة العلماء أنواعا من المنافع والمصالح واألرزاق فهم الذين 
أم فيما يحل ويحرم منها وأرشدوا إلى المصلحة في بابها وأوصوا بينوا الح

                                                

الحييث علييى طلييب  –بيياب  –العلييم   -كتيياب –أخرجييه أبييو داود فييي السيينن  :حييديث صييحيح (1)
 .(88)رقم  1/289( وابن حبان في صحيحه 3641)رقم  3/317 –العلم 

بييين أحميييد بييين حبيييان بييين  حبيييان محميييد بييينأبيييو حييياتم  :وهيييو ،1/290صيييحيح ابييين حبيييان  (2)
 .هي354ت  .التميمي البستي معاذ

 .1/73مفتاح دار السعادة البن القيم  (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
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باإلحسان إليها ونفي الضرر عنها فألهمها هللا االستغفار للعلماء مجازاة على 
 (1).حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها

وعلمت من لتهم فلهجت ألسنتهم  ،قد عرفت الحيتان للعلماو قدرهم :قلت 
ن بهم ون  سخرون بالعلماو في زماننا ؟ ويسته ؤ بطلل المرفرة لهم ! فكيف بم
بل صار  ،وال  جعلونهم في المكانة الالئقة بهم ،في أ امنا ؟ ال  عرفون لهم قدرا

أو سماع وحفظ  ،أو االقتداو بأفعالهم ،العلماو محل كالم النا  ال بنقل أقوالهم
كالم سنتهم بتلذذ بلحومهم يلوكونها بألوال ،بل بالوقوع في أعراضهم ،توصياتهم

أن يتعلموا من جدير بهوالو وعليه ف ،ال حق فيه بل هو محض الباطل واالفتراو
فال رفعة لألمة إال بالعلماو ويحفظوا لهم مكانتهم وا للعلماو قدرهم فويعر غيرهم 

 .السيما العاملين المخلصين
ى حديث  الحديث المتفق عليه من :ومنها -3  عن النبي  ))أبي ُموسا

() َدَّللا َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَرْيِث اْلَكِثيِر َأَصاَ   :قال َمَثل  ما َبَعَثِني هللا ِبِه من اْله 
َأْرًضا َفَكاَن منها َنِقيٌَّة َقِبَلْت اْلَماَو َفَأْنَبَتْت اْلَكأَلَ َواْلع ْشَل اْلَكِثيَر َوَكاَنْت منها 

َفَشِرب وا َوَسَقْوا َوَزَرع وا َوَأَصاَبْت منها َأَجاِ    َأْمَسَكْت اْلَماَو َفَنَفَع هللا بها النا  
َه في  َطاِئَفًة أ ْخَرَّللا إنما ِهَي ِقيَعاٌن ال ت ْمِسك  َماًو وال ت ْنِبت  َكأَلً َفَذِلَك َمَثل  من َفق 

ِ َوَنَفَعه  ما َبَعَثِني هللا ِبِه َفَعِلَم َوَعلََّم َوَمَثل  من لم َيْرَفْع ِبَذِلَك رَ  ْأًسا ولم َ ْقَبْل ِ يِن َّللاَّ
ِ الذي أ ْرِسْلت  ِبهِ   (2).ه َدَّللا َّللاَّ

                                                

الطيييب محمييد شييم  الحييق بيين أمييير علييي بيين مقصييود  يبييأل :وهييو .10/53عيون المعبييود  (1)
 .هي 1329ت  علي الصديقي العظيم آبادي

ل يما  -باب  –العلم  –كتاب  –أخرجه البخاري في الصحيح  (2) ِليما واعا رقيم  1/42 – فاْضيِل مين عا
بايايياِن ماثاييِل مييا ُبِعييثا ِبييِه النبييي  -بيياب  –الفضييائل  –كتيياب  –ومسييلم فييي الصييحيح  ،(79)
()  ِى وااْلِعْلم  .(2282)رقم  4/1787 من اْلُهدا
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أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى  :-تعالى  (~) –قال النووي  
بالغيث ومعناه أن األرض ثالثة أنواع وكذلك الناس فالنوع  ()الذي جاء به 

 فتنتفع بها األول من األرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكأل
والعلم  الناس والدواب والزرع وغيرها وكذا النوع األول من الناس يبلغه الهدى

فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع والنوع الثاني من األرض 
مساك الماء لغيرها فينتفع بها إماال تقبل االنتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي 

ا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم وكذ ،الناس والدواب
أفهام ثاقبة وال رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني واألحأام ولي  عندهم 
اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعط  لما 

 ،ء نفعوا بما بلغهمعندهم من العلم أهل للنفع واالنتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤال
والنوع الثالث من األرض السباخ التي ال تنبت ونحوها فهي ال تنتفع بالماء وال 
تمسأه لينتفع بها غيرها وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة وال 

 ،أفهام واعية فاذا سمعوا العلم ال ينتفعون به وال يحفظونه لنفع غيرهم وهللا أعلم
حديث أنواع من العلم منها ضرب األمثال ومنها فضل العلم والتعليم وفي هذا ال

 (1).وشدة الحث عليهما وذم اإلعراض عن العلم
ْيراةا قال قال حديث ما أخرجه مسلم في الصحيح من  :ومنها -4  أبي ُهرا

 ِ َل هللا له ِبِه طَ " ()رسول    ِريًقا إلى َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِم   فيه ِعْلًما َسهَّ
ْم  وَنه  َبْيَنه  ِ َوَيَتَداَرس  ِ َيْتل وَن ِكَتاَ  َّللاَّ اْلَجنَِّة وما اْجَتَمَع َقْوٌم في َبْيت  من ب ي وِ  َّللاَّ
ْم اْلَماَلِئَكة  َوَذَزَره ْم هللا ِفيَمْن  ْته  ْحَمة  َوَحفَّ ْم الرَّ ِكيَنة  َوَغِشَيْته  إال َنَ َلْت عليهم السَّ

 (2).ْن َبطََّأ ِبِه َعَمل ه  لم   ْسِرْع ِبِه َنَسب ه  ِعْنَدأ  َومَ 

                                                

 .ما بعدهاو  15/47شرح النووي على صحيح مسلم  (1)

واِة اْلُقييْرآِن  -بيياب  –الييذكر  –كتيياب  –أخرجييه مسييلم فييي الصييحيح  (2) يياِع علييى ِتييالا فاْضييِل ااِلْجِتما
ْكرِ  لاى الذِ   .(2699)رقم  4/2074 – واعا
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فضل المشى فى طلب العلم ويلزم من  وفيه :-تعالى  (~) –قال النووي  
ن كان هذا إو  -تعالى  -ذلك االشتغال بالعلم الشرعى بشرط أن يقصد به وجه هللا 

د يتساهل شرطا فى كل عبادة لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه ق
 (1).فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم

سهل هللا له طريقا أي في اآلخرة أو في  :-تعالى  (~) –وقال ابن حجر  
الدنيا بأن يوفقه لالعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة وفيه بشارة بتسهيل العلم 

 (2).على طالبه ألن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة
ةا اْلبااِهِليِ  حديث ما أخرجه الترمذي في السنن من  :هاومن -5   ))أبي ُأمااما

 ِ وِل َّللاَّ ِ  ()قال ذ ِزَر ِلَرس  ه َما َعاِبٌد َواآْلَخر  َعاِلٌم فقال رسول َّللاَّ اَلِن َأَحد   ()َرج 
 ِ َ  ()َفْضل  اْلَعاِلِم على اْلَعاِبِد َكَفْضِلي على َأْ َناز ْم ث مَّ قال رسول َّللاَّ ِإنَّ َّللاَّ

ْحِرَها َوَحتَّى اْلح وَ   َوَماَلِئَكَته  َوَأْهَل السماوا  َواأْلََرِضيَن حتى النَّْمَلَة في ج 
  .(3)َلي َصلُّوَن على م َعلِ ِم النا  اْلَخْيرَ 

نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة  :-تعالى  (~) –ناوي قال الم   
تعالى  (~) – وقال الذهبي :ثم قال الصحابةإلى أدنى شرف  ()شرف الرسول 

إنما كان العالم أفضل ألن العالم إذا لم يأن عابدا فعلمه وبال عليه وأما  : -
العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بأثير من فقيه بال تعبد كفقيه همته في 

 (4).الشغل بالرئاسة
                                                

 .17/21شرح النووي على صحيح مسلم  (1)
 .1/160فتح الباري البن حجر  (2)

مييا جيياء فييي فضييل  –بيياب  –العلييم  –كتيياب  –أخرجييه الترمييذي فييي السيينن  :حييديث صييحيح (3)
والطبرانيي فيي المعجيم  ،هذا حيديث غرييب :وقال ،(2685)رقم  5/50 –الفقه على العبادة 

 .(7911)رقم  8/233الكبير 
محمد عبد الرةوف بن تاج العارفين ابن عليي بين زيين  :وهو ،4/432فيض القدير للمناوي  (4)

ت              .ليييدين. المشيييهور بالمنييياوي العابيييدين الحيييدادي ثيييم المنييياوي القييياهري، زيييين ا
 .هي 1031
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ه وأهل السموات وقوله: إن هللا ومالئكت :-تعالى  (~) –وقال ابن القيم  
لما كان تعليمه للناس الخير سببًا  واألرض يصلون على معلم الناس الخير:

لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه هللا من جن  عمله بأن جعل عليه من 
 ،صالته وصالة مالئكته وأهل األرض ما يأون سببًا لنجاته وسعادته وفالحه

مظهرًا لدين الرب وأحأامه ومعرفًا لهم وأيضًا فإن معلم الناس الخير لما كان 
بأسمائه وصفاته جعل هللا من صالته وصالة أهل سمواته وأرضه عليه ما يأون 

 (1).تنويهًا به وتشريفًا له وإظهارًا للثناء عليه بين أهل السماء واألرض
وقليل من كثير من األ لة التي جاو  في  ،وهذا غيض من فيض :قلت 

أزتفي به منعا  ()وسنة نبيه  –تعالى  –تا  هللا فضل العلم وأهله في ك
 .وبعدا عن الملل ،لإلطالة

 واستخدام الوسائل التعليميةحرص القرآن والسنة على االبتكار وتجديد األسلو  
شتى في دائما سببا رئيسا من أسباب النجاح يمثل التجديد أن  من المعلوم 

التي  من أعظم المجاالت –الى تع –والشك أن مجال الدعوة إلى هللا المجاالت 
بتكار الوا ،تجديد في أساليب الطرحالو  ،في الوسائلإلى التنوع  تحتاج في عرضها

أو جذبه هو  ،تأثير الدعوة فيهو  ،المتعلم والمتلقيفي كيفية العرض للوصول إلى 
ومع ظهور وسائل التعليم واالتصال الحديثة صارت في زماننا ال سيما  ،إليها

الوسائل التعليمية واستخدام  ،وابتكار الطرق  ،إلى تحديث األداءة الحاجة ماس
وتبليغ علوم الدين إلى كل اآلفاق حتى ال يبقى  في إيصال الدينوالتربوية الحديثة 

فنبعد  ،وال يقوم لهم عذر كأن يقولوا ما جاءنا من بشير وال نذير ،ألحد حجة
 .ذير وهللا على كل شيء قديرالتهمة عن أنفسنا ونقول في ثقة قد جاءكم بشير ون

                                                

 .1/72مفتاح دار السعادة البن القيم  (1)
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كما أنه  ،بعض أتباعه العالمقد يفقد  تقليدي النمطيأن األداء ال ومن المعلوم 
يحرمه أتباعا جددا يمأن أن يأتسبهم بمجرد إدخال تغييرات بسيطة في طريقة 

ولذا كان من الواجب على العالم أو  ، دعوته أو فتح باب جديد لتطوير عرضها
ويبدع من  ،فيبتكر من الوسائلوفكره  هل عقلمِ عْ أن يُ  الناس من يتصدر لتعليم 

 ،هللا ورسولهفي  هميحببو  ،يجمع بها قلوب الناس على دين هللااألساليب ما 
وال تتصادم مع  ،طالما أن هذه الوسائل ال تتعارض مع شرع هللايعلمهم بها دينهم و 

 .()هدي وسنة رسول هللا 
والعديد من  ،من اآليات الكريمة القرآنيةيظهر هذا واضحا جليا في كثير  

ك التفصيل في عرض السنة النبوية وإن كنت سأتر  ،األحاديث الصحيحة النبوية
 .-إن شاء هللا تعالى  –هذه الوسائل في المبحث الرابع لبعض 
جد الدعوة إلى االبتكار والتجديد والتنويع في وسائل ن :ففي القرآن الكريم 

ومحاولة تعليم الناس ودعوتهم والتأثير فيهم بما يناسب  ،ليموأساليب الدعوة والتع
وإال  ،فمن نفعته الحأمة فقد حصل المقصود ،ويتماشى مع أفهامهم ،عقولهم

وإال فالمجادلة بالتي هي أحسن وذلك كله حرصا على نفعهم  ،فالموعظة الحسنة
ْ ع  ِإِلى َسِبيِل ا ﴿ -تعالى  –عندما أقرأ قول هللا  أجد هذا واضحة جليا ،وهدايتهم

م ِبالَِّتى ِهَى َأْحَسن  ِإنَّ َربََّك ه َو َأْعَلم  ِبَمن  َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِ ْله 
 .(1)﴾  َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوه َو َأْعَلم  ِباْلم ْهَتِدينَ 

 ()محميييدًا  اعليييم أنيييه تعيييالى لميييا أمييير :-تعدددالى  (~) –قدددال اْلمدددام الدددرازي  
اْ ع  ِإِلددى َسددِبيِل  ﴿ن الشيييء الييذي أمييره بمتابعتييه فيييه فقييال بييي   ()بإتبيياع إبييراهيم 
أن يييدعو النيياس  ()أميير رسييوله  -تعييالى  -واعلييم أنييه  :ثددم قددال ﴾ َرب ددَك ِباْلِحْكَمددةِ 

بأحييييد هييييذه الطييييرق الثالثيييية وهييييي الحأميييية والموعظيييية الحسيييينة والمجادليييية بييييالطريق 

                                                

 .( من سورة النحل125)اآلية رقم  (1)
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هذه الطرق الثالثية وعطيف بعضيها عليى بعيض  -تعالى  -هللا  ولما ذكر ،األحسن
واعلييييم أن اليييدعوة إلييييى المييييذهب  :ثددددم قددددال ،وجيييب أن تكييييون طرقييييًا متغيييايرة متباينيييية

والمقصييود ميين ذكيير الحجيية إمييا  ،والمقاليية ال بييد وأن تكييون مبنييية علييى حجيية وبينيية
المقصييود  وإمييا أن يأييون  ،تقرييير ذلييك المييذهب وذلييك االعتقيياد فييي قلييوب المسييتمعين

 (1).إلزام الخصم وإفحامه
 

 القرآن الكريم والوسائل التعليمية

 في القرآن الكريم يجد أنه قيد اسيتخدم الكثيير مين الوسيائل التعليمييةالمتأمل إن  
قييية التيييي تناسيييب العقيييول البشيييرية لتوضيييح القضيييايا التيييي يرغيييب فيييي عرضيييها بالطري

وبمييييا يؤكييييد علييييى قاعييييدة أن  ،ةواإلدراكييييات المتنوعيييي ،وتتفييييق مييييع األفهييييام المختلفيييية
و بمعنييى آخيير صييالح لكييل أ ،صييالح فييوق كييل أرض وتحييت كيل سييماءاإلسيالم دييين 
   .زمان ومأان

ِِ َوِفدى ﴿ ()كما يقول ربنا   َأنف ِسدِهْم َحتَّدى َيَتَبديََّن  َسن ِريِهْم َواَ اِتَنا ِفدى االٌّ َفدا
ْم َأنَّده  اْلَحدقُّ َأَوَلدْم َ ْكدِ  ِبَرب ِدَك َأنَّد دن َله  دْم ِفدى ِمْرَيدة  مِ  دلِ  َشدْىو  َشدِهيٌد َأاَل ِإنَّه  ه  َعَلدى ك 
لِ  َشْىو  مُِّحيط   ِهْم َأاَل ِإنَّه  ِبك    (.2)﴾ لِ َقكِو َربِ 

سييينظهر لهيييم دالالتنيييا وحججنيييا عليييى كيييون  :-تعدددالى  (~) –قدددال ابدددن كثيدددر  
تعييالى عليييه صييلى هللا  -علييى رسييول هللا  -تعييالى  –القيرآن حقييا منييزال ميين عنييد هللا 

بدالئل خارجية في اآلفاق من الفتوحات وظهور اإلسيالم عليى األقياليم  -وآله وسلم 
 (3).ودالئل في أنفسهم ،وسائر األديان

  -:منها ما يليفي القرآن الكريم وهذأ الوسائل المتكررة  
   ضر  األمثال -1 

                                                

 .بتصرف يسير 20/111التفسير الكبير للرازي  (1)

 .( من سورة فصلت53)اآلية رقم  (2)
 .4/106تفسير القرآن العظيم البن كثير  (3)
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" رو  وعبر من أمثال خير بعنوان  ا الموضوعوقد كتبت بحثا في هذ 
  ،وهو بحث محأم نشر في حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية (1)البشر"
أن يرسخ في النفوس نبذ الشرك وتحقيق التوحيد  ()عندما أراد هللا  :فمثال

 -تعالى  –ضرب هذه المثل كوسيلة وأسلوب تعليمي فقال هللا  ()له والعبودية 
وِن َّللاَِّ  ﴿  َأْوِلَياَو َكَمَثِل اْلَعْنَكب وِ  اتََّخَذْ  َبْيًتا َوِإنَّ َأْوَهَن َمَثل  الَِّذيَن اتََّخذ وا ِمْن   

 (2)﴾ اْلب ي وِ  َلَبْيت  اْلَعْنَكب وِ  َلْو َكان وا َ ْعَلم ونَ 
ا إن :قال ابن القيم  ْنكاُبوِت واِإن ما ُهْم ِبواهاِن باْيِت اْلعا ْنُهْم ِعْلما اناُه لم ياْنِف عا ُه ُسْبحا

ِلُموا نافاى عا  لاْو عا ذاْت باْيًتا فا ْنكاُبوِت ات خا اْلعا اذاُهْم أاْوِليااءا من ُدوِنِه كا ُهْم ِبأان  اتِ خا ْنُهْم ِعْلما
ُلوهُ  ُقْدراًة فاكاانا  ذلك لاماا فاعا اذاُهْم اأْلاْوِليااءا من ُدوِنِه ُيِفيُدُهْم ِعزًّا وا لاِكْن ظانُّوا أان  اتِ خا وا
فِ   (3).ما ظانُّوهُ  اأْلاْمُر ِبِخالا

المثل كثيرا في القرآن الكريم كوسيلة تعليمية تربوية لتقريب المعنى  با را ُض فا  
 .وإبصال المراد عن طريق وسيلة لها أثر في سرعة الفهم والقبول واالنقياد

ِلتاْقِريِب اْلُمرااِد تضرب إنما هي اأْلاْمثاال التي  :-تعالى  (~) –قال ابن القيم  
تاْفِهيِم  اِرِه في ناْفِسِه ِبُصوراِة اْلِمثااِل الذي وا اِمِع واِإْحضا اِلِه إلاى ِذْهِن الس  ْعناى واِإيصا اْلما

اِر  اِرِه له ِباْسِتْحضا ْبِطِه وااْسِتْحضا ضا فاْهِمِه وا ِلِه وا قُّ ماث لا ِبِه فإنه قد ياُكوُن أاْقرابا إلاى تاعا
ِة ناِظيِرِه فإن الن ْف ا تاْأناُ  ِبالن ظاائِ  ْحدا تاْنِفُر من اْلُغْرباِة وااْلوا ِر وااأْلاْشبااِه اأْلُْن ا الت ام  وا

ا ُضِربا لها  ا وااْنِقيااِدهاا ِلما ِة قاُبوِلها ُسْرعا ِم الن ِظيِر فاِفي اأْلاْمثااِل من تاْأِنيِ  الن ْفِ  وا دا واعا
دأ واالا ُيْنكِ  ُدُه أاحا قِ  أاْمرأ الا ياْجحا ثاُلُه من اْلحا ْعناى ما ادا اْلما ْت لها اأْلاْمثااُل اْزدا را ا ظاها ُكل ما ُرُه وا

                                                

ور فيي حولييية كلييية أصيول الييدين والييدعوة بالمنوفيية العييدد الثييانى والثالثييين بحيث محأييم منشيي (1)
 .م2012هي /1434

