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 الضل  والِّفععة  ووييضة اعمعلفم م  شرِّ  الظياف  وشلهااا  وللاا لات  اعماة  مهنة التعليم ال ُتساويها مهنة يف
العلايَّة شرِّ  وشتضع  ارتَضع صاحُبها رِّعًا ورِععًة  وشرِّ  العلظم للى اإلطهاق العلظم الشِّلية  مث العلظم األخِّى  

صلَّى اهلل لليه  -ووللَّاهم اخلري؛ لقظل النيب ل ٌّ حبسبه  واعمعلم إذا شخَلص لاله هلل  وُلِِن بتعلياه  تَضع الناس  
ا األلاال بالنيَّات: ))يف احلديث الصحيح -وسلَّم  يُبِّيف لنا  -رضي اهلل لنه  -ولع  حديث شيب شُمامة ((.إَّنَّ

ألرض  إنَّ اهلل ومهافكته وشا  الساظات وا: ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -قال رسظل اهلل : عْلَ  تعليم اخلري؛ يقظل
 [.1((]حىت النالة يف ُجحِّاا  وحىت احلظت يف البحِّ  لُيصلظن للى معلفم الناس اخلري

واي يسري   -عقط  ب  اي مهاَّة لسري  وراقَّة  تهاميذهومهاَّة اعمعلفم ال تَقتصِّ للى َطِّْح اعماة  العلايَّة للى 
تة  وُتصًحا  ورلاية ِلَا  حتته  ولظ لَدةتا ما الذي عهي تتطلَّب م  اعمعلم صربًا  وشما -للى َم  يسَِّّاا اهلل لليه 

وقب  شن تدخ  يف عصظل اذا الكتاب  شحبُّ شن شُتظفه مبسألة تظضفح  [.2]ينبغي تظعُِّّه يف اعمعلفم  لطال بنا اعمقام
يف استنباط  وشقظاله  مستنًدا يل -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -مقصظة اذا الكتاب  واي شتِن جَعل  م  شععال النيب 

شُسظ  حسنة؛ ﴿  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -صضات اعمعلم  وطِّق التدريس اعمختلضة؛ وذلك ألن لنا يف رسظل اهلل 
اعمعلم األوَّل الذي  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وألته  [.21: األحزاب]َلَقْد َلاَن َلُكْم يف َرُسظِل اللَِّه ُشْسَظٌ  َحَسَنٌة ﴾ 

يُكْم  تهاميذصحابته  عكاتظا خرَي للَّم ورَّبَّ  ُلظ َلَلْيُكْم آيَاتَِنا َويُ زَلف خلري معلفم؛﴿ َلَاا شَْرَسْلَنا ِعيُكْم َرُسظاًل ِمْنُكْم يَ ت ْ
 [.151: البقِّ ]َويُ َعلفُاُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَاَة َويُ َعلفُاُكْم َما ََلْ َتُكظتُظا تَ ْعَلُاظَن ﴾ 
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  وجيب شن يبتعَد ل  الدور التقليدي اإللقافي  وشالَّ يكظن بصضة لامة ةور اعمعلم لبري وحيظي يف العاليَّة الرتبظيَّة
لند احلاجة ةون التدخُّ  الكبري  ولليه عإن ةوره األساسي  تهاميذولاًء للاعلظمات  ب  إنَّ ةورَه اظ تظجيه ال

  ومسالدهتم للى إلاة  التشا  احلقافق العلايَّة اعمتعلفقة باعمظضظع  وم  تهاميذاليف التخطيط لتظجيه  َيكُا 
 :العظافد الرتبظيَّة م  اذا للفه جند ما يلي

 .للى األسلظب العلاي يف التضكري تهاميذالتدرُّب  -1

نظَّاة تهاميذالتدرُّب  -2
ُ
 .للى شسلظب احلظار واعمناقشة اعم

 .عمهارات العاليَّة اعمتعلفقة بالتجِّبةا تهاميذالتساب ال -3

 .شسلظب لتابة التقاريِّ العلاية تهاميذالتعلُّم  -4

 .تكظُّن مهار  االتفصال؛ وَرِّْح الضكِّ  العلايَّة لآلخِّي  بطِّيقة ُمقنعة -5

  

 

وتقظمي مدى شو مقدار التدريس اعمؤثِّ  إن [ لليه]اي اعمقياس الذي بظاسطته ُُيك  احُلكم  علماعمإن رخصيَّة 
ُمنشغلِّي بالدرس  -وبصظر  مناسبة  - تهاميذالالتدريس اعمؤثفِّ اظ الذي يستطيع شن جيَد طِّافق خمتلضة؛ جلعِ  

ستعالة التلايذألطظل ُمد  ُُمكنة م  الدرس  وبدون اللجظء إىل اإلجبار ولقظبة 
ُ
  وإن التأثري ليس يف الطِّيقة اعم

ُخصَّص للتعلُّم  واستعاال تضسها ةا
فًاا بالدرجة اليت عيها تتبع اذه الطِّيقة شو الطِّافق  شو للى تسبة م  الظق  اعم

طِّافق متعدفة  م  شْج  التضالهات والعهاقات  وشنَّ الناظذج الذي يكظن شلثِّ شلضًة واعمِّتبط مع الدروس  والذي 
 ".التدريس اعمبارِّ: "ظانُُيك  وصضه حت  لن -عيه تسبة لالية م  وق  التعليم 
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 .قلي  تهاميذتظبيخه لل -1

 ".التحضيز اإلجيايب"لثري اعمدح والثناء  وقلي  االتتقاة   -2

 .قلي  السلظك الضظضظي -3

 .لديه إْلَااٌم باألمظر القياةية -4

 .إلطاء اإلرراةات بصظر  مناسبة -5

 .لثِّ م  الظق  يف الضعالياتبنسبة ش التهاميذإرغال  -6

 .القسميعا  مع جماظع  -7

 .ُمِّالا  الضِّوق الضِّةية -8

  

 

 :إخهاص العلم هلل -1

شمٌِّ لظيم غَض  لنه لثرٌي مَ  اعمعلفاِّي واعمِّبفِّي  شال واظ تأسيس وَغِّْس مبدش إخهاص العلم والعا  هلل  واظ شمِّ َل 
له الكثري؛ لُبعد ِعئام م  الناس ل  اعمنهج الِّبَّاين  ولَعْاِّ اهلل  لم ِم  للظم مضيد  وشلاال جليلة لألُمة  ََل  يضط 

َيستضد شصحاهبا منها ريًئا  وذاَب  شْةرَاج الِّياح  ولات  اباًء منثظرًا؛ وذلك ألنَّ شصحاهبا ََل ُُيلصظا يف للظمهم 
  وََل يك  َُّمُّهم تضَع إخظا مم اعمسلاِّي هبذه العلظم واعمعار  واأللاال  إَّنا  وشلااهلم  وََل جيعلظاا يف سبي  اهلل

 .لات  شغِّاضهم تَ ْيَ  منصٍب شو جاه  وحنظ ذلك؛ ولذلك استحقَّ  شن تكظن اباًء منثظرًا

زوال  إي تعم  قد ينتضع شولئك بعلظمهم ومعارعهم يف الدتيا م  مدح وثناء  وحنظ ذلك  ولك  ذلك لاِقبته إىل 
صلَّى  -قال النيب : قال -رضي اهلل لنه  -ولع َّ احلديث الذي رواه شبظ اِّيِّ  جُيسفد ذلك اعمعىن؛ ل  شيب اِّيِّ  

: ما َلِال  عيها  قال: ورج  تعلَّم العلم  وقِّش القِّآن  عُأيت به  ععَِّّعه تَِعاه  ععَِّعها  عقال: ))-اهلل لليه وسلَّم 



 www.hsu-arabisch.blogspot.de              ابر و أ يف ةيبر علا سر د عقو م           ةيصخشلا كتافصب كذيمالت ىلع رثؤ ت فيك

لاَِل  وقَِّشت القِّآن؛ : لَذب   ولكنَّك تعلَّا  العلم؛ ليقال: شت عيك القِّآن  قالتعلَّا  العلم وللَّاته  وقَِّ 
 .؛ احلديث((قارئ  عقد قي   مث شُِمَِّ به  عُسِحب للى وجهه؛ حىت شُلقي يف النار: ليقال

وابتغاء األجِّ والثظاب م  ولذا لان َحِِّيًّا باعمِّبفِّي واعمعلفاِّي شن يَغِّسظا يف تضظس تارئتهم إخهاَص العلم والعا  هلل  
 .اهلل  مث حص  بعد ذلك مْدٌح وثناء م  الناس  عذلك عْلٌ  م  اهلل وتعاة واحلاد هلل

عأمَّا إذا َلِا  العا  هلل خالًصا  مث شْلَقى اهلل له الثناء احلَس  يف قلظب اعمؤمنِّي بذلك  عَضِِّح : قال اب  رجب
صلَّى اهلل لليه  -َِّّه ذلك  ويف اذا اعمعىن جاء حديث شيب ذرٍّ ل  النيب بَضْل  اهلل ورمحته  واستبَشِّ بذلك  ََل يل

؛ ((تلك لاج  ُبشِّى اعمؤم : ))شته ُسِئ  ل  الِّج  يعا  العا  هلل م  اخلري  ََياده الناس لليه  عقال -وسلَّم 
 [.3]شخِّجه مسلم

ال ََتضى لليه خاعية؛ ﴿ ُقْ  ِإْن َُتُْضظا  -وتعاىل  سبحاته -ومدار ذلك لله للى النيَّة  والنيَّة حملُّها الصدور  واهلل 
 [.22: آل لاِّان]َما يف ُصُدورُِلْم َشْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْاُه اللَُّه ﴾ 

 -رضي اهلل لنه  -عَا  لات  تيَّته هلل خالصة علُيبشِّ بَقبظل لاله  وشْجٍِّ م  اهلل ومثظبة؛ ل  لاِّ ب  اخلطاب 
ا األلاال بالنيَّات  وإَّنا لك ف امِّئ ما تَظى  عَا   : ))يقظل -ى اهلل لليه وسلَّم صلَّ  -َسَِع  رسظل اهلل : قال إَّنَّ

لات  اجِّته إىل اهلل ورسظله  عِهجِّته إىل اهلل ورسظله  وَم  لات  اجِّته لدتيا ُيصيبها  شو امِّش  يَنكحها  
 [.4((]عهجِّته إىل ما ااَجِّ إليه

 :اخلهاصة

 .حقيقة اإلخهاص تهاميذهضظس للى اعمعلم شن يَغِّس يف ت -1

 .وللى اعمعلم استصحاب تلك احلقيقة يف بدايات األلاال  والتذلري هبا ةافًاا -2

 

 :ِصدق اعمعلم -2

يف  التلايذإنَّ الصدق تاٌج للى رشس اعمعلم  إذا عَقده عَقد ثقة الناس بِعلاه  ومبا ُُيليه لليهم م  معلظمات؛ ألن 
لذُب معلفاهم يف بعض األمظر  عإن ذلك ينعكس لليه   تهاميذما يقظله  عإذا باَن للالغالب يتقبَّ  م  ُمعلاه ل َّ 

 .تهاميذهمبارِّ   ويؤةي إىل سقظطه م  شلِّي 
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: والصدق َمنجا  للعبد يف الدتيا واآلخِّ   وقد شثىَن اهلل للى الصاةقِّي  ورغَّب اعمؤمنِّي شن يكظتظا م  شاله بقظله
 [.112: التظبة]ات َُّقظا اللََّه وَُلظتُظا َمَع الصَّاِةِقَِّي ﴾  ﴿ يَا شَي َُّها الَِّذيَ  آَمُنظا

