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  املعلم األول 

٢ 

 مقدمة 
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على املعلم األول صلى اهللا عليه                   

 . وعلى آله وصحبه وسلم

ناء تعليمه ألمته   هذا كتاب حوى مجلة نافعة من أخبار املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه، أث            ... أما بعد 
أمر دينهم وما يستقيم به أمرهم، ولقد رأيت خالل ممارسيت للتعليم ومطالعيت لسنن املصطفى صلوات اهللا                 
                           ً                                                                                    وسالمه عليه أن هناك كم ا هائل ا من األقوال واألفعال النبوية تفيد املدرس بالدرجة األوىل، فاستعنت باهللا يف                  

 . مجع ما ييسره يل الباري جل وعال

 يف أمر التربية والتعليم، ولكن حسيب        بكل ما ورد عن النيب       - خالل مجعي وحبثي     -ين مل أحط    مث أن 
ولقد تطرق بعض   . - بإذن اهللا    -أين قد مجعت ما إذا وقف الناظر عليه رأى ما يبهج قلبه ويكفيه ويشفيه                
له، وابن مفلح يف اآلداب الشرعية،                  ً                ً                                                       العلماء قدميا  إىل هذا أو قريبا  منه، كابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفض               

 وأقواله يف   والغزايل يف إحياء علوم الدين، وغريهم ولكنهم مل يقصروا كتبهم وحبوثهم على أفعال النيب                
 رمحهم  -                                                                                      ً               التربية والتعليم بلك كانوا حيشدون أقوال الصحابة والتابعني والعلماء األجالء وغريهم، وهم أيضا                

لك فيدخلون يف كتبهم هذه كل ما يتعلق بالعلم والتعليم، كما يتبني للناظر يف                كانوا يتوسعون يف ذ    -اهللا  
 .                                                    ًولعلك بعد أن تطالع كتابنا هذا يتبني لك ما قلناه آنفا . كتبهم

                                      ً                                                                  وجيدر بنا اإلشارة إىل أن هناك رسائل وحبوثا  معاصرة قيمة ومفيدة، وهي قريبة من هذا املسلك الذي                  
 . اختذته يف عمل هذه الرسالة

واهللا املوفق، وال حول لنا     . فعسى اهللا أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل وأن ينفعنا وينفع املسلمني به            
واحلمد هللا رب   .                                                        ً     ً            وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثريا             . وال قوة إال به   

 . العاملني

 فؤاد الشلهوب: كتبه
٨٨١٠ب . ص: الرياض
١١٤٩٢: ربيديالرمز ال
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 مدخــل 
مهنة التعليم ال تساويها مهنة يف الفضل والرفعة، ووظيفة املعلم من أشرف الوظائف              

                                                      ً      ً                    وكلما كانت املادة العلمية أشرف وأنفع، ارتفع صاحبها شرفا  ورفعة  ، وأشرف            . وأعالها
أخلص واملعلم إذا   . العلوم على اإلطالق العلوم الشرعية، مث العلوم األخرى كل حبسبه          

:  يف احلديث الصحيح   عمله هللا، وعين بتعليمه نفع الناس، وتعليمهم اخلري، لقول النيب           
.  يبني لنا فضل تعليم اخلري     ولعل حديث أيب أمامة     . )١( } إمنا األعمال بالنيات   {

إن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف          { قال رسول اهللا    : يقول

 . )٣( )٢( } جحرها وحىت احلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس اخلري

ومهمة املعلم ال تقتصر على طرح املادة العلمية على طالبه فقط، بل هي مهمة عسرية               
                       ً                 فهي تتطلب من املعلم صربا ، وأمانة،       - وهي يسرية على من يسرها هللا عليه          -وشاقة  

. )٤(     ً                                                                                      ونصحا ، ورعاية ملن حتته، ولو عددنا ما الذي ينبغي توفره يف املعلم لطال بنا املقام                 
وقبل أن ندخل يف فصول هذا الكتاب أحب أن أنوه إىل مسألة توضح مقصود هذا                  

                ً                          وأقواله، مستندا  يل يف استنباط صفات         أفعال النيب    الكتاب، وهو أنين جعلت من    
%ô‰s)©9 tβ { أسوة حسنة املعلم، وطرق التدريس املختلفة، وذلك ألن لنا يف رسول اهللا          x. 

öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )وألنه   )٥        املعلم األول الذي علم ورىب صحابته 

 . فكانوا خري طالب خلري معلم
                                                 

، النسائي  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد      )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة    )١(دء الوحي   ـب البخاري   )١١
 ). ١/٤٣(، أمحد )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد )٢٢٠١(، أبو داود الطالق )٧٥(الطهارة 

 ). ٢٨٩(، الدارمي املقدمة )٢٦٨٥(الترمذي العلم ) ٢(

 ). ٤٢ صاملختصر. (رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله) ٣(

 . سيأيت تفصيل ذلك، ولذلك أعرضت عن ذكره ههنا) ٤(

 . ٢١: سورة األحزاب، اآلية) ٥(
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sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ { )١( . 

ولعلك بعد تطالع كتابنا هذا يتنب لك أن ما ادعاه منظروا التربية والتعليم من إحداث               
طرق وأساليب متنوعة، يف التربية والتعليم ليس مبستقيم هلم وال مسلم به على كل حال،               

 . واهللا املوفق.                            ً سبقهم بذلك بأربعة عشر قرنا بل إن املعلم األول 

                                                 

 . ١٥١: سورة البقرة، اآلية) ١(
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 سم األول الق
  صفات ينبغي توفرها يف املعلم 

 .  إخالص العلم هللا-١

 .  صدق املعلم-٢

 .  مطابقة القول العمل-٣

 .  العدل واملساواة-٤

 .  التحلي باألخالق الفاضلة واحلميدة-٥

 .  تواضع املعلم-٦

 .  شجاعة املعلم-٧

 .  مزاح املعلم مع تالميذه-٨

 .  الصرب واحتمال الغضب-٩

 ب الكالم الفاحش البذيء  جتن-١٠

 .  استشارة املعلم لغريه-١١

 إخالص العلم هللا 
أمر عظيم غفل عنه كثري من املعلمني واملربني، أال وهو تأسيس وغرس مبدأ إخالص               

ولعمر اهللا  . وهو أمر ال يفطن له لبعد فئام من الناس عن املنهج الرباين            . العلم والعمل هللا  
                                ً                      ة لألمة، مل يستفد أصحاهبا منها شيئا  وذهبت أدراج          كم من علوم مفيدة وأعمال جليل     

وذلك ألن أصحاهبا مل خيلصوا يف علومهم وأعماهلم، ومل          .                 ً        ً   الرياح وكانت هباء  منثورا    
جيعلوها يف سبيل اهللا، ومل يكن مههم نفع إخواهنم املسلمني هبذه العلوم واملعارف                 

ك، ولذلك استحقت أن    واألعمال، إمنا كانت أغراضهم نيل منصب أو جاه وحنو ذل          
        ً        ً                                                                               تكون هباء  منثورا ، أي نعم قد ينتفع أولئك بعلومهم ومعارفهم يف الدنيا، من مدح وثناء                
وحنو ذلك ولكن ذلك عاقبته إىل زوال ولعل احلديث الذي رواه أبو هريرة جيسد ذلك                

 : املعىن
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ورجل تعلم العلم، وقرأ القرآن، فأيت به،        { ".. قال النيب   :  قال عن أيب هريرة    

ما عملت فيها، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال           : فعرفه نعمه، فعرفها فقال   
ه عامل، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، مث أمر ب          : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال    
 . )٢(" احلديث .. )١( } فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار

ولذا كان حري باملربني واملعلمني أن يغرسوا يف نفوس ناشئتهم إخالص             
العلم والعمل هللا، وابتغاء األجر والثواب من اهللا، مث إن حصل بعد ذلك مدح               

أما إذا  ف: قال ابن رجب  . وثناء من الناس فذلك فضل من اهللا ونعمة واحلمد هللا         
                 ً                                                             عمل العمل هللا خالصا ، مث ألقى اهللا له الثناء احلسن يف قلوب املؤمنني بذلك،               

ويف هذا املعىن جاء    . ففرح بفضل اهللا ورمحته، واستبشر بذلك، مل يضره ذلك         
سئل عن الرجل يعمل العمل هللا من اخلري         { أنه   حديث أيب ذر، عن النيب      

.  أخرجه مسلم  )٣( } تلك عاجل بشرى املؤمن   : " حيمده الناس عليه فقال   
ومدار ذلك كله على النية، والنية حملها الصدور واهللا سبحانه وتعاىل ال            . أهـ

≅ö {ختفى عليه خافية     è% β Î) (#θ à ÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρ ß‰ ß¹ ÷ρ r& çνρ ß‰ ö6 è? çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª! $# 3 { 
 .  فمن كانت نيته هللا خالصة فليبشر بقبول عمله، وأجر من اهللا ومثوبة)٤(

إمنا األعمال   { قول   مسعت رسول اهللا    :  قال عن عمر بن اخلطاب     
له فهجرته  بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسو           

إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل             

                                                 

 ). ٢/٣٢٢(، أمحد )٣١٣٧(، النسائي اجلهاد )٢٣٨٢(، الترمذي الزهد )١٩٠٥(مسلم اإلمارة ) ١(

 . د يف باقي مسند املكثرين، والترمذي يف الزهدأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، والنسائي يف اجلهاد، وأمح) ٢(

 ). ٥/١٥٦(، أمحد )٤٢٢٥(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٢(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(

 . ٢٩: سورة آل عمران اآلية) ٤(
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  )٢( )١( } ما هاجر إليه

 : اخلالصة

 . املعلم أن يغرس يف نفوس طالبه حقيقة اإلخالص) ١(

 .                                                                ًوعلى املعلم استصحاب تلك احلقيقة يف بدايات األعمال، والتذكري هبا دائما ) ٢(

 صدق املعلم 
ن الصدق تاج على رأس املعلم، إذا فقده فقد ثقة الناس بعلمه، ومبا ميليه عليهم من                 إ

ألن الطالب يف الغالب يتقبل من معلمه كل ما يقوله، فإذا بان للطالب كذب              . معلومات
معلمهم يف بعض األمور، فإن ذلك ينعكس عليه مباشرة، ويؤدي إىل سقوطه من أعني               

 . طالبه

يف الدنيا واآلخرة، وقد أثىن اهللا على الصادقني، ورغب املؤمنني أن           والصدق منجاة للعبد    
 )pκš‰r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )٣$ {: يكونوا من أهله بقوله   

 : وأرشد املعلم األول إىل أن الصدق يهدي إىل اجلنة بقوله

إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق                { -١

ى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً، وإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور               رويتح
 )٥( )٤( } لكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً     يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى ا       

                                                 

، أبو  )٧٥(، النسائي الطهارة    )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد     )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة    )١(البخاري بدء الوحي    ) ١(
 ). ١/٤٣(، أمحد )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد )٢٢٠١(ود الطالق دا

 . متفق عليه) ٢(

 . ١١٩: سورة التوبة، اآلية) ٣(

، أبو داود   )١٩٧١(، الترمذي الرب والصلة     )٢٦٠٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب      )٥٧٤٣(البخاري األدب   ) ٤(
 ). ٢٧١٥(الرقاق ، الدارمي )١/٤٠٥(، أمحد )٤٦(، ابن ماجه املقدمة )٤٩٨٩(األدب 

 . متفق عليه) ٥(
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 كان يسمى بالصادق األمني، ومل يعهد منه        وعند تأمل السرية النبوية، جند أن نبيكم        
وملا بعث وظهر أمره، عاداه سادات قريش وأعياهنم، ال لكذبه          . كفار مكة كذبة واحدة   

ومقامهم بني القبائل،                       ً     ً       ً                                عليهم، ولكن استكبارا  وجتربا ، وخوفا  من سقوط هيبتهم وجاههم          
            ً     ً        بالصدق أثرا  كبريا  يف     ولقد كان ال تصافه     . وقد صرح حبقيقة ذلك بعض أعياهنم     

  الذي عندما رأى النيب      )١(دخول كثري من الناس يف دين اهللا، ورحم اهللا ذلك الصحايب            
 !! ملا رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب : ألول وهلة قال

عو املتعلم إىل الثقة به ومبا يقول، ويكسبه احترام املعلمني، ويرفع            صدق املعلم يد   )٢(و  
من شأنه يف عمله، ويتمثل صدق املعلم يف مستلزمات املسئولية امللقاة على عاتقه، واليت               
                                                                        ً        منها نقل املعرفة مبا فيها من حقائق ومعلومات لألجيال، فإن مل يكن املعلم متحليا  بالصدق 

   ً        ً                                                   قصا  ومبتورا ، وحقائق ومعلومات مغايرة للصورة اليت جيب أن                            ً       فإنه سينقل هلم علما  نا    
ينقلها، وإذا تعود التلميذ على قبول هذا السلوك السيء من املعلم فإنه رمبا يستحسن هذا               

 .                    ً                               العمل حىت يصبح مالزما  له، وهو أمر خطري على اجملتمع أ هـ

: الشيخ حممد مجيل زينو   يقول  .                      ً                                وإليك أيها املعلم مثاال  يبني أثر الكذب على الطالب        
                                  ً                                    ً              حدث أن سأل أحد الطالب معلمه مستنكرا  تدخني أحد املعلمني، فأجاب املعلم مدافعا               

: عن زميله، بأن سبب تدخينه هو نصيحة الطبيب له، وحني خرج التلميذ من الصف قال              
وحبذا لو صدق املعلم يف إجابته، وبني خطأ        ) قال حممد مجيل  . (إن املعلم يكذب علينا   

له، بأن التدخني حرام، ألنه مضر باجلسم، مؤذ للجار، متلف للمال، فلو فعل ذلك               زمي
إن هذا املعلم فرد    : لكسب ثقة الطالب وحبهم، ويستطيع أن يقول هذا املعلم إىل طالبه          

  )٣(... من الناس جتري عليه األعراض البشرية، فهو يصيب وخيطئ

 : اخلالصة
                                                 

 . هو عبد اهللا بن سالم رواه الترمذي يف كتاب صفة القيامة والدارمي يف كتاب الصالة) ١(

 . ١٥٧، ١٥٦. عبد اهللا عبد احلميد حممود. من هنا يبدأ النقل من كتاب إعداد املعلم د) ٢(

 . ١٤نداء إىل املربني ص) ٣(
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 . آلخرةالصدق جناة للمعلم يف الدنيا وا) ١(

 . الكذب على الطالب، عائق عن التلقي، وفاقد للثقة

 . الكذب أثره يتعدى إىل اجملتمع، وال يقتصر على منتحله
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 مطابقة القول العمل 

$ {: قال تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè øs? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# 

β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪ { )مل تقولون اخلري، وحتثون عليه، ورمبا متدحتم به، : أي )١

. م عنه، وأنتم متلوثون متصفون به     وتنهون عن الشر، ورمبا نزهتم أنفسك     . وأنتم ال تفعلونه  
فهل تليق باملؤمنني، هذه احلالة الذميمة؟ أم من أكرب املقت عند اهللا، أن يقول العبد ما ال                  

وهلذا ينبغي لآلمر باخلري أن يكون أول الناس مبادرة إليه، والناهي عن الشر، أن               . يفعل؟
tβρ * {: يكون أبعد الناس عنه، قال تعاىل      âß∆ ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθ è= ÷G s? 

|=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ { )وقال شعيب عليه السالم    )٢  :} !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) 

!$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 { )٤( أهـ )٣( . 

 كان يأمر الناس باخلري وهو أول من يأتيه، وكان ينهاهم عن الشر وهو              ورسولنا  
أول من جيتنبه ويبتعد عنه، وهذا من كمال خلقه عليه الصالة والسالم، وال عجب فقد                

ول مبفرده، يتبني   ومطاقة القول العمل، أسرع يف االستجابة من جمرد الق        . كان خلقه القرآن  
.  واملسلمني معه يف قصة احلديبية     لنا ذلك من خالل عرض هذا احلدث الذي وقع للنيب           

فعندما صاحل املشركون املسلمني على شروط معينة ومنها أن يرجع املسلمون من عامهم              
 : قال ابن القيم. هذا عن مكة وحيجوا يف عامهم املقبل

 قوموا فاحنروا، مث احلقوا  { رسول اهللا  فلما فرغ من قضية الكتاب، قال )٥(

                                                 

 . ٣ ، ٢: سورة الصف آية) ١(

 . ٤٤:  سورة البقرة آية)٢(

 . ٨٨: سورة هود آية) ٣(

 ). ٣٦٦، ٣٦٥  /٧(للشيخ عبد الرمحن بن سعدي . تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٤(

 ). ٢٩٥  /٣(من هنا يبدأ النقل من زاد املعاد ) ٥(



  املعلم األول 

١١ 

فواهللا ما قام منهم رجل واحد حىت قال ذلك ثالث مرات، فلما مل يقم منهم                " 
يا رسول  : أم سلمة  دخل على أم سلمة، فذكر هلا ما لقي منه الناس، فقالت              )١(أحد  
 اخرج مث ال تكلم أحداً منهم كلمة حىت تنحر بدنك، وتدعو حالقك              أحتب ذلك؟ : اهللا

حنر بدنه، ودعا حالقه    : فيحلقك، فقام، فخرج، فلم يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلك          
 . } فحلقه، فلما رأى الناس ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعضاً

 ولكن ملا رأوا أنه      أن الصحابة تأخروا عن تنفيذ قوله                          ً        وهنا يتضح لنا جليا  كيف    
 . بادر إىل ذلك قبلهم، تبعوه ومل يتخلف منهم أحد

واملعلم هو أحوج الناس إىل التزام ذلك املنهج يف واقع حياته، ألنه قدوة حيتذى،                
وطالبه يأخذون عنه األخالق، واألدب، والعلم ولعمر اهللا أي فائدة ترجى من معلم               

مث إن التناقض الذي يشاهده الطالب من قبل معلمه يوقعه يف حرية            . )٢(! قوله عمله   ينقض  
لقد احترت يف أمري، ماذا أفعل،      : عظيمة، وكأين بذلك الطالب احملتار وهو يسأل نفسه       

الكذب عادة سيئة مذمومة    : هل أصدق قوله، أم فعله الذي يناقض قوله؟، فهو يقول لنا           
 !.                     ً             نسمعه بعد ذلك مرارا  يكذب علينا وعاقبتها إىل اخلسران، مث

uã9 {: من أجل ذلك كان النهي الشديد يف قوله تعاىل         Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ 

Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪ { )يف فلذات األكباد،     فالواجب على املربني واملعلمني أن يتقوا اهللا       )٣ 

فهم أمانة يف أعناقهم، فليحرصوا على تعليمهم ما ينفعهم، ومطابقة أقواهلم ألعماهلم، ألن             

                                                 

) ٣٠٨،  ٣٠٧/  ٣(يم يف زاد املعاد     ال ينبغي ألحد أن يتأخر عن امتثال أمر رسول اهللا البتة، وقد تكلم ابن الق              ) ١(
على سبب تأخر الصحابة رضوان اهللا عليهم، عن امتثال أمر النيب يف حادثة احلديبية، فراجعه إن شئت ففيه                    

 . فوائد

أن لديهم مدرس ملادة الدين، وهو يتصف بثالث خصال مذمومة،          : خيربين طالب يف إحدى املدارس املتوسطة     ) ٢(
إنا هللا وإنا إليه راجعون، أي علم يؤخذ عن         : قلت!! يتعاطى الدخان   : مسبل، والثالثة : حليق، والثانية : األوىل
 !!. هذا 

 . ٣: سورة الصف آية) ٣(



  املعلم األول 

١٢ 

 .             ً                                     يف ذلك ترسيخا  للعلم الذي تعلموه من معلميهم ومربيهم

                  ً                                     أن يكون املعلم عامال  بعلمه فال يكذب قوله فعله ألن          :  الوظيفة الثامنة  )١(قال الغزايل   
فإذا خالف العمل   . بصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر       العلم يدرك بال  

                                 ً                                                             العلم منع الرشد وكل من تناول شيئا  وقال للناس ال تتناولوه فإنه سم مهلك سخر الناس                
به واهتموه وزاد حرصهم على ما هنوا عنه فيقولون لوال أنه أطيب األشياء وألذها ملا كان                

د من املسترشدين مثل النقش من الطني والظل من العود           ومثل املعلم املرش  . يستأثر به 
 فكيف ينتقش الطني مبا ال نقش فيه ومىت استوى الظل والعود أعوج؟ 

  )٢(قال أبو األسود الدؤيل 

ــال ـيُم       ه ـان ذا التعلـ ــك كـ ُ           لنفس                     
ـيُم    ــَت عظـ ـيك إذا فعل ـاٌر علـ ُ            عـ      َ               ٌ  
ـيُم   ــت حكـ ـنه فأن ــت عـ ـإذا انته ُ             فـ                        
ـيُم     ـنفع التعلـ ـنك ويـ ـالقول مـ ُ             بـ                        

ــح  ـيما يص ــقيُم               كـ ــت س ــه وأن ُ         ب            

 
 
 
 
 

ـا ــريَه       يـ ــلُم غ ــرجل املع ـا ال ُ    َ             أيهـ                 
ـثلَه    ـأيتَ مـ ــق وتـ ــن خل ـنه ع                  َ    َ              ال تـ

ــ  وا ـيها     ب ــن غـ ـا ع ــك فاهنهـ                                 دأ بنفس
ـتدى   ــت وُيقـ ـبل إن وعظ ـناك ُتقـ       ُ              ُ               فهـ
ُ       َ                             تصـُف الـدواَء لــذي السـقام الضــنا       

 : اخلالصة

uã9{:  يتحلى هبا من خالف قوله عمله، وكفى بقوله تعاىل         احلالة الذميمة اليت   Ÿ2 $ ºFø)tΒ 

y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪ { )فإنه فيه عظة وعربة ملن عقل)٣  . 

 . عله ال يستقر على حالإن خمالفة القول للعمل توقع الطالب يف حرية، وجت

 . عظم املهمة امللقاة على املعلمني واملربني

                                                 

 . دار احلديث. ط) ٩٧ / ١. (إحياء علوم الدين) ١(

 . ١٦٧ص. اختصره الشيخ أمحد بن عمر احملمصاين البريويت. البن عبد الرب. خمتصر جامع بيان العلم وفضله) ٢(

 . ٣: سورة الصف آية) ٣(



  املعلم األول 

١٣ 

 العدل واملساواة 

 βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒuρ Çtã Ï!$t±ósxø9$#¨ * {: قال تعاىل 

Ìx6Ψßϑø9$#uρ Äøöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏètƒ öΝà6̄=yès9 šχρã©.x‹s? ∩⊃∪ { )وقال تعايل  )١  :}  ßNöÏΒé&uρ tΑÏ‰ôãL{ 

ãΝä3uΖ÷t/ ( { )وقال تعاىل  )٢  :} Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘöθs% #’n?tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 

3“uθø)−G=Ï9 ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7Î6yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? ∩∇∪ { )تعاىل  وقال )٣  :} #sŒÎ)uρ óΟçFù= è% 

(#θ ä9Ï‰ôã $$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% ( { )ففي اآلية األوىل يأمر اهللا بالعدل ويوجبه على العباد         .. )٤

ويعامل اخللق بالعدل   .. يف حق عبادة  فالعدل الذي أمر اهللا به، يشمل العدل يف حقه، و          
ٍ                                                                        التام فيؤدي كل وال  ما عليه، حتت واليته، سواء يف ذلك والية اإلمامة الكربى، ووالية                                  

 وقس على ذلك الوالية اليت تكون       )٥(أ هـ   . القضاء، ونواب اخلليفة، ونواب القاضي    
 ية أمر اهللا رسوله     ويف اآلية الثان  . للمعلم على تلميذه فإن له والية على طالبه حبسبها        

بأن يعدل بني أهل الكتاب، وأن ال تكون هذه العداوة مانعة من العدل يف األحكام،                 
Ÿω {: وكذلك اآلية الثالثة حتث على إقامة العدل مع األعداء، أال ترى إىل قوله                uρ 

öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% { )مث أخرب تعاىل   .  أي ال حيملنكم بغضكم هلم على أال تعدلوا        )٦

يف ختام اآلية أن حتقيق العدل وإقامة القسط ولو كان مع العدو فإنه سبب يف كمال                  

                                                 

 . ٩٠: سورة النحل، اآلية) ١(

 . ١٥: سورة الشورى، اآلية) ٢(

 . ٨: سورة املائدة اآلية) ٣(

 . ١٥٢: سورة األنعام اآلية) ٤(

 . بتصرف يسري) ٢٣٢/  ٤. (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٥(

 . ٨: سورة املائدة آية) ٦(



  املعلم األول 

١٤ 

uθ {ويف قوله تعاىل    . التقوى èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( { )أي كلما حرصتم على العدل      )١ 

. واجتهدمت يف العمل به، كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم فإن مت العدل كملت التقوى               
: قال ابن كثري  . ويف اآلية الرابعة أمر اهللا سبحانه بالعدل مع القريب والبعيد          . )٢(أهـ  
=sŒÎ)uρ óΟçFù# {: وقوله è% (#θ ä9Ï‰ôã $$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% ( { )كقوله )٣  :} * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u 

(#θ çΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& Íρ r& È ø y‰Ï9≡uθ ø9$# tÎ/tø% F{$#uρ 4 β Î) ï∅ ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& 

#ZÉ)sù ª!$$ sù 4’ n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãè Î7−Fs? #“ uθ oλù; $# β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 β Î)uρ (#ÿ…âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì÷è è? ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? #ZÎ6 yz ∩⊇⊂∈∪ { )وكذا اليت تشبهها يف سورة النساء يأمر اهللا تعاىل بالعدل يف             )٤ 

الفعال واملقال على القريب والبعيد واهللا تعاىل يأمر بالعدل لكل أحد يف كل وقت ويف                
 . )٥(أهـ . كل حال

فمما سبق يتبني أن القيام بالقسط والعدل بني الناس، شأنه عظيم، ولذلك جاءت               
 يضرب أروع األمثلة يف حتقيقه       ورسولنا  . م من شأنه  اآليات يف بيان أمره والتعظي    

  - رضى اهللا عنها -انظر للحديث الذي ترويه أم املؤمنني عائشة . للعدل بني أفراد أمته

ومن يكلم  : ملخزومية اليت سرقت، فقالوا   إن قريش أمههم شأن املرأة ا      {:  قالت -١

؟ ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول اهللا            : ؟ فقالوا فيها رسول اهللا    
: مث قام فاختطب، مث قال    " أشفع يف حد من حدود اهللا؟       " رسول اهللا   : فكلمه أسامة، فقال  

وإذا سرق فيهم   إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه،             " 

                                                 

 . ٨: ةسورة املائدة آي) ١(

 ). ٢٥٩/  ٢(املصدر السابق ) ٢(

 . ١٥٢: سورة األنعام آية) ٣(

 . ١٣٥: سورة النساء آية) ٤(

 ). ١٩٠/  ٢(تفسري القرآن العظيم ) ٥(
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١٥ 

 )٢( )١( } لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها       ! الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي واهللا       
لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت        {انظر إىل من بلغ الذروة يف حتقيق العدالة         ! اهللا أكرب   

 اشاها أن تفعل ذلك  وح)٣( } يدها

فقالت أمي عمرة   . تصدق علي أيب ببعض ماله    : عن النعمان بن بشري قال     { -٢

 ليشهده على    فانطلق أيب إىل النيب      ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا       : بنت رواحة 
اتقوا :" قال. ال: قال" أفعلت هذا بولدكم كلهم؟      " فقال له رسول اهللا     . يتصدق

وجاء يف رواية   . )٥( )٤( } فرجع أيب فرد تلك الصدقة    ". اهللا واعدلوا يف أوالدكم     

  )٧(. )٦( } فإين ال أشهد على جور. فال تشهدين إذًا {: أخرى

واملعلمون، يتعرضون ملواقف كثرية من قبل طالهبم، سواء يف توزيع املهام والواجبات إن كانت              
                                                 

، النسائي قطع   )١٤٣٠(، الترمذي احلدود    )١٦٨٨(، مسلم احلدود    )٣٢٨٨(البخاري أحاديث األنبياء    ) ١(
، الدارمي احلدود   )٦/١٦٢(، أمحد   )٢٥٤٧(، ابن ماجه احلدود     )٤٣٧٣(، أبو داود احلدود     )٤٨٩٨(السارق  

)٢٣٠٢ .( 

 . متفق عليه) ٢(

، النسائي قطع   )١٤٣٠(، الترمذي احلدود    )١٦٨٨(، مسلم احلدود    )٣٢٨٨(البخاري أحاديث األنبياء    ) ٣(
احلدود ، الدارمي   )٦/١٦٢(، أمحد   )٢٥٤٧(، ابن ماجه احلدود     )٤٣٧٣(، أبو داود احلدود     )٤٨٩٨(السارق  

)٢٣٠٢ .( 

، )١٣٦٧(، الترمذي األحكام    )١٦٢٣(، مسلم اهلبات    )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها      ) ٤(
، مالك  )٤/٢٧٠(، أمحد   )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام     )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع     )٣٦٨١(النسائي النحل   

 ). ١٤٧٣(األقضية 

واللفظ له وأمحد يف مسند الكوفيني والنسائي يف النحل         . تاب اهلبات رواه البخاري يف كتاب اهلبة ومسلم يف ك       ) ٥(
 . وأبو داود يف البيوع وابن ماجه يف األحكام ومالك يف األقضية

٣٦٨١(، النسائي النحل    )١٣٦٧(، الترمذي األحكام    )١٦٢٣(، مسلم اهلبات    )٢٥٠٧(البخاري الشهادات   ) ٦(
 ). ١٤٧٣(، مالك األقضية )٤/٢٧٣(، أمحد )٢٣٧٥(ام ، ابن ماجه األحك)٣٥٤٢( أبو داود البيوع  )

 ). ١٦٢٣حديث رقم (مسلم بشرح النووي كتاب اهلبات ) ٧(
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ويتأكد العدل  . هناك أعمال حتتاج إىل مشاركات مجاعية أو تفضيل بعضهم دون بعض وحنو ذلك            
رابته عند وضع العالمات ورصد الدرجات، فال جمال حملاباة أحد، أو تفضيل أحد على أحد سواء لق               

  .أو معرفته أو ألي أمر كان، فإن هذا من الظلم الذي ال يرضاه اهللا وصاحبه متوعد بالعقوبة

إن اختالل هذا امليزان عند املعلم، أي وجود التميز بني الطالب، كفيل بأن خيلق                
التوتر وعدم االنسجام والعداوة والبغضاء بني الطالب، وكفيل بأن جيعل هناك هوة واسعة             

 . لم وطالبه اآلخرين الذين بني طالبه لكي يشيع اإلخاء واحملبة بينهمبني املع

إن كانت لك عالقة قرىب أو صداقة مع أحد طالبك، فلتكن بعيدة عن              : أيها املعلم 
 . مسمع ومرأى الطالب اآلخرين

 )... املعلم إذا مل يعدل كتب من الظلمة: (روي عن جماهد قال

 أي  - قوطع املعلم على األجر فلم يعدل بينهم         إذا: (ويروى عن احلسن البصري قوله    
 . )١()  كتب من الظلمة-الطالب 

 : اخلالصة

                                                                      ً عظم شأن العدل، حيث أمر اهللا به وأوجبه مع القريب والبعيد، ومع العدو أيضا  

 . أمهية حتقيق العدل واملساواة بني الطالب، ملا فيه من إشاعة احملبة واملودة بينهم

 .  عند وضع العالمات ورصد الدرجاتيتأكد العدل ويتعني،

احلرص على إبقاء عالقات القرابة أو الصداقة، بعيدة عن مسمع ومرأى الطالب              
 . اآلخرين

 التحلي باألخالق الفاضلة واحلميدة 
ال شك أن الكلمة الطيبة والعبارة احلسنة تفعل أثرها يف النفوس، وتؤلف القلوب،              

وكذلك التعبريات اليت تظهر على وجه املعلم        وتذهب الضغائن واألحقاد من الصدور،      
          ً       ً         ً                                                              حتدث مردودا  إجيابيا  أو سلبيا  لدى الطالب، وذلك ألن انبساط الوجه وطالقته مما تأنس به           

                                                 

 . ٢٣٨ص. د عبد اهللا عبد احلميد حممود. النقل من كتاب إعداد املعلم) ١(
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١٧ 

 . وأما عبوس الوجه وتقطيب احلاجبني فهو مما تنفر منه النفس وتنكره. النفس وترتاح إليه

y7 {         ً   ظمهم خلقا                        ً      ً                  كان أطيب الناس روحا  ونفسا ، وكان أع        والرسول   ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 

@,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ { )ومل يكن فظا  غليظا  حاد الطباع بل كان سهال  مسحا  لينا  رءوفا               )١               ً      ً     ً    ً                      ً      ً           

ô‰s)s9 öΝà2 {بأمته   u!% y` Ñ^θ ß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ 
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أخربين عن  :  ، فقلت      لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص         {:  فعن عطاء بن يسار قال       -١

 :ه يف القرآن    أجل ، واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفت        : (  يف التوراة ، فقال      صفة رسول اهللا    
} $pκš‰r'̄≈tƒ É<̈Ζ9$# !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ { ) وحرزًا لألميني، أنت عبدي ورسويل      )٤

ال صخاب يف األسواق، وال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو          مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ، و      
ويفتح به أعيناً عمياً    ) ال إله إال اهللا   : (ويصفح، ولن يقبض اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء، بأن يقولوا           

خلق عظيم،  ،   تلكم كانت بعض صفات النيب       )٥( }وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً     

إخل وتلك صفات كانت    ... ظ وال غليظ القلب   وباملؤمنني رءوف رحيم، ليس بف    
من لوازم الدعوة إذ إن املدعوين حيتاجون إىل من يرفق هبم ويعلمهم أمور                
دينهم، ففيهم اجلاهل وفيهم الصغري وفيهم الكبري، وكل أولئك يلزمهم رفق،            
وخلق، وحلم، وأناة، ولطف، وحسن تصرف وإال انفضوا وغضبوا ومل يتبعوا            

                                                 

 . سورة القلم) ١(

 . ١٢٨:  اآلية سورة التوبة) ٢(

 . ١٥٩: سورة آل عمران اآلية) ٣(

 . ٤٥: حزاب آيةسورة األ) ٤(

 . رواه البخاري يف البيوع، وتفسري القرآن وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة) ٥(
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١٨ 

 أروع   بأيب هو وأمي     -ولقد ضرب رسولنا الكرمي      . هاهلدى ممن جاء ب   
y7 { هو الذي امتدحه بذلك      األمثلة يف حسن اخللق، كيف ال وربنا         ¯Ρ Î) uρ 

4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ { )وكانت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها تقول        )١  :

 .)٣( )٢( } كان خلقه القرآن {

  :أنس بن مالك وتعال معنا لنرى ذلك املوقف الذي يرويه 

  وعليه برد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب       كنت أمشي مع النيب     {: قال-٢

فجبذه بردائه جبذة شديدة، حىت نظرت إىل صفحة عاتق رسول اهللا قد أثرت هبا حاشية                
يا حممد، مر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت رسول اهللا            : الربد من شدة جبذته، قال    

٥( )٤( }  مث ضحك مث أمر له بعطاء( . 