 .( من سورة العنكبوت41اآلية رقم ) (2)

 .1/155إعالم الموقعين البن القيم  (3)
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ُوُضوًحا ْطأاُه  فااأْلاْمثاالُ  ُظُهوًرا وا ْرٍع أاْخراجا شا زا ُمزاكِ ياةأ له فاِهيا كا ْعناى اْلُمرااِد وا وااِهُد اْلما شا
ْقِل وا  ُة اْلعا اص  راُه فااْستاْغلاظا فااْستاواى على ُسوِقِه واِهيا خا ُتهُ فاآزا ثامارا  (1).ُلبُُّه وا

وهو يتكرر كثيرا في كتاب هللا  "األسلو  القصصي" :ومن هذأ الوسائل -2 
بصفة القرآنية و  ،بصفة عامةالقصة و  ،ما بين القصة الطويلة والقصيرة –تعالى  –

إليصال التعليمية البيانية والوسائل  ،تعتبر من أنجع الطرق الخطابيةخاصة 
أسلوب ناجح يحقق كثيرًا من األغراض التعليمية وهي ، "المقصود إلى اآلخر

والشغف بالقصة ال يختفي  ،كثير من مجاالت التعليم  والتربوية المنشودة في
بل إن الكبار يحبون  ،بتجاوز مراحل الطفولة إلى مرحلة المراهقة وما بعدها

 وإن لكل مرحلة من .كما يحبها الصغار ويتأثرون بها ،ويتأثرون بها ،القصص
ومنشأ هذا الشغف يعد  ،من مراحل النمو لون من القصص أكثر مالئمة لها

وسيلة إلى إشباع حب اإلنسان لالطالع ورغبته في المعرفة وهي مصدر هام 
كما أنها تفسح المجال للخيال أن يعمل وفيها غذاء وروي  ،إلثارة اإلنتباه والتشويق

 .االنتباه والتركيز حياله جةوتوفر االهتمام بالموقف التعليمي وارتفاع در  ،له
وتيرابط أجزائهيا مين البدايية إليى  ،وتسلسيل أفكارهيا ،وينشأ هذا عن وحدة القصة 

كيييل هيييذه  .وكيييأن بهيييا خيطيييًا يمسيييأه خييييال الميييتعلم ويتبعيييه فيييال يشيييرد ذهنيييه ،النهايييية
 .عميقييييية األثيييييير ،العواميييييل تجعيييييل ميييييين القصييييية خبيييييرة تعليمييييييية فني ييييية قويييييية التييييييأثير

 فيييي التربيييية ةأهمييييذات كوسييييلة مييين وسيييائل العمليييية التعليميييية  وعلييييه فقيييد اعتبيييرت
 (2)." في إنجاح العملية التعليمية ةوفائد

                                                

 .1/239إعالم الموقعين البن القيم  (1)
وهيو  ،ناحيية التعليمييةدراسة جامعية مصغرة بجامعة حضر موت حيول القصية وأثرهيا فيي ال (2)

 .منشورة على شبأة المعلومات الدولية
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تنبيه بني آدم إلى خطر غواية الشيطان وإبراز  ()عندما أراد هللا  :فمثال 
هذه العداوة عن أبرز  ،يهم إلى أن تقوم الساعةالغواية الخالدة بينه وبينهم منذ أب

أقوى وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجسٍة في النف  تدعو فهي طريق القصة 
 .في القرآن الكريم في مواضع شت ى ()ولذا تكررت قصة آدم  ،إلى الشر
وهو "  :ما  عرف في واقعنا اآلن "العروض العملية" :ومن هذأ الوسائل -3 

أو قانون ما يعرف بالنشاط الذي يقوم به المعلم أو المتعلم بقصد توضيح حقيقة 
أو قاعدة أو نظرية أو تطبيقاتها في الحياة العملية باستخدام بعض وسائل 
اإليضاح مثل العينات والنماذج والصور والرسوم واألفالم والتجارب العملية إلى 

 .(1)جانب الشرح الشفوي"
 ()ما جرى بين ابني آدم  :منها :ولهذأ الوسيلة التعليمية أمثلة كثيرة 

ن الكريم باللفظ عرضا عمليا وصورة حية واقعية عن التفاصيل وكيف عرض القرآ
بغرض  ،التى وقعت بينهما من بيان سبب القتل وكيفيته وما جرى بعده وغير ذلك

 ،وبشاعتها في النفوس بغرض التنفير منها ،التأكيد على قبح هذه الجريمة
 .والتحذير من الوقوع فيها

بِ َل َواْتل  َعَلْيهِ  ﴿ -تعالى  –قال هللا   َبا ق ْرَبانًا َفت ق  ْم َنَبَأ اْبَنْى ْواَ َم ِباْلَحقِ  ِإْذ َقرَّ
َما َيَتَقبَّل  َّللاَّ  ِمَن اْلم تَِّقينَ    ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ي َتَقبَّْل ِمَن االٌّ َخِر َقاَل ال ْقت َلنََّك َقاَل ِإنَّ

َ َر َّ  ِبَباِسط  َيِدَّللَا ِإَلْيَك الًّْقت َلَك ِإنِ ىَلِئن َبَسطَت ِإَلىَّ َيَدَم ِلَتْقت َلِنى َمك َأَنْا  َأَخاف  َّللاَّ
ىأ ِريد  َأن َتب وَو ِبِإْثِمى َوِإْثِمَك َفَتك وَن ِمْن َأْصَحاِ  النَّاِر َوَذِلَك َجَ آو   اْلَعاَلِميَن ِإنِ 

ه  َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَله  َفَأْصَبحَ   غ َرابًا ِمَن اْلَخاِسِريَن َفَبَعَث َّللاَّ   الظَّاِلِميَن َفَطوََّعْت َله  َنْفس 

                                                

 ،من مقال للدكتور / نظمي خليل أبو العطيا حيول "طرائيق التعلييم واليتعلم فيي القيرآن والسينة" (1)
 .وهو منشور على موقعه على شبأة المعلومات الدولية
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َعَجْ    َأْن َأز وَن ِمْثَل ْرِض ِلي ِرَيه  َكْيَف ي َواِرَّللا َسْوَوَة َأِخيِه َقاَل َ اَوْيَلَتا أَ َيْبَحث  ِفى األ 
   (.1)﴾َذا اْلر َراِ  َفأ َواِرَي َسْوَوَة َأِخى َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِ ِميَن هَ 

وكيف جمع الناس في  ،وسحرة فرعون  ،()ن بين موسى ما كا :ومنها 
والسحرة وجها  ()وموسى  ،وقت أوضح ما تكون فيه الرةية في وقت الضحى

وهذا كله لغرض التأكيد على إثبات نبوة  ،ومن يلقي أوال ومن يلقي ثانيا ،لوجه
وطال  ،وأن الحق هو المنتصر دائما وإن قوي انتفاش الباطل ،()موسى 

 .زمانه
ا َأنْ  ﴿ ()هللا قال   ا َأْن ت ْلِقَي َوِإمَّ َل َمْن َأْلَقى  َقال وا َ ا م وَسى ِإمَّ َنك وَن َأوَّ

ْم   َخيَّل  ِإَلْيِه مِ  ْم َوِعِصيُّه  وا َفِإَذا ِحَبال ه  َفَأْوَجَ   ْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى َقاَل َبْل َأْلق 
َوَأْلِق َما ِفي َ ِميِنَك َتْلَقْ  ْ  ِإنََّك َأْنَت اأْلَْعَلى   َتخَ ق ْلَنا اَل َنْفِسِه ِخيَفًة م وَسى  ِفي 

اِحر  َحْيث  َأَتى َحَرة   ،َما َصَنع وا ِإنََّما َصَنع وا َكْيد  َساِحر  َواَل   ْفِلح  السَّ َفأ ْلِقَي السَّ
وَن َوم وَسى ًدا َقال وا َآَمنَّا ِبَر ِ  َهار  جَّ  (.2)﴾ س 

 ةالعملي م بالتجربةالتعلي :ومنها -4 
والتي ال شك  ،" أقر القرآن الكريم التجريب طريقة من طرائق التعلم القاطعة 

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيم   ﴿ ()في قوله  ()بعدها وقد اتضح في موقف سيدنا إبراهيم 
ْذ  َر ِ  َأِرِني َكْيَف ت ْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ت ْوِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكنْ  ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفخ 

نَّ  ْ ًوا ث مَّ اْ ع ه  نَّ ج  لِ  َجَبل  ِمْنه  ْره نَّ ِإَلْيَك ث مَّ اْجَعْل َعَلى ك  َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفص 
َ َعِ يٌ  َحِكيٌم    (.3)﴾َ ْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ َّللاَّ

                                                

 .من سورة المائدة 31 -27اآليات  (1)
 .من سورة طه 70 – 65اآليات  (2)

 .( من سورة البقرة260)اآلية رقم  (3)
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إلى ما استيقن  ،يم يود أن يطم ن عملياً وهذا قمة التعلم بالتجريب فسيدنا إبراه 
فكانت تلك التجربة التي أخذ فيها  ،فطلب تجربة عملية ،به نظريًا وعقليًا وقلبياً 

 ،ثم مزقهن قطعاً  ،بعد أن علمهن وعرفهن جيداً  ،أربعة من الطير وذبحهن بيديه
ل ثم دعاهن فأتينه سعيًا على هي تهن قب ،ووضع بيديه على كل جبل منهن جزءاً 

وهنا ُيقرُّ القرآن الكريم التجريب العملي طريقًا  ،أن يمزقهن ويوزعهن على الجبال
يعلم أن هللا على كل شيء  ()واضحًا إلثبات النتائج فرغم أن سيدنا إبراهيم 

ويؤمن إيمانًا قاطعًا فيه اطم نان للقلب  ،لكنه أراد أن يطم ن اطم نانًا عملياً  ،قدير
وعلى المعلم المسلم أن يستفيد من  ،فالتجربة أم البرهان ،فطلب التجربة العملية

ويعلم أن العلم لن يترسخ في أذهان أبنائه  ،هذه اآليات والوسائل التعليمية المهمة
 .(1)وسلوكهم إال بالتجريب العملي واكتساب المهارات العملية "

ى وقد ذكر  طرفا منها عل –وهي كثيرة  –وغير ذلك من الوسائل التعليمية  
وعليه فما ذكر  سلفا يوكد  ،سبيل المثال والبيان ولي  على سبيل االستيعا 

 ،وحث القرآن والسنة على التجديد في األسلو  ،على فضل العلم ومن لة أهله
 .واالبتكار في الوسائل بما  عو  بالنفع على المتعلم في  ينه و نياأ وآخرته

 املبحث الثالث
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إنميييا هيييي مييين خلقيييه  –تعيييالى  –الرسيييول والنبيييي اليييذي اصيييطفاه هللا ن مهمييية إ 
وهذا األمر ينطبق بصفة عامية عليى كافية األنبيياء  ،تعليم أمته وداللتهم على الخير

                                                

 ،بحييث للييدكتور / نظمييي خليييل أبييو العطييا حييول "طرائييق التعليييم والييتعلم فييي القييرآن والسيينة " (1)
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 َلَقدددْد َجدددكَوز مْ  ﴿بقوليييه  ()عييين نبييييه محميييد  –تعيييالى  –والمرسيييلين وقيييد أخبييير هللا 
ِحدديمٌ  وٌف رَّ ْم َعِ يددٌ  َعَلْيددِه َمددا َعِنددتُّْم َحددِريٌا َعَلددْيك ْم ِبدداْلم ْوِمِنيَن َرو  ددْن َأنف ِسددك  ددوٌل مِ   َرس 

﴾(1.)   
أن  ()لمييا أميير رسييوله  -تعييالى  -اعلييم أنييه  :-تعددالى  (~) –قددال الددرازي  

مين يبلغ فيي هيذه السيورة إليى الخليق تكياليف شياقة شيديدة صيعبة يعسير تحملهيا إال ل
بوجيوه التوفييق والكرامية خيتم السيورة بميا يوجيب سيهولة تحميل  -تعيالى  -خصه هللا 

تليك التكياليف وهيو أن هيذا الرسيول مينكم فكيل ميا يحصيل ليه مين العيز والشيرف فيي 
وأيضيييًا فإنيييه بحيييال يشيييق علييييه ضيييرركم وتعظيييم رغبتيييه فيييي  ،عائيييد إلييييأم اليييدنيا فهيييو

ب المشيييفق واألب اليييرحيم فيييي حقكيييم إيصيييال خيييير اليييدنيا واآلخيييرة إلييييأم فهيييو كالطبيييي
والطبيب المشفق ربما أقيدم عليى عالجيات صيعبة يعسير تحملهيا واألب اليرحيم ربميا 
أقيييدم عليييى تأديبييييات شييياقة إال أنييييه لميييا عيييرف أن الطبيييييب حييياذق وأن األب مشييييفق 
صييييارت تلييييك المعالجييييات المؤلميييية متحمليييية وصييييارت تلييييك التأديبييييات جارييييية مجييييرى 

 (2).اإلحسان
حييريص عليييأم أي علييى هييدايتكم ووصييول  :-تعددالى  (~) –ثيددر وقددال ابددن ك 

 (3).النفع الدنيوي واألخروي إليأم
ميا ليم  ()بنعمة العلم فعليم الرسيول  ()على نبيه  –تعالى  –وقد امتن هللا  

 ،ووقييف علييى الحقييائق وهييو ميين فضييل هللا عليييه ،يأيين يعلمييه فيياطلع علييى األسييرار
 .م أمتهفي تعلي ()فبعد العلم شرع النبي 

ِ َعَلْيدددَك  ﴿ -تعدددالى  –قدددال هللا      َوَعلََّمدددَك َمدددا َلدددْم َتك دددْن َتْعَلدددم  َوَكددداَن َفْضدددل  َّللاَّ
 .(1)﴾ َعِظيماً 

                                                

 .( من سورة التوبة128اآلية رقم ) (1)
 .وما بعدها 16/186التفسير الكبير للرازي  (2)

 .2/405فسير القرآن العظيم البن كثير ت (3)
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عليييك الكتيياب والحأميية وأطلعييك  ()أنييزل هللا  :-تعددالى  (~) –قددال الددرازي  
ا على أسرارهما وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنيت قبيل ذليك عالميًا بشييء منهمي

فكيييذلك يفعيييل بيييك فيييي مسيييتأنف أياميييك ال يقيييدر أحيييد مييين المنيييافقين عليييى إضييياللك 
وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار األوليين فكيذلك يعلميك مين حييل  :ثم قال ،وإزاللك

وهييذا  ،المنيافقين ووجيوه كيييدهم ميا تقيدر بييه عليى االحتييراز عين وجيوه كيييدهم ومأيرهم
والمناقيب وذليك ألن هللا تعيالى ميا  من أعظم اليدالئل عليى أن العليم أشيرف الفضيائل

 (2).أعطى الخلق من العلم إال القليل
في القرآن الكدريم وفدي السدنة  ()وقد أطلق لفظ " المعلم " على رسول هللا  

مهميية التعليييم لنبيييه الكييريم دون أن  –تعيالى  –فقييد نسييب هللا  :أمددا القددرآن ،المطهددرة
وقييد ورد هييذا المعنييى فييي سييورة البقييرة  ،يييأتي لفييظ "المعلييم" صييراحة فييي القييرآن الكييريم

ْم َيْتل دددوْا َعَلدددْيِهْم آَ اِتدددَك  ﴿ -تعيييالى  –فيييي قيييول هللا  دددْنه  دددواًل مِ  َندددا َواْبَعدددْث ِفددديِهْم َرس  َربَّ
يِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِ ي   الَحِكيم   م  اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَمَة َوي َ زِ   (.3)﴾ َوي َعلِ م ه 

ياْعلاُمُهييْم  () الصييفة الثالثية ميين صيفات الرسييول :-تعددالى  (~) –قدال الددرازي  
 (4).أي يعلمهم ما فيه من األحأام اْلِكتااب
يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم  :-تعالى  (~) –قال ابن كثير )و)

برضا هللا عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من 
 (5).معصيته

                                                                                                                  

 .( من سورة النساء113)اآلية رقم  (1)
 .11/32التفسير الكبير للرازي  (2)

 .( من سورة البقرة129)اآلية رقم  (3)
 .بتصرف 4/61التفسير الكبير للرازي  (4)

 .1/185تفسير القرآن العظيم البن كثير  (5)
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ْم  ﴿ -تعالى  –في قول هللا رة البقرة في سو وور  كذلك   َكَمك َأْرَسْلَنا ِفيك 
ا ْم َوي َعلِ م ك م  اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَمَة َوي َعلِ م ك م مَّ ْنك ْم َيْتل وْا َعَلْيك ْم آَ اِتَنا َوي َ زِ يك  واًل مِ  َلْم  َرس 

 (1)﴾ َتك ون وْا َتْعَلم ونَ 
أرسله على حين  -تعالى  -على أنه  فهذا تنبيه :-تعالى  (~) –قال الرازي  

وجهالة من األمم فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم  ،فترة من الرسل
بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم  ()محمدًا  -تعالى  -فبعث هللا 

 (2).وذلك من أعظم أنواع النعم
َلَقْد  ﴿  -تعالى  -في قوله في سورة آل عمران وور  كذلك هذا المعنى  

ِسِهْم َيْتل وْا َعَلْيِهْم َواَ اِتِه  ْن َأنف  واًل مِ  َمنَّ َّللاَّ  َعَلى اْلم وِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرس 
ِبين   م  اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَمَة َوِإن َكان وْا ِمن َقْبل  َلِفى َضاَلل  مُّ يِهْم َوي َعلِ م ه   (3)﴾ َوي َ زِ 

الذي أنزل عليه  -تعالى  –ويعلمهم كتاب هللا  :-تعالى  (~) –قال القرطبي  
جل ثناةه  -ويبين لهم تأويله ومعانيه والحأمة ويعني بالحأمة السنة التي سنها هللا 

وبيانه لهم وإن كانوا من قبل لفي ضالل  ()للمؤمنين على لسان رسول هللا  -
 (4).مبين
ه َو الَِّذَّللا َبَعَث ِفى  ﴿ :-عالى ت –في قول هللا في سورة الجمعة وور  أ ضا  

م  اْلِكَتاَ  َواْلِحْكَمَة َوِإن  يِهْم َوي َعلِ م ه  ْم َيْتل و َعَلْيِهْم َواَ اِتِه َوي َ زِ  ْنه  واًل مِ  يِ يَن َرس  األ مِ 
ِبين    (5)﴾ َزان وْا ِمن َقْبل  َلِفى َضَلل  مُّ

                                                

 .( من سورة البقرة151)اآلية رقم  (1)
 .4/130التفسير الكبير للرازي  (2)

 .( من سورة آل عمران164)اآلية رقم   (3)
 .4/163الجامع ألحأام القرآن للقرطبي  (4)

 .( من سورة الجمعة2اآلية رقم ) (5)
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"معلما " صراحة في  ()فقد ورد كون النبي  :أما في السنة النبوية المطهرة 
ومن هذأ  ،بعيدا عن الضعيف الذي لم يثبت ،كثير من األحاديث الصحيحة

َلِميِ  حديث ما أخرجه مسلم في صحيحه من   :األحا يث  –م َعاِوَيَة بن اْلَحَكِم السُّ
ِ  :قال -رضي هللا تعالى عنه  ٌل  ()َبْيَنا أنا أ َصلِ ي مع رسول َّللاَّ ِإْذ َعَطَ  َرج 

ْم  :َيْرَحم َك هللا َفَرَماِني اْلَقْوم  ِبَأْبَصاِرِهْم فقلت :اْلَقْوِم فقلتمن  َياْأ ما َشْأن ك  واثكل أ مِ 
ت وَنِني َلِكنِ ي  ْم   َصمِ  وَن إلي َفَجَعل وا َ ْضِرب وَن ِبَأْيِديِهْم على َأْفَخاِذِهْم فلما َرَأْيت ه  َتْنظ ر 

 ِ َقْبَله  وال َبْعَدأ  " م َعلِ ًما " ِبَأِبي هو َوأ مِ ي ما رأيت فَ  ()َسَكتُّ فلما صلى رسول َّللاَّ
اَلَة ال  ِ ما َكَهَرِني وال َضَرَبِني وال َشَتَمِني قال ِإنَّ هذأ الصَّ َأْحَسَن َتْعِليًما منه َفَوَّللاَّ

ْرآنِ  َ ْصل ح  فيها َشْيٌو من َكاَلِم النا  إنما هو التَّْسِبيح  َوالتَّْكِبير  َوِقَراَوة    (1).اْلق 
من  ()فيه بيان ما كان عليه رسول هللا  :-تعالى  (~) –قال النووي  