إن الصدق يهدي إىل الرب  وإن الرب يهدي إىل اجلنة  : ))وشرَرد اعمعلم األوَّل إىل شنَّ الصفدق يهدي إىل اجلنة بقظله
يًقا  وإن الكذب يهدي إىل  الضجظر  وإن الضجظر وإن الِّج  لَيصدق ويتحَِّّى الصدق؛ حىت يُكتب لند اهلل ِصدف

ابًا  [.5((]يهدي إىل النار  وإن الِّج  لَيكذب ويتحَِّّى الكذب؛ حىت يُكتب لند اهلل لذَّ

لان ُيساَّى بالصاةق األمِّي  وََل يَعهد منه    -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ولند تأمُّ  السري  النبظيَّة  جند شن تبيَّكم 
َهِّ شمُِّه  لاةاه ساةات قِّيش وشليا ُمم  ال لكذبه لليهم  ولك  استكبارًا لضار مكة لذبة واحد   وَلاَّا بُِعث وي

وجتب ًُِّّا  وخظعًا م  سقظط ايبتهم وجااهم ومقامهم بِّي القباف   وقد صَِّّح حبقيقة ذلك بعض شليا مم  ولقد لان 
  اهلل  وَرِحم اهلل ذلك بالصدق شثٌِّ لبري يف ةخظل لثرٍي م  الناس يف ةي -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -التفصاعه 

َلاَّا رشيُ  وجهه  لَِّع  شن وجهه : "ألول والة  قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -الصحايب الذي لندما رشى النيب 
 [.6"]ليس بظجه لذَّاب

  ِصْدق اعمعلم يدلظ اعمتعلفم إىل الثقة به ومبا يقظل  ويُكسبه احرتام اعمعلاِّي  ويِّعع م  رأته يف لاله  ويتاثَّ 
لقا  للى لاتقه  واليت منها تق  اعمعِّعة مبا عيها م  حقافق ومعلظمات 

ُ
ِصدق اعمعلم يف مستلزمات اعمسؤوليَّة اعم

لألجيال  عإن ََل يك  اعمعلفم متحلًيا بالصدق  عإته سينق  هلم ِللًاا تاقًصا وَمبتظرًا  وحقافق ومعلظمات مغايِّ  
ا َيستحس  اذا للصظر  اليت جيب شن ينقَلها  وإذا تعظَّ  ة التلايذ للى قَبظل اذا السلظك السيفئ م  اعمعلم  عإته ُرمبَّ

 .العا ؛ حىت ُيصبح مهازًما له  واظ شمٌِّ خطري للى اجملتاع

حَدث شن سأل شحد : "؛ يقظل الشيخ حماد مجي  زينظتهاميذوإليك شيها اعمعلم مثااًل يُ بَ ِّيف شثَ َِّ الكذب للى ال
ًِّا تدخِّي شحد اعمعلاِّي  عأجاب اعمعلم مداعًعا ل  زميله  بأنَّ سبب تدخينه اظ تصيحة معلفَاه ُمستنك تهاميذال

 ".إنَّ اعمعلم يكذب للينا:   قالالقسمالطبيب له  وحِّي خَِّج التلايذ م  

مؤٍذ  وحبَّذا لظ َصدق اعمعلم يف إجابته  وبِّيَّ خطأ زميله بأنَّ التدخِّي حِّام؛ ألته ُمِلٌِّّ باجلسم : "قال حماد مجي 
إنَّ : تهاميذهوحبَّهم  ويستطيع شن يقظل اذا اعمعلم إىل  تهاميذللجار  ُمتل  للاال  علظ عَع  ذلك لَكَسب ثقة ال

 ".اذا اعمعلم عٌِّة م  الناس  جتِّي لليه األلِّاض البشِّيَّة  عهظ ُيصيب وُُيطئ
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 :اخلهاصة

 .الصدق جنا  للاعلم يف الدتيا واآلخِّ  -1

 .ل  التلقي وعاقد للثقة لافق تهاميذالكذب للى ال -2

 .الكذب شثِّه يتعدَّى إىل اجملتاع  وال يَقتصِّ للى ُمنتحله -3

َلبُ َِّ َمْقًتا ِلْنَد اللَِّه َشْن تَ ُقظُلظا َما اَل تَ ْضَعُلظَن ﴾ * ﴿ يَا شَي َُّها الَِّذيَ  آَمُنظا َِلَ تَ ُقظُلظَن َما اَل تَ ْضَعُلظَن : قال تعاىل
ا متدَّْحُتم به  وشتتم ال تضعلظته  وتَنهظن ل  الشِّ  َِلَ : ؛ شي[3 - 2: القسم] تقظلظن اخلري  وحَتثظن لليه  وُرمبَّ

ق  
َ
ا تَ زَّاتم شتضسكم لنه  وشتتم متلظفثظن متَّصضظن به  عه  تليق باعمؤمنِّي اذه احلالة الذمياة؟ شم م  شلرب اعم وُرمبَّ

 لند اهلل شن يقظل العبد ما ال يضع ؟

: باخلري شن يكظن شوَّل الناس ُمباةرً  إليه  والنااي ل  الشِّ شن يكظن شبعَد الناس لنه؛ قال تعاىل وهلذا ينبغي لآلِمِّ
ُلظَن اْلِكَتاَب شََعهَا تَ ْعِقُلظَن ﴾  لليه  -  وقال ُرعيب [44: البقِّ ]﴿ شَتَْأُمُِّوَن النَّاَس بِاْلربف َوتَ ْنَسْظَن شَتْ ُضَسُكْم َوشَتْ ُتْم تَ ت ْ

 [.7[]88: اظة]َما شُرِيُد َشْن ُشَخالَِضُكْم ِإىَل َما شَتْ َهاُلْم َلْنُه ﴾ ﴿ وَ : -السهام 

لان يأمِّ الناس باخلري  واظ شوَّل َم  يأتيه  ولان يَنهاام ل  الشِّ  واظ شوَّل   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ورسظلنا 
وال لَجَب  عقد لان ُخلقه القِّآن   -لليه الصها  والسهام  -َم  جَيتنبه ويَبتعد لنه  واذا م  لاال ُخُلقه 

ومطابقة القظِل العاَ  شسُِّع يف االستجابة م  جمَِّّة القظل مبضِّةه  يتبِّيَّ لنا ذلك م  خهال لِّْض اذا احلدث 
واعمسلاِّي معه يف قصة احُلديبية  ععندما صاََل اعمشِّلظن اعمسلاِّي للى  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -الذي وَقع للنيب 

ُقب ؛ قال اب  الَقيفم: نة  ومنهارِّوط معيَّ 
 :شن يِِّجَع اعمسلاظن م  لامهم اذا ل  مكة  وََيجظا يف لامهم اعم

  عظاهلل ما ((قظمظا عاحْنَِّوا  مث اْحِلقظا: ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -علاَّا عَِّغ م  قليَّة الكتاب  قال رسظل اهلل "
علاَّا ََل يَ ُقم منهم شحد  ةَخ  للى شُمف َسَلاة  عذَلِّ هلا ما  قام منهم رج  واحٌد  حىت قال ذلك ثهاث مِّات 

يا رسظل اهلل  شحتبُّ ذلك؟ اخُِّج  مث ال ُتَكلفم شحًدا منهم للاة؛ حىت تَنحِّ : َلِقي منه الناس  عقال  شُمُّ َسَلاة
حنِّ بدته  وةلا حاِلقه  :بدتك  وتدلظ حاِلقك  عَيحلقك  عقام  عخَِّج  علم يَُكلفم شحًدا منهم  حىت عَع  ذلك

 ".عحَلقه  علاَّا رشى الناس ذلك  قامظا عَنحِّوا  وَجَع  بعلهم َيلق بعًلا
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زاة "البتََّة  وقد تكلَّم اب  القيفم يف  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ال ينبغي ألحٍد شن يتأخَِّّ ل  امتثال شمِّ رسظل اهلل 
يف  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ل  امتثال شمِّ النيب  -لليهم رضظان اهلل  -للى سبب تأخُِّّ الصحابة " اعمعاة

 .حاةثة احُلديبية  عِّاِجعه إن ِرْئَ ؛ عضيه عظافدُ 

ولك  َلاَّا رشوا شته باَةر  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وانا يتَّلح لنا جليًّا لي  شنَّ الصحابة تأخَِّّوا ل  تنضيذ قظله 
 .خلَّ  منهم شحدٌ إىل ذلك قْبلهم  تَِبعظه  وََل يت

يأخذون لنه األخهاق  تهاميذهواعمعلم اظ شحظج الناس إىل التزام ذلك اعمنهج يف واقع حياته؛ ألته قدو  َُيتذى  و 
 !واألةب والعلم  ولَعْاِّ اهلل  شيُّ عافد  تِّجى م  معلم يَنقض قظَله لاُله؟

احملتار واظ يسأل  التلايذرْي  لظياة  ولأين بذلك م  ِقَب  معلفاه يظِقعه يف حَ  التلايذمث إنَّ التناقض الذي يشااده 
الكذب : لقد احرَتت يف شمِّي  ماذا شعَع ؟ ا  ُشصدفق قظله  شم ِعْعله الذي يناقض قظله؟ عهظ يقظل لنا: تضسه

م  شْج  ذلك لان النهي ! لاة  سيفئة مذمظمة  ولاِقبتها إىل اخلسِّان  مث َتساعه بعد ذلك مِّارًا يكذب للينا
 [.3: القسم]﴿ َلبُ َِّ َمْقًتا ِلْنَد اللَِّه َشْن تَ ُقظُلظا َما اَل تَ ْضَعُلظَن ﴾ : يد يف قظله تعاىلالشد

عالظاجب للى اعمِّبفِّي واعمعلفاِّي شن يتَّقظا اهلل يف َعلذات األلباة  عهم شماتة يف شلناقهم  علَيحِّصظا للى تعلياهم ما 
 .ذلك تِّسيًخا للعلم الذي تعلَّاظه م  معلفايهم ومِّبفيهم ينضعهم  ومطابقة شقظاهلم أللااهلم؛ ألنَّ يف

شن يكظَن اعمعلم لامهًا بِعلاه  عها ُيكذفب قظله ععله؛ ألن العلم يُدرك بالبصافِّ  والعا  يُدرك : "قال الغزايل
ال : وقال للناسباألبصار  وشرباب األبصار شلثِّ  عإذا خاَل  العا  العلَم  مَنع الِّرَد  ول ُّ َم  تناَول ريًئا 
اظه  وزاَة حُِّصهم للى ما  ُمظا لنه  عيقظلظن لظال شته شطيُب : تتناَولظه  عإته ُسمٌّ ُمهلك  َسِخِّ الناس به  واهتَّ

 .األرياء وشلذُّاا  َلاا لان يستأثِّ به

ِّرد م  اعمسرتردي   َمَثُ  النقش م  الطِّي  والظ  م  العظة  عكي  ينتقش الط
ُ
ِّي مبا ال تقَش ومَثُ  اعمعلفم اعم