أن يؤدب ذلك    كان يف مقدوره     ما أعظم ذلك اخللق الرفيع الذي امتاز به النيب          
 كيف يفعل   األعرايب على صنيعه، ولكن مل تكن تلك من شيم وال أخالق املعلم األول              

 : ذلك وهو الذي قال

ئق يوم القيامة، حىت    من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه اهللا على رءوس اخلال            {

 . )١( )٦( } خيريه يف أي احلور العني شاء

                                                 

 . ٤: سورة القلم آية) ١(

و داود الصالة   ـ، أب  )١٦٠١(وع النهار   ـ، النسائي قيام الليل وتط     )٧٤٦(رها  ـمسلم صالة املسافرين وقص   ) ٢(
 ). ١٤٧٥(، الدارمي الصالة )٦/٥٤(، أمحد )١٣٤٢(

 . رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند األنصار) ٣(

 ). ٣/٢١٠(، أمحد )٣٥٥٣(، ابن ماجه اللباس )١٠٥٧(، مسلم الزكاة )٥٤٧٢(البخاري اللباس ) ٤(

 . متفق عليه) ٥(

 ). ٣/٤٤٠(، أمحد )٤١٨٦(، ابن ماجه الزهد )٤٧٧٧(، أبو داود األدب )٢٠٢١(الترمذي الرب والصلة ) ٦(
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١٩ 

 يف التحلي باألخالق    واملربون واملعلمون حري هبم أن يترمسوا خطى املعلم األول          
الفاضلة واألدب الرفيع، وهي من أجنع الوسائل يف التعليم والتربية، حيث إن الطالب يف               

منه أكثر من غريه، فإذا كان املعلم يتحلى         الغالب يتأثر وختلق بأخالق معلمه ويتقبل        
                                 ً                                                 بأخالق محيدة أثر ذلك على طالبه إجيابا ، وعملت يف نفوسهم ما مل تعمله عشرات                

ما من شيء يف امليزان أثقل من حسن         { النصائح والدروس، ومن هنا نفهم سر قوله        

إن الرجل ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل، وصائم           {:  وقوله )٣( )٢( } اخللق

 ألن حسن اخللق سجية تعمل عمل السحر يف أسر القلوب، واستمالة             )٥( )٤( } النهار

 !. واملعلمون هم أوىل الناس بذلك . معالنفوس، وإشاعة احملبة بني أفراد اجملت

 : اخلالصة

 . األخالق صفة محيدة ينبغي للمعلم أن يتحلى هبا، وحيث طالبه على التخلق هبا

الكلمة الطيبة، والبشاشة وطالقة الوجه، من األسباب اليت تزيل احلاجز النفسي بني             
 . املعلم وتلميذه

 . ل جهل الطالباحللم واألناة، وانشراح صدر املريب، يف مقاب

 تواضع املعلم 
                                    ً                                           التواضع خلق محيد، يضفي على صاحبة إجالال  ومهابة، ومن ظن أن التواضع خلق             
                                                                                                                                            

: وقال األلباين ) ٤٧٧٧-٣٩٩٧(د وابن ماجه، والترمذي وقال هذا حديث غريب، وأبو داود برقم            رواه أمح ) ١(
 . حسن

 ). ٤٧٩٩(، أبو داود األدب )٢٠٠٣(الترمذي الرب والصلة ) ٢(

قال . هذا حديث غريب من هذا الوجه     : أخرجه أبو داود، وأمحد، وصححه ابن حبان، ورواه الترمذي وقال         ) ٣(
 ). ٥٦٣/  ٢= السلسلة الصحيحة ( صحيح األلباين إسناده

 ). ٦/٩٠(، أمحد )٤٧٩٨(أبو داود األدب ) ٤(

أي : قلت. صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب     : أخرجه أبو داود، وابن حبان، واحلاكم، وقال احلاكم       ) ٥(
 ). ٢السلسلة الصحيحة ( وهو كما قاال -األلباين 
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مرذول ينبغي جتنبه وترك التخلق به فقد أخطأ وأبعد النجعة، وحسبك بإمام األتقياء              
ن  والتواضع وإن كان من لوازمه الذل، فهو إن كان يف جانب اهللا فما ألذه م                )١(   ً  مثال   

ذل وما أطيبه، ألن العبودية ال تتحقق وال تكمل إال بالذل هللا واالنكسار بني يديه، وأما                 
'A {: الذل الذي يكون يف جانب املخلوقني فهو يف حق املؤمنني خاصة، قال تعاىل             ©!ÏŒr& ’ n?tã 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# { )فهم للمؤمنني أذلة، من حمبتهم هلم، ونصحهم هلم،          )٢ 

ولينهم، ورفهم، ورأفتهم، ورمحتهم هبم وسهولة جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب             
  )٣(.. منهم

قتداء بسيد  واملعلم يف أمس احلاجة إىل التخلق هبذا اخللق العظيم، ملا فيه من حتقيق اال              
 . املرسلني، وملا فيه من نفع عظيم للمتعلمني

إذا كان اإلنسان املسلم حيتاج إىل التواضع للنجاح يف عالقته مع اهللا مث مع اجملتمع               ) و(
فإن حاجة املعلم إىل التواضع أشد وأقوى، ألن عمله العلمي والتعليمي والتوجيهي يقتضي             

          ً                                           جيدوا حرجا  يف سؤاله ومناقشته والبوح له مبا يف          االتصال باملتعلمني والقرب منهم حىت ال     
  )٤(أهـ . نفوسهم، ألن النفوس ال تستريح ملتكرب أو متجرب أو مغتر بعمله

 . وإليك بعض األمثلة من تواضعه 

إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد،              { قال رسول اهللا    

 . )١( )٥( } وال يبغي أحد على أحد

                                                 

  .سوف ترى أمثلة لذلك بعد عدة سطور) ١(

 . ٥٤: سورة املائدة اآلية) ٢(

 ). ٣٠٨/  ٢ (عبد الرمحن السعدي . تيسري الكرمي الرمحن بتفسري كالم املنان) ٣(

 . ١٨١ص. د عبد اهللا عبد احلميد حممود. إعداد املعلم) ٤(

 دـ، أمح  )٤١٧٩(، ابن ماجه الزهد      )٤٨٩٥(، أبو داود األدب      )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها      ) ٥(
)٤/١٦٢ .( 
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 فتنطلق به حيث    إن األمة من إماء املدينة لتأخذ بيد النيب          {:  قال وعن أنس   

  )٢(. } شاءت

قال " ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم          {:  قال  عن النيب    وعن أيب هريرة    

 . )٤( )٣( } نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة: " وأنت؟ فقال: أصحابه

لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل            {: ل قا وعنه عن النيب    

 . )٦( )٥( } ذراع أو كراع لقبلت

 يوم الفتح فأخذته الرعدة،     أن رجالً كلم رسول اهللا       {وعن قيس بن مسعود     

  )٨( ! )٧( } هون عليك فإمنا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد " فقال النيب 

 : ويبلغ التواضع ذروته عند فتح مكة

 ليضع  إن رسول اهللا    :... فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر     :  يقول ابن إسحاق   -٦
    ً                                                                               اضعا  هللا حني رأى ما أكرمه اهللا به من الفتح، حىت إن عثنونه ليكاد ميس واسطة                 رأسه تو 

                                                                                                                                            

 .. رواه مسلم، يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأبو داود يف األدب وابن ماجه يف الزهد) ١(

ذكر ذلك  .. من هذا الوجه  ) ٤٨١٨(وأبو داود   ) ٢١٤،  ١١٩/  ٣(      ً                  تعليقا  وقد وصله أمحد     . رواه البخاري ) ٢(
 . ١٧٦األلباين يف حاشيته على الشمائل احملمدية ص

 ). ٢١٤٩(، ابن ماجه التجارات )٢١٤٣(البخاري اإلجارة ) ٣(

 . رواه البخاري) ٤(

 ). ٢/٤٧٩(، أمحد )٢٤٢٩(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٥(

دار عامل الكتب   .ط.    ً                  نقال  من رياض الصاحلني   (من الدابة ما بني الركبتني إىل الساق        : والكراع. رواه البخاري ) ٦(
 ). ٢٢٨ص

 . )٣٣١٢(ابن ماجه األطعمة ) ٧(

دار إحياء التراث العريب ط    ) ٥٣٣-٤ج(عزاه حمقق البداية والنهاية إىل دالئل البيهقي، انظر البداية والنهاية            ) ٨(
 . هـ وهو عند ابن ماجه يف كتاب األطعمة١٤٠٨
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 يوم الفتح وذقنه    دخل رسول اهللا     {: عن أنس قال  ..  وقال احلافظ البيهقي   )١(الرحل  

     ً                                           واضعا  أعظم من ذلك؟ قائد يظفر خبصومه الذين        أرأيتم ت . )٢( } على راحلته متخشعاً  

مث يظفر هبم ويدخل معقلهم دخول الفاحتني، ومع        .. أخرجوه من بلده، وقاتلوه، وسبوه    
                                           ً        ً                                      ذلك يطأطىء رأسه عند انتصاره على عدوه تواضعا  هللا وشكرا  فما أعظمه من قائد، وما               

ِ أجله من مرب             !! 

 . عود على صاحبها بالنفعوالتواضع يضاد التكرب، وهي خصلة ذميمة ال ت

 : ومن آثار التكرب الذي يصيب بعض املعلمني يف اجملتمعات اإلسالمية

 . جحوده للحق وعدم اخلضوع له

 . الغرور مبا لديه من علم مع أنه قليل

 . ترك طلب العلم لظنه أنه قد علم وفهم كل شيء

، وال ميكنه تكربه من أن      مث إن املعلم املتكرب ال يستطيع أن يصل إىل أهداف التعليم          ... 
يعرف ما حتقق منها ألنه بعيد عن خمالطة طالبه، والدنو منهم حىت يستطيع أن يعرف                 
مشكالهتم وما يعوق بلوغهم األهداف التربوية املرسومة، وما حيتاجه من مراجعة للطريقة            

املتكرب كما أن الطالب ال يرتاحون إىل املعلم        . وترتيب املعلومات وتبسيطها وما إىل ذلك     
املتغطرس فال يصدقونه مشاعرهم وأحاسيسهم وما يواجهونه من صعوبات، مما جيعل             

 أ هـ .                                                   ًالفائدة اليت حيصلون عليها من مثل هذا املعلم قليلة جدا 

 : اخلالصة

 .                     ً                                                ًأثر التواضع ليس قصرا  على املعلم، بل يتعداه إىل الطالب، ويؤثر فيهم إجيابا 

 . ز بني املعلم وتلميذهالتواضع سبب يف إزالة احلواج

 . التكرب سبب لنفور الطالب من معلمهم، واإلعراض عن تلقي العلم منه

                                                 

 ). ٤٠٥/  ٤ . (سرية ابن هشام) ١(

 ). ٦٨  /٥: (عزاه حمقق البداية إىل دالئل البيهقي) ٢(
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                          ً                                                          مبقدار ما يكون الطالب قريبا  من معلمه، يتحصل الطالب على العلم بشكل أفضل،              
 . والتواضع حيققه

 شجاعة املعلم 
          ً  تعليم، فضال   ما دخل الشجاعة بال   : قد يستغرب الكثريون هذا العنوان، وقد يقول قائل       

الشجاعة اليت نرمي إليها، هي الشجاعة األدبية كما حيلو للكثريين أن           : نقول! عن املعلم   
يسميها هبذا االسم، وال مشاحة يف االصطالح، فأما الشجاعة اليت يذهب الذهن إليها               
عندما نسمع هذه الكلمة ألول وهلة، فلقد كان نبيكم صلوات اهللا وسالمه عليه، أشجع              

 حىت إن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا حيتمون ويلوذون به إذا اشتدت               الناس،
وأما الشجاعة املقصودة هنا، فهي      . )١(رحى احلرب لشجاعته عليه الصالة والسالم        

شجاعة الكلمة، واالعتراف باخلطأ والقصور البشري، وهذا ال يكاد يسلم منه أحد، أما              
ولعل .     ً      ً                                أمرا  حممودا ، وحيسن باملعلم أن ينأى عنه       التدليس، واجلنب، واملراوغة فليست      

 . الصورة تتضح بعد تأمل األمثلة

يقولون .  املدينة، وهم يأبرون النخل    قدم النيب   : عن أيب رافع بن خديج قال      {

لعلكم لو مل تفعلوا كان     : (قال. كنا نصنعه : قالوا) ما تصنعون؟ : (لفقا. يلقحون النخل 
إمنا أنا بشر إذا    : " قال فذكروا ذلك له فقال    .  أو فنقصت  )٢(فنفضت  . فتركوه) خرياً لكم 

 ويف  } فإمنا أنا بشر  . وإذا أمرتك بشيء من رأي    . أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به     

من سياق احلديث يتضح لنا     . )٤( )٣( } أنتم أعلم بأمور دنياكم    {: بعض الروايات قال  

                                                 

كنا إذا امحر البأس ولقى القوم      :  مسنده، يف مسند العشرة املبشرين باجلنة، عن عليقال        روى اإلمام أمحد يف   ) ١(
 . القوم اتقينا برسول اهللا فما يكون منا أحد أدىن من القوم منه

 ). ٢٣٦٢ح(مسلم بشرح النووي . معناه أسقطت مثرها: فنفضت) ٢(

 ). ٦/١٢٣(، أمحد )٢٤٧١(، ابن ماجه األحكام )٢٣٦٣(مسلم الفضائل ) ٣(

 ). ٢٣٦٣، ٢٣٦٢ح(مسلم بشرح النووي ) ٤(
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٢٤ 

أما .  وأنه خيضع لألحوال اليت تعتري البشر من النسيان واخلطأ وغري ذلك           بشرية النيب   
                                                     ً                                     يف مقام التشريع فال جيوز عليه ذلك، نعم قد حيصل منه نسيانا  يف مقام التشريع لكي                  

، كما سلم من ركعتني يف صالة رباعية، فلما أخرب بذلك قام وأتى بالباقي               يشرع لألمة 
 بني أنه   احلاصل أن النيب    . وسجد سجدتني للسهو، وحمل بسط ذلك يف كتب األصول        

: قال النووي . بشر وأن رأيه يف األمور الدنيوية اليت ليس فيها تشريع قد يصيب وقد خيطئ             
 من رأيي أي يف أمر      قوله  :  قال العلماء  )١( } أنتم أعلم بأمور دنياكم    {): قوله(

          ً                   ورآه شرعا  جيب العمل به      فأما ما قاله باجتهاده     . الدنيا ومعايشها ال على التشريع    
 ولو أننا أعدنا النظر     )٢(.. وليس من أبار النخل من هذا النوع بل من النوع املذكور قبله           

 حاول أن جيد لنفسه العذر      سياق احلديث مرة أخرى، فإننا ال جند فيه أن النيب            إىل  
 بل اعترف ببشريته، وأن هذه األحكام جترى        - وحاشاه ذلك    -عندما رأى هذا الرأي     

 لنرى كيف ترمسوا خطى نبيهم      وتعالوا بنا لننظر إىل صحابة رسول اهللا        . على البشر 
 : لكعليه أفضل الصالة والتسليم فمن ذ

أيها الناس  :  مث قال  ركب عمر بن اخلطاب منرب رسول اهللا        : ما رواه مسروق قال   
 وأصحابه والصدقات فيما بينهم     ما أكثركم يف صدق النساء وقد كان رسول اهللا           

ولو كان اإلكثار يف ذلك تقوى عند اهللا أو كرامة مل            . فما دون ذلك  . أربعمائة درهم 
مث نزل  : قال.  رجل يف صداق امرأة على أربعمائة درهم        فألعرفن ما زاد  .  إليها همتسبقو

يا أمري املؤمنني هنيت الناس أن يزيدوا يف مهر النساء على           : فاعترضته امرأة من قريش فقالت    
 )٣( } %óΟçF÷s?#uuρ £ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ {: نعم فقالت أما مسعت اهللا يقول     : أربعمائة درهم، قال  

                                                 

 ). ٦/١٢٣(، أمحد )٢٤٧١(، ابن ماجه األحكام )٢٣٦٣(مسلم الفضائل ) ١(

                                       ً                                                        وتالحظ أننا خرجنا عن مسارنا وتوسعنا قليال  يف بيان التفريق بني قوله إذا كان من باب                  . املصدر السابق ) ٢(
 .. ، وذلك للحاجة إىل معرفته، وحىت ال حيصل اخللط فيهالتشريع، أو من باب الرأي يف األمور الدنيوية

 . ٢٠: سورة النساء آية) ٣(



  املعلم األول 
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أيها : مث رجع فركب املنرب فقال    .                ً                              فقال اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر        : اآلية قال 
الناس إين كنت هنيتكم أن تزيدوا النساء يف صدقاهتن على أربعمائة درهم فمن شاء أن                

 . )١(يعطي من ماله ما أحب 

            ً                                         سأل رجل عليا  بن أيب طالب عن مسألة فقال فيها،          : ب القرظي قال  عن حممد بن كع   
 أصبت  ليس كذلك يا أمري املؤمنني، ولكن كذا كذا، فقال علي             : فقال الرجل 

 يضربون أروع    اهللا أكرب انظر إىل تالمذة حممد        )٢(وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم       
                          ً      س، وهذا واهللا ليزيد املرء عزا       األمثلة يف الشجاعة، واإلنصاف، ولو كان على حساب النف        

واملعلم .                            ً                                                    ورفعة، وال ينقص من قدره شيئا ، ومن ظن غري ذلك فقد حاد عن جادة الصواب              
حبكم وظيفته وبشريته، معرض ملثل هذه املواقف، فيا ترى ماذا يقول املعلم إذا أخطأ يف                

 الطالب  مسألة ما وعارضه هبا أحد طالبه، مث بان له الصواب، فهل يبادر إىل شكر                
واالعتراف باخلطأ؟ أم أنه يراوغ، ويقلب الكالم بعضه على بعض، حىت يربهن هلم صحة              

 ! قوله؟ أترك لك اجلواب 

من بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه، ومن مل ينصف مل يفهم، ومل            : يقول ابن عبد الرب   
  )٣(. يفهم

 : اخلالصة

 . اتصاف املعلم بالشجاعة، مطلب لكل معلم

باخلطأ، ليس فيه تنقيص لصاحب اخلطأ، بل هو رفعه له، ودليل على              االعتراف  
 . شجاعته

 . االعتراف باخلطأ معناه إصالح اخلطأ، وعكسه االستمرار عليه والعناد فيه

                                                 

وأظنه : قال أبو يعلى  . ساقه احلافظ ابن كثري يف تفسريه من طريق أيب يعلى بسنده مث قال ابن كثري يف آخره                 ) ١(
 ).  النساء من سورة٢٠اآلية . تفسري ابن كثري. (فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي: قال

 ). ١٢٠ص(البن عبد الرب . خمتصر جامع بيان العلم وفضله) ٢(

 ). ١١٩ص. (خمتصر جامع بيان العلم وفضله) ٣(
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 مزاح املعلم مع تالميذه 
                                                                 ً      ً               من املعلوم أن املواد العلمية تتميز باجلفاف يف مادهتا، وهي تستلزم حضورا  عقليا                

الطالب يشحذ حواسه كلها الستيعاب املادة العلمية املطروحة، ومهما يتميز                ً         وقلبيا ، فتجد   
به املعلم من حسن يف األداء، وجودة يف الطرح، فإن عقل التلميذ له قدرة حمدودة يف                  
استقبال املعلومات، ولذا كان حري باملعلم أن يدخل الطرفة بني ثنايا الدروس العلمية               

د خييم على أجواء الفصل من جراء تتابع عرض املواد           لكي يطرد السآمة وامللل الذي ق     
 . العلمية

أهنا تطرد السآمة وامللل، ومنها     : ومن فوائد بث الطرفة بني ثنايا الدرس من حني آلخر         
                   ً                                                          ً                       أهنا تريح الذهن قليال  من عناء املتابعة الدقيقة للمعلم، ومنها أهنا تفيد املعلم أيضا  يف أخذ                 

تشحذ الذهن وتعطيه جرعة جديدة ملواصلة استقبال         قسط من الراحة، ومنها أهنا       
 . إىل غري ذلك.. املعلومات، ومنها أهنا تغري جو الفصل الذي خيم عليه اجلفاف

:  يقول النووي  )١(بكسر امليم االنبساط مع الغري من غري تنقيص أو حتقري له            : واملزاح
نه يورث الضحك وقسوة    اعلم أن املزاح املنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإ            

القلب ويشغل عن ذكر اهللا والفكر يف مهمات الدين، ويؤول يف كثري من األوقات إىل                
فأما ما سلم من هذه األمور فهو املباح        . اإليذاء، ويورث األحقاد، ويسقط املهابة والوقار     

 يفعله على الندرة، ملصلحة تطييب نفس املخاطب ومؤانسته،          الذي كان رسول اهللا     
 . )٢(و سنة مستحبة، فاعلم هذا فإنه مما يعظم االحتياج إليه اهـ وه

 وأصحابه وهو أن    إن قدرت على ما قدر عليه رسول اهللا         : وقال الغزايل يف اإلحياء   
                  ً             ً                               ً                                متزح وال تقول إال حقا  وال تؤذي قلبا  وال تفرط فيه وتقتصر عليه أحيانا  على الندور فال                  

يم أن يتخذ اإلنسان املزاح حرفة يواظب عليها         حرج عليك فيه، ولكن من الغلط العظ      

                                                 

 ). ذكره الزغيب حمقق الشمائل احملمدية: قال حممد مجيل زينو (٩٣ص. قطوف من الشمائل احملمدية) ١(

 . ٥٦رقم . رب والصلةباب ال. للمباركفوري. حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي) ٢(
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  )١(.. ويفرط فيه مث يتمسك بفعل الرسول 

 يف مداعبته ألهله، ومزاحه مع أصحابه، وسوف         ولقد وردت أخبار عن النيب      
 :  ما يكفي ويشفي- إن شاء اهللا -نتخري منها 

نعم، غري أين   : " قال. إنك تداعبنا ! يا رسول اهللا    : قالوا {:  قال عن أيب هريرة    

 . )٣( )٢( } ال أقول إال حقاً

دية كان امسه زاهراً وكان يهدي إىل       أن رجالً من أهل البا     {وعن أنس بن مالك     

إن زاهراً   "  إذا أراد أن خيرج، فقال النيب         هدية من البادية، فيجهزه النيب       النيب  
 وهو يبيع    حيبه، وكان رجالً دميماً فأتاه النيب         وكان  ". باديتنا وحنن حاضروه    

فت، فعرف النيب   فالت.من هذا؟ أرسلين  : متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره، فقال       
          فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر النيب       حني عرفه، فجعل النيب  من : "  يقول

لكن عند اهللا    " فقال النيب   . يا رسول اهللا إذاً جتدين كاسداً     : فقال" يشتري هذا العبد؟    
 . )٥( )٤( } أنت عند اهللا غال: " أو قال" لست بكاسد 

إين حاملك  : "  فقال  رسول اهللا    )٦(أن رجالً استحمل     {وعن أنس بن مالك     

وهل تلد اإلبل إال     " يارسول اهللا ما أصنع بولد الناقة؟ فقال        : فقال" ! على ولد ناقة    

                                                 

 ). ٢٠٣/  ٣(إحياء علوم الدين ) ١(

 ). ٢/٣٦٠(، أمحد )١٩٩٠(الترمذي الرب والصلة ) ٢(

 . ١٢٦ص) صحيح(وقال عنه األلباين . خمتصر الشمائل احملمدية) ٣(

 ). ٣/١٦١(أمحد ) ٤(

 . ١٢٧ص) صحيح(وقال عنه األلباين . خمتصر الشمائل احملمدية) ٥(

 .  حيمله على دابةأي طلب منه أن) ٦(
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 . )١(" ؟ } النوق

 : اخلالصة

ي حيدثه املزاح يف تلطيف جو الدراسة، وقطع امللل الذي يعتري            األثر اإلجياب الذ  
 . الطالب

 . مراعاة عدم اإلكثار منه، كي ال خيرج الدرس عن مساره، وتضيع الفائدة املرجوة منه

 . اإلكثار من املزاح، يزيل اهليبة والوقار

 .                   ً        ً املزاح ال يكون إال حقا  أي صدقا  

 . ملزاحعدم إيذاء أو إهانة أحد التالميذ با

                                                 

 . ١٢٦ص) صحيح(وقال عنه األلباين . خمتصر الشمائل احملمدية) ١(
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 الصرب واحتمال الغضب 
 وهي مرتلة رفيعة ال يناهلا إال ذوو اهلمم العالية،           )١(الصرب لغة مبعىن املنع واحلبس       

والغضب هو ثورة يف النفس، يفقد فيها الغاضب اتزانه، وتنقلب املوازين           . والنفوس الزكية 
                 ً      ما كان منها غضبا      عنده، فال يكاد مييز بني احلق والباطل، وهي خصلة غري حممودة، إال           

 فإنه مل يكن يغضب لنفسه ومل ينتصر هلا قط، إمنا           هللا، وهو ما كان يتصف به الرسول        
 . كان يغضب إذا انتهكت حرمات اهللا

أن املعلم يتعامل مع أفراد خيتلفون يف الطباع، واألفكار،          : ووجه تعلق ذلك بالتعليم   
شغال املعلم بعمليات التحضري،     فمنهم اجليد، ومنهم الضعيف، هذا باإلضافة إىل ان         

والتصحيح، والتدريس املتواصل أغلب فترات اليوم الدراسي، مع ما يتبع ذلك من حتمل              
فكل األمور السالفة   . ملشاكل الطالب املتكررة، إىل غري ذلك من املهام املنوطة باملعلم          

نال، بل إنه حيتاج                                    ً     ً                                 الذكر وغريها، تستلزم من املعلم صربا  وحتمال ، وهذا الصرب ليس سهل امل           
وفقدان الصرب يوقع املعلم يف حرج      . إىل طول ممارسة من املعلم حىت يعتاد ذلك ويألفه         

           ً                                                                                 شديد، خصوصا  إذا كان ذلك أثناء ممارسته للتعليم، فإن املعلم يواجه عقليات متفاوتة يف              
 فقد يظل املعلم يلقي درسه ملدة ساعة       . اإلدراك والتصور، واالستجابة، إىل غري ذلك      

متواصلة، مث يفاجأ بقول أحد طالبه بأنه مل يفهم هذا الدرس كله، أو قد يتعرض املعلم إىل                 
.. أسئلة تافهة أو يف غري حملها، أو قد يفاجأ املعلم أثناء إلقائه بأن أحد طالبه نائم أو يبتسم                 

ن أحد                     ً      ً                                                             بل إن من أشدها وقعا  وأثرا  على املعلم وهو ما إذا تعرض املعلم لكلمة نابية م               . اخل
 . طالبه، وليس ذلك مبستغرب الختالفهم يف الطباع، واإلدراك وحنو ذلك

                                                                     ً            إن احتواء الغضب والسيطرة عليه، عالمة قوة للمعلم، وليست عالمة ضعف، خصوصا             
ليس الشديد  {:  بقوله                       ً                                                إذا كان ذلك املعلم قادرا  على إنفاذ ما يريد، أخرب بذلك الرسول             

                                                 

 . ٢١البن القيم اجلوزيةص. عدة الصابرين) ١(



  املعلم األول 

٣٠ 

 وجيسد ذلك فعل النيب      " )٢( }  إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب       )١(بالصرعة  

 .  كان أملك الناس لغضبه- بأيب وأمي -وقوله فإنه 

 عليه رداء جنراين غليظ     كنت أمشي مع رسول اهللا      : عن أنس بن مالك قال     {

نظرت إىل صفحة عنق رسول     . فجبذه بردائه جبذة شديدة   . شديد احلاشية، فأدركه أعرايب   
مر يل من مال اهللا     ! يا حممد   : مث قال .  وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته        اهللا  

علق النووي  . )٤( )٣( }  فضحك مث أمر بعطاء    فالتفت إليه رسول اهللا     . ندكالذي ع 

فيه احتمال اجلاهلني واإلعراض عن مقابلتهم، ودفع السيئة         : على هذا احلديث بقوله   
وال شك أنه مهما بلغ من أمر الطالب ما بلغ، فهو دون فعل ذلك                :  قلت )٥(باحلسنة  

 !!. األعرايب بكثري 

إهنا : فقال رجل .  قسماً قسم رسول اهللا    :  قال عن عبد اهللا بن مسعود       {

فغضب من ذلك غضباً شديداً     .  فساررته فأتيت النيب   : لقسمة ما أريد هبا وجه اهللا     
قد أوذي موسى بأكثر من هذا      : " مث قال : لقا. وامحر وجهه حىت متنيت أين مل أذكره له       

 . )٧( )٦( } فصرب

                                                 

بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع         ) والصرعة): (٤٢ص(قال النووي يف رياض الصاحلني      ) ١(
 .           ًالناس كثريا 

 . متفق عليه) ٢(

 ). ٣/٢١٠(، أمحد )٣٥٥٣(، ابن ماجه اللباس )١٠٥٧(، مسلم الزكاة )٢٩٨٠(ي فرض اخلمس البخار) ٣(

رواه البخاري يف األدب ويف مواقع من صحيحه مسلم يف الزكاة أمحد يف باقي مسند املكثرين ابن ماجه يف                    ) ٤(
 . اللباس

 . ١٠٥٧حديث : مسلم بشرح النووي) ٥(

 ). ١/٣٩٦(، أمحد )١٠٦٢(اة ، مسلم الزك)٥٧٤٩(البخاري األدب ) ٦(

 . ويف مواقع من صحيحه مسلم يف الزكاة أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة. رواه البخاري يف األدب) ٧(
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يقول . ولك أن تسأل عن أثر الغضب على املرء يف جسمه، ولسانه، وأعضائه، وقلبه            
 .)١(صاحب اإلحياء 

ومن أثار هذا الغضب يف الظاهر تغري اللون وشدة الرعدة يف األطراف وخروج                
ة والكالم، حىت يظهر الزبد على األشداق       األفعال عن الترتيب والنظام واضطراب احلرك     

وحتمر األحداق وتنقلب املناخر وتستحيل اخللقة، ولو رأى الغضبان يف حالة غضبه قبح              
وأما أثره يف اللسان    .. صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته، واستحالة خلقته          

قائله عند  فانطالقه بالشتم والفحش من الكالم الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه             
وأما أثره على األعضاء فالضرب     . فتور الغضب، وذلك مع ختبط النظم واضطراب اللفظ       

وأما أثره يف القلب مع     .. والتهجم والتمزيق والقتل واجلرح عند التمكن من غري مباالة         
.. املغضوب عليه فاحلقد واحلسد وإضمار السوء والشماتة باملساءات واحلزن بالسرور           

 . أهـ

أما العالج الرباين فقد أثىن اهللا سبحانه       :  يكون بالعالج الرباين والنبوي    وعالج ذلك 
: قال تعاىل . وتعاىل على الذين يكظمون غيظهم وليس ذلك فقط بل مع العفو عن الناس            

} tÏϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# tÏù$ yè ø9$#uρ Çtã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ { )وأما . )٢

 . العالج النبوي فقد عاجل النيب الغضب بعدة طرق

 . )٣(أن يقول الغاضب أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 . )٤(أن يسكت الغاضب وال يتكلم، حىت ال يتمادى به الغضب فيقع يف احملذور 

 .                  ً                                 كان الغاضب قائما  فليجس، وإن مل ينطفئ غضبه فليضطجعإذا

                                                 

 . بتصرف يسري) ٢٦٣، ٢٦٢/  ٣(أليب حامد الغزايل : إحياء علوم الدين) ١(

 . ١٣٤:  آية سورة آل عمران) ٢(

 . البغا.  ترقيم د٥٧٦٤البخاري ) ٣(

 .  ترقيم إحياء التراث٢٥٥٢أمحد ) ٤(
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 . )١(أن يتوضأ الغاضب وضوءه للصالة، فإن الغضب يطفأ باملاء 

  )٢(قال علي بن ثابت 

ــال ــب         وامل ــبذير والنه ــته الت ــته اإلعجــاب والغضــب       العقــل                             آف                     آف
  )٣( أبو العتاهية قالو

ــل ل  ًً   عــدوا ــرء   ا     عق ــدى       مل ــن          أع ــربهتمملو           الغضــب     ا      م ــني خـ ـداء حـ                      أر يف األعــ
 : اخلالصة 

 . الصرب عامل قوي يف جناح املعلم

 . الغضب ثورة يف النفس، واختالل يف املوازين وضعف يف التمييز، وعواقبه وخيمة

 . براعة املعلم تكمن يف كيفية امتصاص غضبه عند حدوثه والسيطرة على أعصابه

 . ة ومنعةالتدرج، وطول املران يكسبان املعلم، قو

 . املبادرة بعالج الغضب عند حدوثه، وأفضله على اإلطالق العالج الرباين النبوي
 جتنب الكالم الفاحش البذيء 

الفحش يف القول، والسباب، والسخرية من اآلخرين، خصال ممقوتة، تلفظها النفوس،           
دوة يقتفى أثره، واملعلم يفترض فيه أنه ق. وتشمئز منها الطباع، وتنأى عنها النفوس الكرمية 

فإن اتصف املعلم ببعض هذه اخلصال فهي نقيصة وأي نقيصة، وإن             . ويسلك سبيله 
    ً                  جيابا ، فإذا كان هذا    إ                                                      ً             اجتمعت يف معلم فهي طامة كربى، ألن الطالب يتأثر مبعلمه سلبا  و           

وفائدة القول أن اللعن، والفحش، والسخرية،      !. حال معلمه، فماذا نرجو من الطالب؟     
ص اآلخرين، وتقتل فيهم روحهم املعنوية، وتفسد عليهم فطرهم وألسنتهم،           تستلزم تنقي 

 أهنا  - وهو األهم    -هذا إىل جانب    . إىل غري ذلك  .. وتوغر صدور بعضهم على بعض    
 .                 ً                       أمور مرفوضة شرعا  وصاحبها متوعد بالعقوبة

                                                 

 .  ترقيم إحياء التراث١٧٥٢٤أمحد ) ١(

   .)٢٥٠/  ٧(البن عبد الرب . التمهيد) ٢(

 . املصدر السابق) ٣(
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 :  السخرية-أ: بيان ذلك

$ {:  قال تعاىل  -١ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ 

Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ 

ãΛôœ eω $# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ çΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )وقوله )١  :} Ÿω 
öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% { )بكل كالم، وقول وفعل دال على إعجاب الساخر بنفسه          )٢  .

فإن السخرية، ال تقع    .                           ً                                       وعسى أن يكون املسخور به خريا  من الساخر، وهو الغالب والوقع          
إال من قلب ممتلئ من مساويء األخالق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق                

 . )٤( )٣( } حبسب امرىء من الشر، أن حيقر أخاه املسلم { كرمي ن وهلذا قال النيب 

 :  اللعن والسباب-ب 

سباب املسلم فسوق وقتاله     { قال رسول اهللا    :  عن عبد اهللا بن مسعود قال      -١

ديث تعظيم حق املسلم واحلكم على من سبه بغري حق            ويف هذا احل   )٦( )٥( } كفر

 . )٧(... بالفسق

                                                 

 .  ١١:  آية سورة احلجرات) ١(

 . ١١: سورة احلجرات آية) ٢(

لنك ) ٣( ا بخاري  ل لصل   )٤٨٤٩(اح  ـا وا لرب  ا مسلم  واآلداب   ـ،  نسائي ا  )٢٥٦٤(ة  ل ا نك،  اح ـل
أمحد )٣٢٣٩(  ،)٢/٢٧٧.(  

 ). ١٣٥/  ٧(عبد الرمحن السعدي .. تيسري الكرمي الرمحن) ٤(

، )٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم     )١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة     )٦٤(، مسلم اإلميان    )٤٨(البخاري اإلميان   ) ٥(
 ). ١/٤٣٩(، أمحد )٦٩(ابن ماجه املقدمة 

 ومسلم يف اإلميان أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة والترمذي يف اإلميان              رواه البخاري يف كتاب اإلميان    ) ٦(
 . والنسائي يف حترمي الدم

 . ١٣٥/  ١) ٤٨حديث (فتح الباري كتاب اإلميان ) ٧(
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 فاحشاً وال لعاناً وال سباباً،      مل يكن رسول اهللا      {:  عن أنس بن مالك قال     -٢

 . )٢( )١( } ماله ترب جبينه: ةكان يقول ألحدنا عند املعتب

إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم         {: قال النيب :  عن أيب الدرداء قال    -٣

اب،  وحسبك هبذا ففيه غنية عن كثري من اآلثار اليت وردت يف هذا الب             )٤( )٣( } القيامة

 .                            ً     ًوفيه كفاية ملن أعطاه اهللا فهما  وعقال 

 :  الفحش البذيء-ت 

ليس املؤمن بالطعان، وال اللعان،      {:  قال  عن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب         -١

 . )٦( )٥( } وال الفاحش، وال البذيء

 : ةاخلالص

 . هذه اخلصال الذميمة، تتعدى آثارها إىل الغري، فتؤثر فيه

زدراء له، وهذا جالب للعداوة والبغضاء، فكيف       االسخرية فيها تنقيص للمسخور به و     

                                                 

 ). ٣/١٤٤(، أمحد )٥٦٩٩(البخاري األدب ) ١(

 . رواه البخاري يف كتاب األدب وأمحد يف باقي مسند املكثرين) ٢(

 ). ٦/٤٤٨(، أمحد )٤٩٠٧(، أبو داود األدب )٢٥٩٨(لرب والصلة واآلداب مسلم ا) ٣(

 مسلم يف الرب والصلة أمحد يف مسند القبائل أبو          ٣١٦/  ٣٤٠وصححه األلباين برقم    ) األدب املفرد (البخاري  ) ٤(
 . داوود يف األدب

 ). ١/٤١٦(، أمحد )١٩٧٧(الترمذي الرب والصلة ) ٥(

اللعن خالف النصر، أي امللعون ال ينصره اهللا فيطرده         ) اللعان(اض الناس بالذم والغيبة،     الوقاع يف أعر  : الطعان) ٦(
هو الذي يتسرع لسانه بالفحش وال      ) الفاحش(و. ويبعده، فلعن املؤمن أي طرده وإبعاده عن اجلنة يف أول أمره          

يف الكالم السيء، فمن تعدى     هو الزيادة على احلد     : وكذا الفحش بالفعال قال احلافظ    : قال.. يريد أن ينطق به   
: هو التكلم بكالم ال ينفع، وقال القاري      : قال اجلوهري ) البذيء. (بزيادة القبح يف القول والعمل فهو فاحش      

ل اهللا اجليالين   ـرد لفض ـد يف توضيح األدب املف    ـن كتاب فضل اهللا الصم    ـالنقل م (و الذي ال حياء له      ـه
٤١١، ٤٠٩/  ١.(  
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 إن كان هذا دأب املعلم؟ 

 . اللعن خلق ذميم وصاحبه متوعد بالعقوبة إن مل يتب

 . القول الفاحش ينبئ عن سوء الطوية وفساد النية

 تشارة املعلم لغريه اس
                                                                   ً                  تواجه املعلم مسائل مشكلة، وقضايا معقدة، حيتار معها املعلم، وال جيد هلا حال  أو               

فقد يصعب على املعلم يف بعض األحيان فهم مسألة ما، أو قد يطرح عليه سؤال               .     ًخمرجا 
ومن جهة أخرى قد جيد املعلم نفسه أمام         .                        ً         ً         من أحد طالبه وال جيد له حال  أو تفسريا          

وهنا . شكلة عند أحد طالبه أو بعضهم وحتتاج من املعلم أن يفصل فيها، وحيل إشكاهلا             م
أن جيتهد يف إجياد حل هلا، أو يعتذر عنها وهذا حسن   : قد يسلك املعلم عدة مسالك فمنها     

                                                       ً                                 بالنسبة إىل املعلم ألنه مل خيض فيها بغري علم وإن كان ذلك مشكال  للطالب ألن مشكلته                
ها أن خيوض فيها بغري علم فهذا مذموم وهو يفسد أكثر مما يصلح، ومنها              ومن. مل حتل بعد  

أن يبحث عن حلها إما عن طريق املطالعة والبحث، وإما عن طريق طلب االستشارة وهو               
شرت الدابة وشورهتا إذا علمت خربها،      : واالستشارة مأخوذة من قول العرب    . مقصودنا

 . )١(أ هـ . موضعهشرت العسل إذا أخذته من : وقيل من قوهلم

öΝèδ {: قال تعاىل  ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# ( { )أي يف  :  يقول ابن سعدي عند هذه اآلية      )٢

 واملصاحل الدينية  األمور اليت حتتاج إىل استشارة، ونظر وفكر، فإن يف االستشارة من الفوائد           
أن يف االستشارة، تنور األفكار، بسبب إعماهلا       : ومنها.. والدنيوية، ما ال ميكن حصره    

ومنها ما تنتجه االستشارة، من الرأي       . فيما وضعت له، فصار يف ذلك زيادة للعقول        
وإن أخطأ، أو مل يتم له مطلوب، فليس         . املصيب، فإن املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله        

                   ً             ً                 وهو أكمل الناس عقال  وأعزرهم علما  وأفضلهم        -  فإذا كان اهللا يقول لرسوله       .مبلوم

                                                 

 ). ٤٣٩/  ١. ( بن على الشوكاينحممد. فتح القدير) ١(

 . ١٥٩: سورة آل عمران اآلية) ٢(
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öΝèδ { -    ً رأيا   ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# ( { )٢( فكيف بغريه )١( . 