له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته  -تعالى  -عظيم الخلق الذي شهد هللا 
في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به  ()عليهم وفيه التخلق بخلقه 

 (2).وتقريب الصواب إلى فهمه
اِبِر بن عبد   ِ حديث  ما أخرجه مسلم في الصحيح من :أ األحا يثومن هذ  جا

ًتا َوَلِكْن َبَعَثِني م َعلِ ًما  :قال ()أن النبي  () َتَعنِ  ًتا وال م  َ لم َيْبَعْثِني م َعنِ  ِإنَّ َّللاَّ
ًرا  (3).م َيسِ 

 

 اخلصائص اليت حيتاجها املعلم 

                                                

 –المسياجد ومواضيع الصيالة  –كتياب  –جزء من حديث طوييل أخرجيه مسيلم فيي الصيحيح  (1)
ِم في الص   -باب  ناْسِخ ما كان من إباحةتاْحِريِم اْلكاالا ِة وا  (.537)رقم  1/381 الا

 .5/20شرح النووي على صحيح مسلم  (2)

بايايياِن أان   -بيياب  –الطييالق  -كتيياب –جييزء ميين حييديث طويييل أخرجييه مسييلم فييي الصييحيح  (3)
ًقا إال بالني  .(1478)رقم  2/1104 –ة تاْخِييرا اْمراأاِتِه الا ياُكوُن طاالا
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م يحتاج إلى مجموعة من الخصائص والشمائل والمقومات أن كل معلال ريل  
وأصبح من الضرورة أن تتوفر في  ،التي تعينه في أداء مهمته التعليمية والتربوية

للقيام بمسؤولياتهم على الوجه  المعلمين من الخصائص والصفات ما يؤهلهم
تمسك المعلم بآداب  األكمل وحيث أن لكل مهنة خصائص وصفات فإن

جد المعلم أعظم يولن  ،المتلقيينات مهنته تجعل له تأثير قوي في نفوس وأخالقي
 .()من الشمائل والمقومات التى كان يتمتع بها النبي 

 

 أهم اخلصائص مطلقا " اإلخالص "  بل :ومنها 

وهو أن يريد  ،في الطاعة بالقصد -سبحانه  -هو إفراد الحق " واإلخالص 
أو  ،دون أي شيء آخر؛ من تصنع لمخلوق  -ه سبحان -بطاعته التقرب إلى هللا 

اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني، 
 (1).- تعالى –سوى التقرب به إلى هللا 

َ م ْخِلصًا لَّه   ﴿ :-تعالى  –قال هللا   ِإنَّك َأنَ ْلَنك ِإَلْيَك اْلِكَتاَ  ِباْلَحقِ  َفاْعب ِد َّللاَّ
ينِ  ين  اْلَخاِلا   الدِ  ِ الدِ   (.2)﴾ َأاَل َّللَّ
على الحق والصدق  هذا الكتاب مشتماللما كان  :-تعالى  (~) –قال الرازي  

والصواب أردفها بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل اإلنسان بعبادة 
بالكلية فأما  -تعالى  -هللا تعالى على سبيل اإلخالص ويتبرأ عن عبادة غير هللا 

َفاْعب ِد شتغاله بعبادة هللا تعالى على سبيل اإلخالص فهو المراد من قوله تعالى  ا

                                                

ت  القاسييم عبييد الكييريم بيين هييوازن القشيييري الشييافعي وهييي ألبييي ،2/442ة الرسييالة القشيييري (1)
 .هي465

 .( من سورة الزمر2اآلية رقم ) (2)
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َ م ْخِلصاً  ين  وأما براءته من عبادة غير هللا تعالى فهو المراد بقوله  ،َّللاَّ ِ الد  َأاَل َّللَّ
 (1).اْلَخاِلا  

 ن يقصد بعلمه وعمله وتربيتهوأ ،معلم أن يتخلق بهذه الفضيلةعلى الفواجب  
المنصب والجاه حتى تثمر  بعيدا عن الرياء والشهرة وطلب –تعالى  –وجه هللا 

ومن ثم يتمأن من غرس هذه الفضيلة  ،وتؤتي أكلها في الدنيا قبل اآلخرةدعوته 
فتثمر هذه الفضيلة الطيبة شجرة  ،والتأكيد عليها في قلوبهم ،مينفي نفوس المتعل

 ،فيسعد ويرتقيتي أكلها في المجتمع تؤ  ،وفرعها في السماء ،طيبة أصلها ثابت
والذكر الجميل فال شيء في ذلك طالما أن نيته  ،وإن حصل على الثناء الحسن

وقد عبر عن ذلك  ،وهو مستفاد من السنة المطهرة ،ابتداءا اإلخالص هلل تعالى
فأما إذا عمل العمل هلل خالصا ثم ألقى هللا له الثناو  :ابن رجب في جامعه فقال

 .ي قلو  المومنين بذلك بفضل ورحمة واستبشر بذلك لم  ضرأالحسن ف
 :إلى هذه الفضيلة في كثيير مين األحادييث منهيا ()وقد أرشد الرسول المعلم  

ِ  :قدال )) أبدي ه َرْيدَرةَ حيديث ما أخرجه مسلم في الصيحيح مين  دوَل َّللاَّ سدمعت َرس 
() َل النددا    ْقَضددى يددوم اْلِقَياَمددِة  : قددول ددٌل اْست ْشددِهَد َفددأ ِتَي ِبددِه ِإنَّ َأوَّ عليدده َرج 

َفدده  ِنَعَمدده  َفَعَرَفَهددا قددال فمددا َعِمْلددَت فيهددا قددال َقاَتْلددت  ِفيددَك حتددى اْست ْشددِهْد   قددال  َفَعرَّ
دِحَل علدى َوْجِهدِه حتدى  َزَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت أِلَْن   َقاَل َجِريٌو َفَقْد ِقيَل ث مَّ أ ِمدَر ِبدِه َفس 

َفده  ِنَعَمده  َفَعَرَفَهدا أ ْلِقَي ف دْرآَن َفدأ ِتَي ِبدِه َفَعرَّ ٌل َتَعلَّدَم اْلِعْلدَم َوَعلََّمده  َوَقدَرَأ اْلق  ي النَّاِر َوَرج 
ْرآَن قدال َكدَذْبَت َوَلِكنَّدَك  قال فما َعِمْلَت فيها قال َتَعلَّْمت  اْلِعْلَم َوَعلَّْمت ه  َوَقَرْأ   ِفيَك اْلق 

دِحَل َتَعلَّْمَت اْلِعْلَم  ْرآَن ِلي َقاَل هو َقاِرٌئ َفَقدْد ِقيدَل ث دمَّ أ ِمدَر ِبدِه َفس  ِلي َقاَل َعاِلٌم َوَقَرْأَ  اْلق 
دَع هللا عليده َوَأْعَطداأ  مدن َأْصدَناِف اْلَمداِل  دٌل َوسَّ على َوْجِهِه حتى أ ْلِقَي في النَّاِر َوَرج 

َفدده  ِنَعَمدده  َفَعَرَفَهددا قدد ال فمددا َعِمْلددَت فيهددا قددال مددا َتَرْزددت  مددن َسددِبيل  ز لِ ددِه َفددأ ِتَي ِبددِه َفَعرَّ

                                                

 .26/209التفسير الكبير للرازي  (1)
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ت ِحلُّ َأْن ي ْنَفَق فيها إال َأْنَفْقت  فيها لك قال َكَذْبَت َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلي َقاَل هو َجدَواٌ  َفَقدْد 
ِحَل على َوْجِهِه ث مَّ أ ْلِقَي في النَّارِ   (1).ِقيَل ث مَّ أ ِمَر ِبِه َفس 

فيى الغيازى والعيالم والجيواد وعقيابهم  ()  قوليه :-عدالى ت (~) –قال النووي  
تغلييييظ تحيييريم الريييياء وشيييدة  عليييى فعلهيييم ذليييك لغيييير هللا وادخيييالهم النيييار دلييييل عليييى

وفييييه أن العموميييات  وعليييى الحيييث عليييى وجيييوب االخيييالص فيييى األعميييال  ،عقوبتيييه
لك بييذلك مخلصييا وكييذ -تعييالى  -نمييا هييي لميين أراد هللا إالييواردة فييى فضييل الجهيياد 

الثنيياء علييى العلميياء وعلييى المنفقييين فييى وجييوه الخيييرات كلييه محمييول علييى ميين فعييل 
 (2).ذلك هلل تعالى مخلصا

وتعلمه لمجرد المجادلة أو  ،من ترم اْلخالص في العلم ()وحذر النبي  
وأن من كانت هذه نيته فالنار مصيره جزاءا  ،أوتصدر المجال  ،الرياء والشهرة

الذي أخرجه حديث كما جاء في ال ،وما ربك بظالم للعبيدوعقابا مستحقا  ،وفاقا
 :()جابر بن عبد هللا في السنن من حديث  -تعالى  (~) –ابن ماجه 

فهاوَ  ال و ،الِعلَم ِلت َباه وا بِه العَلماوَ  تعلَّموا ال َتخيَّروا بِه  ال و ،ت ماروا بِه السُّ
 (3).ار  النَّار  فَمن فعل ذلَك فالنَّ  ،الَمجالَ  
قدال فيده  –تعدالى  (~) –وقد وقفت على كالم رائع لإلمام أبي حامدد الر الدي  

اعلييم أن لسنسيييان فييي علميييه أربعيية أحيييوال كحالييه فيييي اقتنيياء األميييوال إذ لصييياحب " 
وحييال ادخييار لمييا اكتسييبه فيأييون بييه غنيييا عيين  ،المييال حييال اسييتفادة فيأييون مأتسييبا

وحييال بيييذل لغيييره فيأييون بييه سيييخيا  ،فيأييون منتفعييا وحييال إنفيياق علييى نفسيييهل السييؤا

                                                

ق   -بيياب  –اإلمييارة  –كتيياب  –أخرجييه مسييلم فييي الصييحيح  (1) ِة اْسييتاحا ييْمعا يايياِء واالسُّ ميين قااتاييلا ِللرِ 
 .(1905) رقم 3/1513 – الن ارا 

 .وما بعدها بتصرف يسير 13/50شرح النووي على صحيح مسلم  (2)

االنتفياع بييالعلم  –بياب  –المقدمية   -كتياب –أخرجيه ابين ماجيه فييي السينن  :حيديث صيحيح (3)
رقييييم  1/161والحيييياكم فييييي المسييييتدرك علييييى الصييييحيحين  ،(254)رقييييم  1/93والعمييييل بييييه 

 .(77)رقم  1/278وابن حبان في  صحيحه  ،(290)
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فكييذلك العلييم يقتنييى كمييا يقتنييى المييال فلييه حييال طلييب  ،متفضييال وهييو أشييرف أحوالييه
وحييييال استبصييييار وهييييو التفكيييير فييييي  ،واكتسيييياب وحييييال تحصيييييل يغنييييي عيييين السييييؤال

المحصل والتمتع به وحيال تبصيير وهيو أشيرف األحيوال فمين عليم وعميل وعليم فهيو 
يما في ملكوت السموات فإنه كالشم  تضييء لغيرهيا وهيي مضيي ة الذي يدعى عظ

والذي يعلم وال يعمل بيه كاليدفتر  ،وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب ،في نفسها
وكالمسيين الييذي يشييحذ غيييره وال يقطييع واإلبييرة  ،الييذي يفيييد غيييره وهييو خييال عيين العلييم

 (.1)هي تحترق لغيرها و  وذبالة المصباح تضيء ،التي تكسو غيرها وهي عارية
 والرفق بالمتعلم"  الشفقة"  :ومن هذأ الخصائا التى  حتاجها المعلم 

اعي ير  ،وأن يجريهم مجرى بنيه ،فواجب على المعلم أن يأون رفيقا بمن يعلمهم
ومتى  ،متى يأون التعامل بالحزم والشدة رُ د ِ قا يُ  ،محالتهم النفسية ويقدر مشاعره

السيما في زماننا ة على الدوام مضرة بالمتعلم لشدفا ،يأون التعامل بالرفق واللين
 ،لسنا بحاجة إلى جيل يخاف من ظله ويهرب من خياله نتيجة للقسوة المفرطةف

 ،واللين لي  مطلوبا كذلك على الدوام حتى ال يخرج لنا جيل ال يتحمل مس ولية
 .وال يقدر على تحمل األعباء التى تواجهه في الحياة

الذي حديث البأجمل تعبير كما في المعنى على هذا ()وقد أزد النبي  
ِ  :َقالَ  )) َأِبي ه َرْيَرَة أخرجه ابن ماجه في السنن من حديث  ول  َّللاَّ َقاَل َرس 

()  ْ(2).ِإنِ ي َأَنا َلك ْم ِمْثل  اْلَواِلِد أ َعَلْمك م 

                                                

أبييو حامييد محمييد بيين محمييد بيين محمييد بيين أحمييد  :وهييو ،1/55إحييياء علييوم الييدين للغزالييي  (1)
 .هي 505ت  الشافعي الصوفي الغز الي الطوسي النيسابوري  الطوسي

اِء  -بييياب  –الطهيييارة  –كتييياب  –أخرجيييه ابييين ماجيييه فيييي السييينن  :حيييديث صيييحيح (2) ااِلْسيييِتْنجا
يييِة  م  ْوِث واالرِ  ييياراِة والنهيييى عييين الييير  وابييين حبيييان فيييي صيييحيحه  ،(313)رقيييم  1/114 -ِباْلِحجا

 .(500)رقم  1/102في السنن الكبرى  والبيهقي ،(1431)رقم  4/279

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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يؤكد على ضرورة أن يشفق المعلم  –والمواقف كثيرة  – وهذا موقف عملى 
والذي أخرجه  ،تعلم ويرفق به كما في حديث األعرابي الذي بال في المسجدبالم

َأنَّ َأْعَراِبيًّا َباَل في  )) ه َرْيَرةَ  يَأبالبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
 ِ َ ع وأ  َوَأْهِريق وا على  ()اْلَمْسِجِد َفَثاَر إليه النا  لَيَقع وا ِبِه فقال لهم رسول َّللاَّ

ِريَن ولم ت ْبَعث وا  َبْوِلهِ  َذن وًبا من َماو  أو َسْجاًل من َماو  َفِإنََّما ب ِعْثت ْم م َيسِ 
ِرينَ   (1).م َعسِ 
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

غير تعنيف لم يأن ذلك منه عنادا وال سيما أن كان ممن يحتاج إلى است الفه 
 (2).وحسن خلقه ()بي وفيه رأفة الن

في المسند بن حنبل أحمد أخرجها اْلمام  روا ة لهذا الحديثفي وقد جاو  
ول   :قال ))أبي ه َرْيَرَة الصحابي الجليل من حديث   خل أعرابي اْلَمْسِجَد َوَرس 

 ِ َضِحَك رسول َجاِلٌ  فقال اللهم اْغِفْر لي َوِلم َحمَّد  َواَل َتْرِفْر أَلَحد  َمَعَنا فَ  ()َّللاَّ
 ِ َلَقِد اْحَتَظْرَ  َواِسعًا ث مَّ َولَّى حتى إذا كان في َناِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَشَج  :وقال ()َّللاَّ

 ِ اَلِة َوِإنَّه   :فقال ()َيب ول  َفَقاَم إليه رسول َّللاَّ ِ َوالصَّ إنما ب ِنَى هذا اْلَبْيت  ِلِذْكِر َّللاَّ
َسْجل  من َماو  َفَأْفَرَغه  عليه قال  قول األعرابي َبْعَد ان َفِقَه اَل ي َبال  فيه ث مَّ َ َعا بِ 

لَّ ولم ي َونِ ْل ولم َ ْضِر ْ أإلي ب ()َفَقاَم النبي     (3).بي هو وأمي فلم َ س 

                                                

يسييييروا وال  ()قييييول النبييييي  –بيييياب  –األدب  –كتيييياب  –أخرجييييه البخيييياري فييييي الصييييحيح  (1)
باياب  -بياب  –الطهارة  –كتاب  –ومسلم في الصحيح  ،(5777)رقم  5/2270 –تعسروا 

يلاْت فيي اْلما  ياِت إذا حاصا اسا ْسِل اْلباْوِل واغاْيِرِه مين الن جا ياِء ُوُجوِب غا ْسيِجِد واأان  اأْلاْرضا تاْطُهيُر ِباْلما
ْفِرهاا ٍة إلى حا اجا  .(284)رقم  1/236 – من غاْيِر حا

 .1/325فتح الباري البن حجر  (2)
 .(10540)رقم  2/503أخرجه أحمد في المسند  :حديث حسن (3)
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الشيفقة  :مبينا أن الشفقة من أهم وظائ  المعلم –تعالى  (~) –قال الر الي  
يقصيد إنقياذهم  ،هيو لهيم بمنزلية الواليد لوليدهو على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه 

من نار اآلخيرة وهيو أهيم مين إنقياذ الواليدين وليدهما مين نيار اليدنيا وليذلك صيار حيق 
المعليييم أعظيييم مييين حيييق الواليييدين فيييإن الواليييد سيييبب الوجيييود الحاضييير والحيييياة الفانيييية 

ى ولييوال المعليييم النسييياق مييا حصيييل ميين جهييية األب إلييي ،والمعلييم سيييبب الحييياة الباقيييية
فيإن العلمياء  :ثدم قدال ،الهالك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحيياة األخرويية الدائمية

وسالكون إليه الطريق مين اليدنيا وسينوها  -تعالى  -وأبناء اآلخرة مسافرون إلى هللا 
والترافييق فييي الطريييق بييين المسييافرين إلييى األمصييار سييبب  ،وشييهورها منييازل الطريييق

وال ضيييق ؟ فر إلييى الفيردوس األعلييى والترافييق فييي طريقييه التيواد والتحيياب فكيييف السيي
في سعادة اآلخرة فلذلك ال يأون بين أبناء اآلخرة تنازع وال سيعة فيي سيعادات اليدنيا 

 (1).فلذلك ال ينفك عن ضيق التزاحم
 

 " الدين واملتابعة "  :ومن اخلصائص اليت حيتاجها املعلم 

يِ ناييا ملتزميي   –مييا أمأنييه ذلييك  –ا بالكتيياب والسيينة فيجييب علييى المعلييم أن يأييون دا
وال ينييه عين شييىء  ،ال ييأمر بخيير إال ويأييون أول المبيادرين إلييه ،يطيابق قوليه فعلييه

 .واآليات واألحاديث الدالة على هذه المعنى كثيرة ،إال ويأون أول المبتعدين عنه
أن يقتيييدى  :فدددي بيدددان بعدددض وظدددائ  المعلدددم :-تعدددالى  (~) –قدددال الر الدددى  

فال يطلب عليى إفيادة العليم أجيرا وال  -صلوات هللا عليه وسالمه  -شرع بصاحب ال
وطلبييا للتقييرب إليييه وال يييرى  -تعييالى  -يقصييد بييه جييزاء وال شييأرا بييل يعلييم لوجييه هللا 

بيييل ييييرى الفضيييل لهيييم إذ هيييذبوا  ،لنفسيييه منييية علييييهم وإن كانيييت المنييية الزمييية علييييهم
عليييوم فيهيييا كاليييذي يعييييرك األرض بزراعييية ال -تعيييالى  -قليييوبهم ألن تتقيييرب إليييى هللا 

                                                

 .وما بعدها 1/55إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي  (1)
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لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعية صياحب األرض فكييف تقليده 
وليوال الميتعلم ميا  -تعيالى  -منة وثوابك في التعليم أكثير مين ثيواب الميتعلم عنيد هللا 

 (1).- تعالى –نلت هذا الثواب فال تطلب األجر إال من هللا 
أن يأييون المعلييم عييامال بعلمييه فييال يأييذب قولييه  :-ى تعددال (~) –وقددال أ ضددا  

فيإذا  ،فعله ألن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصيار وأربياب األبصيار أكثير
وكل من تناول شي ا وقيال للنياس ال تتنياولوه فإنيه سيم  ،خالف العمل العلم منع الرشد

لييون لييوال أنييه مهلييك سييخر النيياس بييه واتهمييوه وزاد حرصييهم علييى مييا نهييوا عنييه فيقو 
ومثييل المعلييم المرشييد ميين المسترشييدين  ،أطيييب األشييياء وألييذها لمييا كييان يسييتأثر بييه

مثل النق  من الطين والظل من العود فكييف ينيتق  الطيين بميا ال نقي  فييه ومتيى 
 (2).استوى الظل والعود أعوج