 [.8]عيه  ومىت استظى الظ ُّ والعظة شلظج

 [:2]قال شبظ األسظة الدؤيل

َُِّه   َاهاَّ لِنَ ْضِسَك َلاَن َذا الت َّْعِليمُ   يَا شَي َُّها الَُِّّجُ  اْلُاَعلفُم َغي ْ

 ِصَضًة َوشَْتَ  ِمَ  الََِّّراِة َلِدميُ   َوتَ َِّاَك تُ ْلِقُح بِالََِّّراِة ُلُقظلََنا 
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 َلاٌر َلَلْيَك ِإَذا عَ َعْلَ  َلِظيمُ  تَ ْنَه َلْ  ُخُلٍق َوتَْأيتَ ِمثْ َلُه  الَ 

َواَء ِلِذي السََّقاِم َوِذي اللََّنا   َلْيَاا َيِصحَّ ِبِه َوشَْتَ  َسِقيمُ  َتِصُ  الدَّ

 عَِإَذا اتْ تَ َهْ  َلْنُه عَأَْتَ  َحِكيمُ  َواْبَدشْ بِنَ ْضِسَك عَاتْ َهَها َلْ  َغي فَها 

َضُع الت َّْعِليمُ  عَ ُهَناَك تُ ْقَبُ  ِإْن َوَلْظَ  َويُ ْقَتَدى   بِاْلَقْظِل ِمْنَك َويَ ن ْ

  

﴿ َلبُ َِّ َمْقًتا ِلْنَد اللَِّه َشْن تَ ُقظُلظا َما اَل : عاحلالة الذمياة اليت يتحلَّى هبا َم  خاَل  قظله لاله  ولضى بقظله تعاىل
 .ة وِلرب  ِلَا  لَق   عإته عيه ِلظ[3: القسم]تَ ْضَعُلظَن ﴾ 

 :اخلهاصة

 .يف َحرْي   وجَتعله ال يستقُِّّ للى حال التلايذإنَّ خمالضة القظل للعا  تُظِقع • 

ُلقا  للى اعمعلفاِّي واعمِّبفِّي• 
 .ِلَظم اعمهاَّة اعم

 

 :العدل واعمساوا  -3

ْحَساِن َوِإيَتاءِ : قال تعاىل ِذي اْلُقََِّّْب َويَ ن َْهى َلِ  اْلَضْحَشاِء َواْلُاْنَكِِّ َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم  ﴿ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُِّ بِاْلَعْدِل َواإْلِ
َنُكُم ﴾ :   وقال تعاىل[29: النح ]َلَعلَُّكْم َتذَلَُِّّوَن ﴾    [15: الشظرى]﴿ َوشُِمُِّْت أِلَْلِدَل بَ ي ْ

ظا اْلِدُلظا ُاَظ شَقْ َُِّب لِلت َّْقَظى َوات َُّقظا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا ﴿ َواَل جَيَِِّْمنَُّكْم َرَنآُن قَ ْظٍم َلَلى َشالَّ تَ ْعِدلُ : وقال تعاىل
 [.152: األتعام]﴿ َوِإَذا قُ ْلُتْم عَاْلِدُلظا َوَلْظ َلاَن َذا قُ ََِّّْب ﴾ :   وقال تعاىل[8: اعمافد ]تَ ْعَاُلظَن ﴾ 

لعدُل الذي شَمِّ اهلل به يشا  العدل يف حقفه  ويف حقف عضي اآلية األوىل يأمِّ اهلل بالعدل ويظِجبه للى العباة  عا
لباة   ويعام  اخللق بالعدل التام  عيؤةي ل ُّ واٍل ما لليه حت  واليته؛ سظاء يف ذلك والية اإلمامة الكربى  شو 

 [.19]والية القلاء  شو تظَّاب اخلليضة  شو تظَّاب القاضي
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حبسبها  ويف اآلية الثاتية شَمِّ  تهاميذهلى تلايذه  عإن له والية للى وِقس للى ذلك الظالية اليت تكظن للاعلم ل
بأن يَعدل بِّي شا  الكتاب  وشالَّ تكظن اذه العداو  ماتعة م  العدل يف  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -اهلل رسظله 

اَل جَيَِِّْمنَُّكْم َرَنآُن قَ ْظٍم ﴾ ﴿ وَ : األحكام  ولذلك اآلية الثالثة حتثُّ للى إقامة العدل مع األلداء  شال تِّى إىل قظله
ال ََيالنَّكم بُغلكم هلم للى شالَّ تعدلظا  مث شخرَب تعاىل يف ختام اآلية شن حَتقيق العدل وإقامة : ؛ شي[8: اعمافد ]

: د اعماف]﴿ ُاَظ شَقْ َُِّب لِلت َّْقَظى ﴾ : عإته سبٌب يف لاال التقظى  ويف قظله تعاىل -ولظ لان مع العدو  -الِقسط 
للاا حَِّصتم للى العدل واْجتَ َهدمت يف العا  به  لان ذلك شقَِّب لتقظى قلظبكم  عإن مَتَّ العدل   : ؛ شي[8

﴿ َوِإَذا : وقظله: "بالعدل مع القِّيب والبعيد؛ قال اب  لثري -سبحاته  -َلُال  التقظى  ويف اآلية الِّابعة شَمِّ اهلل 
﴿ يَا شَي َُّها الَِّذيَ  آَمُنظا ُلظتُظا قَ ظَّاِمَِّي بِاْلِقْسِط ُرَهَداَء :   لقظله[152: األتعام]ََِّّْب ﴾ قُ ْلُتْم عَاْلِدُلظا َوَلْظ َلاَن َذا ق ُ 

اهْلََظى َشْن تَ ْعِدُلظا َوِإْن َاا َعهَا تَ تَِّبُعظا لِلَِّه َوَلْظ َلَلى شَتْ ُضِسُكْم شَِو اْلَظاِلَدْيِ  َواأْلَقْ َِِّبَِّي ِإْن َيُكْ  َغِنيًّا َشْو َعِقريًا عَاللَُّه شَْوىَل هبِِ 
 [.135: النساء]تَ ْلُظوا شَْو تُ ْعُِِّضظا عَِإنَّ اللََّه َلاَن مبَا تَ ْعَاُلظَن َخِبريًا ﴾ 

قال للى القِّيب والبعيد  واهلل تعاىل يأمِّ 
َ
ولذا اليت ُتشبهها يف سظر  النساء  يأمِّ اهلل تعاىل بالعدل يف الِضعال واعم

 [.11"]ل ف وقٍ  ويف ل ف حال  بالعدل لك ف شحد يف

عااا سَبق يَتبِّيَّ شنَّ القيام بالقسط والعدل بِّي الناس رأتُه لظيم؛ ولذلك جاَءت اآليات يف بيان شمِّه والتعظيم 
َيلِّب شروَع األمثلة يف حتقيقه للعدل بِّي شعِّاة شُمَّته؛ اتظِّ احلديث  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -م  رأته  ورسظلنا 

إنَّ قِّيش شُّمَّهم رأن اعمِّش  اعمخزوميَّة اليت سَِّق   : "قال  -رضي اهلل لنها  -ِّويه شمُّ اعمؤمنِّي لافشة الذي تَ 
وَم  جَيرتئ لليه إالَّ شسامة ب  زيد ِحبف رسظل : صلَّى اهلل لليه وسلَّم؟ عقالظا -وَم  يُكلفم عيها رسظل اهلل : عقالظا
شتشَضع يف حدٍّ م  : ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -رسظل اهلل : اه شسامة  عقالعكلَّ  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -اهلل 

ا شاَلك الذي  قبلكم  ش مم لاتظا إذا سَِّق عيهم الشِّي  تَِّلظه  وإذا : ))  مث قام عاخَتَطب  مث قال((حدوة اهلل؟ إَّنَّ
 [. 12((]اد سَِّق   لقَطع  يدااسَِّق عيهم اللعي   شقامظا لليه احلد  وامْيُ واهلل  لظ شنَّ عاطاة بن  حم

  ((لظ شنَّ عاطاة بن  حماد سَِّق   لقَطَع  يداا: ))اهلل شلرب  اتظِّ إىل م  بَلغ الذفرو  يف حتقيق العدالة
 .وحارااا شن َتضعَ  ذلك

ال شرضى حىت ُتشهد : تصدَّق للّي شيب ببعض ماله  عقال  شُمي َلاِّ  بن  َرواحة: "ل  النعاان ب  بشري قال
لُيشهده للى صَدقيت  عقال  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -عاتطَلق شيب إىل النيب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -رسظل اهلل 

اتَّقظا اهلل واْلِدلظا يف : ))ال  قال:   قال((شعَعل  اذا بظلدَك للفهم؟: ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -له رسظل اهلل 
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عها ُتشهدين إًذا؛ عإين ال َشرهد للى : ))  وجاء يف رواية شخِّى[13"]الصدقة   عَِّجع شيب  عِّةَّ تلك((شوالةلم
 [.14((]َجْظر

إن لات  اناك شلاال  -م؛ سظاء يف تظزيع اعمهام والظاجبات تهاميذاواعمعلاظن يتعَِّّضظن عمظاقَ  لثري  م  ِقَب  
د العدل لند َوْضع العهامات شو تضلي  بعلهم ةون بعض وحنظ ذلك  ويتألَّ  -حتتاج إىل مشارلات مجاليَّة 

ُحابا  شحد  شو تضلي  شحد للى شحٍد؛ سظاء لقِّابته شو معِّعته  شو أليف شمٍِّ لان  
وَرْصد الدرجات  عها جمال عم

 .عإن اذا م  الظلم الذي ال يِّضاه اهلل  وصاحبه ُمتظلَّد بالعقظبة

لضي  بأن َُيلق التظتُِّّ ولدم االتسجام    - تهاميذشي وجظة التاييز بِّي ال -إن اختهال اذا اعميزان لند اعمعلم 
الذي  بِّي  -اآلخِّي   تهاميذه  ولضي  بأن جيعَ  اناك ُاظَّ  واسعة بِّي اعمعلم و تهاميذوالعداو  والبغلاء بِّي ال

 .لكيها َيشيع اإلخاء واحملبَّة بينهم - تهاميذه

 تهاميذعيد  ل  مساع ومِّشى الك  علَتك  بتهاميذشيها اعمعلم  إن لات  لك لهاقة قَِّّب شو صداقة مع شحد 
إذا : "ويِّوى ل  احلس  البصِّي قظله ".اعمعلم إذا ََل يَعدل  ُلِتب م  الظََّلَاة: "ُروي ل  جمااد قال .اآلخِّي 

 ".ُلِتب م  الظََّلَاة  - تهاميذشي ال -ُقظِطع اعمعلم للى األجِّ  علم يَعدل بينهم 

 :اخلهاصة

 .شوَجبه مع القِّيب والبعيد  ومع العدو شيًلاِلَظم رأن العدل؛ حيث شمَِّ اهلل به و • 

 .؛ ِلاا عيه م  إرالة احملبَّة واعمظةَّ  بينهمتهاميذشُّميَّة حتقيق العدل واعمساوا  بِّي ال• 

 .يتألَّد العدل ويتعِّيَّ  لند َوْضع العهامات وَرْصد الدرجات• 

 .اآلخِّي  تهاميذشى الاحلِّص للى إبقاء لهاقات الَقِّابة شو الصَّداقة بعيد  ل  مساع ومِّ • 

  

 :التحلفي باألخهاق الضاضلة واحلايد  -4

ال ركَّ شنَّ الكلاة الطيفبة والعبار  احَلَسنة  تضع  شثِّاا يف النضظس  وتؤلف  القلظب  وتُذاب اللغاف  واألحقاة م  
؛ وذلك ألن التلايذا لدى الصدور  ولذلك التعبريات اليت َتظهِّ للى وجه اعمعلم  حُتدث مِّةوًةا إجيابيًّا شو سلبيًّ 
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اتبساط الظجه وطهاقته ُما تْأَتس به النضس وَتِّتاح إليه  وشما ُلبظس الظجه وتَقطيب احلاجبِّي  عهظ ُما تَنضِّ منه 
 . النضس وتُنكِّه

ُلٍق لان شطَيَب الناس ُروًحا وتضًسا  ولان شلظاهم ُخلًقا؛ ﴿ َوِإتََّك َلَعَلى خُ   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -والِّسظل 
 [.4: القلم]َلِظيٍم ﴾ 

َلزِيٌز  وََل يك  عظًّا غليظًا حاةَّ الطباع  ب  لان سههًا َسًحا لي فًنا  رؤوعًا بأُمَّته؛ ﴿ َلَقْد َجاءَُلْم َرُسظٌل ِمْ  شَتْ ُضِسُكمْ 
 [.128: التظبة]َلَلْيِه َما َلِنتُّْم َحِِّيٌص َلَلْيُكْم بِاْلُاْؤِمِنَِّي َرُؤوٌ  َرِحيٌم ﴾ 

: آل لاِّان]﴿ عَِبَاا َرمْحٍَة ِمَ  اللَِّه لِْنَ  هَلُْم َوَلْظ ُلْنَ  َعظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلتْ َضلُّظا ِمْ  َحْظِلَك ﴾ : ال تعاىلوق
152.] 