أما  {  قال رسول اهللا     )٣( } ) #$}öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆F {: ملا نزلت : عن ابن عباس قال   

ولكن اهللا جعلها رمحة ألميت، فمن استشار منهم مل يعدم رشداً،           إن اهللا ورسوله لغنيان عنها      
 . )٤( } ومن تركها مل يعدم غياً

                                          ً                                        فأنت ترى يف هذا احلديث، كيف كانت املشورة سببا  يف القرب من إصابة احلق، ما               
يف تركها من مقاربة اخلطأ والوقوع فيه، فحري بكل معلم أن يسأل ويشاور من هو أعلم                

عليه، ليحصل له بذلك مقاربة الصواب وإصابة احلق، وليبتعد عن الترفع،           منه فيما أشكل    
واألنفة، وتعاظم النفس من سؤال غريه وطلب رأيه ومشورته، فإن ذلك ترفع يف غري حمله،               

 !.  أوىل الناس به                  ً           ولو كان ذلك حممودا  لكان النيب 

حله، وال تقل إن    فعليك أيها املعلم أن تسأل عما أشكل عليك فهمه، أو تعسر عليه             
 . بل هو دليل على كمال العقل ورجاحته. ال. هذا هتوين من شأين، أو نقص من قدري

 : اخلالصة

 . املشورة معني للمعلم فيما يشكل عليه من املسائل والقضايا اليت ترد عليه

                        ً                                                       ستشارة من الغري ليست دليال  على نقص يف املرتبة أو يف العلم، بل هو دليل               طلب اال 
 . احة العقل ورزانتهعلى رج

 . يف املشورة القرب من احلق، ويف تركها البعد عنه

                                                 

 . ١٥٩: سورة آل عمران آية) ١(

 ). ٤٤٥ /١(تفسري ابن سعدي ) ٢(

 . ١٥٩: سورة آل عمران آية) ٣(

فتح . (مث ساق احلديث  . قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس      : ذكره الشوكاين يف تفسريه وصدره بقوله     ) ٤(
 ). ٤٤١، ٤٤٠/  ١القدير 
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 القسم الثاين مهمات وواجبات املعلم 

 . غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإلميان من خالل التعليم

 . إسداء النصيحة للمتعلم

 . الرفق باملتعلم وتعليمه باألسلوب احلسن

 . وبعدهإلقاء السالم على املتعلم قبل الدرس 

 . استخدام العقوبات أثناء التعليم

 . تقدمي املكافآت للمتعلم

 غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإلميان خالل التعليم 
قليل من املعلمني الذين يتفطنون إىل هذه الطريقة، وهي تتلخص يف ترسيخ العقيدة يف              

والفلكية، وحنوها  ) يةاجلغراف(نفوس الطالب، عند تعليمهم مواد العلوم الطبيعية، واملواد          
قال اهللا  .  تعال لنتأمل ونتدبر كالم اهللا عز وجل        -وقبل أن نورد خرب املعلم األول       

ôÏΒ {: تعاىل uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u y7 ¯Ρr& “ ts? uÚö‘ F{$# Zπ yè Ï±≈ yz !#sŒÎ* sù $ uΖø9t“Ρr& $ pκö n= tæ u!$ yϑ ø9$# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘ uρ 4 ¨β Î) 

ü“ Ï% ©!$# $ yδ$ u‹ôm r& Ç‘ós ßϑ s9 #’ tAöθ yϑ ø9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊂∪ { )أي   )١ } “ ts? uÚö‘ F{$# 

Zπ yè Ï±≈ yz { )ال نبات فيها     )٢ } !#sŒÎ* sù $ uΖø9t“Ρr& $ pκö n= tæ u!$ yϑ ø9$# { )أي املطر    )٣ } ôN̈”tI÷δ$# { )٤( 
ôM {أي حتركت بالنبات     t/u‘ uρ 4 { )أنبتت من كل زوج هبيج فأحيا هبا العباد         :  مث )٥

                                                 

 .  ٣٩: سورة فصلت آية)١(

 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٢(

 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٣(

 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٤(

أي حتركت بالنبات، ألن النبات إذا دنا أن يظهر،         : أي انتفخت وزادت قال أبو السعود يف تفسريه       : ربت) ٥(
 . ارتفعت له األرض، وانتفخت، مث تصدعت عن النبات
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٣٨ 

β¨ {. والبالد Î) ü“ Ï% ©!$# $ yδ$ u‹ôm r& { )بعد موهتا ومهودها     )١ } Ç‘ós ßϑ s9 #’ tAöθ yϑ ø9$# 4 { )من  )٢ 

çµ… {قبورهم إىل يوم بعثهم، فنشورهم       ¯Ρr& 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪ { )فكما مل تعجز    )٣ 

فيا ليت املعلمني   . )٤(أ هـ   . قدرته عن إحياء األرض بعد موهتا، ال تعجز عن إحياء املوتى          
 كما جاء يف اآلية السابقة،      )٥(حيسنون الربط بني الظواهر الطبيعية وبني أمور العقيدة          

حيث بني اهللا سبحانه وتعاىل حال األرض امليتة اليت مل متطر، من اجلفاف وموت النبات               
فيها، وأثر املاء عليها إذا جاءها وغمرها من ظهور احلياة عليها وحترك النبات فيها، مث               

يوم القيامة وهو   بني اهللا سبحانه لعباده أن هذا اإلحياء الذي يشاهده العباد له نظري              
فكما مل تعجز قدرته عن إحياء األرض       : إحياء املوتى، كما جاء يف التفسري السابق قوله       

ومثله لو  . ويف هذا رد شاف على منكري البعث      . بعد موهتا، ال تعجز عن إحياء املوتى      
أراد املعلم أن يتكلم عن اجلبال فيحسن به أن يذكر فائدهتا، واحلكمة من إجيادها وهو               

 óΟs9r& È≅yèøgwΥ uÚö‘F{$# #Y‰≈yγÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7Ågø:$#uρ {: يت األرض ومنعها من االضطراب، مث يذكر قوله تعاىل        تثب

#YŠ$s?÷ρr& ∩∠∪ { )وقوله )٦  :} uÚö‘F{$#uρ y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ !$yγ8ymyŠ ∩⊂⊃∪ ylt÷zr& $pκ÷]ÏΒ $yδu!$tΒ $yγ8tãötΒuρ ∩⊂⊇∪ tΑ$t7Ågø:$#uρ 

$yγ9y™ö‘r& ∩⊂⊄∪ { )وقوله )٧: } Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î)uρ Ï!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 
                                                 

 . ٣٩: ورة فصلت آيةس) ١(

 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٢(

 . ٥٣: سورة فصلت آية) ٣(

 . ٣٩: سورة األنعام اآلية. البن سعدي. تيسري الكرمي الرمحن) ٤(

جيب التنبه إىل مسألة هامة وهي أنه ال يلزم منا أن نستدل بكل ظاهرة من ظواهر العلم أو جزئية معينة، بدليل                     ) ٥(
أن نلوي أعناق النصوص أو نتكلف ذلك، فالقرآن الكرمي أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل              من الكتاب والسنة، وال     

                                                      ً                                                           به، والسنة لتطبق ويعمل هبا، ولكن إن جاء أحد منهما مصرحا  بذكر شيء من الظواهر قبلناه وأثبتناه وال                    
 . نتكلفه

 .  ٧، ٦: آية سورة النبأ) ٦(

   .٣٢ ، ٣١ ، ٣٠: سورة النازعات آية) ٧(
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ôM yè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y#ø‹x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇∪ { )١(  . 

ولعلنا نعرج على   . كر مثل ذلك وفيما ذكرنا غنية ملن عقل       والقرآن الكرمي مليء بذ   
 . سنة املصطفى، لنرى كيف كان النيب يرسخ العقيدة عند صحبه رضوان اهللا عليهم

فقال ". وال صفر وال هامة     ال عدوى    { قال النيب   :  قال فعن أيب هريرة    

يا رسول اهللا، فما بال اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء فيخالطها البعري األجرب              : أعرايب
 . )٣( )٢( } ؟فمن أعدى األول " فيجرهبا؟ فقال رسول اهللا 

وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى،        ) فيجرهبا: (قال احلافظ ابن حجر قوله    
 لوقوع اجلرب هبا، وهذا من أوهام اجلهال، كانوا يعتقدون أن املريض إذا                         ً  أي يكون سببا   

دخل يف األصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله، فلما أورد األعرايب الشبهة رد عليه              
٤( } ؟فمن أعدى األول {:  بقوله(.  

.  وهو جواب يف غاية البالغة والرشاقة      )٥( } ؟فمن أعدى األول   {: وقال بعد قوله  

وحاصله من أين جاء اجلرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بغري آخر لزم التسلسل               
أو سبب آخر فليفصح به، فإن أجيب بأن الذي فعله يف األول هو الذي فعله يف الثاين                   

ميع ذلك هو اخلالق القادر على كل شيء وهو اهللا          ثبت املدعى، وهو أن الذي فعل باجل      
 . )٦(سبحانه وتعاىل 

 : اخلالصة
                                                 

 .  ١٩، ١٨ ، ١٧: الغاشية آيةسورة ) ١(

 ). ٢/٣٢٧(، أمحد )٣٩١١(، أبو داود الطب )٢٢٢٠(، مسلم السالم )٥٤٣٧(البخاري الطب ) ٢(

 . متفق عليه) ٣(

 ). ٢/٤٣٤(، أمحد )٣٩١١(، أبو داود الطب )٢٢٢٠(، مسلم السالم )٥٣٨٧(البخاري الطب ) ٤(

 ). ٢/٤٣٤(، أمحد )٣٩١١( داود الطب ، أبو)٢٢٢٠(، مسلم السالم )٥٣٨٧(البخاري الطب ) ٥(

 ). ٢٥٢/  ١٠(فتح الباري ) ٦(
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٤٠ 

                                                                  ً                     إن غرس العقيدة عن طريق عرض العلوم غري علوم الشريعة، وسيلة نافعة جدا  يف ربط               
 . املسلم بدينه يف كل جماالت احلياة

  ً     ً     يال  قويا  يف                                                      ً                         إن هذه الطريقة، تؤدي إىل تقوية اإلميان لدى الطالب عموما ، فتنشئ لنا ج            
 . معتقده، وثيق الصلة بربه

 إسداء النصيحة للمتعلم 
. خيطئ املعلم عندما يظن أن عالقته بالطالب، تقتصر على توصيل املعلومات فقط             
.                     ً                                                                   واحلقيقة أن هناك أمرا  ال يقل أمهية عن التحصيل، أال وهو النصح والتوجيه للطالب               

 . فاملعلم موجه، ومريب، وناصح، وأب

 قارنا بني عدد الساعات اليت يعيشها الطالب مع معلمه وهي قد تصل إىل               ولو أننا 
                    ً                                                                      مخس أو ست ساعات يوميا ، لوجدنا أهنا أكثر من عدد الساعات اليت يلتزمها مع والديه،               

وإذا كان األمر كذلك، فإن املعلم يرى من األحوال والتصرفات          . وهو معلوم عند الكل   
           ً                                     إهنا ختفى فعال  على والديه، ولذا كان حري بك          بل   -اليت تصدر من الطالب قد ختفى       

أيها املعلم أن تبذل ما يف وسعك، إلصالح املعوج، وتقومي املائل، وهتذيب األخالق،               
هي كلمة يعرب هبا عن     : والنصيحة. ومجاع ذلك كله، بذل النصيحة    .. وتصحيح األفكار 

 . )١(مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له 

 .                      ً       ً، قبل أن يكون تعليميا  تربويا وبذل النصيحة مطلب شرعي

ملن؟ : قلنا" الدين النصيحة    {:  قال  أن النيب    عن متيم بن أوس الداري      -١

 . )٣( )٢( } هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: " قال

                                                 

 ). ١٤٨/  ١(جامع العلوم واحلكم البن رجب (قاله اخلطايب ) ١(

 ). ٤/١٠٢(، أمحد )٤٩٤٤(، أبو داود األدب )٤١٩٧(، النسائي البيعة )٥٥(مسلم اإلميان ) ٢(

 وأبو داود يف األدب والنسائي يف البيعة وذكره البخاري          رواه مسلم يف كتاب اإلميان وأمحد يف مسند الشاميني        ) ٣(
 .       ً                     تعليقا  يف صحيحه يف كتاب اإلميان



  املعلم األول 
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والنصيحة لعامة املسلمني الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود        : يقول احلافظ ابن حجر   
بالنفع عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه األذى عنهم، وأن حيب هلم ما حيب                

 .  وال شك أن الطالب من عامة املسلمني)١(. لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه

 على إقامة الصالة،    بايعت رسول اهللا    : وعن جرير بن عبد اهللا البجلي قال       { -٢

 . )٣( )٢( } وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب         {:  قال  عن النيب     وعن أنس    -٣

 .  والنقول يف هذا الباب كثرية وحسبنا مبا ذكرنا)٥( )٤( } لنفسه

ومن أنواع نصحهم بدفع األذى واملكروه عنهم، إيثار فقريهم،          : يقول ابن رجب  
وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن احلق يف قول أو عمل، بالتلطف يف ردهم إىل                  

 مث إنه   )٦(.. حلق، والرفق هبم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحمبتة إزالة فسادهم            ا
                                              ً                                          من املتعني على املعلم، أن يبذل نصيحته إىل طالبه سرا  إن كانت خاصة بفرد معني، ألن                
ذلك أبلغ يف قبول النصيحة، وأسرع لالستجابة، أما إن كانت عالنية فهو توبيخ يف قالب               

                                        ً                    كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا ، حىت قال            : ابن رجب يقول  ! نصح
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس، فإمنا              : بعضهم

                                                 

 ). ٥٧ح) (١٦٧، ١٦٦/  ١(فتح الباري ) ١(

، أمحد  )٤١٧٤(، النسائي البيعة    )١٩٢٥(ذي الرب والصلة    ـ، الترم )٥٦(، مسلم اإلميان    )٥٧(البخاري اإلميان   ) ٢(
 ). ٢٥٤٠(، الدارمي البيوع )٤/٣٦٤(

 . متفق عليه) ٣(

، النسائي اإلميان   )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع       )٤٥(، مسلم اإلميان    )١٣(البخاري اإلميان   ) ٤(
 ). ٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق )٣/١٧٢(، أمحد )٦٦(، ابن ماجه املقدمة )٥٠١٦(وشرائعه 

 . متفق عليه) ٥(

 ). ١٥١/  ١(جامع العلوم واحلكم ) ٦(
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كراس ( ومن النصح الذي يتعني على معلم بذله جتاه طالبه، هو تصحيح                )١(. وخبه
. األخطاء النحوية واإلمالئية وحنوها    بأمانة وإخالص، ومراعاة     )٢() الواجبات املدرسية 

ال يؤمن أحدكم حىت حيب      {:  قال وباب النصح واسع ولكن يضبطه قول النيب         

 .)٤( )٣( } ألخيه ما حيب لنفسه

فماذا عملت  . مانةقدم إليك األب مثرة فؤاده، وفلذة كبده، فهي عندك أ         : أيها املعلم 
 فيها؟ هل رعيتها وأديت حق األمانة؟ أم ماذا؟ 

 : اخلالصة

 . النصح والتوجيه، ال يقل أمهية عن التعليم، فلتعط حظها من االهتمام

 .                                     ً       ً        ًالنصيحة مطلب شرعي، قبل أن تكون مطلبا  تربويا  تعليميا 

.. لطريق املستقيم توجيه الطالب وجهة سليمة، وأمره مبا يصلحه، وتقوميه إذا مال عن ا           
 . وغري هذه األمور، كلها من واجبات املعلم

 .                 ً                             تقدمي النصيحة سرا  سبب يف القبول، وسرعة االستجابة

 الرفق باملتعلم وتعليمه باألسلوب احلسن 
 يراعي نفسياهتم وأحواهلم، كيف ال وهو        أرفق الناس للناس، وكان      لقد كان   

 )٦( )٥( } إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه              {: الذي قال 

                                                 

 ). ١٥٣/  ١(املصدر السابق ) ١(

 . ذكرت األدىن تنبيها على األعلى) ٢(

، النسائي اإلميان   )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع       )٤٥(، مسلم اإلميان    )١٣(البخاري اإلميان   ) ٣(
 ). ٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق )٣/١٧٢(، أمحد )٦٦(، ابن ماجه املقدمة )٥٠١٦(وشرائعه 

 . رجيهتقدم خت) ٤(

 ). ٦/١٢٥(، أمحد )٤٨٠٨(، أبو داود األدب )٢٥٩٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

 . رواه مسلم يف كتاب الرب وأمحد يف باقي مسند األنصار وأبو داود يف األدب) ٦(
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٤٣ 

 والرفق  )٢( )١( }  حيب الرفق يف األمر كله     إن اهللا    {: وقال عليه الصالة والسالم   

والنفس البشرية  . )٣(لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل، وهو ضد العنف          : هو
ولذا كان  . متيل إىل الرفق ولني اجلانب وطيب الكالم وتأنس به، وتنفر من اجلفوة والغلظة            
 . حري باملعلمني واملربني أن يعوا هذا اجلانب ويطبقوه على تالميذهم وطالهبم

 وذلك أن إرهاف احلد بالتعليم مضر باملتعلم سيما )٤( هبم والشدة على املتعلمني مضرة  
يف أصاغر الولد ألنه من سوء امللكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني أو                 
املماليك أو اخلدم سطا به القهر وضيق عن النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إىل               

               ً                   ما يف ضمريه خوفا  من انبساط        الكسل ومحل على الكذب واخلبث وهو التظاهر بغري        
 . )٥(.. األيدي بالقهر عليه وعلمه املكر واخلديعة

 أروع األمثلة وأعالها يف حسن تعليمه ورفقه بصحابته          ولقد ضرب الرسول    
 : رضوان اهللا عليهم، فمنها

 إذ جاء أعرايب، فقام     بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا        :  قال عن أنس    {

ال تزرموه   "  فقال رسول اهللا     )٦( مه مه    فقال أصحاب رسول اهللا     . يبول يف املسجد  

                                                 

، )٦/١٩٩(، أمحد   )٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب     )٢١٦٥(، مسلم السالم    )٥٦٧٨(البخاري األدب   ) ١(
 ). ٢٧٩٤(رمي الرقاق الدا

رواه البخاري يف كتاب األدب مسلم يف السالم أمحد يف مسند باقي األنصار الترمذي يف االستئذان واألدب                  ) ٢(
 . ابن ماجه يف األدب

 ). ٦٠٢٤/  ١٠(فتح الباري ) ٣(

 . الكتاب األولمن . وهو الفصل الثاين والثالثون من الباب اخلامس. عنوان فصل عقده ابن خلدون يف مقدمته) ٤(

 . ٥٤٠مقدمة ابن خلدون ص) ٥(

 ). ١٥٣/  ١حاشية املشكاة . (أي اكفف، والتكرير للتأكيد وزيادة التهديد: مه مه) ٦(



  املعلم األول 

٤٤ 

إن هذه املساجد ال    : "  دعاه، فقال له   فتركوه حىت بال، مث أن رسول اهللا        "  دعوه   )١(
أو كما  " والقذر، إمنا هي لذكر اهللا والصالة، وقراءة القرآن         تصلح لشيء من هذا البول      

. }  عليه )٢(وأمر رجالً من القوم، فجاء بدلو من ماء فسنه           : قال. قال رسول اهللا    

فقام  {: يقول األعرايب بعد أن فقه    : قال: وعند أمحد وابن ماجه زيادة وهي     . رواه مسلم 

 . )٣( }  إيل بأيب هو وأمي فلم يسب ومل يؤنب ومل يضربالنيب 

 باألعرايب وحسن تعليمه له، وذلك ألن األعرايب        ففي هذا احلديث بيان لرفق النيب       
 ومل يوخبه، بل دعاه     كان جيهل ذلك احلكم بطبيعة احلال وهلذا السبب مل يعنفه النيب             

 . برفق األمر الذي جيهلهوعلمه 

بأيب هو وأمي فلم يسب ومل       {: ولقد صور األعرايب ذلك املوقف بعد أن فقه، بقوله        

 به،  ويف هذا القول دليل على تأثر األعرايب برفق النيب           . )٤( } يؤنب ومل يضرب  

 . وحسن تعليمه له

وفيه الرفق باجلاهل وتعليمه ما يلزمه من غري        : حلافظ ابن حجر بعد حديث أنس     قال ا 
وفيه رأفة  .                              ً                                                  تعنيف إذا مل يكن ذلك منه عنادا ، وال سيما إن كان ممن حيتاج إىل استئالفه               

 . )٥(أهـ .  وحسن خلقهالنيب 

                                                 

حاشية (أي ال تقطعوا عليه بوله فيضره، أو تنتشر النجاسة يف املسجد بعد أن تكون مبحل واحد                  : ال تزرموه ) ١(
 ). ١٥٣/  ١املشكاة 

 ). ١٥٤/  ١حاشية املشكاة . ( املهملة وتشديد النون، أي فصبهبالسني: فسنه) ٢(

، )٣٨٠(، أبو داود الطهارة     )١٢١٦(، النسائي السهو    )١٤٧(، الترمذي الطهارة    )٥٦٦٤(البخاري األدب   ) ٣(
 ). ٢/٥٠٣(، أمحد )٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 

، )٣٨٠(، أبو داود الطهارة     )١٢١٦( السهو   ، النسائي )١٤٧(، الترمذي الطهارة    )٥٦٦٤(البخاري األدب   ) ٤(
 ). ٢/٥٠٣(، أمحد )٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 

 . ٣٨٨/  ١فتح الباري ) ٥(



  املعلم األول 

٤٥ 

 إذ عطس   بينما أنا أصلي مع رسول اهللا       : وعن معاوية بن احلكم السلمي قال      {

فرماين القوم بأبصارهم، فقلت وا ثكل أمياه، ما         . يرمحك اهللا : رجل من القوم فقلت   
شأنكم تنظرون إيل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين لكين            

بأيب هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه فواهللا             ف سكت فلما صلى    
إن هذه الصالة، ال يصلح فيها شيء من        : "  قال )٢( وال ضربين، وال شتمين      )١(ما كهرين   

مث قال  .. (، أو كما قال رسول اهللا     "كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن         
 )٣(وكانت يل جارية ترعى غنماً يل قبل أحد واجلوانية           : قال).. معاوية يف متام احلديث   

فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بين آدم آسف كما   
يا رسول اهللا أفال : يأسفون، لكين صككتها صكة، فأتيت رسول اهللا فعظم ذلك علي قلت 

من أنا؟  : يف السماء، قال  : ين اهللا؟ قالت  أ: ائتين هبا، فأتيته هبا، فقال هلا     : أعتقها؟ قال 
 . )٤( } أنت رسول اهللا، قال أعتقها فإهنا مؤمنة: قالت

 من عظيم   فيه بيان ما كان عليه رسول اهللا        : قال النووي يف شرحه هلذا احلديث     
اخللق الذي شهد اهللا تعاىل له به ورفقه باجلاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم وفيه التخلق                

 . أهـ. يف الرفق باجلاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إىل فهمه خبلقه 

 وكيف  مث إنك لك أن تقارن بني املوقفني السابقني الذين وقعا ملعاوية بن احلكم              
 .  معاوية يف كال املوقفنيعامل الرسول 

                                                 

ويف النهاية يقال كهره إذا زجره واستقبله بوجه عبوس         . أي ما انتهرين، والكهر االنتهار قاله أبو عبيد       : كهرين) ١(
 ). ٩٢٦/  ٣عون املعبود (

. أراد نفي أواع الزجر والعنف وإثبات كمال اإلحسان واللطف        ): وال سبين (يف رواية أيب داود     : وال شتمين ) ٢(
 ). ٩٢٦/  ٣عون املعبود (

 ). ٩٢٦/  ٣عون املعبود (موضع بقرب أحد مشايل املدينة : قبل أحد واجلوانية) ٣(

اين والنسائي يف كتاب السهو     واللفظ له وأبو داود يف كتاب الصالة وصححه األلب        . مسلم يف كتاب املساجد   ) ٤(
 . وأمحد يف باقي مسند املكثرين ومالك يف العتق والوالء



  املعلم األول 

٤٦ 

 على              ً           ألنه كان جاهال  والدليل   .  ومل يوخبه  مل يعنفه الرسول    : ففي احلادثة األويل  
عن  { وأبو داود من رواية عطاء بن يسار          )١(ذلك، احلديث الذي أخرجه البخاري      

 علمت أموراً من أمور     ملا قدمت على رسول اهللا،      : معاوية بن احلكم السلمي قال    
إذا عطست فامحد اهللا، وإذا عطس العاطس فحمد        : ما علمت أن قال يل    اإلسالم، فكان في  

 ) احلديث.. ،)٢( } فبينا أن قائم مع رسول اهللا يف الصالة: قال. يرمحك اهللا: اهللا فقل

 بنقيض ذلك، حيث أنكر ذلك الفعل على         عامله الرسول   : ويف احلادثة الثانية  
 . )٣( } فعظم ذلك علي {: معاوية ويؤخذ هذا من قوله

 هذا الفعل من معاوية وهو ضرب اجلارية، حيتمل وجهان وقد            وإنكار الرسول   
 : حيتمل أكثر من ذلك

                        ً                                                 وهو أن معاوية مل يعد جاهال  حيث أمضى فترة يف اإلسالم وعلم شرائعه               : األول
 . وآدابه

مور اليت جتهل عادة، فالرفق واإلحسان      وهو أن هذا الصنيع من معاوية ليس من األ        : الثاين
 . أعلم واهللا. إىل الناس من األمور املركوزة يف الفطر وليست من باب العلم املكتسب

 : اخلالصة

 .                                    ًالرفق بالطالب يتأكد عندما يكون جاهال 

. تقدير اخلطأ الذي يقع من الطالب، وهل هو من اخلطأ الذي يعذر جبهله، أم ال                
 .  املعلموذلك يرجع إىل تقدير

معاجلة اخلطأ الذي يقع من الطالب اجلاهل كما حدث ذلك يف قصة األعرايب الذي               

                                                 

 . ، وأبو داود كتاب الصالة)٦٨( وجزء القراءة خلف اإلمام ٦٧يف خلق أفعال العباد . البخاري) ١(

) ٤٤٧ /٥(أمحد  ) ٩٣١(، أبو داود الصالة     )١٢١٨(النسائي السهو   ) ٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(
 ). ١٥٠٢(الدارمي الصالة 

 ). ٣٢٨٢(، أبو داود األميان والنذور )١٢١٨(، النسائي السهو )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
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٤٧ 

                                                ً  صحابته أن يقطعوا عليه بوله لئال يتضرر، مث أمر رجال  بال يف املسجد، حيث هنى النيب       
 من أصحابه أن يزيل أثر النجاسة باملاء، مث دعا األعرايب وأخربه خبطئه، مث دعاه الرسول    

 . ما الذي ينبغي عليه فعله وتركه يف الصالةوعلمه 

أما اخلطأ الذي ال يعذر جبهله، فعلى املريب أو املعلم أن ينكر ذلك اخلطأ أو الفعل الذي                 
، مث إن على املريب     )١( } فعظم ذلك علي   {بدر من الطالب، كما جاء يف قول الصحايب         

إصالح ذلك اخلطأ ومساعدة الطالب يف إصالح خطئه، وذلك          بعد ذلك أن يسعى يف       
أعتقها  {:  ملعاوية عندما أراد أن يعتق اجلارية، حيث قال له         يتجلى يف إقرار الرسول     

 . )٢( } فإهنا مؤمنة

 عدم التصريح باألمساء أثناء التوبيخ 
ر يف نفس املوبخ، ويعظم هذا األثر إن كان التوبيخ حبضور                ً                           غالبا  ما يكون التوبيخ له أث     

 كانت له طريقة فريدة من نوعها يف        والنيب  . مجاعة من الناس، فإنه حينئذ يتضاعف     
معاجلة األخطاء الظاهرة اليت حتدث من صحابته، إذ إن الغاية من تشهريه عليه الصالة                

ر من الوقوع يف اخلطأ، وذم للخطأ       والسالم باخلطأ ليس التشفي من املخطئ، بل هو حتذي        
 :  مشهورةوقصة الثالثة الذين تقالوا عبادة الرسول . نفسه

 سألوا أزواج النيب    أن نفراً من أصحاب النيب       {:  قال عن أنس بن مالك      -١

  وقال . وقال بعضهم ال آكل اللحم    . ال أتزوج النساء  : مله يف السر؟ فقال بعضهم     عن ع
مابال أقوام قالوا كذا وكذا؟     : "  فقال )٣(فحمد اهللا وأثىن عليه     . ال أنام على فراش   : بعضهم

                                                 

 ). ٣٢٨٢(، أبو داود األميان والنذور )١٢١٨(، النسائي السهو )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

 ). ٩٣٠(، أبو داود الصالة )١٢١٨(، النسائي السهو )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

                                                            ً                                        بعد أن علم مبقالتهم، صعد على املنرب وخطب بالناس، وهذا جاء مصرحا  به يف روايات أخرى هلذا                   : أي) ٣(
 . احلديث
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٤٨ 

 . )١( } فمن رغب عن سنيت فليس مين. وأصوم وأفطر وأتزوج النساء.لكين أصلي وأنام

، فهو مل يصرح بأمسائهم وإن كان بعض         )٢( } ما بال أقوام   { تأمل قوله   

               ً     كما قلنا سابقا     - مل يصرح بأمسائهم ألن الغرض       الصحابة يعرفوهنم ومع ذلك فالنيب      
 ليس هو التشهري باملخطئ أو بصاحب الفعل املذموم، وإمنا هو بيان ذلك الفعل املذموم               -

 محد هللا تعاىل وأثىن     أن النيب   : (قال النووي عند قوله   . والتحذير منه أو القول املذموم    
 يف   هو موافق للمعروف من خطبه       )٣( } ما بال أقوام قالوا كذا وكذا      {: عليه فقال 

ه                         ً                                                                   مثل هذا أنه إذا كره شيئا  فخطب له ذكر كراهيته وال يعني فاعله، وهذا من عظيم خلق                
               فإن املقصود من ذلك الشخص ومجيع احلاضرين وغريهم ممن يبلغه ذلك وال حيصل 

 : وإليك قصة أخرى يرويها أبو محيد الساعدي. )٤(توبيخ صاحبه على املأل 

جالً من بين أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما            ر استعمل النيب    {:  قال -٢

:  على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال        فقام النيب   : هذا لكم وهذا أهدي يل    : قدم قال 
هذا لك وهذا يل، فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر           : ما بال العامل نبعثه فيأيت فيقول     " 

 . )١(احلديث .. " ؟)٥( } أيهدى إليه أم ال

                                                 

رواه البخاري يف كتاب النكاح ومسلم يف النكاح واللفظ له وأمحد يف باقي مسند املكثرين والنسائي يف                   ) ١(
 . احالنك

، ابن  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق     )١٢٥٦(، الترمذي البيوع    )١٥٠٤(، مسلم العتق    )٢٥٨٤(البخاري الشروط   ) ٢(
 ). ١٥١٩(، مالك العتق والوالء )٣٨٣٥(ماجه الدعاء 

، ابن  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق     )١٢٥٦(، الترمذي البيوع    )١٥٠٤(، مسلم العتق    )٢٥٨٤(البخاري الشروط   ) ٣(
 ). ١٥١٩(، مالك العتق والوالء )٣٨٣٥ (ماجه الدعاء

 ). ١٤٠١(كتاب النكاح حديث رقم : مسلم بشرح النووي) ٤(

، أمحد  )٢٩٤٦(راج واإلمارة والفيء    ـ، أبو داود اخل   )١٨٣٢(ارة  ـ، مسلم اإلم  )٦٧٥٣(البخاري األحكام   ) ٥(
 ). ١٦٦٩(، الدارمي الزكاة )٤٢٤/ ٥(
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، حيث مل يفصح    )٢( } ما بال العامل نبعثه    { ويف هذه الواقعة، قوله     

                   ً                                                       عن امسه مع أن كثريا  من الصحابة يعلمون هذا الذي عناه الرسول               الرسول  
 ولكن ملا كان القصد هو التحذير من الفعل          ،)٣( }  بال العامل نبعثه   ما {: بقوله

املذموم وبيان ضرره وسوء عاقبته حىت ال يقع يف اآلخرون، شهر بالفعل دون الفاعل، إذ               
وحول هذا احلديث وهذا املعىن يشري ابن       . ليس هناك مصلحة ترجى من ذكر اسم الفاعل       

ه أن يشهر القول                        ً                                      وفيه أن من رأى متأوال  أخطأ يف تأويل يضر من أخذ ب            : حجر بقوله 
 .)٤(للناس ويبني خطأه ليحذر من االغترار به 

واملعلمون كذلك جيب أن تكون طريقتهم يف عالج األخطاء اليت تقع من الطالب،              
عن طريق التشهري باخلطأ وذمه وبيان سوء عاقبته، والتحذير منه، مع عدم التصريح باسم              

الب نفسه، لكي ال يستغلها ضعاف                 ً                                        املخطئ خصوصا  إذا كان اخلطأ عن غري تعمد من الط         
النفوس يف حتقريه ورميه بالنقائص، ولكي ال يوجد حالة من الكراهية والبغضاء بني املعلم              
                                ً     ً                                                        والطالب، أما إن كان املخطئ متعمدا  عاملا  فهذه حالة يقدرها املعلم، هل يشهر به أمام                

؟ -ي واالنتصار هلا     مع مالحظة جترد النفس من قصد التشف       -اآلخرين لردعه عما هو فيه      
                                                        ً                               أم يستعمل أساليب أخرى لعالج هذه احلالة؟ وهذه كما قلت سابقا ، راجعة إىل تقدير               

      ً                                                                      وعموما  فإن طريقة التعريض باخلطأ دون التصريح باسم صاحبه مهمة ليست             . املعلم

                                                                                                                                            

إلمارة أمحد يف باقي مسند األنصار أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء            البخاري يف كتاب األحكام مسلم يف ا      ) ١(
 . والدارمي يف الزكاة

د ـ، أمح )٢٩٤٦(ارة والفيء   ـ، أبو داود اخلراج واإلم    )١٨٣٢(، مسلم اإلمارة    )٦٧٥٣(البخاري األحكام   ) ٢(
 ). ١٦٦٩(، الدارمي الزكاة )٥/٤٢٤(

، أمحد  )٢٩٤٦(ارة والفيء   ـ، أبو داود اخلراج واإلم    )١٨٣٢(ارة  ـ، مسلم اإلم  )٦٧٥٣(البخاري األحكام   ) ٣(
 ). ١٦٦٩(، الدارمي الزكاة )٥/٤٢٤(

 . باب هدايا العمال غلول) ١٧٩/  ١٣(كتاب األحكام . فتح الباري) ٤(
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وهي . )١(بيسرية، إذ فيها تكمن براعة املعلم يف عالج اخلطأ دون التعرض لكرامة الطالب              
قائق صناعة التعليم أن يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريق التعريض ما أمكن وال              من د 
وبطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب اهليئة ويورث اجلرأة            . يصرح

 . أ هـ. على اهلجوم باخلالف ويهيج احلرص على اإلصرار

 : اخلالصة

ء، بل هو حتذير وبيان لسوء الفعل أو        ليس القصد من إعالن اخلطأ التشهري باملخطى      
 . القول، لكي ال يغتر به

 .                                                        ً          عدم التصريح باالسم أثناء بيان اخلطأ، وإن كان املخطئ معلوما  عند البعض

                   ً     ً                                                             إذا كان املخطئ عامدا  عاملا ، فللمعلم أن جيتهد يف إجياد السبيل األقوم يف معاجلة                
 . وتأديب املخطئ

 .. ج اخلطأ، دون التصريح باسم املخطئبراعة املعلم تكمن يف كيفية عال

 إلقاء السالم على املتعلم قبل الدرس وبعده 
 وهي سنة السالم، وقد     يغفل كثري من املعلمني عن سنة عظيمة من سنن املصطفى           

والعجب أن يعدل املعلمون عن السالم املشروع وهو سنة إىل          . ورد يف فضلها آثار كثرية    
أن يصبح باخلري، أو ميسي باخلري ولكن يكون ذلك بعد           غريها من التحيات، وال بأس      

مث إنه قد حيدث    . السالم، أما أن تكون هذه التحيات وحنوها هي املعتمد يف كل حال فال            
 )٢(.                   ً      ً                                                         من بعض املعلمني أمرا  خمالفا  للشرع وهو جعل الطالب يقومون له عند جميئه هلم               

    ً                                         أثرا  بالعادات والتقاليد، وهو متثل الطلبة       ت - ساحمهم اهللا    -وقد وقع فيه كثري من املعلمني       (
     ً                                                                                     قياما  ملعلمهم زاعمني أن هذا من األدب املطلوب، وأنه رمز لتوقري املعلم وتبجيله، وقد               

 :                               ً                                    أخطأوا، فال يسمى خالف الشرع أدبا  إال يف قاموس املعرضني عن شرع اهللا، ذلك أن

                                                 

 ). ٩٥/  ١. (من هنا يبدأ النقل من إحياء علوم الدين) ١(

 . ١٧إعداد حممد بن مجيل زينو ص. واملربياتمن هنا يبدأ النقل من كتاب نداء إىل املربني ) ٢(
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٥١ 

 ما كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا           {:  قال  أنس بن مالك     -١

 . )١( } وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له، ملا يعلمون من كراهيته لذلك

ن أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من          م {  وقال الرسول    -٢

 .  أهـ)٣( )٢( } النار

 وبذل السالم أجر وغنيمة يستفيد منه املسلم يف تكثري حسناته، ولذا رغب النيب               
 : صحابته إىل ذلك وحثهم عليه

إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت         {:  قال عليه الصالة والسالم    -٣

 . )٥( )٤( } بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر مث لقيه، فليسلم عليه

وإلقاء السالم سبب يف إشاعة احملبة بني األفراد واجلماعات، واملعلم حيتاج إىل ذلك من         
 . باب أوىل

ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال            {  قال رسول اهللا     -٤

 . )٧( )٦( } أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

على قبول العلم الذي يبثه ذلك      واحملبة إذا شاعت بني املعلم وطالبه، كان ذلك عالمة          
                                                 

 ). ٢٧٥٤(الترمذي األدب ) ١(

 ). ٥٢٢٩(، أبو داود األدب )٢٧٥٥(الترمذي األدب ) ٢(

 . أمحد يف مسند الشاميني أبو داود يف األدب الترمذي يف األدب) ٣(

 ). ٥٢٠٠(أبو داود األدب ) ٤(

 . بإسنادين أحدمها صحيح: ل األلباينوقا. رواه أبو داود: أورده صاحب املشكاة وقال) ٥(

ه األدب  ـ، ابن ماج  )٥١٩٣(و داود األدب    ـ، أب )٢٦٨٨(، الترمذي االستئذان واآلداب     )٥٤(مسلم اإلميان   ) ٦(
 ). ٢/٤٧٧(، أمحد )٣٦٩٢(

رواه مسلم يف كتاب اإلميان وأمحد يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف االستئذان واألدب وأبو داود يف                   ) ٧(
 . ألدب وابن ماجه يف املقدمةا
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 . املعلم، ألن النفس بطبعها متيل إىل الشيء الذي حتبه وهتواه، وهذا شيء متعارف عليه

بقي مثة أمر آخر ال خيطر ببال الكثريين، وهو أن يسلم املعلم على طالبه، عند إرادة                 
 : االنصراف من الدرس

إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن بدا له أن جيلس              {  قال النيب    -٥

 .)٢( )١( } فليجلس، مث إذا قام فليسلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرة

 : اخلالصة

 . البدء بالسالم عند لقاء الطالب

 . ناتالسالم سبب يف جلب املغفرة، وتكثري احلس

 . السالم سبب يف إشاعة احملبة بني املعلم وطالبه

 . إلقاء السالم عد الدخول على الطالب، وعند االنصراف
 استخدام العقوبات أثناء التعليم 

يتفق املعلمون يف وجوب معاقبة املخطئ وردعه عند تكرار خطئه، ولكنهم خيتلفون يف    
إن هذا األسلوب غري جمد، ويؤدي إىل       : نمسألة العقاب البدين للتلميذ، فاملانعون يقولو     

حدوث أمراض نفسية لدى الطالب، وجتعل الطالب يتخوف من العلم ألدىن سبب،              
ولذا نرى  : وكذلك هذا األسلوب يدعو الطالب إىل الكذب للفرار من عقاب املعلم، قالوا           

 .                                ً      ًعدم السماح للمعلم مبعاقبته بدنيا  مطلقا 

                           ً                              إن إلغاء العقاب البدين بتاتا  له عواقب وخيمة، منها         : والفريق اآلخر املؤيدون يقولون   
للمادة (                                          ً                         ً                         أن الطالب ال يأبه للمعلم، وال يضع له اعتبارا ، وبالتايل لن يلقي اهتماما  للعلم أي                

 .                                         ً        ً                    ، وعملية إلغاء العقاب البدين ينشئ لنا جيال  مستهترا  بالقيم واملثل والعلم)الدراسية

                                                 

 ). ٥٢٠٨(، أبو داود األدب )٢٧٠٦(الترمذي االستئذان واآلداب ) ١(

ورواه )                                        ً      وقال عنه الترمذي حسن، وحسنه األلباين أيضا       . (رواه الترمذي وأبو داود   . قال التربيزي يف املشكاة   ) ٢(
 .     ً                        أيضا  أمحد يف باقي مسند املكثرين
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. من التفصيل يف هذه املسألة، وأن نتناوهلا من جوانب عدة         أنه ال بد    : والتحقيق أن يقال  
إلغاء الضرب بالكلية مرفوض، وإطالق العنان للمعلم بالضرب يف كل األحوال             :    ًأوال 

مروا الصيب بالصالة وهم أبناء      {:           ً                                           مرفوض أيضا ، ومستندنا يف جواز الضرب هو قول النيب        

  .)٢( )١( } سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع

                                                 