 وكأنه  قصد قول القائل  :قلت 
 فدددددداترم محددددددداورة السدددددد يه فإنهدددددددا

 

 ذام وخددددددددديم نددددددددددٌم وغدددددددددلٌّ بعدددددددددد **
 

 وإذا جريددت مدددع السدد يه كمدددا جدددرَّللا 
 

 فكالزمدددددددددا فدددددددددي جريددددددددده مدددددددددذموم **
 

 وإذا عتبددددت علددددى السدددد يه ولمتدددده
 

 فددددي مثددددل مددددا تددددأتي فأنددددت ظلددددوم **
 

 ال تنددددده عدددددن خلدددددق  وتدددددأتي مثلددددده
 

 عددددددداٌر عليدددددددك إذا فعلدددددددت عظددددددديم **
 

 ابدددددأ بنفسددددك وانههددددا عددددن غيهدددددا
 

 فدددددإذا انتهدددددت عنددددده فأندددددت حكددددديم **
 

 ت ويقتدددددَّللافهنددددام  قبددددل مددددا وعظدددد
 

 بدددددددددالعلم مندددددددددك وينفدددددددددع التعلددددددددديم **
 

 

 ومن اخلصائص اليت حيتاجها املعلم " بذل النصح للمتعلم "  

وليذا  ،يمأث مع المعلم ميا ال يمأثيه ميع والدييه (الطالب)نقر دائما بأن المتعلم  
فينبغييي علييى المعلييم أن يغتيينم هييذه الفرصيية فيقييدم النصيييحة لييه سييواءا كانييت متعلقيية 

                                                

 .1/56ن للغزالي إحياء علوم الدي (1)

 .1/58المصدر السابق  (2)
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وتقيويم  ،حاله في بيته أو ميع أصيدقائه سيعيا منيه إليى إصيالح ميا فسيدبتحصيله أو 
 .()قاصدا بذلك وجهه الكريم  ،ما اعوج قدر الطاقة واإلمأان

وقييد تعلمنييا ميين السيينة المطهييرة أن قييوام هييذا الييدين علييى بييذل النصييح ميين أجييل  
 .اإلصالح ال الفضيحة والشماتة

ْسددر   َعْصددرِ َوالْ  ﴿ فييي سييورة العصيير –تعددالى  –قددال هللا   ِإالَّ  ِإنَّ اِْلنَسدداَن َلِفددى خ 
ْبرِ  اِلَحاِ  َوَتَواَصْوْا ِباْلَحقِ  َوَتَواَصْوْا ِبالصَّ  ﴾الَِّذيَن َواَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ

وهيذا نهاييية  :معلقيا عليى هييذه السيورة الكريمية :-تعدالى  (~) –قدال ابدن القدديم  
يييياًل لغيييييره، وكمالييييه الكمييييال فييييإن الكمييييال أن يأييييون الشييييخص كيييياماًل فييييي  نفسييييه مأمِ 

وصيييالح القيييوة  ،فصيييالح القيييوة العلميييية باإليميييان ،قوتييييه العلميييية والعمليييية بإصيييالح
العملية بعمل الصالحات وتكميليه غييره بتعليميه إيياه وصيبره علييه وتوصييته بالصيبر 

 (.1)على العلم والعمل

فالنصيييحة  أعظييم مييا عبييد هللا بييه نصيييحة خلقييه :-تعددالى  (~) –وقددال ابددن تيميددة 
وحقيقتهيييا قبيييول الحيييق وإن خيييالف الهيييوى وكيييان ب يًضيييا إليييى  ،عمييياد اليييدين وقواميييه

 (2).ورد الباطل على قائله ولو كان حبيًبا ،النف 
هدذا األمدر عندد حديثده عدن وظدائ  المعلدم  –تعدالى  (~) –وقد بين الر الدى  
تبيية قبييل أن ال يييدع مين نصييح الميتعلم شييي ا وذليك بييأن يمنعيه ميين التصيدي لر  :فقدال

والتشيياغل بعلييم خفييي قبييل الفييرا  ميين الجلييى ثييم ينبهييه علييى أن الغييرض  ،اسييتحقاقها
بطليييب العليييوم القيييرب إليييى هللا تعيييالى دون الرياسييية والمباهييياة والمنافسييية ويقيييدم تقبييييح 
ذلييييك فييييي نفسييييه بأقصييييى مييييا يمأيييين فلييييي  مييييا يصييييلحه العييييالم الفيييياجر بييييأكثر ممييييا 

 (3).يفسده
 

                                                

 .1/56مفتاح دار السعادة البن القيم  (1)
 .28/603مجموع الفتاوى البن تيمية  (2)

 .1/56اإلحياء للغزالي  (3)



 عماد الدين فتحي عبد العظيمالدكتور / 

 - 48 - 

 املعلم "خماطبة املتعلمني على قدر عقوهلم"  ومن اخلصائص اليت حيتاجها 

 ،أن تتفياوت العقيول –تعيالى  –واقتضيت إرادتيه  ،-تعيالى  –شاءت حأمة هللا  
دًة َواِحدَدًة  ﴿ -تعالى  –كما قال هللا وتختلف األفهام  َوَلْو َشكَو َربَُّك َلَجَعدَل النَّداَ  أ مَّ

ِحدد ددمْ َواَل َيَ ال ددوَن م ْخَتِلِفدديَن ِإالَّ َمددن رَّ إن المقييدرة علييى "ثييم  (1)﴾ َم َربُّددَك َوِلددذاِلَك َخَلَقه 
وميين  ،تختلييف قييوة وضييعفًا ميين وسيييلة ألخيير ،إيصييال المعلومييات إلييى ذهيين الطالييب

ولييذا كييان مييين  ،اإلفصيياح والكشييف عيين مييراد المعلييم ،طريقيية الشييرح ،هييذه الوسييائل
ن ذليييك أل ،المهيييم جيييدًا أن يعيييرف المعليييم مسيييتوى طالبيييه العقلييييالمناسيييب بيييل مييين 

وتلخيصيها بميا يوافيق عقيولهم  ،يساعده في تحدييد أسيلوبه فيي عيرض الميواد العلميية
 (2)."ومداركهم
كالمددددا ن يسددددا حددددول هددددذأ الوظيفددددة  –تعددددالى  (~) –قددددال اْلمددددام الر الددددى  

أن يقتصيير بييالمتعلم علييى قييدر فهمييه فييال يلقييى إليييه مييا ال يبلغييه عقلييه "  والخاصددية
ث إليييه ُبييفليا  :ثددم قددال () اء فييي ذلييك بسيييد البشيير فينفيره أو يخييبط عليييه عقلييه اقتييد

فال ينبغيي أن يفشيي العيالم كيل ميا يعليم إليى كيل  ،الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها
ثييم أحيد هيذا إذا كيان يفهميه الميتعلم وليم يأيين أهيال لالنتفياع بيه فكييف فيميا ال يفهميه 

مييه حتييى تسييلم منييه كييل لكييل عبييد بمعيييار عقلييه وزن لييه بميييزان فه :ولييذلك قيييلقييال: 
 (3).وينتفع بك وإال وقع اإلنكار لتفاوت المعيار

والخصدددائا التدددي  حتدددال إليهدددا المعلدددم كثيدددرة متنوعدددة جددداو  بهدددا اآل دددا   
غيددر أننددي قصددد  إلددى بعضددها  ،واألحا يددث الصددحيحة النبويددة ،الكريمددة القرآنيددة

 .ألهميته في نجاح العملية التعليمية

                                                

 .( من سورة هود119) ،(118اآلية رقم ) (1)
 .وما بعدها 1/33كتاب الرسول المعلم للشيخ / عبد الفتاح أبوغدة  (2)

 .بتصرف يسير 1/57علوم الدين للغزالي  إحياء (3)
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في جامعة أم القرَّللا كان من بين مباحثها "  راسة بحثية   وقد وقفت على 
  :صفا  المعلم الجيد " أنقله بتمامه للفائدة

معرفتك أيضًا لنوعيات السلوك في المرحلة  :ال  رضل ويتوقع السلوم -1
العمرية لطالبك تتوقع بعض التصرفات فإذا حدثت لم يأن ذلك مفاج ًا بل تكون 

 .قد أعددت نفسك للتصرف السليم حيالها
ال تتصور أن كل تصرف غير مرغوب به يقوم به الطالب  :ال تهول األمر -2

 .فالمقصود به إغاظة المعلم وإفساد جو الدرس فهذه النظرة تجلب الغضب فعالً 
حاول ما أمأن إن تنظر إلى تلك السلوكيات علي أنها أخطاء فحسب وأن كثيرًا 

سبة للطالب خاصة في من السلوكيات التي تغضبنا إنما هي تصرفات طبيعية بالن
وهو نبي هللا المألم لم يتمالك نفسه  ()موسي ف ،المرحلة االبتدائية والمتوسطة

مع معلمه الخضر فكرر السؤال عن أسباب ما يفعله الخضر من أمور رغم أنه قد 
 .وعد أال يسأله ورغم تنبيه الخضر له بعد كل سؤال

وأحيانًا لالنتقام مظنة الظلم الغضب غالبًا ما يدعو للعقاب  :إ ام والظلم -3 
ثر نفسي للطالب فهو معصية هلل ألظلم فباإلضافة إلي ما يسببه من فاحذر ا

 .وظلمات يوم القيامة

ففي كل  ،ال نكن مثاليين : حسن التعامل مع مثيري المشازل من الطال  -4
إعاقة عملية التدري  بشأل أو فصل يوجد طالب أو أكثر يسببون إثارة المشاكل و 

بآخر هناك بعض األساليب للتغلب علي هذه المشألة أو التخفيف منها تأمل 
 -:معي الجوانب التالية

للملل بالدخول  بالحيوية والنشاط حتى ال تسمح اجعل فصلك ممتل اً  :منها  
  .إلي نفوس الطالب
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المشاكل وقم  رةابحث دائمًا عن السبب الذي يدعو الطالب إلثا :ومنها 
 ،ب طالب آخر قم بالتفريق بينهماقد يأون السبب وجوده بجانبإزالتها ما أمأن ف

تعامل مع ف ،قد يأون التعبير عن تضايقه من شيء معين أو جلب االنتباه إليهو 
  .كل سبب بما يناسبه

اجعل ذلك الطالب في قمة الفصل حتى يأون تحت نظرك وبالقرب  :ومنها 
كل مشألة يثيرها الطالب تحتاج إلي أن توقف الدرس ونعالجها لي   :ومنها منك.

فمن التصرفات ما يأون مجرد النظر إلي الطالب أو المرور بجانبه والتربيت علي 
  .كتفه كافيا إلنهائه دون أن يشعر اآلخرون 

وال  ،من أكثر ما يسبب هذه المشاكل فرا  الطالب فاشغل الطالب :ومنها 
 .ط بالتدري يأفي أن تنشغل أنت فق

ال تحاول  ال تكن أنت المصدر الوحيد للتعلم في الفصل :يدير فصله بفاعلية -5
بل اعمل علي جعل الطالب يستفيد  ،دائمًا أن يأون أنشطة التعلم متركزة حولك

ويقوم بالعمل هم بأقل جهد منك حيث ينحصر دورك في  ،بعضهم من بعض
ب علي طرح األس لة علي زمالئهم وعود الطال ،اإلشراف وتسهيل عمليات التعلم

 .وعلي االستنتاج وعدم انتظار المعلومة تأتيهم جاهزة
يجد كثير من المعلمين  :كن عا ال في توزيع أنشطة التعلم علي الطال  -6

أنفسهم دون شعور في كثير من األحيان يركزون أنشطتهم علي مجموعة قليلة من 
ون وقد يأ .أو يهملون بقية الفصلويغفلون  ،الطالب في الفصل وهم المتميزون 

تعطي الدرس حيوية،   ن االقتصار علي هذه الف ةإ :لديهم مسو  لذلك وهو قولهم
ولو تركناها وأشركنا جميع الفصل بما فيهم الطلبة الضعاف لكان الدرس بطي ا 

وهذا بالتأكيد لي  بمسو  صحيح فالدرس لي  للجيدين فقط بل  ،ودون حيوية
نه الكل مع مراعاة الفروق الفردية وما يناله الفصل بمجموعة يجب أن يستفيد م
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يفوق ما قد يعتري عملية التدري  من بطء أو  عند اشتراكه في أنشطة الفصل
 فتور.
فنحن في عصر التفجر  :  علم الطال  الرجوع إلي مصا ر المعلوما  -7

لغريب وا ،المعرفي ولي  من المعقول أن نطلب من الطالب حفظ كل المعلومات
أننا نطلب منهم أن يحفظوا معلومات لو س ل عنها من يحمل مؤهاًل علميًا عاليًا 

وإنما ال  ،قرب مرجع علمي للحصول عليهاغضاضة في الرجوع إلي أ  لما وجد
نكتفي من الطالب بأن يعرف مأان وجود المعلومة وكيف يستخرجها دون أن 

االختبار وبالتأكيد هذا ال ينطبق  نشغله بالحفظ الذي ينتهي مفعوله غالبا بانتهاء
لكن لو طبقنا هذه  ،علي كل المعلومات فهناك قدر منها البد للطالب من حفظه

فيتخرج الكثير من طالبنا وهو ال  ،القاعدة لخففنا الكثير من اإلجهاد عن الطالب
فتعلم  ،المراجع في حقول المعرفة األساسية وال كيف يستخدمها  يعرف أمهات

يقة الحصول علي المعلومات بسرعة ومن مصادرها المعتمدة تفتح له الطالب طر 
 .ومتجددة  قنوات إمداد عملية مستمرة التدفق

فهناك سؤال يأاد ال يأون له أي فائدة ومع ذلك يسأله  :ل هذا السوالال  سأ -8
 هو هل فهمتم ؟؟   كثير من المعلمين ويعتمدون علي إجابته ذلك السؤال

"نعم " ألن غالب ما   أل هذا السؤال فالمرجح أن اإلجابة ستكون فالمعلم عندما يس
يجيب علي هذا السؤال هم الطلبة المتميزون ألن من لم يفهم يستحي غالبا أن 

 التي يتوقعها المعلم هي نعم  ألنه يعرف أن اإلجابة  )ال(  يجيب بي
ه لب قد يظن أنن الطافتظن أنه أقل قوة من زمالئه ثم إيجيب بالنفي   ألن :وثانياً 

والواجب  ،لسؤال لي  له فائدة بل قد يأون خادعاً فهم وهو لم يفهم فلذلك لم يأن ل
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علي المعلم أن يتوصل إلى إجابة هذا السؤال دون أن يطرحه وذلك عن طريق 
 (1).التطبيقات التي يقي  بها مدي فهم الطالب واستيعابهم للمادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الرابع

 
َ
 ت

ُ
ائِل

َ
س

َ
ةو

َّ
وِي

َ
ب
َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُ
ة مِن الس

َّ
لِيمِي

ْ
 ع

 مناذج وتعليقات

شتى في سببا رئيسا من أسباب النجاح يمثل التجديد أن  سبق أن ذكر  
التي  فهو من أعظم المجاالت –تعالى  –مجال الدعوة إلى هللا  السيماالمجاالت 

                                                

دراسة بحثية عن صفات المعلم الجيد وهي منشيورة عليى موقيع جامعية أم القيرى عليى شييأة  (1)
 .المعلومات الدولية
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بتكار الوا ،تجديد في أساليب الطرحالو  ،في الوسائلإلى التنوع  تحتاج في عرضها
إلى ولذا صارت الحاجة ماسة  ،المتعلم والمتلقيفي كيفية العرض للوصول إلى 

في الوسائل التعليمية والتربوية الحديثة واستخدام  ،وابتكار الطرق  ،تحديث األداء
ولذا كان من الواجب  ،وتبليغ علوم الدين إلى كل اآلفاق ،ناسإيصال الدين لل

فيبتكر من الوسائل  وفكره  هل عقلمِ عْ أن يُ  م الناس على العالم أو من يتصدر لتعلي
هللا في  هميحببو  ،يجمع بها قلوب الناس على دين هللاويبدع من األساليب ما 

وال  ،طالما أن هذه الوسائل ال تتعارض مع شرع هللايعلمهم بها دينهم و  ،ورسوله
 .()تتصادم مع هدي وسنة رسول هللا 

 

 ()ل اهلل وسائل تعليمية يف حديث رسو 

 ،إن الوسائل التعليمية كثيرة متنوعة لمن يتأمل في السنة النبوية المطهرة 
ما يؤكد على إظهار جوانب العظمة في سنة رسول  ،وسأكتفي بذكر بعض منها

وحرصه على تبليغ ما أنزل عليه  ()وإبراز شخصية الرسول المعلم  ،()هللا 
 .الطرق والوسائل الموصلة إلى ذلكمعتمدا على كافة  –تعالى  –من عند هللا 

 حتريك الرأس لإلعراض واإلشاحة :ومن هذه الوسائل 

وجدت أن هذه الوسيلة  –قدر استطاعتي  –وعندما بحثت في السنة المطهرة  
 ،وأهداف مختلفة ،ألغراض متعددة ()الحركية قد استخدمها النبي التعليمية 

ب مع السياق ما يعطى في مرة وبما يتماشى ويتناس ،تتنوع على حسب الموقف
 .فائدة جديدة

 

 :ومن هذه األغراض 

 الحياو :أوال  
حديث أم المؤمنين ما أخرجه البخاري في الصحيح من ويدل على ذلك  

ةا  َكْيَف َأْغَتِسل  من  ()َأنَّ اْمَرَأًة من اأْلَْنَصاِر قالت ِللنَِّبيِ   ()عااِئشا
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ِذي ِفْرَصًة م مَ  ِئي َثاَلًثا ث مَّ ِإنَّ النبياْلَمِحيِض قال خ  َكًة َفَتَوضَّ اْسَتْحَيا  () سَّ
ِئي بها َفَأَخْذت َها َفَجَذْبت َها َفَأْخَبْرت َها ِبَما ي ِريد  النبي  َفَأْعَرَض ِبَوْجِهِه أو قال َتَوضَّ

().(1) 
فالصحابية الجليلة كما ورد في روايات أخرى وهي أسماء بنت يزيد بن  

فسألت عن ولم يمنعها الحياء أن تتفقه في دينها  ،()لى النبي السأن قدمت ع
غير أنها أردات مزيدا من التفصيل  ()كيفية التطهر من الحيض فأخبرها النبي 

ر  أَوَكْيَف  :قالت :أن قال كما في رواية مسلم ردا عليهاإال  ()فما كان منه  َتَطهَّ
ِريَن  :فقال؟ بها  ِ َتَطهَّ ْبَحاَن َّللاَّ بدا من وفي الرواية التى معنا لم يجد  (2).بهاس 

وهي تحريك رأسه التحول عن صريح العبارة والتعبير باللفظ إلى وسيلة تعليمية 
 .معرضا لشدة حياءه

شاره في األمور وفيه االكتفاء بالتعريض واإل :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  
ع كونها لم تفهمه أوال ألن وإنما كرره م ،وتكرير الجواب إلفهام السائل ،المستهجنة

الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توض ي أي في المحل الذي 
يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال 

 3.ذلك عنه فتولت تعليمها ()وفهمت عائشة 
 

 والتنبيه التعجل :ثانيا 

                                                

ْسيِل اْلماِحييضِ  -بياب  –الحيض  –كتاب  –أخرجه البخاري في الصحيح  (1) رقيم  1/119 – غا
(309). 

رقيييم  1/261 -بييياب –الحييييض  –كتييياب  –لصيييحيح جيييزء مييين حيييديث أخرجيييه مسيييلم فيييي ا (2)
(332). 