شْخربين ل  صضة رسظل : عقل  -رضي اهلل لنه  -َلِقي  لبداهلل ب  لاِّو ب  العاص : "ل  لطاء ب  يسار قال
﴿ يَا : شَج   واهلل إته عمظصظ  يف التظرا  ببعض صضته يف القِّآن: يف التظرا   عقال -لليه وسلَّم  صلَّى اهلل -اهلل 

 [.45: األحزاب]شَي َُّها النَّيبُّ ِإتَّا شَْرَسْلَناَك َراِاًدا َوُمَبشفًِّا َوتَِذيًِّا ﴾ 

غليٍظ  وال صخَّاب يف األسظاق  وال يدعع  وِحِّزًا لألُمفيِّي  شت  لبدي ورسظيل  َسَّيُتك اعمتظلف   ليس بضظٍّ وال"
  "ال إله إال اهلل: "السيئة بالسيفئة  ولك  يعضظ وَيصضح  ول  يَقبله اهلل؛ حىت يُقيم به اعمِلَّة الَعْظجاء  بأن يقظلظا

 [.15"]ويَضتح به شليُ ًنا ُلاًيا  وآذاتًا ُصاًّا  وقلظبًا ُغلًضا

ُخلق لظيم  وباعمؤمنِّي رؤو  رحيم  ليس بضظٍّ وال  -اهلل لليه وسلَّم صلَّى  -تِْلُكم لات  بعض صضات النيب 
 .إخل... غليظ القلب

وتلك صضات لات  م  لظازم الدلظ ؛ إذ إن اعمدلظي  َيتاجظن إىل َم  يِّعق هبم  ويُعلفاهم شمظر ةينهم؛ عضيهم 
وِحلم  وشَتا  وُلط  وُحس  تصُِّّ   وإالَّ اجلاا   وعيهم الصغري  وعيهم الكبري  ول ُّ شولئك يَلزمهم رِعٌق وُخلق 
صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -بأيب اظ وشمي  -اتضلُّظا وَغِلبظا  وََل يتَّبعظا اهلدى ُم  جاء به  ولقد ضَِّب رسظلنا الكِّمي 

َعَلى ُخُلٍق اظ الذي امتَدَحه بذلك؛ ﴿ َوِإتََّك لَ  -لزَّ وج َّ  -شروَع األمثلة يف ُحس  اخلُلق  لي  ال  وربُّنا  -
 [.16"]لان ُخلقه القِّآن: "تقظل -رضي اهلل لنها  -ولات  لافشة شمُّ اعمؤمنِّي  !؟[4: القلم]َلِظيٍم ﴾ 

 -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -لنُ  شمشي مع النيب : "وتعال معنا لنِّى ذلك اعمظق  الذي يِّويه شتس ب  مالك يقظل
ِّايب  عجَبذه بِّةافه جْبَذً  رديد   حىت تظُِّت إىل صضحة لاتق رسظل ولليه بِّة جَنِّاين غليظ احلارية  عأةرَله شل
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يا حماد  ُمِّ يل م  مال اهلل الذي : قد شثَِّّت هبا حارية الرُبة م  ِردَّ  َجْبذته  قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -اهلل 
 [.17"]ءمث َضِحك  مث شَمِّ له بعطا -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -لندك  عالتضَ  رسظل اهلل 

إذ لان يف مقدوره شن يؤةفب ذلك  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ما شلظَم ذلك اخلُلَق الِّعيع الذي امتاَز به النيب 
لي  يضع    -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -األلِّايب للى صنيعه  ولك  ََل تك  تلك م  ِرَيم وال شخهاق اعمعلفم األول 

ه  َم  لَظم غيظًا)) :ذلك واظ الذي قال واظ يَقدر شن يُنضذه  ةلاه اهلل للى رؤوس اخلهافق يظم القيامة؛ حىت ُُيريف
 [.18((]يف شي احلظر العِّي راء

ظا ُخطى اعمعلم األول  يف التحلي باألخهاق الضاضلة  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -واعمِّبظن واعمعلاظن َحِِّيٌّ هبم شن يرتَسَّ
يف الغالب يتأثَِّّ ويَتخلَّق بأخهاق  التلايذ التعليم والرتبية؛ حيث إنَّ واألةب الِّعيع  واي م  شجنع الظساف  يف

إجيابًا  وَلِال   تهاميذهمعلاه  ويتقبَّ  منه شلثِّ م  غريه  عإذا لان اعمعلم يتحلَّى بأخهاق محيد   شثَِّّ ذلك للى 
ما م  : ))-ى اهلل لليه وسلَّم صلَّ  -يف تضظسهم ما ََل َتعاله لشِّات النصافح والدروس  وم  انا تضهم سَِّّ قظله 

إنَّ الِّج  لُيدرك حُبس  ُخلقه ةرجات قافم اللي  وصافم : ))  وقظله[12((]ريء يف اعميزان شثقُ  م  ُحس  اخلُلق
؛ ألنَّ ُحس  اخللق سجيَّة تَعا  لا  السحِّ يف َشْسِّ القلظب  واستاالة النضظس  وإرالة احملبَّة بِّي [29((]النهار

 .  واعمعلاظن ام َشْوىَل الناس بذلكشعِّاة اجملتاع

 :اخلهاصة

 .للى التخلُّق هبا تهاميذهاألخهاق صضة محيد  يَنبغي للاعلم شن يتحلَّى هبا  وَيثُّ • 

 .الكلاة الطيفبة والبشارة وطهاقة الظجه م  األسباب اليت تُزي  احلاجز النضسي بِّي اعمعلم وتلايذه• 

 .التلايذ يف مقاب  جه  احلِلم واألتا  واتشِّاح صدر اعمِّيبف • 

  

 :تظاُضع اعمعلم -5

التظاُضع ُخلق محيد  ُيلضي للى صاحبة إجهااًل وَمهابة  وَم  ي َّ شنَّ التظاضع ُخلق مِّذول  ينبغي جتنُّبه وتَ ِّْك 
 [.21]صلَّى اهلل لليه وسلَّم -التخلُّق به  عقد شخطأ وشبَعد النُّجعة  وحسبك بإمام األْتقياء مثهًا 
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اُضع وإن لان م  لظازمه الذُّل  عهظ إن لان يف جاتب اهلل عاا شلذه م  ُذلٍّ وما شطَيبه؛ ألن العبظةيَّة ال تتحقَّق والتظ 
وال َتكُا  إالَّ بالذُّل هلل واالتكسار بِّي يديه  وشمَّا الذلُّ الذي يكظن يف جاتب اعمخلظقِّي  عهظ يف حقف اعمؤمنِّي 

 [.54: اعمافد ]ى اْلُاْؤِمِنَِّي شَِلزٍَّ  َلَلى اْلَكاِعِِّيَ  ﴾ ﴿ شَِذلٍَّة َللَ : خاصة؛ قال تعاىل

عهم للاؤمنِّي شذلَّة؛ م  حمبَّتهم هلم  وُتصحهم هلم  ولِينهم ورِْعقهم  ورَشْعَتهم ورمحتهم هبم  وسهظلة جاتبهم  وقِّب 
يم؛ ِلاا عيه م  حتقيق واعمعلم يف شَمس احلاجة إىل التخلُّق هبذا اخللق العظ [.22]الشيء الذي يطلب منهم

إذا لان اإلتسان اعمسلم َيتاج إىل التظاضع للنجاح " .االقتداء بسيفد اعمِّسلِّي  وِلاا عيه م  تَ ْضٍع لظيم للاتعلاِّي
يف لهاقته مع اهلل مث مع اجملتاع  عإن حاجة اعمعلم إىل التظاضع شردُّ وشقظى؛ ألنَّ لاله العلاي والتعلياي 

صال باعمتعلاِّي والُقِّب منهم؛ حىت ال جيدوا حًَِّجا يف سؤاله ومناقشته  والبظح له مبا يف والتظجيهي  يقتلي االت
ُتكرٍب شو ُمتجربف  شو ُمغرت بعاله

 [.23"]تضظسهم؛ ألنَّ النضظس ال َتسرتيح عم

 :-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وإليك بعَض األمثلة م  تظاُضعه 

إنَّ اهلل شوحى إيّل شن تظاَضعظا؛ حىت ال يَضخِّ شحد للى شحٍد  وال : ))- صلَّى اهلل لليه وسلَّم -قال رسظل اهلل 
 [.24((]يَبغي شحٌد للى شحد

 -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -إنَّ لات  اأَلَمة م  إماء اعمدينة  لتأُخذ بيد النيب : ))قال -رضي اهلل لنه  -ول  شتس 
 [.25((]عَتنطلق به حيث راَءت

  ((ما بَعث اهلل تبيًّا إال رَلى الغنم: ))قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ل  النيب  - لنه رضي اهلل -ل  شيب اِّيِّ  
 [.26((]تعم لنُ  شرلااا للى قِّاريط ألا  مكة: ))وشتَ ؟ عقال: قال شصحابه

إيّل ذراٌع شو  لظ ُةلي  إىل لِّاع شو ذراٍع  أَلَجب   ولظ شُْادي : ))قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ولنه ل  النيب 
 [.27((]لِّاع  لَقِبل 

 -يظم الضتح  عأَخذته الَِّّلد   عقال النيب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ول  قيس ب  مسعظة شنَّ رجهًا للَّم رسظل اهلل 
 [.28((]اظفن لليك؛ عإَّنا شتا اب  امِّش  م  قِّيش تأل  القديد: ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم 

