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وأثرها يف بناء شخصية طالبه
الصفات اخلُلقية ُ
للمعلم ُ
املقدمة

د .عبدالرزاق درغام

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،خلق فسوى ،وقدر فهدى ،وأشهد أف ال إله إال هللا ا٤بلك ا٢بق ا٤ببْب،
أرسل الرسل لّب٠بوا للناس منهجه القوًن  ،وصراطه ا٤بستقيم  ،وٱبرجوا الناس من ظلمات ا١بهل إىل نور
ا٥بدى واإلٲباف  ،وأيخذوا أبيديهم إىل الصراط ا٤بستقيم  ،وأشهد أف سيدان ادمحاً رسوؿ هللا إماـ الدااة
 ،وصاحب ا٣بلق العظيم  ،والتواضع ا١بم ،والقوؿ اللْب ،الذي رسم له ا٤بوىل از وجل طريق التبليغ ،
فكاف نعم ا٤بعلم ،وخّب ا٤بريب  ،اللهم صل وسلم وابرؾ اليه  ،والى أصحابه الطيبْب الطاهرين ،وبعد:
فإف العلم له دور كبّب ُب النهوض ابجملتمع  ،واالرققا به ،وإرشاد إىل الصراط ا٤بستقيم ،والطريق
القوًن ؛ وخاصة ا٤بستقاة من القراف الكرًن ا٤بعْب الذي ال ينضب  ،ومن سنة النيب  ، ومن أجل أف
ٙبقق الغاية ا٤بنشودة منها البد ٥با من معلم يبلغها إيل الناس ،والبد ٥بذا ا٤بعلم أف يتخلق ابألخالؽ
اإلسالمية ؛ ألنه مبلغ ان هللا ورسوله . 
ومهنة التعليم ال قساويها مهنة ُب الفضل والرفعة  ،ألهنا من أشرؼ الوظائف وأاالها  ،وكلما كانت
ا٤بادة العلمية أشرؼ وأنفع ،ارقفع صاحبها شرفاً ورفعة  ،وأشرؼ العلوـ الى اإلطالؽ العلوـ الشراية ،
ٍب العلوـ األخرى كل ٕبسبه  ،وا٤بعلم إذا أخلص امله هلل ،وقصد بتعليمه نفع الناس  ،وقعليمهم ا٣بّب
 ،فاز ُب الدنيا واآلخرة .
ومهنة ا٤بعلم ال ققتصر الى طرح مادقه العلمية الى طالبه فقط  ،بل هي مهمة اسّبة وشاقة -
وهي يسّبة الى من يسرها هلل اليه  -فهي قتطلب من ا٤بعلم صرباً  ،وأمانة  ،ونصحاً  ،ورااية ٤بن ٙبته
 ،ولو اددان ما الذي ينبغي قوفر ُب ا٤بعلم لطاؿ بنا ا٤بقاـ  ،ولكن ركزت الى أهم األخالؽ  ،وغّبها
يندرج ٙبتها  ،جااالً أخالؽ النيب  وأقواله مستنداً يل ُب استنباط صفات ا٤بعلم  ،وطرؽ التدريس
اَّللِ
ا٤بختلفة  ،وذلك ألف لنا ُب رسوؿ هللا  أسوة حسنة  .قاؿ قعاىل   :لَ َق ْد َكا َف لَ ُكم ُِب رس ِ
وؿ ه
ْ َُ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ  ، )1(وألنه  ا٤بعلم األوؿ الذي الم ورىب صحابته فكانوا خّب طالب ٣بّب معلم .
أْ

( )1سورة األحزاب  ،اآلية . 21 :
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وقاؿ أيضاً َ  :كما أَرس ْلنَا فِي ُكم رس ًوال ِمْن ُكم يػْتػلُو الَي ُكم آَيقِنَا ويػَزّكِي ُكم ويػعلِّم ُكم الْ ِكتاب و ِْ
ْمةَ
ْ َُ
َ َْ
ا٢بك َ
ْ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ََُ ُ ُ َ َ َ
()1
َويػُ َعلِّ ُم ُك ْم َما ََلْ قَ ُكونُوا قَػ ْعلَ ُمو َف 
وللمعلم اموماً  ،ومعلم العلوـ اإلنسانية خصوصاً ؛ األثر البالغ ُب قوجيه طالبه ،والتأثّب اليهم
سلباً كاف أو إٯباابً  ،فالطالب إذا أحب معلمه جعله قدوقه ا٢بية  ،ومثله األالى  ،وقلد ُب كل ما
أيٌب ويذر من األقواؿ واألفعاؿ واألفكار واالاتقادات،وهذا واقع مشاهد ُب حياقنا اليومية .
ومهنة الَببية هي الٍب قعد الناشئة للحياة روحياً وخلقياً واجتمااياً واقلياً وجسمياً  ،وا٤بعلم مطالب
ٗبعا١بة مشكالت الطالب ارب صلته الوثيقة الٍب قربطه ابلطالب وأسرقه  ،وهي الٍب قتيح للمعلم معرفة
خلفيات طالبه انهيك ان اإلسهاـ ُب احملافظة الى قراث األمة  ،ونقله من جيل إىل جيل ،وقطوير
وٙبسينه  ،وهذا بدور ينعكس الى ازدهار اجملتمع وققدمه .
وا٤بعلم ا١بيد يغذي الوجداف والعقل  ،وينشر الفضيلة  ،لذا كاف البد من وجود ٠بات ابرزة ٧بددة له
ُب نظر اإلسالـ  ،وهذ ا١بودة قربز ُب أدائه وكفأقه األخالقية العلمية والعملية .
ويتميز العلم ُب اإلسالـ أبنه ليس ٦برد حشو الرأس اب٤بعلومات مهما قكن قيمتها من جاللة القدر،
أو ُب طريقة ثبوهتا ،حٌب العلم ا٤بقتبس ان طريق النبوة ال يكفي فيه ٧بض اكتسابه وٙبصيله  ،بل البد
للمعلم من االلتزاـ ابلقيم ا٣بلقية الٍب ٙبلي هبا معلمو البشر األنبيا اليهم الصالة والسالـ .
ومن أجل االرققا ٗبهنة ا٤بعلم ،والعودة هبا إىل النبع الصاُب أردت أف أسهم هبذا البحث الذي يدور
حوؿ أخالقيات ا٤بعلم راجياً ا٤بوىل -از وجل -أف يتقبلها ابلقبوؿ .
منهج البحث  :يقوـ البحث الى ا٤بنهج االستقرائي والتحليلي واالستداليل  ،حيث أقوـ ابستقرا
النصوص الشراية وٙبليلها وارض القضاَي ا٥بامة بدليلها.
أٮبية البحث:
-1أيٌب هذا البحث ُب الوقت الذي انصرؼ فيه بعض ا٤بعلمْب ان االهتماـ بطالهبم.
-2يعاِب هذا البحث قضية األخالؽ الٍب ٯبب أف يتحلى هبا ا٤بعلم.
-3إبراز أخالؽ ا٤بعلم الٍب حث اليها اإلسالـ ،ورغب فيها النيب .
-4يربز النتائج اإلٯبابية الٍب ٙبققها األخالؽ ا٢بسنة لدي ا٤بعلم القدوة.
 -5مدى الَبابط الوثيق بْب أخالقيات ا٤بعلم وإقباؿ الطالب الى العلم وقفوقهم.
( )1سورة البقرة  ،اآلية . 151 :
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مشكلة البحث:
ٯبيب هذا البحث ان اإلشكاليات التالية:
-1من هو ا٤بعلم ا٤بثايل.
-2معُب األخالؽ وأٮبيتها للمعلم وما هي أسس جودقه.
-3أهم أخالقيات ا٤بعلم ا٤بثايل.
-4أثر األخالؽ الى الطالب.
خطة البحث:
ينقسم هذا البحث إىل ٛبهيد وستة مباحث وخاٛبة:
التمهيد  :قعريف األخالؽ وأٮبيتها.
ا٤ببحث األوؿ  :ا٤بعلم ا٤بثلي وأسس جودقه.
ا٤ببحث الثاين :القدوة ا٢بسنة لدى ا٤بعلم وأثرها ُب طالبه.
ا٤ببحث الثالث  :الرفق واللْب اب٤بتعلم .
ا٤ببحث الرابع  :واجبات ا٤بعلم ٫بو العلم ومهنة التعليم.
ا٤ببحث ا٣بامس  :االاتداؿ ُب الفكر وادـ الغلو .
ا٤ببحث السادس  :موقف ا٤بعلم من مشكلة الغش ُب االمتحاانت.
التمهيد  :قعريف األخالؽ وأٮبيها.
أوال :قعريف األخالؽ:
قبل ا٣بوض ُب ا٢بديث ان أخالقيات ا٤بعلم ٘بدر اإلشارة إىل قعريف األخالؽ اند بعض العلما ،
وأٮبيتها لدى الفرد واجملتمع.
قيل ُب قعريفها :إهنا " هيئة للنفس راسخة قصدر انها األفعاؿ بسهولة ويسر من غّب حاجة إىل
فكر وروية  .فإف كانت ا٥بيئة قصدر انها األفعاؿ ا١بميلة اقال وشراا بسهولة ٠بيت ا٥بيئة خلقاً حسناً
()1
وإف كاف الصادر منها األفعاؿ القبيحة ٠بيت ا٥بيئة خلقاً سيئاً "

( )1التعريفات  :الي بن ادمح الي ا١برجاين دار الكتاب العريب – بّبوت ط األوىل 1405 ،قح  :إبراهيم األبياري .136
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وقيل :إهنا " حاؿ للنفس دااية ٥با إيل أفعا٥با من غّب فكر وال روية "
وقيل :إهنا " صفة ُب النفس فطرية أو مكتسبة قدفع إىل سلوؾ إرادي ٧بمود اند العقال  ،كاألخذ
()2
اب٢بق أو ا٣بّب ،واف خالف ا٥بوى ،وقرؾ الباطل والشر والقبح وإف وافق ا٥بوى أوالشهوة "
من خالؿ هذ التعريفات يتضح أف مفهوـ األخالؽ يدور حوؿ التحلي اب٢بسن والتخلي ان القبيح.
أٮبية األخالؽ ُب حياة البشر  :لقد حرص اإلسالـ أف أتسيس ٦بتمع مثايل صاحب أخالؽ حسنة من
أجل أمنه واستقرار ؛ ألنه لن يهنأ أفراد  ،وال يستطيعوا أف يعيشوا متفاٮبْب سعدا ما َل قربط بينهم
روابط متينة من األخالؽ الكرٲبة .
ولو فرضنا وجود ٦بتمع من اجملتمعات الى أساس قبادؿ ا٤بنافع ا٤بادية فقط من غّب أف يكوف ورا
ذلك غرض أ٠بى ،فإنه ال بد لسالمة هذا اجملتمع من خلقي الثقة واألمانة الى أقل التقدير .
فمكارـ األخالؽ ضرورة اجتمااية ال يستغِب انها ٦بتمع من اجملتمعات  ،ومٌب فقدت األخالؽ
الٍب هي الوسيط الذي ال بد منه النسجاـ اإلنساف مع أخيه اإلنساف  ،قفكك أفراد اجملتمع وقصاراوا
 ،وقناهبوا مصا٢بهم ٍ ،ب أدى هبم ذلك إىل االهنيار ٍب الدمار .
وهتدؼ األخالؽ اإلسالمية إىل " بنا الشخصية اإلنسانية فمن ا٤بعلوـ أف األخالؽ ٛبثل صورة
اإلنساف الباطنة ،وهذ الصورة هي قواـ شخصية اإلنساف ،فال يوزف اإلنساف بطوله وال بعرضه أو لونه
()3
وٝباله ،وإ٭با أبخالقه وأاماله ا٤بعربة ان هذ األخالؽ ".
وإذا أردان أف نقيس التقدـ والرقي ا٢بقيقي للمجتمع فيكوف بقدر ما يتمسك أفراد ابألخالؽ
الفاضلة ،فقد" دلت التجارب اإلنسانية واألحداث التارٱبية أف ارققا القوى ا٤بعنوية لألمم والشعوب
مالزـ الرققائها ُب سلم األخالؽ الفاضلة ،ومتناسب معه ،وأف اهنيار القوى ا٤بعنوية لألمم والشعوب
مالزـ الهنيار أخالقها ،وقناسب معه ،فبْب القوى ا٤بعنوية واألخالؽ قناسب طردي صاادين وهابطْب
" (.)4