 .1/416فتح الباري البن حجر  (3)
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ُعْقباةا بن حديث بخاري في الصحيح من ما أخرجه الويدل على هذا المعنى  
اِرِث  َما فذكر ِللنَِّبيِ   ))اْلحا  ()َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَ اَو َجاَوْ  َفَ َعَمْت أنها َأْرَضَعْته 

َم النبي  وقد كانت َتْحَته  اْبَنة  أبي  ،قال َكْيَف وقد ِقيلَ  ()َفَأْعَرَض عنه َوَتَبسَّ
 (1)ِإَها   التَِّميِمي ِ 

ْقَبة بن اْلَحاِرِث َتَ وََّل أن  :في الصحيحالبخاري رواية أخرى أخرجها  وفي  ع 
قد َأْرَضْعت ك َما َفَذَزْر    :َفَجاَوْ  َأَمٌة َسْوَ او  فقالت :أ مَّ  حيى ِبْنَت أبي ِإَها   قال

ْيت  َفَذَزْر   ذلك له قال :َفَأْعَرَض َعنِ ي قال  ()ذلك ِللنَِّبيِ   ْيَف وقد َوكَ  :َفَتَنحَّ
 (2).َزَعَمْت َأْن قد َأْرَضَعْتك َما َفَنَهاأ  عنها

قد تزوج بنت أبي إهاب ثم جاءت  ))فالحديث يوضح أن عقبة بن الحارث  
فذكر ذلك للنبي  ،التفريق بينهما أولىفوعليه  ،إليه أخرى تزعم أنها أرضعتهما

()  فأعرض عنه وكما هو ظاهر من سياق الحديث أن إعراضه() تعجبا، 
والرسول الكريم يعرض عنه تعجبا من إلحاح  ،وأخذ الرجل يأرر عليه الكالم

 .الرجل وتنبيها له على البعد عن الشبهات
عراض المفتي ليتنبه إ وفي الحديث جواز  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

 (3).المستفتي على أن الحأم فيما سأله الكف عنه
 

 والكراهية الرضل :ثالثا 

                                                

ييب هااِت  -بيياب  –البيييوع  -كتيياب –أخرجييه البخيياري فييي الصييحيح (1) رقييم  2/724 –تاْفِسيييِر اْلُمشا
  .(1011)رقم  1/253وابن الجارود في المنتقى  ،(1974)

رقيم  2/941 –شيهادة النسياء  –بياب  –دات الشيها -كتياب –أخرجه البخياري فيي الصيحيح  (2)
(2516). 

 .5/269فتح الباري البن حجر  (3)
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ام عن ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق المعنى ى هذا ويدل عل  ِهشا
ْوَن ِبَهَداَ اه ْم يوم َعاِئَشَة قالت َعاِئَشة   :قال أبيه َفاْجَتَمَع  :كان النا  َيَتَحرَّ

ْلنَ  ْوَن ِبَهَداَ اه ْم يوم :َصَواِحِبي إلى أ مِ  َسَلَمَة َفق    ا أ مَّ َسَلَمَة وهللا ِإنَّ النا  َيَتَحرَّ
ِ  ،َعاِئَشةَ  وَل َّللاَّ أ  َعاِئَشة  َفم ِري َرس  َأْن َ ْأم َر النا   ()َوِإنَّا ن ِريد  اْلَخْيَر كما ت ِريد 

ِبيِ   َأْن ي ْهد وا إليه حيثما ما كان أو حيثما ما َ اَر قالت َفَذَزَرْ  ذلك أ مُّ َسَلَمَة ِللنَّ
() فلما كان  ،   له ذلك َفَأْعَرَض َعنِ يَفَأْعَرَض َعنِ ي فلما َعاَ  إلي َذَزرْ  :قالت

ال ت ْوِذيِني في َعاِئَشَة فإنه وهللا ما َنَ َل  :في الثَّاِلَثِة َذَزْر   له فقال  ا أ مَّ َسَلَمةَ 
 (1).َعَليَّ اْلَوْحي  وأنا في ِلَحاِف اْمَرَأة  ِمْنك نَّ َغْيِرَها

عائشة بالهدايا الناس يوم من تحري  ()غضب بين أزواج النبي  :قلت 
الرسول على غيرتهن الضرائر و  تناف  ومع  ،لها ()شدة حب النبي لعلمهم ب

() م والشأوى إليه  ،م لهلفرط محبته وما حصل من أمهات المؤمنين من التبر 
كان حرًصا منهن على االستكثار من الخير ال حسًدا وحقدًا أو بغًضا لعائشة 

عة ومع  ،لتتكلم في هذا األمر ()فوقع االختيار على أم سلمة  ،() سا
آثر  ()وسائر أزوجه  ()ومراعاته لمشاعر أم سلمة  ()حلم النبي 

اإلعراض عن تذمِ رها مرًة تلو األخرى والصدِ  عن جوابها مباشرة لتفهم  ()النبي 
عن  ()فعدل النبي  ،قبل أن يصر ح به ()من هذا الموقف حب ه لعائشة 

تخدم وسيلة أخرى وهي اإلعراض بوجهه عن زوجه أم سلمة التعبير باللفظ واس
ويدل عليه  ،وبيان أنها أغضبته بتكرار الحديث في هذا الشأن ،علها تفهم ما يريد

 ."ت ْوِذيِني في َعاِئَشةَ  اَل قوله "

                                                

 ()فضيل عائشية  –بياب  –فضيائل الصيحابة  -كتياب –أخرجه البخاري في الصحيح  (1)
فضيل  –بياب  –فضائل الصحابة  –كتاب  –ومسلم في الصحيح  ،(3564)رقم  3/1376

 .(2441)رقم  4/1891عائشة 
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ما أخرجه البخاري  :ومما يدل على تحريك الرأ  باْلعراض لررض الكراهية 
ِ  :قال ))راةا ُهرايْ حديث أبي في الصحيح من  وَل َّللاَّ ٌل من َأْسَلَم َرس   ()أتى َرج 

ِ ِإنَّ اآلخر قد َزَنى َ ْعِني َنْفَسه   :وهو في اْلَمْسِجِد َفَناَ اأ  فقال وَل َّللاَّ  ا َرس 
ى ِلِشقِ  َوْجِهِه الذي َأْعَرَض ِقَبَله  فقال ِ ِإنَّ اآلخر  :َفَأْعَرَض عنه َفَتَنحَّ وَل َّللاَّ  ا َرس 

ى ِلِشقِ  َوْجِهِه الذي َأْعَرَض ِقَبَله  فقال له ذلك َفَأْعَرَض قد  َزَنى َفَأْعَرَض عنه َفَتَنحَّ
ى له الرَّاِبَعَة فلما َشِهَد على َنْفِسِه َأْرَبَع َشَهاَ ا   َ َعاأ  فقال هل ِبَك  :عنه َفَتَنحَّ

ن وٌن  م وأ   ()فقال النبي  ،اَل  :قال؟ ج   (1).اْذَهب وا ِبِه َفاْرج 
مقرا ومعترفا  ()أن الرجل الذي جاء إلى النبي   ظهر من خالل الروا ا  

فشهد على نفسه أنه  ،"األسلميبوقوعه في الزنا هو الصحابي "ماعز بن مالك 
غضبا من  ()أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول هللا 

هية من إقراره وقد ستر هللا وكرا  ،قوله بالزنى ولعله لم يأن كذلك ولم يستوجب حدا
 .فكان العدول عن اللفظية إلى هذه الوسيلة التعليمية لهذا الغرض ،عليه
من أقر بأمر محتمل إعراض اإلمام عوفيه  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

 (2).إلقامة الحد الحتمال أن يفسره بما ال يوجب حدا أو يرجع
أن يتوب  وقع في مثل قضيته ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن :أ ضاقال و  

ويستر نفسه وال يذكر ذلك ألحد كما أشار به أبو بأر وعمر  -تعالى  -إلى هللا 
 ،ماموأن من اطلع على ذلك يستر عليه وال يفضحه وال يرفعه إلى اإل ،على ماعز
هذا كله في غير المجاهر فاما إذا كان متظاهرا  :بن العربياوقال  :ثم قال

 (3).فاني أحب مأاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيرهبالفاحشة مجاهرا 
                                                

إذا قيال اِلْمراأاِتيِه وهيو ُمْكيراهأ هيذه  -بياب  –الطيالق  –كتياب  –خاري فيي الصيحيح أخرجه الب (1)
ْيءا عليه  .(4970)رقم  5/2020 – ُأْخِتي فال شا

 125فتح الباري البن حجر  (2)

 ..وما بعدها 12/124فتح الباري البن حجر  (3)
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وقد ذكر  ،في كتابه "تأويل مختلف الحديث" :-تعالى  (~) –قال ابن قتيبة  
بحمد  -إنه لي  هاهنا  :ونحن نقول :حديثين يوهم ظاهرهما التناقض والتعارض

 أربع مرات ماعز عن ()وال تناقض ألن إعراض النبي  ،اختالف -هللا تعالى 
ال  ،عليه - تعالى –إلقراره على نفسه بالزنا وهتكه ستر هللا  ،إنما كان كراهية منه

ويعلم أصحيح هو  ،وأراد أيضا أن يستبرئ أمره ،أن يقر عنده أربع مرات ألنه أراد
ولو وافق ذلك مرتين أو ثالثا  ،استبرائه أربع مرات ة ؟ فوافق ما أراد منن  أم به جِ 

 (1.)فيه بينة تلزم أو خمسا أو ستا ما كان
 

 التحذير :رابعا 
َعِديِ  بن  حديثما أخرجه البخاري في الصحيح من ويدل على هذا المعنى  
ِ  ))َحاِتم   اتَّق وا النَّاَر ث مَّ  :النَّاَر َفَأْعَرَض َوَأَشاَح ث مَّ قال ()قال َذَزَر رسول َّللاَّ

ا َيْنظ ر  ِإَلْيَها ث مَّ قال اتَّق وا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِ  َتْمَرة  َأْعَرَض َوَأَشاَح حتى َظَننَّا َأنَّه  َكَأنَّمَ 
َبة   قد ذكر  ()فالمتأمل لهذا الحديث يجد أن النبي  (2).َفَمْن لم َ ِجْد َفِبَكِلَمة  َطيِ 

فعمد إلى وسيلة اإلعراض واإلشاحة  ،وقصد أن يحذرهم منها ،النار أمام أصحابه
الحديث عن اتقاء النار باالعمال الصالحة التى تبعدهم  بوجهه حتى قبل أن يبدأ

علما منه بأنها أبلغ في  ،فهو عند هللا عظيم ،عنها ولو بالقليل من وجهة نظرهم
 .وأسرع في إيصال المعنى المراد ،التأثير
عرض وأشاح بشين معجمة وحاء مهملة أ ثم  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

المشيح الحذر والجاد في األمر والمقبل في  :فراووقال ال ،أي أظهر الحذر منها
ا أو جد خطابه فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأنه ينظر إليه

                                                

مييد عبييد هللا بيين عبييد أبييو مح :وهييو ،ومييا بعييدها 1/190تأويييل مختلييف الحييديث البيين قتيبيية  (1)
 .هي276ت  المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

مييين نيييوق  الحسييياب  –بييياب  –الرقييياق  -كتييياب  –الحيييديث أخرجيييه البخييياري فيييي الصيييحيح  (2)
ثِ  عليى  –باب  –الزكاة  -كتاب –( مسلم في الصحيح 6174)رقم  5/2395 –عذب  اْلحا

لاييْو ِبِشييقِ  تاْمييراةٍ  قاِة وا ييدا ييةٍ  الص  ِلما ييابأ ميين الن ييارِ أو كا ييا ِحجا  ،(1016)رقييم  2/704 –  طايِ باييٍة واأان ها
 .(666)رقم  2/440وابن حبان في صحيحه 
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عرض عن النار أ صحابه في خطابه بعد أن أقبل على أعلى الوصية باتقائها أو 
وقيل صرف وجهه  ،شاح صد وانكم أبن التين أن معنى اوحأى  ،لما ذكرها
األول أوجه ألنه قد حصل من قوله و  :ثم قال ابن حجر ،ن تنالهأ كالخائف

 (1).عرضأ 
بالشين المعجمة والحاء المهملة أي أعرض  :أشاح :-تعالى  (~) -وقال العيني

وقال الخطابي أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر منه الكاره له كأنه 
() 2.يراها ويحذر وهج سعيرها فنحى وجهه منها 
 

 خفق الرأس أو نكس الرأس أو طأطأة الرأس :من الوسائل التعليمية كذلكو 

خفيق برأسيه والخفق يدل على الكثيير مين المعياني فيي لغية العيرب ومنهيا يقيال:  
  نكي  رأسيه أماليه :وكدذلك ،(3).وقيل هو إذا نعي  نعسية ثيم تنبيه ،من النعاس أماله

عين الشيييء  وطأطيأ ،هطأطيأ الشييء خفضي :وكدذلك ،(4).والنياك  المطيأطىء رأسيه
 (5).وكل ما حط فقد طؤطىء وقد تطأطأ إذا خفض رأسه ،خفض رأسه عنه

 :وقد ور   هذأ الوسيلة في السنة النبوية المطهرة ألغراض متعد ة منها 
 بيان شدة األمر وثقله  :أوال 

                                                

شييرح النييووي علييى  :وينظيير أيضييا تكرمييا ،بتصييرف يسييير 11/405فييتح البيياري البيين حجيير  (1)
 .1/443وكشف المشأل  ،7/101صحيح مسلم 

 .22/113عمدة القاري للعيني  (2)

محمد بن مأيرم بين عليي أبيو الفضيل جميال اليدين  :وهو ،80/ 1البن منظور  لسان العرب (3)
 .هي 711ت . ابن منظور األنصاري 

 6/261المصدر السابق  (4)
 .1/113المصدر السابق  (5)
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ةا بيين حدديث مدا أخرجده مسدلم فدي الصدحيح مدن ويددل علدى هدذا المعندى   ُعبايادا
يياِمِت  إذا أ ْنددِ َل عليدده اْلددَوْحي  َنَكددَ  َرْأَسدده  َوَنَكددَ   ()زددان النبددي  :قييال ))الص 

 (1).َأْصَحاب ه  رؤوسهم فلما أ ْتِلَي عنه َرَفَع َرْأَسه  
أن القييرآن العظيييم ثقيييل فييي أوامييره ونواهيييه؛ فييال يطيقهييا إال ميين هييداه هللا وبمييا  

فيييأبين أن  رض والجبيييالوإال فيييإن تكاليفيييه ثقليييت عليييى السيييموات واأل ،ووفقيييه وأعانيييه
حتيى تعترييه  ()وكيان حيال تنزليه شيديد الوطيأة عليى النبيي  ،يحملنها وأشفقن منها

ثبته وأعانه عليى تلقييه عنيه، وتبليغيه  -تعالى  -أحوال ال يطيقها البشر لوال أن هللا 
فييينك  رأسييه الكييريم  ،ال يييتكلم ويبييين كييم أن الييوحي عليييه شييديد ()فكييان  ،للنيياس

ورسييخ فييي  ،اسييتقر فييي نفوسييهم ()الصييحابة هييذا األميير ميين النبييي  فييإذا مييا رأى
فكييان لهييذه  ،وحفظييوا ليه منزلتييه ومأانتييه ،قليوبهم وعقييولهم هييذا األميير فعلميوا لييه قييدره

 .الوسيلة الحركية من عظيم األثر في النفوس ما لي  للتعبير اللفظي
 الهم والفكر :ثانيا 
حييديث مسييلم فيي صييحيحهما ميين ميا أخرجييه البخيياري و وييدل علييى هييذا المعنييى  
ناييازاٍة فييي باِقيييِع اْلغاْرقاييِد فاأاتااناييا النبييي  :قييال ))ابددن أبددي طالددل َعِلددي     ()كنييا فييي جا

مدا ِمدْنك ْم  :َفَقَعَد َوَقَعْدَنا َحْوَله  َوَمَعه  ِمْخَصَرٌة َفدَنكََّ  َفَجَعدَل َيْنك دت  ِبِمْخَصدَرِتِه ث دمَّ قدال
ِتددَل مددن َأَحددد  مددا مددن َنْفدد   مَ  ِتددَل َمَكان َهددا مددن اْلَجنَّددِة َوالنَّدداِر َوِإالَّ قددد ك  ْنف وَسددة  إال ك 
ددلٌ  ِ َأَفدداَل َنتَِّكددل  علددى ِكَتاِبَنددا َوَنددَدع  اْلَعَمددَل  :َشددِقيًَّة أو َسددِعيَدًة فقددال َرج  ددوَل َّللاَّ  ؟ ددا َرس 

دَعاَ ِة َفَسَيِصدير  إلدى َعَمدِل َأْهدِل  دَعاَ ةِ َفَمْن كان ِمنَّدا مدن َأْهدِل السَّ َوَأمَّدا مدن كدان  ،السَّ
ددَقاَوةِ  ددَقاَوِة َفَسَيِصددير  إلددى َعَمددِل َأْهددِل الشَّ ددَعاَ ِة  :قددال  ِمنَّددا مددن َأْهددِل الشَّ ددا َأْهددل  السَّ َأمَّ

                                                

ِق النبيي  -بياب  –الفضيائل  –كتاب  –أخرجه مسلم في الصحيح  (1) يرا ِحيينا  ()عا فيي اْلبايْرِد وا
 .(2335)رقم  4/1817 – ياْأِتيِه اْلواْحيُ 
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َعاَ ةِ  وَن ِلَعَمِل السَّ ر  َقاَوِة ث دمَّ َقدَرأَ  ،َفي َيسَّ وَن ِلَعَمِل الشَّ ر  َقاَوِة َفي َيسَّ ا َأْهل  الشَّ دا فَ ) :َوَأمَّ َأمَّ
 (1).اآْلَ ةَ  (من َأْعَطى َواتََّقى

فييي جنييازة فجليي  يييذكر النيياس ويعظهييم بمييا يلييي قلييوبهم إمييا  ()كييان النبييي   
 ،بترغيب في خير وإما بترهيب من شر، فينك  رأسيه وجعيل ينكيت بيالعود كيالمهموم

معلمييا السيينة فييي ذلييك أال يأييون الييواعظ فييي هييذا الموقييف خطيبييا فييي النيياس  برفييع 
لي ال تتخيذ المقيابر منيابر  ،ما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطبو  ،صوت

فكيان التعبيير الحركيي بطأطيأة  ،بل جل  جلسة هادئة يبدو عليه أثر الحزن والتفكر
الرأس وخفقه عامال مساعدا ومؤثرا في وصيول الموعظية التيى جياءت بعيد ذليك إليى 

 .شغاف القلوب
ض رأسييه وطأطييأ بييه إلييى األرض علييى أي خفيي :-تعددالى  (~) –قددال العينددي  

 (2).هي ة المهموم المفكر
ي خفيييض رأسيييه وطأطيييأ إليييى االرض عليييى أ :-تعدددالى  (~) –وقدددال الندددووي  

ي يخييط أهي يية المهمييوم وقولييه ينكييت بفييتح الييياء وضييم الكيياف وآخييره تيياء مثنيياة فييوق 
 (3).بها خطا يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم

 عن الشيو وعدم الرغبة فيهاْلعراض  :ثالثا 

                                                

ْبيييِر  -بييياب  –الجنيييائز  -كتييياب –أخرجيييه البخييياري فيييي الصيييحيح  (1) ِث ِعْنيييدا اْلقا يييدِ  يييِة اْلُمحا ماْوِعظا
ْولاييهُ  اِبِه حا ُقُعييوِد أاْصييحا  –القييدر  –كتيياب  –ومسييلم فييي الصييحيح  (،1296)رقييم  1/458 – وا

ِكتااباي -بياب  ييِه وا ِمييِ  فييي باْطيِن ُأمِ  ْيِفي يِة الخلييق اآْلدا ِتِه كا ادا ييعا سا ِتِه وا يقااوا شا ِلييِه وا ِليِه واعاما  –ِة ِرْزِقييِه واأاجا
 .( وما بعدها من سورة الليل5واآلية رقم ) ،(2674)رقم  4/2039

محميود بين أحمييد  أبيو محميد بيدر اليدين العينيي الحنفيي :وهيو ،8/188عميدة القياري للعينيي  (2)
 .هي855ت  .بن موسي بن أحمد الحافظ المحدث المؤرخ

 .16/195شرح النووي على صحيح مسلم  (3)
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يْهِل بيين حيديث ميا أخرجيه البخياري فيي الصيحيح مين وييدل عليى هيذا المعنيى   سا
ْعٍد  ِ  ))سا دوَل َّللاَّ ِ ِجْئدت  أِلََهدَل لدك  :فقالدت ()َأنَّ اْمَرَأًة َجداَوْ  َرس  دوَل َّللاَّ  دا َرس 

 ِ َبه  ث دمَّ َطْأَطدَأ َرْأَسده  فلمدا َفَصعََّد النََّظَر إِ  ()َنْفِسي َفَنَظَر ِإَلْيَها رسول َّللاَّ َلْيَها َوَصوَّ
ٌل من َأْصدَحاِبِه فقدال دوَل  :َرَأْ  اْلَمْرَأة  َأنَّه  لم َ ْقِض فيها شيئا َجَلَسْت َفَقاَم َرج   دا َرس 

ْجِنيَها ِ إن لم َ ك ْن لك بها َحاَجٌة َفَ وِ  اَل وهللا  :هل ِعْنَدَم مدن َشدْيو  فقدال :فقال ،َّللاَّ
اَل  :قال اْذَهْل إلى َأْهِلَك َفداْنظ ْر هدل َتِجدد  شديئا َفدَذَهَل ث دمَّ َرَجدَع فقدال ،وَل َّللاَِّ  ا َرس  