صلَّى اهلل لليه  -حدَّثِن لبداهلل ب  شيب بكِّ شنَّ رسظل اهلل : لند عتح مكة؛ يقظل اب  إسحاقويبلغ التظاضع ِذروته 
لَيلع رشسه تظاُضًعا هلل حِّي رشى ما شلَِّمه اهلل به م  الضتح  حىت إن ُلثْ ُنظته لَيكاة َُيسُّ واسطة الِّح    -وسلَّم 
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يظم الضتح وَذقنه للى راحلته  -اهلل لليه وسلَّم  صلَّى -ةَخ  رسظل اهلل : وقال احلاعظ البيهقي ل  شتس قال
 .ُمتخشًعا

شرشيتم تظاُضًعا شلظَم م  ذلك؟ قافد َيظضِّ خبصظمه الذي  شخَِّجظه م  بلده  وقاتَلظه  وسبُّظه  مث يظضِّ هبم  ويدخ  
عاا شلَظاه م  َمْعقلهم ةخظل الضاحتِّي  ومع ذلك يُطَأطئ رشسه لند اتتصاره للى لدوفه؛ تظاضًعا هلل وركًِّا  

 !وما شجلَّه م  ُمِّبٍّ ! قافد

والتظاضع يلاة التكربُّ  واظ َخصلة ذمياة ال تعظة للى صاحبها بالنضع  وم  آثار التكربُّ الذي ُيصيب بعض 
 :اعمعلاِّي يف اجملتاعات اإلسهاميَّة

 .جحظةه للحق ولدم اخللظع له• 

 .الغِّور مبا َلَديه م  للٍم مع شته قلي • 

 .لِب العلم؛ لظنفه شته قد َلِلم وَعِهم ل َّ ريءتَ ِّْك ط• 

 

ه م  شن يعَِّ  ما حتقَّق منها؛ ألته  مث إنَّ اعمعلم اعمتكربف ال يستطيع شن يصَ  إىل شادا  التعليم  وال ُُيكفنه تكربُّ
تظ منهم؛ حىت يستطيع شن يعِّ  مشكهاهتم  وما يعظق بلظغهم األاداَ  تهاميذهبعيد ل  خمالطة  الرتبظية   والدُّ

ال يِّتاحظن  تهاميذاعمِّسظمة  وما َيتاجه م  مِّاجعة للطِّيقة وتِّتيب اعمعلظمات وتيسرياا  وما إىل ذلك  لاا شنَّ ال
تغطِّس  عها يصدقظته مشالِّام وشحاسيسهم  وما يظاجهظته م  صعظبات؛ ُما جيع  الضافد  

ُ
إىل اعمعلم اعمتكربف اعم

االيت َيصلظن لليها م  مث  اذا اعمعلم ق  .ليلة جدًّ

 :اخلهاصة

اه إىل ال•   .ويؤثفِّ عيهم إجيابًا تهاميذشثِّ التظاُضع ليس قصًِّا للى اعمعلم  ب  يتعدَّ

 .التظاضع سبب يف إزالة احلظاجز بِّي اعمعلفم وتلايذه• 

 .م  معلفاهم  واإللِّاض ل  تلقي العلم منه تهاميذالتكربُّ سبب لنضظر ال• 

 .للى العلم بشك  شعلَ   والتظاضع َيقفقه التلايذم  معلفاه  يتحصَّ  قِّيًبا  التلايذمبقدار ما يكظن • 
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 :رجالة اعمعلم -6

: تقظل! ما َةْخ  الشجالة بالتعليم  علهًا ل  اعمعلم؟: قد َيستغِّب الكثريون اذا العنظان  وقد يقظل قاف 
هبذا االسم  وال ُمشاحَّة يف الشجالة اليت تِّمي إليها اي الشجالة األةبية لاا َيلظ للكثريي  شن ُيسايها 

 -االصطهاح  عأمَّا الشجالة اليت َيذاب الذفا  إليها لندما تساع اذه الكلاة ألوَّل َوالة  عقد لان تبيُّكم 
لاتظا َيتاظن ويَلظذون   -رضظان اهلل لليهم  -شرجَع الناس  حىت إنَّ بعض الصحابة  -صلظات اهلل وسهامه لليه 
لليه الصها  والسهام  وشمَّا الشجالة اعمقصظة  انا  عهي رجالة  -ِّب لشجالته به إذا ارتدَّت رحى احل

الكلاة  وااللرتا  باخلطأ والقصظر البشِّي  واذا ال يكاة َيسلم منه شحد  شمَّا التدليس واجُلنب واعمِّاوغة  عليس  
 .األمثلة شمًِّا حماظًةا  وََيس  باعمعلم شن ينَأى لنه  ولع َّ الصظر  تتَّلح بعد تأمُّ 

بشَِّّي  باجلنة ل  للي 
ُ
لنَّا إذا امحَِّّ البأس وَلِقي القظم القظَم  اتَّقينا : "قال -رضي اهلل لنه  -يف مسند العشِّ  اعم

 [.22"]عاا يكظن منَّا شحٌد شةىن م  القظم منه -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -بِّسظل اهلل 

يُلقفحظن : اعمدينة  وام يَْأبِّون النخ   يقظلظن -هلل لليه وسلَّم صلَّى ا -َقِدم النيب : ل  شيب راعع ب  خديج  قال
  عتَ َِّلظه  ((لعلكم لظ ََل َتضعلظا  لان خريًا لكم: ))لنَّا َتصنعه  قال:   قالظا((ما تصنعظن؟: ))النخ   عقال

ةينكم  عُخذوا به  وإذا  إَّنا شتا بشِّ  إذا شمُِّتكم بشيٍء م : ))عذَلِّوا ذلك له  عقال: عنَ َضَل  شو عنَقَص   قال
 [.31((]شتتم شللُم بأمظر ةتيالم: ))  ويف بعض الِّوايات قال[39((]شمُِّتكم بشيٍء م  رشٍي  عإَّنا شتا بشٌِّ 

 

وشته َُيلع لألحظال اليت َتعرتي البشِّ م   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -م  سياق احلديث يتَّلح لنا بشِّيَّة النيب 
شمَّا يف مقام التشِّيع عها جيظز لليه ذلك  تعم قد َيص  منه تسيان يف مقام التشِّيع؛  النسيان واخلطأ وغري ذلك 

لكي يشِّع لألُمَّة؛ لاا سلَّم م  رلعتِّي يف صها  رباليَّة  علاَّا ُشخرب بذلك  قام وشتى بالباقي  وسَجد سجدتِّي 
بِّيَّ شته بشٌِّ  وشنَّ رشيه  - لليه وسلَّم صلَّى اهلل -للسهظ  وحم  َبْسط ذلك يف لتب األصظل  واحلاص  شنَّ النيب 

  ((شتتم شللم بأمظر ةتيالم: ))قظله: يف األمظر الدتيظية اليت ليس عيها تشِّيع قد ُيصيب وقد ُيطئ؛ قال النظوي
 ال للى التشِّيع  عأمَّا ما -يف شمِّ الدتيا ومعايشها : شي -م  رشيي  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -قظله : قال العلااء
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ورآه رًِّلا  جيب العا  به  وليس إباُر النَّخ  م  اذا النظع  ب  م   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -قاله باجتهاةه 
 [.32"]النظع اعمذلظر قبله

حاَول شن جيَد  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ولظ شتنا شَلْدتا النظِّ إىل سياق احلديث مِّ  شخِّى  لظَجدتا شنَّ النيب 
ب  الرَت  ببشِّيَّته  وشنَّ اذه األحكام جتِّي للى البشِّ   -وحاَراه ذلك  -ما رشى اذا الِّشي لنضسه العذر لند

ظا ُخطى تبيفهم  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وتعاَلظا بنا لننظِّ إىل صحابة رسظل اهلل  لليه شعل   -لنِّى لي  تَِّسَّ
 :عا  ذلك -الصها  والتسليم 

شيُّها الناس ما : "مث قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -اخلطاب منرب رسظل اهلل رَِلب لاِّ ب  : ما رواه مسِّوق قال
وشصحابه وإَّنا الصدقات عياا بينهم  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -إْلثَارلم يف ُصُدق النساء  وقد لان رسظل اهلل 

 َتسبقظام إليها  عها شلِّع َّ ولظ لان اإللثار يف ذلك تقظى لند اهلل شو لِّامة  َلَ ! شربعاافة ةرام عاا ةون ذلك؟
يا شمري : مث تزل  عاْلتَ َِّضته امِّش  م  قِّيش  عقال :   قال"ما زاة رجٌ  يف َصداق امِّش  للى شربعاافة ةرام

﴿ : شَما َسَِع  اهلل يقظل: تعم  عقال : اعمؤمنِّي   َمي  الناس شن يزيدوا يف مهِّ النساء للى شربعاافة ةرام  قال
اللهمَّ غضًِّا  ل ُّ الناس شعقُه م  لاِّ  مث رَجع عَِِّلب اعمنرب  : عقال:   قال[29: النساء]اُا َّ ِقْنطَارًا ﴾ َوآتَ ْيُتْم ِإْحدَ 

شيُّها الناس  إين لنُ   َميتكم شن َتزيدوا النساء يف صدقاهت َّ للى شربعاافة ةرام  عَا  راء شن يُعطي م  : عقال
 [.33"]ماله ما شحبَّ 

ليس لذلك : ل  مسألة  عقال عيها  عقال الِّج  تلايذسأل رج  لليًّا ب  شيب : يي  قالل  حماد ب  لعب القِّ 
شصْبَ  وشخطأُت  وعظق ل ف ذي للٍم : -رضي اهلل لنه  -يا شمري اعمؤمنِّي  ولك  لذا لذا  عقال للي 

 [.34"]لليم

  

ألمثلة يف الشجالة واإلتصا   ولظ  يلِّبظن شروع ا -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -اهلل شلرب  اتظِّ إىل تهامذ  حماد 
لان للى حساب النضس  واذا واهلل لَيزيد اعمِّء لزًّا ورِععة  وال ينقص م  قدره ريًئا  وَم  ي َّ غرَي ذلك  عقد 
حاة ل  جاة  الصظاب  واعمعلم حبكم وييضته وبشِّيَّته  معَِّّض عمْث  اذه اعمظاق   عيا تِّى  ماذا يقظل اعمعلم إذا 

وااللرتا  باخلطأ؟  التلايذ  مث باَن له الصظاب؟ ا  يُباةر إىل ركِّ تهاميذهألة ما ولاَرضه عيها شحد شخطأ يف مس
 !شم شته يِّاوغ  ويَقلب الكهام بعله للى بعض؛ حىت يربا  هلم صحة قظله؟ شتُِّك لك اجلظاب
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 [.35"]  وََل يَ َتضهَّمم  بِّلة العلم وآةابه اإلتصاُ  عيه  وَم  ََل يُنص   ََل يضهم: "يقظل اب  لبدالرب

 :اخلهاصة

 .اتفصا  اعمعلم بالشجالة مطلب لك ف ُمعلفم• 

 .االلرتا  باخلطأ ليس عيه تنقيص لصاحب اخلطأ  ب  اظ رِععة له  وةلي  للى رجالته• 

 .إصهاح اخلطأ  ولكسه االستاِّار لليه والعناة عيه: االلرتا  باخلطأ معناه• 

 

 :مزاح اعمعلم مع تهاميذه -7

يشحذ  التلايذم  اعمعلظم شنَّ اعمظاة العلايَّة تتايَّز باجلضا  يف ماةهتا  واي َتستلزم حلظرًا لقليًّا وقلبيًّا  عتجد 
حظاسَّه للَّها؛ الستيعاب اعماة  العلاية اعمطِّوحة  ومهاا يتايَّز به اعمعلم م  ُحسٍ  يف األةاء  وجظة  يف الطِّح  