( )1هتذيب األخالؽ  :ابن مسكويه ط  :منشورات دار مكتبة ا٢بياة – بّبوت .ص .36
( )2األخالؽ اإلسالمية وأسسها  :ابدالرٞبن حبنكة ا٤بيداين ط  :دار القلم – دمشق ط 2002/1423/ 6ج  1ص .16
( )3األخالؽ ُب اإلسالـ  :كابد قراوش واخروف ط  :دار ا٤بناهج للنشر والتوزيع  /اماف  /األردف ط20006 /1426 / 4
ص23
( )4األخالؽ اإلسالمية وأسسها  :ابد الرٞبن ا٤بيداين ج:1ص34
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وهذا رجل نشا ُب ظالؿ ا٤بسيحية احملرفة يبْب لنا سبب سعادة اجملتمع وأهنا راجعة إيل حسن الَببية
واألخالؽ الفاضلة لتتضح أٮبية األخالؽ ُب صوف اجملتمع من اال٫براؼ .
قاؿ مارقن لوثر " :ليست سعادة البالد بوفرة إيرادها وال بقوة حصوهنا وال ٔبماؿ بنا ها ،وإ٭با
سعادهتا بعدد ا٤بهذبْب من أبنائها ،وبعدد الرجاؿ ذوي الَببية األخالقية فيها" (.)1
فإذا كانت األخالؽ ضرورة ُب نظر ا٤بذاهب والفلسفات األخرى فهي ُب نظر اإلسالـ أكثر ضرورة
وأٮبية  ،و٥بذا فقد جعلها مناط الثواب والعقاب ُب الدنيا واآلخرة  ،ولقد حث اإلسالـ الى التحلي
ابألخالؽ ا٢بسنة  ،وجعل الغاية من بعثة النيب  قربية الناس الى مكارـ األخالؽ َ .ا ْن أَِىب
()2
وؿ هِ
ِ
ِ
َخالَ ِؽ ".
اؿ َر ُس ُ
اؿ  :قَ َ
ُهَريْػَرةَ قَ َ
ت ألُٛبََّم َم َكا ِرَـ األ ْ
اَّلل  ": إِه٭بَا بُعثْ ُ
وقد رغب النيب ُ ب التحلي ابألخالؽ ا٢بميدة ؛ ألهنا من أسباب قثقيل ميزاف ا٤بؤمن يوـ القيامة
اؿ " َما من شي أَثْػ َق ُل ُب ِم َيز ِاف الْ ُم ْؤِم ِن يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة ِم ْن ُخلُ ٍق
فعن أىب الدردا  أف النيب  قَ َ
()3
ِ
ش الْبَ ِذى َ "
َح َس ٍن َوإِ هف ه
اَّللَ لَيَػْبػغَ ُ
ض الْ َفاح َ
" واإلسالـ ٰبرص الى قنشئة شخصية ا٤بسلم من ٝبيع جوانبها بصورة متوازية قوفق بْب مطالب الروح
وا١بسد ،فينأي ا٤بسلم ان الواقعية ا٥بابطة ا٤بنحدرة الٍب ققوؿ أبف الغاية قربر الوسيلة ،وأف األخالؽ
ققوـ ٗبقدار مردودها النفعي ا٤بادي الى اإلنساف كالربغماقية ،فاإلسالـ يعد ٢بياة أفضل من خالؿ
األخالؽ الفاضلة القائمة الي احملبة والتعاوف والسعي ُب خّب الفرد واجملتمع"(.)4
ويعاقب الناس اب٥بالؾ ُب الدنيا لفساد أخالقهم  .قاؿ قعاىل َ  :ولَ َق ْد أ َْهلَكْنَا الْ ُقُرو َف ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم لَ هما
ظَلَموا  )5(وقاؿ أيضاً :وما َكا َف ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َف  )6(بل إف اإلسالـ
ك ليُػ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ََ
ُ
ٱبضع األاماؿ العلمية للمبادئ األخالقية  ،سوا أكاف ذلك ُب ٦باؿ البحث أـ ُب ٦باؿ النشر
لتوصيله للناس .
( )1الَببية األخالقية اإلسالمية  :مقداد َي١بن :ط مكتبة ا٣با٪بي  :مصر – بدوف ص . 821
( )2أخرجه البيهقي ُب السنن الكربى  :ابب بياف مكارـ األخالؽ ومعاليها ح. 21301
( )3أخرجه الَبمذي ُب سننه  :ؾ الرب والصلة :ب ما جا ُب حسن ا٣بلق.ح 2133
( )4أخالقيات مهنة الَببية والتعليم ُب الكتاب والسنة /ادمح ادمح الربازي ط مؤسسة الوراؽ للطبع والنشر  /اماف -
ط2001/1ص .19
()5سورة يونس ،اآلية. 13 :
( )6سورة هود ،اآلية.117 :
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ولقد اهتم اإلسالـ ابألخالؽ ؛ ألهنا أمر ال بد منه لدواـ ا٢بياة االجتمااية وققدمها من الناحيتْب
ا٤بادية وا٤بعنوية  ،فاإلنساف -دائما ٕ -باجة ماسة إىل نظاـ خلقي ٰبقق حاجته االجتمااية  ،وٰبوؿ
دوف ميوله ونزااقه الشريرة ويوجهه إىل استخداـ قوا ُب ٦باالت يعود نفعها اليه والى غّب  .بل إف
اإلسالـ يدرؾ ٛباـ اإلدراؾ ماذا ٰبدث لو أٮبلت ا٤ببادئ األخالقية ُب اجملتمع  ،وساد فيه ا٣بيانة والغش
 ،والكذب والسرقة  ،وسفك الدما  ،والتعدي الى ا٢برمات وا٢بقوؽ بكل أنوااها  ،وقالشت ا٤بعاين
اإلنسانية ُب االقات الناس  ،فال ٧ببة وال مودة  ،وال نزاهة وال قعاوف  ،وال قراحم وال إخالص  .إنه
بال شك سيكوف اجملتمع جحيما ال يطاؽ  ،وال ٲبكن للحياة أف قدوـ فيه  ،ألف اإلنساف بطبعه ٧بتاج
إىل الغّب  ،ونفسه قنزع إىل التسلط والتجرب واألاننية واالنتقاـ ،لذا جا اإلسالـ أبسس ومعايّب يتحتم
الينا السّب وفقا ٥با ،وهي ليست أسسا ومعايّب وضعية  ،وإ٭با وحي يوحى الى هيئة أوامر ونوا
ومباحات و٧بظورات فمن أطاع هللا أاثبه ومن اصا ااقبه ،وٛبتاز األخالؽ اإلسالمية أبهنا واقعية
املية وليست مثالية  ،كما أهنا قؤكد حرية اإلنساف واختيار ومسؤوليته ان فعله ،وقتميز أيضا أبهنا
إٯبابية شاملة بعيدة ان اال٫براؼ والغلو  ،وهي بذلك صا٢بة لكل زماف ومكاف ،كما أف اإلسالـ شرع
أحكاما ٢بماية اجملتمع من الَبدي ا٣بلقي الذي يؤدى إىل ا٥بالؾ  ،وذلك واضح ُب العقوابت ا٢بدية
والتعزيرية .
واإلفالس ا٢بقيقي للمسلم ليس ُب قلة ماله ولكن ُب سو أخالقه ،ومن ٍب فال فائدة قرجى من
اَّللِ 
فع ْن أَِىب ُهَريْػَرةَ  أَ هف َر ُس َ
وؿ ه
كثرة صالقه وصيامه مع إصرار الى ظلم الناس وسفك دمائهمن َ
اؿ " أَقَ ْدرو َف من الْم ْفلِس " .قَالُوا الْم ْفلِس فِينا من الَ ِدرهم لَه والَ متاع .فَػ َق َ ِ ه ِ
س ِم ْن أُهم ٌِب
قَ َ
ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َ
اؿ " إف الْ ُم ْفل َ
ُ َ ُ ُ
ِ
ِ ِِ
ك َد َـ َه َذا
ؼ َه َذا َوأَ َك َل َم َ
صالَةٍ َو ِصيَ ٍاـ َوَزَكاةٍ وأيٌب قَ ْد َشتَ َم َه َذا َوقَ َذ َ
اؿ َه َذا َو َس َف َ
َأيْقى يػَ ْوَـ الْقيَ َامة ب َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ضى َما َالَْي ِه أ ُِخ َذ
ت َح َسنَاقُهُ قَػْب َل أَ ْف يػُ ْق َ
َو َ
ب َه َذا فَػيُػ ْعطَى َه َذا م ْن َح َسنَاقه َوَه َذا م ْن َح َسنَاقه فَإِ ْف فَنيَ ْ
ضَر َ
()1
ِ
ِ
ِح ُب النها ِر"
م ْن َخطَ َاَي ُه ْم فَطُ ِر َح ْ
ت َالَْيه ٍبُه طُر َ
نتخيل معلماً ليس متخلقاً ابألخالؽ اإلسالمية وينهر الطالب ويعاملهم معاملة سيئة ويكذب
أمامهم ويدخن ُب ٧براب ا٤بدرسة أو ا١بامعة وليس أمينا ،ويتفو أبلفاظ بذيئة  .ماذا يكوف حاؿ
الطالب ؟ بدوف شك يفقدوف الثقة فيه ويفروف من طلب العلم  .لذالك أقوؿ  :إف ا٤بعلم ٕباجة ماسة
إىل أخالؽ اإلسالـ لّبيب طالبه اليها ،ويؤثر فيهم أبخالقه وسلوكه قبل المه.
( )1أخرجه مسلم ُب صحيحه :ؾ.الرب والصلة واآلدب بٙ :برًن الظلم ح.6744
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ا٤ببحث األوؿ :ا٤بعلم ا٤بثايل وأسس جودقه:
أوالً -ا٤بعلم ا٤بثايل :إف ا٤بعلم ا٤بثايل جليل القدر بقدر ما ُب رسالته من ٝباؿ و٠بو ،وٝباؿ مهنته
مستمد من شرؼ رسالته  ،إهنا رسالة العلم والنور والسعادة  ،إهنا رسالة ا٥بدي وا٣بّب والفالح ،إهنا
رسالة الرسل أفضل خلق هللا ،ولقد شرؼ هللا سبحانه وقعاىل قلك الرسالة العظيمة ،وشرؼ صاحبها
()1
هِ
هِ
اؿ
ك ْاأل َْمثَ ُ
ين ال يػَ ْعلَ ُمو َف وقاؿ أيضاً َ " :وقِلْ َ
ين يػَ ْعلَ ُمو َف َوالذ َ
بقوله قعاىل   :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
()2
ض ِربػُ َها لِلن ِ
هاس َوَما يػَ ْع ِقلُ َها إِهال الْ َعالِ ُمو َف "
نَ ْ
وقد أالى هللا از وجل من شأف العلما ٤با يقدموف للبشرية من نفع مادي ومعنوي  .فقاؿ جل
ٍ ()3
هِ
شأنه   :يػرفَ ِع ه ه ِ
ِ
ين أُوقُوا الْعِْل َم َد َر َجات 
َْ
ين َآمنُوا منْ ُك ْم َوالذ َ
اَّللُ الذ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اَّللَ م ْن ابَاد الْ ُعلَ َما ُ  ، وأمر هللا از وجل النىب  يطلب فيه
وقاؿ سبحانه  :إ٭بَا َٱبْ َشى ه
()5
ِ
ب ِزْدِين اِ ْلما 
االستزادة من العلم وا٤بعرفة بداا اظيم فقاؿَ  :وقُ ْل َر ّ
والى ضو هذا التوجيه الرابين داا ا٥بادي األمْب رسوؿ الرٞبة  ،ومعلم البشرية  ،ونيب اإلنسانية
ا٤بصطفى  الناس إىل ا٢برص الى التعليم ،وجعل التفقه ُب الدين منه من هللا قعاىل لبعض اباد ،
فعن ُٞبي ُد بن اب ِد الهر ْٞب ِن َِ٠بعت معا ِويةَ  خ ِطيبا يػ ُق ُ ِ
اَّللُ بِِه َخْيػًرا
ت النيب  يػَ ُق ُ
وؿ " َم ْن يُِرِد ه
وؿ َ٠ب ْع ُ
َْ ْ ُ َْ
َ ً َ
َ ْ ُ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضُّرُه ْم َم ْن
اَّللُ يػُ ْعطى َ ،ولَ ْن قَػَز َاؿ َهذ األُهمةُ قَائ َمةً َالَى أ َْم ِر ه
يػُ َف ِّق ْههُ َِب ال ِّدي ِن َ ،وإه٭بَا أ ََان قَاس ٌم َو ه
اَّلل الَ يَ ُ
()6
اَّللِ " .
َخالََف ُه ْم َح هٌب َأيْقِ َى أ َْمُر ه
ويكفي ا٤بعلم شرفاً وفخراً أف ثوابه ال ينقطع ٗبوقه كغّب من الناس ٩بن يصلوف ويزكوف وٰبجوف
ويصوموف فهذ األاماؿ قنتهي اند الفراغ من أدائها ،أما العلم فاف أثر يظل ابقيا ٩بتدا ما داـ ُب
الناس من ينتفع به ،مهما قطاولت السنوف ،وقعاقبت القروف ،وهذا ما اقر الذي ال ينطق ان ا٥بوى إف

()1سورة الزمر ،اآلية .9:
( )2سورة العنكبوت ،اآلية .43 :
()3سورة اجملادلة ،اآلية.11:
( )4سورة فاطر ،اآلية 28:
()5سورة طه ،اآلية 114 :
( )6أخرجه البخاري ُب صحيحه" ؾ" بد الوحي "ب " :من يرد هللا به خّبا يفقهه َب الدين .ح .71
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ات ا ِإلنْ َسا ُف
اَّللِ  قَ َ
هو إال وحي يوحي ُب ا٢بديث الذي روا أبو ُهَريْػَرةَ  أَ هف َر ُس َ
وؿ ه
اؿ " إِ َذا َم َ
()1
ٍ
ِِ
انْػ َقطَع اْنه املُه إِاله ِمن ثَالَثٍَة إِاله ِمن ٍ ٍ ِ
صالِ ٍح يَ ْد ُاو لَهُ ".
َ َ ُ ََ ُ
ص َدقَة َجا ِريَة أ َْو ا ْل ٍم يػُْنػتَػ َف ُع به أ َْو َولَد َ
ْ َ
ْ
وان حذيفة  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  ": فضل العلم خّب من فضل العبادة  ،وخّب دينكم الورع
()2
"
قاؿ ابن القيم – رٞبه هللا  -معلقاً الى هذا ا٢بديث  ":فإنه إذا كاف كل من العلم والعمل فرضا فال
بد منهما كالصوـ والصالة فإذا كاان فرضْب وٮبا النفالف ا٤بتطوع هبما ففضل العلم ونفله خّب من فضل
العبادة ونفلها ؛ الف العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه ،والعبادة ٱبتص نفعها بصاحبها ؛ والف العاَل
()3
قبقى فائدقه والمه بعد موقه والعبادة قنقطع انه "
هذ اآلَيت الكرٲبة وهذ األحاديث الشريفة لو قرأها ا٤بدرس ا٤بثايل وفهمها ووااها ألدرؾ أف هللا
كرـ العلم والعلما  ،وأف ا٤بصطفى  قوج هاقيك الرسالة ٗبا ٱبلد شرفها  ،فقاؿ
سبحانه وقعاىل ّ
( )4
صلوات هللا وسالمه اليه" :إ٭با بعثت معلما ".
ومن ثناَي هذ ا٤بعاين السامية ارؼ ا٤بعلم وا٤بدرس ا٤بثايل أنه صاحب رسالة اظيمة بنا ان الدور
العظيم الذي يقوـ به ويؤديه ،إنه يشعر أبنه يؤدي رسالة كرٲبة ،وهذا الشعور منبعث من شرؼ الرسالة
نفسها  :إهنا رسالة أدا األمانة أمانة العلم ٍ ،ب هي بعد ذلك أمانة قكوين الشباب  ،وقثقيفهم
وهتذيبهم وقربيتهم قربية قعتمد اليها أمة قريد أف ٙبيا ازيزة كرٲبة ،وهل ٙبيا األمة وقنهض إال بشباهبا
العامل الناهض ا٤بتوثب الطموح إىل ا٤بعاين والعز واجملد .
وهذ الرسالة العظيمة حامل لوا ها ا٤بعلم الفاضل  ،إذًا فنحن اآلف نريد أف نلقي بعض الضو
الى أخالقه ورسالته من أجل هنضة الشباب اماد األمة وثروهتا و٦بدها وازها  ،إننا نرا يرسم صورة
كرٲبة ،ومثال أالى يقتدى به ُب ٙبقيق رسالته الى خّب الوجو وأكملها.
وإف ا١بميع ينظر إليه نظرة ٧ببة وققدير ٤ ،با يتصف به من مكارـ األخالؽ العالية  ،إنه يدخل
ا٤بدرسة فيصافح ا١بميع هاشا ابشا ُب أدب مستفسرا ان إخوانه وزمالئه ،يريد أف يطمئن الى ٝبيع
( )1أخرجه مسلم ُب صحيحه  :ؾ الوصية ب  :ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد وفاقه.ح4310
()2أخرجه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ الى الصحيحْب للحاكم ج1ص  305ح. 289
( )3مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  :ادمح بن أيب بكر الزراي  :دار الكتب العلمية – بّبوت ج1ص 120
( )4أخرجه ابن ماجة ُب سننه  :ؾ العلم ابب فضل العلما وا٢بث الى طلب العلم ح229
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أسرة ا٤بدرسة ٍب هو الى درجة كبّبة من العلم وا٢بكمة ،لذا كاف مرجعا وافيا لزمالئه ،يستشّبونه ُب
حل ا٤بسائل العلمية ،فيجدونه البحر الزاخر الواُب فيتلفظ ابلدر وا١بواهر يتحدث ُب أدب وحكمة،
أبسلوب سهل ٝبيل ٩بتع  ،يبحث حٌب يظهر ا٢بقيقة ُب ٝبا٥با ورونقها  ،وهبجتها وصفائها ٍ ،ب هو
يشعر السائل وا٤بستفٍب ابالحَباـ والتقدير  ،واإلجالؿ واإلاجاب  ،فيأنس به ا١بميع ويطمأنوا إىل
المه الذي يقدمه ُب حالوة وطالوة فيثمر الثمرة ا٤برجوة من اإلجابة واإلفادة واالستفادة  ،قلك هي
رسالة ا٤بدرس ا٤بثايل الذي ينفع دينه ووطنه .
اثنياً -أسس جودة ا٤بعلم:
لكي يكوف ا٤بعلم فعاالً ُب طالبه مؤثراً فيهم البد أف يرااي أموراً ادة منها:
-1مراااة ا٤بيوؿ والتوجيه ٤با يناسب :فهناؾ من الطالب من هو شديد الذكا  ،كبّب ا٥بمة ومع ذلك ال
اع ميوله ،وَل يوجه إىل ما يناسبه؛ فعقوؿ الناس ٚبتلف،
٘بد يبدع وال يتفوؽ.والسبب ُب ذلك أنه َل يُر َ
ومشارهبم ال أتلف؛ فكل ٲبيل إىل ما يالئمه ،وقد الم كل أانس مشرهبم.فإذا وجه الطالب إىل ما
اضوا أشل؛ فال يعِب
اضوا ً
انفعا بعد أف كاف ً
يالئمه ويناسب ميوله ورغبته أبدع أٲبا إبداع ،وأصبح ً
()1
كوف الطالب ال يبداوف ُب شي أهنم ال يصلحوف ألي شي .
هذا وإف ٩با ٰبسن التنبيه اليه ُب هذ الوقفة أف العناية اب٤بواهب ورااية النوابغ -ال قعِب أف يػُ ْه َم َل َم ْن
أقل ذكا ً ونبو ًغا؛ فالعا ََل ال ٰبتاج إىل خارقي الذكا والنوابغ فحسب ،بل ٰبتاج إىل غّبهم
هم ُّ
اموما؛ كي يستعملوا ذكا هم خّب استعماؿ ولو كاف
كذلك،و٥بذا ينبغي أف يؤخذ أبيدي الطالب ً
قليال ،وأف يُفيدوا من مواهبهم ولو كانت ٧بدودة.
ً
نعم إف اإلنساف ال يقدر أف يكوف ُب الذكا مائة إذا خلق ذكاؤ ُب قوة اشرين.
وم ْن قُػتَػ َو هس ُم فيهم العبقرية :ذلك أف العبقرية ققوـ الى الذكا وا١بد ُب طلب
 -2إذكا ٮبم النوابغ َ
العلمٍ ،ب الى كرب ا٥بمة؛ فمن َل يكن ذكيًا َل يكن حظه من العلم إال أف ٰبفظ ما أنتجته قرائح العلما
٧بصورا ُب
مقصورا
من قبله ،ومن َل َِٯب هد ُب طلب العلم ،وَل يػُغَ هذ بثمرات القرائح ا٤ببداة بقي ذكاؤ
ً
ً
دائرة ضيقة ،قال يقوى الى أف ٰبلق ُب ٠با العلوـ؛ ليبلغ الغاية السامية.ومن َل قكن ٮبته ُب العلم
٦بدا ُب التحصيل،
كبّبة َل يكفه ذكاؤ  ،وال جد ُب الطلب ألف يكوف ابقرًَي؛ فقد يكوف الرجل ذكيًا ً
( )1انظر قوة اإلرادة وطرؽ قنميتها د.صالح مراد ص.34
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ِ
ت ُب
وصغَُر ٮبته ٰبجم به أف يوجه ذكا الى نقد بعض اآلرا  ،أو ابتكار آرا جديدة؛ فإذا قَػ َو ه٠بْ َ
أحد طالبك النبوغ فأكرب هبمته ،اسى أف يكوف ابقرًَي ينفع األمة ،ويكوف لك األجر.
وقيل :إف اإلماـ الفاقح أسد بن الفرات -أنه ٤با كاف أيخذ العلم ان اإلماـ ادمح بن ا٢بسن الشيباين
قلميذ اإلم اـ أيب حنيفة كاف إذا رأى قلميذ أسد بن الفرات غلب اليه النوـ وهو يسهر ُب قلقي العلم
رشاشا من ا٤با ؛ ليجدد نشاطه؛ شفقة اليه ،ورغبة منه ُب أف ينهض إىل مستوى
انه نضح الى وجهه ً
()1
اإلمامة ُب العلم .
وأٮبية هذا الدور وخطورقه قكمن ُب أف ا٤بعلم ُب ا٢بقيقة ال يتعامل مع قلميذ ُب ا٤برحلة االبتدائية أو
اإلادادية أو الثانوية وإ٭با يتعامل مع رجل قد يكوف له دور ُب قغيّب األحداث أو امل يسجله التاريخ
مروا من خالؿ امليات
فإف اظما العاَل وكبار الساسة فيه وصناع القرارات ا٣بطّبة ،كل هؤال قد ُّ
قربوية طويلة ومعقدة ،شارؾ فيها أساقذة ومعلموف ،وضع كل منهم بصماقه الى انحية معينة من
نواحي قفكّبهم ،أو الى جانب من جوانب شخصياهتم ،وهؤال الذين أثروا ُب هؤال العظما قد
قاموا بدور التوجيه الذي هو ُب النهاية دور ا٤بعلم األساسي وا٤بتاح دائما أماـ كل مدرس أف ٲبارسه مع
طالبه،فتذكر دائما أف الصغّب الذي أمامك سيغدو اما قريب رجالً  .وا٤براهق الذي أزاجك قد
يكوف ُب قادـ األَيـ بطالً  .فال ققف بفكرؾ اند حاله اليوـ  ،ولكن ٚبيله غداً  ،فهذا ٯبدد أملك ،
ويضااف صربؾ  ،فتمهل  ،وال قتعجل.
 -3استشعار ا٤بسؤولية:
إف مسؤولية التعليم اظيمة ،واألمانة ا٤بلقاة الى اواقق أهله كبّبة؛ فما طريق ا٤بعلمْب بال ٍ
حبة ،وال
مهمتهم بيسّبة؛ فلقد ٙبملوا األمانة وهي ثقيلة ،واستحقوا اإلرث وهو ذو قبعات ،وينتظر منهم ما
ينتظر ا٤بدِب ُب الظالـ من قباشّب الصبح؛ فإف األمة قرجو أف يبُب هبم جيل قوي األسر ،شديد العزائم،
هتويال ،وإ٭با يقاؿ؛ قرويضا؛ فمن
سديد اآلرا  ،متْب العلم ،متماسك األجزا  .وال يقاؿ هذا الكالـ؛ ً
٧ببواب .ومن ٚبيل الراحة،
وطن نفسه الى ا٤بكرو هانت اليه الشدائد ،ووجد كل شي اب٠با ً
ٝبيال ً
()2
وحكم أخيلتها ُب نفسهٍ ،ب كذبته اآلماؿ -كاف بْب اذابْب ،أمضههما كذب ا٤بخيلَة .قاؿ ابن حزـ
سرورؾ ويتضااف إذا آاتؾ ما ٙبب ٩با َل
 ":وطن نفسك الى ما قكر يَِق هل َٮبُّك إذا أاتؾ،
ويعظم ُ
َ
(ُ )1ب رحاب األزهر حملمد ا٣بضر حسْب ص.93
( )2انظر ايوف البصائر للشيخ ادمح البشّب اإلبراهيمي ص.219- 215