ِ ما َوَجْد   شيئا قال اْنظ ْر َوَلْو َخاَتًما من َحِديد   وَل َّللاَّ  (1).وهللا  ا َرس 

فنظر إليها وفيه دليل  ()يوضح الحديث أن المرأة جاءت تهب نفسها للنبي  
على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته فكان  :-تعالى  (~) –ل ابن حجر قاكما 

ويحتمل أن يأون  ،ما لي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة :معنى الحديث
لم يرد التزويج وتكون فائدته احتمال أنها  هجواز النظر مطلقا من خصائصه وأن

 ،(2).عنده من النساء تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حين ذ عن زيادة على من
 ،المفهم ()ولكنه بعدما صعد النظر طأطأ رأسه وخفضه فكان هذا جواب النبي 

والوسيلة التعليمية الحركية التي استغنى بها عن اللفظ الذي قد يتسبب له في 
ويظهر من خالل الرويات  ،وللمرأة كذلك بمراعاة مشاعرها ،الحرج بالمنع والرفض

أنه يستحب لمن طلبت منه حاجه ال  وُعِلم من الحديث  ،أنها فهمت هذا الجواب
يمأنه قضاةها أن يسأت سأوتًا يفهم السائل منه ذلك وال يخجله بالمنع، إال إذا لم 

عند  –تعالى  (~) –، وهذا ما ذكره العيني حصل الفهم إال بصريح المنع فيصرحي
ت إليه حاجته أنه يستحب لمن طلب :فقال :ذكره للدروس المستفادة من الحديث

                                                

القييراءة  –بيياب  –فضييائل القييرآن   -كتيياب –جييزء ميين حييديث أخرجييه البخيياري فييي الصييحيح  (1)
 .(4742)رقم  4/1920 –عن ظهر قلب 

 .9/198فتح الباري البن حجر  (2)
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وهو ال يريد أن يقضيها أن ال يخجل الطالب بسرعة المنع بل يسأت سأوتا يفهم 
 (1).السائل ذلك منه أللهم إال  إذا لم يفهم السائل ذلك إال  بصريح المنع

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  
لب وفهمت من السأوت عدم الرغبة لكنها لما لم ألنها لم تبالغ في االلحاح في الط

ما حياء من مواجهتها بالرد إ ()تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج وسأوته 
من العذراء  شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء ()وكان 

 (2).ما تفكرا في جواب يناسب المقامإو  ،ما انتظارا للوحيإو  ،في خدرها

                                                

 .12/142عمدة القاري للعيني  (1)

 .وما بعدها 9/206فتح الباري البن حجر  (2)
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 شخوص البصر :ائل التعليمية في السنة البنوية المطهرةومن الوس
يقال و  ،ارتفعأي شخص بالفتح شخوصا و  :-تعالى  (~) –قال ابن منظور  

و شخص بصر فالن  ،شخص الرجل بصره فشخص البصر نفسه إذا سما وطمح
 (1).فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل ال يطرف

أو  ،ا الداللة على أمر جللوهذا الشخوص وسيلة تعليمية يقصد بها فاعله 
  .اإلنزعاج لحدوث شيء

ةية من أهم عملي ات العين: البصر،"و    ويراُد بما يرادفه وهو الن ظر، والرُّ
فالبصر هو إدراك العين، ويطلق على القوة  ،والمالحظة، واالطِ الع ،والمشاهدة

إدراك أشباح الباصرة، وهو قوة ُمرت بة في العصبين المجوفين، التي من شأِنها 
ةية ؛الصور، بانعأاس الضوء فيها راد في القرآن مع وقد  ،إذ البصر هو حاسة الرُّ وا

ليدل  على العلم القوي المضاهي  ؛" موضًعا274ما يتعلق به من العملي ات في "
ةية، فيقال: بصر بالشيء: علمه عن عيان، فهو بصير به.  إلدراك الرُّ

شدة ما ترى من األهوال  بصر منومن صفات البصر الشخوص فيشخص ال
كما يدل على فزع  ،فشخوص البصر يُدلُّ على ُرةية أمر جلل عظيم األهمية

 (2).وانزعاج القلب "
ةا حديث ما أخرجه البخاري في الصحيح من ويدل على هذا المعنى    عااِئشا

ِ  :قالت () طُّ إنه لم   ْقَبْض َنِبيٌّ قَ  :وهو َصِحيٌح  قول ()زان رسول َّللاَّ
ه   ،حتى َيَرَّللا َمْقَعَدأ  من اْلَجنَِّة ث مَّ   َحيَّا أو   َخيَّرَ  فلما اْشَتَكى َوَحَضَرأ  اْلَقْبض  َوَرْأس 

َِ َشَخَا َبَصر أ  نحو َسْقِ  اْلَبْيِت ث مَّ قال  :على َفِخِذ َعاِئَشَة غ ِشَي عليه فلما َأَفا

                                                

 .وما بعدها 7/45العرب البن منظور لسان  (1)
وهييو مقييال منشييور علييى شييبأة المعلومييات  ،الحييواس فييي القييرآن للييدكتور/ بليييل عبييد الكييريم (2)

 .الدولية
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ِفيِق األعلى فقلت ث َنا ِإًذا اَل   جَ  :اللهم في الرَّ َنا َفَعَرْفت  َأنَّه  َحِديث ه  الذي كان   َحدِ  اِور 
 (1).وهو َصِحيحٌ 

وشخوصه  ()والحديث إنما ورد في معرض الحديث عن موت النبي  
ورةية مالئكة الكوت وهو أمر  ،ببصره باعتبار أن الروح إذا خرجت تبعها البصر

 .جلل عظيم
 شخوص وهو ارتفاعمن الشخص بصره  :-تعالى  (~) –قال العيني  

   (2).األجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه
 استخدام الجوارح  ()ومن الوسائل التعليمية في حديث رسول هللا  
هناك طبعا من  ،ه في التعليمإال وهو يستخدم جوارحفال نكاد نجد معلما  

ليست و  ،يستخدمها في التعليم ضربا وبطشا ظنا منه أنها من الوسائل التعليمية
وهناك من يستخدم الجوارح المختلفة إليصال المعنى المقصود من درس أو  ،كذلك

مؤكدا بالوسائل التعليمية على ما صدر  ،أو يشير بيديه ،فيوميء برأسه ،محاضرة
  :ومن ذلك ،منه من لفظ

   اْلشارة باليد  :أوال 
الوسديلة قدد اسدتخدم هدذأ   ()إن المتأمل في السنة النبوية  جد أن النبي  

أو تصددحيحا لمفهددوم إمددا تأزيدددا أو تعليمددا أواستحضددارا لصددورة معينددة التعليميددة 
 وتارة بيد واحدة.  ،وتارة  شير باليدين ،وغير ذلكخاطيو 

  :أحاديث كثيرة منهانى االمعيدل على هذه ف :أما اْلشارة باليدين

                                                

 –ووفاتيييه ()ميييرض النبيييي  –بييياب  –المغيييازي  -كتييياب –أخرجيييه البخييياري فيييي الصيييحيح  (1)
 .(4173)رقم  4/1631

 .16/186عمدة القاري للعيني  (2)
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ديث حما أخرجه البخاري في الصحيح من  وفيه ما جاو في غسل الجنابة -1
ِ  :قال )) ُجباْير بن ُمْطِعمٍ الصحابي الجليل  ا أنا َفأ ِفيض   ()قال رسول َّللاَّ َأمَّ

 (1).على َرْأِسي َثاَلًثا َوَأَشاَر ِبَيَدْ ِه ِكْلَتْيِهَما
 ()فبين النبي  ،فقد ورد الحديث في سياق التعليم لكيفية الغسل من الجنابة 

ارة كوسيلة تعليمية أنه يمأل أكد بهذه اإلشثم  ،يصبه على رأسهأنه يفيض الماء و 
وقد  ،ثم يفيضه بعد ذلك على بقية جسدهكفيه ثالث مرات فيفيضها على رأسه 

ورد هذا التوضيح باللفظ ال اإلشارة في رواية أخرى أخرجها اإلمام أحمد في 
َناَبِة ِعْنَد َتَذاَزْرَنا اْلر ْسَل ِمَن اْلجَ  :قال ))ُجباْيِر بن ُمْطِعٍم المسند من حديث 

ا أنا َفأ ِفيض  على رأسي َثاَلثاً  :فقال ()النبي  وقال عبد الرحمن ذ ِزَرِ   ،َأمَّ
ا  :فقال ()اْلَجَناَبة  ِعْنَد النبي  ذ  بكفي َثاَلثًا َفأ ِفيض  على رأسيأَأمَّ  (2).نا َفكخ 

وتحديددد الفجددر  ،مددا جدداو فددي بيددان الوقددت الددذي  صددوم فيدده الصددائم :ومنهددا -2
وفييه أحادييث منهيا مييا  ،والخديط األبديض مددن الخديط األسدو  ،لصدا ِ مدن الكداذ ا

ِ  َأنَّ  ()بددن ع َمدددَر  عبدددد هللاأخرجييه مسييلم فيييي الصييحيح مييين حييديث  دددوَل َّللاَّ َرس 
() ْهر  َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكدَذا :َذَزَر َرَمَضاَن َفَضَرَ  ِبَيَدْ ِه فقال َد ِإْبَهاَمده  ث دمَّ َعَقد ،الشَّ

وا لددده  ْؤَيِتدددِه َفدددِإْن أ ْغِمدددَي َعَلدددْيك ْم َفاْقدددِدر  وا ِلر  ْؤَيِتدددِه َوَأْفِطدددر  دددوم وا ِلر  فدددي الثَّاِلَثدددِة َفص 
 (3).َثاَلِثينَ 

                                                

 –مين أفياض عليى رأسيه ثالثيا    –بياب  –الغسيل   -كتياب –البخاري في الصحيح  أخرجه (1)
الغسل مين الجنابية  –باب  –الطهارة  –كتاب  –وأبو داود في السنن  ،(251)رقم  1/101
 .(239)رقم  1/62 –

 .(16826)رقم  4/84أخرجه أحمد في المسند  (2)

ِل  -باب  –الصوم  –كتاب  –أخرجه مسلم في الصحيح  (3) يانا ِلُرْةيايِة اْلِهيالا ْوِم راماضا ُوُجوِب صا
ِثيييينا ياْوًميييا يييْهِر ثاالا ُة الش  ِليييِه أو آِخيييِرِه ُأْكِملايييْت ِعيييد  ِل واأان يييُه إذا ُغيييم  فيييي أاو   – وااْلِفْطيييِر ِلُرْةيايييِة اْلِهيييالا

 .(1080)رقم  2/759
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استخدم هذه الوسيلة قد  ()فيظهر من خالل هذا الحديث أن النبي  
د الحركات األلفاظ حتى تعض ،التعليمية الهادفة في سياق البيان والتعليم ألصحابه

 .فيستقر المعنى في نفوس السامعين
قوله الشهر هأذا وهأذا يعني مرة تسعة  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

 (1).وعشرين ومرة ثالثين
الشهر هأذا وهأذا وفي رواية الشهر تسع  :-تعالى  (~) –قال النووي  

عتبار بالهالل وحاصله أن اال ،وعشرون معناه أن الشهر قد يأون تسعا وعشرين
وقد ال يرى الهالل فيجب  ،وقد يأون ناقصا تسعا وعشرين ،فقد يأون تاما ثالثين

قالوا وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثالثة وأربعة وال يقع  ،كمال العدد ثالثينإ
وفي هذا الحديث جواز اعتماد االشارة المفهمة في مثل  ،في أكثر من أربعة

 (2).هذا
أيضا الكثير من لألغراض السابقة فقد ورد فيها   باليد الواحدة وأما اْلشارة 

    :األحاديث
ما أخرجه البخاري وفيه  ،ما جاو في ساعة اْلجابة في يوم الجمعة :منها -1

ْيراةا حديث ومسلم في صحيحيهما من  ِ  ))أبي ُهرا وَل َّللاَّ َذَزَر يوم   ()َأنَّ َرس 
م َعةِ  َ َتَعاَلى فيه َساَعٌة  :فقال ،اْلج  َها َعْبٌد م ْسِلٌم وهو َقاِئٌم   َصلِ ي َ ْسَأل  َّللاَّ اَل ي َواِفق 

 (3).شيئا إال َأْعَطاأ  ِإ َّاأ  َوَأَشاَر بيدأ   َقلِ ل َها

                                                

 .4/127فتح الباري البن حجر  (1)

 .وما بعدها 7/190شرح النووي على صحيح مسلم  (2)

 –الساعة التي فيي ييوم الجمعية   -باب  –الجمعة  –كتاب  –أخرجه البخاري في الصحيح  (3)
السياعة التييي فييي  -بيياب  –الجمعية  –كتيياب  –ومسييلم فيي الصييحيح  ،(893)رقيم  1/316

 .(852)رقم  2/583 –يوم الجمعة 
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والتي ال يسأل أحد فيها ربه  ،فالحديث يدور حول ساعة اإلجابة في يوم الجمعة
 ،ما جاء في روايات أخرى ك ،إال أعطاه إياه مالم يأن إثما أو قطيعة رحم

قد أشار بيده كوسيلة تعليمية بعيدا عن اللفظية  ()والمالحظ أن النبي 
طلبا  وهو التقليلويقصد بها أن يضيف إلى السامع معنى جديدا  ،المعهودة

 .لحرص السامع على اغتنام هذه الساعة وعدم التفريط فيها
وأشار بيده يقللها  :يرال ين بن المن :وقال –تعالى ( ~) –ابن حجر قال  

  (1).ترغيبا فيها وحضا عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها
وفائدة إبهامها بعث الدواعي على اإلكثار فيها  :-تعالى  (~) –قال المناوي  

من الصالة والدعاء ولو بينت التكل الناس عليها وتركوا ما عداها فالعجب مع 
 (2).ذلك ممن يجتهد في طلب تجديدها

ما وفي ذلك  ،ما جاو في استحضار مشاهد وأهوال يوم القيامة :منهاو  -2
ادحديث أخرجه مسلم في الصحيح من  ِد ا اْلِمْقدا وَل  ))بن اأْلاْسوا قال سمعت َرس 

 ِ ْم   يوم اْلِقَياَمِة من اْلَخْلِق حتى َتك وَن منهم َكِمْقَداِر  : قول  ()َّللاَّ ت ْدَنى الشَّ
َلْيم  ب ،ِميل   ِ ما َأْ ِري ما  عنى ِباْلِميِل َأَمَساَفَة األرض َأْم  :ن َعاِمر  قال س  َفَوَّللاَّ

ِِ  :قال؟ اْلِميَل الذي ت ْكَتَحل  ِبِه اْلَعْين   َفَيك ون  النا  على َقْدِر َأْعَماِلِهْم في اْلَعَر
ْم من َ ك ون  إلى َكْعَبْيهِ  ْزَبَتْيهِ  ،َفِمْنه  ْم من َ ك ون  إلى ر  ْم من َ ك ون  إلى وَ  ،َوِمْنه  ِمْنه 

 ِ ِ  ِإْلَجاًما قال َوَأَشاَر رسول َّللاَّ ْم من ي ْلِجم ه  اْلَعَر بيدأ إلى  ()َحْقَوْيِه َوِمْنه 
 (3).فيه

                                                

 .2/416فتح الباري البن حجر   (1)

 .4/447فيض القدير للمناوي  (2)

فيي صيفة ييوم  –بياب  –الجنية وصيفة نعيمهيا وأهلهيا  –كتياب  –أخرجه مسلم في الصيحيح  (3)
 .(2864)رقم  4/2196 –القيامة 
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يبيين حيال النياس ييوم  ()فعندما ننظر في هذا الهدي النبوي الكريم نجد أن النبي 
ليم  ()ذي عبير بيه النبيي فياللفظ الي ،وما يصيبهم في هيذا الموقيف العظييم ،القيامة

ر في توضيح هذه الصورة المفزعة رأى  غيير أنيه  ،وبيان هذا الموقيف العظييم ،ُيقاصِ 
المفهمية ليضيييف إلييى اللفييظ صييورة مشيياهدة  اإلشييارةفيي اسييتخدام هييذه الوسيييلة وهييي 

وكيييأن  ،فييييهييييده عليييى  ()فوضيييع رسيييوِل هللا كيييأن النييياس ينظيييرون إليهيييا بيييأعينهم 
فييي صيييورة واقعيييية الرجيييل مشييهد وحيييال  بيييل ييييرون الكييالم معون ال يسييي النيياس حين يييذ

 .ولي  له من ذلك نجاة وال خالص ،وصل إلى فيه حتىعرق الألجمه 
وهي كذلك إما تأزيدا أو تعليما أواستحضارا لصورة  ،اْلشارة باألصابع :ثانيا 

 ،بالسبابة ()وتارة يشير النبي  ،معينة أو تصحيحا لمفهوم خاطيو وغير ذلك
ومرة  ،ومرة يجمع بين السبابة والوسطى ،ومرة بالسبابة والوسطى ،رة باإلبهاموتا

أو يشير  ،وغير ذلكشأل معين كحلقة على يشير بأصابعه وأخرى  ،يفرق بينهما
 ،أو يشير بأصابع اليدين جميعا مرة أو مرتين أو أكثر ،بأصابع اليد الواحدة جميعا

والحركات تعضد الكلمات  ،بجانب اللفظكل هذا في صورة رائعة تقف فيها اإلشارة 
وجذب انتباهه إلى المعنى الذي يراد توصيله والتاكيد  ،ولفت نظره ،لتشويق السامع

 .عليه
  :منهاويدل على هذه الوسيلة أحاديث كثيرة 

ما أخرجه وفي ذلك أحاديث منها   ما جاو في بيان وقت إفطار الصائم -1
ِ بن أبي أاْوفاى حديث البخاري ومسلم في صحيحهما من  ِسْرَنا  :قال ))عاْبد   

 ِ ْم   قال ،وهو َصاِئمٌ  ()مع رسول َّللاَّ  :اْنِ ْل َفاْجَدْح لنا قال :فلما َغَرَبْت الشَّ
ِ لو َأْمَسْيَت قال وَل َّللاَّ وهو تحريك السويق بالماء بعود  –اْنِ ْل َفاْجَدْح  : ا َرس 

وَل َّللاَِّ  -ونحوه  اْنِ ْل َفاْجَدْح لنا َفَنَ َل َفَجَدَح  :ِإنَّ َعَلْيَك َنَهاًرا قال :لنا قال  ا َرس 
اِئم  َوَأَشاَر ِبِإْصَبِعِه ِقَبَل  :ث مَّ قال إذا َرَأْيت ْم اللَّْيَل َأْقَبَل من َها ه َنا َفَقْد َأْفَطَر الصَّ
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 ِِ نهار الوقت الذي ينقضي فيه ال ()ففي هذا الحديث يبين النبي  ،(1).اْلَمْشِر
فأشار بيده أو بإصبعه إشارة مفهمة يحصل منها  ،ويدخل فيه الليل ويفطر الصائم

وقد جعل اْلمام العينيى في كتابه عمدة القارَّللا هذا الحديث تحت "  ،المقصود
أراد اإلشارة التي  :قال ابن التين :اْلشارة في الطالِ واألمور ثم قال :با  بعنوان

اإلشارة إذا فهمت يحأم  :وقال المهلب ،ألخرسيفهم منها الطالق من الصحيح وا
في أمر السوداء حين قال  ()بها وأوكد ما أتى بها من اإلشارة ما حأم به النبي 

أين هللا فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة فأجاز اإلسالم باإلشارة  :لها
فيجب أن الذي هو أصل الديانة وحأم بإيمانها كما يحأم بنطق من يقول ذلك 

 (2)."تكون اإلشارة عامة في سائر الديانات
قصة سلمة بن كما في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة ما جاو في  :ومنها -2

سلمة بن  حديثما أخرجه مسلم في الصحيح من  وفيه غزوة خيبراألكوع في 
ِ  :قال ))األكوع  اَله  قَ  :من قال هذا قلت ()فلما َقَضْيت  َرَجِ ي قال رسول َّللاَّ
ِ  ،َأِخي ِ ِإنَّ َناًسا َلَيَهاب وَن  :َيْرَحم ه  هللا قال  ()فقال رسول َّللاَّ وَل َّللاَّ فقلت  ا َرس 

اَلَة عليه َ ق ول ونَ  ٌل َماَ  ِبِساَلِحهِ  :الصَّ ِ  ،َرج  َماَ  َجاِهًدا  ()فقال رسول َّللاَّ
األزوع فحدثني عن أبيه مثل ث مَّ َسَأْلت  ابنا لسلمة بن  :بن ِشَها   اقال  ،م َجاِهًدا