 ). ٢/١٨٧(أمحد ، )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ١(

ـ  : وقال األلباين . رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة وأبو داود يف كتاب الصالة            ) ٢( . حسن صحيح أه
 ". واحلديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح : وقال املنذري
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                                                ً                     إمنا أمر بالضرب لعشر ألنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا ، واملراد             : قال العلقمي 
ذا احلديث صريح يف    فه. )١(انتهى  .            ً                                      بالضرب ضربا  غري مربح وأن يتقي الوجه يف الضرب        

وليس لالنتقام  : الضرب للتأديب فقط  :      ًثانيا .                               ً           جواز ضرب من بلغ عشر سنني تأديبا  له        
                                                      ً      ً     ً                 والتشفي، ولذلك خيطئ بعض املعلمني عندما يضرب أحد طالبه ضربا  شديدا  مربحا  خلطأ             

 )٢(: يقول حممد مجيل زينو   ! وقع فيه، فيظن املعلم أنه يؤدبه، ويف احلقيقة أنه ينتصر لنفسه            
                                                                  ً     ً     ولقد رأيت بعض املعلمني يرفسون بأرجلهم ونعاهلم، ورمبا أصاب ذلك الرفس حمال  خطريا      

. وهل هذا إال بدافع الغضب واالنتصار للنفس وحظوظها        . اهـ. أودى حبياة الطالب  
 )٤( )٣( } حدكم فليتق الوجه  إذا ضرب أ   { قال الرسول   : اتقاء ضرب الوجه  :      ًثالثا 

وذلك ألن الوجه هو أشرف األعضاء يف جسم اإلنسان، وهو مكان التكرمي، فالضرب              
هناك عقوبات أخرى تسبق    :      ًرابعا . على الوجه يبعث على الكراهية وحب االنتقام       

 بعض العقوبات التربوية املفيدة نأخذ منها على        )٥(أورد الشيخ حممد مجيل زينو      : الضرب
 :  االختصارسبيل

 ). ألن البعض تؤثر فيه الكلمة والتوجيه(النصح واإلرشاد 

 ). أي تعبيس الوجه وتقطيب احلاجبني للتعبري عن االستياء(التعبيس 

 الزجر 

 ). اإلعراض عن طالبه أو عن أحدهم حىت يرجع عن خطئه(اإلعراض 

 . التوبيخ

 . )أو إيقاف الطالب مع رفع يديه وحنو ذلك(جلوس القرفصاء 
                                                 

 ). ٢٥كتاب الصالة باب (شرح سنن أيب داود . عون املعبود) ١(

 . ٩٠ات صنداء إىل املربني واملربي) ٢(

 ). ٢/٤٣٤(، أمحد )٤٤٩٣(أبو داود احلدود ) ٣(

 .                         ً                        وصححه األلباين، ورواه أيضا  أمحد يف باقي مسند املكثرين. رواه أبو داود يف كتاب احلدود) ٤(

 . وما بني املعكوفتني زيادة بيان مين. ٩٣نداء إىل املربني واملربيات ص) ٥(
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 ) تكليف الطالب بواجبات مرتلية وحنو ذلك(

  )١( } علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب هلم {حلديث :.. تعليق العصي

 . الضرب اخلفيف) املرحلة األخرية(

لعقوبات، وال يلجأ للضرب ألول زلة      وبعد فإن على املعلم أن يتدرج يف استعمال ا        
يقع فيها الطالب، بل عليه أن يستعمل احلكمة يف استخدام األسلوب األمثل ملعاجلة اخلطأ              

.              ً                                                       مث إن مل جيد بدا  من الضرب، فليضرب ولكن بالشروط السالفة الذكر           .                ً  كما بيناه سابقا   
 .                                        ًوال عربة بقول، وال حجة ملن أنكر الضرب مطلقا 

 : اخلالصة

 . درج يف معاقبة املخطئ، وعدم اللجوء إىل الضرب إال يف احلاالت القصوىالت

 . عدم القسوة يف الضرب، واتقاء الوجه

 . القصد من الضرب هو التأديب، وليس إلطفاء نار الغضب
 تقدمي املكافآت للمتعلم 

املكافآت بأنواعها هلا فعل عجيب يف أسر القلوب، وجتديد النشاط، وكسر طوق              
 وباعث على االستزادة من العلم، إىل غري ذلك من اآلثار اليت حتدثها املكافآت               اخلمول،

                                            ً                                         وعلى املعلم أن يوجد هذا األسلوب كلما وجد فتورا  بني طالبه، أو رأى مصلحة يف                 
                    ً        ً                                               وختتلف املكافآت اختالفا  متباينا ، ولكنها تشترك يف األثر الذي حتدثه مع اختالف       . تقدميها

 :           ً     وإليك بعضا  منها. يف مقدار هذا األثر

                              ً                  ً                 وهي أقوى املكافآت واحلوافز تأثريا  على املتعلم وإثارة  له، ألن          : املكافآت املادية ) أ(
              ً                                                                                فيها معىن زائدا  على حيازة املكافأة املادية، وهو التفوق على األقران، ورضى املعلم عنه،               

 . ولقد فعل ذلك رسول اهللا . وحصوله على الثناء احلسن من قبل معلميه

 يصف عبد اهللا وعبيد اهللا      كان رسول اهللا     {:  فعن عبد اهللا بن احلارث قال      -١

                                                 

 . سنه األلباين يف صحيح اجلامعح: الشيخ حممد:  وقال٩٧املصدر السابق ص) ١(
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فيستبقون إليه فيقعون : قال" من سبق إيل فله كذا وكذا : " وكثرياً من بين العباس مث يقول    
  .)١( } صدره فيقبلهم ويلزمهمعلى ظهره و

وهذا . وهو الدعاء للطالب بالربكة واخلري والتوفيق وحنوه       : املكافأة بالدعاء ) ب(
فإن . األسلوب عزيز ونادر وجوده بني املعلمني، وال أدري أهو رغبة عنه أم جهل به؟              

 :             ً              وإن كان جهال  به فهاك علمهكان رغبة عنه فلقد فعله خري البشر 

.  دخل اخلالء فوضعت له وضوءاً     عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب          { -١

 قال احلافظ ابن    )٣( )٢( } اللهم فقهه يف الدين   : " من وضع هذا؟ فأخرب، فقال    : قال

مناسبة الدعاء البن   : وقال ابن املنري  . كافأة بالدعاء فيه استحباب امل  : قال التيمي : حجر
إما أن يدخل إليه باملاء إىل      : عباس بالتفقه على وضعه املاء من جهة أنه تردد بني ثالثة أمور           

                                                      ً                                       اخلالء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أوال يفعل شيئا ، فرأى الثاين أوفق، ألن يف                
ستدعي مشقة يف طلب املاء، والثاين أسهلها، فعله يدل                   ً                     األول تعرضا  لالطالع، والثالث ي    

 .)٤(على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه يف الدين ليحصل به النفع 

.. وهو قولك للطالب أحسنت، ممتاز، وحنوه      ): املدح(املكافأة بالثناء احلسن    ) ت(
سان من املعلم،   وهذا األسلوب يزرع يف املتعلم الثقة بعلمه، وحيث غريه لنيل هذا االستح           
 : ويبعث يف الطالب الشعور باالرتياح ملا يبذله من جهد يف التعلم ومثاله

أتدري أي آية من    ! يا أبا املنذر     " قال رسول اهللا    : عن أيب بن كعب قال     { -١

                                                 

 ). ١/٢١٤(أمحد ) ١(

اجه ـ، ابن م  )٣٨٢٤(، الترمذي املناقب    )٢٤٧٧(، مسلم فضائل الصحابة      )١٤٣(البخاري الوضوء   ) ٢(
 ). ١/٣٥٨(، أمحد )١٦٦(ة ـاملقدم

ة وأمحد  ومسلم يف فضائل الصحاب   ) اللهم علمه الكتاب  (أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء ويف كتاب العلم         ) ٣(
 . يف مسند بين هاشم الترمذي يف املناقب وابن ماجه يف املقدمة

 ). ٢٥٩/  ١: (فتح الباري) ٤(
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أتدري آية  ! يا أبا املنذر    : " قال. اهللا ورسوله أعلم  : قال قلت "  معك أعظم؟    كتاب اهللا 
≈ª!$# Iω tµ {: قال قلت " من كتاب اهللا معك أعظم؟       s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 { )قال) ١ :

فيه منقبة  :  قال النووي  )٢( } ليهنك العلم أبا املنذر   ! واهللا  : "  يف صدري وقال   فضرب

عظيمة أليب، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العامل فضالء أصحابه وتكنيتهم، وجواز             
مدح اإلنسان يف وجهه إذا كان فيه مصلحة ومل خيف عليه إعجاب وحنوه لكمال نفسه                

 .                        ًومن املصلحة ما تقدم آنفا قلت . )٣(ورسوخه يف التقوى 

.  وهو بالبطحاء  قدمت على رسول اهللا     :  قال عن أيب موسى األشعري      { -٢

: قال. لبيك بإهالل كإهالل النيب     : قلت. مبا أهللت : قال. قلت نعم . فقال أحججت؟ 
 .)٤ (} .احلديث.. أحسنت

لب إذا رأى منه أي      على املعلم الناجح أن يثين على الطا       )٥(: يقول حممد بن مجيل زينو    
أحسنت، : بادرة حسنة يف سلوكه، أو يف اجتهاده، فيقول للطالب الذي أحسن اجلواب            

بارك اهللا فيك، أو نعم الطالب فالن، فمثل هذه الكلمات اللطيفة تشجع الطالب وتقوي              
روحه املعنوية، وتترك يف نفسه أحسن األثر، مما جيعله حيب معلمه ومدرسته ويتفتح ذهنه              

                           ً                                                         يس، ويكون يف نفس الوقت مشجعا  لرفاقه أن يقتدوا به يف أدبه وسلوكه واجتهاده              للتدر

                                                 

 . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ١(

 . رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها وأبو داود يف الصالة ومالك يف النداء للصالة) ٢(

 ). ٨١٠: حديث. ( الكرسيباب فضل سورة الكهف وآية. مسلم بشرح النووي) ٣(

رواه البخاري يف كتاب احلج ومسلم يف احلج وأمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة والنسائي يف مناسك                   ) ٤(
 . احلج والدارمي يف املناسك

 . ٨٣نداء إىل املربني واملربيات ص) ٥(
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 .)١(أهـ .. لينالوا الثناء والتشجيع من معلمهم

 : اخلالصة

 . املكافآت هلا أثر فعال يف دفع املتعلمني وحتفيزهم على طلب العلم

 . جيب أن تكون احلوافز واملكافآت وسيلة ال غاية

 .                                  ً               أمر حممود، وكلما كان الدعاء مناسبا  للفعل كان أفضلاملكافأة بالدعاء 

 . مكافأة الطالب بالثناء عليه، أسلوب حسن، ودافع جيد لالستزادة من العلم

                                                 

منهجنا الذي سرنا عليه، وهو     هناك مكافآت أخرى مل نذكرها يف كالمنا عن املكافآت، وذلك ألهنا خالف             ) ١(
االستدالل بكل خلق أو وسيلة يف التعليم خبرب عن رسول اهللا ومن هذه املكافآت ما ذكرها حممد مجيل زينو يف                    

أي يوضع اسم املتفوق وحنوه يف      : (لوحة الشرف  - أ): وما بني املكوفتني مين   (كتاب نداء إىل املربني واملربيات      
) وذلك مبراسلة أهله وذكر حماسنه وتقدمه يف دراسته وحنو ذلك          : ( الطالب  توصية أهل  -ب  ). هذه اللوحة 

وهو تزويد الطالب خبطابات الشكر ويعلن عنه يف مدرسته ويوضع يف ملفه             :  خطابات الشكر  -ت  : ونزيد(
 ). وحنو ذلك
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 القسم الثالث طرق وأساليب التعليم 

 .  هتيئة املتعلم الستقبال العلم-١

 .  االتصال السمعي والبصري بني املعلم واملتعلم-٢

 . ي يف التعبري األسلوب العمل-٣

 .  عرض املادة العلمية بأسلوب يناسب عقل الطالب وفهمه-٤

 .  أسلوب احملاورة واإلقناع العقلي-٥

 .  التعليم عن طريق القصص-٦

 .  ضرب األمثال أثناء التعليم-٧

 .  أسلوب التشويق يف التعليم-٨

 .  استخدامات اإلمياءات يف التعليم-٩

 . ح والبيان استخدام الرسومات للتوضي-١٠

 .  توضيح املسائل املهمة عن طرق التعليل-١١

 .  ترك استخراج اجلواب للمتعلم-١٢

 .  استخدام التكرار يف التعليم-١٣

 .  استخدام أسلوب التقسيم يف التعليم-١٤

 .  استخدام أسلوب االستفهام يف التعليم-١٥

 . العقلية طرح بعض املسائل العلمية املبهمة الختبار قدرة الطالب -١٦

 .  حث املعلم طالبه على طرح األسئلة-١٧

 .  تقييم السائل من خالل سؤاله وإجابته مبا يناسب حاله-١٨

 .  التعليق على إجابات املتعلم-١٩

 .  قول املعلم ال أدري ملا ال يدري جزء من العلم-٢٠

 هتيئة املتعلم الستقبال العلم 
 عن معلمه ألي سبب كان، صارف له        ال خيتلف اثنان أن إعراض الطالب وانشغاله      
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وإقبال الطالب بكليته على معلمه     . عن تلقي العلم، وسبب مينعه من فهم كالم معلمه         
ولذا يستحب للمعلم أن يلفت     . عامل هام يف حتصيل العلم وفهمه على طريق صحيح         

رائق  أن يستخدم أساليب عدة وط     - أي املعلم    -أنظار طالبه إليه بني الفينة والفينة، وله        
 : متنوعة يف جذب طالبه إليه، نقتصر على ثالث منها تاركني لك البحث عن غريها

وهو طلب السكوت واالستماع من املتعلمني، وهذا        :  أسلوب االستنصات  -أ  
                        ً                                                           أسلوب مباشر يستخدم غالبا  قبل البدء يف إلقاء الدرس، وعند تعذر األساليب األخرى غري       

 :  عبد اهللا البجلييوضح ذلك حديث جرير بن. املباشرة

ال ترجعوا بعدي   : "  فقال )١(استنصت الناس   :  قال له يف حجة الوداع     إن النيب    {

وذلك أن اخلطبة   :  يقول احلافظ ابن حجر    )٢( } كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض    

                                       ً                                            املذكورة كانت يف حجة الوداع واجلمع كثري جدا ، وكان اجتماعهم لرمي اجلمار وغري              
ولو أعدت   )٣(فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم باإلنصات        ... ذلك من أمور احلج   

 ألن يطلب من    النظر يف احلديث ويف كالم احلافظ لتبني لك احلاجة اليت دعت النيب              
في احلج يكثر الناس ويكونون منهمكني يف أداء مناسكهم         الصحايب أن يستنصت الناس، ف    

 ويعلمهم أمور دينهم وهم على هذه احلال،         ولذا كان من املتعذر أن خيطب النيب         
 .  باستنصات الناسفناسب أن يأمر جرير بن عبد اهللا البجلي 

 وهذه الطريقة تستخدم يف نداء املتعلمني قبل      ): طريقة مباشرة ( أسلوب النداء    -ب  
. بدء الدرس، وقد تستخدم يف أثنائه، وهذا األسلوب يكثر استعماله من قبل املعلمني              

 : ومثاله

                                                 

 ). ٢٠٢/  ١٢ -فتح الباري . (أي اطلب منهم اإلنصات ليسمعوا اخلطبة) ١(

 كتاب العلم ومسلم يف اإلميان وأمحد يف مسند الكوفيني والنسائي يف حترمي الدم وابن ماجه يف                 رواه البخاري يف  ) ٢(
 . الفنت والدارمي يف املناسك

 ). ٢٦٢/  ١. (١٢١حديث رقم . فتح الباري كتاب العلم باب اإلنصات للعلماء) ٣(
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 املنرب وكان آخر جملس     صعد النيب    {:  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -١

 ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دمسة، فحمد اهللا وأثىن عليه مث              جلسه متعطفاً 
أما بعد فإن هذا احلي من األنصار يقلون ويكثر         : مث قال . فثابوا إليه . أيها الناس إيل  : قال
 فاستطاع أن يضر فيه أحداً فليقبل من حمسنهم،         فمن ويل شيئاً من أمة حممد       . الناس

أيها  {   رسول اهللا   ونلحظ يف هذا احلديث قول     )٢( )١( } ويتجاوز عن مسيئهم  

.  وأمره هلم باالجتماع واإلنصات ملا سيلقي عليهم         وهو نداء منه     )٣( } الناس إيل 

 . )٥(ا وجاءوا اجتمعو) أي(الناس ) ثاب(و.  أي اجتمعوا)٤( } فثابوا إليه {: وقوله

 ): طريقة غري مباشرة( أسلوب احلث على االستماع واإلنصات -ت 

وهذا أسلوب مجيل يف جذب النفوس وحثها على االستماع ألن النفس البشرية يف              
الغالب تنفر من العبارات اليت تكون على هيئة األمر واإللزام، ولذا كان من املناسب أن                

يف جذب واستدعاء احلواس، لكي حيصل التلقي بنفس        يعمد املعلم إىل طرق غري مباشرة       
 :  أروع األمثلة يف بيان هذه الطريقةوقد ضرب لنا املعلم األول . طيبة

. ا عين، خذوا عين   خذو { قال رسول اهللا    :  قال  عن عبادة بن الصامت      -١

جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة        .  البكر بالبكر  )٦(. قد جعل اهللا هلن سبيالً    

                                                 

 ). ١/٢٩٠(، أمحد )٨٨٥(البخاري اجلمعة ) ١(

 . جلمعة وأمحد يف مسند بين هاشمرواه البخاري يف كتاب ا) ٢(

 ). ٨٨٥(البخاري اجلمعة ) ٣(

 ). ١/٢٩٠(، أمحد )٨٨٥(البخاري اجلمعة ) ٤(

 ). ٦٢ص) (ثوب(مادة . خمتار الصحاح) ٥(

ُ  َّ         ف أ م س ك وه ن  ف ي ال ب ي وت  ح ت ى ي ت و ف اه ن  ال م و ت  أ و  ي ج ع ل  الل ه  ل ه ن          : (إشارة إىل قوله تعاىل   ) ٦( َ   َُّ    َ  َ  ْ  َ  ْ َ   ُ  ْ  َ ْ   َّ  ُ  َّ  َ  ََ   َّ َ   ِ   ُُ ْ     ِ َّ  ُ  ُ  ِ كانت املرأة إذا   ).   َ ِ  ً   س ب يل ا  َ َْ 
مث أوحى اهللا إىل نبيه وبني له هذا        .                                                         ً             زنت متسك يف البيوت وحتبس حىت يتوفاها املوت، أو جيعل اهللا هلا سبيال              

 . وهو احلديث الذي بني أيدينا. السبيل الذي جاء يف اآلية
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 .)١( } والرجم

 وما فيه من عنصر اجلذب،      )٢( } خذوا عين، خذوا عين    {: ولك أن تتأمل قوله   

     ً            وأيضا  فيه ميزة   .  إىل هذا الشيء املراد بثه وإرساله      وشحذ النفس، وترغيبها يف االستماع    
 .  وسوف يأيت بيانه-أخرى وهو التكرار 

 : اخلالصة

 . هتيئة الطالب الستقبال املعلومات، قد تكون بأسلوب مباشر وقد تكون غري مباشرة

 . طريقة طلب السكوت من الطالب من أقوى الوسائل يف جذب االنتباه

يا طالب  (أو  ) يا طالب انتبهوا  (ب النداء املباشر، كقولك     للمعلم أن يستخدم أسلو   
 . وحنو ذلك) انتبه

 . أسلوب النداء املباشر قد يكون يف بداية الدرس، وقد يكون يف أثنائه

الطريقة غري املباشرة حتتاج إىل براعة من املعلم، وهي قد تكون يف بداية الدرس ويف                
 . أثنائه

                                                 

حلدود وأبو داود احلدود وابن ماجه      رواه مسلم يف كتاب احلدود وأمحد يف باقي مسند األنصار والترمذي يف ا            ) ١(
 . يف احلدود والدارمي يف احلدود

، )٢٥٥٠(، ابن ماجه احلدود     )٤٤١٥(، أبو داود احلدود     )١٤٣٤(، الترمذي احلدود    )١٦٩٠(مسلم احلدود   ) ٢(
 ). ٢٣٢٧(، الدارمي احلدود )٥/٣١٧(أمحد 
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 علم واملتعلم االتصال السمعي والبصري بني امل
 على  - الشرح   -إن أسلوب اإللقاء أثناء التعليم، أو أسلوب عرض املادة العلمية            

املتعلمني، هو الوسيلة األقوى يف االتصال بني املعلم وتلميذه، أي أن صوت املعلم له                
ماذا تقولون يف االتصال    : وقد يعترض معترض بقوله   . خاصية االتصال أكثر من غريها    

إن كال االتصال السمعي    :    ًأوال : اجلواب عن ذلك من وجوه    . ملعلم والتلميذ؟ النظري بني ا  
والبصري إذا أحسن استخدامهما جمتمعني كان هلما أثر فعال يف إيصال املعلومة بشكل              

إن االتصال البصري قد يتخلف     :      ًثانيا . أفضل ما لو كانت إحدامها معزولة عن األخرى       
           ً                                          ملتعلم كفيفا ، أو يف بعض أوقات التعليم إذا كان          يف مجيع أوقات التعليم، كأن يكون ا      

الطالب يف حالة شرود وذهول أو انشغال بعمل ما عن الدرس، أما االتصال السمعي فهو               
ولذلك قلنا إن االتصال السمعي هو الوسيلة       . يتخلف يف حالة واحدة إذا كان املتعلم أبكم       

 - أي السمعي والبصري     - وهذا االتصال . األقوى يف إيصال املعلومات إىل الطالب      
يساعد املدرب على ضبط الفصل وإدارته، ويف املقابل فهو يفيد الطالب يف حفظ                

وسوف نستعرض هنا بعض أنواع االتصال السمعي        . املعلومات وصيانتها عن النسيان   
 يف أداء مهمته التربوية والتعليمية على الوجه        - أثناء الشرح    -والبصري اليت تساعد املعلم     

                                                                      ً               مل، آخذين ذلك من سنة املعلم األول صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما                األك
 .     ًكثريا 

 أوال االتصال السمعي 

 : منها

 ):  الشرح-السرد ( طريقة الكالم -أ

 يسرد كسردكم هذا،    ما كان رسول اهللا      {: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
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ما كان   {:  قوهلا )٢( )١( } ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل، حيفظه من جلس إليه         

لسرد وهو اإلتيان بالكالم على الوالء       بضم الراء من ا    ..)٣( }  يسرد رسول اهللا   

                    ً                     يتابع احلديث استعجاال  بعضه إثر بعض       واملعىن مل يكن رسول اهللا      .. واالستعجال فيه 
 .)٤(أي بني ظاهر يكون بني أجزائه فصل ) فصل: (وقوله.. لئال يلتبس على املستمع

وحيرمه                                       ً                                      إن عرض املادة العلمية بسرعة يسبب إرباكا  لدى الطالب، ويشتت ذهنه،              
                                               ً                                             االنتفاع بكثري من الفوائد واملسائل اليت قد متر سريعا  وال يتصيدها الذهن، وهذه الطريقة              

وعكس ذلك البطء الشديد اململ، الذي  . يقع فيها كثري من املعلمني، ولذا وجب التنبيه هلا        
 . يبعث على االسترخاء والنوم، ويولد الضجر والسآمة لدى الطالب

لفصل بني الكلمات، حيث يفصل بني الكلمة وأختها فال           والطريق األمثل، هو ا   
تتداخل الكلمات واحلروف لكي ال تشكل وتصعب على الطالب، وكذلك التوسط يف             

 . السرد فال هو بالسريع املفرط وال البطيء املخل

 :  عدم التشدق يف الكالم وتكلف السجع-ب

يل املتشدق املتكلف يف    هو التوسع يف الكالم من غري احتياط واحتراز، وق        : التشدق
وتكلف الكالم، واإلتيان بغرائبه،     )٥(الكالم فيلوي به شدقيه، والشدق جانب الفم          

                                                 

و داود  ـ، أب )٣٦٣٩(لترمذي املناقب   ، ا )٢٤٩٣(ق  ـ، مسلم الزهد والرقائ   )٣٣٧٥(ب  ـالبخاري املناق ) ١(
 ). ٦/٢٥٧(، أمحد )٣٦٥٤(العلم 

وحسن األلباين إسناده وعند    . وقال الترمذي حديث حسن صحيح    . حتقيق األلباين . للترمذي. الشمائل احملمدية ) ٢(
وأمحد وهو عند مسلم يف فضائل الصحابة       )              ً                         كان حيدث حديثا  لو عده العاد ألحصاه      : (البخاري يف املناقب وفيه   

 .. يف باقي مسند األنصار والترمذي يف املناقب وأبو داود يف العلم

و داود  ـ، أب )٣٦٣٩(، الترمذي املناقب    )٢٤٩٣(، مسلم الزهد والرقائق      )٣٣٧٥(اقب  ـالبخاري املن ) ٣(
 ). ٦/٢٥٧(، أمحد )٣٦٥٤(علم ـال

 . بتصرف يسري. ٣٩حتفة األحوذي أبواب املناقب باب ) ٤(

 ).  باب ما جاء يف التشدق يف الكالم٩٥كتاب األدب باب (د عون املعبو) ٥(
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                                      ً            ً                                   واملبالغة يف إخراج حروفه، أمر مذموم شرعا ، ومرفوض عقال ، ألن من كانت هذه صفته              
ال بد وأن يرى يف نفسه التعاظم على الغري وازدراء اآلخرين لكوهنم أقل منه بالغة                  

 وحديث عبد اهللا بن عمرو يغنيان عن كثري من الكالم           ولعل حديث جابر    . احةوفص
 : يف هذا الباب

إن من أحبكم إيل، وأقربكم مين       {:  قال قال رسول اهللا    :  قال  عن جابر    -١

وإن أبغضكم إيل، وأبعدكم مين يوم القيامة،        . قيامة، أحاسنكم أخالقاً  جملساً يوم ال  
يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشدقون       : قالوا" الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون    

 .)٢( )١( } )املتكربون: (فما املتفيهقون؟ قال

إن اهللا يبغض    { قال رسول اهللا    : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال         

 يقول الغزايل   )٤( )٣( } البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلساهنا         

ه بالتشبيبات  التقعر يف الكالم بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع في        : يف اإلحياء 
وكل ذلك من التصنع املذموم     . واملقدمات وما جرى به عادة املتفاصحني املدعني للخطابة       

بل ينبغي أن يقتصر يف     :  قال                    ً                مث بعد أن ساق أخبارا  عن النيب        .. ومن التكلف املمقوت  
ومقصود الكالم التفهيم للغرض وما وراء ذلك من تصنع           : كل شيء على مقصوده   

                                                 

 ). ٢٠١٨(الترمذي الرب والصلة ) ١(

هو كثري  ): الثرثار: (مث قال . رواه الترمذي وقال حديث حسن    : ٢٣٣قال النووي يف رياض الصاحلني ص     ) ٢(
      ً        ً          تفاصحا  وتعظيما  لكالمه،   املتطاول على الناس بكالمه، ويتكلم مبلء الفم فيه          ): واملتشدق. (           ً الكالم تكلفا  

                                 ً       بالكالم، ويتوسع فيه، ويغرب به تكربا         أصله من الفهق، وهو االمتالء، وهو الذي ميأل فمه          ) واملتفيهق(
 .         ً         ً                وارتفاعا ، وإظهارا  للفضيلة على غريه

 ). ٥٠٠٥(، أبو داود األدب )٢٨٥٣(الترمذي األدب ) ٣(

وصحح األلباين  . بة وأبو داود يف األدب والترمذي يف األدب       رواه اإلمام أمحد يف مسند املكثرين من الصحا       ) ٤(
. وخص البقرة ألن مجيع البهائم تأخذ النبات بأسناهنا وهي جتمع بلساهنا           : والباقرة أي البقرة  . رواية أيب دواد  

 . ٩٥قاله يف عون املعبود كتاب األدب باب 
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 . )١( يف هذه حتسني ألفاظ اخلطابة والتذكري من غري إفراط وإغراب وال يدخل. مذموم

هذا إذا كان املتكلم ممن حيسن التحدث بالعربية ولكن بلينا بقوم فرطوا يف               : قلت
وحنو ) yas / يس(، و )OK/ أوكي  (دخلوا عليها ما ليس فيها كقول بعضهم        ألغتهم، ف 

  !.ذلك، فال لغتهم نصروا، وال لغة عدوهم دفعوا 

 : بالتعليم) أو تغيري نربات الصوت( رفع الصوت -ت 

 يف سفرة سافرناها، فأدركنا وقد      ختلف عنا النيب    : عن عبد اهللا بن عمرو قال      { -١

ويل لألعقاب  : (على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته    أرهقتنا الصالة وحنن نتوضأ، فجعلنا منسح       
باب :  هذا احلديث بوب عليه البخاري يف صحيحة بقوله        )٣( )٢( } مرتني أو ثالثاً  ) من النار 

: واستدل املصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله       : قال احلافظ . من رفع صوته بالعلم   
 وإمنا يتم االستدالل بذلك حيث تدعو احلاجة إليه لبعد أو            )٤( } ى صوته فنادى بأعل  {

كثرة مجع أو غري ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كانت موعظة كما ثبت ذلك يف حديث جابر                 
) احلديث.. )٥( }  وعال صوته   إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه       كان النيب    {

                                                 

 ). ١٩٣/  ٣(إحياء علوم الدين ) ١(

، )٩٧(ارة  ـو داود الطه  ـ، أب )١١١(ارة  ـ، النسائي الطه  )٢٤١(سلم الطهارة   ، م )٦٠(البخاري العلم   ) ٢(
 ). ٢/٢٢٦(أمحد 

رواه البخاري يف كتاب العلم ومسلم يف الطهارة وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة وأبو داود يف الطهارة                  ) ٣(
 . والنسائي يف الطهارة

، )٩٧(ارة  ـ، أبو داود الطه   )١١١(ارة  ـسائي الطه ، الن )٢٤١(ارة  ـ، مسلم الطه  )٦٠(البخاري العلم   ) ٤(
 ). ٢/٢٢٦(أمحد 

، الدارمي  )٣/٣٣٨(، أمحد   )٤٥(، ابن ماجه املقدمة     )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين     )٨٦٧(مسلم اجلمعة   ) ٥(
 ). ٢٠٦(املقدمة 
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 .)١(أخرجه مسلم 

                                                                 ً                          يستفاد مما سبق من رفع الصوت أثناء التعليم، يف بيان املسائل املهمة جدا  اليت تستلزم               
جذب انتباه السامعني، لكي تطرد الغفلة والشرود عن أذهاهنم وهتيئتهم ملا سيلقى إليهم،              

احلديث املتقدم، وقد يستفاد من     وكذلك يستفاد من رفع الصوت يف اإلنكار كما جاء يف           
              ً                                         ً          ً                                 رفع الصوت قليال  أثناء الشرح، إذا أراد املعلم أن ينبه فردا  أو أفرادا  معينني من الطالب،                 

 . ومل يرد أن يقطع حديثه

 :  استمرار املعلم يف اإللقاء وعدم قطعه-ث 

يقاف شرح املعلم لتوضيح نقطة غامضة، أو إعادة لشرح          إيلجأ بعض الطالب إىل     
. ضى، وقد يستجيب املعلم هلذا الطلب وقد ال يستجيب، ويف استجابة املعلم عدة حماذير             م

:      ًثانيا . تقدمي رغبة طالب واحد أو اثنني على حساب جمموعة كبرية وهي األغلبية            :    ًأوال 
التشويش على أذهان   :     ًثالثا .                                            ً          قطع احلديث بعضه عن بعض وكان حقه أن يكون متصال           

. التشويش على املعلم نفسه وقطع تسلسل أفكاره       :      ًرابعا . ئالطالب هبذا القطع الطار   
 :         ً                                  ومستندنا  يف ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه قال

يب  يف جملس حيدث القوم جاءه أعرا      بينما النيب    {:  قال  عن أيب هريرة     -١

مسع ما قال فكره ما     : فقال بعض القوم  .  حيدث مىت الساعة؟ فمضى رسول اهللا      : فقال
أين أراه السائل عن الساعة؟     : حىت إذا قضى حديثه قال    . بل مل يسمع  : قال، وقال بعضهم  

 . )٣( )٢( } فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: " قال. قال ها أنا يا رسول اهللا

 أجاب على                  ً                                ك ما قلناه آنفا ، وفيه زيادة أن الرسول          تأمل هذا احلديث يتضح ل    

                                                 

اود يف اخلراج واإلمارة    وهو عند اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين وأيب د         ) ١٧٣/  ١(ذكره احلافظ يف الفتح     ) ١(
 . والفيء والنسائي يف صالة العيدين وابن ماجه يف املقدمة والدارمي يف املقدمة

 ). ٢/٣٦١(، أمحد )٥٩(البخاري العلم ) ٢(

 . رواه البخاري يف كتاب العلم وأمحد يف باقي مسند املكثرين) ٣(
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 وإجابة )١(سؤال السائل بعد فراغه من حديثه، ونستنبط من هذا عدم قطع احلديث املتصل   
 . السائل بعد الفراغ من احلديث املتصل

 ) الشرح( السكوت أثناء اإللقاء -ج

أهنا جتذب  :  فمنها                                                       ً          للسكوت أثناء شرح املعلم فوائد حيسن بنا الوقوف عندها قليال           
انتباه الطالب، فكون املعلم يتكلم يف موضوع معني مث يسكت فجأة فإن هذا وبال شك                

أهنا تسمح بتراد نفس املعلم وأخذ قسط قليل من          :               ً                     يستلزم انتباها  من املستمع، ومنها    
أهنا تعطي املعلم فرصة لترتيب أفكاره وهي عملية ذهنية ال تستغرق سوى            : الراحة ومنها 

 :                                  ًولعل احلديث اآليت يقرب ما قلناه آنفا . وان معدودةث

. أي شهر هذا؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم      : "  قال  عن النيب    عن أيب بكرة     {

فأي بلد  : بلى، قال :  ذا احلجة؟ قلنا   أليس: فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال       
فأي يوم هذا؟   : اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال          : هذا؟ قلنا 

أليس يوم النحر؟   : قال. فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      . اهللا ورسوله أعلم  : قلنا
 عليكم  -وأعراضكم  :  قال حممد وأحسبه قال    -فإن دماءكم وأموالكم    : قال. قلنا بلى 

 .)٣(" احلديث .. )٢( } حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا

فأنت ترى أثر هذا السكوت على الصحابة، وكيف جذب حواسهم وانتباههم، ولك            
أيها املعلم أن تستخدم هذه الطريقة أثناء شرحك، بعد كل نقطة رئيسة للفصل بني                 

 . طة اليت تليهاالنقاط، وللتهيؤ لشرح النق

                                                 

) ال سلكية (ن أجل أن جييب على رسالة        مدرسنا اضطر لقطع حديثه مرتني م     : أحد طالب الثانوية يقول   ) ١(
 . ؟" !!اجلوال " جاءته عرب جهاز 

، الدارمي  )٥/٣٧(، أمحد   )١٦٧٩(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات       )٤١٤٤(البخاري املغازي   ) ٢(
 ). ١٩١٦(املناسك 

ند البصرين وابن ماجه يف     رواه البخاري يف املغازي ومسلم يف القسامة واحملاربني والقصاص وأمحد يف مس            ) ٣(
 . املقدمة والدارمي يف املناسك
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 ثانيا االتصال البصري 

 : منه

 :  إدامة االتصال النظري بني املعلم واملتعلم-أ 

.                                                       ً                             إن احملافظة على االتصال النظري بني املعلم وتلميذه، مفيد جدا  للمعلم وللمتعلم             
فاملعلم يبقي طالبه حتت سيطرته من خالل متابعته هلم بنظره، ومن مث يالحظ الغافل                

ولذا كان حري باملعلم أن يوزع نظره       . إخل.. لناعس فيوقظه، واملتالعب فيزجره   فينبهه، وا 
على عموم طالبه حىت يعتقد كل طالب أنه املعين بالكالم، وال يغفل عن طالبه أثناء                 
الشرح، فإن بعض املعلمني يصوب بصره على جهة معينة أثناء تدريسه، وهذا خطأ يؤدي              

من مث يعطي الطالب الفرصة بالتشاغل عن االستماع         إىل فقدانه السيطرة على طالبه، و     
                                ً         ً                         ويستحب أن يكون مكان املعلم مرتفعا  ولو قليال  عن طالبه لتحصل           . واإلنصات للدرس 

املتابعة اجليدة من قبله، ولكي يتسىن لكل طالب متابعة معلمه دون عناء أو مضايقة ممن                
نظره ملعلمه، حيصل له فهم أقوى ملا       وأما املتعلم فمن خالل رؤيته املستمرة وإدامته ل       . حوله

يطرح ويقال يف الدرس، ألن اشتراك حاستني ومها السمع والبصر أقوى يف التلقي من                
 ولقد كان منربة    .                                     ً       ولنا أن نلمس السبب من جعل املنرب عاليا        . االقتصار على واحدة  

يوضح . .                               ً                                          بارتفاع ثالث درجات وهي كافية جدا  يف تبادل النظر بني اخلطيب واملصلني            
 : ذلك

 خيطب الناس يوم اجلمعة     جاء رجل والنيب     {:  قال  عن جابر بن عبد اهللا       -١

 .)٢( )١( } قال قم فاركع. ال: أصليت يافالن؟ قال: فقال

                                                 

، أبو  )١٤٠٩(، النسائي اجلمعة    )٥١٠(، الترمذي اجلمعة    )٨٧٥(، مسلم اجلمعة    )٨٨٨(البخاري اجلمعة   ) ١(
(، الدارمي الصالة    )٣/٢٩٧(، أمحد   )١١١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها         )١١١٥(داود الصالة   

١٥٠٦ .( 

 البخاري يف كتاب اجلمعة ومسلم يف اجلمعة وأمحد يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف اجلمعة وأبو                   رواه) ٢(
 . داود يف الصالة والنسائي يف اجلمعة وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها والدارمي يف الصالة
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 جلس ذات يوم على املنرب      إن النيب    {:  قال ي   وعن أيب سعيد اخلدر    -٢

 واجللوس حول اخلطيب يقتضي النظر إليه، وكذا اجللوس حول          )٢( )١( } وجلسنا حوله 

:    ً       ابا  بقوله وهذا احلديث أورده البخاري يف صحيحه وعقد عليه ب        . املعلم يقتضي النظر إليه   
قال احلافظ ابن حجر    ) يستقبل اإلمام القوم، واستقبال الناس اإلمام إذا خطب        (باب  
ومن حكمة استقباهلم لإلمام التهيؤ لسماع كالمه وسلوك األدب معه يف استماع            :      ًمعلقا 

كالمه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه جبسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم               
  )٣(. ه فيما شرع له القيام ألجلهموعظته ومافقت

 :  استخدام تعابري الوجه-ب 

يغفل كثري من املعلمني عن توظيف هذه الطريقة يف التعليم، بل إنك ال تكاد جتد من                
وهذه الطريقة تغين املعلم عن اإلنكار باللسان، أو        . يعمل هبا، إما جلهله هبا أو لغفلته عنها       

                                             ً              اه عمل معني أو قول معني، وهذه الطريقة نافعة جدا  مع           ترديد عبارات الرضا واالرتياح جت    
فئة معينة من الناس، فإن هناك من تؤثر فيه النظرة احلادة، وهي كافية يف زجرة وردعه،                 