847

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

قكن قد ْهرقَه"( .)1فيا معاشر ا٤بعلمْب ،إنكم ااملوف فمسؤولوف ان أامالكم ،فمجزوف انها من هللا،
ومن األمة ،ومن التاريخ ،ومن ا١بيل الذي ققوموف اليه كي ًال بكيل ،ووزًان بوزف؛ فإف أحسنتم أحسنتم
ألنفسكم ولكم من هللا فضل جزيل ،ومن التاريخ واألمة ثنا ٝبيل.
وإف قصرًب فقد أسأًب ألنفسكم وألمتكم ،وإف ٤با يبو به ا٤بقصروف من الندامة وا٤برارة ما ٰبلو معه ٖبع
النفوس ،وإقالؼ ا٤بهج.
وقلك هي ا٢بالة الٍب نعيذ أنفسنا  -معاشر ا٤بعلمْب  -ابهلل من قسبيب أسباهبا ،وققريب وسائلها .
كيف وقد هنى ديننا ا٢بنيف ان التقصّب ُب الواجبات ،ونعى التفريط ُب ا٢بقوؽ ،وبْب آاثر واواقبه،
وحض الى األاماؿ ُب مواقيتها ،وقبح الكسل ،والتواكل ،واإلضااة ،فشرع لنا بذلك كل شرائع ا٢بزـ
والقوة وضبط الوقت والنفس ماَل يشراه قانوف ،وَل أتت به اقلية.
ِ
ع مرارة الندـ ،وحرارة
هه ّوي ُب الكسل والبطالة ،ويقينا َ٘بَُّر َ
وما َ
أخ َذان بذلك إال ليأخذ ٕبُ َج ِزان ان التػ َ
()2
ا٢بسرة.
اان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها )3(وقاؿ  -از وجل :-
قاؿ هللا  -قعاىل  :-إِ هف ه
اَّللَ َأيُْمُرُك ْم أَ ْف قػُ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
ِ
ض و ِْ ِ
ْب أَ ْف َْٰب ِملْنَػ َها وأَ ْش َف ْقن ِمْنػ َها و َٞبَلَ َها ِْ
اإلنْ َسا ُف
 إِ هان َاَر ْ
ا١ببَاؿ فَأَبػَ ْ َ
َ
َ َ
ضنَا ْاأل ََمانَةَ َالَى ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
()4
ِ
وما َج ُه ًوال 
إنههُ َكا َف ظَلُ ً
وقاؿ النيب  " :"كلكم راع وكلكم مسؤوؿ ان رايته "( )5فيا معاشر ا٤بعلمْب ،إنكم رااة ومسؤولوف
ان رايتكم ،وإنكم بناة وإف الباين ٤بسؤوؿ اما يقع ُب البنا من زيغ أو ا٫براؼ.
-4إاداد الدرس:
يتوقف ٪باح كل امل الى بقدر اإلاداد له  ،فإف كاف جيداً فإف النتائج قكوف قوية وفعالة ،وإف
كاف ذو إٮباؿ وققصّب فإهنا قكوف وخيمة  ،وٰبل الفشل ابجملتمع  ،وهكذا ا٤بعلم الذي قوفرت فيه
أسس ا١بودة إباداد لدرسه ينفي ا١بهل ان نفسه وقالميذ  ،ويرقى ابجملتمع ٫بو التقدـ والكماؿ
والرقي.
( )1األخالؽ والسّب ُب مداواة النفوس  :الي أٞبد بن حزـ  .ط  :دار األفاؽ ا١بديدة -بّبوت ط 1979/1399/2ص.26
( )2انظر ايوف البصائر ص.289- 288
( )3سورة النسا ،اآلية .58 :
( )4سورة األحزاب ،اآلية .72:
()5أخرجه البخاري ُب صحيحه -ؾ  -األحكاـ ب قوله قعاىل ( أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوؿ وأوىل األمر منكم ) ح .7138

848

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

ال ٱبفى ما إلاداد الدروس من أٮبية فائقة ُب سّب العملية الَببوية  ،وال سيما لدى ا٤بدرسْب  ،فإف
٪باح ا٤بدرس ُب امله داخل ا٢بصة ال يكوف إال بعد ٚبطيط سليم  ،وقصور مسبق شامل ٤با سيقوـ به
داخل الفصل  ،فالبد من دفَب التحضّب مهما كاف ا٤بدرس واسع االطالع .
والغرض من اإلاداد والتحضّب هو معرفة كل ما يتعلق ابلدرس من حيث ا٤بادة  ،وٙبديد الكمية الٍب
سيدرسها خالؿ ا٢بصة  ،ومن حيث األهداؼ ا٤بتوخاة منها  ،ومن حيث طريقة التدريس والزمن الذي
()1
ستستغرقه ٨بتلف الفعاليات الٍب يتضمنها الدرس  ،ومن حيث مستوى الطالب وخصائصهم .
مراحل إاداد الدرس:إاداد ا٤بادة أو اإلاداد الذهِب :ويكوف ابالطالع الى موضوع الدرس ُب الكتاب ا٤بقرر واستيعابه ٍ ،ب
الرجوع إىل ا٤بصادر وا٤براجع حوؿ ا٤بوضوع للتوسع ُب ا٤بعلومات  ،والتأكد من دقة ا٤بعلومات ا٤بذكورة
ُب الكتاب ا٤بدرسي  ،وقكوين فكرة متكاملة ان ا٤بوضوع.
رسم ا٣بطة:بعد الفراغ من إاداد ا٤بادة يتسا ؿ ا٤بدرس  :ما أنسب الطرؽ وأقرهبا من نفسية الطالب  ،ومن الَببية
ا٢بديثة للوصوؿ ابلطالب إىل ا٥بدؼ ا٤بتوخى من الدرس؟هل يستخدـ اإللقا وحد ؟ أو االستجواب
ا٤برقكز الى االستنتاج ؟ أو الى االستقرا ؟ أو ٯبعل الدرس حواراً بينه وبْب الطالب ؟ أو يعرض
الدرس بصورة مشكلة يثّبها ُب مطلع الدرس  ،ال شك أف لكل مادة ولكل موضوع طرائق متعددة
ٲبكن استخدامها  ،والى ا٤بدرس اختيار أكثر الطرؽ إنتاجاً وفائدة  ،واختيار الطريقة مؤشر الى
()2
اهتماـ ا٤بدرس وبرااته.
والى ا٤بعلم أف ينوع ُب أساليب التعليم وموضوااقه  ،ويستغل ا٣بربات البشرية للتواصل إىل ٙبقيق
األهداؼ اند ا٤بتعلمْب  ،وقد نصح بعض الما الَببية إبدخاؿ بعض النوادر والطرؼ لتجديد النشاط
والتشويق .

( )1الَببية اإلسالمية وفن التدريس  :ابدالوهاب ابدالسالـ طويلة  :ط دار السالـ – القاهرة ط. 2003 /1432/ 3:ص
.65:
( )2ا٤برجع السابق :ص ..66/65:
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-5مراااة الفروؽ الفردية:
خلق هللا الناس معادف وقدرات متفاوقة جسماً واقالً ونفساً وحرصاً واستعداداً ،وا٤بعلم يتعامل مع
الطالب ا٤بختلفْب وٱباطبهم  ،فعليه مراااة الفروؽ الفردية بينهم قربية وقعليماً وكماً وكيفاً ومتابعة  ،وهنا
قظهر برااة ا٤بدرس ُب ٙبقيق التوازف بينهم وإفهاـ ا١بميع.وان الي هنع هللا يضر قاؿ" :حدثوا الناس ٗبا يعرفوف
()1
أٙببوف أف يكذب هللا ورسوله"
ففي هذا األثر داوة ٤براااة مستوى فهم ا٤بتعلم  ،فال يعطى ما يصعب اليه استيعابه  ،وللمعلم
الناجح فراسة وخربة يتوسم هبا طاقة كل طالب ليعطيه ما يتحمله متبعاً أسلوابً يتناسب مع مقدرقه (.)2
-6معرفة الطالب:
قشّب البحوث العلمية حوؿ ا٤بعلمْب الذين يعنوف بطلبتهم إىل النقاط التالية:
ا٤بعلموف الذين يوفروف الرااية ا٤بناسبة ويعرفوف طلبتهم جيدا ٱبلقوف العالقة السوية الٍب قعزز املية
التعلم.
يؤكد ا٤بعلموف الفاالوف ابستمرار حبهم للطلبة كأحد العناصر ا٤بفتاحية لنجاحهم.
ا٤بعلموف الذين يوفروف مناخاً صفياً ودافئاً يكونوا أكثر فاالية مع ٝبيع الطلبة.
ا٤بعلموف الذين يوفروف الرااية ا٤بناسبة للطلبة يكونوف وااْب بشكل مقصود بثقافات الطلبة خارج
ا٤بدرسة.
ا٤بعلموف الذين يوفروف الرااية السليمة يؤمنوف حقاً ابف لكل طالب ا٢بق ُب أف يتوافر له ا٤بعلم ا٤بهتم
والكف .
ا٤بعلموف الذين يوفروف الرااية الصحيحة ٰبَبموف بشكل مناسب القضاَي ا٣باصة اندما يتعاملوف مع
الطلبة(.)3