يف استقبال اعمعلظمات؛ ولذا لان َحِِّيًّا باعمعلم شن يُدخ  الطُِّّعة بِّي ثنايا الدروس عإن لق  التلايذ له قدر  حمدوة  
 .م  جَِّّاء تتابُع َلِّض اعمظاة العلايَّة القسمالعلاية  لكي يطَِّة السآمة واعمل  الذي قد ُُييفم للى شجظاء 

ل   ومنها ش ما تِّيح الذفا  قليهًا م  ش ما َتطِّة السآ: وم  عظافد بثف الطُِّّعة بِّي ثنايا الدرس م  حِّي آلخِّ
َ
مة واعم

لناء اعمتابعة الدقيقة للاعلم  ومنها ش ما تُضيد اعمعلم شيًلا يف شْخذ قسٍط م  الِّاحة  ومنها ش ما َتشحذ الذا   
ىل غري الذي خيَّم لليه اجلضا   إ القسموتُعطيه جِّلة جديد  عمظاصلة استقبال اعمعلظمات  ومنها ش ما تُغريف جظَّ 

 .ذلك

 

اْلَلم شنَّ اعمزاح اعمنهي لنه اظ : "االتبساط مع الغري م  غري تنقيص شو حتقري له؛ يقظل النظوي: واعمزاح بكسِّ اعميم
الذي عيه إعِّاط ويُداَوم لليه؛ عإته يُظرث اللَّحك وقسظ  القلب  وَيشغ  ل  ذِلِّ اهلل والضكِّ يف ُمهاَّات الدي   

ت إىل اإليذاء  ويُظرث األحقاة  وُيسقط اعمهابة والظقار  عأمَّا ما َسِلم م  اذه األمظر  ويُؤول يف لثري م  األوقا
يضعله للى النُّدر ؛ عمصلحة تطييب تضس اعمخاطب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -عهظ اعمباح الذي لان رسظل اهلل 

 [.36"]ليهوُمؤاتسته  واظ ُسنة مستحبَّة  عاْلَلم اذا؛ عإته ُما يَعظم االحتياج إ
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وشصحابه  واظ شن  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -إنَّ قَدرت للى ما قَدر لليه رسظل اهلل : "وقال الغزايل يف اإلحياء
عها حَِّج لليك عيه   -مَتزح وال تقظل إالَّ حقًّا  وال تؤذي قلًبا  وال تُضِّط عيه  وتَقتصِّ لليه شحياتًا للى النُّدور 

 -تَّخذ اإلتسان اعمزاح ِحِّعة يظايب لليها  ويُضِّط عيه  مث يتاسَّك بِضع  الِّسظل ولك  م  الغلط العظيم شن ي
 [.37"]صلَّى اهلل لليه وسلَّم

يف ُمدالبته ألاله  ومزاحه مع شصحابه  وسظ  تتخريَّ  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ولقد ورَةت شخبار ل  النيب 
 :ما يكضي ويشضي -إن راء اهلل  -منها 

تعم  غري شين ال شقظل إالَّ : ))يا رسظل اهلل  إتَّك تُدالبنا  قال: قالظا: قال -رضي اهلل لنه  -ِّ  ل  شيب اِّي
 [.38((]حقًّا

 -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ول  شتس ب  مالك شن رجهًا م  شا  الباةية لان اَسه زااًِّا  ولان يهدي إىل النيب 
: -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -إذا شراة شن ُيِّج  عقال النيب  -اهلل لليه وسلَّم  صلَّى -َاديَّة م  الباةية  عُيجهفزه النيب 

 ((.إنَّ زااًِّا باِةيُتنا وحن  حاِضِّوه))

واظ يَبيع متاله   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -َيبُّه  ولان رجهًا ةميًاا  عأتاه النيب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ولان 
 -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -َم  اذا؟ شرسلِن  عاْلتَ َض   ععَِّ  النيب : يُبصِّه  عقالعاحَتلنه م  خلضه واظ ال 

صلَّى اهلل لليه  -حِّي لَِّعه  عجع  النيب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -عجَع  ال يْأُلظ ما شلَصق يهِّه بصدر النيب 
صلَّى اهلل لليه  -دين لاسًدا  عقال النيب يا رسظل اهلل  إًذا جتَ :   عقال((َم  يشرتي اذا العبد؟: ))يقظل -وسلَّم 
 [.32((]شت  لند اهلل غالٍ : ))  شو قال((لك  لند اهلل لسَ  بكاسدٍ : ))-وسلَّم 

 

إين حاِملك للى ولد : ))عقال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -رسظل اهلل [ 49]ول  شتس ب  مالك شنَّ رجهًا استحَا 
وا  تلد اإلب  إالَّ : ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ع بظلد الناقة؟ عقال يا رسظل اهلل  ما شصن:   عقال((تاقة
 [.41((]النُّظق

 :اخلهاصة

ل  الذي يَعرتي ال• 
َ
 .تهاميذاألثِّ اإلجيايب الذي َُيدثه اعمزاح يف تلطي  جظف الدراسة  وَقْطع اعم
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 .ِّجظَّ  منهُمِّالا  لدم اإللثار منه؛ ليها ُيِّج الدرس ل  مساره  وتليع الضافد  اعم• 

 .اإللثار م  اعمزاح يُزي  اهلَْيبة والَظقار• 

 .ِصدقًا: اعمزاح ال يكظن إالَّ حقًّا؛ شي• 

 .لدم إيذاء شو إااتة شحد التهاميذ باعمزاح• 

 

 :الصرب واحتاال الغلب -8

نع واحلَبس: الصرب لغة مبعىن
َ
ية والنضظس الزليَّة  والغلب اظ   واي منزلة رعيعة ال يناهلا إالَّ َذُوو اهِلَام العال[42]اعم

ثظر  يف النضس  يَضقد عيها الغاضب اتَّزاته  وتَنقلب اعمظازي  لنده  عها يكاة ُُييفز بِّي احلقف والباط   واي َخصلة 
عإته ََل يك   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -غري حماظة   إالَّ ما لان منها غلًبا هلل  واظ ما لان يتَّص  به الِّسظل 

 .ب لنضسه  وََل يَنتصِّ هلا قطُّ  إَّنا لان يغلب إذا اتْ ُتِهك  ُحُِّمات اهلليغل

شنَّ اعمعلم يتعام  مع شعِّاة ُيتلضظن يف الطباع واألعكار؛ عانهم اجليد  ومنهم اللعي   : ووجه تعلُّق ذلك بالتعليم
شغلب عرتات اليظم الدراسي   اذا باإلضاعة إىل اتشغال اعمعلم بعاليات التحلري والتصحيح  والتدريس اعمتظاص 

ُنظطة باعمعلم  عك  األمظر السالضة  تهاميذمع ما يَ ْتبع ذلك م  حتاٍُّ  عمشال  ال
َ
اعمتكِّفر   إىل غري ذلك م  اعمهام اعم

الذفلِّ وغرياا  َتستلزم م  اعمعلم صربًا وحتاُّهًا  واذا الصرب ليس سهَ  اعمنال  ب  إته َيتاج إىل طظل ُمارسة م  
م؛ حىت يعتاَة ذلك ويْألضه  وعقدان الصرب يظِقع اعمعلم يف حٍِّج رديد  خصظًصا إذا لان ذلك شثناء ُمارسته اعمعل

 .للتعليم  عإن اعمعلم يظاِجه لقليات متضاوتة يف اإلةراك والتصظر واالستجابة  إىل غري ذلك

إته ََل يَضهم اذا الدرس لله  شو قد  :تهاميذهعقد يظ  اعمعلم يُلقي ةرسه عمد  سالة متظاصلة  مث يضاَجأ بقظل شحد 
تافٌم شو  تهاميذهيتعَِّّض اعمعلم إىل شسئلة تاعهة  شو يف غري حملفها  شو قد يضاَجأ اعمعلم شثناء إلقافه بأنَّ شحَد 

  وليس تهاميذهب  إنَّ م  شرداا وقًعا وشثًِّا للى اعمعلم  ما إذا تعَِّّض اعمعلم لكلاة تابية م  شحد . إخل... يَبتسم
إن احتظاء الغلب والسيطِّ  لليه لهامة قظَّ  للاعلم   .لك مبستغِّب؛ الختهاعهم يف الطباع واإلةراك  وحنظ ذلكذ

صلَّى اهلل  -وليس  لهامة َضع   خصظًصا إذا لان ذلك اعمعلم قاةرًا للى إتضاذ ما يِّيد؛ شخرَب بذلك الِّسظل 
وجُيسفد ذلك  [.43((]ديد الذي َُيلك تضسه لند الغلبليس الشديد بالصُِّّلة  إَّنا الش: ))بقظله -لليه وسلَّم 
 .لان شملك الناس لغلبه  -بأيب وشمي  -وقظله عإته  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ِعْعُ  النيب 
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لليه رِةاء جَنِّاين غليظ  رديد  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -لنُ  شمشي مع رسظل اهلل : ل  شتس ب  مالك قال
 -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ِّايب  عجَبذه بِِّةافه َجْبَذً  رديد   تَظِّت إىل صضحة ُلنق رسظل اهلل احلارية  عأةرَله شل

يا حماد  ُمِّ يل م  مال اهلل الذي لندك  عالتَ َض  إليه : وقد شثَِّّت هبا حارية الِّفةاء م  ِردَّ  َجْبذته  مث قال
: للَّق النظوي للى اذا احلديث بقظله [.44"]ِّ له بعطاءٍ عَلِحك  مث شَمَ  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -رسظل اهلل 

وال ركَّ شته مهاا بَلغ م  : قل  [.45"]عيه احتاال اجلاالِّي واإللِّاض ل  مقابلتهم  وَةْعع السيئة باحلسنة"
 .ما بَلغ  عهظ ةون ِعع  ذلك األلِّايب بكثري التلايذشمِّ 

: قسًاا  عقال رج  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -سظل اهلل قَسم ر : قال -رضي اهلل لنه  -ل  لبداهلل ب  مسعظة 
عساَرْرتُه  عَغِلب م  ذلك غلًبا رديًدا   -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -إ ما لقساة ما شُريَد هبا وجه اهلل  عأَتَي  النيب 
 [.46((]عَصرَب قد شوذي مظسى بألثِّ م  اذا  : ))مث قال: وامحَِّّ وجهه؛ حىت متنَّيُ  شين ََل شذلِّه له  قال

وم  شثار : "ولك شن تسأل ل  شثِّ الغلب للى اعمِّء يف جساه  ولساته  وشللافه  وقلبه؛ يقظل صاحب اإلحياء
اذا الغلب يف الظااِّ  تغريُّ اللظن وِردَّ  الَِّّلد  يف األطِّا   وخِّوج األععال ل  الرتتيب والنظام  واضطِّاب 

رداق  وحتاَِّّ األحداق  وتَنقلب اعمناخِّ  وتستحي  اخلِلقة  ولظ رشى احلِّلة والكهام؛ حىت َيظهِّ الزَّبد للى األ
الغلبان يف حالة غلبه قُ ْبَح صظرته  لَسك  غلبه حياًء م  قُبح صظرته  واستحالة ِخلقته  وشمَّا شثُِّه يف اللسان  