أحسنت أو هذا جيد هكذا     : وهناك من تؤثر فيه االبتسامة والبشاشة أكثر مما لو قلت له          
وهناك من ال يؤثر فيه ذلك      . ح والرضا دون مشاركة تعابري الوجه اليت تدل على االرتيا       

 .  كان يعرض الغضب يف وجههونبينا . كله، فيعامل كل حبسبه

 ويف البيت قرام     دخل علي رسول اهللا      - رضي اهللا عنها     -قالت عائشة    { -١

من أشد الناس    " وقالت قال النيب    . فتلون وجهه، مث تناول الستر فهتكه     . فيه صور 

                                                 

، أمحد  )٣٩٩٥(ن ماجه الفنت    ، اب )٢٥٨١(، النسائي الزكاة    )١٠٥٢(، مسلم الزكاة    )٨٨٠(البخاري اجلمعة   ) ١(
)٢١ / ٣ .( 

رواه البخاري يف كتاب اجلمعة ومسلم يف الزكاة وأمحد يف باقي مسند املكثرين والنسائي يف الزكاة وابن ماجه                  ) ٢(
 . يف الفنت

 ). ٤٦٧/  ٢(٩٢١فتح الباري حديث ) ٣(
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  )٢( )١( } عذاباً يوم القيامة الذين يصورن هذه الصور

ة فشق ذلك عليه حىت رؤي       رأى خنامة يف القبل     أن النيب    ويروي أنس    { -٢

 أو إن   -إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه          : " يف وجهه، فقام فحكها بيده فقال     
مث "  فال يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدمه              -ربه بينه وبني القبلة     

 )٤( )٣( } أو يفعل هكذا  : " أخذ طرف ردائه فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض فقال          
 أي شوهد يف وجهه أثر      )٦(:  يقول احلافظ  )٥( } حىت رؤي يف وجهه    {: ويف قوله 

على أهل  فتغيظ   {..  وللمصنف )٧( } فغضب حىت امحر وجهه    {املشقة، وللنسائي   

ـ )٨( } املسجد فهذه األلفاظ كلها تدل على أن هذا الغضب أحدث عند الصحابة           .  أه

 ومل        ً                     منكرا ، ولو سكت النيب          ً      ً                                            علما  جازما  بأن هذا الفعل الذي غضب منه الرسول          

                                                 

 ). ٦/١٩٩(، أمحد )٥٧٥٨(البخاري األدب ) ١(

دب ومسلم يف احليض وأمحد يف باقي مسند األنصار وأبو داود يف الطهارة               رواه البخاري يف كتاب األ    ) ٢(
 . والترمذي يف الطهارة والنسائي يف الطهارة وابن ماجه يف اللباس ومالك يف الطهارة والدارمي يف الطهارة

١٣٩٦(، الدارمي الصالة    )٣/٢٠٠(، أمحد   )٧٦٢(ابن ماجه املساجد واجلماعات     ) ٣٩٧(البخاري الصالة   ) ٣(
 .( 

رواه البخاري يف كتاب الصالة ومسلم يف الصالة وأمحد يف باقي مسند املكثرين والنسائي يف الطهارة وأبو                  ) ٤(
 . داود يف الصالة والدارمي يف الصالة

، ابن ماجه املساجد واجلماعات     )٤٦٠(، أبو داود الصالة     )٧٢٨(، النسائي املساجد    )٣٩٧(البخاري الصالة   ) ٥(
 ). ١٣٩٦(، الدارمي الصالة )٣/٢٠٠(، أمحد )٧٦٢(

 ). ٤٠٥(حديث رقم . كتاب الصالة. فتح الباري) ٦(

 ). ١/٣٩٦(، أمحد )١٠٦٢(، مسلم الزكاة )٥٩٣٣(البخاري االستئذان ) ٧(

، أبو داود   )٧٢٤(، النسائي املساجد    )٥٤٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )١١٥٥(البخاري اجلمعة   ) ٨(
، الدارمي )٤٥٦(، مالك النداء للصالة )٢/٣٤(، أمحد )٧٦٣(جه املساجد واجلماعات ، ابن ما  )٤٧٩(الصالة  
 ). ١٣٩٧(الصالة 
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                       ً                                                                يزد على ذلك، لكان كافيا  يف اإلنكار والردع، ولكنه عليه الصالة والسالم بني سبب                
 . واهللا أعلم.. التبليغ والتعليمالغضب ألنه يف مقام 

 : أما التبسم

 منذ أسلمت وال رآين     ما حجبين النيب     {:  فيقول جرير بن عبد اهللا البجلي      -٣

 د اهللا    وال خيفى أثر ذلك االبتسام على جرير بن عب          )٢( )١( } إال تبسم يف وجهي   

 . وأرضاه

 : اخلالصة

 والترسل فيه، والتوسط، ال سريع مفرط،       - أثناء الشرح    -مراعاة القصد يف الكالم     
 وال بطيء خمل 

الغاية من التوسط يف الكالم وعد السرد السريع، هو ضمان وصول املعلومات إىل               
 .                 ً                   ذهن الطالب بعيدا  عن اإلثارة والتشويش

 .      ً     ً وحسا  وعقال                           ًتكلف الكالم خصلة ذميمة شرعا 

 . تكلف الكالم واإلتيان بغرائبه، يوجب النفرة بني املعلم واملتعلم

 . رفع الصوت أثناء التعليم، وسيلة جيدة يف جذب انتباه السامعني ويف اإلنكار

                     ً                                                           قطع الشرح يسبب إرباكا  للطالب، ويفسد على املعلم تسلسل أفكاره ورط بعضها             
 . ببعض

 . به أن يؤخروا أسئلتهم إىل أن يفرغ من الشرحعلى املعلم أن يطلب من طال

جذب انتباه الطالب، وتراد نفس املعلم،       : السكوت أثناء الشرح له فوائد منها      
 . وترتيب األفكار

                                                 

، ابن ماجه   )٣٨٢٠(، الترمذي املناقب    )٢٤٧٥(، مسلم فضائل الصحابة     )٢٨٧١(البخاري اجلهاد والسري    ) ١(
 ). ١٥٩(املقدمة 

أمحد يف مسند الكوفيني والترمذي يف املناقب وابن     رواه البخاري يف كتاب األدب ومسلم يف فضائل الصحابة و         ) ٢(
 . ماجه يف املقدمة وأبو داود يف اجلهاد
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تبادل النظر بني املعلم واملتعلم، عامل هام يف سيطرة املعلم على طالبه، ويف فهم املتعلم            
 . ملا يلقى إليه من مسائل وعلوم

 . عابري الوجه يف التعليم، يساعد املعلم يف حتقيق أغراضهتوظيف ت

مراعاة اختالف الطالب، ومقدار تأثرهم هبذه االنفعاالت، فإن بعضهم ال جتدي معه            
 . مثل هذه التعابري الظاهرة

 األسلوب العملي يف التعليم 
علم، ال شك أن عرض املادة وتقدميها عن طريق اإللقاء، وسيلة جيدة يف التحصيل والت             

ولكن هذه الوسيلة تبلغ ذروهتا إذا أنضاف إليها وسيلة أخرى، وهي األسلوب العملي،              
فإذا اشترك األسلوب النظري مع األسلوب العملي يف آن واحد أثناء التعليم، كان ذلك               

واألسلوب .     ً     ً                                                                عامال  قويا  يف ترسيخ املعلومات يف ذهن الطالب، ومثبت هلا من النسيان             
جهة املعلم، وقد يكون من جهة املتعلم، أي أن الفعل قد يكون من             العملي قد يكون من     

 :                                      ً          املعلم، وقد يكون من املتعلم، وإليك بسطا  لكل منهما

 :  األسلوب العملي من قبل املعلم-أ 

مث رأيت رسول   :.. (قال)  على املنرب  وفيه صالة النيب     (سهل بن سعد   { حديث   -١

 صلى عليها وكرب وهو عليها، مث ركع وهو عليها، مث نزل القهقرى، فسجد يف أصل                اهللا  
إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا      : أيها الناس : املنرب، مث عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال        

 .)٢( )١( } صاليت

 رأى خنامة يف القبلة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف           أن النيب    {  عن أنس    -٢

                                                 

، أبو داود الصالة    )٧٣٩(، النسائي املساجد    )٥٤٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٨٧٥(البخاري اجلمعة   ) ١(
 ). ١٢٥٨(الصالة ، الدارمي )٥/٣٣٩(، أمحد )١٤١٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )١٠٨٠(

رواه البخاري يف كتاب اجلمعة ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة وأمحد يف باقي مسند األنصار وأبو داود                  ) ٢(
 . يف الصالة والنسائي يف املساجد وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها والدارمي يف الصالة
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 أو إن   -إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه          : " وجهه، فقام فحكه بيده فقال    
مث " حدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدمه           فال يبزقن أ   -ربه بينه وبني القبلة     

 قال  )٢( )١( } أو يفعل هكذا  : (أخذ طرف ردائه فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض فقال          

فيه البيان بالفعل ليكون أوقع يف      ) اخل.. )٣( } مث أخذ طرف ردائه    {: احلافظ عند قوله  

 .)٤(نفس السامع 

:  توضأ مث قال    ومثله احلديث الذي رواه البخاري، وفيه أن عثمان بن عفان            -٣
من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما             { قال رسول اهللا    

ويف احلديث التعليم بالفعل    :  قال ابن حجر   )٦( )٥( } ه ما تقدم من ذنبه    نفسه، غفر ل  

خذوا عين   { ومثله قوله عليه الصالة والسالم يف احلج          )٧(لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم     

لى املعلم  فع.  واألمثلة كثرية يف هذا الباب، وفيما سبق غنية عن اإلطالة          )٨( } مناسككم

وزيادة على ما مضى فإن هذا األسلوب خيتصر        . أن يعتين هبذا األسلوب فإنه ناجع ومفيد      
                                                 

، )٣/١٨٨(، أمحد   )٧٦٢(ن ماجه املساجد واجلماعات     ، اب )٤٦٠(، أبو داود الصالة     )٣٩٧(البخاري الصالة   ) ١(
 ). ١٣٩٦(الدارمي الصالة 

 . تقدم خترجيه) ٢(

، ابن ماجه املساجد واجلماعات     )٤٦٠(، أبو داود الصالة     )٣٠٨(، النسائي الطهارة    )٣٩٧(البخاري الصالة   ) ٣(
 ). ١٣٩٦(، الدارمي الصالة )٣/٢٠٠(، أمحد )٧٦٢(

 ). ٤٠٥ح . ٦٠٦/  ١. (باب حك البزاق باليد يف املسجد. الةكتاب الص. فتح الباري) ٤(

، ابن  )١٠٦(، أبو داود الطهارة     )٨٤(، النسائي الطهارة    )٢٢٦(، مسلم الطهارة    )١٥٨(البخاري الوضوء   ) ٥(
 ). ٦٩٣(، الدارمي الطهارة )١/٦٤(، أمحد )٢٨٥(ماجه الطهارة وسننها 

الطهارة وأمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة وأبو داود يف            ومسلم يف    ءرواه البخاري يف كتاب الوضو    ) ٦(
 . الطهارة والنسائي يف الطهارة وابن ماجه يف الطهارة وسننها والدارمي يف الطهارة

 ). ٣١٣. (              ً     ًباب الضوء ثالثا  ثالثا . كتاب الوضوء. فتح الباري) ٧(

 ). ٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٨(
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                                                      ً                                املسافة على املعلم يف ضرب األمثلة، ويوفر الوقت واجلهد، فبدال  من أن حيفظهم صفة                
             ً     ً                                         ً              ويستهلك وقتا  طويال  يف تعليمهم، يكفيه أن حيض املاء ويطبقه عمليا              -    ً    مثال    -الوضوء  
.                           ً                                                     م مث جيعلهم يفعلون ذلك عمليا  بتطبيق ما شاهدوه من معلمهم على أنفسهم               أمامه

 . وكذلك األمر يف تعليم الصالة وحنوها

وعلى املعلم أن يتذكر أن استخدام األسلوب العملي يف التعليم ال يتأتى لكل مادة               
تعليمية، علمية، ولكن عليه أن يبذل جهده يف استخدام هذا األسلوب أثناء أداءه ملهمته ال             

 . فإنه جمرب ومفيد يف حفظ املعلومات واستدامتها يف الذهن

 :  األسلوب العملي من قبل املتعلم-ب 

 دخل املسجد فدخل رجل فصلى، مث جاء        أن النيب    {  عن أيب هريرة     -١

ارجع فصل فإنك مل تصل، فرجع      :  عليه السالم قال    فرد النيب     على النيب    فسلم
 فقال رسول اهللا    . مث جاء إىل النيب فسلم عليه      . الرجل فصلى كما كان صلى     

فقال . حىت فعل ذلك ثالث مرات    ) ارجع فصل فإنك مل تصل    : مث قال ) وعليك السالم (
إذا قمت إىل الصالة    : (قال. مينعل. ما أحسن غري هذا   ! والذي بعثك باحلق    : الرجل
مث ارفع حىت   . مث اركع حىت تطمئن راكعاً    . مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن       . فكرب

مث افعل ذلك   . مث ارفع حىت تطمئن جالساً    . مث اسجد حىت تطمئن ساجداً    . تعتدل قائماً 
 لذلك الذي أساء يف     فهذا احلديث فيه تعليم الرسول       )٢( )١( } يف صالتك كلها  

صالته ومل حيسن فيها، بأسلوب عملي جيعل املتعلم يكتشف اخلطأ الذي وقع فيه بنفسه،              
  لذلك املصلي ثالث مرات، لعله يكتشف سبب أمر النيب           وذلك يتبني من رد النيب      

                                                 

، أبو داود   )٨٨٤(، النسائي االفتتاح    )٣٠٣(، الترمذي الصالة    )٣٩٧(مسلم الصالة   ،  )٧٢٤(البخاري األذان   ) ١(
 ). ٢/٤٣٧(، أمحد )١٠٦٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )٨٥٦(الصالة 

رواه البخاري يف كتاب األذان ومسلم      . هذا حديث مشهور ومعروف عند أهل العلم، حبديث املسيء صالته         ) ٢(
يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف الصالة والنسائي يف االفتتاح وأبو داود يف الصالة وابن               يف الصالة وأمحد    

 . ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها
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              ً         عن تعليمه أوال  حىت     فإن قيل مل سكت النيب      : يقول القاضي عياض  . له بإعادة الصالة  
                                             ً                    عد أخرى، قلنا ألن الرجل ملا مل يستكشف احلال مغترا  مبا عنده            ىل املراجعة كرة ب   إافتقر  

                  ً           ً                                                                سكت عن تعليمه زجرا  له وإرشادا  إىل أنه ينبغي له أن يستكشف ما استبهم عليه، فلما                 
ال شك يف زيادة قبول املتعلم      : وقال ابن دقيق العيد   .. طلب كشف احلال بينه حبسن املقال     

ماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجود         ملا يلقى إليه بعد تكرار فعله واستج       
                ً           وإمنا مل يعلمه أوال  ليكون     :  وقال النووي  )١(املبادرة إىل التعليم ال سيما مع عدم اخلوف         

 . )٢(أبلغ يف تعريفه وتعريف غريه بصفة الصالة اجملزئة 

:  عن وقت صالة الفجر، فقال     أن رجالً سأل النيب      { عن أنس بن مالك      -٢

:  بغلس، فلما كان اليوم الثاين أخر حىت أسفر، مث قال          صلها معنا غداً، فصالها النيب      
 أليس قد حضرهتا    أنا يا نيب اهللا فقال النيب       : أين السائل عن وقت الصالة؟ فقال الرجل      

وقد :  )٥(الرب    قال ابن عبد   )٤( )٣( } فما بينهما وقت  : قال. بلى: يوم؟ قال معنا أمس وال  

ليس اخلرب   {                               ً                                             يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا  فيما فيه عمل من القول، وقد قال              

 .)٧( )٦( } كاملعاينة

                                                 

 ). ١٤٦كتاب الصالة باب . (أيب الطيب حممد مشس احلق عظيم آبادي. شرح سنن أيب داود. عون املعبود) ١(

 ). ٧٩٣ حديث رقم -٣٢٨/  ١٢. (فتح الباري) ٢(

، ابن ماجه   )٥١٩(، النسائي املواقيت    )١٥٢(، الترمذي الصالة    )٦١٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٣(
 ). ٥/٣٤٩(، أمحد )٦٦٧(الصالة 

وقال حمققه يف   ) حديث سادس وعشرون لزيد بن أسلم     . ٣٣٢/  ٤(ذكره ابن عبد الرب بسنده يف التمهيد        ) ٤(
رجه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث عبد الرمحن بن يزيد بن            أخرجه البزار بسند صحيح، وأخ    : احلاشية

 . حارث بسند حسن، ومن حديث زيد بن حارثة عند أيب يعلى والطرباين

 ). ٣٣٤/  ٤(يف التمهيد ) ٥(

 ). ١/٢١٥(أمحد ) ٦(

 . رواه اإلمام أمحد يف مسند بين هاشم) ٧(
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 : اخلالصة

لعملي يف التعليم، من الوسائل النافعة يف        اجلمع بني األسلوب النظري واألسلوب ا      
 . التربية والتعليم

 . هذه الطريقة ختتصر الطريق على املعلم، وتوفر الوقت واجلهد

 . إشراك الطالب يف التطبيق العملي، لكي تتم الفائدة

على املعلم أن جيعل طالبه يكتشفون اخلطأ بأنفسهم، كأن يعيد املعلم كراسة               
 .  بدون تصحيح لكي يعيد النظر فيها ويكتشف اخلطأ بنفسهالواجبات إىل الطالب

 . ممارسة الشيء وتطبيقه، عامل قوي يف حفظ املعلومة وصيانتها عن النسيان

 عرض املادة العلمية بأسلوب يناسب عقل الطالب وفهمه 
ختتلف العقول واملدارك، من شخص آلخر، ومن مجاعة ألخرى، وذلك أمر بني              

لك أن الطالب يف الفصل الواحد خيتلفون يف سرعة االستجابة           وواضح، ويدلك على ذ   
ألسئلة املطروحة، ويف الفهم، ولعل حديث أيب سعيد اخلدري املروي يف الصحيحني              

 جلس على   إن رسول اهللا    :  قال اخلدري  عن أيب سعيد     {: وغريمها جيلي لنا األمر   

. عبد خريه اهللا بني أن يؤتيه زهرة احلياة الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عنده              : املنرب فقال 
 هو املخري، وكان    قال فكان رسول اهللا     . فديناك بآبائنا وأمهاتنا  : فبكى أبو بكر فقال   

  علم أن النيب     ان أبو بكر    وك:  قال النووي  ،احلديث )١( } أبو بكر هو أعلمنا به    

           ً          ن اخلري دائما ، وإمنا    ـا على فراقه وانقطاع الوحي وغريه م                           ً    و العبد املخري فبكى حزن     ـه
 . )٢(أهـ .         ً                                              إن عبدا  وأهبمه لينظر فهم أهل املعرفة ونباهة أصحاب احلذققال 

ل  أقرب الناس إىل رسو    كان أبو بكر الصديق     . نعم: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

                                                 

، )٣/١٨(، أمحد   )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب    )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة     )٣٦٩١(البخاري املناقب   ) ١(
 ). ٧٧(الدارمي املقدمة 

 ). ٢٣٨٢(حديث رقم . كتاب فضائل الصحابة. مسلم بشرح النووي) ٢(
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اهللا، وأوالهم به، وأعلمهم مبراده ملا يسألونه عنه فكان النيب يتكلم بالكالم العريب الذي               
يفهمه الصحابة رضي اهللا عنهم ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهمهوه، ويزيد عليهم              

 .)١(أهـ . وال خيالفه

من ووسيلة                                                              ً             مث إن املقدرة على إيصال املعلومات إىل ذهن الطالب، ختتلف قوة وضعفا              
ألخرى، ومن هذه الوسائل، طريقة الشرح، شرح املادة املراد تدريسها، وهذه الطريقة تعد             
                                                                 ً                    من أفضل الطرق يف اإلفصاح والكشف عن مراد املعلم، ولذا كان من املهم جدا  أن                 
يعرف املعلم مستوى طالبه العقلي، ألن ذلك يساعد على حتديد أسلوبه يف عرض املواد               

 : ويوضح ذلك اآلثار التالية. صها مبا يوفق عقوهلم ومداركهمالعلمية، وتلخي

:  عن اجلدر أمن البيت هو؟ قالسألت النيب  : (عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      {

فما : قلت. إن قومك قصرت هبم النفقة    :  قال فما هلم مل يدخلوه يف البيت؟     : قلت. نعم
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ومينعوا من شاءوا، ولوال أن           : شأن بابه مرتفعاً؟ قال   

قومك حديث عهدهم باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم أن أدخل اجلدر يف البيت وأن               
ها الذي بناها عليه     ترك بناء الكعبة على أساس      فالنيب   )٣( )٢( } ألصق بابه يف األرض   

        ً  أن قريشا   : إبراهيم عليه السالم، من أجل األمن من الوقوع يف املفسدة، واملفسدة هي            
 أن يظنوا ألجل قرب عهدهم باإلسالم أنه غري                                 ً            كانت تعظم أمر الكعبة جدا  فخشي       

                                                 

 ). ٧٨ /١١. (الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية) ١(

، أبو  )٢٩٠٣ (، النسائي مناسك احلج   )٨٧٥(، الترمذي احلج    )١٣٣٣(، مسلم احلج    )١٥٠٧(البخاري احلج   ) ٢(
، الدارمي املناسك   )٨١٣(، مالك احلج    )٦/١١٣(، أمحد   )٢٩٥٥(، ابن ماجه املناسك     )٢٠٢٨(داود املناسك   

)١٨٦٩ .( 

من ترك بعض االختيار    . باب: وبوب البخاري على هذا احلديث يف كتاب العلم بقوله        . كتاب احلج : البخاري) ٣(
وهو عند مسلم يف احلج وأمحد يف باقي مسند األنصار          . شد منه خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أ         

وابن ماجه يف املناسك ومالك يف احلج        والترمذي يف احلج والنسائي يف مناسك احلج وأيب داود يف املناسك           
 . والدارمي يف املناسك
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     ً      ً    أمرا  عظيما     فانظر رعاك اهللا كيف ترك النيب        )١() بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك     
                    ً     ولكي نزيد األمر وضوحا ،    . كهذا، خشية أن تقصر أفهامهم عن إدراك األمر على وجهه         

 . هاك مثالني من تالميذ حممد 

حدثوا الناس مبا   :  قال مارواه البخاري يف صحيحه عن علي بن أيب طالب          : األول
 . )٣( )٢(يعرفون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله؟ 

           ً     ً      ً        ما أنت حمدثا  قوما  حديثا  ال      : (هللا بن مسعود قال   ما رواه مسلم، عن عبد ا     : والثاين
فهذان األثران يوضحان لنا أثر خماطبة الناس         ) تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة      

باألحاديث اليت ال حتتملها عقوهلم، حىت ولو كانت تلك األحاديث احملدث هبا صحيحة              
ا وإدراك حقائقها جاء     فإنه ملا كانت عقوهلم تقصر عن فهمه        ثابتة عن رسول اهللا     

واملعلمون هلم نصيب من ذلك، وعليهم عبء       . النهي عن ذلك لكي ال حيدث هلم فتنة       
كبري، إذ إن على املعلم أن جيتهد يف تبسيط املسائل، وصياغة األلفاظ بعبارات واضحة               
مفهومة تناسب مستوى طالبه، كي ال يقعوا يف حرية من أمرهم، ولكي ال يصعب العلم               

 . عليهم

أن يقتصر باملتعلم على قدر فهمه فال يلقى        : الوظيفة السادسة : قال الغزايل يف اإلحياء   
حنن  {:  حيث قال  ماال يبلغه عقله فينفره أو خيبط عليه عقله اقتداء يف ذلك بسيد البشر              

 فليبث إليه   )٤( } شر األنبياء أمرنا أن نرتل الناس منازهلم ونكلمهم على قدر عقوهلم           مع

                                                 

 ). ٢٧١/  ١(فتح الباري ) ١(

ودعوا ما  (د اهللا بن داود عن معروف يف آخره          وزاد آدم بن إياس يف كتاب العلم له عن عب          : قال احلافظ ) ٢(
 . أي يشتبه عليهم فهمه) ينكرون

 ). ٢٧٢/  ١(كتاب العلم . فتح الباري) ٣(

رويناه يف جزء من حديث أيب بكر بن الشخري من حديث ابن عمر أخصر منه وعند أيب داود من                   : قال العراقي ) ٤(
ـ      جتده يف ختريج أحاديث إحياء     . طول حول هذا احلديث   والكالم ي . حديث عائشة أنزلوا الناس منازهلم أه

 . دار العاصمة .ط) ١٦٦/  ١(استخراج أيب عبد اهللا حممود بن حممد احلداد . علوم الدين
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  )١(.. احلقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها

وروى احلاكم يف تاريخ بإسناده عن أيب قدامة عن النضر بن مشيل قال سئل اخلليل عن                
فرغت من  : لنظر، قال مسألة فأبطأ اجلواب فيها قال فقلت ما يف هذه املسألة كل هذا ا             

                                      ً                                                 املسألة وجواهبا ولكين أريد أن أجيبك جوابا  يكون أسرع إىل فهمك، قال أبو بدامة                
ويف تاريخ عبد اهللا بن جعفر السرخسي أيب حممد الفقيه           . فحدثت به أبا عبيد فسر به     

لو أن  : أخربين حممد بن حامد حدثنا عبد اهللا بن أمحد مسعت الربيع مسعت الشافعي يقول             
د بن احلسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه ولكنه كان يكلمنا على قدر                 حمم

 . )٢(عقولنا فنفهمه 

 : اخلالصة

 . اختالف عقول وأفهام الطالب من شخص آلخر، ومن مجاعة ألخرى

براعة املعلم تكمن يف قدرته على إيصال املعلومة للطالب كما ينبغي، وليست يف               
 . رة املسائلحشد النصوص واألدلة، وكث

 . تقدير املستوى العقلي للطالب، ومن مث تعليمهم وتدريسهم على هذا األساس

أن تكليف عقل الطالب ما ال حيتمله، وحتميله فوق طاقته، ال يزيد الطالب إال حرية                
 .     ًوجهال 

 أسلوب احملاورة واإلقناع العقلي 
وخيتلف الناس  . ختتلف عقول الناس ومداركهم من حيث الفهم، وسرعة االستجابة         

    ً                                                                                           أيضا  من حيث االنقياد والتسليم لشرع اهللا أمره وهنيه، فمنهم من ال يقنع بالدليل إال إذا                 

                                                 

 . ط دار احلديث) ٩٦/  ١. (إحياء علوم الدين) ١(

 . ط مكتبة الرياض) ١٦٥/  ٢. (البن مفلح. اآلداب الشرعية) ٢(
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 .  ومنهم من يكفيه الدليل ويقف عنده)١(ظهرت له احلكمة من ذلك التشريع 

              ً                                                                     والتالميذ عموما  فيهم من ذلك الشيء الكثري، فمنهم من ال ترضيه بعض القواعد               
ومنهم من ال   .  إال إذا تبني له وجه احلكمة من ذلك        )٢(طلح عليها العلماء    واألسس اليت اص  

حيصل له الفهم الكامل إال بعد أن ختتصر له هذه القاعدة أو هذه املسألة، وتعرضها عليه                 
 : ولعلنا جنلي ما سبق مبا يلحق. بأسلوب احلوار واإلقناع

رسول  يا:  فقال إن شاباً أتى النيب      {:  أخرج اإلمام أمحد عن أيب أمامة قال       -١

ادنه، فدنا منه قريباً    :  فقال )٣(! مه مه : اهللا ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا        
وال الناس حيبونه   : ءك، قال ال واهللا جعلين فدا   : أحتبه ألمك؟ قال  : فجلس، قال : قال

وال الناس حيبونه لبناهتم،    : ال واهللا جعلين فداءك، قال    : أفتحبه البنتك؟ قال  : ألمهاهتم، قال 
وال الناس حيبونه ألخواهتم، قال     : ال واهللا جعلين فداءك، قال    : أفتحبه ألختك؟ قال  : قال

أفتحبه : حيبونه لعماهتم، قال  وال الناس   : أفتحبه لعمتك؟ قال ال واهللا جعلين اهللا فداءك، قال        
فوضع يده  : وال الناس حيبونه خلاالهتم، قال    : ال واهللا جعلين اهللا فداءك، قال     : خلالتك؟ قال 

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل              : عليه وقال 
 .)٤( } شيء

                                                 

: الفتنة يف دينه، ألننا تعبدنا اهللا بالسمع والطاعة، ومن صفات املؤمنني أهنم يقولون            وصاحب هذا خيشى عليه     ) ١(
ولكن تلمس احلكمة من    . ربنا إننا مسعنا وأطعنا ولو مل تظهر هلم حكمة التشريع من ذلك األمر أو النهي                

 . واهللا أعلم. التشريع مع التسليم واالنقياد للدليل، أسكن للنفس وأهدأ للبال

                                        ً                                                            حلقيقة أن القواعد واألسس العلمية ليس مسلما  هبا على اإلطالق، والدليل هو ظهور بعض املكتشفات                 وا) ٢(
واالختراعات احلديثة، والنظريات اليت قد تنقض قاعدة ثابتة من أصلها ولكن يندر أن يوجد تلميذ يف مرحلة                  

 . معينة من الدراسة ويستدرك قاعدة ثابتة اتفق عليها علماء كثريون

مبين على السكون اسم لفعل األمر ومعناه اكفف فإن وصلت نونت فقلت            : مه): ٢٩٠ص(يف خمتار الصحاح    ) ٣(
 . مه مه

وهذا سنده  ): ٦٤٥/  ١(أخرجه األمام أمحد يف باقي مسند األنصار وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة              ) ٤(
 . صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح
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. ه يف هذا املوقف    وحسن تعليمه وتعامل   ففي هذا احلديث نلمس عظمة الرسول       
وال خيفى  ! ولذلك قال يا رسول اهللا ائذن يل بالزنا        ) الزنا(فهذا شاب يعلم ماذا يعين      

موقف الصحابة وغريهتم الشديدة على دين اهللا رضي اهللا عنهم وأرضاهم، ولكن الرسول             
                 مل يعامل ذلك الشاب بالزجر كما فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم، وال قال له إن اهللا 
 ألن هذه األمور مستقرة                                ً      ً                            رم الزنا ورتب على ذلك وعيدا  شديدا ، كل ذلك مل يفعله            ح

   ً                                                          إذا ، كان العالج النبوي باحملاورة واإلقناع العقلي هو أجنح          . لدى الشاب ومعلومة لديه   
 . وسيلة ملثل هذه احلالة، فتأمل هذه الوسيلة يف التعليم يتبني لك عظمة املعلم األول 

 فقال أن رجالً أتى النيب   {  عن أيب هريرة     )١(ي يف صحيحه     أورد البخار  -٢

يا رسول اهللا ولد يل غالم أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألواهنا؟ قال محر                   
فلعل :  قال )٤( ذلك؟ قال نزعه عرق      )٣(قال نعم، قال فأىن     هل فيها من أورق؟     :  قال )٢(

 . } ابنك هذا نزعه

         ً        ً        ً                                  جاء سائال  مستفتيا  مستنكرا  أن يأتيه ولد أسود على           )٥(فهذا الرجل أو األعرايب     
 سهل وميسور، وحاوره    )٦( بأسلوب عقلي    خالف لونه ولون أمه، فبني له الرسول        

                                                 

 اللعان وأمحد يف باقي مسند املكثرين الترمذي يف الوالء واهلبه والنسائي يف الطالق              يف كتاب الطالق ومسلم يف    ) ١(
 . وأبو دادود يف الطالق وابن ماجه يف النكاح

 ). ٣٥٢/  ٩الفتح (واألرمك األبيض إىل محرة ) قال رمك(قال احلافظ ابن حجر وعند الدارقطين ) ٢(

 الذي خالفها، هل هو بسبب فحل من غري لوهنا طرأ عليها أو ألمر              أي من أين أتاها اللون    ) فأىن ذلك : (قوله) ٣(
 ). ٣٥٣/  ٩الفتح (آخر؟ 

ومعىن نزعه أشبهه واجتذبه إليه     .. واملراد بالعرق هنا األصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة         : قال النووي ) ٤(
لد ألبيه وإىل أبيه ونزعه أبوه      وأظهر لونه عليه، وأصل الرتع اجلذب فإنه جذبه إليه لشبهه، يقال منه نزع الو              

 ). ١٥٠٠صحيح مسلم بشرح النووي حديث (ونزعه إليه 

 . احلديث..                       ًعن أيب هريرة أن أعرابيا .. ساق البخاري يف كتاب االعتصام بالسنة) ٥(

م أنظر فتح الباري كتاب االعتصا    . يستدل الفقهاء هبذا احلديث وغريه على إثبات القياس والرد على من أنكره           ) ٦(
 ). ٧٣١٤حديث(
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 األعرايب ليكون أقرب إىل فهمه، حيث سأله عن                     ً                          وضرب له مثاال  من بعض ما ميلكه هذا       
عندئذ أخربه  : ل يأيت منها ما هو خمالف ألبويه يف الشكل والصفة، فقال نعم            ـإبله وه 

 وقرره  فانظر رعاك اهللا كيف حاوره النيب       .                          ً       أن ذلك حاصل يف البشر أيضا       النيب  
 أن هذا ابنه، وهذا     ولقد كان من املمكن أن خيربه النيب        . بأسلوب عقلي بسيط وواضح   

و إال وحي يوحى، ولكن ملا علم        ـن اهلوى إن ه   ـحبد ذاته كاف، ألنه ال ينطق ع       
 حال األعرايب وجهله، أراد أن يبني له األمر حىت تطمئن نفسه ويرتاح فؤاده،              الرسول  

 )١(                                  ً     ً                                    أراد هبذا التقرير أن يكون ذلك حكما  عاما  لذلك األعرايب وملن خلفه              ولعل النيب   
 .  أعلمواهللا

 فقالت إن أمي نذرت أن حتج       أن امرأة جاءت إىل النيب       { عن ابن عباس     -٣

نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين         : فماتت قبل أن حتج، أفأحج عنها؟ قال      
 .)٣( )٢( } فإن اهللا أحق بالقضاء: فاقضوا الذي له: قال. نعم: لتأكنت قاضيته؟ قا

 : اخلالصة

استخدام األسلوب العقلي يف اإلقناع وسيلة جيدة تضمن وصول املعلومة إىل ذهن             
 . السامع، على ما أراده املتحدث

 . مراعاة البساطة يف احملاورة العقلية، وإشراك التلميذ يف احملاورة لكي حيصل التفاعل

إىل أدىن شيء ممكن أن حيسه أو يعقله التلميذ، كقصة            ) احملاورة العقلية (تقريب  
     ً                                مثاال  من أقرب األشياء إليه وهي       األعرايب الذي جاءه ولد أسود، فضرب له الرسول         

                                                 

                                                                                 ً                       هذه القصة ترشد كل من جاءه ولد ختتلف أوصافه عن أوصاف والديه، بأن ال يتعجل ويصدر حكما  على                   ) ١(
 . زوجه بالزنا، بل عليه أن حيسن الظن، واألصل الرباءة إال بينة واهللا أعلم

، الدارمي  )١/٢٧٩(، أمحد   )٢٦٣٣(، النسائي مناسك احلج     )٦٨٨٥(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة     ) ٢(
 ). ٢٣٣٢(النذور واألميان 

رواه البخاري يف كتاب احلج وأمحد يف مسند بين هاشم والنسائي يف مناسك احلج والدارمي يف النذور                    ) ٣(
 . واألميان
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 . إبله

 . مراعاة حال السامع، وهل هو ممن تؤثر فيه األدلة العقلية أم ال
 التعليم عن طريق القصص 

وذلك ألن  . درة عظيمة يف جذب النفوس، وحشد احلواس كلها للقاص        القصة هلا ق  
القصة بطبعها حمببة إىل النفس البشرية، ملا فيها من ذكر أخبار املاضني، وذكر الوقائع،                
والنوادر وغري ذلك، أضف إىل ذلك أن القصة من شأهنا أهنا تعلق بالذهن وال تكاد تنسى                

ولذا فقد اعتىن القرآن الكرمي بذكر القصص يف        . وهذا أمر واضح للعيان يعلمه كل أحد      
القرآن ملا فيها من تسلية النفس، وتقوية العزائم، وأخذ العرب واالتعاظ ومعرفة أخبار               

 . املاضني، وحفظ األحداث

بل إن املتأمل . وغريها كثري، والقرآن الكرمي مل يعرض هذه القصص جملرد التسلية فقط، ال
 وبني ثناياها تقرير مسائل التوحيد، وكذلك بيان حكم اهللا           هلذه القصص جيد بني طياهتا    

الباهرة وسننه يف عباده اليت ال تتبدل وال تتغري، وقد يوجد يف بعض منها بيان أحكام فقهية                  
 واألحكام  )١( } ∪⊅∠∩ —yϑÏ9uρ u!%y` ÏµÎ/ ã≅÷Η¿q 9Ïèt/ O$tΡr&uρ ÏµÎ/ ÒΟŠÏãy {كقوله تعاىل يف قصة يوسف      

 /yϑÏ9uρ u!%y` ÏµÎ {:  وقوله تعاىل  )٢(اجلعالة والكفالة   : الفقهية اليت نأخذها من هذه اآلية مها      

ã≅÷Η¿q 9Ïèt/ { )وقوله. أجرة له على وجدانه   :  أي )٣ :} O$tΡr&uρ ÏµÎ/ ÒΟŠÏãy— ∩∠⊄∪ { )أي )٤  :

  )٥(. كفيل، وهذا بقوله املتفقد

                                                 

 . ٧٢: سورة يوسف آية) ١(

، )٤٩٤/ ٥الروض املربع   (. اجلعل واجلعالة واجلعيلة، ما يعطاه اإلنسان على أمر يفعله        : قال ابن فارس  : اجلعالة) ٢(
 ). ١٠٨/  ٥الروض املربع . (هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مايل لربه) الكفالة(و

 . ٧٢: سورة يوسف آية) ٣(

 . ٧٢: سورة يوسف آية) ٤(

 ). ٤٦/  ٤ (- رمحه اهللا -عبد الرمحن بن سعدي .. تيسري الكرمي الرمحن) ٥(
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٨٥ 

نا فمن هذا يعلم أن القصص هلا دور كبري يف تعليم الناس وتربيتهم، ولقد كان رسول               
عليه الصالة والسالم يقص على صحابته رضوان اهللا عليهم القصص ليثبتهم وليعلمهم              

 : ولريبيهم إىل غري ذلك من املعاين فمن ذلك

ريش وكان ذلك يف أول      يشكو أذى ق    جاء إىل رسول اهللا      أن خباباً    { -١

 وهو متوسد بربدة له يف ظل        شكونا إىل رسول اهللا      يقول خباب   . الدعوة مبكة 
لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر       : (الكعبة فقلنا أال تستنصر لنا، أال تدعو لنا، فقال        

له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني وميشط بأمشاط              
 احلديد ما دون حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر حىت                 من

يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم                
 .)٢( )١( } تستعجلون

 فيها من احلكم والعرب ال يعلمها إال من أعطاها          فهذه القصة اليت ساقها الرسول      
مل، ففيها أن االبتالء بالتعذيب وغريه ألهل التوحيد سنة ماضية، وفيها ثبات            حقها من التأ  

من كان قبلنا على احلق ال يصده عن دينه شيء ولو كان الثمن حياته، وفيها إخبار                   
: بالغيب عندما أخرب عن ظهور هذا الدين، وفيها بيان فضيلة الصرب وذم االستعجال بقوله             

 . )٣( } ولكنكم تستعجلون {

                                         ً                                      والقصص يف السنة كثرية ولوال اإلطالة لسقت بعضا  منها ولكن أكتفي بإشارات              
وقصة الثالثة  . الذين أتاهم امللك  ) األعمى، واألبرص، واألقرع  (إليها، فمنها قصة الثالثة     

ه السالم مع   وقصة نيب اهللا موسى علي    . الذين جلئوا إىل الغار فانطبقت عليهم الصخرة       
 . اخلضر، وغريها كثري

                                                 

 ). ٦/٣٩٥(، أمحد )٢٦٤٩( اجلهاد ، أبو داود)٣٦٣٩(البخاري املناقب ) ١(

 . رواه البخاري يف املناقب وأمحد يف مسند البصريني وأبو داود يف اجلهاد) ٢(

 ). ٦/٣٩٥(، أمحد )٢٦٤٩(، أبو داود اجلهاد )٣٤١٦(البخاري املناقب ) ٣(
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أن ال يكون مهه سرد القصص فقط، بل عليه بيان مواضع العرب منها،             .. وعلى املعلم 
 . إخل.. وبيان الفوائد املستنبطة من القصة، وبيان األحكام الواردة فيها إن كان فيها أحكام

 : اخلالصة

السامع وحفظ أحداث   القصص تألفها النفوس، وهلا تأثري عجيب يف جذب انتباه           
 . القصة بسرعة

 . القصة مل توضع للتسلية اجملردة فقط بل لالعتبار واالتعاظ والتعلم

                                                       ً                            القصص هلا أثرها البالغ يف التأثري على سلوكيات الطالب، خصوصا  إذا كانت القصة             
 . واقعية وتعاجل قضايا هامة

 .  ً     ً           ا  كبريا  من االهتمامالقصة وسيلة قوية للتعليم فيجب االعتناء هبا، وإعطاؤها قدر

  )١( ضرب األمثال أثناء التعليم
حيتاج املعلم واملريب إىل وسيلة تقرب املسألة املعقدة أو املعضلة إىل األذهان، أو توضح              

وبأسلوب آخر فإن املعلم قد تواجهه بعض الصعوبات يف إيصال             . الفكرة الصعبة 
 مساعدة حتل هذا اإلشكال، وتفتح      املعلومات إىل ذهن السامع، فيحتاج إىل وسيلة أخرى       

 . اجملال أمام ذهن الطالب فيتعلم املسألة الصعبة بسهولة ويسر

ح، والظهور  ـا تفيد التصوير والتوضي    ـصيغة املثل وما يشتق منه     : واملثل لغة 
واحلضور والتأثري فاملثل هو الشيء املضروب املمثل به الذي تتضح به املعاين وهو صفة               

  .)٢(          ً الشيء أيضا  

 &öΝs9r {: فمن ذلك قوله تعاىل   :                                             ً       والقرآن الكرمي حافل بذكر األمثال، وهي كثرية جدا        

ts? y#ø‹x. z> uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;ο tyf t±x. Bπ t7Íh‹sÛ $ yγ è= ô¹ r& ×M Î/$ rO $ yγ ãã ösùuρ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σè? 