( )1أخرجه البخاري ُب صحيحه ؾ:بد الوحي .ابب من خص ابلعلم قوما دوف قوـ كراهية أف ال يفهموا ح  127ج  1ص
.59
( )2الَببية اإلسالمية وفن التدريس :ابدالوهاب طويله :ص .22/21:
( )3صفات ا٤بعلمْب الفاالْب  :ادمح صاّب خطاب  :ط دار ا٤بسّبة للنشر والتوزيع اماف األردف ط  .2007/1427/1ص :
.26/25
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ا٤ببحث الثاين :القدوة ا٢بسنة لدى ا٤بعلم وأثرها ُب طالبه:
إف من البديهيات ا٤بعروفة للجميع أف فاقد الشي ال يعطيه  ،وأف كل إان ٗبا فيه ينضح ،فإذا أردان
من ا٤بعلم أف يريب طالبه الى االاتداؿ فكراً وسلوكاً  ،فال بد أف يكوف ا٤بعلم نفسه كذلك ؛ ويكوف
قدوة لطالبه  ،ومثاالً حياً ٤بظاهر الوسطية واالاتداؿ ُب دينه ودنيا .
وقد جعل هللا از وجل ٝبيع األنبيا وا٤برسلْب اليهم صلوات هللا وسالمه قدوة حسنة ألقوامهم ،
و٥بذا قاؿ شعيب لقومه  :وما أُ ِريد أَ ْف أ ِ
يد إِهال ِْ
ص َال َح َما
ُخال َف ُك ْم إِ َىل َما أَنْػ َها ُك ْم َاْنهُ إِ ْف أُ ِر ُ
ََ ُ
اإل ْ
َ
()1
ِ
ِ
ت وما قَػوفِ ِيقي إِهال ِاب هَّللِ َالَْي ِه قَػوهك ْل ُ ِ
يب . 
ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ت َوإلَْيه أُن ُ
َ
وألجل هذا ينبغي الى ا٤بعلم -إف أراد أف يؤثر ُب طالبه حقاً -أف يكوف قدوة حية ٥بم ُب الوسطية
( )2واالاتداؿ ،والرٞبة واللْب ،وا٢بكمة وٝباؿ األخالؽ والطباع ؛ ألنه مبلغ ان هللا ورسوله  ،وحامل
رسالة اإلسالـ  ،وقدوة حسنة أو سيئة لغّب من الناس  ،والقرآف الكرًن جعل النيب قدوة لنا ٝبيعاً ٫بن
وؿ هِ
ا٤بسلمْب قاؿ قعاىل :لَ َق ْد َكا َف لَ ُكم ُِب رس ِ
اَّللَ َوالْيَػ ْوَـ ْاآل ِخَر َوذَ َكَر
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َف يػَْر ُجو ه
اَّلل أ ْ
ْ َُ
اَّللَ َكثِّباً.)3(
ه
وا٤بعلموف قدوة للمتعلمْب بعد األنبيا  ،وال قنهض العلوـ اإلنسانية إال ٗبعلم قدوة حسنة للطالب ،ومن
ٍب فقد حرص النيب  أف يكوف قدوة حسنة لغّب من ا٤بعلمْب حٌب يكوف لكالمه وقع ُب النفوس ،
فكاف قرآانً ٲبشي الى األرض قبل أف يكوف قرآانً يتلى وٰبفظ ُب الصدور  ،فعن يزيد بن اببنوس قاؿ:
()4
دخلنا الى اائشة فقلناَ :ي أـ ا٤بؤمنْب! ما كاف خلق رسوؿ هللا  ؟ قالت  ":كاف خلقه القرآف".
أٮبية القدوة ا٢بسنة:
أ -إف القدوة ا٢بسنة ا٤بتحلية ابلفضائل قعطي للطالب قنااة أبف بلوغ هذ الفضائل من األمور
ا٤بمكنة الٍب ُب متناوؿ القدرات اإلنسانية ،وشاهد ا٢باؿ أقوى من شاهد ا٤بقاؿ .
()1سورة هود ،اآلية88 :
( )2الوسط هو العدؿ وا٣بيار ،وذلك إف الزَيدة الى ا٤بطلوب ُب األمر إفراط ،والنقص انه ققصّب وقفريط ،وكل من اإلفراط
والتفريط ميل ان ا١بادة القوٲبة ،فهو شر ومذموـ ،فا٣بيار هو الوسط بْب طرُب األمر ،أي ا٤بتوسط بينهما .ينظر  :الوسطية ُب
القرآف الكرًن :الدكتور الي ادمح الصاليب ط دار ا٤بعرفة -بّبوت – لبناف ج  1ص .11:
( )3سورة األحزاب ،اآلية.21:
( )4أخرجه األلباين ُب صحيح األدب ا٤بفرد لإلماـ البخاري ادمح انصر الدين األلباين ط :دار الص ّديق ب من داا هللا أف ٰبسن
خلقه ح .234
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ب  -إف مستوَيت الفهم للكالـ اند الطالب قتفاوت  ،ولكن ا١بميع يتساوى أماـ الرؤية ابلعْب
اجملردة ٤بثاؿ حي  ،فإف ذلك أيسر ُب إيصاؿ ا٤بفاهيم وا٤بعاين الٍب يريد ا٤بريب إيصا٥با للمقتدي .
ج  -إف ا٤بثاؿ ا٢بي  ،والقدوة ا٢بسنة  ،يثّباف ُب نفس الطالب قدراًكبّباً من اإلاجاب واالستحساف
والتقدير واحملبة  ،فيميل إىل ا٣بّب ،ويتطلع ٤براقب الكماؿ ،ويسعى لتقليد ذلك ا٤بثاؿ ،والعمل ٗبثل
امله لّبققي ُب درجات الكماؿ .
د  -إف القدوة ا٢بسنة ا٤بتصفة ابلوسطية واالاتداؿ ؛ قعطي الطالب قنااة أبف التوسط واالاتداؿ ،
وادـ الغلو واإلفراط والتفريط ؛ كل ذلك من األمور ا٤بمكنة الٍب هي ُب متناوؿ القدرات اإلنسانية ،
وشاهد ا٢باؿ أقوى وأبلغ من شاهد ا٤بقاؿ .
هػ  -إف الطالب ابلنسبة ٤بعلمهم ؛ بل  :وا٤بداوين ابلنسبة للدااية  ،وا٤بر وسْب ابلنسبة لرئيسهم  ،كل
أولئك ينظروف إليهم نظرة دقيقة متفحصة  ،هي أشبه ابلرقابة اجملهرية  ،وهم ُب ذلك ٯبعلونه ٧بال
لإلقباع واالحتجاج ُب جليل أمر وحقّب ٩ ،با ٰبتم اليه أف يكوف قدوة حسنة  ،ومثاال للكماؿ
والوسطية واالاتداؿ .
وسّبة ا٤بعلم ا٢بسنة وما يتحلى به من مكارـ األخالؽ ٥با دور كبّب فعاؿ ُب قبوؿ كالمه والنهوض
برسالته ،واحَباـ قوجيهاقه  ،سوا أكانت هذ السّبة مع طالبه ُب ٧براب العلم ،أو مع أصحابه
وجّبانه  ،أو مع من يعاملهم ُب موقع امله أـ كانت ُب بيته  ،أو ومع أهله وأسرقه  ،فإف ذلك هو
مقياس صدؽ ا٤بعلم  ،ومدى احَبامه ألرائه ونصائحه .
"والنش بطبيعته مقلد ٰبب ققليد من يكرب سناً ،وٖباصة من يكثر االحتكاؾ به كالوالدين ومعلمه من
خالؿ ا٤بالحظة وا٤بتابعة اللتْب قؤدَيف إىل قكوف العادة ،والعادة قصبح اب٤بمارسة ٠بة من ٠بات النشئ،
لذا يفَبض ُب ا٤بعلم أف يكوف قدوة صا٢بة ُب سلوكه وأقواله ،وا٤بعلم صاحب الكفاية ا٣بلقية والعلمية
يستطيع من خالؿ ٩بارساقه الصفية والالصفية أف ٱبلق جيال جديدا يشكله ابلطريقة الٍب يردها"(.)1
وقد أدرؾ أهل الفهم قيمة القدوة ا٢بسنة قيل القوؿ  .فقد روى ا١باحظ أف اقبة بن أيب سفياف ٤با دفع
ولد إىل ا٤بؤدب قاؿ له  " :ليكن أوؿ ما قبدأ به من إصالح بِب إصالح نفسك  ،فإف أاينهم معقودة
بعينك  ،فا٢بسن اندهم ما استحسنت  ،والقبيح اندهم ما استقبحت  ،والمهم سّب ا٢بكما ،
( )1أخالقيات مهنة الَببية والتعليم ُب الكتاب والسنة /ادمح ادمح الربازي – ط مؤسسة الوراؽ للطبع والنشر  /اماف  -االردف
ط2001/1ص .81
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وأخالؽ األداب  ،وهتددهم يب وأدهبم دوين  ،وكن ٥بم كالطبيب الذي ال يعمل الدوا مٌب يعرؼ الدا
 ،وال قكلن الى اذر مِب  ،فإين أوكلت الى كفاية منك " (. )1
والقدوة ا٢بسنة هي ا٣بطوة األوىل للتمكْب للعلوـ اإلسالمية ؛ ألف داوة الناس إىل ا٥بدى فرع
لالهتدا  ،وققوًن اإلنساف اوج غّب وداوقه إىل االستقامة فرع االستقامة  ،وداوة غّب إىل الصالح
ينبغي أف يكوف أساسها ُب الصالح  ،فمن ال يكن صا٢باً ُب نفسه فكيف يصلح غّب  ،وكيف
يستقيم الظل والعود أاوج .
وا٤بعلم القدوة يقنع الطالب بفعله قبل قوله  ،فلو دااهم إىل ا٤بواظبة الى صالة ا١بمااة وهو أوؿ
من يسارع إليها القتدى الناس به  ،أما إذا كاف ٩بن ٯبلسوف ُب الطرقات والناس يصلوف ا١بمااة وال
ٰبافظ اليها فإف كثّباً من الناس يَبكوهنا قائلْب هل ٫بن أفضل من هذا  ،وكأهنم يقولوف له  :كن أنت
أوؿ ا٤بواظبْب اليها  .أواظ نفسك قبل أف قعظنا .
" وقد أثبتت دراسات كثّبة أف التالميذ يتأثروف بسلوؾ معليمهم وقصرفاهتم أكثر من أتثرهم أبقوا٥بم
ونصائحهم ،فا٤بعلم ا٤بتسامح ا٤بنضبط ا٤بتفاال يزود طالبه أب٭باط سلوكية أكثر من ا٤بعلومات
()2
ا٤بعرفية.
وقدوة ا٤بعلم ا٢بسنة ٥با أثر ُب حسن التأثّب ،فالكالـ والربااة فيه صفة سهلة ٯبيدها ا٣بّبوف كما ٯبيدها
ا٤بشعوذوف والكاذبوف الى السوا  ،ويعرؼ سبيلها ا٤بخلصوف وا٤بنافقوف ٝبيعاً ،قاؿ قعاىلَ :وِم َن الن ِ
هاس
ِ
اَّلل الَى ما ُِب قَػ ْلبِ ِه وهو أَلَ ُّد ِْ
ِ
ك قَػ ْولُهُ ُِب ا ْ٢بَيَاةِ ُّ
ص ِاـ .)3(
َم ْن يػُ ْعجبُ َ
ا٣ب َ
الدنْػيَا َويُ ْشه ُد هَ َ َ
ََُ
" ويالحظ الباحث ُب سّب الدااة وا٤بربْب وا٤بعلمْب أهنم كانوا أكثر أتثّباً ُب الناس بسلوكهم وثبات
أخالقهم الى كل األحواؿ  ،واْب ا١بمهور فاحصة  ،ومنطق األفعاؿ أقوى ُب اإلقناع ٍ ،ب إف العناصر
ا٣بّبة قليلة اندرة ُب سائر اجملتمعات  ،فما يكاد العامة يروف ٭بوذجاً جيداً حٌب يساراوا إىل االلتفاؼ
والتعلق به " (. )4

( )1البياف والتبيْب  :أليب اثماف امرو بن ٕبر ا١باحظ ط  :دار صعب – بّبوت ط األوىل ٙ 1968 ،بقيق  :احملامي فوزي
اطوي ج1ص142
( )2الم نفس الَببوي  :ابد اجمليد النشواٌب ط دار الفرقاف – اماف ط1985/2ص .359
( )3سورة البقرة ،اآلية .204:
( )4كيف نداو الناس  .ابد البديع صقر  :مكتبة وهبة  -مصر ط .1410/1990/ 10ص.83:
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ولعل هذا يفسر لنا سر التفاؼ الطالب حوؿ ا٤بعلمْب الصادقْب ا٤بخلصْب ،وانفضاض الطالب
وانصرافهم ان أولئك ا٤بعلمْب الكاذبْب  ،الذين يقولوف ما ال يفعلوف  ،والذين أتٌب أفعا٥بم مكذبة
ألقوا٥بم  ،فإذا داا ا٤بعلم القدوة إىل أمر سارع قالميذ إىل قنفيذ  ،وإذا هنى ان أمر أنوا انه ؛ ألهنم
وجدوا هذا ا٤بعلم ٭بوذجاً املياً للخّب أمامهم  .والذي داا الناس أف يصدقوا برسالة النيب  قو٥بم :ما
جربنا اليك كذابً َ ،ل يعَبض اليه أحد ويقوؿ له :أنت خائن األمانة ،أو أنت قسي ا١بوار ،وأوؿ
من صدؽ النيب  من النسا خدٯبة ،ماذا قالت له؟ ـ قثن اليه بكالـ فطري فيه مدح له ،ال بل
ذكرت أخالقاً ٙبلى هبا النيب  فقالت له  :أبشر ،كال وهللا ال ٱبزيك هللا أبداً  ،إنك لتصل الرحم ،
وقصدؽ ا٢بديث ،وٙبمل الكل  ،واْب الى نوائب الدهر"( ،)1فحاؿ النيب هو الذي دااها وغّبها إىل
اإلٲباف به من غّب أف يسػأؿ هل هذا الدين حق أـ ال ؟
إف صالح ا٤بعلم هو أبلغ نصيحة قداو الطالب إىل التأثر به  ،وخلقه الفاضل هو السحر الذي ٯبذب
إليه األفئدة ،وٯبمع اليه القلوب ،أقظن أف ٝباؿ الباطن أضعف أثراً من وسامة ا٤بالمح! وا٤بعلم ا٤بوفق
هو الذي يهدي إىل ا٢بق بعمله  ،وإف َل ينطق بكلمة؛ ألنه مثل حي متحرؾ للمبادئ الٍب يعتنقها (.)2
فا٤بعلم كبّب ُب ايوف طالبه ،والطالب مولعوف ٗبحاكاقه واالقتدا به؛ لذلك كاف لز ًاما الى ا٤بعلمْب أف
العلم من األخالؽ واألاماؿ؛ فهم أحق الناس بذلك وأهلُه؛ ٤با ٛبيزوا به من العلوـ
يتصفوا ٗبا يداو إليه ُ
الٍب َل ٙبصل لغّبهم ،وألهنم قدوة للناس .فإذا كانوا كذلك أثهروا ُب طالهبم ،وانطبع من ٙبت أيديهم
الى أخالؽ متينة ،وازائم قوية ،ودين صحيح.
فاضال ،وال يستطيع إصالحهم إال
وإف ا٤بعلم ال يستطيع أف يريب قالميذ الى الفضائل إال إذا كاف هو ً
إذا كاف بنفسه صا٢بًا؛ ألهنم أيخذوف انه ابلقدوة أكثر ٩با أيخذوف انه ابلتلقْب.
ولقد كاف السلف الصاّب -مهنع هللا يضر  -يستعينوف ابلعمل الى العلم؛ ألف العلم إذا ُا ِمل به ٭با ،واستقر،
وكثرت بركته.
وإذا قرؾ العمل به ذهبت بركته ،ورٗبا صار وابًال الى صاحبه؛ فروح العلم ،وحياقه ،وقوامه إ٭با هو
ونصحا؛ فالشرؼ للعلم ال يثبت إال إذا أنبت احملامد ،وجلب
وقعليما،
امال ،وٚبل ًقا،
ابلقياـ به ً
ً
ً
انفعا.
السعادة ،وأٜبر ً
امال ً
()1أخرجه البخاري ُب صحيحه .ؾ  :بد الوحي ب .3:ج 1ص.4:
( )2انظر مع هللا  .دراسات ُب الداوة  .ادمح الغزايل  .دار هنضة مصر ط( 2000 )2ؼ  .ص . 234
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ٞبلُوا التػهورا َة ٍبُه ََل َٰب ِملُوها َكمثَ ِل ِْ
ِ
و٩با ٰبقق ذلك قوله -قعاىل  :-مثَل اله ِذ ِ
َس َف ًارا .)1(
ا٢ب َما ِر َْٰبم ُل أ ْ
ين ُّ ْ َ ْ ْ َ َ
َ ُ َ
فانظر كيف ذـ هللا الذين درسوا التوراة ،وأقوا اليها قالوةًٍ ،ب أحجموا ان العمل ٗبوجبها ُ-ب أسلوب
بليغ؛ فضرب ُب وصفهم َمثَ َل ا٢بمار ٰبمل األسفار؛ من حيث خلوهم ان ا٤بزية ،وادـ استحقاقهم
للحاؽ بزمرة العلما ؛ إذ ال ميزة بْب من ٰبمل كتب ا٢بكمة الى غاربه وبْب من يضعها داخل صدر
الما طاشت به
أو دماغه إذا ص هد وجهه ان العمل هبا.وقنسحب هذ ا٤بذمة الى كل من حفظ ً
()2
أهواؤ ان اقتفائه بصورة من العمل قطابقه.
قاؿ اإللبّبي ُب العلم:
ابع  ...وقاؿ الناس إنك قد سبقت
طويل ٍ
وإف أوقيت فيه َ
بتوبيخ المت فهل املتا
أتمن سؤ َاؿ هللا انه ٍ ...
ف ػ ػال ْ
أس العلم ققوى هللا حقا  ...وليس أبف يقاؿ :لقد رأستا
فر ُ
ِ
خّبا  ...فخّبٌ منه أ ْف لَ ْو قَ ْد جهلتا
إذا ما َل يُف ْدؾ العلم ً
()3
ك ُب مهاو ...فليتك ٍب ليتك ما فهمتا
وإف ألقاؾ فَػ ْه ُم َ
قاؿ ا٣بطيب البغدادي:
()4
اامال .
فإف العلم شجرة ،والعمل ٜبرة ،وليس يعد اا٤با من َل يكن بعلمه ً
ً
أثر القدوة السيئة ُب ضعف العلوـ اإلنسانية :
إذا كانت القدوة ا٢بسنة ٥با أثر ُب جذب النفوس إىل قبوؿ ا٢بق وادـ اإلاراض انه  ،واالقتناع به ،
فإف القدوة السيئة ٥با األثر ُب رفض بعض الناس ا٢بق  ،وانصرافهم انه ؛ ألهنم يقولوف لو كاف يداوان
إىل خّب لكاف أوؿ الفاالْب له  ،وهذا ٰبدث ارقياابً اند ضعاؼ النفوس فال هم قادروف الى قصديق
ا٤بعلم ٤با رأوا من فعله ا٣ببيث  ،وال هم قادروف الى قرؾ هذا ا٢بق .

( )1سورة ا١بمعة ،اآلية.5 :
( )2انظر الفتاوى السعدية ص ،454- 453وآاثر الشيخ ادمح البشّب  157 / 3و،163
( )3ديواف أيب إسحاؽ اإللبّبي ص.27
( )4اقتضا العلم العمل للخطيب البغدادي ص.14
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وقد شكا الناس ُب القدًن وا٢بديث من معلمْب ٰبسنوف القوؿ ويسيئوف الفعل ،والواقع أف شكوى
الناس اامة والطالب خاصة من هؤال ٯبب أف قسبقها شكوى األدَيف وا٤بذاهب منهم؛ ألف قناقض
()1
فعلهم وقو٥بم أخطر شغب ٲبس قضاَي اإلٲباف  ،ويصيبها ُب الصميم
ويصف اإلماـ ابن القيم  -رٞبه هللا  -حاؿ هؤال الذين صدوا طالب العلم ان ا٢بق أبفعا٥بم
فجذبوهم إىل النار فقاؿ" :الما السو جلسوا الى ابب ا١بنة يداوف إليها الناس أبقوا٥بم ويداوهنم
إىل النار أبفعا٥بم  ،فكلما قالت أقوا٥بم للناس هلموا ،قالت أفعا٥بم ال قسمعوا منهم ،فلو كاف ما داوا
()2
إليه حقا كانوا أوؿ ا٤بستجيبْب له  ،فهم ُب الصورة أدال وُب ا٢بقيقة قطاع الطرؽ".
وهذا أمر مشاهد ومعلوـ ُب حياة الناس  ،فكم من ااَل معلم صد ان سبيل هللا بفعله وخلقه  ،وإ٭با
أفسد العلم اثناف  :جاهل متنك وااَل فاجر  .فاألوؿ يداو الناس إىل جهله وبداه وٚباريفه ويغريهم
بنسكه  ،والثاين ينفر الناس ويبعدهم ان العلم وا٢بق بفسقه وفجور وكأهنم يقولوف  :لو كاف ُب المه
خّب لعمل به وانتفع .
وأوؿ آفة قصيب العلم ُب مقتل ا٤بعلم ا٤بخالف فعله لقوله ٚ ،بيل أف هذا ا٤بعلم ُب بلد ال يدين كثّب من
أهلها ابإلسالـ  ،وهو قدوة سيئة فكيف يكوف حاله ؟ إنه يبعد الناس ان اإلسالـ  ،وينفرهم منه ؛
ألهنم َل يقرأوا ان اإلسالـ  ،وإ٭با رأوا هذا ا٤بعلم السيئ ا٣بلق  ،ولساف حا٥بم يقوؿ هذا هو اإلسالـ
الذي يداو إليه  ،هل اإلسالـ أمر ابلتدخْب مثالً أو ا٣بوض ُب أاراض الناس  ،فبدؿ أف يدخل
الناس إىل اإلسالـ بفعله  ،ينفرهم منه .
وها هو أبو األسود الدؤيل يوجه العتاب واللوـ إىل هذا ا٤بعلم سيئ ا٣بلق  ،الذي يسعى إلصالح غّب
دوف إصالح نفسه فيقوؿ :
َي أيها الرجل ا٤بعلم غّب …هال لنفسك كاف ذا التعليم .
قصف الدوا لذي السقاـ وذي الضُب…كيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يصح به وأنت سقيم
أبدأ بنفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػك فاهنها ان غيه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا…فإذا انتهت انه فأنت حكي ػ ػ ػ ػم
فهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؾ يقبػ ػ ػ ػل إف واظت ويقتدي …ابلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ منك وينفع التعليػ ػ ػ ػ ػ ػم