 ()ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصالة عليه فقال رسول هللا 
 (3).زذبوا ما  جاهدا مجاهدا فله أجرأ مرتين وأشار بإصبعيه

                                                

يرا علييه بالمياء  -باب  –الصوم  –كتاب  –أخرجه البخاري في الصحيح  (1) بااب ُيْفِطُر ِبماا تاياس 
وقيييت  –بييياب  –وم الصييي  - كتييياب –ومسيييلم فيييي الصيييحيح  ،(1855)رقيييم  2/691 وغييييره

 .(1101)رقم  2/773 –انقضاء الصوم 

 .20/284عمدة القاري للعيني  (2)

غيزوة خيبير  –بياب  –الجهياد والسيير  –كتاب  –جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح  (3)
 .(1802)رقم  3/1429 –
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 ،على سبيل التأكيد مرتينقال باللفظ  ()فالمتأمل في هذا الحديث يجد أن النبي 
ألن المقام في حاجة  التأزيدعلى سبيل صبعيه بإاستخدم وسيلة أخرى فأشار ثم 

وهم من غم  ))سلمة بن األكوع الصحابي الجليل ما أصاب ل نظرا ،إلى ذلك
ما  عليه حتى دخل ،أن أناسا من الصحابة يهابون الصالة على أخيهحين رأى 

ومن هنا كان من األولى إزالة هذا الشك من  ،دخل من الشك في عاقبة أخيه
بهذه الوسيلة الحركية كالمه  ()فأكد النبي  ،د جميع الصحابةومن عن ،عنده

 .معه الشكال يبقى أكيدا لتكون اإلشارة ت ،وهي اإلشارة
ميا أخرجيه البخياري وفيي ذليك  :ما جاو في فضدل كفالدة ورعا دة اليتديم :ومنها -3

يْهٍل حيديث فيي الصيحيح مين  ِ  :قدال ))بين سييعد السياعدي سا  ()قدال رسددول َّللاَّ
َما شيئاأنا وَ  ْسَطى َوَفرََّل َبْيَنه  بَّاَبِة َواْلو   (1).َكاِفل  اْلَيِتيِم في اْلَجنَِّة َهَكَذا َوَأَشاَر ِبالسَّ
تعيالى  –ويبيين ميا أعيده هللا  ،يرشد إلى كفالة ورعايية اليتييم ()نجد أن النبي  

شييدة فييي الجنيية و  ()والمأانيية السييامية وهييي مرافقيية النبييي  ،ميين المنزليية العالييية –
وبيانييا لشييدة  ،فأشييار بالسييبابة والوسييطى تأكيييدا علييى مييا سييبق ميين كييالم ،قربييه منييه

إذ  ،وتأكييد الصيورة فيي نفيوس السيامعينه الوسييلة الحركيية لثبييت المعنيى القرب بهيذ
 .لي  بين األصبعين ما يفرق بينهما

حييق علييى ميين سييمع هييذا  :بددن بطددالاقددال  :-تعددالى  (~) –قددال ابددن حجددر  
فيي الجنية وال منزلية فيي اآلخيرة أفضيل  ()مل به ليأون رفيق النبي الحديث أن يع

وكافل اليتييم قيدر تفياوت ميا بيين  ()وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي  ،من ذلك
 :ثددم قددال ،السييبابة والوسييطى وهييو نظييير الحييديث اآلخيير بعثييت أنييا والسيياعة كهيياتين

الوسييطى والسييبابة إصييبع  ثبييات قييرب المنزليية ميين المنزليية أنييه لييي  بييينإويأفييي فييي 

                                                

رقييييم  5/2032 –اللعييييان  –بيييياب  –الطييييالق  –كتيييياب  –أخرجييييه البخيييياري فييييي الصييييحيح  (1)
 .(5659)رقم  5/2237 –فضل من يعول يتيما  –باب  –األدب  -وكتاب ،(4998)
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لعيل الحأمية فيي  :فدي شدرح الترمدذي -أي العراقدي  –قدال شديخنا  :ثم قال ،أخرى 
أو شييبهت منزلتييه فييي الجنيية بييالقرب ميين  ،كييون كافييل اليتيييم يشييبه فييي دخييول الجنيية

شييييأنه أن يبعييييث إلييييى قييييوم ال  ()لكييييون النبييييي  ()أو منزليييية النبييييي  ()النبييييي 
وكيذلك كافيل اليتييم يقيوم بأفالية   لهم ومعلما ومرشيدا يعقلون أمر دينهم فيأون كافال

ميين ال يعقييل أميير دينييه بييل وال دنييياه ويرشييده ويعلمييه ويحسيين أدبييه فظهييرت مناسييبة 
 (.1)ذلك
أي أن  :وأشيار بالسيبابة والوسيطى وفيرج بينهميا :-تعدالى  (~) –ناوي قال الم   

وفيييي  ،ارب درجتيييهإال أن درجتيييه ال تبليييغ بيييل تقييي ()الكافيييل فيييي الجنييية ميييع النبيييي 
ويحتمييل  ،اإلشييارة إشييارة إلييى أن بييين درجتييه والكافييل قييدر تفيياوت مييا بييين المشييار بييه

أو المراد في سرعة الدخول وذليك لميا فييه  ،أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة
 (2).من حسن الخالفة لألبوين ورحمة الصغير وذلك مقصود عظيم في الشريعة

 ،أعظدم أشدراطها()وأن بعثتده   قر  قيدام السداعة ما جاو في بيان :ومنها -4
َسدْهِل بدن حدديث ما أخرجه البخاري ومسيلم فيي صيحيحهما مين  :وفيه أحاديث منها

 ِ دداِعِديِ  َصدداِحِل رسددول َّللاَّ ِ  : قددول ()َسددْعد  السَّ ب ِعْثددت  أنددا  ()قددال رسددول َّللاَّ
اَعة َكَهِذِأ من هذأ أو َكَهاَتْيِن َوَقَرَن بين ْسَطى َوالسَّ بَّاَبِة َواْلو   (3).السَّ

ميا  ،وإن من حأيم إخفياء وقتهيا ،إال هللاال يعلمه وقت قيام الساعة فال ريب أن  
فيينحن نعييي  فييي آخيير  ،يبعييث علييى التييزود باألعمييال الصييالحة والتوبيية ميين الييذنوب

وهيذه الوسييلة الحركيية عليى هيذا المعنيى بهيذه اإلشيارة  ()فأكيد النبيي  ،سنى الدنيا
                                                

 .بتصرف يسير 10/436فتح الباري البن حجر  (1)
 .3/49فيض القدير للمناوي  (2)

رقييييم  5/2031 –اللعييييان  –بيييياب  –الطييييالق  –كتيييياب  –أخرجييييه البخيييياري فييييي الصييييحيح  (3)
 –أنييييا والسيييياعة كهيييياتين بعثييييت  ()قييييول النبييييي  –بيييياب  –الرقيييياق  –وكتيييياب  ،(4995)
 –بيياب  –الفييتن وأشييراط السيياعة  –كتيياب  –ومسييلم فييي الصييحيح  ،(6138)رقييم  5/2385

 .(2950)رقم  4/2268 –قرب الساعة 
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للتخويييف مييين اقتييراب وقيييت السيياعة حتييى يشيييمر النيياس عييين سيياعد الجيييد يمييية التعل
 .ويتجهزوا بالعدة الالزمة قبل الممات ،واالجتهاد فيتزودوا باألعمال الصالحات

أشيار بهيذا الحيديث عليى  :قيال عيياض وغييره :-تعدالى  (~) –قال ابن حجر  
مييا إمييا فييي المجيياورة و إوالتفيياوت  ،اخييتالف ألفاظييه إلييى قليية المييدة بينييه وبييين السيياعة

بين اقيال و  :ثم قال ،كفضل أحدهما على األخيرى  :ويعضده قوله ،في قدر ما بينهما
 ،كميا بيين السيبابة والوسيطى فيي الطيول :اختلف في معنى قوله كهاتين فقييل :التين
حاصييل الحييديث  :وقددال القرطبددي فددي المفهددم ،المعنييى لييي  بينييه وبينهييا نبييي :وقيييل

 (1).عة مجي هاتقريب أمر الساعة وسر 
وفييه أحادييث منهيا ميا أخرجيه  ،ما جاو في بيان فناو الددنيا وحقارتهدا :ومنها -5

ْنَيا  ()قدال رسددول َّللاَّ  :قددالم ْسدَتْوِر  المسيلم فيي الصيحيح ميين حيديث  وهللا مدا الدددُّ
دبَّاَبةِ  فدي اْلددَيمِ   فدي اآْلِخدَرِة إال ِمْثدل  مددا َ ْجَعدل  أحددكم ِإْصددَبَعه  هدذأ َوَأَشداَر  حيددى ِبالسَّ

 (2).َفْلَيْنظ ْر ِبَم يرجع
 ،بالحركييية واإلشيييارة بالسيييبابة ()ففيييي هيييذا الهيييدي النبيييوي الكيييريم عبييير النبيييي  

 ،ويرسيخه فيي األذهييان ليمييية الهادفية ليؤكيد عليى المعنييى واسيتخدم هيذه الوسييلة التع
فيارتبط المعنيى المفهيوم مين الحيديث بشييء ميادي حسيي تقريبيا  ،ويمأنه مين القليوب

 .لهذه الصورة في األفهام
قيل متياع )هذا نحو قوله تعيالى  :قال القرطبي :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  
 ،ما بالنسبة إلى اآلخرة فيال قيدر لهيا وال خطيرأو  ،وهذا بالنسبة إلى ذاتها (قليل الدنيا

                                                

 .11/349فتح الباري البن حجر  (1)

فنيياء الييدنيا  –بيياب  –الجنيية وصييفة نعيمهييا وأهلهييا  –كتيياب  –أخرجييه مسييلم فييي الصييحيح  (2)
والحييييياكم فيييييي المسيييييتدرك عليييييى  ،(2858)رقيييييم  4/2193 –امييييية وبييييييان الحشييييير ييييييوم القي

 .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه :( وقال7898)رقم  4/355الصحيحين 
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ال فيال نسييبة بيين المتنيياهي وبيين مييا إو  ،ورد ذلييك عليى سييبيل التمثييل والتقريييبأنميا إو 
ن القيييدر اليييذي أ :ووجهيييه (فلينظييير بيييم يرجيييع)ليييى ذليييك اإلشيييارة بقوليييه إو  ،تنييياهىال ي

وكيييذلك اليييدنيا بالنسيييبة إليييى  ،يتعليييق باألصيييبع مييين مييياء البحييير ال قيييدر ليييه وال خطييير
ن اليييدنيا كالمييياء اليييذي يعليييق فيييي األصيييبع مييين البحييير واآلخيييرة أ :والحاصيييل ،اآلخيييرة

 (1).كسائر البحر
وضييعه  ،ينظيير نظيير اعتبييار وتأمييل بييم يرجييعفل :-تعددالى  (~) –قددال المندداوي  

استحضيييارا لتليييك الحالييية بيييأن يستحضييير مشييياهدة  (فيييال يرجيييع بشييييء)موضيييع قوليييه 
وهييذا تمثيييل تقريبييي وإال ؟ السييامع ثييم يييأمره بالتأمييل والتفكيير هييل يرجييع بشيييء أم ال 

ي والميراد أن نعييم اليدنيا بالنسيبة لنعييم اآلخيرة في ،فأين المناسيبة بيين المتنياهي وغييره
أو مييا الييدنيا فييي قصيير مييدتها وفنيياء لييذتها بالنسييبة ل خييرة فييي دوام  ،المقييدار كييذلك

 2.نعيمها إال كنسبة الماء الذي يعلق باألصابع إلى باقي البحر
 

 تشبيك األصابع :ثالثا 

تشبيك أصابع اليدين كوسيلة تعليمية من باب التأكيد  ()وقد استخدم النبي  
 .نفوس السامعينوتقريره في  ،على معنى معين

 ()حديث جابر بن عبد هللا  :ويدل على هذا المعنى أحاديث كثيرة منها 
ْق اْلَهْدَي َوَجَعْلت َها ع ْمَرةً  :قال فيه  ،لو َأنِ ي اْسَتْقَبْلت  من َأْمِري ما اْسَتْدَبْر   لم َأس 

َراَقة  بن َماِلِك بن َفَمْن كان ِمْنك ْم لي  معه َهْدٌي َفْلَيِحلَّ َوْليَ  ْجَعْلَها ع ْمَرًة َفَقاَم س 

                                                

 .( من سورة النساء77)واآلية رقم  ،11/232فتح الباري البن حجر  (1)

 .6/359فيض القدير للمناوي  (2)
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ِ َأِلَعاِمَنا هذا َأْم أِلََبد   وَل َّللاَّ م  فقال  ا َرس  ْعش  ِ  ،ج  َصاِبَعه  أَ  ()َفَشبََّك رسول َّللاَّ
َتْينِ  :َواِحَدًة في اأْل ْخَرَّللا وقال  (1).َ َخَلْت اْلع ْمَرة  في اْلَحجِ  َمرَّ

 ،كد للسائل ولمن يأتي بعده على هذا الحأم تارة باللفظيؤ  ()فنجد أن النبي  
مستمر، وفيه داللة على أن اإلشارة في أن الحأم مؤبد  ،وأخرى بتشبيك أصابعه

اإلشارة اللفظ  تؤازرو  بل ، عن مقام اللفظأبدا مقام رفيع ال يقل  ()لنبي بيان ا
ن نوع آخر بجانب إلى تأكيد م والتي تحتاج ()المعاني التى يقصدها النبي في 

 .ويزول ما فيها من ريب ،حتى تستقر النفوسالتأكيد اللفظي 
اْلم ْوِمن  ِلْلم ْوِمِن  :قال ()عن النبي  ))حديث أبي موسى األشعري   :ومنها

ه  َبْعًضا َوَشبََّك بين َأَصاِبِعهِ  دُّ َبْعض  بالحركات ما  ()ر النبي فعب   (2).َزاْلب ْنَياِن َ ش 
ينبه إلى ضرورة الترابط لو  ،لى الكلمات ليحصل أثر ذلك في النفوسيؤكد به ع

 ،ويسوةه ما يسوةهم ،المؤمن يسرُّه ما يسرُّ المؤمنينف ،بين أفراد المجتمع المسلم
 .(3)"وِرجلك بساقك ،كربط يدك بمعصمك :فرْبط اإلسالم لك بأخيك"

يسرُّ المؤمنين  "ولهذا كان المؤمن يسرُّه ما :-تعالى  (~) –قال ابن تيمية  
ن لم يأن كذلك ،ويسوةه ما يسوةهم  فهذا االتحاد الذي بين ،لم يأن منهم :وما

هو  ،وال حلت فيه بل ،لي  هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات اآلخر :المؤمنين

                                                

حجيية النبييي  –بيياب  –الحييج  -كتيياب –جييزء ميين حييديث طويييل أخرجييه مسييلم فييي الصييحيح  (1)
() 2/888  صيييفة  –بييياب  –المناسيييك  –كتييياب  –وأبيييو داود فيييي السييينن  ،(1218)رقيييم

 .(1905)رقم  2/184 ()حجه 

رقييم  2/863 –نصيير المظليوم  –بياب  –المظيالم  –كتيياب  –أخرجيه البخياري فييي الصيحيح  (2)
المييؤمنين تييراحم  –بيياب  –البيير والصييلة واآلداب  -كتيياب –ومسييلم فييي الصييحيح  ،(2314)

 .(2585)رقم  4/1999وتعاطفهم وتعاضدهم 

 .3/130أضوار البيان للشنقيطي  (3)
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 ،مثل محبة هللا ورسوله :وُشعاب ذلك ،واتحادهما في اإليمان باهلل ورسوله ،توافقهما
 (1)ورسوله"ومحبة ما يحبه هللا 

هذا المعنى المستفاد من تشبيك النبي  –تعالى  (~) –وقد بين ابن رجل  
() وهذا التشبيك من النبي  :ألصابعه فقال() كان  :في هذا الحديث

 :فإنه لما شب ه شد المؤمنين بعضهم بعضًا بالبنيان ،لم يأن عبثاً  ،وفائدة ،لمصلحة
 ؛فشب ك أصابعه بعضها في بعض ،علثم أوضحه بالف ،كان ذلك تشبيهًا بالقول

ويفهم من  :ثم قال ،ويزداد بيانًا وظهوراً  ،ليتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقوله
فكما أن  ،أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك األصابع بعضها في بعض :تشبيأه

فكذلك المؤمنون  ،ورُجل واحد ،فهي ترجع إلى أصل واحد :أصابع اليدين متعددة
وتجمعهم أخوة النسب إلى  ،فهم يرجعون إلى أصل واحد :تعددت أشخاصهموإن 

 (2).وأخوة اإليمان ،آدم ونوح
شبك بين أصابعه هو بيان لوجه التشبيه  :-تعالى  (~) –قال ابن حجر  

ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة  ،أيضا أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد
 (3).ليأون أوقع في نف  السامعفي بيان أقواله يمثلها بحركاته 

 ،وما أبلره وأفصحه ،من معلم ()سبحان ربي العظيم ! ما أعظمه  :قلت 
استدعت كل هذأ المعاني  ،فإشارة واحدة منه ،وكيف ال وقد أوتى جوامع الكالم

وأتعبوا أنفسهم في بيانها  ،اجتهد أهل العلم في استنباطها يالسابقة الت
 .وإظهارها

                                                

 .وما بعدها 2/273مجموع فتاوى ابن تيمية  (1)
 .3/291فتح الباري البن رجب الحنبلي  (2)

 .10/450فتح الباري البن حجر  (3)
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 رة إىل الصدراإلشا :ثالثا

ْيراةا ويدل على هذا المعنى حديث   ِ  :قال )) أبي ُهرا ال  ()قال رسول َّللاَّ
وا ،َتَحاَسد وا وا ،وال َتَناَجش  وا ،وال َتَباَغض  ْم على َبْيِع  ،وال َتَداَبر  ك  وال َيِبْع َبْعض 
ِ ِإْخَواًنا اْلم ْسِلم  َأخ و اْلم ْسلِ  ،َبْعض   َباَ  َّللاَّ َِ  ،ِم اَل َ ْظِلم ه  وال َ ْخذ ل ه  وال َ ْحِقر أ  َوك ون وا 

رِ  َأْن َ ْحِقَر  التَّْقَوَّللا ها هنا َوي ِشير  إلى َصْدِرِأ َثاَلَث َمرَّا   ِبَحْسِل اْمِرئ  من الشَّ
ه   لُّ اْلم ْسِلِم على اْلم ْسِلِم َحَراٌم َ م ه  َوَمال ه  َوِعْرض   (1).َأَخاأ  اْلم ْسِلَم ك 

وأنها ليست من المسلم  ،حقوق األخوةفي هذا الحديث  () النبيفبين  
ته الشارع الحأيم للمسلم على أخيه وعندما أراد أن وتفضال إنما حق أثب اً ن  ألخيه ما 

يؤكد على هذه الحقوق بمؤكد آخر غير المؤكد اللفظي استخدم هذه الوسيلة 
والحامل للمسلم علي  ،-تعالى  –التعليمية ليؤكد على الموطن الحقيقي لتقوى هللا 

فحصلت الفائدة في النفوس وتأكدت في  ،بهذه الحقوق ظاهرا وباطناااللتزام 
وأن األهم مراعاة  وبفساده يفسد باقيه ،بصالح القلب يصلح باقي الجسدالعقول أنه 

 .القلب من خالل هذه الوسيلة الحركية التعليمية
الظاهرة ال يحصل بها عمال أن األ والمعنى :-تعالى  (~) –قال النووي  

نما تحصل بما يقع في القلب من عظمة هللا تعالى وخشيته ومراقبته إو  ،التقوى 
ومعنى نظرهللا هنا مجازاته ومحاسبته أي انما يأون ذلك على مافي القلب دون 
الصور الظاهرة ونظر هللا رةيته محيط بأل شئ ومقصود الحديث أن االعتبار في 

 (2).هذا كله بالقلب

                                                

 –المسييييلم  تحييييريم ظلييييم –بيييياب  –البيييير والصييييلة  –كتيييياب  –أخرجييييه مسييييلم فييييي الصييييحيح  (1)
 (2564)رقم  4/1986

 .16/121شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
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إلدى صددرأ فائددة  ()وقد اسدتنبط بعدض أهدل العلدم مدن إشدارة النبدي  :قلت 
تقيييتم لييم تحملكييم ايعنييي أنكييم إن  :لطيفددة ذكرهددا صدداحل " مرقدداة المفدداتيح " فقددال