                                                 

ي بشرح سنن                            ً                                                                عقد الترمذي يف سننه أبوابا  خاصة باألمثال اليت وردت عن رسول اهللا انظر حتفة األحوذ                ) ١(
 ). ١٢٣/  ٨(الترمذي 

والكالم ) دار املعرفة .ط( حتقيق سعيد حممد منر اخلطيب       ٢٨ص. البن القيم اجلوزية  . األمثال يف القرآن الكرمي   ) ٢(
 . من قول احملقق
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$ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤Ïm Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘ 3 ÛUÎôØo„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρ ã2 x‹tG tƒ ∩⊄∈∪  ã≅ sVtΒ uρ 

>π yϑ Î= x. 7π sW Î7yz >ο tyf t±x. >π sV Î6 yz ôM ¨VçG ô_ $# ÏΒ É−öθ sù ÇÚö‘ F{$# $ tΒ $ yγ s9 ÏΒ 9‘# ts% ∩⊄∉∪ { )١(  

 )٢( } öΝs9r& ts? y#ø‹x. z>uŸÑ ª!$# WξsWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6ÍhŠsÛ ;οtyft±x. Bπt7Íh‹sÛ  {: عن ابن عباس يف قوله    
يعين بالشجرة الطيبة املؤمن ويعين باألصل الثابت يف األرض والفرع يف السماء يكون املؤمن              (

  )٣() ألرضيعمل يف األرض، ويتكلم فيبلغ قوله وعمله السماء وهو يف ا

ÛUÎôØo„uρ ª!$# tΑ$sWøΒF{$# Ä  {ويف قوله تعاىل يف اآلية السابقة        $̈̈Ψ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã2x‹tGtƒ ∩⊄∈∪ { )٤( 
فإن : ويقول ابن سعدي  . )٥( وتصوير للمعاين    ويف ضرب األمثال زيادة تذكري وتفهيم     : يقول الشوكاين 

                    ً                                                                                  يف ضرب األمثال، تقريبا  للمعاين املعقولة، من األمثال احملسوسة، ويتبني املعىن الذي أراده اهللا، غاية                 
 . )٦( فلله أمت احلمد وأكمله وأعمه ،البيان، ويتضح، غاية الوضوح، وهذا من رمحته، وحسن تعليمه

استحسان ضرب األمثال لتقريب    : د هذه اآلية، من هداية اآليات     بع: ويقول أبو بكر اجلزائري   
 .)٧(املعاين إىل األذهان 

 ما يف                        ً                                     كان يضرب األمثال كثريا  يف أحاديثه وأقواله، لعلمه           واملعلم األول   
 : األمثال من قدرة على تقريب املعىن وبيان املقصود، فمن ذلك

:  قال شعري عن النيب     ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب موسى األ         -١
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب، مثل              {

                                                 

 . ٢٦، ٢٥ ، ٢٤ :سورة إبراهيم آية) ١(

 . ٢٤: سورة إبراهيم آية) ٢(

 . ٢٣٢اجلوزية صالبن القيم . األمثال يف القرآن الكرمي) ٣(

 . ٢٥: سورة إبراهيم آية) ٤(

 ). ١٢١/  ٣(فتح القدير ) ٥(

 ). ١٣٩/  ٤(تيسري الكرمي الرمحن ) ٦(

 ). ٤٨١/  ٢(أيسر التفاسري ) ٧(
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٨٨ 

املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل املنافق               
 ومثل املنافق الذي ال يقرأ      ي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر،        الذ

 فانظر أخي املبارك إىل هذا       )١( } ليس هلا ريح وطعمها مر     القرآن كمثل احلنظلة    

التفصيل ما أروعه، مث تأمل أثر التمثيل يف بيان حقيقة املؤمن واملنافق الذي يقرأ القرآن                
 . والذي ال يقرأ القرآن

ضرب اهللا مثالً    {:  قال  عن النواس بن مسعان األنصاري عن رسول اهللا           -٢

صراطاً مستقيماً وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور             
أيها الناس ادخلوا الصراط مجيعاً وال تنفرجوا،       : اط داع يقول  مرخاة، وعلى باب الصر   

وحيك ال  : وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئاً من تلك األبواب قال              
والصراط اإلسالم والسوران حدود اهللا تعاىل، واألبواب        . تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه    

 والداعي فوق   صراط كتاب اهللا    املفتحة حمارم اهللا تعاىل وذلك الداعي على رأس ال         
 .)٣( )٢( } الصراط واعظ اهللا يف قلب كل مسلم

إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي       {:  قال  أن رسول اهللا      عن أيب هريرة     -٣

وأمجله، إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به           كمثل رجل بىن بيتاً فأحسنه      
 )٥( )٤( } فأنا اللبنة، وأنا خامت النبيني    : هال وضعت هذه اللبنة؟ قال    : ويعجبون له ويقولون  

                                                 

، النسائي  )٢٨٦٥(، الترمذي األمثال    )٧٩٧(، مسلم صالة املسافرين وقصرها      )٥١١١(البخاري األطعمة   ) ١(
، الدارمي  )٤/٤٠٤(، أمحد   )٢١٤(، ابن ماجه املقدمة     )٤٨٢٩( داود األدب    ، أبو )٥٠٣٨(اإلميان وشرائعه   

 ). ٣٣٦٣(فضائل القرآن 

 ). ٤/١٨٣(، أمحد )٢٨٥٩(الترمذي األمثال ) ٢(

 . رواه اإلمام أمحد يف مسند الشاميني واللفظ له والترمذي يف األمثال) ٣(

 ). ٢/٣١٢(، أمحد )٢٢٨٦(، مسلم الفضائل )٣٣٤٢(البخاري املناقب ) ٤(

 . رواه البخاري يف كتاب املناقب ومسلم يف الفضائل وأمحد يف باقي مسند املكثرين) ٥(
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فكأنه شبه األنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده             : قال ابن حجر  
ويف احلديث ضرب اهللا    : مث قال .. لك البيت ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صالح ذ        

 على سائر النبيني، وأن اهللا ختم به املرسلني،          األمثال للتقريب لألفهام وفضل النيب      
 .)١(وأكمل به شرائع الدين 

 : اخلالصة

 .ضرب األمثال وسيلة جيدة يف تقريب املعاين واألفكار 

ذهان، فيعمد إىل املثل    يلجأ املعلم لضرب املثل عندما تصعب مسألة ما على األ           
 . لتبسيطها وتقريبها للفهم

يتوقف مدى الفائدة من ضرب املثال على براعة املعلم يف تصوير املثال لكي يطابق               
 . الفكرة اليت يريد إيضاحها

 أسلوب التشويق يف التعليم 
هو أسلوب أو طريقة من الطرق تبعث على إيقاظ اهلمم، وإذكاء            : أسلوب التشويق 

إذ إن النفس البشرية تتطلع إىل استكشاف كل جديد، بل إن إثارة املتعلم                النفوس،  
وتشويقه، جتعله يبحث ويستقصي بلهف شديد، ورغبة شديدة، يف معرفة ذلك الشيء             

 : أبو سعيد املعلي  {يوضح ذلك احلديث الذي يرويه . املشوق

يا :  فلم أجبه، فقلت   كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا         : ( قال -١
θ#) {: أمل يقل اهللا  : رسول اهللا إين كنت أصلي، فقال      ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ 

$ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ( { )ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن         : ؟ مث قال يل   )٢

أمل تقل ألعلمنك سورة    : خترج من املسجد مث أخذ بيدي، فلما أراد أن خيرج قلت له           

                                                 

 . ٣٥٣٥فتح الباري كتاب املناقب حديث رقم ) ١(

 . ٢٤: سورة األنفال آية) ٢(
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‰ß { :هي أعظم سورة يف القرآن؟ قال      ôϑ ys ø9 $# ¬! Å _U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 هي ) ١( } ∪⊅∩ #$

                          ً             يف هذا احلديث يظهر لنا جليا  شوق        )٢( } السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته     

ذلك الصحايب إىل معرفة أعظم سورة يف القرآن، حيث إنه مل يصرب ومل ميهل الرسول حىت                
 ). قرآن؟أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف ال: خيرج بل بادره بقوله

 ال رسول اهللا    ـق: الـه احلديث الذي عند مسلم، عن أيب هريرة ق        ـ ومثل -٢
مث خرج  . فحشد من حشد  ) فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن    ) أي اجتمعوا (احشدوا   {

إين أرى هذا خرب جاءه     : بعضنا لبعض :  مث دخل فقال   ، هو اهللا أحد   قل:  فقرأ نيب اهللا   
سأقرأ عليكم  : إين قلت لكم  : ( فقال  مث خرج نيب اهللا      ، فذاك الذي أدخله   ،من السماء 
 وفعله، كان    أال إن قول الرسول       ، )٤( )٣( }  أال إهنا تعدل ثلث القرآن     ،ثلث القرآن 

 ففي هذه القصة فوائد منها داللة       ن منه   له أثر كبري يف تشوقهم، لسماع ثلث القرآ       
واضحة على فضل قراءة سورة اإلخالص، ومنها تلهف الصحابة لسماع ثلث القرآن من             

مث دخوله وخروجه مرة أخرى يلزم منه رسوخ  ) احشدوا( ومنها أن قوله     يف رسول اهللا    
 . هذه القصة بأحداثها عند الصحابة وحفظهم هلا

يطلع : ( فقال كنا جلوساً مع رسول اهللا      : عن أنس قال   {:  روى اإلمام أمحد   -٣

                                                 

 . ٢: سورة الفاحتة آية) ١(

 االفتتاح وأبو داود يف الصالة وابن       رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن وأمحد يف مسند املكيني والنسائي يف           ) ٢(
 . ماجه يف األدب والدارمي يف الصالة

، أمحد  )٣٧٨٧(، ابن ماجه األدب     )٢٩٠٠(، الترمذي فضائل القرآن     )٨١٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ٣(
 ). ٣٤٣٢(، الدارمي فضائل القرآن )٤٢٩ /٢(

يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف فضائل القرآن وابن         رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرهم وأمحد         ) ٤(
: عن أيب الدرداء عن النيب قال     ) ٨١١برقم  (              ً    وعند مسلم أيضا     . ماجه يف األدب والدارمي يف فضائل القرآن      

قل هو اهللا أحد تعدل ثلث      : (وكيف يقرأ ثلث القرآن قال    : أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟ قالوا        (
 ). القرآن
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فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من وضوئه قد علق          ) عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة     
 مثل ذلك فطلع الرجل مثل املرة األوىل،        نعليه بيده الشمال فلما كان الغد قال رسول اهللا        

 مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل         فلما كان اليوم الثالث قال رسول اهللا        
إين الحيت  :  تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال        حاله األوىل، فلما قام رسول اهللا       

: ك حىت متضي فعلت قال    أيب فأقسمت أين ال أدخل عليه ثالثاً فإن رأيت أن تؤويين إلي            
قال أنس فكان عبد اهللا حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث فلم يره يقوم من                 ) نعم(

 وتقلب على فراشه ذكر اهللا وكرب حىت يقوم لصالة الفجر           )١(الليل شيئاً غري أنه إذا تعار       
كدت أحتقر  قال عبد اهللا غري أين مل أمسعه يقول إال خرياً، فلما مضت الليايل الثالث و               

 عمله قلت يا عبد اهللا مل يكن بيين وبني أيب غضب وال هجرة ولكن مسعت رسول اهللا                  
فطلعت أنت يف الثالث    ) يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة      (يقول لك ثالث مرات     

املرات فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبري عمل فما                 
ما هو إال   : هو ما رأيت، فلما وليت دعاين فقال      :  قال سول اهللا   الذي بلغ بك ما قاله ر     

ما رأيت غري أين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني غشاً وال أحسد أحداً على خري                   
 . )٢( } قال عبد اهللا فهذه اليت بلغت بك وهي اليت ال تطاق. أعطاه اهللا إياه

عمرو بن العاص إىل أن يقول ما       ويف هذه القصة كان الدافع الذي حدا بعبد اهللا بن           
 يقول ثالث   يقول لذلك الصحايب، لكي يعلم السبب الذي من أجله كان الرسول             

، وال خيفى ما يف هذه القصة من        )٣( } يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة       {: مرات

                                                 

   ً                   نقال  من التمهيد البن    ). (عرر(متطيء النهاية البن األثري،     : هب من النوم مع كالم، وقيل     : بتشديد الراء : تعار) ١(
 ). ٢حاشية ) ١٢٢/  ٦(عبد الرب 

يف اليوم والليلة عن    . ورواه النسائي ) ٣٣٨،  ٣٣٧/  ٤(رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين قال ابن كثري           ) ٢(
وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحني لكن رواه عقيل وغريه          .  عن ابن املبارك عن معمر به      سويد بن نصر  

 ). ١٢٢، ١٢١/  ٦(بسنده انظر التمهيد  وكذلك رواه ابن عبد الرب. عن الزهري عن رجل عن أنس فاهللا أعلم

 ). ٣/١٦٦(أمحد ) ٣(
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 . ظاهرأسلوب إثارة وتشويق وهو بني 

 : اخلالصة

إن استخدام أسلوب التشويق واإلثارة، من أقوى الدوافع على التعلم والبحث              
 . )١(واالستقصاء 

جيب أن يضع املعلم يف اعتباره، أن العبارات املستخدمة يف هذا األسلوب، جيب أن               
ألعلمنك أعظم سورة يف     { كقوله  . تؤدي إىل معىن هتواه وتستشرف إليه النفس       

احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث      {: ، وقوله )٢( } القرآن قبل أن خترج من املسجد     

 .  ثالث مرات)٤( } يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة {:  وقوله)٣( } القرآن

 .                            ً                        كلما كان أسلوب التشويق قويا ، كلما كانت الدوافع أقوى

 يف التعليم  )حركات اليدين والرأس(استخدام اإلمياءات 
ال ينفك املعلم حبال من األحوال عن إمياءات اليدين والرأس، أثناء ممارسته للتعليم،              

ولكن هل من سبيل إىل توظيف هذه        .                 ً                    الزمة للمتحدث أيا  كان نوع احلديث      فهي م 
: وإن سألتين كيف ذلك؟ قلت لك     . نعم. احلركات واإلمياءات لصاحل التعليم؟ اجلواب    

 : تابع معي السطور التالية

إن عني التلميذ تتابع حركات املعلم وسكناته، ولذلك فهو يتأثر باالنفعاالت اليت              

                                                 

تقسيم الفصل إىل جمموعتني أو فريقني مث يقوم        من أساليب التشويق اليت يستطيع املدرس تقدميها لطالبه، هي          ) ١(
وال شك أن هذه الطريقة وحنوها      . بطرح األسئلة على الفريقني ويعطي درجات معينة على اإلجابات الصحيحة         

  .وقس على ذلك.                                    ً       تدفع الطالب إىل التعلم ألن فيها تشويقا  وإثارة

ه األدب  ـ، ابن ماج  )١٤٥٨(و داود الصالة    ـ أب ،)٩١٣(، النسائي االفتتاح    )٤٢٠٤(البخاري تفسري القرآن    ) ٢(
 ). ١٤٩٢(، الدارمي الصالة )٤/٢١١(، أمحد )٣٧٨٥(

، أمحد  )٣٧٨٧(، ابن ماجه األدب     )٢٩٠٠(، الترمذي فضائل القرآن     )٨١٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ٣(
 ). ٣٤٣٢(، الدارمي فضائل القرآن )٢/٤٢٩(

 ). ٣/١٦٦(أمحد ) ٤(
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 واملعلم قد يستفيد من هذه احلركات       ،    ً                                    إذا  فهو يتأثر حبركة اليدين والرأس      حيدثها املعلم، 
 : واإلشارات يف أمور عدة

 يف  نأخذ هذه من حديث جابر      : زيادة بيان وإيضاح وتأكيد على الكالم     : أحدها
 :  وفيهسياق حجة النيب 

 أمر أصحابه، أن ملن مل يسق اهلدي أن حيل من إحرامه بعد              أن الرسول    { -١

لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل        : (طوافه بني الصف واملروة وجيعلها عمرة وقال      
) وليجعلها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل      . وجعلتها عمرة . أسق اهلدي 
ألعامنا هذا أم ال بد؟ فشبك رسول       ! يا رسول اهللا    : بن مالك بن جشم فقال    فقام سراقة   

ال بل ال   ( مرتني   )١() دخلت العمرة يف احلج   : (وقال.  أصابعه واحدة يف األخرى    اهللا  
 شبك بني أصابعه ليبني ويؤكد على أن         ووجه الداللة هنا أن الرسول       )٢( } بد األبد 

                                               ً             ما يف هذه احلركة من معان قوية، تزيد الكالم تأكيدا ،           هذا احلكم مستمر لألبد، وال خيفى     
 . وقوة إىل قوة

فيه ساعة ال   : ( ذكر يوم اجلمعة فقال    أن رسول اهللا     {  عن أيب هريرة     -٢

 وأشار بيده يقللها  ) يسأل اهللا تعاىل شيئاً إال أعطاه إياه      يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي       
ً       ً      أفادت معىن جديد  زائدا       وبتأمل هذا احلديث، يتبني أن إشارته        )١() يزهدها ()٣( }               

                                                 

واختلف : يقول النووي ) دخلت العمرة يف احلج   : شبك رسول اهللا أصابعه واحدة يف األخرى وقال       ف: (يف قوله ) ١(
العلماء يف معناه على أقوال أصحها به قال مجهورهم معناه أن العمرة جيوز فعلها يف أشهر احلج إىل يوم القيامة،                    

. مسلم بشرح النووي  . (شهر احلج واملقصود به بيان إبطال ما كانت اجلاهلية تزعمه من امتناع العمرة يف أ             
 ). ١٢١٦حديث . كتاب احلج

 . أورده مسلم يف كتاب احلج باب حجة النيب. حديث جابر الطويل يف سياق حجة النيب) ٢(

، أبو  )١٤٣٢(، النسائي اجلمعة    )٤٩١(، الترمذي اجلمعة    )٨٥٢(، مسلم اجلمعة    )٨٩٣(البخاري اجلمعة   ) ٣(
، مالك النداء   )٥/٤٥١(د  ـ، أمح  )١١٣٧(ه إقامة الصالة والسنة فيها      ـ، ابن ماج   )١٠٤٦(داود الصالة   

 ). ١٥٦٩(، الدارمي الصالة )٢٤٢(للصالة 
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 وهو أن هذه الساعة أمرها يسري يف مقابل نيل أمر عظيم، وهذا من فضل               على كالمه   
 لتقليلها هو للترغيب فيها واحلض عليها        اإلشارة: قال الزين بن املنري   . اهللا على عباده  

 . )٢(ليسارة وقتها وغزارة فضلها 

نلمس ذلك من احلديث السابق     : جذب االنتباه وترسيخ بعض املعاين يف الذهن      : ثانيها
 بالناس يف منرة يوم     خطب النيب    { وذلك عندما    الذي ساقه جابر بن عبد اهللا       

 : عرفة، حيث بني هلم يف هذه اخلطبة أموراً كثرية وعظيمة، مث بعد أن بلغهم قال هلم

نشهد أنك قد بلغت وأديت      : قالوا) فما أنتم قائلون؟  . وأنتم تسألون عين   (-١
. اشهد! اللهم  ( إىل الناس    )٣(بإصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء وينكتها       : فقال. ونصحت

 ألصبعه إىل السماء مث اإلشارة به        ففي رفع الرسول     )٤( } ثالث مرات ) اشهد! اللهم  

 . )٥(إليهم، جذب ألنظار الناس هلذا األمر اهلام واخلطري وهو مقام الشهادة على التبليغ 

 بن الصامت   تأخري ابن زياد الصالة ذكر ذلك لعبد اهللا       ..  ذكر أبو العالية الرباء    -٢
فعض على شفتيه فضرب فخدي وقال سألت أبا ذر كما سألتين فضرب فخذي كما                

 كما سألتين فضرب فخذي كما ضربت فخذك ضربت فخذك وقال سألت رسول اهللا 

                                                                                                                                            

ومسلم يف  ) والزيادة اليت بني املعقوفتني هي عند املصنف يف كتاب الدعوات         (رواه البخاري يف كتاب اجلمعية      ) ١(
ة والنسائي يف اجلمعة وأبو داود يف اجلمعة وابن ماجه          اجلمعة وأمحد يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف اجلمع        

 . يف إقامة الصالة والسنة فيها ومالك يف النداء للصالة والدارمي يف الصالة

 ). ٩٣٥كتاب اجلمعة ح(فتح الباري ) ٢(

أي يقلبها  ) ينكبها(ومعىن  . بالتاء املثناة ) وينكتها(بالباء املوحدة، وكذلك    ) وينكبها(ورد يف سنن أيب داود      ) ٣(
عون (أي يشري هبا إىل الناس كالذي يضرب هبا األرض           ) وينكتها(ومعىن  .                      ً          ويردها على الناس مشريا  إليهم    

 ).  بتصرف يسري٢٦٤/  ٥. (٥٧باب . كتاب املناسك. املعبود

 . باب حج النيب. كتاب احلج. مسلم) ٤(

تعاىل يف العلو، وأنه مرته عن ختبيطات وأوهام        ويف رفعه ألصبعه إىل السماء، بيان جلي إىل أن اهللا سبحانه و            ) ٥(
ولكنه سبحانه يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله،          . الفالسفة، واالحتادية واحللولية ومن حنى حنوهم     

 . فلله احلمد والفضل واملنة
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 لوقتها فإن أدركت الصالة معهم فصل وال تقل أين قد صليت فال             صل الصالة  {: وقال

قوله فضرب فخذي أي للتنبيه ومجع الذهن على ما         :  قال يف شرح مسلم    )١( } أصلي

 . )٢(يقوله له 

أما طلب االختصار فنأخذه من احلديث املتفق عليه الذي          : ثالثها طلب االختصار  
 : يرويه ابن عباس بقوله

على اجلبهة، وأشار   : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم      {   قال رسول اهللا   -١

 أال ترى أنه قال أمرت أن       )٣( } بيده إىل األنف، واليدين والركبتني، وأطراف القدمني      

شار بيده إىل األنف، فهذا فيه بيان إىل أن األنف          أسجد على سبعة أعظم مث قال اجلبهة وأ       
 استغىن عن ذكر                                             ً                                 تابع للجبهة، أي كأهنما عضو واحد، وفيه أيضا  اختصار بديع، إذ أنه             

اجلبهة : األنف باإلشارة إليه، أال ترى أنه لو مل يشر إىل األنف لكان يتوجه أن يقال                
. بهة، أغىن ذلك عن ذكر األنف     واألنف، فلما استخدمت اإلشارة على األنف مع قوله اجل        

 . واهللا أعلم

ذحبت :  سئل يف حجته فقال    أن النيب    { - رضي اهللا عنهما     - عن ابن عباس     -٢

وال : رمي، فأومأ بيده قال   حلقت قبل أن أ   : قال. وال حرج : قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال     

                                                 

و داود  ، أب )٧٧٨(، النسائي اإلمامة    )١٧٦(، الترمذي الصالة    )٦٤٨(واضع الصالة   ـمسلم املساجد وم  ) ١(
 ). ١٢٢٧(، الدارمي الصالة )٥/١٦٠(، أمحد )١٢٥٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )٤٣١(الصالة 

. ط) ٨٧/  ٢. (فصل هدي النيب يف التنبيه وصراحته يف التعليم       : (ذكره ابن مفلح يف اآلداب الشرعية وقال      ) ٢(
 وأمحد يف مسند األنصار والترمذي يف الصالة       مكتبة الرياض وهو عند مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة         

 . والنسائي يف اإلمامة وأيب داود يف الصالة وابن ماجه يف إقامة الصالة والسنة فيها والدارمي يف الصالة

، أبو  )١٠٩٧(، النسائي التطبيق    )٢٧٣(، الترمذي الصالة    )٤٩٠(، مسلم الصالة    )٧٧٩(البخاري األذان   ) ٣(
ي الصالة  ـ، الدارم  )١/٢٨٠(د  ـ، أمح )٨٨٣(ه إقامة الصالة والسنة فيها      ـابن ماج ،   )٨٨٩(داود الصالة   

)١٣١٩ .( 
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 . )٢( )١( } وال حرج: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده: قال. حرج

يقبض العلم، ويظهر اجلهل والفنت، ويكثر       {:  قال  عن النيب     وعن أيب هريرة     -٣

 . )٤( )٣( } هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل: يا رسول اهللا وما اهلرج؟ فقال: قيل) اهلرج

 : اخلالصة

 . توظيف إمياءات اليدين والرأس يف صاحل التعليم

اإلشارات تفيد املعلم يف االختصار، أو زيادة تأكيد على الكالم، أو ترسيخ وتعميق              
عد املعلم يف التعبري عن بعض املعاين اليت        بعض األمور اهلامة أو جذب انتباه السامع، أو تسا        

 . وغريها. قد يتعذر على اللسان اإلتيان هبا

هناك وظائف كثرية متعارف عليها، وهي معلومة لنا حبكم العادة، كإشارة طلب              
 . السكوت، أو النفي، أو طلب اجمليء واالنصراف

لوسيلة يفوت  إن اإلسراف يف حركة اليدين، مزعجة للطالب، ونقيضه تعطيل هذه ا           
 . فكال قصد طريف األمور ذميم. على املعلم وسائل مساعدة يف إيضاح بعض مواد الشرح

                                                 

، )١٩٨٣(، أبو داود املناسك     )٣٠٦٧(، النسائي مناسك احلج     )١٣٠٧(، مسلم احلج    )٨٤(البخاري العلم   ) ١(
 ). ١/٢٩١(، أمحد )٣٠٥٠(ابن ماجه املناسك 

 . باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. مساق البخاري هذا احلديث يف كتاب العل) ٢(

، )٤٢٥٥(، أبو داود الفنت واملالحم      )١٥٧(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار       )٨٥(البخاري العلم   ) ٣(
 ). ٢/٤٢٨(، أمحد )٤٠٤٧(ابن ماجه الفنت 

 . التخريج السابق) ٤(
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 استخدام الرسومات للتوضيح والبيان 
حيتاج املعلمون إىل وسائل مساعدة، تساعد املعلم يف إيصال املعلومات بشكل أفضل            

شرحه بالكتابة أو   حيث يتمكن املعلم من دعم       ) السبورة(وأيسر، ومن هذه الوسائل     
ولك أن تقارن بني معلم جيمع بني الشرح والكتابة أو           . وحنوها) السبورة(بالرسم على   

    ً             قطعا  األول أكثر   . وبني معلم يقتصر على أسلوب اإللقاء فقط       ) السبورة(الرسم على 
 واملعلم. وهذا أمر ال حيتاج إىل تدليل إلثباته      .       ً                              ً     إيضاحا  للمعىن املراد بيانه، وأسرع فهما      

 يف بعض حديثه                                       ً                               سبق التربية احلديثة بأربعة عشر قرنا  حيث كان يدعم قوله            األول  
 : فمن ذلك. برسومات تقرب املعىن لألذهان، وتعني على احلفظ

 خطاً مربعاً، وخط خطاً يف الوسط        خط النيب  {:  قال  عن ابن مسعود     -١

وخط خططاً صغاراً إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط،              . خارجاً منه، 
 وهذا الذي هو خارج     - أو قد أحاط به      -هذا اإلنسان، وهذا أجله حميطاً به       : (فقال

ا هنشه  أمله، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا، هنشه هذا، وإن أخطأه هذ             
 . األجل األمل األعراض )٣( وهذه صورته )٢( )١( } هذا

:  خطاً بيده مث قال    خط رسول اهللا     {:  قال  وعن عبد اهللا بن مسعود       -٢

هذه السبل ليس منها سبيل إال      : ( مث قال  وخط عن ميينه ومشاله   ) هذا سبيل اهللا مستقيماً   (
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، أمحد  )٤٢٣١(، ابن ماجه الزهد     )٢٤٥٤(ئق والورع   ، الترمذي صفة القيامة والرقا    )٦٠٥٤(البخاري الرقاق   ) ١(
 ). ٢٧٢٩(، الدارمي الرقاق )١/٣٨٥(

رواه البخاري يف كتاب الرقاق وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة والترمذي يف صفة القيامة وابن ماجه يف                  ) ٢(
 . الزهد والدارمي يف الرقاق

كتاب (وانظر فتح الباري    . ط دار عامل الكتب   ) ٢٢٠ص(هذا الرسم كما ورد يف رياض الصاحلني للنووي         ) ٣(
 . حيث أورد احلافظ رسومات خمتلفة يف بيان صفة هذه اخلطوط اليت رمسها النيب) ١١ ج-٦٤١٧ ح-الرقاق 
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 :                 ً          فإننا نضيف أمورا  أخرى، وهي. وبعد

 . أن يراعي املعلم وضوح املادة املكتوبة أو املرسومة) ١(

أن يتأكد من أن مجيع الطالب يشاهدون املادة املكتوبة أو املرسومة وإزالة مجيع             ) ٢(
 . العوائق اليت متنع ذلك 

 .  االنتباهاستخدام األلوان وتنويعها جلذب) ٣(

 : اخلالصة

 . دعم الشرح بالرسومات والكتابة، يزيد الشرح قوة إىل قوة

 . الرسومات والكتابات مع الشرح، تساعد يف إيصال املعلومة بشكل سريع

جيب أن تكون الكتابة والرسومات واضحة يراها مجيع الطالب، مع مراعاة إزالة              
 . احلواجز اليت قد تعيق رؤية الطالب هلا

 )٣(ح املسائل املهمة عن طريق التعليل توضي
                                                     ً          ً                        قد تغلق بعض املسائل على الطالب، وحيتار فيها وال جيد تفسريا  هلا أو فكا  لرموزها،               

ومن ذلك استخدام   . وعندئذ يأيت دور املعلم يف بيان ما أشكل على الطالب وأغلق عليه            
أو هذا احلكم على هذه     أسلوب التعليل، أي بيان األسباب والعلل اليت جعلت هذه املسألة           

والتعليل حيل رموز املسائل املشكلة، ويدخل على النفس الراحة، ويكسبها            . الصورة
الطمأنينة، هذا باإلضافة إىل رسوخ املسألة يف الذهن وصيانتها عن النسيان، ألن حفظ ما              

 : وباملثال يتضح احلال. علم علته وسببه أيسر ممن جهلت علته وسببه

                                                 

 . ١٥٣: سورة األنعام آية) ١(

وكذا رواه  : فسريهوقال ابن كثري يف ت    . رواه األمام أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة والدارمي يف املقدمة          ) ٢(
 ). ١٥٣األنعام . (وقال صحيح ومل خيرجاه.. احلاكم

أعالم املوقعني  . (فارجع إليه إن شئت   .                  ً                                                        عقد ابن القيم فصال  ساق فيه بعض ما ورد يف السنة من تعليل األحكام             ) ٣(
 ). دار الكتب العلمية. ط١٥٢/  ١
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إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم       {:  قال  أن رسول اهللا       عن أيب هريرة   -١

 ففي هذا   )٢( )١( } فليغمسه كله مث ليطرحه، فإن يف إحدى جناحيه داء ويف اآلخر شفاء           

س الذبابة مجيعها يف اإلناء أو الشراب، وعللها بأن          احلكمة من غم   احلديث بني النيب    
ولو أن احلديث جاء هكذا بدون تعليل منه،        . يف أحد جناحي الذبابة داء ويف اآلخر شفاء       

 . )٣(         ً    ً                                                   ألصبح مشكال  حمريا ، ولكن ملا جاء هذا التعليل بان لنا سبب الغمس والطرح 

 أن ينحر   نذر رجل على عهد رسول اهللا        {:  عن ثابت بن الضحاك، قال     -٢

! ال  : ؟ قالوا )هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد        (؟ فقال النيب    )٤(إبالً ببوانة   
بنذرك، فإنه  أوف   (قال رسول اهللا    ! ال  : ؟ قالوا )هل كان فيها عيد من أعيادهم     : (قال

 وهذا احلديث فيه أن الرجل      )٥( } ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال فيما ال ميلك ابن آدم           

             ً                                                                     أن عليه نذرا  يف مكان يقال له بوانة، فلما عني ذلك الرجل املكان استفسر               سأل النيب   
 عن سبب ذلك فسأله هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية، وهل كان فيها               منه النيب   

ال، وانتفى احملذور من أن يكون املكان مكان معصية، أذن له        : يد من أعيادهم، فلما قالوا    ع
                                                 

، الدارمي )٢/٣٤٠(، أمحد   )٣٥٠٥(جه الطب   ، ابن ما  )٣٨٤٤(، أبو داود األطعمة     )٥٤٤٥(البخاري الطب   ) ١(
 ). ٢٠٣٨(األطعمة 

رواه البخاري يف كتاب الطب وأمحد يف باقي مسند املكثرين وأبو داود يف األطعمة وابن ماجه يف الطب                    ) ٢(
وإنه يتقي  ) (٣٨٤٤(، وعند أيب داود     )وإنه يقدم الداء  (زيادة  ) ٩٤٢٨(وعند أمحد   . والدارمي يف األطعمة  

 ). ذي فيه الداء فليغمسه كلهجبناحه ال

 زاعمني أن العقل حييله ويأباه، مع أن هذا احلديث ثابت           - ال كثرهم اهللا     -رد هذا احلديث طائفة من الناس       ) ٣(
صحيح وهو عند البخاري وغريه كما ترى، وقد أمجعت األمة على تلقي كتاب البخاري ومسلم بالقبول،                  

فسبحان . د هذا احلديث وغريه من األحاديث بدعوى أن العقل حييله         ومع ذلك ر  . واألمة ال جتتمع على ضاللة    
كيف تنتكس الفطر فتقدم العقل القاصر على النص الثابت عن نبينا عليه أفضل الصالة وأمت                  ! اهللا العظيم 
 . التسليم

 . حيح أيب داودقاله األلباين يف ص. ويف أسفل مكة مكان هبذا االسم وليس هو املقصود. موضع وراء ينبع: بوانة) ٤(

 . وقال األلباين صحيح. رواه أبو داود كتاب األميان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) ٥(
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 )١( } فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا       {:  يف وفائه بنذره، مث علل ذلك بقوله       النيب  
                              ً                 ترى كيف جاء هذا التعليل بيانا  الستفسار        وأنت. أي إن نذر املعصية ال جيوز إمضاؤه      

 مل يعلل، لسأل سائل، ما هو املقصود من           عن ذلك املكان، فلو أن النيب         النيب  
 .  عن ذلك املوقع؟ ولكن ملا جاء التعليل وضح املقصود وأزال التوهماستفسار النيب 

 : اخلالصة

 .  عليهأسلوب التعليل يوضح ما صعب على الطالب فهمه، وما أشكل

 . أسلوب التعليل يبعث يف النفس الطمأنينة، ويقر املعين للذهن

 . أسلوب التعليل، سبب يف رسوخ املعلومات يف ذهن الطالب
 ترك استخراج اجلواب للمتعلم 

إن ترك املعلم الطالب يستخرج اجلواب بنفسه، وسيلة نافعة يف إعمال الذهن،               
ويكفي هذه الطريقة فائدة، أهنا شحذت الذهن       . وحتريضه على التفكري واإلدالء باجلواب    

                                                                        ً             واحلواس، وجعلتها تبحث جاهدة للعثور على اجلواب املطلوب، وهذا يف حد ذاته تقدما              
بيان ذلك، بأن يطرح املعلم مسألة معينة، مث يقرهبا         .       ً                         ومكسبا  ينضاف إىل رصيد الطالب    

                       ً    لة املطروحة تستلزم جوابا     وقد تكون هذه املسأ   . هلم ويترك اجلواب أو احلكم النهائي هلم      
وإليك .                                               ً      ً      ً      ً             من الطالب، وقد ال تستلزم ذلك ولكنها تتطلب إعماال  ذهنيا  وشحذا  فكريا              

 : األمثلة

 من ابن آدم    )٢(يصبح على كل سالمي      { قال النيب   :  قال  عن أيب ذر     -١

وهنيه عن املنكر صدقه،    . صدقة تسليمه على من لقي صدقة، وأمره باملعروف صدقه          

                                                 

 ). ٣٣١٣(أبو داود األميان والنذور ) ١(

إن كل  : قال اخلطايب .. أصله عظام األصابع وسائر الكف مث استعمل يف مجيع عظام البدن ومفاصله           : السالمي) ٢(
 ). ١١٧/  ٤عون املعبود . ( من بدنه عليه صدقةعضو ومفصل
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 وجيزئ من ذلك كله ركعتان من       )١(وإماطة األذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة         
أرأيت لو  : يا رسول اهللا أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال          : قالوا).. (الضحي