( )1ا٤بصدر السابق ص 234.بتصرؼ
( )2الفوائد  :ادمح بن أيب بكر أيوب الزراي ط دار الكتب العلمية – بّبوت ط الثانية  1973 – 1393ص . 61
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ال قنه ان خ ػ ػ ػ ػ ػ ػلق وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأٌب مث ػ ػ ػ ػ ػله…ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار اليك إذا فعلت اظيم(.)1
وقد ذـ القرآف الكرًن والسنة ا٤بطهرة ا٤بعلم الذي ٱبالف فعله قوله ُب مواضع كثّبة من القرآف الكرًن ٤با
هِ
ين َآمنُوا َِلَ قَػ ُقولُو َف َما
له من أثر سيئ الى ا٤بداوين من هذ ا٤بواضع قوله قعاىل ََ  :ي أَيػُّ َها الذ َ
اَّللِ أَ ْف قَػ ُقولُوا َما َال قَػ ْف َعلُو َف . )2(وقاؿ جل واال  :أ ََأتْ ُمرو َف الن ِ ِ ِ
َالَ فْػ َعلُو َف َ .كبُػَر َم ْقتًا ِاْن َد ه
هاس ابلْربّ
َ
ُ
()3
ِ هِ
ِ
ِ
ين َك َفُروا ِم ْن بَِِب
َوقَػْن َس ْو َف أَنْػ ُف َس ُك ْم َوأَنْػتُ ْم قَػْتػلُو َف الْكتَ َ
اب أَفَ َال قَػ ْعقلُو َف  وقاؿ أيضاً  :لُع َن الذ َ
اف داود و ِايسى اب ِن مرًَن َذلِ َ ِ
ِ ِ
ِ
اه ْو َف َا ْن ُمْن َك ٍر
ائيل َالَى ل َس َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ص ْوا َوَكانُوا يػَ ْعتَ ُدو َف َ .كانُوا ال يػَتَػنَ َ
ك ٗبَا َا َ
إ ْسر َ
ه هِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت َ٥بُْم أَنْػ ُف ُس ُه ْم أَ ْف
هم ْ
س َما قَد َ
س َما َكانُوا يػَ ْف َعلُو َف  .قَػَرى َكثّباً مْنػ ُه ْم يػَتَػ َول ْو َف الذ َ
ين َك َفُروا لَبْئ َ
فَػ َعلُوُ لَبْئ َ
()4
اَّلل َالَْي ِهم وُِب الْع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِ ُدو َف 
َس ِخ َ
ط هُ ْ َ َ
وجا ت السنة ٧بذرة من هذا األمر ُب أحاديث كثّبة  ،وصورهتم ُب أبشع صورة ٤ ،با ارقكبو ُب حق
ِ
ت
أنفسهم وحق الناس من إضالؿ ألنفسهم  ،وارقياب ان الناس  .فعن أسامة بن زيد هنع هللا يضر قاؿ ٠َ :ب ْع ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ور
النيب يػَ ُق ُ
ور َك َما يَ ُد ُ
وؿ " ُٯبَا ُ ابلهر ُج ِل يػَ ْوَـ الْقيَ َامة فَػيُػ ْل َقى َب النهار  ،فَػتَػْن َدل ُق أَقْػتَابُهُ َب النهار  ،فَػيَ ُد ُ
ا٢بِمار بِرحا  ،فَػيجت ِمع أَهل النها ِر الَي ِه  ،فَػيػ ُقولُو َف أَى فُالَ ُف  ،ما شأْنُك أَلَيس ُكْنت َأتْمرَان ِابلْمعر ِ
وؼ
َْ َ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ُُ َ ُْ
ْ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُ ْ ُ
ِ ِ ()5
اؿ ُكْنت آمرُكم ِابلْمعر ِ
ِ
وؼ َوالَ آقِ ِيه َ ،وأَنْػ َها ُك ْم َا ِن الْ ُمْن َك ِر َوآقيه " .
َوقَػْنػ َهى َا ِن الْ ُمْن َكر قَ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
وان أنس بن مالك أف رسوؿ هللا  " : أقيت ليلة أسري يب الى رجاؿ ققرض شفاههم ٗبقاريض
من انر قلت :من هؤال َي جربيل ؟

( )1جامع بياف العلم وفضله البن ابد الرب ط دار ابن ا١بوزي السعودية ط 1427/ 7ج  1ص .544قح أبواألشباؿ الزهّبي
()2سورة الصف ،اآلية3-2 :
()3سورة البقرة ،اآلية44 :
( )4سورة النسا  ،اآلية. 80/79/78 :
( )5أخرجه البخاري ُب صحيحه ؾ بد ا٣بلق ب صفة النار وأهنا ٨بلوقة.
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قاؿ :هؤال خطبا أمتك الذين أيمروف الناس ابلرب وينسوف أنفسهم وهم يتلوف الكتاب أفال يعقلوف
()1
".
ٚبيل أف معلماً قدوة سيئة ،سيئ ا٣بلق ،ال يرحم صغّبهم ،وال ٰبنوا الي ضعيفهم هل يقبل الطالب
الى العلم ويتمنوف أف يكوف هذا معلمهم ؟ هنا ينفر الطالب من العلم ويضيع العلم وسط هذا ا١بو
ا٤بلي ابلصخب .
ا٤ببحث الثالث -الرفق واللْب اب٤بتعلم:
نعمة البياف من أجل النعم الٌب أنعم هللا هبا الى اإلنساف  ،قاؿ قعاىل :الهر ْٞبَ ُن َ .اله َم الْ ُق ْرآَ َف َ .خلَ َق
ِْ
اإلنْ َسا َف َ .اله َمهُ الْبَػيَا َف  )2(وا٤بعلموف ٘با هذ النعمة صنفاف  :أحدٮبا استغل قيمة هذ النعمة
فسخرها ُب نصح ا٤بتعلمْب ،والرفق اب٤بخطئْب ،فأالف له القوؿ ففاز وسعد فسعدت أقواله  ،و٪بحت
رسالته العلمية  ،وأقبل الطالب اليه ؛ ألهنم وجدوا ا٣بّب اند  ،وَل ٰبسوا بغربة وسط هذا الصنف من
ا٤بعلمْب .
والفريق الثاين أسا استغالؿ هذ النعمة فسخرها ُب التعايل الى ا٤بتعلم ابلقوؿ الفظ ُب
نصحه  ،فانصرؼ الطالب من حو٥بم  ،وكرهوا درسه ونصحه .
وا٤بعلم الفقيه هو الذي فقه آَيت القرآف الكرًن  ،ومواقف األنبيا وا٤برسلْب مع أقوامهم فأدرؾ قيمة
الرفق واللْب ُب األخذ الى يد طالب العلم  ،واستجاب لندا هللا از وجل اندما قاؿ َ  :وقُ ْل
()3
ِ
ِِ ِ
َح َس ُن 
لعبَادي يػَ ُقولُوا الهٍِب ه َي أ ْ
والقوؿ ا٢بسن هو اللْب ُب ا٣بطاب للمتعلمْب ؛ ألف النفوس ٦ببولة الى حب من أحسن
إليها وقلقاها ابللْب  ،وبسط ٥با القوؿ ُب اللْب والشدة فتدين له ابلوال التاـ  ،وقركن إليه  ،مستجيبة
لكل نصح وجه إليها منه .

(٦ )1بمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الي بن أيب بكر ا٥بيثمي بتحرير ا٢بافظْب ا١بليلْب :العراقي وابن حجر ط دار
الفكر ،بّبوت  1412 ،هػ ا٤بوافق  1992ـ ج 7ص217
( )2سورة الرٞبن ،اآلية . 4 -1 :
( )3سورة اإلسرا  ،من اآلية .53 :
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وقد حوى القرآف الكرًن ادداً من اآلَيت الٌب قتحدث ان الرفق مع ا٤بتعلم منها الى سبيل ا٤بثاؿ
ِ
قوله قعاىل   :فَبِما ر ْٞب ٍة ِمن هِ ِ
ظ الْ َق ْل ِ
ف
ب َالنْػ َف ُّ
ت فَظا َغلِي َ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
ك فَ ْ
اا ُ
ت َ٥بُْم َولَ ْو ُكْن َ
اَّلل لْن َ
َ ََ َ
ِِ ) )1
ِ
اْنػهم و ِ
ْب 
اَّلل إِ هف ه
ت فَػتَػ َوهك ْل َالَى ه
اَّللَ ُِٰب ُّ
ب الْ ُمتَػ َوّكل َ
استَػ ْغف ْر َ٥بُْم َو َشا ِوْرُه ْم ُِب ْاأل َْم ِر فَِإ َذا َاَزْم َ
َ ُْ َ ْ
فهذا ا٣بطاب موجه للنيب  فالرٞبة الٍب منحت له  فجعلته رحيماً ابلناس أٝبعْب ،
ولو كاف فظاً غليظ القلب النفض الناس من حوله  ،وما جذب القلوب إليه  ،وال ٘بمعت حوله
مشاار األلوؼ من البشر ؛ ألف الناس ُب حاجة إىل من ٰبنو وٰبلم اليهم وال يضيق ٔبهلهم  ،وٰبتاج
ا٤بتعلم إىل رااية فائقة  ،ووجه بشوش  ،وود يسع الناس ٝبيعاً  ،فليكن ا٤بعلم معطا ً ٰبمل هم من
يعلمهم ُب كيفية ا٣بروج هبم من براثن ا٤بعصية الٍب وقعوا فيها دوف قعنيف ٥بم  ،ودوف قوجيه لوـ بسبب
ما ارقكبو من معاصي صغّبة أو كبّبة .
قاؿ ابن كثّب – رٞبه هللا ُ -ب قفسّب هذ اآلية  ":أي لو كنت سيئ الكالـ قاسى القلب اليهم
()2
النفضوا وقركوؾ  ،ولكن هللا ٝبعهم اليك  ،واآلف جانبك ٥بم أتليفاً لقلوهبم "
وطالب العلم ٰبتاج إىل قلب رحيم  ،وحلم ال يضيق ٔبهله وخطئه  ،ال إىل معلم متعاؿ يتطاوؿ الى
غّب وال يرٞبهم  .قاؿ قعاىل موجها نبييه موسى وهاروف اليهما السالـ ُب خطاهبما لفراوف ا٤بتكرب
 ا ْذ َهبَا إِ َىل فِْر َا ْو َف إِنههُ طَغَى .فَػ ُق َوال لَهُ قَػ ْوًال لَيِّنًا لَ َعلههُ يػَتَ َذ هكُر أ َْو َٱبْ َشى .)3(
ففي هذ اآلية الكرٲبة أمر من هللا از وجل إىل موسى وهاروف اليهما السالـ أبف يذهبا إىل
فراوف الذي طغى وقكرب  ،واتا اتواً كبّباً  ،والذي قاؿ  :ما المت لكم من إله غّبي ،وقاؿ أيضاً :
أان ربكم األالى  ،أمرٮبا هللا از وجل أف يذهبا إليه ليبطال حجته وداوا اب٢بجة والربهاف  ،وَل يَبكهما
هللا از وجل بدوف منهج يسّباف اليه  ،بل قاؿ ٥بما خاطبا خطاابً رقيقاً ال خشونة فيه ،وكلما
ابلقػػوؿ الليػػن  ،فذلك أجدر أف يسمع كالمكما .
وَب هذا قوجيه ٤بن يتوىل قعليم النش وقربيتهم أف يكوف رحيماً ٗبن يعلمه العلم  ،غّب قاس اليه  ،لعله
يفئ ان غيه وضالله  ،ويقبل الى قعلم العلم.
( )1سورة آؿ امراف ،اآلية . 159 :
( )2قفسّب القرآف العظيم  :أبو الفدا إ٠باايل بن امر بن كثّب القرشى الدمشقى  -ط دار طيبه للنشر والتوزيع – السعوديه – ط
الثانيه  1999 /1425 /ج  2صػ. 148
( )3سورة طه  ،اآلية . 44 ، 43 :