د عتظر الغلب  وذلك عاتطهاقه بالشَّتم والُضحش م  الكهام الذي َيستحيي منه ذو العق  ويستحيي منه قافله لن
مع َتبُّط النظم واضطِّاب اللضظ  وشما شثُِّه للى األللاء  عاللِّب والتهجُّم  والتازيق والقت  واجلِّح لند 
التاكُّ   م  غري مباال   وشمَّا شثُِّه يف القلب مع اعمغلظب لليه  عاحلقد واحلسد  وإضاار السظء والشَّااتة 

ساَءات  واحلزن بالسِّور
ُ
 [.47"]باعم

للى الذي   -سبحاته وتعاىل  -ولهاج ذلك يكظن بالعهاج الِّبَّاين والنبظي؛ شمَّا العهاج الِّبَّاين  عقد شثىَن اهلل 
﴿ َواْلَكاِيِاَِّي اْلَغْيَظ َواْلَعاِعَِّي َلِ  النَّاِس : يكظاظن غيَظهم  وليس ذلك عقط  ب  مع العضظ ل  الناس؛ قالتعاىل

 [.134: آل لاِّان] ﴾ َواللَُّه َيُِبُّ اْلُاْحِسِنِّيَ 

 [:48]الغلب بِعدَّ  طِّق؛ منها -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وشمَّا العهاج النبظي  عقد لاََل النيب 

 .شلظذ باهلل م  الشيطان الِّجيم: شن يقظل الغاضب• 

 .شن يسك  الغاضب وال يتكلَّم؛ حىت ال يتااةى به الغلب  عيقع يف احملذور• 
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 .ا عليجلس  وإن ََل يَنطِضئ غلبه  علَيلطجعإذا لان الغاضب قافاً • 

 .شن يتظضَّأ الغاضب وضظَءه للصها ؛ عإن الغلب يُطَضأ باعماء• 

 :قال للي ب  ثاب 

 َواْلَااُل آعَ ُتُه التَّْبِذيُِّ َوالن ََّهبُ  َواْلَغَلُب   اْلَعْقُ  آعَ ُتُه اإِلْلَجابُ 

 :وقال شبظ العتااية 

 َلُدوًّا ِلَعْقِ  اْلَاِِّْء َشْلَدى ِمَ  اْلَغَلبْ    ِحَِّي َخبَ ِّْتُ ُهْم وَََلْ شََر يف اأَلْلَداِء 

 :اخلهاصة

 .الصرب لام  قظي يف جناح اعمعلم• 

 .الغلب ثظر  يف النضس  واختهال يف اعمظازي   وَضع  يف التاييز  ولظاقبه وخياة• 

 .للى شلصابه بِّالة اعمعلم َتْكا  يف ليضيَّة امتصاص غلبه لند حدوثه  والسيطِّ • 

 .التدرُّج وطظل اعمِّان  يُكسبان اعمعلم قظَّ  وَمنعة• 

 .اعمباَةر  بعهاج الغلب لند حدوثه  وشعلله للى اإلطهاق العهاج الِّبَّاين النبظي• 

 

 :تبذ الكهام الضاحش البذيء -2

تشائزُّ منها الطفباع  خصال ُمقظتة  تَلضظها النضظس  و  -الُضحش يف القظل  والسفباب  والسخِّية م  اآلخِّي  
وتنأى لنها النضظس الكُِّية  واعمعلم يُضرتض عيه شته قدو  يُقتضى شثِّه  وُيسلك سبيله  عإن اتَّص  اعمعلم ببعض اذه 

يتأثَِّّ مبعلاه سلًبا  التلايذوإن اجتَاَع  يف معلفم  عهي طامَّة لربى؛ ألن ! اخلصال  عهي تقيصة وشيُّ تقيصة
وعافد  القظل شنَّ اللع  والضحش والسخِّية  َيستلزم  !؟التلايذذا حال معلفاه  عااذا تِّجظ م  وإجيابًا  عإذا لان ا

تنقيص اآلخِّي   ويَقت  عيهم ُروحهم اعمعنظية  ويُضسد لليهم ِعَطِّام وشْلِسنتهم  ويُظغِّ صدور بعلهم للى بعض  
 .وصاحبها متظلَّد بالعقظبة ش ما شمظٌر مِّعظضة رًِّلا  -واظ األام  -اذا إىل جاتب  .إىل غري ذلك
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 :بيان ذلك

ُهْم َواَل ِتَساٌء ِمْ  : قال تعاىل: السخرية -أ ًِّا ِمن ْ ﴿ يَا شَي َُّها الَِّذيَ  آَمُنظا اَل َيْسَخِّْ قَ ْظٌم ِمْ  قَ ْظٍم َلَسى َشْن َيُكظتُظا َخي ْ
ُه َّ َواَل تَ ْلِاُزوا شَتْ ُضَسُكمْ  ًِّا ِمن ْ ُيَاِن َوَمْ  َلَْ  ِتَساٍء َلَسى َشْن َيُك َّ َخي ْ َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُضُسظُق بَ ْعَد اإْلِ

﴿ اَل َيْسَخِّْ َقظٌم ِمْ  قَ ْظٍم ﴾ بك ف لهام وقظٍل وِعع  ةالٍّ :   وقظله[11: احلجِّات]يَ ُتْب عَُأولَِئَك ُاُم الظَّاِلُاظَن ﴾ 
عمسخظر به خريًا م  الساخِّ  واظ الغالب والظاقع  عإن السخِّية للى إلجاب الساخِّ بنضسه  ولسى شن يكظن ا

ال تقع إالَّ م  قلب ُُمتلئ م  مساوئ األخهاق  ُمَتَح ٍّ بك ف ُخلق ذميم  ُمَتَخ ٍّ م  ل ف ُخلق لِّمي؛ وهلذا قال 
 [42((]حبسب امِّئ م  الشِّ شن ََيقِّ شخاه اعمسلم: ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -النيب 

 :للعن والسبابا - ب

ِسباب اعمسلم عسظق  وِقتاله  : ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -قال رسظل اهلل : ل  لبداهلل ب  مسعظة قال
 .  ويف اذا احلديث تعظيم حقف اعمسلم واحُلكم للى َم  سبَّه بغري حقٍّ بالِضسق[59((]ُلضِّ

 

عاحًشا وال لعَّاتًا وال سبَّابًا  لان يقظل  -لَّم صلَّى اهلل لليه وس -ََل يك  رسظل اهلل : "ل  شتس ب  مالك قال
عِتبة
َ
إنَّ اللعَّاتِّي ال يكظتظن : ))قال النيب: ل  شيب الدَّرةاء قال [.51(("]ما له َتِِّب جبينه: ))ألحدتا لند اعم

يف اذا الباب   وَحْسُبك هبذا؛ عضيه ُغنَية ل  لثرٍي م  اآلثار اليت وَرةت [.52((]ُرهداَء وال ُرضعاَء يظم القيامة
 .وعيه لضاية ِلَا  شلطاه اهلل َعهًاا ولقهاً 

 :الُفحش البذيء -ج

ليس اعمؤم  بالطَّعَّان  وال اللعَّان  وال الضاحش  : ))قال -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -ل  لبداهلل ب  مسعظة ل  النيب 
 [.53((]وال البذيء

 :اخلهاصة

 .الغري  عتؤثفِّ عيه اذه اخِلصال الذمياة تتعدَّى آثاراا إىل• 

السخِّية عيها تنقيص للاسخظر به  وازةراء له  واذا جالب للعداو  والبغلاء  عكي  إن لان اذا َةْشب • 
 !اعمعلم؟



 www.hsu-arabisch.blogspot.de              ابر و أ يف ةيبر علا سر د عقو م           ةيصخشلا كتافصب كذيمالت ىلع رثؤ ت فيك

 .اللع  ُخلق ذميم  وصاحبه ُمتظلَّد بالعقظبة إن ََل يَ ُتب• 

 .القظل الضاحش يُنبئ ل  سظء الطَّظيَّة وعساة النيَّة• 

 .اع يف شلِّاض الناس بالذَّمف والغيبةالظقَّ : الطَّعَّان• 

َطِّْةه وإبعاةه ل  : اعملعظن ال يَنصِّه اهلل  عَيطِّةه ويُبعده  عَلْع  اعمؤم ؛ شي: اللع  خها  النصِّ؛ شي: اللعَّان• 
 .اجلنة يف شوَّل شمِّه

: عال  قال احلاعظولذا الُضحش بالض: "اظ الذي يتسَِّّع لساته بالُضحش وال يِّيد شن يَنطق به  قال: والضاحش• 
 .اظ الزياة  للى احلد يف الكهام السيئ  عا  تعدَّى بزياة  القبح يف القظل والعا   عهظ عاحش

 [.54"]اظ الذي ال حياء له: اظ التكلُّم بكهام ال ينضع  وقال القاري: قال اجلظاِّي: البذيء• 

 :استشار  اعمعلم لغريه -19

عقَّد   َيتار معها اعمعلم  وال جيد هلا حهاًّ شو خمًِّجا  عقد يصعب للى تظاجه اعمعلم مساف  ُمشِكلة  وقلايا م
  وال جيد له حهاًّ شو تضسريًا  تهاميذهاعمعلم يف بعض األحيان عَ ْهُم مسألة ما  شو قد يُطِّح لليه سؤال م  شحد 

م شن يَضص  شو بعلهم  وحتتاج م  اعمعل تهاميذهوم  جهة شخِّى  قد جيد اعمعلم تضسه شمام مشكلة لند شحد 
شن جَيتهد يف إجياة ح ٍّ هلا  شو يَعتذر لنها  واذا : وانا قد َيسلك اعمعلم لدَّ  مسالك  منها .عيها  وَي َّ إركاهلا

؛ ألن مشكلته ََل حُت  بعُد  تلايذحس  بالنسبة إىل اعمعلم؛ ألته ََل َُيض عيها بغري للٍم  وإن لان ذلك مشكهًا لل
ٍم  عهذا مذمظم  واظ يُضسد شلثِّ ُما ُيصلح  ومنها شن يبحث ل  حلفها؛ إمَّا ل  ومنها شن ُيظض عيها بغري لل

االستشار  مأخظذ  م  : قال شا  اللغة"طِّيق اعمطالعة والبحث  وإمَّا ل  طِّيق طلب االستشار   واظ مقصظةتا  
العس  إذا شَخذته م  ُرِّْت : م  قظهلم: ُرِّْت الدابَّة  وَرظَّرهتا إذا َلِلا  خربَاا  وقي : قظل العِّب

 [.152: آل لاِّان]﴿ َوَراِوْرُاْم يف اأْلَْمِِّ ﴾ : قال تعاىل [.55"]مظضعه

يف األمظر اليت حتتاج إىل استشار  وتظٍِّ وعكِّ  عإن يف االستشار  م  : شي: "يقظل اب  سعدي لند اذه اآلية
نَّ يف االستشار  تنظر األعكار؛ بسبب إلااهلا عياا ش: الضظافد واعمصاَل الدينية والدتيظيَّة  ما ال ُُيك  َحصِّه  ومنها

ُوِضع  له  عصار يف ذلك زياة  للعقظل  ومنها ما تُنتجه االستشار  م  الِّشي اعمصيب  عإن اعمشاِور ال َيكاة 
 .ُُيطئ يف ِععله
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واظ شلا   -وسلَّم  صلَّى اهلل لليه -إن شخطَأ  شو ََل يتمَّ له مطلظب  عليس مبلظم  عإذا لان اهلل يقظل لِّسظله و 
 [.56!"]﴿ َوَراِوْرُاْم يف اأْلَْمِِّ ﴾  عكي  بغريه؟ -الناس لقهًا وشغَزرام ِللًاا وشعللهم رشْيًا 