  )٢() ؟} أمل يكن يأمثوضعها يف غري حلها 

. ؟} أرأيت لو وضعها يف غري حلها أمل يكن يأمث         { يف احلديث،    وقول النيب   

فاجلواب .                      ً                                                      فاجلواب وإن كان مسكوتا  عنه، فهو إن وضعها يف غري حلها أمل يكن يأمث؟              
               ً        أليس هذا إعماال  للذهن؟ . ن وضعها يف حلها فهو له صدقة              ً           وإن كان مسكوتا  عنه، فهو إ

إن امرأيت  :  فقال جاء رجل من بين فزارة إىل النيب         {:  قال  عن أيب هريرة     -٢

: قال) فما ألواهنا؟ : (قال. نعم: قال)  إبل؟ هل لك من   (فقال النيب   . ولدت غالماً أسود  
: قال) فأىن أتاها ذلك؟  : (قال. إن فيها أورقاً  : قال) ؟)٣(فهل فيها من أورق     : (قال. محر

 .)٥( )٤( } وهذا عسى أن يكون نزعه عرق: (قال. عسى أن يكون نزعه عرق

 حىت   حاوره وقرب إليه املسألة    وعند التأمل هلذا احلديث نرى كيف أن النيب          
وال شك أن هذه الطريقة تتطلب براعة       . عسى أن يكون نزعه عرق    : أجاب السائل بقوله  

من املعلم، وحسن اختيار للمسائل املطروحة، ومراعاة البساطة والسهولة فيها، وتقريبها            
 . للذهن بذكر القرائن واألحوال املصاحبة وحنو ذلك

 : اخلالصة

لة، طريقة مفيدة ونافعة يف إعمال الذهن،       استخراج الطالب اإلجابة بنفسه من املسأ     

                                                 

 ). ١١٧/  ٤عون املعبود . (البضع بضم الباء هو اجلماع، واملعىن مباشرته مع أهله) وبضعة أهل صدقة: (قوله) ١(

 . وقال عنه األلباين صحيح). ١٢٨٥(رواه أبو داود برقم ) ٢(

 . د ليس بصافهو الذي فيه سوا: األورق. قال النووي يف شرحه ملسلم) ٣(

أي لعله يف أصولك أو يف أصول امرأتك من يكون يف لونه أسود فأشبهه واجتذبه إليه                ) لعله نزعه عرق  : (قوله) ٤(
 ). ٢٧٢/  ٦. (قاله املباركفوري، يف شرحه لسنن الترمذي باب الوالء واهلبة. وأظهر لونه عليه

 . تقدم خترجيه) ٥(
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 . وشحذ الفكر

 . قد تستلزم املسألة املطروحة إجابة من الطالب، وقد ال تستلزم ذلك

 . هذه الطريقة تتطلب براعة من املعلم، وحسن اختيار لألمثلة

 - ليست من النوع اليت تصعب على الذهن         -كلما كانت املسألة املطروحة، سهلة      
 .  حلصول املقصودكان ذلك أدعى

 استخدام التكرار يف التعليم 
 : إن استخدام أسلوب التكرار يف التعليم له فوائد عظيمة النفع منها

التأكيد على مسألة مهمة، أو حكم هام، ومنها تنبيه الغافل ومن به نعاس وحنوه،                
ديث                                       ً               واالقتصار على ثالث مرات، أمر قد تكر كثريا  يف أحا         . ومنها حفظ الشيء املكرر   

ومن . أهـ. فيه أن الثالث غاية ما يقع به االعتذار والبيان        :  قال ابن التني   املصطفي  
وقد يزاد على الثالث للحاجة كما ستراه من قول الرسول           . تأمل ذلك وجده كما قال    

  والتكرار قد يكون يف الكلمات واجلمل، وقد يكون يف األمساء، وقد يكون يف             .       ً  قريبا
 . غريمها

 : كرار الكلماتت:     ًفأوال 

كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً حىت        { أنه    عن النيب     عن أنس بن مالك      -١

من  وعند الترمذي    )٢( )١( } تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثاً          

 . )٤( )٣( }  يعيد الكلمة ثالثاً لتعقل عنهكان رسول اهللا  {: حديث أنس

                                                 

 ). ٣/٢١٣(، أمحد )٢٧٢٣(تئذان واآلداب ، الترمذي االس)٩٥(البخاري العلم ) ١(

 . رواه البخاري يف كتاب العلم وأمحد يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف االستئذان واألدب) ٢(

 ). ٣٦٤٠(، الترمذي املناقب )٩٥(البخاري العلم ) ٣(

 . ٤٠أبواب املناقب باب . حتفة األحوذي. الترمذي) ٤(
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               ً        يكرر الكالم ثالثا  إذا    ) صلى اهللا عليه وسلم   ( واملراد أنه كان     )١(قال املباركفوري   
                       ً                        أو كثرة السامعني ال دائما  فإن تكرير الكالم        اقتضي املقام ذلك لصعوبة املعىن أو غرابته        

لتعقل ) (وقوله(من غري حاجة لتكريره ليس من البالغة كذا يف شرح الشمائل للبيجوري             
 . أهـ. بصيغة اجملهول أي لتفهم تلك الكلمة عنه ) عنه

أال أنبئكم   { قال النيب   :  قال  عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه          -٢

 -اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين     : قال. بلى يا رسول اهللا   : ؟ قالوا )ثالثاً(بأكرب الكبائر   
قال فما زال يكررها حىت قلنا ليته        .  أال وقول الزور   -وجلس وكان متكئاً فقال     

أي قال هلم ذلك ثالث مرات، وكرره       )     ًثالثا : (حلافظ عند قوله   قال ا  )٣( )٢( } سكت

 . )٤(      ً                              تأكيدا  لينتبه السامع على إحضار فهمه 

 الذي   عندما قتل  قصة أسامة بن زيد بن حارثة مع النيب          {             ً      ومن ذلك أيضا      -٣

 فلما قدمنا بلغ ذلك النيب      .. (قال ال إله إال اهللا يف إحدى الغزوات متعوذًا، قال أسامة          
يا رسول اهللا إنه إمنا كان      : يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟ قال قلت          : قال فقال يل  
 متنيت أين مل    فما زال يكررها علي حىت    : قتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا؟ قال        : متعوذاً، قال 

يف تكريره ذلك واإلعراض عن قبول      :  قال القرطيب  )٦( )٥( } أكن أسلمت قبل ذلك اليوم    

                                                 

 . املصدر السابق) ١(

 ). ٥/٣٧(، أمحد )٣٠١٩(، الترمذي تفسري القرآن )٨٧(، مسلم اإلميان )٢٥١١(ي الشهادات البخار) ٢(

كتاب . بتصرف من الفتح  (وحمبتهم له   . أي شفقة عليه وكراهية ملا يزعجه      : يف قول الراوي ليته سكت    ) ٣(
 . الرب والصلةوهو عند مسلم يف اإلميان وأمحد يف مسند البصريني والترمذي يف ) ٣١١، ٣٠٩/  ٥الشهادات 

 ). ٣١١، ٣٠٩/  ٥(كتاب الشهادات . فتح الباري) ٤(

 ). ٥/٢٠٠(، أمحد )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد )٩٦(، مسلم اإلميان )٦٤٧٨(البخاري الديات ) ٥(

 . رواه البخاري يف كتاب الديات ومسلم يف اإلميان وأمحد يف مسند األنصار وأبو داود يف اجلهاد) ٦(
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 . )١(أهـ . العذر زجر شديد عن اإلقدام على مثل ذلك

 : تكرار االسم:      ًثانيا 

يا معاذ  :  فقال - ومعاذ رديفه على الرحل      - أن النيب    { عن أنس بن مالك      -١

لبيك يا رسول اهللا    : يا معاذ، قال  : قال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك    : قال. بن جبل 
ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا صدقاً              : (قال). ثالثاً(وسعديك  

إذًا : ، قال يا رسول اهللا أفال أخرب به الناس فيسبشروا؟ قال         )النارمن قلبه إال حرمه اهللا على       
 ويف هذا احلديث نلحظ تكرار منادة       )٣( )٢( } وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثًا     . يتكلوا

 ملعاذ بن جبل ثالث مرات، والسر يف ذلك واهللا أعلم هو هتيئة معاذ للخرب                الرسول  
لك قول معاذ يف احلديث أفال أخرب الناس         العظيم الذي سوف حيمله، ويدلك على ذ       

فيستبشروا؟ فإن فيه داللة واضحة على عظم هذا احلديث وجاللة قدره، ملا فيه من                 
                                               ً     ً                  وخنرج من هذا احلديث، أن املعلم إذا أراد أن يبث خربا  هاما  ألحد              . البشرى العظيمة 

 لو كانوا مجاعة فله     طالبه أن يناديه بامسه ثالث مرات، مث يلقي إليه اخلرب، وقس على ذلك            
 .       ً       أو حنوا  من ذلك)     ًثالثا (يا طالب : أن يناديهم باالسم الذي جيمعهم، كأن يقول

 : اخلالصة

 .             ً                                                     التكرار ثالثا  غاية ما حيصل به البيان، ولكن قد يزاد فوق الثالث للحاجة

 . التكرار وسيلة ناجعة يف حفظ املعلومات، ويف التركيز على النقاط اهلامة

 . سم جيعل املنادي يتهيأ الستقبال اخلربتكرار اال

 استخدام أسلوب التقسيم يف التعليم 

                                                 

 ). ٢٠٣/  ١٢(اب الديات فتح الباري كت) ١(

 ). ٣/٢٦١(، أمحد )٣٢(، مسلم اإلميان )١٢٨(البخاري العلم ) ٢(

 . رواه البخاري يف كتاب العلم ومسلم يف اإلميان وأمحد يف باقي مسند املكثرين) ٣(
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 وجودة عند املعلمني وقليل هم الذين يستخدمونه أثناء طرحهم          )١(هذا أسلوب عزيز    
ملوادهم العلمية، وأعين بأسلوب التقسيم، أن يعمد املعلم إىل دراسة املادة العلمية اليت يراد              

 - مسها ما شئت     -مث يقسمها إىل أقسام أو مراتب أو فقرات أو نقاط           طرحها على الطالب،    
مث يقوم بطرحها على الطالب وال خيفى ما يف هذه الطريقة من فائدة عظيمة للطالب، إذ                 
إهنا جتعل الطالب يلم بأطراف املوضوع، وجتعله حيفظ املعلومات ويستوعبها بشكل سريع،       

فإذا نسي الطالب معلومة منها     . فظها من النسيان  هذا باإلضافة إىل صيانة املعلومات وح     
.                                                   ً                                      مث تذكر أن عددها كذا، أو أقسامها كذا، كان ذلك معينا  السترجاع املعلومة املفقودة              

                                         ً                                              ولعل الذي يطالع الكتب الفقهية، يرى أنواعا  عديدة من التقسيمات، فهناك شروط،              
رد هبا نص عن املعصوم     م ي وكل هذه التقسيمات ل   . إخل.. وواجبات، وأركان، وحمظورات  

 من أجل تقريب العلم     - رمحهم اهللا    -عليه الصالة والسالم، وإمنا وضعها العلماء والفقهاء        
 . )٢(لطالبيه، وحصر مواده، ومجع متفرقاته، فيسهل على مريده حفظه ومراجعته 

 :  يفعل مثل ذلكولقد كان النيب 

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال          {:  قال  عن النيب     عن أيب هريرة     -١

ظله، اإلمام العادل، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن               
مجال فقال إين   مرأة ذات منصب و   احتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته           

أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر                
 . )١( )٣( } اهللا خالياً ففاضت عيناه

                                                 

 . أي نادر) ١(

ن وهذا غلط، والصواب ما     اعتقد البعض أن هذا التقسيم الذي وضعه العلماء والفقهاء من البدع احملدثة يف الدي             ) ٢(
 . ذكرناه

، )٥٣٨٠(، النسائي آداب القضاة     )٢٣٩١(، الترمذي الزهد    )١٠٣١(، مسلم الزكاة    )٦٢٩(البخاري األذان   ) ٣(
 ). ١٧٧٧(، مالك اجلامع )٢/٤٣٩(أمحد 
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أربع من كن فيه     {  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال             -٢

كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها،               
 . )٣( )٢( } إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

         ً                                             كثرية جدا ، ولو ذهبنا نستقصي بعضها، لطال بنا          واألخبار يف ذلك عن النيب      
 . قام، وفيما ذكرنا غنية وكفايةامل

               ً              يذكر العدد جممال  مث يفصل       لوجدنا أن النيب     مث لو دققنا النظر يف حديث النيب        
واملعلمون .                                     ً                    ً       ً             يف ذلك، وال شك أن هذه الطريقة أشد جذبا  للنفس، وأحسن ترتيبا  وسياقا              

 .  لطالهبمينبغي عليهم أن يسلكوا هذا السبيل، إن أرادوا أن ييسروا العلم ويذللوه

 : اخلالصة

 . إن أسلوب التقسيم، معني على حفظ املعلومات، ويصوهنا من النسيان

 . إن هذه الطريقة تستلزم من املعلم دقة ومهارة

 . يفضل عند استخدام هذه الطريقة، استخدام أسلوب اإلمجال مث التفصيل

 استخدام أسلوب االستفهام أثناء التعليم 
نتباه الطالب إىل وسائل متعددة، وطرق متباينة، وال بد للمعلم          حيتاج املعلم يف جذبه ال    

من التنويع بني وسائل اجلذب لكي ال يألف الطالب طريقة معينة فيعتادها، مث ال حتدث                
ومن وسائل اجلذب اليت حيتاجها املعلم، هو استخدام أسلوب          .          ً               لديه أثرا  حبكم االعتياد   

احلديث جلذب انتباه الطالب وحثه على       االستفهام بني يدي احلديث، أو يف منتصف         

                                                                                                                                            

 والنسائي  رواه البخاري يف كتاب األذان ومسلم يف الزكاة وأمحد يف باقي مسند املكثرين والترمذي يف الزهد               ) ١(
 . يف آداب القضاة ومالك يف اجلامع

، )٥٠٢٠(، النسائي اإلميان وشرائعه     )٢٦٣٢(، الترمذي اإلميان    )٥٨(، مسلم اإلميان    )٣٤(البخاري اإلميان   ) ٢(
 ). ٢/١٨٩(، أمحد )٤٦٨٨(أبو داود السنة 

ن الصحابة والترمذي يف اإلميان     رواه البخاري يف كتاب اإلميان ومسلم يف اإلميان وأمحد يف مسند املكثرين م             ) ٣(
 . والنسائي يف اإلميان وشرائعه وأبو داود يف السنة
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 : يبني ذلك احلديث املتفق عليه. استحضار الذهن

: قال. ؟ قلنا بلى يا رسول اهللا     )١(أال أنبئكم بأكرب الكبائر      {  قال رسول اهللا     -١

أداة استفهام للتنبيه،    ) أال(فـ  ) احلديث.. } اك باهللا، وعقوق الوالدين    اإلشر(

  )٢(. والتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجهه

م هذا؟ فسكتنا حىت    أي يو :  مبىن يف حجة الوداع أنه قال      يف خطبة النيب     { -٢

فأي شهر هذا؟   : قال. بلى: أليس يوم النحر؟ قلنا   : قال. ظننا أنه سيسميه سوى امسه    
فإن : قال: بلى: أليس بذي احلجة؟ قلنا   : فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال       

دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف              
 وسكوته بعد   )٥( عن الثالثة    سؤاله  :  قال القرطيب  )٤() احلديث.. )٣( } بلدكم هذا 

كل سؤال منها كان الستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما             
 . أ هـ. اخل، مبالغة يف حترمي هذه األشياء.. فإن دماءكم: خيربهم عنه، ولذلك قال بعد هذا

أن الناس قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة؟             {  عن أيب هريرة     -٣

: ال يا رسول اهللا، قال    :  يف القمر ليلة البدر؟ قالوا     )٦( هل تضارون    فقال رسول اهللا    
 ال يا رسول اهللا، قال فإنكم ترونه        :فهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب؟ قالوا       

                                                 

ويف هذه الرواية   ). ٢٦٥٤كتاب الشهادات حديث رقم     : الفتح(                                   ً         ورد يف بعض الروايات أنه قال ذلك ثالثا          ) ١(
 . حصلنا على وسيلتني للتنبيه وجذب انتباه السامع، التكرار، واالستفهام

 . ١٩٢ص .د حممد لقمان األعظمي الندوي.  احلديث النبويدراسات يف) ٢(

، الدارمي  )٥/٣٧(، أمحد   )١٦٧٩(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات        )٦٧(البخاري العلم   ) ٣(
 ). ١٩١٦(املناسك 

 .  املناسكرواه البخاري يف كتاب العلم ومسلم يف القسامة واحملاربني وأمحد يف مسند البصريني والدرامي يف) ٤(

فأي (ذكر الراوي زيادة مل ترد يف هذا احلديث وهي قوله           ) ٤٤٠٦(يف كتاب املغازي للبخاري حديث رقم       ) ٥(
 ... سؤاله عن الثالثة: وهلذا يشري القرطيب بقوله) بلد هذا؟

 . كم                            ً                                          أي ال حيتاج أن ينظم بعضكم بعضا ، وال تتزامحون وال يلحقكم ظلم يف عدم رؤيتكم رب: ال تضارون) ٦(
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 . )١( } احلديث.. كذلك جيمع اهللا الناس يوم القيامة، فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه

          ً           مل يعني شخصا  بعينه،     واملالحظ يف األمثلة السابقة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
  ً                      با  وهذا يفيدنا يف أن     لإلجابة على األسئلة املطروحة، بل كانت عباراته بصيغة اجلمع غال         

                                   ً                                                  املعلم ينبغي عليه أن يطرح السؤال أوال  لكي يشترك الطالب مجيعهم يف إجياد جواب                
                                                   ً       ً                                للسؤال املطروح، مث إنه من املستحسن للمعلم أن يترك وقتا  مناسبا  قبل الشروع يف مساع               

ضهم إجابة الطالب، وذلك ألن قدرات الطالب العقلية ختتلف وتتباين من فرد آلخر، فبع            
وهبذا يتبني لك خطأ ما يفعله بعض        . سريع استحضاره وبعضهم دون ذلك مبراحل      

املعلمني من سؤال طالهبم حسب قائمة معينة من األمساء، أو حسب ترتيبهم يف مقاعد               
الصف، ألن هذه الطريقة جتعل الطالب اآلخرين الذين مل يقع عليهم االختيار ال يتكلفون              

 . اء بتعيني الطالب من قبل معلمهمعناء البحث عن اإلجابة اكتف

                                                                     ً                نعم قد يسأل املعلم بعض طالبه يف حاالت معينة كأن يريد املعلم أن يفاجئ طالبا                 
 .      ً                                         معينا ، ليستخرب حاله، أو لينبهه من غفلته وحنو ذلك

 سأل بعض آحاد الصحابة يف مسائل متفرقة، وهذا حمله ما إذا            وقد ورد أن النيب     
  ذلك الصحايب، كما جاء ذلك مع معاذ        ً   منفردا  بكان النيب 

. يا معاذ بن جبل   :  فقال - ومعاذ رديفه على الرحل      -أن النيب    {عن أنس بن مالك     

يا رسول اهللا وسعديك    لبيك  : قال. يا معاذ : قال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك    : قال
 .)٣(احلديث .. )٢( } قال). ثالثاً(

 : اخلالصة

 . أسلوب االستفهام، أسلوب فعال يف جذب انتباه السامع، وهتيئته ملا سيلقى عليه
                                                 

 . رواه البخاري يف كتاب التوحيد ومسلم يف كتاب اإلميان وأمحد يف باقي مسند املكثرين والدارمي يف الرقاق) ١(

 ). ٣/٢٦١(، أمحد )٣٢(، مسلم اإلميان )١٢٨(البخاري العلم ) ٢(

 . تقدم خترجيه) ٣(
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 . قد يكون االستفهام يف أول احلديث، وقد يكون يف أثنائه، حبسب ما تقتضيه احلاجة

                ً      ً                عام مث يترك وقتا  كافيا  الستحضار       على املعلم أن يطرح السؤال على طالبه بشكل       
 . اجلواب، مث يعني الطالب الذي سوف يقوم باإلجابة على السؤال

عدم تعيني طالب بعينه، قبل طرح السؤال، ألن ذلك يلغي مشاركة الطالب اآلخرين             
 .              ً              الذهنية اكتفاء  بتعيني زميلهم

إرادة املعلم معرفة                      ً                                             للمعلم أن يعني طالبا  بعينه قبل طرح السؤال حلاالت خاصة، ك           
قدرة الطالب على االستجابة السريعة، أو تنبيه طالب من غفلة أو نوم وحنوه، ولكن ال                

 . يتخذ املعلم هذه عادة له

 طرح بعض املسائل العلمية املهمة الختبار مقدرة الطالب العقلية 
ة إن طرح بعض املسائل لالختبار على الطالب بشكل عام، له فائدة كبرية يف تنمي              

والطريقة املثلى الستخدامها، هي أن يقوم املعلم بطرح املسألة           .فهاماملدارك وتقوية اإل  
بشكل مجاعي، مث تكون هناك مهلة قصرية السترجاع املعلومات والتفكري يف املسألة، مث              

 . والسنة حافلة مبثل هذا النوع من العلم. ترك جواب املسألة املطروحة للطالب

إن من الشجر   : ( قال  عن النيب    عن ابن عمر     {ينار   فعن عبد اهللا بن د     -١

شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم، حدثوين ما هي؟ قال فوقع الناس يف شجر                  
حدثنا ما هي يا    : فاستحييت مث قالوا  .  النخلة فوقع يف نفسي أهنا   : قال عبد اهللا  . البوادي

 .)٢( )١( } هي النخلة: رسول اهللا؟ قال

فيه دليل على أنه جيوز للعامل أن يطرح على أصحابه ما            :  قال اإلمام  )٣(قال البغوي   
                                                 

  )٢/١٥٧(، أمحد )٢٨٦٧( األمثال ، الترمذي)٢٨١١(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦٢(البخاري العلم   ) ١(
 ). ٢٨٢(الدارمي املقدمة 

رواه البخاري يف كتاب العلم ومسلم يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار وأمحد يف مسند املكثرين من                    ) ٢(
 . الصحابة والترمذي يف األمثال والدارمي يف املقدمة

 ). ٣٠٨/  ١. (شرح السنة) ٣(



  املعلم األول 

١١٠ 

 .خيترب به علمهم أهـ 

ة امتحان العامل أذهان الطلب   .. ويف هذا احلديث من الفوائد    : وقال ابن حجر رمحه اهللا    
 .)١(.. وفيه التحريض على الفهم يف العلم.. مبا خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه،

وعلى املعلم أن حيسن اختيار املسائل اليت يطرحها على طالبه، وكذلك له أن يسمح                 
 )٢( } فوقع الناس يف شجر البوادي     {: باملناقشة بني الطالب واإلدالء باآلراء أال ترى إىل قوله        

أي ذهبت  : قال احلافظ . أن ذلك مشعر بأن اجلميع قد ذهبوا يف حتليل هذه املعضلة كل مذهب            
 . )٣(أفكارهم يف أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من األنواع وذهلوا عن النخلة 

 قد حفزت مهمهم، وبعثتهم      عليهم، جيد أهنا   واملتأمل يف املسألة اليت طرحها النيب       
 ملا  على التفكري يف احلل، وتلهفت أنفسهم ملعرفة اجلواب الصحيح من رسول اهللا               

 . عجزوا عن حله

    ً                                                                               أيضا  من األمور املهمة اليت حيسن التفطن هلا، أن تكون هذه املسائل تؤصل فكرة                
ني النخلة وبني   ولك أن تسأل ما وجه الشبه ب      .                     ً      ً                معينة أو ترسخ مفهوما  معينا  لدى الطالب      

: املسلم، أو ما هي الفائدة املستفادة من هذا السؤال، يبني ذلك احلافظ ابن حجر بقوله               
وبركة النخلة موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع إىل أن               

يف                 ً                                                             تيبس تؤكل أنواعا ، مث بعد ذلك ينتفع جبميع أجزائها، حىت النوى يف علف الدواب والل   
يف احلبال وغري ذلك مما ال خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال، ونفعه                 

 . )٤(مستمر له ولغريه حىت بعد موته 

                      ً                                                                  وهذه الطريقة نافعة جدا  إذا أحسن استخدامها واستغالهلا، فعلى املعلم أن يبتعد عن              
                                                 

 ). ٦١حديث )١٧٧، ١٧٦/  ١((فتح الباري ) ١(

) ١٥٧ /٢(أمحد ) ٢٨٦٧(، الترمذي األمثال    )٢٨١١(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار       )٦١(البخاري العلم   ) ٢(
 ). ٢٨٢(الدارمي املقدمة 

 . ١٧٦املصدر السابق ص) ٣(

 ). ٦١حديث ) ١٧٦/  ١((فتح الباري ) ٤(



  املعلم األول 

١١١ 

يه أن يقرب هلم    صعاب املسائل، وأن ال يكون مهه تعجيز املتعلمني وإفحامهم، بل عل           
                                                                  ً                    املسألة املطروحة عليهم بقرائن األحوال وغريها من الوسائل، لكي تكون عونا  هلم يف               

 عندما طرح عليهم هذه     االهتداء إىل اجلواب الصحيح، ويدل على ذلك أن الرسول          
صحبت : عن جماهد قال   {املسألة كان يف يديه مجار، ففي إحدى روايات هذا احلديث،           

كنا عند  :  إال حديثاً واحداً قال    ابن عمر إىل املدينة فلم أمسعه حيدث عن رسول اهللا            
 فابن عمر رضي اهللا عنهما فهم املراد         )٢(احلديث  .. )١( }  فأيت جبمار فقال   النيب  

 ومل مينعه من اإلجابة على السؤال إال صغر سنه          رسول اهللا   عندما رأى اجلمار يف يدي      
إن امللغز ينبغي له أن ال يبالغ يف التعمية حبيث ال جيعل للملغز             :  قال احلافظ ابن حجر    )٣(

 . )٤(    ً                                             بابا  يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع يف نفس سامعه 

 : اخلالصة

 . كأمهية هذه الطريقة يف تقوية الفهم، وتوسيع املدار

 . االستفادة من هذه املسائل يف ترسيخ معاين معينة يف األذهان

 . تقريب املسألة املطروحة بقرائن وأحوال، تساعد يف الوصول إىل احلل

 . بيان اجلواب الصحيح عند العجز عن اإلتيان باجلواب

 حث املعلم طالبه على طرح األسئلة 
 قد يقع فيه الطالب، فعند عرض املعلم                           ً                              إن األسئلة تزيل كثريا  من اخللط أو الوهم الذي        

                                                 

، )٢/١٢(، أمحد   )٢٨٦٧(، الترمذي األمثال    )٢٨١١(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار       )٧٢(البخاري العلم   ) ١(
 ). ٢٨٢(الدارمي املقدمة 

 ). ٧٢حديث ) ١٩٩/  ١(باب الفهم يف العلم . كتاب العلم. فتح الباري( )٢(

ورد ذلك عند البزار من طريق موسى بن        ) احلديث.. فمنعين أن أتكلم مكان سين    : (صرح ابن عمر بذلك قال    ) ٣(
ورأيت أبا بكر وعمر ال     : (، وعند مسلم قال   )٦١ حديث   ١. فتح الباري . (رعقبة عن نافع عن ابن عم     

 ). ونظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت.. (وعند أمحد قوله) احلديث..                                    ًيتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا 

 ). ٦١ حديث ١(فتح الباري ) ٤(



  املعلم األول 

١١٢ 

وطريق .           ً                                                                                ملادته شرحا ، فإنه ال يتبني له ما إذا كانوا قد فهموا منه مادته كما ينبغي أم ال                 
معرفة ذلك يكون بسؤاهلم عن بعض ما مت عرضه، وأفضل من ذلك أن يبتدئ الطالب                

طالب عن عقلها   والسؤال يوضح املعاين اليت قصر فهم ال      . بسؤال معلمه عما أشكل عليه    
وتدبرها، ويرسخ اإلجابة يف ذهن السائل لكونه هو الذي ابتدر السؤال، وهو مزيل                

 والعي  )٢( )١( } فإمنا شفاء العي السؤال    {: للجهل كما قال عليه الصالة والسالم     

ويف . كذا يف الصحاح  .  الضبط بكسر العني وتشديد الياء هو التحري يف الكالم وعدم         
النهاية ولسان العرب العي بكسر العني اجلهل، واملعىن أن اجلهل داء وشفاؤه السؤال               

 ومن أجل ذلك قلنا إنه يتوجه على املعلم أن حيث طالبه على طرح األسئلة                )٣(والتعلم  
 : وقد قال بذلك معلمنا األول صلوات اهللا وسالمه عليه إىل يوم الدين. عليه

فخرج ذات  .  حىت أحفوه باملسألة   أن الناس سألوا النيب      {عن أنس بن مالك     -١

 .)٥(احلديث  .. )٤( } ال تسألوين عن شيء إال بينته لكم. سلوين: (يوم فصعد املنرب فقال

سلوين فهابوه أن يسألوه، فجاء      { قال رسول اهللا    :  قال يرة   عن أيب هر   -٢

 . )٧() احلديث.. )٦( } ما اإلسالم. يا رسول اهللا: رجل فجلس عند ركبتيه فقال

                                                 

 ). ٣٣٦(أبو داود الطهارة ) ١(

 ). ٣٣٦-٣٢٥(وحسنه األلباين رقم .  يف سننههذا جزء من حديث رواه أبو داود) ٢(

 ). ٣٣٢ح (عون املعبود شرح سنن أيب داود ) ٣(

، )٣٠٥٦(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٣٥٩(، مسلم الفضائل    )٦٨٦٤(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة     ) ٤(
 ). ٣/١٧٧(أمحد 

 . يف كتاب الفضائل) ٢٣٥٩(رواه مسلم برقم ) ٥(

، ابن ماجه املقدمة     )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه      )١٠(، مسلم اإلميان    )٤٤٩٩(لقرآن  البخاري تفسري ا  ) ٦(
 ). ٢/٤٢٦(، أمحد )٦٤(

 . رواه مسلم يف كتاب اإلميان) ٧(



  املعلم األول 

١١٣ 

ما كان أحد من الناس يقول سلوين غري علي بن أيب           :  عن سعيد بن املسيب قال     -٣
 .)١(سلوين : أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول: وروينا عن احلسن.. طالب

أي أبا  :  قلت ،سلوين: إنا لعند ابن عباس يف بيته إذا قال       :  عن سعيد بن جبري قال     -٤
 . )٢() احلديث.. عباس جعلين اهللا فداك

               ً                  ، فإن يف هذا حثا  للطالب على        )سلوين(ب قول املعلم    ففي اآلثار املتقدمة استحبا   
                     ً                                                                     طرح السؤال، وفيه أيضا  جترئه للطالب اخلجول على سؤال معلمه، وفيه استفادة الغري من              

وينبغي أن  . السؤال املطروح، وفيه معرفة املعلم مقدار حتصيل طالبه للمادة املشروحة           
كون ذات فائدة، وليست من باب      يراعي املعلم يف أسئلة الطالب الصادرة منهم، أن ت         

التعجيز، أو السخرية أو التهكم، فإن هذه األسئلة وأمثاهلا تطرح يف األرض وال كرامة               
 . لصاحبها

 : اخلالصة

 . السؤال يزيل غشاوة اجلهل، ويصحح املعاين واألفكار

 : ابتدار املعلم طالبه وحثهم على طرح السؤال فيه فوائد منها

 . من حيث الفهم تقييم حال طالبه -أ 

 .  دفع الطالب اخلجول وجترئته على طرح السؤال-ب

 .  استفادة الطالب اآلخرين عند مساع اإلجابة-ت

 تقدمي املعلم لنفسه، ومراجعته لطريقة عرضه ملادته، عندما يتضح له من خالل              -ث
 . األسئلة، عدم فهمهم كما ينبغي

 .  وتوبيخ قائلهارد األسئلة التعجيزية، أو األسئلة الساخرة،) ٣(

                                                 

باب ابتداء العامل   : أورده ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، حيث بوب عليه وعلى غريه من اآلثار بقوله                ) ١(
 ). ١٠٥، ١٠٤املختصر ص. (ئدة وقوله سلوين وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهمجلساءه بالفا

. رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن ومسلم يف الفضائل وأمحد يف مسند األنصار والترمذي يف تفسري القرآن                ) ٢(
 ). سلوين: (وانفرد البخاري بذكر مبادرة ابن عباس بقوله



  املعلم األول 

١١٤ 

 تقدمي السائل من خالل سؤاله وإجابته مبا يناسب حاله 
                                                              ً                  يتلقى املعلمون واملربون، أسئلة كثرية من طالهبم وتالميذهم وجند أن كثريا  من               

والتحقيق أن  . املعلمني واملربني يقتصرون يف إجاباهتم على مراد السائل فقط ال يتعدونه           
ئل فقط ال ينبغي يف كل األحوال، بل قد يكون يف بعض            إن االقتصار على مراد السا    : يقال

األحيان ما يدعو املعلم إىل الزيادة على مراد السائل وتوضيح بعض املسائل اليت تتعلق                
بالسؤال، أو تقرير بعض املسائل املهمة واليت ميكن ربطها بالسؤال، وذلك األمر يشتد إذا              

  :وإليك التفاصيل. كان السائل يغلب عليه اجلهل

 :  معاملة السائل من جهة جهله-أ 

يا رسول اهللا، إنا    :  فقال سأل رجل رسول اهللا      {:  قال  عن أيب هريرة     -١

. نتوضأ من ماء البحر   نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإذا توضأنا به عطشنا، أف            
 .)٢( )١( }  هو الطهور ماؤه، احلل ميتتهفقال رسول اهللا 

 اشتباه األمر على السائل يف ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه            ملا عرف   : قال الرافعي 
وقال .. حكم مييته وقد يبتلى به راكب البحر فعقب اجلواب على سؤاله ببيان حكم امليتة             

                                                  ً                    اسن الفتوى أن جياء يف اجلواب بأكثر مما يسأل عنه تتميما  للفائدة            وذلك من حم  : ابن العريب 
وإفادة لعلم آخر غري مسئول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور احلاجة إىل احلكم كما هنا ألن                

(.                                                                             ً                من توقف يف طهورية ماء البحر فهو عن العلم حبل ميتته مع تقدم حترمي امليتة أشد توقفا                 

 يف بيان حكم جديد لذلك السائل، ألن من سأل          ل   وحنن هنا نلمس حكمة الرسو     )٣
عن طهورية ماء البحر وجهل حكمه، فلئن جيهل حكم ميتته من باب أوىل كما قاله ابن                 

                                                 

، )٣٨٦(، ابن ماجه الطهارة وسننها      )٨٣(، أبو داود الطهارة     )٣٣٢( املياه   ، النسائي )٦٩(الترمذي الطهارة   ) ١(
 ). ٧٢٩(، الدارمي الطهارة )٤٣(، مالك الطهارة )٢/٣٦١(أمحد 

رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين والنسائي يف املياه وأبو داود يف الطهارة وابن ماجه يف الطهارة وسننها                   ) ٢(
 . لدارمي يف الطهارة والترمذي يف الطهارةومالك يف الطهارة وا

 . ٥٢أبواب الطهارة باب ) شرح جامع الترمذي للمباركفوري(حتفة األحوذي ) ٣(



  املعلم األول 

١١٥ 

 . العريب

الً يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئاً        رأيت رج : (عن أيب جرير اهلجيمي قال     { -٢

عليك السالم يا رسول اهللا :  قلتهذا رسول اهللا    : من هذا؟ قالوا  : إال صدروا عنه قلت   
 قل السالم   )٢( )١( } ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم حتية امليت         : مرتني، قال 

بك ضر فدعوته   أنا رسول اهللا الذي إذا أصا     : أنت رسول اهللا؟ قال   : قال قلت . عليك
كشف عنك، وإن أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فالة                 

قال ال  . اعهد إيل : قال قلت . فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك    ) بأرض قفراء أو فالة   (
:                                           ً               ويف هذا احلديث يتبني لنا جهل ذلك السائل واضحا  بأمور         . )٣() احلديث..         ً تسنب أحدا  

يف :      ًثانيا . وهذا يدل على أنه ألول وهلة يرى الرسول         )         ً رأيت رجال   (:   ً         أوال  يف قوله  
ألهنا من األمور   . ، فإن حتية اإلسالم ال جيهلها أحد من الصحابة         )عليك السالم (قوله  

 جهله أراد أن    املتكررة اليت حتدث يف اليوم الواحد مرات عديدة، فلما رأي الرسول             
ال تقل عليك السالم،     {:  إىل تصحيح خطئه بقوله                                     ً     يدله على خالقه ويعلمه، فأرشده أوال      

 مث بني له أن كشف الضر، واالستغاثة كلها ال           )٤( } فإن عليك السالم حتية امليت    

                                                 

 ). ٣/٤٨٣(، أمحد )٤٠٨٤(، أبو داود اللباس )٢٧٢١(الترمذي االستئذان واآلداب ) ١(

الم كما يفعله كثري من العامة، وقد ثبت        هذا يوهم أن السنة يف حتية امليت أن يقال له عليك الس           : قال اخلطايب ) ٢(
عن النيب أنه دخل املقربة فقال السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني، فقدم الدعاء على اسم املدعو له كهو يف                     
حتية األحياء، وإمنا كان ذلك القول منه إشارة إىل ما جرت به العادة منهم يف حتية األموات إذا كانوا يقدمون                     

عليك سالم اهللا قيس بن عاصم ورمحته إن        : لدعاء وهو مذكور يف أشعارهم كقول الشاعر      اسم امليت على ا   
. عون املعبود . (عليك سالم من أمري وباركت يد اهللا يف ذلك األدمي املمزق          : وكقول الشماخ . شاء أن يترمحا  

 ). ٩٣ /١١باب ما جاء يف إسبال اإلزار . كتاب اللباس. شرح سنن أيب داود

حسن صحيح، وأبو داود يف كتاب      :  يف مسند املكيني، والترمذي يف كتاب االستئذان واألدب وقال         رواه أمحد ) ٣(
 . اللباس وقال األلباين صحيح

 ). ٣/٤٨٣(، أمحد )٤٠٨٤(، أبو داود اللباس )٢٧٢١(الترمذي االستئذان واآلداب ) ٤(



  املعلم األول 

١١٦ 

قه الذي ميلك   ويف احلديث لفتة كرمية للمسلم حيث دل األعرايب على خال         . تصرف إال هللا  
 ورغبه يف اللجوء إليه وطلب العون منه         وحده الضر والنفع، وربطه به وحده دونه         

 .)١(واالستغاثة به يف امللمات 

 :  معاملة السائل من جهة ما هو أنفع له-ب 

يا رسول اهللا، ما يلبس     : أن رجالً قال   { عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما          -١

 ال يلبس القمص وال العمائم وال السراويالت وال         احملرم من الثياب؟ قال رسول اهللا       
قال العلماء هذا من بديع الكالم      :  قال النووي  )٣() احلديث.. )٢( } الربانس وال اخلفاف  

صل التصريح به، وأما امللبوس اجلائز فغري منحصر         وجزله ألن ما ال يلبس منحصر فح       
يستفاد منه أن املعترب يف     : وقال ابن دقيق العيد   .. ال يلبسك كذا أي ويلبس ما سواه      : فقال