859

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

والتلميذ ُب حاجة إىل كنف رحيم  ،ورااية فائقة  ،وبشاشة ٠بحة  ،وود يسع  ،وحلم ال
يضيق ٔبهله وضعفه ونقصه  .إنه ُب حاجة إىل قلب يعطيه  ،وال ٰبتاج منه إىل اطا  ،وٰبمل ٮبومه
وال يعنيه هبمه  ،وٯبد اند دائما االهتماـ والرااية والعطف والسماحة والود والرضا  ،وهكذا كاف قلب
رسوؿ هللا  وكانت حياقه مع الناس ما غضب لنفسه قط  ،وال ضاؽ صدر لضعفهم البشري .
والناظر ُب السنة ا٤بطهرة ٯبد طائفة من األحاديث النبوية الٌب ٙبض الى الرفق واللْب ُب معاملة
ا٤بتعلم  ،والواقع العملي لتعامل النيب ُ ب قعليمه ألصحابه  ،وٙبويل حا٥بم من ا٤بعصية إىل الطااة ،
ومن الكفر إىل اإلٲباف  ،بدوف أف ينفر ا٤بتعلم منه ؛ ألف النيب  فقه حالة ا٤بخطئ  ،وأنه يشبه ا٤بريض
الذي ٰبتاج إىل االج  ،بل هو مريض ابلفعل  ،هذا ا٤بريض الذي ٰبتاج إىل من ٱبفف انه آالمه
بدوف أي جراح أو أَل ٰبس به .
أخالؽ النيب وأثرها ُب الداوة إىل هللا–قعاىل.-
وهذا مثاؿ املي للنيب ُب قعامله مع ا٤بخطئ .فعن أىب أمامة أف فٌب شاابً أقى النىب  فقاؿ َي رسوؿ
هللا  ،أأتذف ىل َب الزنػا ؟ قاؿ  :فصاح القوـ به وقالوا  :مه مه  ،فقاؿ رسوؿ هللا " ،أٙببه ألمك"
فقاؿ  :ال َي رسوؿ هللا  ،جعلُب هللا فداؾ  ،فقاؿ رسوؿ هللا  " : وال الناس ٰببونه ألمهاهتم " قاؿ :
أفتحبه البنتك ؟ قاؿ  :ال وهللا َي رسوؿ هللا جعلُب هللا فداؾ  ،قاؿ  " :وال الناس ٰببونه لبناهتم " قاؿ
 :أفتحبه ألختك ؟ " قاؿ  :ال وهللا َي رسوؿ هللا ،جعلُب هللا فداؾ  ،قاؿ وال الناس ٰببونه ألخواهتم "
فقاؿ َ :ي رسوؿ هللا  ،ادع هللا ىل  ،فقاؿ  :فوضع رسوؿ هللا يد اليه ٍب قاؿ " :اللهم اغفر ذنبه ،
وطهر قلبه  ،وحصن فرجه " قاؿ  :فكاف ال يلتفت إىل شيئ بعد "(.)1
لقد بلغ من فقه النىب  أنه َل يصح ُب وجه هذا الشاب  ،وَل يغلظ له القوؿ  ،وَل يطرد
من ٦بلسه بل قربه منه كأنه مقر هبذا األمر ُب بدايته  ،وبعد ذلك أخذ النيب  يوضح له خطورة
الفعلة الٌب يريد الشاب أف يفعلها فذكر له النىب ٝ بيع أقاربه حٌب قكتمل له الصورة ،ويعيش الواقع ،
ويشعر بعظم األمر الذي جا يستأذف فيه  ،فما كاف من هذا الشاب إال أف كر األمر  ،وَل يعد إليه،
وكل هذا جا بعد قنااة اتمة نتجت ان األسلوب اللْب الذي هنجه النيب . 
"و٦بي الشاب ا٤بسلم إىل رسوؿ هللا  مستأذان ابلزان يدؿ الى أنه شاب ضعيف اختل
قوازنه  ،واضطربت شخصيته  ،ودفعته غريزقه إىل الزان  ،فكاف إٲبانه حاجزاً له ودافعاً الى االستئذاف
( )1مسند اإلماـ أٞبد حػ ػ  .22868وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجاؿ الصحيح .
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ابلزان ،وهذا دليل انطق الى حالته ا٤برضية من جهة  ،ؤبانب ا٣بّب َب الشاب من جهة أخرى  ،وإال
ذهب وزان كما يزىن غّب  ،فاقتضى هذا التشخيص الدقيق من النيب ٢بالته النفسية واستخداـ كال
ا٤بنهجْب معه ،حٌب أنقذ ٩با هو فيه  ،وأااد إىل التوازف والصواب"(.)1
ٚبيل معي أف هذا األمر حدث ُب زماننا هذا جا شاب سائر  ،غلبته شهوقه ،وجذبه شيطانه ،
وهتيأت جوارحه  ،فحوؿ كل قفكّب ُب هذا األمر  ،وأصبح جل ٮبه أف يقضى وطر الى أي حالة
كانت فَبى الرد من بعض ا٤بعلمْب الزجر له  ،واالستهانة به  ،والسخرية من حاله  ،والغلظة له ُب
القوؿ ،وإ٠بااه كلمات قاسية اليه ،كأف يقوؿ له :أما قستح من نفسك  ،إنك متجرأ الى حرمات
هللا  ،فينتج ان ذلك أف ٱبرج الشاب ابحثاً ان ٨برج لشهوقه فيلتقطه أاواف الشر وهم كثّب .
فانظر إىل الشاب ُب ا٢بالتْب حالة الرفق به ٘بد مطأطأ الرأس كأف الطّب الى رأسه ،منصت لكل ما
يوجه إليه ٧ ،بباً للخّب ؛ ألف ااقبته طيبة  ،كارهاً للشر ألف ااقبته وخيمة  ،وحالة الصد انه والقسوة
اليه ٘بد الشيطاف يتملكه ؛ ألنه َل يدرؾ ااقبة ما يريد أف يصنع ؛ ألف الشيطاف زين له سو امله فرآ
حسناً  .ماذا كانت النتيجة؟
دخل الشاب الى النيب  وأحب شي إليه الزان  ،وخرج وأبغض شي إليه الزان؛ ألف النيب  ملك
اقله وقلبه  ،وجعله ٰبكم الى فعلته هذ بنفسه  ،ما إذا كاف يرضا ألمه والبنته وألخته  ،أـ ال ،فإذا
كرهها ألحب الناس إليه ،فكيف يرضا لغّب من الناس .
"وهذا األثر الذي قركه موقف النيب ُ ب نفس الشاب من هدو نفس  ،وإاراض ان الزان الذي كاف
يتوؽ إليه  ،ويرغب فيه  ،كاف معجزة خارقة للنيب  ، وال قتكرر لغّب إال من ابب الكرامات ،
وخوارؽ العادات  ،كال فإف أي معلم رابين الوجه  ،نبوي الطريقة يقتدي برسوؿ هللا ُب سلوكه قوالً
وامالً سيجد بتوفيق هللا قعاىل نفس األثر أو قريب منه وفقاً لسنة هللا قعاىل"(.)2
وا٤بعلم الفقيه هو الذي يفهم قيمة الرفق واللْب ُب التعليم  ،فهو يفعل ذلك من واقع ا٢بب ٥بم ،والغّبة
اليهم ،والرٞبة هبم ،فهو يكابد من أجل استنقاذهم من ٞبأة ا١باهلية وشقوهتا إىل نعيم اإلسالـ ،
ولذلك فهو ال يسارع إىل مدابرهتم ومقاطعتهم ،وهذا كله ٰبتاج إىل حلم ورفق.
( )1ا٤بدخل إىل الم الداوة  :ادمح أبو الفتح البيانوىن  -ط -مؤسسة الرسالة بّبوت لبناف ط 2001/1422/2ص
. 250/251
( )2الرسوؿ والعلم  :يوسف القرضاوى – ط مكتبة وهبه – مصر ط  1999 / 1420 – 7صػ . 128
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ولقد حرص النيب  الى قرسيخ هذا ا٤بعُب ُب نفوس ا٤بعلمْب  ،حٌب قثمر رسالتهم العلمية  ،فعن
اائشة اهنع هللا يضر قالت  :قاؿ رسوؿ هللا  ":إف الرفق ال يكوف ُب شي إال زانه  ،وال ينزع من شيئ إال
()1
شانه ".
وأف هللا سبحانه وقعاىل يعطى الى الرفق من األجر وا٤بثوبة ما ال يعطى الى غّب ؛ ألف فيه رٞبة
بعباد هللا از وجل  :ان اائشة رضى هللا انها قالت  :قاؿ رسوؿ هللا  "  :إف هللا رفيق ٰبب الرفق
()2
 ،ويعطى الى الرفق ما ال يعطى الى العنف  ،وما ال يعطى الى سوا "
كاف النيب  اندما يريد أف يرشد مسلماً وقع ُب معصية ال يذكر ا٠به االنية سَباً اليه
اؿ النِهىب  ":ما اب ُؿ أَقْػو ٍاـ يػرفَػعو َف أَبصارهم إِ َىل ال هسما ِ
ورأفة به فقد روى ان أَنَس بن مالِ ٍ
ك قَ َ
اؿ :قَ َ ُّ
َ َْ َ
َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ
()3
ِ
ِ
َِب ِِ
ص ُارُه ْم "  .فكذالك
ك َح هٌب قَ َ
اؿ " لَيَػْنػتَػ ُه هن َا ْن ذَل َ
صالَهت ْم " فَا ْشتَ هد قَػ ْولُهُ َِب ذَل َ
ك أ َْو لَتُ ْخطََف هن أَبْ َ
َ
ٯبب الى ا٤بعلم أال يفضح الطالب الذي ٱبطئ أماـ رفقائه ُب الفصل الدراسي حِب ال ٯبرح شعور ،
وال ينفر من طلب العلم .
وإذا أحس ا٤بتعلم أف معلمه يداو إىل قرؾ منكر من ا٤بنكرات أبسلوب لْب فإنه ينتهي
ان منكر هذا بكل حب  ،وابستجابة اتمة وبال قردد منه  ،فعن بن مسعود  أنه التفت إىل خباب
الى بعد اليوـ
واليه خاًب من ذهب فقاؿ " :أَل أيف ٥بذا ا٣باًب أف يُلقى  :قاؿ  :أما أنك لن قرا َ
( )4
فألقا "
والناظر ُب هذا ا٢بوار ٯبد فيه األدب ا١بم ،والرفق واللْب اب٤بخطئ  ،وا٢برص التاـ الى
اليه  ،والشفق اليه من اذاب النار  ،واقاب هللا از وجل  ،فلم يعنفه ابلقوؿ الفاحش  ،ويصفه
ابلعصياف هلل ورسوله  ،بل قاؿ له  :أَل أيف ٥بذا ا٣باًب أف ينزع فما كاف من الصحايب ا١بليل خباب إال
الى بعد اليوـ  ،فلم يصطدـ معه وَل يقل له  :اندما أقتنع هبذا األمر،
أف قاؿ له أما أنك لن قرا َ
فكانت هناية ا٢بوار  ،أف ا٤بنكر غُّب  ،وأف العاصي انتهى ان فعلته  ،وكسب كل منهما ود صاحبه ؛
ألهنما ٚبلقا أبخالؽ ا٤بؤمنْب الصادقْب  ،وٝبع اإلسالـ بينهما ؛ ألنه يقرب وال يبعد  ،أما لو أنه أغلظ
( )1أخرجه مسلم ُب صحيحه :ؾ – الرب والصلة واألدب – فضل الرفق -حػ . 676
( )2أخرجه مسلم ُب صحيحه  :ؾ الرب والصلة – فضل الرفق – حػ . 6760
( )3أخرجه البخاري ُب صحيحه ؾ الصالة ب ر فع البصر ايل السما ُب الصالة ،ح. 750
( )4أخرجه البخاري ُب صحيحه :ؾ ا٤بغازى  :ب – قدوـ األشعريْب وأهل اليمن – ح .4391
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له ُب القوؿ  ،فيصر اآلخر الى موقفه  ،وٱبسر كل منهما صاحبه  ،وٱبرجاف من ا٤بوقف ٖبسراف كبّب،
وكر كل منهما صاحبه .
وليس الرفق واللْب قاصرين الى الكالـ فقط  ،وإ٭با يتعدى إىل طالقة الوجه الٍب من
خال٥با يستطيع ا٤بعلم جذب الطالب إليه  ،وذلك ألف الوجه من اإلنساف هو ا٤برآة العاكسة ٤با يدور
ُب نفس وأاماؽ اإلنساف  ،وهو العنواف الذي يدؿ الى صاحبه فيؤلف حوله القلوب أو ينفرها منه ؛
ألف امل ا٤بعلم مرقبط بطالب العلم ،فإف اليه أف يتجنب التجهم ُب وجوههم  ،وأف ٲبأل وجهه ابلبشر
وال سرور حٌب قتألف القلوب  ،و٘بتذب إىل داوقه النفوس الذي سيطر اليها الشيطاف والنفوس
ا٤بطمئنة .
وكاف النيب  قدوة حسنة للمعلمْب وغّبهم ُب أتليف القلوب  ،وطالقة الوجه  ،فلم يكن
مع أصحابه متجهماً وال منفراً  ،وإ٭با كاف هيناً ليناً أيلف غّب  ،وكاف يعاشرهم اب٤بعروؼ  ،ويشاركهم
فيما هو ليس ٗبعصية  " ،فعن خارجه بن زيد بن اثبت قاؿ  " :دخل نفر الى زيد بن اثبت فقالوا له
إىل
 :حدثنا ببعض حديث رسوؿ هللا فقاؿ وما أحدثكم ؟ كنت جار فكاف إذا نزؿ الوحي أرسل َ
فكتبت الوحي  ،وكاف إذا ذكران اآلخرة ذكرها معنا  ،وإذا ذكران الدنيا ذكرها معنا  ،وإذا ذكران الطعاـ
()1
ذكر معنا  ،فكل هذا أحدثكم انه ".
قاؿ ا٤بناوي  -رٞبه هللا  -معلقاً الى هذا ا٢بديث  " :وفيه رد الى العاَل الذي يصعر خد
للناس كأنه معرض انهم  ،والى العابد الذي يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه ان الناس  ،مستقذر
()2
٥بم أو غضباف اليهم ".
ومن الرفق اب٤بتعلم أف يذكر ا٤بعلم صفات ا٤بتعلم ا٢بميدة حٌب يكافئه اليها ،ويسعى غّب ألف
يتحلى هبا ،وهذا منهج إسالمي طبقه النيب مع أصحابه فأاطى لكل إنساف حقه من التكرًن ،فهذا
وسى
عن أَِىب ُم َ
مدحه أليب موسي الشعري صاحب الصوت الندى اندما يتلوا آَيت هللا -از وجل -فَ ْ
()3
ِ
ِ ِِ
يت ِم ْزَم ًارا ِم ْن َمَز ِام ِّب ِآؿ َد ُاوَد"
هىب  قَ َ
وسى لََق ْد أُوق َ
اؿ لَهََُ ":ي أ ََاب ُم َ
َان الن ّ

(٦ )1بمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الي بن أيب بكر ا٥بيثمي ج  8ص302حػ 14199
( )2فيض القدير بشرح ا١بامع الصغّب  :ابد الر وؼ ا٤بناوى – ط دار ا٤بعرفة – بّبوت – ط  1973 / 2ج  3صػ.226
( )3أخرجه البخاري ُب صحيحه ؾ فضائل القراف ابب حسن الصوت ابلقرا ة .ح 3808
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اَّللِ بن مسع ٍ
ِ
ِ
ِ
هىب 
اَّللِ بْ ِن َا ْم ٍرو فَػ َق َ
ود اِْن َد َاْب ِد ه
ت النِ ه
اؿ َذ َاؾ َر ُج ٌل الَ أ ََز ُاؿ أُحبُّهُ ٠َ ،ب ْع ُ
ذُكَر َاْب ُد ه ْ ُ َ ْ ُ
اَّللِ ب ِن مسع ٍ
ٍِ ِ
ِ
ود  -فَػبَ َدأَ بِِه َ -و َس ٍِاَل َم ْوَىل أَِىب ُح َذيْػ َفةَ َ ،وُم َع ِاذ بْ ِن
يػَ ُق ُ
وؿُ ":خ ُذوا الْ ُق ْرآ َف م ْن أ َْربػَ َعة م ْن َاْبد ه ْ َ ْ ُ
ُىب بْ ِن َك ْع ٍ
ِ
ب "(.)1
َجبَ ٍل َ ،وأ َّ
وقد ادد النيب مناقب صحابته ألف هذا فيه نصيب كبّب من اجتهادهم ،وليعلم ا٤بعلمْب من بعد ،
فعن أنس بن مالك قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  :أرحم أمٍب أبمٍب أبو بكرف وأشدهم ُب أمر هللا امر
وأصدقهم حيا اثماف ،وأقرؤهم لكتاب هللا أيب بن كعب ،وأفرضهم زيد بن اثبت ،وأالمهم اب٢بالؿ
وا٢براـ معاذ بن جبل أال وإف لكل أمة أمينا وإف أمْب هذ األمة أبو ابيدة بن ا١براح (.)2
وقد كاف اإلارايب أيٌب إىل النيب  فيغلظ له القوؿ بسبب طبيعته البدوية الٍب نشا فيها ،ولكن النيب
وب أَ هف أ َْاَرابِيا
كاف يرفق به ويعطعيه من العلم ما ينفعه ُب دينه ودنيا وهذا شاهد الى هذا فعن أ َُيب أَيُّ َ
وؿ هِ
َارض لِرس ِ
اَّللِ  -أ َْو ََي ُ٧بَ هم ُد
اؿََ :ي َر ُس َ
َخ َذ ِِٖبطَ ِاـ َانقَتِ ِه أ َْو بِ ِزَم ِام َها ٍبُه قَ َ
وؿ ه
اَّلل َ وُه َو َِب َس َف ٍر .فَأ َ
َ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ":
اؿ :فَ َك ه
َص َحابِه ٍبُه قَ َ
َخِ ْربِىن ٗبَا يػُ َقِّربُُِب م َن ا ْ١بَنهة َوَما يػُبَاا ُدِىن م َن النها ِر .قَ َ
ف النِ ُّ
أْهىب ٍ بُه نَظََر َِب أ ْ
ِ
ِ
اَّللَ الَ قُ ْش ِرُؾ بِِه َشْيػئًا
َا َاد .فَػ َق َ
ت " .قَ َ
ى  -قَ َ
هىب  ":قَػ ْعبُ ُد ه
اؿ النِ ُّ
اؿ َكْي َ
اؿ فَأ َ
ف قُػ ْل َ
لَ َق ْد ُوفّ َق  -أ َْو لَ َق ْد ُهد َ
()3
ِ
صالَةَ وقػُ ْؤقِى الهزَكاةَ وقَ ِ
ص ُل الهرِح َم َد ِع النهاقَةَ ".
َ
َوقُق ُيم ال ه َ
وقد كاف النيب  يوصي من يرسله ليعلم الناس أمور دينهم أبف يكوف ميسرا ومبشرا معهم حٌب
فع ْن أَنَ ٍ
اؿ  " :يَ ِّسُروا َوالَ قػُ َع ِّسُروا ،
س َا ِن النيب  قَ َ
يكونوا قدوة حسنة ٤بن أيٌب بعهم من ا٤بعلمْبَ ،
()4
َوبَ ِّشُروا َوالَ قػُنَػ ِّفُروا "
وُب ا٢بديث األمر ابلتيسّب ُب األمور ،والرفق ابلراية ،وٙببيب اإلٲباف إليهم ،وقرؾ الشدة لئال قنفر
قلوهبم ال سيما فيمن كاف قريب العهد ابإلسالـ أو قارب حد التكليف من األطفاؿ ليتمكن اإلٲباف
من قلبه ويتمرف اليه  ،وكذلك اإلنساف ُب قدريب نفسه الى العمل إذا صدقت إرادقه ال يشدد اليها
بل أيخذها ابلتدريج والتيسّب حٌب إذا أنست ٕبالة داومت اليها نقلها ٢باؿ آخر وزاد اليها أكثر من
األوىل حٌب يصل إىل قدر احتما٥با وال يكلفها ٗبا لعلها قعجز انه (.)5
ُىب بْ ِن َك ْع ٍ
()1أخرجه البخاري ُب صحيحه :ؾ مناقب األنصار ابب َمنَاقِ ُ ِ
ب رضى هللا انه .ح5048
ب أ َّ
( )2أخرجه الَبمذي ُب السنن – ؾ ا٤بناقب ب مناقب معاذ بن جبل و زيد بن اثبت أيب ابيدة بن ا١براح /ح.3791
( )3أخرجه مسلم ُب صحيحه ؾ :اإلٲباف ابب بياف اإلٲباف الذى يدخل به ا١بنة وأف من ٛبسك ٗبا أمر به دخل ا١بنة.ح113
( )4أخرجه البخاري ُب صحيحه  :ؾ العلم ابب ما كاف النىب - -يتخو٥بم اب٤بواظة والعلم كى ال ينفروا .ح.69
( )5فتح الباري شرح صحيح البخاري :أٞبد بن الي بن حجر العسقالين  :دار ا٤بعرفة  -بّبوت  1379 ،ج 163/13