ن إو  ،لمسييييارعة إليييى إحاطيييية ميييا يفييييرط منييييهالتقيييوى إال علييييى التواصيييل واالئييييتالف وا
ليه وإذا فسيدت فسيد مستقر التقوى ومأانها المضغة التي إذا صلحت صيلح الجسيد ك

ولييذلك ، (1)(أولئددك الددذين امددتحن هللا قلددوبهم للتقددوَّللا ) قييال تعييالىكمييا الجسييد كلييه 
وإنميييا عيييدل اليييراوي عييين الماضيييي إليييى  ،هيييذه الكلمييية وأشيييار إليييى صيييدره ثالثييياً  كيييرر

قوليه  :ثدم قدال ،المضارع استحضارًا لتلك الحالة في مشاهدة السامع واهتمامًا بشأنها
معنياه أن حقيقية التقيوى فيي صيدري وفروعهيا فيي  :العيارفين التقيوى ههنيا قيال بعيض

 (2).قلوب جميع الخلق ألنه محل عين الجمع ومرآة كشوف الغيب
   

 الرسم  ()ومن الوسائل التعليمية يف حديث النيب  

ْسُعوٍد بد هللا عا ويدل على هذا حديث   ِ  :َقالَ  ))ْبِن ما ول  َّللاَّ  ()َخطَّ َلَنا َرس 
ط وًطا َعْن َ ِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه ث مَّ َقالَ َخطًّا َفقَ  ِ ث مَّ َخطَّ خ  َوَهِذِأ  :اَل َهَذا َسِبيل  َّللاَّ

لِ  َسِبيل  ِمْنَها َشْيَطاٌن َيْدع و ِإَلْيِه ث مَّ َتال َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي م ْسَتِقيًما  ب ٌل َعَلى ك  س 
 (3).ِإَلى آِخِر اآلَ ة

وبين  ،بالدين الحق المستقيم الذي ال اعوجاج فيه ()محمدا بعث هللا نبيه  
يغاير  وهو ،على المسلمين اتباعهالطريق الذي يجب هو  المستقيمأن الصراط 

فخط   ،وسيلة الرسم كوسيلة تعليمية ()فاستخدم النبي  ،طرق الضالل والغواية
ِبيُل هللِا »  :فقال ،خطًّا مستقيًما ()رسول هللا  ط  خطوطًّا عن ثم خ ،«هاذاا سا

                                                

 .( من سورة الحجرات3)اآلية رقم  (1)

 .بتصرف يسير .9/171مرقاة المفاتيح شرح مشأاة المصابيح  (2)

صيحيح اإلسيناد  :وقيال ،(2938)رقم  2/261أخرجه الحاكم في المستدرك  :حديث صحيح (3)
  ،(6)رقم  1/180ي صحيحه ولم يخرجاه وابن حبان ف
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ْيطاانأ ياْدُعو ِإلاْيِه »  :يمين ذلك الخط ويساره وقال ِبيٍل شا لاى ُكلِ  سا  ،«واهاِذِه ُسُبلأ عا
رق الغواية وط ،فظهر من خالل الرسم وتأكد في النفوس أن طريق النجاة واحد

فهي  ،ويدافع عنها ،وعلى كل منها شيطان يدعو إليها ،متعددة والضالل والبدع 
 لتوية ومتغايرة.طرق م

َخطًّا م َربًَّعا  ()قال َخطَّ النبي  ))بن مسعود عبد   ِ حديث   :ومنها كذلك
َطًطا ِصَراًرا إلى هذا الذي في اْلَوَسِط  َوَخطَّ َخطًّا في اْلَوَسِط َخاِرًجا منه َوَخطَّ خ 

ْنَسان  َوَهَذا َأجَ  :وقال ،من َجاِنِبِه الذي في اْلَوَسطِ  أو قد  ،ل ه  م ِحيٌط ِبهِ هذا اْلِْ
َرار   ،َوَهَذا الذي هو َخاِرٌل َأَمل ه   ،َأَحاَط ِبهِ  َطط  الصِ   َأْخَطَأأ  اأْلَْعَراض  َفِإنْ  َوَهِذِأ اْلخ 

 (1).ن َأْخَطَأأ  هذا َنَهَشه  هذاإهذا َنَهَشه  هذا و 
 ،هيييذا تمثيييل مييا فيييي الحييديث عليييى هييذه الهي ييية :قددال صددداحل كشدد  المشدددكل 

أن أميل اآلدميي بيين  ()حأمة العرب بهيا ينكشيف الشييء الخفيي فيأخبر  واألمثال
 (2).يديه وعينه إلى األمل واألجل محيط به وقد ألهاه أمله عن أجله

 ()ما ذكرتده كدان نموذجدا للوسدائل التعليميدة التدى اسدتخدمها النبدي  :قلت 
متداح مستخدما في ذلك ما هو ممكدن و  ،من با  حرصه على نفع األمة وهدايتها

 ،التدى تعينده علدى إ صدال المدرا وقبلها الكلما  من اْلشارا  والحركا  والوسائل 
فدي توظيدف كدل  ()وحري بالعلماو والمربين أن  قتدوا بالنبي  ،وتبليغ المقصو 

وترسيخها فدي  ،ما هو متاح أمامهم حسل طاقاتهم وإمكاناتهم في بيان المعلومة
 .نفو  المتعلمين

  العاملني رب هلل واحلمد                                          
                                                

 5/2359 –فييي األمييل وطولييه  –بيياب  –الرقيياق  –كتيياب  –أخرجييه البخيياري فييي الصييحيح  (1)
 .(6054)رقم 

 .1/316كشف المشأل  (2)
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E 
 

 :وكان من نتائج البحث التأكيد على األمور اآلتية

تلعيب دورًا بيل و  ،لوسائل التعليمية تلعب دورا هاميا فيي النظيام التعليمييإن ا -1 
تثيييير ف وتيسيييير بنييياء المفييياهيم ،توسييييع خبيييرات الميييتعلمو  ،جوهرييييًا فيييي إثيييراء التعلييييم

أصيييبح واضيييحا جلييييا أن الحاجييية أصيييبحت ماسييية و  ،وتحقيييق أهدافيييه ،المعليييم اهتميييام
بسبب التطورات التقنية المتالحقة التي جعليت مين البي ية المحيطية لزيادة استخدامها 

 .بالمدرسة تشأل تحديًا ألساليب التعليم والتعلم
كييان واضييحا ليديننا اإلسييالمي الحنيييف فيي الحييث علييى  أن السددبق إثبيات - 2 

 ،الوسييائل التعليمييية حرصييا منييه علييى ترسيييخ العالقيية بييين المعلييم والمييتعلماسييتخدام 
دائميا سيببا اليذي يمثيل التجدييد وذلك من خيالل النصيوص الشيرعية التيي تيدعو إليى 

تعيالى  –مجيال اليدعوة إليى هللا  السييماشتى المجاالت في رئيسا من أسباب النجاح 
للتيأثير  سياليباألتجدييد فيي الو  ،فيي الوسيائلإليى التنيوع  والتي تحتاج في عرضها –

  .في المتلقي
تيييوفر فيييي يأن التطيييور العلميييي والتكنوليييوجي ميييع  مدددن الضدددروري  أصببب   – 3 

للقيييييام بمسييييؤولياتهم علييييى الوجييييه  المعلمييييين ميييين الخصييييائص والصييييفات مييييا يييييؤهلهم
تمسيييييك المعليييييم بيييييآداب  ن لكيييييل مهنييييية خصيييييائص وصيييييفات فيييييإنإوحييييييث  ،األكميييييل

وزد علييى ذلييك  ،ضييمانا للتييأثير فييي نفييوس المتلقيييين ،أميير واجييب وأخالقيييات مهنتييه
ضرورة مواكبية العليم الحيديث وميا اسيتجد واسيتحدث مين الوسيائل للقييام بمهتيه عليى 

  .خير وجه
السيما الحركية منها تعطي داللة واضحة على أن  الوسائل التعليمية إن -4 

المطهرة مطلب  الحركة واإلشارة واإليماءة وغير ذلك مما يرد في السنة النبوية
يعضده ويؤكد على المعاني التى  بل ، اللفظالتعبير بعن أبدا ال يقل أساسي 

إلى تأكيد من نوع آخر بجانب التأكيد اللفظي  والتي تحتاج ()يقصدها النبي 
 .ويزول ما فيها من ريب ،حتى تستقر النفوس
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Fو K 

 القرآن الكريم :أوال 

 كتب التفسري :ثانيا 

محمييد األمييين بيين محمييد بيين المختييار ل فددي إ ضدداح القددرآن بددالقرآنأضددواو البيددان  •
 -هي 1415 -بيروت  -دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.   ،الجأني الشنقيطي

 مأتب البحوث والدراسات. :تحقيق ،م1995
فخييير اليييدين محميييد بييين عمييير التميميييي اليييرازي ل التفسدددير الكبيدددر أو مفددداتيح الريدددل •

م، الطبعية: 2000 -هيي 1421 -بييروت  -: دار الكتيب العلميية الشافعي، دار النشر
 األولى

دار  ،عبيييد هللا محميييد بييين أحميييد األنصييياري القرطبيييي يبيييأل الجدددامع ألحكدددام القدددرآن •
 .القاهرة –النشر: دار الشعب 

القاسيم محميود  يبيأل الكشاف عن حقائق التن يل وعيون األقاويل في وجدوأ التأويدل •
 ،بييييروت –دار النشييير: دار إحيييياء التيييراث العربيييي  ،ارزميبييين عمييير الزمخشيييري الخيييو 
 .تحقيق: عبد الرزاق المهدي

دار النشير:  ،سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءإل تفسير القرآن العظيم •
 .1401 –بيروت  -دار الفكر 

 بينامحميد بين عليي ل فتح القدير الجامع بين فني الروا ة والدرا ة من علم التفسدير •
 .بيروت –دار النشر: دار الفكر  ،محمد الشوكاني

  

 كتب السنة :ثالثا 

ط دار ابييين كثيييير هللا محميييد بييين إسيييماعيل البخييياري  ألبيييي عبيييد الجدددامع الصدددحيح •
الثالثيية، تحقيييق: د. مصييطفى ديييب  :، الطبعيية1987 - 1407 -بيييروت  –واليماميية 

 .البغا
دار النشيير: دار  ،ذي السييلميمحمييد بيين عيسييى أبييو عيسييى الترمييل لترمددذيللجددامع ا •

 .تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  -بيروت  -ياء التراث العربي إح
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حمد بين شيعيب أبيو عبيد اليرحمن النسيائي، دار النشير: دار الكتيب أل السنن الكبرَّللا  •
تحقييييييق: د.عبيييييد الغفيييييار  ،، الطبعييييية: األوليييييى1991 - 1411 -بييييييروت  -العلميييييية 
 سليمان 

دار  هللا الحياكم النيسيابوري  هللا أبيو عبيد محميد بين عبيدل ينلمستدرم على الصحيحا •
تحقييق:  الطبعية: األوليى م1990 -هيي 1411 -بييروت  -علمية النشر: دار الكتب ال

 .مصطفى عبد القادر عطا
 –ار إحيياء التيراث العربيي دألبي الحسين مسيلم بين الحجياج / ط  المسند الصحيح •

 .يتحقيق: محمد فؤاد عبد الباق ،بيروت
دار النشير:  ،هللا الشييباني حميد بين حنبيل أبيو عبيدأل إلمام أحمد بدن حنبدللمسند ال •

 .مصر –مؤسسة قرطبة 
دار النشير: دار الحيرمين  ،القاسيم سيليمان بين أحميد الطبرانيي يبأل المعجم األوسط •
عبيييييد المحسييييين بييييين إبيييييراهيم و  ،، تحقييييييق: طيييييارق بييييين عيييييوض هللا1415 -القيييياهرة  -

 .الحسيني
سليمان بن أحمد بن أييوب أبيو القاسيم الطبرانيي، دار النشير: مأتبية ل عجم الكبيرالم •

 تحقييييق: حميييدي بييين عبيييد ،، الطبعييية: الثانيييية1983 - 1404 -الموصيييل  -الزهيييراء 
 .المجيد السلفي

عبيد هللا بين عليي بين الجيارود أبيو محميد النيسيابوري، ل المنتقى من السدنن المسدندة •
، الطبعية: األوليى، 1988 - 1408 -بييروت  -الثقافيية دار النشر: مؤسسة الكتياب 

 .تحقيق: عبدهللا عمر البارودي
 -دار النشيير: دار الفكيير  ،محمييد بيين يزيييد أبييو عبييدهللا القزوينيييل سددنن ابددن ماجدده •

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  -بيروت 
الفكيير دار النشير: دار  ،سيليمان بيين األشيعث أبيو داود السجسييتانيل سدنن أبددي  او  •

 .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
حمد بن الحسين بن علي بين موسيى أبيو بأير البيهقيي، دار أل سنن البيهقي الكبرَّللا  •

، تحقييييق: محميييد عبيييد 1994 - 1414 -مأييية المأرمييية  -النشييير: مأتبييية دار البييياز 
 .القادر عطا
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م التميميي محميد بين حبيان بين أحميد أبيو حياتل صحيح ابن حبان بترتيدل ابدن بلبدان •
، الطبعة: الثانيية، 1993 - 1414 -بيروت  -دار النشر: مؤسسة الرسالة  ،البستي

 .تحقيق: شعيب األرنؤوط
هللا الشيييباني، دار النشيير:  حمييد بيين حنبييل أبييو عبييدأل مسددند اْلمددام أحمددد بددن حنبددل •

 .مصر –مؤسسة قرطبة 
نيييي، دار النشييير: سيييليمان بييين أحميييد بييين أييييوب أبيييو القاسيييم الطبرال مسدددند الشددداميين •

بين ا، الطبعة: األوليى، تحقييق: حميدي 1984 - 1405 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
 .عبدالمجيد السلفي

 الشروحكتب  :رابعا 

ط  ،الحسيين علييى بيين خلييف بيين عبييد الملييك أبييوشددرح صددحيح البخدداري البددن بطددال  •
  .ياسر إبراهيم :تحقيق ،مأتبة الرشد

يحيييى بيين شييرف بيين مييري النييووي، دار  زكريييا يبييأل صددحيح مسددلم بشددرح النددووي  •
 .، الطبعة: الطبعة الثانية1392 -بيروت  -النشر: دار إحياء التراث العربي 

بيييدر اليييدين محميييود بييين أحميييد العينيييي، دار ل عمددددة القددداري شدددرح صدددحيح البخددداري  •
 .بيروت –النشر: دار إحياء التراث العربي 

حجير أبيو الفضيل العسيقالني  حمد بين عليي بينأل فتح الباري شرح صحيح البخاري  •
 .بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب -الشافعي، دار النشر: دار المعرفة 

زين الييدين أبييي الفييرج عبييد الييرحمن بيين شييهاب ليي فددتح البدداري شددرح صددحيح البخدداري  •
مأتييييب تحقيييييق دار و  ،المدينيييية النبوييييية -مأتبيييية الغربيييياء األثرييييية ط  ،الييييدين البغييييدادي

 .م 1996 -هي  1417األولى،  :حقيقت ،القاهرة –الحرمين 
عبييد الييرةوف المنيياوي، دار النشيير: المأتبيية ل فدديض القدددير شددرح الجددامع الصددرير •

 .الطبعة: األولى ،هي1356 -مصر  -التجارية الكبرى 
الفييرج عبيد الييرحمن ابيين الجييوزي، دار  يبييأل كشدد  المشددكل مددن حددديث الصددحيحين •

تحقييييييق: عليييييي حسيييييين  ،م.1997 -هيييييي 1418 -الريييييياض  -النشييييير: دار اليييييوطن  
 .البواب
  كتب أخرى :خامسا 
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 –محمد بين محميد الغزاليي أبيو حاميد، دار النشير: دار المعرفية ل إحياو علوم الدين •
 .بيروت

عبييد هللا شييم  الييدين محمييد بيين أبييي بأيير  يبييأل إعددالم المددوقعين عددن ر  العددالمين •
، 1973 -بيييروت  -يييل بيين أيييوب بيين سييعد الزرعييي الدمشييقي، دار النشيير: دار الجا

 .تحقيق: طه عبد الرةوف سعد
بين أييوب اعبيد هللا شيم  اليدين محميد بين أبيي بأير  يبيأل األمثال في القرآن الكريم •
 -مصييييير  -طنطيييييا  -بيييين سيييييعد الزرعيييييي الدمشيييييقي، دار النشييييير: مأتبييييية الصيييييحابة ا

 .، الطبعة: األولى، تحقيق: إبراهيم محمد1406
عبييد هللا محمييد بيين علييي الحأيييم الترمييذي، دار ي بييأل األمثددال مددن الكتددا  والسددنة •

 .السيد الجميلي .دمشق، تحقيق: د -بيروت  -النشر: دار ابن زيدون / دار أسامة 
جييالل الييدين عبييد الييرحمن السيييوطي، دار النشييير: دار ل اْلتقددان فددي علددوم القددرآن •

 .بم، الطبعة: األولى، تحقيق: سعيد المندو 1996 -هي1416 -لبنان  -الفكر 
دار النشير:  ،عبيدهللا بين مسيلم بين قتيبية أبيو محميد اليدينوري ل أويل مختل  الحدديثت •

 ، تحقيق: محمد زهري النجار1972 - 1393 -بيروت  -دار الجيل 
دار  محمد بن أبيي بأير أييوب الزرعيي أبيو عبيد هللال زا  المعا  في هدي خير العبا  •

 - 1407 -الكوييت  -بييروت  -مية مأتبية المنيار اإلسيال -النشر: مؤسسية الرسيالة 
 .عبد القادر األرناةوط -، الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب األرناةوط 1986

حميد عبيد الحلييم بين تيميية الحرانيي أبيو العبياس، أل تاوَّللا شيخ اْلسدالم ابدن تيميدةف •
م دار النشر: مأتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاس

 .العاصمي النجدي
 .ط دار البشائر اإلسالمية ،للشيخ / عبد الفتاح أبو غدةالرسول المعلم  •
بي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سينة ألالرسالة القشيرية  •

 .ط دار الكتب العلمية ،هي 465
دار الكتييب يوسييف بيين عبييد البيير النمييري، دار النشيير: ل جددامع بيددان العلددم وفضددله •

 .1398 –بيروت  -العلمية 
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زين الييدين أبييي ليي جددامع العلددوم والحكددم فددي شددرح خمسددين حددديثا مددن جوامددع الكلددم •
بييروت  -الفرج عبد الرحمن بين شيهاب اليدين البغيدادي، دار النشير: مؤسسية الرسيالة 

 إبراهيم باج و تحقيق: شعيب األرناةوط  ،م، الطبعة: السابعة1997 -هي 1417 -
محميييد بييين مأيييرم بييين منظيييور األفريقيييي المصيييري، دار النشييير: دار ل العدددر لسدددان  •

 بيروت، الطبعة: األولى -صادر 
محمييد بيين أبييي بأيير أيييوب ل مدددارل السددالكين بددين منددازل إ ددام نعبددد وإ ددام نسددتعين •

، 1973 - 1393 -بييروت  -دار النشير: دار الكتياب العربيي  ،الزرعي أبو عبد هللا
 .ق: محمد حامد الفقيالطبعة: الثانية، تحقي

عبيد هللا شيم  اليدين محميد  يبيأل ومنشدور وال دة العلدم واْلرا ة مفتاح  ار السعا ة •
م 2010 ،بيييروت –دار ابيين حييزم  بيين أيييوب بيين سيعد الزرعييي الدمشييقيابين أبييي بأيير 
 .الطبعة األولى

للمهنيدس / مصيطفى هاشيم  بحث في الوسائل التعليمية ضمن موسدوعة المسدتقبل •
 ورة على شبأة المعلومات الدوليةوهي منش

لألسيتاذ / مسيعد محميد زيياد وهيو بحيث منشيور  مفهوم الوسائل التعليميدة وأنواعهدا •
 على شبأة المعلومات الدولية.

وهيييو مقيييال منشيييور عليييى شيييبأة  ،لليييدكتور/ بلييييل عبيييد الكيييريم الحدددوا  فدددي القدددرآن •
 .المعلومات الدولية

ليى موقيع جامعية أم القيرى وهيي منشيورة ع د راسة بحثية عن صفا  المعلم الجيد • •
 .أة المعلومات الدوليةعلى شب

 راسدددة جامعيدددة مصدددررة بجامعدددة حضدددر مدددو  حدددول القصدددة وأثرهدددا فدددي الناحيدددة  •
 .منشورة على شبأة المعلومات الدوليةوهي  ،التعليمية
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