  )٤(. اجلواب ما حيصل منه املقصود كيف كان ولو بتغيري أو زيادة وال تشترط املطابقة

š * {؟ فأنزل اهللا    سألوا النيب عن األهلة مل جعلت     :  عن قتادة قال   -٢ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã 

Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 3 { )فجعلها لصوم املسلمني وإفطارهم      )٥ 

وأخرج ابن  :  وصدر احلديث بقوله   )٦(. وملناسكهم وحجهم وعدد نسائهم وحمل دينهم     
 . احلديث. عبد محيد وابن جرير عن قتادة

                                                 

 )). ٤٢٠/  ٢(ص) ٢(   ً                    نقال  من زاد املعاد حاشية .. (من قوله، ويف احلديث لفتة كرمية) ١(

، أبو  )٢٦٧٤(، النسائي مناسك احلج     )٨٣٣(، الترمذي احلج    )١١٧٧(، مسلم احلج    )١٤٦٨(البخاري احلج   ) ٢(
، الدارمي املناسك   )٧١٦(، مالك احلج    )٢/١١٩(، أمحد   )٢٩٢٩(، ابن ماجه املناسك     )١٨٢٣(داود املناسك   

)١٧٩٨ .( 

 وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة والنسائي يف مناسك احلج           رواه البخاري يف كتاب احلج ومسلم يف احلج       ) ٣(
 . والترمذي يف احلج وأبو داود يف املناسك وابن ماجه يف املناسك ومالك يف احلج والدارمي يف املناسك

 ). ١٥٤٢حديث رقم (فتح الباري ) ٤(

 . ١٨٩: سورة البقرة آية) ٥(

 ). ٢٠٨(فتح القدير الشوكاين ) ٦(



  املعلم األول 

١١٧ 

                            ً                                           فسألوه عن سبب ظهور اهلالل خفيا  مث ال يزال يتزايد فيه النور على             : يقول ابن القيم  
التدريج حىت يكمل مث يأخذ يف النقصان، فأجاهبم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت                

 معاشهم ومواقيت أكرب عباداهتم وهو احلج، وإن        الناس اليت هبا متام مصاحلهم يف أحوال      
كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا مبا هو أنفع هلم مما سألوا عنه وإن كانوا سألوا عن                  

 .)١(.. حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عني ما سألوا عنه

 : اخلالصة

:  األويل تقدمي حال السائل، وبيان ما قد حيتاجه السائل، ففي املثال األول من الفقرة             
               ً                                                                     كان السائل جاهال  حبكم معني وهو قد خيفي على بعض دون بعض ولذلك أجابه الرسول               

               على سؤاله وأردفه حبكم آخر جيهله السائل وهو متعلق بالسؤال نفسه، فمن جهل 
كان سؤال  : وىف املثال الثاين من الفقرة الثانية     . فتأمله. احلكم األول فال بد أن جيهل اآلخر      

 على جهله الشديد بأمور اإلسالم حيث أخطأ يف السالم وهو أمر ال يكاد              الصحايب يدل 
 حبسب حاله، حيث أجاب على      خيطئه أحد لشيوعه بني الناس، ولذا عامله الرسول          

 . سؤاله مث علمه ودل على خالقه

قد تكون إجابة السائل خبالف السؤال ولكنها أنفع له ففي املثال األول من الفقرة               
 إىل   السؤال عن جنس ما يلبس وهو كثري صعب احلصر، فأرشده النيب              كان: الثانية

فيه سؤاهلم عن طبيعة    : ويف املثال الثاين من الفقرة الثانية     . ماال يلبس وهو قليل حمصور    
 . اهلالل وخلقته، فأجاهبم مبا هو أنفع هلم من احلكمة العظيمة يف إجياده

 . ني، وإمنا هي أمور يقدرها املعلمون                     ً                  ليس ذلك التقدمي مضطردا  يف كل أحوال السائل

االستفادة من أسئلة الطالب يف ترسيخ معاين معينة، أو بيان أحكام جديدة، وغري               
 . ذلك

 التعليق على إجابة املتعلم 

                                                 

 ). للمفيت العدول عن السؤال مبا هو أنفع: (، وقد بوب عليه ابن القيم بقوله)١٢١/  ٤(ملوقعني أعالم ا) ١(



  املعلم األول 

١١٨ 

حيتاج املعلم إىل التعليق على إجابة الطالب بعد توجيه السؤال إليه، وذلك ألن الطالب              
              ً                                 أدىل هبا، وأيضا  فإن الطالب اآلخرين الذي يستمعون  قد يكون غري متأكد من اإلجابة اليت      

وعلى . إىل إجابة الطالب يف شوق ملعرفة ما إذا كانت إجابة الطالب صحيحة أم غري ذلك              
املعلم أن يعلق على إجابة كل طالب فيستفيد الطالب من تصويب املعلم له، ويستفيد                

 . الطالب اآلخرون مبعرفة صحة اجلواب من عدمه

        ً                                                                 علم أيضا  أن يتحرى الدقة يف التصويب والتخطئة، وأال يسارع بتخطئة             وعلى امل 
           ً                                                                            الطالب كليا  إن كان يف إجابته شيء من الصحة، بل عليه أن يشيد بالصحيح ويوضح                
                                                                  ً                               اخلطأ ويبينه، وينبغي على املعلم أن خيتار ألفاظ التخطئة فال تكون ألفاظا  قاسية أو عبارات               

                                             ً             نعه من اإلقدام على اإلجابة على أسئلة املعلم خوفا  من          ساخرة فتصيب الطالب بإحباط ومت    
لسان املعلم السليط وعباراته القاسية، بل تكون العبارة خمطئة للجواب ولكن يف قالب               

 : وإليك بيان ذلك. تشجيعي



  املعلم األول 

١١٩ 

 فذكر  -إين أرى الليلة    :  فقال أن رجالً أتى رسول اهللا       {  عن أيب هريرة     -١

أقسمت : فقال) أصبت بعضاً، وأخطأت بعضاً    ( فقال النيب    -رؤيا، فعربها أبو بكر     
 )١( } ال تقسم  (عليك يا رسول اهللا بأيب أنت لتحدثين، ما الذي أخطأت، فقال النيب             

 على تعبري أيب بكر للرؤيا، وأخربه بأن بعضها           وهنا يتبني لنا جبالء تعليق النيب     . )٢(
صحيح وبعضها خطأ وهذا عني اإلنصاف أن تذكر ما يف اإلجابة من صحة أو خطأ، مث                 

 اخلطأ ومل   إن على املعلم أن يبني اخلطأ ويوضحه، ويف املثال السابق مل يذكر النيب                
 ولكن غرضنا هنا هو     )٣(يوضحه ملا يترتب على ذكره من مفاسد كان األوىل ترك تعبريه            

 . بيان تقييم اإلجابة يف حالة الصحة أو اخلطأ، أو بينهما

 سورة فبينما أنا يف املسجد إذ       أقرأين رسول اهللا    : عن أيب بن كعب قال     { -٢

 رسول اهللا   : خبالف قراءيت، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ فقال       مسعت رجالً يقرأها    
يا رسول اهللا إن هذا قد خالف       :  فأتيناه فقلت  ال تفارقين حىت آيت رسول اهللا       : فقلت

أحسنت، فقال  : اقرأ يا أيب، فقرأت، فقال    : قراءيت يف هذه السورة اليت علمتين، قال       
يا أيب إنه أنزل على سبعة      : سنت، مث قال  أح: اقرأ فقرأ خبالف قراءيت، فقال له     : لآلخر

. )١( )٤( } فما اختلج يف صدري شيء من القرآن بعد       : أحرف، كلها شاف، كاف، قال    

                                                 

، ابن ماجه تعبري الرؤيا     )٣٢٦٨(، أبو داود األميان والنذور       )٢٢٩٣(، الترمذي الرؤيا     )٢٢٦٩(مسلم الرؤيا   ) ١(
)٣٩١٨ .( 

مذي يف الرؤيا وابن ماجه يف تعبري الرؤيا وأبو داود يف           رواه البخاري يف كتاب التعبري ومسلم يف الرؤيا والتر        ) ٢(
فراجعه ففيه  .                            ً                                       واحلديث عند أيب داود خمتصر جدا ، وجتده عند من ذكرنا بأمت منه            . األميان والنذور واللفظ له   

 . فوائد

 . انظر ما ذكره الشراح يف املصادر السابقة حول هذا احلديث) ٣(

٥/١٢٧(أمحد  ) ١٤٧٧(أبو داود الصالة    ) ٩٤٠(، النسائي االفتتاح    )٨٢٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ٤(
 .( 



  املعلم األول 

١٢٠ 

 أحسنت لكل منهما ألن     وهنا كان التعليق على قراءة أيب والصحايب اآلخر بقوله           
 لكلمة  الصحابيني كليهما قد قرأ قراءة صحيحة، استوجبت التصحيح، ولو بعبارة مغايرة          

 .  بل يكفي أي عبارة تدل على املقصود)٢(الصحة 

 : اخلالصة

التعليق على إجابة املتعلم، تفيد اجمليب يف تصحيح إجابته، وتفيد الطالب اآلخرين يف             
 . قبول اإلجابة أو رفضها

.                                                  ً                           قد تكون اإلجابة صحيحة، وقد تكون اإلجابة صحيحة جزئيا ، وقد تكون خطأ             
 . من عبارات التعليقولكل إجابة ما يناسبها 

 . اإلجابة اخلاطئة يراعى فيها نفسية الطالب وروحه املعنوية

بل أي عبارة تدل على املقصود       ) صحيح، خطأ (ال يلزم أن يتقيد املعلم بلفظ        
 ). وحنوه.. كأحسنت، جيد، ممتاز، حتتاج العبارة إىل تصحيح أكثر، اجلواب غري مكتمل(

 جزء من العلم قول املعلم ال أدري ملا ال يدري 
. لقد عاب اهللا على الذين يتكلمون بغري علم، وذمهم يف كتابه، وعلى لسان رسوله                 

وقول املرء ال أعلم أو ال      . وذلك ألن القائل بال علم، يضل وال يهدي، ويفسد وال يصلح          
 .                                 ً         ً                                 أدري ملا ال يعلم وال يدري، ليس عيبا ، وال نقصا  يف علمه وقدره، بل هو من متام العلم

tΠöθ * {: وملا سأل اهللا رسله يوم القيامة بقوله       tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ ß™ ”9$# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_ é& ( 
(#θ ä9$ s% Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹äó ø9$# ∩⊇⊃∪ { )قالوا ال  (أي ماذا أجابتكم به أممكم؟       )٣

                                                                                                                                            

رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وأمحد يف مسند األنصار وأبو داود يف الصالة والنسائي يف كتاب                    ) ١(
 . واللفظ له) ٢٨٧، ٢٨٦/  ٨يف التمهيد (االفتتاح وابن عبد الرب 

 . ، مما يدل على أن قوله أحسنت يقتضي التصحيح والتصويب)أصبتما: (هوعند أمحد يف مسند األنصار بقول) ٢(

 . ١٠٩: سورة املائدة آية) ٣(



  املعلم األول 

١٢١ 

y7 {وإمنا العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا         ) علم ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹äó ø9$# ∩⊇⊃∪ { )أي تعلم   )١ 

 .)٢(األمور الغائبة واحلاضرة 

=¯zΝ {ل اهللا مالئكته بقوله     وملا سأ  tæuρ tΠyŠ# u u!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. §ΝèO öΝåκyÎ ztä ’ n?tã Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tΑ$ s)sù 

’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρr& Ï!$ yϑ ó™ r'Î/ ÏIω àσ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& ãΛ Î= yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø:  .  املالئكة من رد علم اجملهول إىل عامله)٤(فلم تستح  )٣( } ∪⊅⊃∩ #$

والبشر، .                                                     ً                        والعلم ساحل ال حبر له، وال حييط به إال من وسع كل شيء علما  جل جالله                
. )٥( } ∪∋∇∩ %tΒuρ ΟçFÏ?ρé& zÏiΒ ÉΟù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠÎ=s$! {: م يف العلم قليلة، قال تعاىل     كل البشر بضاعته  

 . وإذا كان األمر كذلك فال حياء وال عيب أن يقول املعلم أو غريه ال أدري

 فإذا مل يكن إىل اإلحاطة بالعلم سبيل، فال عار أن جيهل             )٦( يف أدبه    يقول املاوردي 
. بعضه، وإذا مل يكن يف جهل بعضه عار، مل يقبح به أن يقول ال أعلم فيما ليس يعلم                   

والطالب . وإمنا القبح كل القبح، أن يوهم ويدلس على الناس بكالم خاطئ مغلوط           . أهـ
ت خاطئة لينجو من موقف معني، إال أهنم         وإن دلس عليهم معلمهم بإعطائهم معلوما      

                       ً       ً                                                       سوف يكتشفون ذلك إن عاجال  أو آجال ، ومن مث هتتز صورته لديهم، وال يثقون بعدها                
 . باملعلومات واملواد اليت يطرحها عليهم

                                                 

 . ١٠٩: سورة املائدة آية) ١(

 ). ٣٦٠/  ٢. (الشيخ عبد الرمحن بن سعدي. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٢(

 . ٣٢، ٣١: سورة البقرة آية) ٣(

قد استحيينا  : فقال له أصحابه  .            ً                                             ة فقال كالما  فيه أين ال أحسن اإلجابة عن هذه املسألة          سئل الشعيب عن مسأل   ) ٤(
خمتصر جامع  ). (ال علم لنا إال ما علمتنا     : (لكن املالئكة املقربني مل تستح حني قالت      : فقال. لك مما رأينا منك   
 ). ٢٢١البن عبد الرب ص. بيان العلم وفضله

 . ٨٥: سورة اإلسراء آية) ٥(

 . ١٢٣ أدب الدين والدنيا ص)٦(



  املعلم األول 

١٢٢ 

 كان يقول ملا ال يدري، ال أدري حىت يأتيه الوحي بذلك، ومل مينعه              واملعلم األول   
 . ، فتأمل ذلك وتدبره، يهون عليك الكثري!اسد أو منافقأن يقول تلك املقالة قول ح

ال ختريوين على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق،            {  قال   -١

ن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن       أكان فيم : فإذا موسى باطش جبانب العرش، فال أدري      
 .)٢( )١( } استثىن اهللا

يا رسول اهللا أي البقاع     :  فقال جاء رجل إىل النيب      {:  عن ابن عمر قال    -٢

فأتاه جربيل  . قال سل ربك  . ال أدري : أي البقاع شر؟ قال   : فقال. ال أدري : خري؟ قال 
 ال : أي البقاع شر؟ قال   : ال أدري، قال  : يا جربيل أي البقاع خري؟ قال     :  فقال

ما :  وقال سل ربك فانتفض جربيل انتفاضة كاد يصعق منها حممد           : فقال. أدري
ال أدري  :  جلربيل سألك حممد أي البقاع خري؟ فقلت        أسأله عن شيء، فقال اهللا      

فأخربه أن خري البقاع املساجد، وشر البقاع       . ال أدري :  البقاع شر؟ فقلت   وسألك أي 
 .)٣( } األسواق

 فهذا أبو بكر     فقد ضربوا أروع األمثلة يف التأسي مبعلمهم         أما تالمذة حممد    
. أي مساء تظلين؟ وأي أرض تقلين؟ إذا قلت يف كتاب اهللا بغري علم             :  يقول الصديق  

قال اهللا تبارك   . اهللا أعلم : ن من العلم أن تقول ملا ال تعلم       إ:  يقول وهذا ابن سعود    

                                                 

، أبو داود   )٣٢٤٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٣٧٣(، مسلم الفضائل    )٣٢٢٧(البخاري أحاديث األنبياء    ) ١(
 ). ٢/٢٦٤(، أمحد )٤٦٧١(السنة 

جزء من حديث رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ومسلم يف الفضائل وأمحد يف باقي مسند املكثرين                  ) ٢(
 . يف تفسري القرآن وأبو داود يف السنةالترمذي 

، وقال حمقق   )٥٠/  ٢. (جامع بيان العلم وفضله   (ذكره ابن عبد الرب يف      .. قال حمقق خمتصر جامع بيان العلم     ) ٣(
أخرجه أمحد وأبو يعلى والبزار واحلاكم وصححه       :                     ً                                   إحياء علوم الدين نقال  عن كتاب ختريج أحاديث اإلحياء        

 . ٣٢٧١وهو حسن ذكره األلباين يف الصحيحة : مث قال. وهو من حديث ابن عمر



  املعلم األول 
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≅ } öوتعاىل لنبيه    è% !$ tΒ ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ 9ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ tÏÏk= s3tG çRùQ$# ∩∇∉∪ { )وهذا  )١ ،

ما : إنه خرج عليهم وهو يقول    :  يقول فيما يرويه عنه الشعيب      علي بن أيب طالب   
وهذا . اهللا أعلم : أن تقول للشيء ال تعلمه    : وما ذلك؟ قال  : فقيل له ! أبردها على الكبد؟  

ال يعلم  : أنه سئل عما ال يعلم فقال     : ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول فيما يرويه عنه نافع         
 ذكر أقاويل الصحابة والسلف يطول، وفيما ذكر         والكالم يف . )٢(فقال ال علم يل به      

 . يكفي ويشفي

 : قال الراجز: قال الراجز

                              يكــن عــندك عــلم مــنه      ومل
ــلم     ــأهل الع ــزر ب ــأ م                                   إن اخلط
ــرب    ــنه خ ــأل ع ــا تس ــا يل مب                                 م

   )٣ (         احلكمــا                       كــذاك مازالــت تقــول 

 
 
 

ــإن ــنه      ف ــئلت ع ــا س ــت م                            جهل
ــم     ــري فه ــيه بغ ــل ف ــال تق                                 ف
                                وقـــل إذا أعـــياك ذاك األمـــر 

                        ذاك شــطر العــلم عــند العــلما   فــ
 : اخلالصة

 .                         ً                            القائل بال علم مذموم أبدا  يف كتاب اهللا، وعلى لسان رسوله 

 . القائل بال علم، يفسد وال يصلح

 .                    ً        ً           عدم املعرفة ليس عيبا  وال نقصا  يف حق املعلم

         ً      ً                                  ليس سببا  مقنعا  يف مترير املعلومات اخلاطئة على       ) ال أدري (احلياء واخلجل من قول     
 . الطالب

 . جيب على املعلم أن يغرس هذا املبدأ يف نفوس طالبه، ويؤكد عليه

                                                 

 . ٨٦: سورة ص آية) ١(

 . ٢٢٣/  ٢٢١النقول السابقة اليت عن الصحابة مأخوذة من خمتصر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ص) ٢(

 . ٢٢٤خمتصر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ص) ٣(
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  )١(. بل قال عنه أبو الدرداء أنه نصف العلم. جزء من العلم. قول ال أعلم

                                                 

 . ٢٢٥بن عبد الرب صخمتصر جامع بيان العلم وفضله ال) ١(
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 خامتة 

 ... وبعد

 يف التربية والتعليم، وما تركت أكثر                         ً                          فإن ما طالعته آنفا ، جزء يسري من سريته         .. 
 مهدت السبيل لك، ودللتك على ينبوع ال ينضب، وهنر ال يدرى            مما ذكرت، وحسيب أين   

أوله من آخره، فشمر عن ساعد اجلد واسنت مبن أمرنا باالستنان به، فهو لعمر اهللا األسوة                
وإنه ملن املؤسف أن يعدل معلمونا عن سنة نبيهم ويطلبوا غريها            . احلسنة والسراج املنري  

 من اآلثار النبوية خلرجنا بكم هائل من الفوائد                         ً  ولو تقصينا كثريا   . وهي دوهنا مبراحل  
 . التربوية والتعليمية، ولكن نشكو إىل اهللا ضعف مهتنا وقلة علمنا

                      ً                                                 إن األمة تعلق عليك آماال  كبرية، ألهنا قدمت لك أغلى ما متلك، قدمت             .. أخي املعلم 
اؤمتنت عليه،  لك مثرة فؤادها، وفلذة كبدها، فماذا ستفعل فيها، هل سترعاها وتؤدي ما             

 أم ماذا؟ 

 يغين عن كثري من     )١( } كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته      { ولعل قوله   

أال فاتقوا اهللا يف أوالد املسلمني وال تغشوهم، وعلموهم العلم واألدب، وقدموا            .. الكالم
 .  فهم عماد املستقبل وعليهم تقوم األمةهلم النصيحة وال تبخلوا عنهم بشيء

                                                      ُ     ً            وصلى اهللا وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثريا             .. واهللا أعلم 
 . إىل يوم الدين، واحلمد هللا رب العاملني يف األوىل واآلخرة

                                                 

، أبو داود اخلراج واإلمارة     )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد    )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة    )٨٥٣(البخاري اجلمعة   ) ١(
 ). ٢/١٢١(، أمحد )٢٩٢٨(والفيء 



  املعلم األول 

١٢٦ 

 

 تافهرس اآلي
 ٣٨..........................................................................أخرج منها ماءها ومرعاها

 ٣٨..............................................................أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت
 ٨٧، ٨٦.................أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها

 ٣٨..............................................................................أمل جنعل األرض مهادا
 ١٣................................إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء

 ٩٠............................................................................احلمد هللا رب العاملني
 ٣١............................الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس

 ٥٧......................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
 ٨٧، ٨٦.................تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون

 ٣٨.................................نه احلق أوملسنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أ
 ٣٦، ٣٥، ١٧...........فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

 ١٣..............................فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل
 ١٠...............................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

 ٨٤.........................................ل بعري وأنا به زعيمقالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به مح
 ١٢٣...............................................قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني

 ١٢، ١١، ١٠.............................................كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون
 ١٧......................لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني

 ٣...........................خرلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآل
 ٣٩.........................................................................وإىل اجلبال كيف نصبت
 ٣٨.........................................................................وإىل السماء كيف رفعت

 ٢٤.............................واوإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذ
 ٩٧........................وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 ١٨، ١٧.....................................................................وإنك لعلى خلق عظيم
 ٣٨...........................................................................واألرض بعد ذلك دحاها

 ٣٨.....................................................................................واجلبال أرساها
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 ٣٨......................................................................................واجلبال أوتادا
 ١٢١.............................وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء
 ١٤، ١٣............................وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا

 ٨٧.........................ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار
 ٣٨، ٣٧....................ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت

 ١٢١................................ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال
 ٨٩.................................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

 ١٤.............................لى أنفسكمياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو ع
 ١٤، ١٣..............................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم

 ٣٣..............................ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم
 ١٠.........................................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون

 ٢٠............................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم
 ١١٦..........................يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا

 ١٢١، ١٢٠.......................يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت
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 فهرس األحاديث
 ٨٩................. قال  كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا فلم أجبه،١أبو سعيد املعلي 

 ٥٢........................ا له أن جيلس فليجلس، مث إذاإذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن بد
 ٥٤...................................................................إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه

 ٥١.......................إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو
 ٩٩.................إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه، فإن يف إحدى جناحيه

 ١٠١.....................................................أرأيت لو وضعها يف غري حلها أمل يكن يأمث
 ١٠٦............ن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلةأربع من ك

 ٤٧.................................................................................أعتقها فإهنا مؤمنة
 ١٠٣....................... الكبائر  ثالثا  ؟ قالوا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراكأال أنبئكم بأكرب

 ١٠٧.......................أال أنبئكم بأكرب الكبائر ورد يف بعض الروايات أنه قال ذلك ثالثا  الفتح
 ٣٦...........................نيان عنها ولكن اهللا جعلها رمحة ألميت، فمن استشارأما إن اهللا ورسوله لغ

 ٩٥...................أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة، وأشار بيده إىل األنف، واليدين
 ٢١...................................إن األمة من إماء املدينة لتأخذ بيد النيب فتنطلق به حيث شاءت
 ١٩..................................إن الرجل ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل، وصائم النهار

 ٩٣.....................أن الرسول أمر أصحابه، أن ملن مل يسق اهلدي أن حيل من إحرامه بعد طوافه
 ٤٢..................................إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه

 ٧.......................يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق ويتحىإن الصدق 
 ٣٤..............................................إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة

 ٢٠.............إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد
 ٣.....................إن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت
 ٦٥....................إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلساهنا

 ٤٣..................................................................إن اللهيحب الرفق يف األمر كله
 ١١٢.....................أن الناس سألوا النيب حىت أحفوه باملسألة فخرج ذات يوم فصعد املنرب فقال
 ١٠٧........................أن الناس قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اهللا

 ١٠٨، ١٠٤...........أن النيب  ومعاذ رديفه على الرحل  فقال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول
 ٧٠.................................................ملنرب وجلسنا حولهإن النيب جلس ذات يوم على ا

 ٧٥...................أن النيب دخل املسجد فدخل رجل فصلى، مث جاء فسلم على النيب فرد النيب
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 ٧٣....................أن النيب رأى خنامة يف القبلة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه، فقام فحكه
 ٩٥......................أن النيب سئل يف حجته فقال ذحبت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال وال حرج

 ٦٠...............الوداع استنصت الناس أي اطلب منهم اإلنصات ليسمعواإن النيب قال له يف حجة 
 ٨٣......................أن امرأة جاءت إىل النيب فقالت إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج،

 ٨٥...................أن خباباجاء إىل رسول اهللا يشكو أذى قريش وكان ذلك يف أول الدعوة مبكة
 ٨٢......................ك منأن رجال أتى النيب فقال يا رسول اهللا ولد يل غالم أسود، فقال هل ل

 ١١٩......................أن رجال أتى رسول اهللا فقال إين أرى الليلة  فذكر رؤيا، فعربها أبو بكر
 ٢٧................أن رجال استحمل أي طلب منه أن حيمله على دابة رسول اهللا فقال  إين حاملك
 ٧٦..................أن رجال سأل النيب عن وقت صالة الفجر، فقال صلها معنا غدا، فصالها النيب

 ١١٦.........................يلبس احملرم من الثياب ؟ قال رسول اهللاأن رجال قال يا رسول اهللا، ما 
 ٢١......................أن رجال كلم رسول اهللا يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال النيب  هون عليك
 ٢٧.........................أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا وكان يهدي إىل النيب هدية من
 ٩٣........................أن رسول اهللا ذكر يوم اجلمعة فقال  فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو

 ٨١.............................. شابا أتى النيب فقال يارسول اهللا ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليهإن
 ١٤.........................إن قريش أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها
 ٨٨.............................إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله، إال

 ٦٥........................ أحاسنكم أخالقا وإنإن من أحبكم إيل، وأقربكم مين جملسا يوم القيامة،
 ٤٧......................أن نفرا من أصحاب النيب سألوا أزواج النيب عن عمله يف السر ؟ فقال بعضهم

 ٢٤، ٢٣.....................................................................أنتم أعلم بأمور دنياكم
 ٦، ٣............................................................................إمنا األعمال بالنيات

 ٦١.....................................................................................أيها الناس إيل
 ٩٠................احشدوا  أي اجتمعوا  فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن  فحشد من حشد مث خرج

 ٩٢...........................................................احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن
 ٤٨..........................استعمل النيب رجال من بين أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم

 ٤٠....................الدين النصيحة  قلنا ملن ؟ قال  هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
 ٤٤...................................................بأيب هو وأمي فلم يسب ومل يؤنب ومل يضرب

 ٣٣.....................................................أخاه املسلمحبسب امرىء من الشر، أن حيقر 
 ٦٧.........................بينما النيب يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب فقال مىت الساعة ؟ فمضى
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 ٧٤...............................................................................مث أخذ طرف ردائه
 ١٢٢...................جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهللا أي البقاع خري ؟ قال ال أدري فقال
 ١٠١........................جاء رجل من بين فزارة إىل النيب فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال

 ٦٩...........والنيب خيطب الناس يوم اجلمعة فقال أصليت يافالن ؟ قال ال قال قم فاركعجاء رجل 
 ٧١..............................................................................حىت رؤي يف وجهه
 ٧٤.............................................................................خذوا عين مناسككم
 ٦٢............................................................................خذوا عين، خذوا عين

 ٦١..................خذوا عين، خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال إشارة إىل قوله تعاىل  فأمسكوهن
 ٩٧...............وخط خططا صغارا إىلخط النيب خطا مربعا، وخط خطا يف الوسط خارجا منه، 

 ٩٧........................خط رسول اهللا خطا بيده مث قال  هذا سبيل اهللا مستقيما  وخط عن ميينه
 ٩٤.........................خطب النيب بالناس يف منرة يوم عرفة، حيث بني هلم يف هذه اخلطبة أمورا

 ٢٢............................................دخل رسول اهللا يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا
 ١١٤..................ب البحر وحنمل معنا القليلسأل رجل رسول اهللا فقال يا رسول اهللا، إنا نرك

 ٦...........جلسئل عن الرجل يعمل العمل هللا من اخلري حيمده الناس عليه فقال  تلك عا
 ٣٣..................................................................سباب املسلم فسوق وقتاله كفر

 ١٠٥.........................سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، اإلمام العادل، وشاب نشأ
 ١١٢........سلوين فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول اهللا ما اإلسالم

 ٧٣...........................سهل بن سعد  وفيه صالة النيب على املنرب  قال  مث رأيت رسول اهللا صلى
 ٦١...................صعد النيب املنرب وكان آخر جملس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب

 ٩٥............معهم فصل وال تقل أين قد صليت فال أصليصل الصالة لوقتها فإن أدركت الصالة 
 ٨٨................ضرب اهللا مثال صراطا مستقيما وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة

 ٥٥................................................علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب هلم
 ٦٨....................عن أيب بكرةعن النيب قال  أي شهر هذا ؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم فسكت حىت
 ١١٩...................عن أيب بن كعب قال أقرأين رسول اهللا سورة فبينما أنا يف املسجد إذ مسعت
 ٥٦.....................عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا  يا أبا املنذر  أتدري أي آية من كتاب
 ١١٥...................عن أيب جرير اهلجيمي قال  رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا

 ٢٣.........................ة، وهم يأبرون النخل يقولونعن أيب رافع بن خديج قال قدم النيب املدين
 ٧٧.......................عن أيب سعيد اخلدريقال إن رسول اهللا جلس على املنرب فقال عبد خريه اهللا



  املعلم األول 

١٣١ 

 ٣٠..................عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول اهللا عليه رداء جنراين غليظ شديد
 ٩٠...................عن أنس قال كنا جلوسا مع رسول اهللا فقال  يطلع عليكم اآلن رجل من أهل

 ٤٣........................ما حنن يف املسجد مع رسول اهللا إذ جاء أعرايب، فقام يبولعن أنسقال بين
 ٥٦......................عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب دخل اخلالء فوضعت له وضوءا قال

 ١٠٩.............عن ابن عمرعن النيب قال  إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم،
 ١٥...........أمي عمرة بنت رواحةعن النعمان بن بشري قال تصدق علي أيب ببعض ماله فقالت 

 ٧٨.....................عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  سألت النيب عن اجلدر أمن البيت هو ؟ قال
 ٦٦..........................عن عبد اهللا بن عمرو قال ختلف عنا النيب يف سفرة سافرناها، فأدركنا وقد

 ٣٠......................عن عبد اهللا بن مسعود قال قسم رسول اهللا قسما فقال رجل إهنا لقسمة ما
 ١١١..................... عمر إىل املدينة فلم أمسعه حيدث عن رسول اهللاعن جماهد قال صحبت ابن

 ٤٦...................عن معاوية بن احلكم السلمي قال ملا قدمت على رسول اهللا، علمت أمورا من
 ١١٢.........................................................................فإمنا شفاء العي السؤال

 ١٠٠.................................................................فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا
 ٧١..........................................................................فتغيظ على أهل املسجد

 ٦١.........................................................................................فثابوا إليه
 ٤٧، ٤٦............................................................................فعظم ذلك علي

 ٧١..........................................................................فغضب حىت امحر وجهه
 ٤٤.....................................فقام النيب إيل بأيب هو وأمي فلم يسب ومل يؤنب ومل يضرب

 ١٥.........................................................فال تشهدين إذا فإين ال أشهد على جور
 ٣٩.................................................................................فمن أعدى األول
 ٦٦................................................................................فنادى بأعلى صوته

 ١١٠......................................................................فوقع الناس يف شجر البوادي
 ١٠٧....................يف خطبة النيب مبىن يف حجة الوداع أنه قال أي يوم هذا ؟ فسكتنا حىت ظننا
 ٧٠.....................قالت عائشة  رضي اهللا عنها  دخل علي رسول اهللا ويف البيت قرام فيه صور

 ٢٧...............................قالوا يا رسول اهللا  إنك تداعبنا قال  نعم، غري أين ال أقول إال حقا
 ١٠٣.......................قصة أسامة بن زيد بن حارثة مع النيب عندما قتل الذي قال ال إله إال اهللا
 ١٠...........................قوموا فاحنروا، مث احلقوا  فواهللا ما قام منهم رجل واحد حىت قال ذلك
 ١٠٢.......................كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم



  املعلم األول 

١٣٢ 

 ٦٦.........................................كان النيب إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته
 ١٨..............................................................................قرآنكان خلقه ال

 ٥٥..........................ا من بين العباس مث يقولكان رسول اهللا يصف عبد اهللا وعبيد اهللا وكثري
 ١٠٢.....................................................كان رسول اهللا يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه

 ١٢٥..........................................................كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 ٩٢........................................ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد

 ١٢٢.................ال ختريوين على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى
 ٥١............................وا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال أدلكم علىال تدخلوا اجلنة حىت تؤمن

 ١١٥.............................................ال تقل عليك السالم، فإن عليك السالم حتية امليت
 ٣٩..........................ال عدوى وال صفر وال هامة  فقال أعرايب يا رسول اهللا، فما بال اإلبل

 ٤٢، ٤١...........................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
 ٣٤......................، كان يقول ألحدنا عند املعتبةمل يكن رسول اهللا فاحشا وال لعانا وال سبابا
 ١٥.......................................................لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

 ٢١......................لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت
 ٧٦...............................................................................ليس اخلرب كاملعاينة

 ٢٩................. والصرعة بضم الصاد٤٢يف رياض الصاحلني صليس الشديد بالصرعة قال النووي 
 ٣٤.......................................ليس املؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيء

 ٤٨......................................................................................ما بال أقوام
 ٤٩..............................................................................ما بال العامل نبعثه

 ٢١....................ما بعث اهللا نبيا إال رعى الغنم  قال أصحابه وأنت ؟ فقال  نعم كنت أرعاها
 ٧٢........................................ما حجبين النيب منذ أسلمت وال رآين إال تبسم يف وجهي

 ٦٤، ٦٣.......ا، ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل، حيفظهما كان رسول اهللا يسرد كسردكم هذ
 ٥١......................ما كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له، ملا

 ١٩......................................................ما من شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق
 ٨٧..............مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب، مثل

 ٥٣......................شر،اء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عمروا الصيب بالصالة وهم أبن
 ٥١....................................من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار

 ٧٤.....من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه



  املعلم األول 

١٣٣ 

 ١٨....................من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه اهللا على رءوس اخلالئق يوم القيامة،
 ٧٩.........................حنن معشر األنبياء أمرنا أن نرتل الناس منازهلم ونكلمهم على قدر عقوهلم
 ٩٩........................نذر رجل على عهد رسول اهللا أن ينحر إبال ببوانة بوانة موضع وراء ينبع

 ٦...................................لقرآن، فأيت به، فعرفه نعمه، فعرفها فقال ماورجل تعلم العلم، وقرأ ا
 ٤١.........................بد اهللا البجلي قال بايعت رسول اهللا على إقامة الصالة،وعن جرير بن ع

 ٤٥.......................وعن معاوية بن احلكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول اهللا إذ عطس
 ٨٥..............................................................................ولكنكم تستعجلون

 ٧١....................ويروي أنسأن النيب رأى خنامة يف القبلة فشق ذلك عليه حىت رؤي يف وجهه،
 ١٠٠..............بع وسائر الكف مث استعمل يفيصبح على كل سالمي السالمي أصله عظام األصا

 ٩٢، ٩١.......................................................يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة
 ٩٦...............................يقبض العلم، ويظهر اجلهل والفنت، ويكثر اهلرج  قيل يا رسول اهللا وما

 



  املعلم األول 

١٣٤ 

 الفهرس
 ٢..........................................................................................مقدمة

 ٣....................................................................................مدخــل
 ٥...................................................................................سم األولالق

 ٥..................................................................صفات ينبغي توفرها يف املعلم
 ٥...........................................................................إخالص العلم هللا

 ٧...............................................................................صدق املعلم
 ١٠.....................................................................مطابقة القول العمل

 ١٣..........................................................................العدل واملساواة

 ١٦......................................................التحلي باألخالق الفاضلة واحلميدة

 ١٩.............................................................................تواضع املعلم

 ٢٣............................................................................شجاعة املعلم

 ٢٦..................................................................مزاح املعلم مع تالميذه

 ٢٩.................................................................الصرب واحتمال الغضب

 ٣٢............................................................جتنب الكالم الفاحش البذيء

 ٣٥.....................................................................استشارة املعلم لغريه

 ٣٧........................................................القسم الثاين مهمات وواجبات املعلم

 ٣٧.....................................غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإلميان خالل التعليم

 ٤٠..................................................................إسداء النصيحة للمتعلم

 ٤٢.................................................الرفق باملتعلم وتعليمه باألسلوب احلسن

 ٤٧.......................................................عدم التصريح باألمساء أثناء التوبيخ

 ٥٠..............................................إلقاء السالم على املتعلم قبل الدرس وبعده

 ٥٢..........................................................استخدام العقوبات أثناء التعليم

 ٥٥..................................................................تقدمي املكافآت للمتعلم

 ٥٩.........................................................القسم الثالث طرق وأساليب التعليم

 ٥٩...............................................................هتيئة املتعلم الستقبال العلم

 ٦٣............................................االتصال السمعي والبصري بني املعلم واملتعلم

 ٦٣...............................................................أوال االتصال السمعي



  املعلم األول 

١٣٥ 

 ٦٩...............................................................ثانيا االتصال البصري

 ٧٣..............................................................األسلوب العملي يف التعليم

 ٧٧................................عرض املادة العلمية بأسلوب يناسب عقل الطالب وفهمه

 ٨٠.........................................................أسلوب احملاورة واإلقناع العقلي

 ٨٤...............................................................التعليم عن طريق القصص

 ٨٦...............................................................ضرب األمثال أثناء التعليم

 ٨٩...............................................................أسلوب التشويق يف التعليم

 ٩٢..................................يف التعليم) حركات اليدين والرأس(استخدام اإلمياءات 

 ٩٧....................................................استخدام الرسومات للتوضيح والبيان

 ٩٨.................................................توضيح املسائل املهمة عن طريق التعليل

 ١٠٠..........................................................ترك استخراج اجلواب للمتعلم

 ١٠٢.............................................................استخدام التكرار يف التعليم

 ١٠٤....................................................استخدام أسلوب التقسيم يف التعليم

 ١٠٦................................................استخدام أسلوب االستفهام أثناء التعليم

 ١٠٩........................طرح بعض املسائل العلمية املهمة الختبار مقدرة الطالب العقلية

 ١١١....................................................ث املعلم طالبه على طرح األسئلةح

 ١١٤.................................تقدمي السائل من خالل سؤاله وإجابته مبا يناسب حاله

 ١١٧................................................................التعليق على إجابة املتعلم

 ١٢٠.........................................جزء من العلمقول املعلم ال أدري ملا ال يدري 

 ١٢٥........................................................................................خامتة

 ١٢٦...............................................................................فهرس اآليات

 ١٢٨............................................................................فهرس األحاديث

 ١٣٤.....................................................................................الفهرس

 