864

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

وقد اقتدى العلما العاملوف ٗبعلمهم ا٢ببيب ُب معاملة طالهبم حٌب يرقفع شاف العلم  ،ويسعد الناس
بتعليمه فهذا هو اإلماـ الشافعي – رٞبه هللا -قاؿ ألحد طالبه " لو قدرت أف أطعمك العلم
ألطعمتك " (.)1
وقد فطن لقماف ا٢بكيم إىل فضل بشاشة الوجه اند قعليمه ابنه ا٣بّب والرب فحذر ابنه من قصعّب
ا٣بد والتعايل الى ا٤بداوين ؛ ألف ا٤بعلم ال يباح له التعايل الى الناس  ،والتطاوؿ اليهم ابسم قعليمهم
هؾ لِلن ِ
هاس َوَال
ص ّعِْر َخد َ
ا٣بّب ؛ وألف قصعّب ا٣بد من صفات ا٤بتكربين والعياذ ابهلل  .قاؿ قعاىل َ وَال قُ َ
ش ُِب ْاأل َْر ِ
ٛبَْ ِ
ب ُك هل ٨بُْتَ ٍاؿ فَ ُخوٍر.)2(
ض َمَر ًحا إِ هف ه
اَّللَ َال ُِٰب ُّ
وإذا كاف الرفق واللْب اب٤بداو له أثر طيب ُب اإلقباؿ الى العلم  ،ونقل ا٤بتعلم من الضالؿ
إىل ا٥بدى  ،فإف الغلظة قَبؾ أثراً سيئاً اند صاحب ا٤بنكر ؛ ألنه ٰبس ابلغربة وسط اجملتمع الذي
يعيش فيه  ،وال ٯبد من أيخذ بيد إىل ا٣بّب .
"والغلظة هي أف يبدأ من يريد إصالحه  ،وققوًن ااوجاجه  ،وداوقه إىل ا٣بّب اب١بفا والفظاظة
والشدة ...وهذ ا٤ببادرة قورث لدى ا٤بداو أو ا٤بنصوح له ردود فعل قد قؤدى به وٗبن يداو إىل أسوأ
العواقب "( )3فبدؿ أف ينتهي ان ا٤بنكر رٗبا يتمادى ُب غيه اناداً منه؛ ألف الشيطاف سيطر اليه ،
وجعله فريسة سهلة له.
" وإف الذين أيخذوف الناس ابلشدة  ،ويعاملوهم ابلقسوة ويسلكوف معهم سبيل الفظاظة والعنف ،
فإهنم يعطوف لغّبهم الصورة ا٤بشوهة ان اإلسالـ  ،والنموذج ا٤بقلوب ان أخالؽ الدااة  ،بل ٯبانبوف
سبيل التأسي ابلنيب ُ ب أخالقه"(.)4
وا٤بعلم احملروـ من الرٞبة الغليظ القلب ال ينتج ُب امله  ،وال يقبل الطالب اليه  ،وإف كاف ما يقوله
حقاً وصدقاً  ،هذ هي طبيعة الناس ينفروف من الغليظ ا٣بشن القاسي وال يقبلوف قوله ؛ ألف قبوؿ
قوؿ الناصح يستلزـ إقباؿ قلب ا٤بنصوح إليه  ،وال ٰبصل هذا اإلقباؿ مع خشونة الطبع  ،وغلظة
()5
القلب .
()1حلية األوليا وطبقات األصفيا  :أبو نعيم أٞبد بن ابد هللا ط  :دار الكتاب العريب – بّبوت ط  1405 ، 4ج118/9
( )2سورة لقماف  ،اآلية. 18 :
( )3سلسلة مدرسة الدااة  :ابد هللا انصح الواف – ط دار السالـ – القاهرة – ط  – 2005 / 1426 / 3ج .143/ 2
( )4ا٤برجع السابق – ج  – 2صػ . 35
( )5ينظر أصوؿ الداوة  :ابد الكرًن زيداف – ط مؤسسة الرسالة بّبوت –  2005 – 1425صػ. 1342
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فمن الواجب الى اب٤بعلم أف يكوف قلبه مليئا ابلرٞبة والعطف الى الطالب ؛ ألنه يقصد من قعليمه
٥بم قوجيههم وقعديل ا٤بعوج من شكلهم وسلوكهم ،لذا وجب اليه أف يكوف رحيما هبم اطوفا اليهم
ذا يد حانية الى ا٤بخطئ منهم حٌب يكوف ٥بم كاألب ألبنائه وكاألخ إلخوانه وكالصاحب الصادؽ
ألصحابه  ،والتأسي كل التأسي ابلنيب .
ا٤ببحث الرابع -واجبات ا٤بعلم ٫بو العلم ومهنة التعليم:
إف اإلسالـ أيمر ا٤بسلم أف ٯبد ُب امله وٯبتهد ُب إققانه ؛ ألف هذا من أخالقيات اإلسالـ ،وا٤بعلم
الذي شرفه هللا از وجل بتبليغ أمانة العلم مطالب أبف يسعى لتحصيل العلم من أجل أف يبلغه للناس؛
لينفي ا١بهل انهم ،ويرقي أبمته إىل العلى .
واجبات ا٤بعلم وآدابه ٫بو التالميذ:
حوى قراثنا اإلسالمي اددا ال ٰبصى من العلما وا٤بعلمْب ُب كل اصر من العصور ،وُب كل بلد من
البالد ُ ،ب فنوف العلم ا٤بختلفة ،وَل يطلبو من أجل دنيا ؛ وإ٭با أرادوا به وجه هللا از وجل ،وضحوا
بكل ما أوقوا من ماؿ وصحة ،وَل يبخلوا أبي نعمة منحهم هللا إَيها ،وَل يقف أتليفهم اند الم بعينه ،
وإ٭با دونوا ُب كل فن من فنوف العلم  ،ليعطوا األجياؿ الٍب أتٌب بعدهم ا٤بثل األالى ُب ا١بدية ُب طلب
العلم وقعليمه لطالهبم ،وهذ أمثلة حية من هؤال .
ابد هللا بن اباس الذي قرىب ُب بيت النبوة ،وداا له النيب أبف يفقه ُب الدين ،ويعلم التأويل ،فلم
يطلب الراحة لّبيح نفسه ،بل مشر ان سااد ا١بد ،وبدأ يطرؽ أبواب العلما ليعز نفسه ابلعلم ،ويناؿ
شرؼ ا١بلسة مع العلما  ،فماذا فعل ؟
ان ابن اباس رضى هللا انهما قاؿ ٤ :با قبض رسوؿ هللا قلت لرجل من األنصار :هلم فلنسأؿ
أصحاب رسوؿ هللا فإهنم اليوـ كثّب فقاؿ  :وااجباً لك َي بن اباس أقرى الناس يفتقروف إليك وَب
الناس من أصحاب رسوؿ هللا من فيهم قاؿ  :قنكر ذاؾ  ،وأقبلت أسأؿ أصحاب رسوؿ هللا  ،وإف
كاف يبلغُب ا٢بديث ان الرجل فأقى اببه وهو قائل  ،فأقوسد رداىن الى اببه  ،يسفُب الريح ٛبلى من
الَباب  ،فيخرج فّباىن فيقوؿ َ :ي بن ام رسوؿ هللا ما جا بك  ،هال أرسلت إىل فآقيك ؟ فأقوؿ ال
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أان أحق أف آقيك فأسأله ان ا٢بديث  ،فعاش هذا الرجل األنصارى حٌب أقى وقد اجتمع الناس حوىل
يسألونُب  ،فيقوؿ  :هذا الفٌب كاف أاقل مِب(.)1
فضل العاَل وا٤بعلم ُب الفكر اإلسالمي:
وكاف العاَل منهم نقي السريرة طاهر القلب فكاف يرحب بطالب العلم ويفسح له ُب اجمللس ويبشر
بثواب هللا له  ،من اجل طلبه العلم .
فع ْن قَػْي ِ
اؿ:
ك ََي أ َِخى؟ فَػ َق َ
اؿ :قَ ِد َـ َر ُج ٌل ِم َن الْ َم ِدينَ ِة َالَى أَِىب الد ْهرَدا ِ فَػ َق َ
س بْ ِن َكثِ ٍّب قَ َ
اؿَ :ما أَقْ َد َم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
هك ُٙبَ ّدثُه َان رس ِ
ت لت َج َارةٍ؟
اؿ :الَ .قَ َ
اجة؟ قَ َ
اَّلل  قَ َ
وؿ ه
َحد ٌ
اؿ :أ ََما قَد ْم َ
اؿ :أ ََما جْئ َ
ت ٢بَ َ
يث بػَلَغَِِب أَن َ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ا٢ب ِد ِ
ت إِاله َِب طَلَ ِ
ك
اَّللِ  يػَ ُق ُ
ت َر ُس َ
يث .قَ َ
اؿ :الَ .قَ َ
قَ َ
وؿ ه
وؿَ ":م ْن َسلَ َ
اؿ:فَإِِّىن َ٠ب ْع ُ
اؿَ :ما جْئ َ
ب َه َذا َْ
ِ
ا١بن ِهة وإِ هف الْمالَئِ َكةَ لَتضع أ ِ
ك ه ِِ
ِ
ضا لِطَالِ ِ
ب الْعِْل ِم َوإِ هف
طَ ِري ًقا يػَْبػتَغِى ف ِيه ِا ْل ًما َسلَ َ
َجن َحتَػ َها ِر ً
َ َُ ْ
اَّللُ به طَ ِري ًقا إ َىل َْ َ َ
ِ
الْع ِاَل لَيستػ ْغ ِفر لَه من َِب ال هسمو ِ
ات َوَم ْن َِب األ َْر ِ
ض ُل الْ َع ِاَل َالَى الْ َعابِ ِد
ض َح هٌب ْ
ا٢بِيتَا ُف َِب الْ َما َوفَ ْ
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِل الْ َقم ِر َالَى َسائ ِر الْ َكواك ِ
ب إِ هف الْعُلَ َما َ َوَرثَةُ األَنْبِيَا إِ هف األَنْبِيَا َ ََلْ يػُ َوِّرثُوا دينَ ًارا َوالَ د ْرَٮبًا إِه٭بَا َوهرثُوا
َك َف ْ َ
َ
الْعِْلم فَمن أ ِ
ظ َوافِ ٍر"(.)2
َخ َذ ِٕبَ ٍّ
َخ َذ بِه أ َ
َ َْ َ
وكاف ابد هللا بن مسعود إذا رأى الشباب يطلبوف العلم قاؿ " :مرحبا بكم ينابيع ا٢بكمة ،ومصابيح
الظلمة  ،خلقاف الثياب  ،جدد القلوب  ،حلس البيوت  ،رٰباف كل قبيلة "(.)3
اَّللِ بن مسع ٍ
ِ
ت
ي ،قَ َ
اىل َاْنهُ ،قَ َ
ود َر ِض َي ه
اَّللُ قَػ َع َ
ص ْف َوا ُف بن َا هس ٍاؿ الْ ُمَر ِاد ُّ
اؿَ :حد َ
َ
اؿ ":أَقَػْي ُ
هث َ
وا ْن َاْبد ه َ ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الْعِْل َم ،
ت لَهََُ :ي َر ُس َ
َر ُس َ
وؿ ه
وؿ ه
اَّلل ،إِِّين جْئ ُ
اَّلل َ وُه َو ُمتهك ٌئ ُِب الْ َم ْسجد َالَى بػُْرد لَهُ ،فَػ ُق ْل ُ
ت أَطْلُ ُ
بطالب الْعِْلمِ  ،طَالِب الْعِْل ِم لَتحفُّه الْمالئِ َكةُ وقُ ِظلُّه ِأب ِ ِ
ِ
ضا َح هٌب
":م ْر َحبًا
فَػ َق َ
ضهُ بػَ ْع ً
ب بػَ ْع ُ
َ ُ ْ
اؿ َ
َُ ُ َ
َجن َحت َهاٍ ،بُه يػَْرَك ُ
ُ
()4
ِ
يػبػلُغوا ال هسما ُّ ِ ِ ِ ِ
ب ؟ ".
َْ ُ
ب ،فَ َما جْئ َ
ت قَطْلُ ُ
الدنْػيَا م ْن ُحبّه ْم ل َما يَطْلُ ُ
ََ
وهذا إماـ أهل ا٢بديث والذي أٝبع العلما قدٲبا وحديثاً الى كتابه ا١بامع الصحيح اإلماـ
البخاري -رٞبه هللا قعاىل  -الذي أراد أف يناؿ شرؼ قدوين حديث رسوؿ هللا ،وقنقية السنة ا٤بطهرة
من ا٤بوضوع  ،وليَبؾ أثراً له من بعد  .قاؿ ادمح بن أيب حاًب ٠بعت حاشد بن إ٠باايل يقوؿ كاف أبو
( )1اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة  :أٞبد بن الي بن حجر أبو الفضل العسقالين  :دار ا١بيل – بّبوت ط األوىل  1412 ،قح :
الي ادمح البجاوي جػ  2صػ .143
( )2أخرجه الَبمذي ُب السنن ؾ :العلم ابب ما جا َب فضل الفقه الى العبادة.ح.2898
()3أخرجه البيهقي ُب شعب االٲباف ب اذا راي الشباب يطلبوف العلم ح .1687
(٦ )4بمع الزوائد ومنبع الفوائد /للحافظ نور الدين الي بن أيب بكر ا٥بيثمي ط دار الفكر ،بّبوت  1412 /هػ 1992 /ـ
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ابد هللا ادمح بن إ٠باايل البخاري ٱبتلف معنا إىل مشايخ ا٢بديث ُب البصرة وهو غالـ فال يكتب حٌب
أقى الى ذلك أَيـ فكنا نقوؿ له إنك ٚبتلف معنا وال قكتب فما معناؾ فيما قصنع فقاؿ  :لنا بعد
ستة اشر يوماً إنكما قد أكثرٛبا الى وأ٢بحتما فأارضا الى ما كتبتما فأخرجنا ما كاف اندان فزاد الى
ٟبسة اشر ألف حديث فقرأها كلها ان ظهر قلب حٌب جعلنا ٫بكم كتبنا الى حفظه ٍب قاؿ  :أقروف
أين اختلف هدرا وأضيع أَيمي فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد قاؿ :وكاف أهل ا٤بعرفة من أهل البصرة يعدوف
خلفه ُب طلب ا٢بديث وهو شاب حٌب يغلبو الى نفسه وٯبلسو ُب بعض الطريق فيجتمع اليه
()1
ألوؼ أكثرهم ٩بن يكتب انه قاؿ :وكاف اند ذلك شاابً َل ٱبرج وجهه .
وهذا هو اإلماـ النووي الذي نعت ٕبرصه الى طلب العلم وقعليمه للناس حٌب بلغ مبلغاً اظيما ُب
العلم ،وخلف ورا قرااثً ننعم به إىل اآلف .
قاؿ  " :كنت أقرأ كل يوـ أثُب اشر درساً الى ا٤بشايخ شرحا وقصحيحاً ،درسْب ُب الوسيط ودرساً
ُب ا٤بهذب ،ودرساً ُب (ا١بمع بْب الصحيحْب) ودرسا ُب صحيح مسلم  ،ودرساً ُب (اللمح) البن
جِب ُب النحو ،ودرساً ُب (إصالح ا٤بنطق) إببن السكيت ُب اللغة ،ودرساً ُب التصريف ودرساً ُب أ٠با
الرجاؿ ،ودرساً ُب أصوؿ الدين.
وقاؿ  :وكنت أالق ما يتعلق هبا من شرح مشكل ،ووضح ابارة  ،وضبط لغة .
وقاؿ رٞبه هللا  :وابرؾ هللا له ُب وقٍب واشتغايل وأاانِب اليه .
وقاؿ  :وخطر يل االشتغاؿ بعلم الطب فاشَبيت كتاب القانوف فيه  ،وارضت الى االشتغاؿ فيه
فاظلم الى قليب ،وبقيت ال أقدر الى االشتغاؿ بشي ففكرت ُب أمري ،ومن أبن دخل الى
الداخل ،فأ٥بمِب هللا قعاىل أف سببه اشتغايل ابلطب فبعت ُب ا٢باؿ الكتاب ،وأخرجت من بيٍب كل ما
()2
يتعلق بعلم الطب فأستنار قليب  ،ورجع إىل حايل ،وادت الى ما كنت اليه أوالً.
ٍب اشتغل ابلتصنيف واالشتغاؿ واإلفادة وا٤بناصحة للمسلمْب ووالهتم مع ما هو اليه من اجملاهدة
بنفسه  ،والعمل بدقائق الفقه واالجتهاد الى ا٣بروج من خالؼ العلما  ،و إف كاف بعيد ا٤براقبة
ألاماؿ القلوب وقصفيتها من السو ٰ ،باسب نفسه الى ا٣بطوة بعد ا٣بطوة  ،وكاف ٧بققاً ُب المه
وفنونه مدققاً ُب المه ولفنونه حافظاً ٢بديث رسوؿ هللا اارفاً أبنوااه كلها من صحيحه وسقيمه
( )1طبقات ا٢بنابلة ابن أيب يعلى ج277/276/1
(ٙ )2بفة الطالبْب ُب قرٝبة اإلماـ النووي  :ابن العطار ص .43
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وغرب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه حافظاً ا٤بذهب الشافعي وقوااد وأصوله وفرواه،
ومذاهب الصحابة والتابعْب ،واختالؼ العلما ووفاقهم وإٝبااهم ،وما أشتهر من ذلك ٝبيعه ،ومازاؿ
سالكاً ُب كل ذلك من طريقة السلف.
وقد صرؼ أوقاقه كلها ُب أنواع العلم والعمل فبعضها للتصنيف وبعضها للتعليم  ،وبعضها للصالة
()1
 ،وبعضها للتالوة  ،وبعضها لألمر اب٤بعروؼ والنهي ان ا٤بنكر .
وكاف العلما الرابنيوف يرغبوف الطالب ُب طلب العلم " قاؿ ابن شهاب لطالب العلم  " :ال ٙبقروا
أنفسكم ٢بداثة أسنانكم ؛ فإف امر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر كاف إذا نزؿ به األمر ا٤بعضل داا الفتياف
فاستشارهم يبتغي حدة اقو٥بم "(.)2
واجبات ا٤بعلم وآدابه كما ذكر بعض ا٤بربْب:
وال ابس أف يَباجع ا٤بعلم ان مسالة من مسائل العلم أخطا فيها ،فهذا من كماؿ أدبه ،ودليل الى
قواضعه ،ومثلنا ُب هذا ا٣بليفة الثاين للمسلمْب فاروؽ األمة ،فعن مسروؽ قاؿ :ركب امر بن ا٣بطاب
ص ُدؽ النسا وقد كاف رسوؿ هللا 
منرب رسوؿ هللا ٍ ب قاؿ َ" :ي أيها الناس ما إكثاركم ُب ُ
وأصحابه وإ٭با الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دوف ذلك .فلو كاف اإلكثار ُب ذلك ققوى اند
هللا أو مكرمة َل قسبقوهم إليها فال أارفن ما زاد رجل الى أربعمائة درهم .قاؿ ٍ :ب نزؿ فااَبضته امرأة
من قريش فقالتَ :ي أمّب ا٤بؤمنْب هنيت الناس أف يزيدوا النسا ُب صدقاهتم الى أربعمائة درهم؟ قاؿ:
نعم .قالت :أما ٠بعت ما أنزؿ هللا ُب القرآف؟ فقاؿ :فأىن ذلك؟ قالت :أما ٠بعت هللا قعاىل يقوؿ:
()3
اان َوإِْٜبًا ُمبِينًا 
َ وآَقَػْيػتُ ْم إِ ْح َد ُاه هن قِْنطَ ًارا فَ َال َأتْ ُخ ُذوا ِمْنهُ َشْيػئًا أ ََأتْ ُخ ُذونَهُ بػُ ْهتَ ً
فقاؿ  :اللهم غفراً كل الناس أفقه من امر .قاؿٍ :ب رجع فركب ا٤بنرب فقاؿ :أيها الناس إين كنت
هنيتكم أف قزيدوا النسا ُب صدقاهتن الى أربعمائة درهم فمن شا أف يعطي من ماله ما أحب  -قاؿ
()4
أبو يعلى :قاؿ :وأظنه قاؿ  -فمن طابت نفسه فليفعل.