شَما إنَّ : ))-صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -﴿ َوَراِوْرُاْم يف اأْلَْمِِّ ﴾  قال رسظل اهلل : َلاَّا تَزل : "ل  اب  لباس قال
ن لنها  ولك َّ اهلل جَعلها رمحة ألُمَّيت  عَا  استشار منهم  ََل يَ ْعدم ررًدا  ومَ  تَِّلها  ََل يَعدم اهلل ورسظله َلَغنيَّا

عأت  تِّى يف اذا احلديث  لي  لات  اعمشظر  سبًبا يف الُقِّب م  إصابة احلق  وما يف تَ ِّْلها م  [.57((]غيًّا
ل وُيشاور َم  اظ شللم منه عياا شْرَك  لليه؛ ليحص  له مقاربة اخلطأ والظقظع عيه  عَحِِّيٌّ بك ف معلم شن يسأ

بذلك مقاربة الصظاب وإصابة احلق  ولَيبتعد ل  الرتعُّع واألَتَ َضة  وتعاُيم النضس م  سؤال غريه  وطلب رشيه 
وىَل الناس ش -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -وَمشظرته  عإن ذلك تِّعُّع يف غري حملفه  ولظ لان ذلك حماظًةا  لكان النيب 

إنَّ اذا هتظي  م  : ععليك شيها اعمعلم  شن تسأل لاا شرَكَ  لليك عَ ْهُاه  شو تعسَِّّ لليك َحلُّه  وال تَ ُق  !به
 .رأين  شو تقص م  قدري  ال  ب  اظ ةلي  للى لاال العق  وَرَجاحته

 :اخلهاصة

 .ِِّة لليهاعمشظر  ُمعِّي للاعلم عياا ُيشك  لليه م  اعمساف  والقلايا اليت تَ • 

طلب االستشار  م  الغري  ليس  ةليهًا للى تقص يف اعمِّتبة شو يف العلم  ب  اظ ةليٌ  للى َرَجاحة العق  • 
 .وَرزَاتته

 .يف اعمشظر  الُقِّب م  احلق  ويف تَ ِّْلها الُبعد لنه• 
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 .42ص رواه اب  لبدالرَب يف جامع بيان العلم وعْلله  اعمختصِّ [ 1]

 .سيأيت تضصي  ذلك؛ ولذلك شلَِّض  ل  ذلِّه اا انا[ 2]

 .شخَِّجه مسلم يف لتاب اإلمار   والنسافي يف اجلهاة  وشمحد يف باقي مسند اعمكثِّي   والرتمذي يف الزاد[ 3]

 .متضق لليه[ 4]

 .متضق لليه[ 5]

 .لتاب الصها   اظ لبداهلل ب  سهام؛ رواه الرتمذي يف لتاب صضة القيامة  والدارمي يف[ 6]

 (.366 - 365/  7)تيسري الكِّمي الِّمح  يف تضسري لهام اعمنَّان؛ للشيخ لبدالِّمح  ب  تاصِّ سعدي [ 7]

 .ةار احلديث:   ط(27/  1)إحياء للظم الدي  [ 8]

 .خمتصِّ جامع بيان العلم وعلله؛ الب  لبدالرب  اختصَِّه الشيخ شمحد ب  لاِّ احملاصاين البريويت[ 2]

 .  بتصُِّّ  يسري( 232/  4)  الكِّمي الِّمح  يف تضسري لهام اعمنَّان تيسري[ 19]

 (.129/  2)تضسري القِّآن العظيم [ 11]

 .ُمتضق لليه[ 12]

ماجه يف  ع  واب رواه البخاري يف لتاب اهلبة  ومسلم يف لتاب اهلبات  واللضظ له  وشمحد يف مسند الكظعيِّي  والنسافي يف النُّْح   وشبظ ةاوة يف البيظ [ 13]
 .األحكام  ومالك يف األْقِلية

 (.1623)مسلم بشِّح النظوي  لتاب اهلبات  حديث رْقم [ 14]

كثِّي  م  الصحابة[ 15]
ُ
 .رواه البخاري يف البيظع  وتضسري القِّآن  وشمحد يف مسند اعم

 .رواه اإلمام شمحد يف باقي مسند األتصار[ 16]

 .متضق لليه[ 17]

 .حس :   وقال األلباين(4777 - 3227)اذا حديث غِّيب  وشبظ ةاوة بِّْقم : ه  والرتمذي  وقالرواه شمحد  واب  ماج[ 18]

  "السلسلة الصحيحة"إسناةه صحيح؛ : اذا حديث غِّيب م  اذا الظجه  قال األلباين: شخَِّجه شبظ ةاوة  وشمحد  وصحَّحه اب  ِحبَّان  ورواه الرتمذي  وقال[ 12]
(2  /563.) 

السلسلة "واظ لاا قاال؛ : -شي األلباين  -صحيح للى رِّط الشيخِّي  وواعَقه الذايب  قل  : ةاوة  واب  ِحبَّان  واحلالم  وقال احلالم شخَِّجه شبظ[ 29]
 (.437/ 2)  "الصحيحة
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 .سظ  تِّى شمثلة لذلك بعد لد  سطظر[ 21]

 .(398/  2)تيسري الكِّمي الِّمح  بتضسري لهام اعمنَّان؛ لبدالِّمح  السعدي [ 22]

 .181لبداهلل لبداحلايد حماظة  ص . إلداة اعمعلم؛ ة[ 23]

 .رواه مسلم يف لتاب اجلنة وصضة تعياها  وشبظ ةاوة يف األةب  واب  ماجه يف الزاد[ 24]

للى الشااف  احملاديَّة  ص م  اذا الظجه  ذَلِّ ذلك األلباين يف حاريته ( 4818)  وشبظ ةاوة (214 - 112/  3)رواه البخاري تعليًقا  وقد وَصله شمحد [ 25]
176. 

 .رواه البخاري[ 26]

 ".228ةار لاَل الكتب  ص : تقهاً م  رياض الصاحلِّي  ط"م  الدابَّة ما بِّي الُِّّلبتِّي إىل الساق؛ : رواه البخاري  والكِّاع[ 27]

ا   واظ لند اب  ماجه يف لتاب 1498  ةار إحياء الرتاث العِّيب  ط (533/  4ج)لزَاه حُمقق البداية والنهاية إىل ةالف  البيهقي؛ اتظِّ البداية والنهاية [ 28]
 .األطعاة

 .روى اإلمام شمحد يف مسنده[ 22]

 (.2362)معناه شْسَقَط  مثِّاا؛ مسلم بشِّح النظوي  ح رْقم : عنَضَل [ 39]

 (.2363  2362)مسلم بشِّح النظوي  ح رْقم [ 31]

إذا لان م  باب التشِّيع  شو م  باب  -صلَّى اهلل لليه وسلَّم  -مسارتا  وتظسَّعنا قليهاً يف بيان التضِّيق بِّي قظله  اعمصدر السابق  وتهاحظ شتنا خَِّجنا ل [ 32]
 .الِّشي يف األمظر الدتيظيَّة؛ وذلك للحاجة إىل معِّعته  وحىت ال َيص  اخلَْلط عيه

؛ إسناةه جيفد "عَا  طاَب  تضسه  علَيضع : وشينُّه قال: قال شبظ يعلى: ل اب  لثري يف آخِّهساَقه احلاعظ اب  لثري يف تضسريه م  طِّيق شيب يعلى بسنده  مث قا[ 33]
 .م  سظر  النساء 29قظي؛ تضسري اب  لثري اآلية 

 (.129)خمتصِّ جامع بيان العلم وعلله؛ الب  لبدالرب  ص [ 34]

 (.112)خمتصِّ جامع بيان العلم وعلله  ص [ 35]

ذَلِّه : ؛ حملاد مجي  زينظ  قال23قطظ  م  الشااف  احملادية ص:   واتظ56ِّجامع الرتمذي؛ للابارلضظري  باب الرب والصفلة  رقم حُتضة األحظذي بشِّح [ 36]
 .الزغيب حُمقفق الشااف  احملادية

 (.293/  3)إحياء للظم الدي  [ 37]

 .126صحيح  ص : خمتصِّ الشااف  احملادية  وقال لنه األلباين[ 38]

 .127صحيح  ص : الشااف  احملادية  وقال لنه األلباين خمتصِّ[ 32]

 .طَلب منه شن ََياله للى ةابَّة: شي[ 49]

 .126صحيح  ص : خمتصِّ الشااف  احملادية  وقال لنه األلباين[ 41]
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 .21ُلدَّ  الصابِّي ؛ الب  القيفم اجلظزية  ص [ 42]

 .لصُِّّلة بلم الصاة وعتح الِّاء  وشصله لند العِّب َم  يصِّع الناس لثريًاوا(: "42ص)ُمتضق لليه  قال النظوي يف رياض الصاحلِّي [43]

 .رواه البخاري يف األةب  ويف مظاضع م  صحيحه  ومسلم يف الزلا   وشمحد يف باقي مسند اعمكثِّي   واب  ماجه يف اللباس[ 44]

 .1957مسلم بشِّح النظوي  حديث [ 45]

كثِّي  م  الصحابةرواه البخاري يف األةب  ويف مظاضع [ 46]
ُ
 .م  صحيحه  ومسلم يف الزلا   وشمحد يف مسند اعم

 .  بتصُِّّ  يسري(263 - 262/  3)إحياء للظم الدي ؛ أليب حامد الغزايل [ 47]

 (.259/  7)لبدالرب  ؛ تِّقيم إحياء الرتاث  والتاهيد؛ الب  17524؛ تِّقيم إحياء الرتاث  وشمحد 2552البغا  وشمحد . ؛ تِّقيم ة5764البخاري : اتظِّ[ 48]

 (.135/  7)تيسري الكِّمي الِّمح ؛ لبدالِّمح  السعدي [ 42]

كثِّي  م  الصحابة  والرتمذي يف اإلُيان  والنسافي يف حتِّمي ال[ 59]
ُ
 .دمرواه البخاري يف لتاب اإلُيان  ومسلم يف اإلُيان  وشمحد يف مسند اعم

 (.135/  1)  (48)عتح الباري  لتاب اإلُيان  حديث رقم [ 51]

كثِّي [ 52]
ُ
 .رواه البخاري يف لتاب األةب  وشمحد يف باقي مسند اعم

 .  ومسلم يف الرب والصفلة  وشمحد يف مسند القباف   وشبظ ةاوة يف األةب(329)البخاري؛ األةب اعمضِّة  وصحَّحه األلباين بِّْقم [ 53]

 (.411- 492/  1)؛ لضل  اهلل اجليهاين  "عمضِّةعل  اهلل الصاد يف تظضيح األةب ا"اذه النقظالت م  لتاب [ 54]

 (.432/  1)عتح القديِّ؛ حماد ب  للي الشظلاين  [ 55]

 (.445/  1)تضسري اب  سعدي  [ 56]

 (.441 - 449/  1)قال السيظطي بسنٍد حس  ل  اب  لباس  مث ساق احلديث؛ عتح القديِّ  : ذلَِّه الشظلاين يف تضسريه وصدَّره بقظله[ 57]
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