( )1ا٤بصدر السابق ص.68
( )2جامع بياف العلم  :البن ابد الرب ج /1ص .309
( )3سورة النسا  ،اآلية.20 :
(٦ )4بمع الزوائد  :ؾ ج 4ص.328
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وال ايب أف يقوؿ العاَل إف سئل ان مسألة ال يعلمها :ال الم يل هبذ ا٤بسألة ،حٌب يبحث انها
وٯبيب السائل ،بدؿ أف يتكلم فيما ال يعِب ،وال يعرؼ فيضلل السائل ،ويكذب الى هللا ورسوله،
وهذا من قواضع العاَل ،وقد فعل هذا األمر ابد هللا بن امر اندما سئل ان مسألة ال يعلمها  ،فعن
ان فع  :أف رجال أقى بن امر يسأله ان شي فقاؿ ال الم يل ٍب التفت بعد اف قفا الرجل فقاؿ نعم ما
قاؿ بن امر يسأؿ اما ال يعلم فقاؿ ألالم يل يعِب بن امر نفسه (.)1
ولقد ااب هللا الى الذين يتكلموف بغّب الم  ،وذمهم ُب كتابه  ،والى لساف رسوله  وذلك
ألف القائل بال الم  ،يضل وال يهدي  ،ويفسد وال يصلح  .وقوؿ ا٤بر  :ال أالم ،أو ال أدري٤ ،با ال
يعلم وال يدري  ،ليس ايباً  ،وال نقصاً ُب المه وقدر  ،بل هو من ٛباـ العلم .
وؿ َماذَا أ ُِجْبػتُ ْم قَالُوا َال ِا ْل َم لَنَا
الر ُس َل فَػيَػ ُق ُ
و٤با يسأؿ هللا رسله يوـ القيامة بقوله   :يػَ ْوَـ َْٯب َم ُع ه
اَّللُ ُّ
ت َا هالـ الْغُي ِ
وب ،)2(أي :ماذا أجابتكم به أ٩بكم؟ (قالوا :ال الم) ،وإ٭با العلم لك َي ربنا
إِنه َ
ك أَنْ َ ُ ُ
ت َا هالـ الْغُي ِ
وب ،أي :قعلم األمور الغائبة وا٢باضرة .
فأنت أالم منا إِنه َ
ك أَنْ َ ُ ُ
اؿ
ض ُه ْم َالَى الْ َم َالئِ َك ِة فَػ َق َ
آد َـ ْاأل ْ
َ٠بَا َ ُكله َها ٍبُه َاَر َ
و٤با سأؿ هللا سبحانه وقعاىل مالئكته بقولهَ :و َاله َم َ
َ٠با ِ هؤَال ِ إِ ْف ُكْنػتم ِ ِ
ت الْ َعلِ ُيم
ك َال ِا ْل َم لَنَا إِهال َما َاله ْمتَػنَا إِنه َ
ْب  .قَالُوا ُسْب َحانَ َ
أَنْبِئُ ِوين ِأب َْ َ ُ
صادق َ
ك أَنْ َ
ُْ َ
ا٢بَ ِك ُيم ،)3(فلم قستح ا٤بالئكة من رد الم اجملهوؿ إىل اا٤به.
ْ
وإف إخالص ا٤بدرس وحرصه الى قفهيم الطالب وقثقيفهم يدفعه الختيار أحب الطرؽ ُب إلقا
دروسه فمن ذلك ما نرا من حرص ا٤بدرس الى أف يضع ا٤بادة دائما ُب صورة ٝبيلة جذابة إنه اترة
يسلك الطريقة االستنباطية أبف يسّب مع التالميذ خطوة خطوة حٌب يستنبط القوااد  ،واترة أخرى
ٰباوؿ أف يستنتج من نفس األمثلة والشواهد  ،وا٤بدرس ٕبسب ٘باربه وإخالصه للعمل يعرؼ كيف
يوصل ا٤بعلومات ألذهاف التالميذ ،ويل كلمة ٤بعلم اللغة العربية وهي حرصه الى ضرب األمثلة من
القرآف الكرًن ومن سنة الِب  لّببط الطالب بَباثهم اإلسالمي ،وُب نفس الوقت يريب ويغرس
األخالؽ ا١بميلة ُب نفس الطالب  ،وُب مادٌب اإلمال واإلنشا يستطيع أف يعطي الطالب
موضواات مناسبة قساادهم الى الَببية وصقل نفوسهم وهتذيبهم أبخالؽ اإلسالـ .
()1أخرجه الدارمي ُب سننه :ط /دار الكتاب العريب – بّبوت ط  1407 ، 1ج1ص 75قح  :فواز أٞبد.
()2سورة ا٤بائدة ،اآلية .31/30:
()3سورة البقرة ،اآلية . 109:
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وإذا حصل ا٤بعلم العلم فواجب اليه أف يبلغه وال يكتمه حٌب ال ٰبل اليه غضب هللا قعاىل ،وال
قلحقه اللعنة  .قاؿ قعاىل ُب ذـ الذين يكتموف العلم :إِ هف اله ِذين يكْتمو َف ما أَنْػزلْنَا ِمن الْبػيِنَ ِ
ات َوا ْ٥بَُدى
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
هاس ُِب الْكِتَ ِ
ِم ْن بػَ ْع ِد َما بػَيهػنها ُ لِلن ِ
اَّللُ َويػَْل َعنُػ ُه ُم ه
الال ِانُو َف.)1(
ك يػَْل َعنُػ ُه ُم ه
اب أُولَئِ َ
ِ
ِ هِ
اَّلل ِمن الْكِتَ ِ
ك َما َأيْ ُكلُو َف ُِب
اب َويَ ْشتَػُرو َف بِِه َٜبَنًا قَل ًيال أُولَئِ َ
ين يَكْتُ ُمو َف َما أَنْػَزَؿ هُ َ
وقاؿ أيضا  :إ هف الذ َ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
اب أَلِ ٌيم.)2(
هار َوَال يُ َكلِّ ُم ُه ُم ه
اَّللُ يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َوَال يػَُزّكي ِه ْم َوَ٥بُْم َا َذ ٌ
بُطُوهن ْم إهال الن َ
اَّلل ِميث َ ه ِ
ِ
اب لَتُػبَػيِّنُػنههُ لِلن ِ
هاس َوَال قَكْتُ ُمونَهُ فَػنَػبَ ُذوُ َوَرا َ ظُ ُهوِرِه ْم
َخ َذ هُ َ
وقاؿ أيضا َ وإِ ْذ أ َ
ين أُوقُوا الْكتَ َ
اؽ الذ َ
ِِ ِ ِ
س َما يَ ْشتَػُرو َف.)3(
َوا ْشتَػَرْوا به َٜبَنًا قَل ًيال فَبْئ َ
وقد حذر النيب من كتماف العلم ،وأواد من يكتمه اب٣بزي والنكاؿ ُب الدنيا واآلخر ،فعن ابن اباس
قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا " :من سئل ان الم فكتمه جا يوـ القيامة ملجماً بلجاـ من انر ،ومن قاؿ
()4
ُب القرآف بغّب ما يعلم جا يوـ القيامة ملجماً بلجاـ من انر".
ألف كتماف العلم يَبقب اليه قفشي ا١بهل بْب الناس  ،وبعدهم ان ا٢بق ،وخوضهم ُب الباطل،
وٚبلف األمم وضعفها ،وإفساح اجملاؿ للذين ٱبوضوف ُب مسائل العلم آبرائهم ،فينشأ جيل من األمة
جاهل بربه ودينه وشريعته .
ا٤ببحث ا٣بامس -االاتداؿ ُب الفكر وادـ الغلو:
إف من أهم األخالؽ الٍب ينبغي أف يتحلى به ا٤بعلم ا٤بثايل االاتداؿ ُب الفكرف وادـ ا٤بغاالة
،وا٢بذر من بث األفكار الٍب ٚبالف اإلسالـ ؛ الف الطالب أمانة ُب انق ا٤بعلم ،وٖباصة ُب ا٤براحل
األويل من التعليم ،فال ٰبق للمعلم أف يبث إليهم فكرا يتحيز لفئة أو شخص مغايل ؛ الف ا٤بتعلم يقدس
كل ما يقوله معلمه  ،ومن ٍب يلقن الطالب ماال ٲبت إىل اإلسالـ بصلة ،ويداي أنه الى صواب،
وغّب الى ابطل .
()5
وقد ارؼ ا٢بافظ ابن حجر الغلو أبنه " ا٤ببالغة ُب الشي والتشديد فيه بتجاوز ا٢بد ".
( )1سورة البقرة ،اآلية.159 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.174 :
( )3سورة آؿ امراف ،اآلية.187 :
( )4ا٤بستدرؾ الى الصحيحْب للحاكم ج  1ص.335
( )5فتح الباري شرح صحيح البخاري :أٞبد بن الي بن حجر العسقالين :دار ا٤بعرفة  -بّبوت ٙ1379 ،بقيق  :أٞبد بن الي
بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ج13ص. 278
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األسباب العامة ُب ظهور الغلو والتشدد  :أٮبها من وجهة نظري ما أيٌب :
 -1قلة الفقه ُب الدين ،أو أخذ العلم الى غّب هنج سليم  ،أو قلقيه ان غّب أهلية وال جدارة فنجد
بعض ا٤بعلمْب يعتنق فكراً فيه مغاالة  ،فيتأثر الطالب هبذا الفكر .
 -2االبتعاد ان العلما وقرؾ التلقي انهم واالقتدا هبم  ،والتلقي ان دااة السو والفتنة وااللتفاؼ
حو٥بم .
 -3اداا العلم ُ ،ب حْب أنك ٘بد أحدهم ال يعرؼ بدهيات العلم الشراي واألحكاـ وقوااد الدين
 ،أو قد يكوف اند الم قليل بال أصوؿ وال ضوابط وال فقه وال رأي سديد  ،ويظن أنه بعلمه القليل
وفهمه السقيم قد حاز الوـ األولْب واآلخرين  ،فيستقل بغرور ان العلما  ،وان مواصلة طلب العلم
فَػيَػ ْهلك بغرور َويُهلك  .وهكذا كاف ا٣بوارج األولوف يدهاوف العلم واالجتهاد ويتطاولوف الى العلما ،
وهم من أجهل الناس .
 -4التعاَل والغرور  ،والتعايل الى العلما والى الناس  ،واحتقار اآلخرين وآرائهم .
 -5حداثة السن وقلة التجارب  ،والغّبة غّب ا٤بتزنة ؛ (اواطف بال الم وال حكمة) .
 -6إاراض ا٤بعلمْب ا٤بتشددين ان دينهم  ،اقيدة وشريعة وأخالقا ٩ ،با أوقعهم ُب ضنك العيش وُب
ِ
ضْن ًكا  )1(ويتجلى هذا
ض َا ْن ذ ْك ِري فَِإ هف لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
حياة الشقا  .كما قاؿ قعاىلَ  :وَم ْن أ َْاَر َ
اإلاراض أبمور كثّبة ُب حياة كثّبة من ا٤بسلمْب اليوـ ؛ أفرادا وٝبااات ودوال وشعواب وهيئات
ومؤسسات  ،ومن مظاهر هذا اإلاراض:
()2
أ  -اإلاراض ان هنج السلف الصاّب وجهله ،أو التنكر له .
()3
ب  -التعلق ابلشعارات وا٤ببادئ ا٥بدامة واألفكار ا٤بستوردة .
وكل هذ األمور و٫بوها ٩با يندرج ٙبت مفهوـ اإلاراض ان شرع هللا ،وقثّب غّبة الشباب ا٤بتدين،
وحْب ال يظهر له السعي ا١باد لتغيّب ا٢باؿ اند الطالب  ،يلجأ إىل التصدي ٥بذ اال٫برافات بال الم
وال حكمة .

( )1سورة طه ،اآلية. 124 :
( )2وذلك بعدـ فهم النصوص الشراية فهما سليماً ،واالقتصار الى رأي واحد ال يتعدا  ،وينتصر له  ،وال يسمع لغّب .
( )3من أمثاؿ هذ ا٤ببادئ الٍب حلت إىل بالدان :العلمانية والشيواية وا٢بداثة واألصولية وا٤بعاصرة والربالية  ،وغّبها.
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ج  -وقوع أكثر ا٤بعلمْب ُب التقصّب ُب حق هللا قعاىل ،وارقكاهبم للذنوب وا٤بعاصي ،وا٤بنكرات،
وضعف مظاهر التقوى والورع وا٣بشوع ُب حياة ا٤بعلمْب اليوـ .
د – بعد بعض العلما ان ا٤بعلمْب  ،ففي بالد ا٤بسلمْب ٘بد بعض العلما ( بعلمهم وحكمتهم
وفقههم و٘بارهبم ) ُب معزؿ ان أكثر ا٤بعلمْب  ،ورٗبا يسيؤوف الظن ابلكثّب منهم كذلك  ،واب٤بقابل ٘بد
بعض ا٤بعلمْب ٕبيويتهم ونشاطهم وٮبتهم ٗبعزؿ ان العلما  ،ورٗبا قكوف ٠بعتهم ُب أذهاف الكثّبين
الى غّب ا٢بقيقة .
وحاجتنا اليوـ ماسة إىل قيم واضحة ٘بنب شبابنا ا٢بّبة الفكرية والتمزؽ النفسي ،وقكوف ٥بم اوان
()1
وسندا ُب قبيْب صورة ا٤بستقبل بْب ا٤بذاهب والداوات ا٤بختلفة الٍب ٲبوج هبا العاَل ُب العصر ا٢باضر.
التشدد ُب الدين والتنطع اند بعض ا٤بعلمْب .
وا٣بروج ان منهج االاتداؿ ُب الدين الذي كاف اليه النيب قد حذر النيب  من ذلك ُب ا٢بديث
الذي روا أبو هريرة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا " : إف هذا الدين يسر  ،ولن يشاد الدين أحد إال
()2
غلبه "
والتشدد ُب الدين كثّبا ما ينشأ ان قلة الفقه ُب الدين  ،وٮبا من أبرز ٠باقه ا٣بوارج  ،أاِب التشدد
ُب الدين وقلة الفقه ،وأغلب الذين ينزاوف إىل الغلو والعنف اليوـ ٘بد فيهم هاقْب ا٣بصلتْب ،وال يعِب
()3
ذلكم أهنم خوارج  ،وال أف يوصفوا هبذا الوصف .
واالج ظاهرة الغلو ُب نظري العودة إىل منهج الوسطية ُب اإلسالـ .
وموضوع الوسطية ُب اإلسالـ اند ا٤بسلمْب اموماً وا٤بعلمْب خاصة هو موضوع السااة  ،وهو ُب
نظري أشد ا٤بوضواات خطورة وأثرا  ،وأجدرها اب٤بعلم ا٤بثايل ذي النفس الطويل ؛ ذلك ألف الطالب
اليوـ وهم يواجهوف مشكالت ا٢بضارة  ،وٙبدَيت العصر ومعركة البقا  ،ال يواجهوف ذلك كله وهم
الى منهج واحد  ،كما قواجه األمم األخرى هذ التحدَيت ا٤بصّبية  ،بل هناؾ مناهج لدينا نشأت

( )1أخالقيات مهنة الَببية والتعليم ُب الكتاب والسنة /ادمح ادمح الربازي ص 19
( )2أخرجه البخاري ُب صحيحه :كتاب اإلٲباف ابب الدين يسر ح.39
( )3فتح الباري . 93 / 1
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من االبتعاد ان ا٤بنهج األمثل ،وهو ا٤بنهج ا٢بق الذي ارقضا هللا لنا ُب قوله قعاىل :وأَ هف ه َذا ِصر ِ
اطي
َ َ َ
ِ
السبُ َل فَػتَػ َفهر َؽ بِ ُك ْم َا ْن َسبِيلِ ِه.)1(
يما فَاقهبِعُوُ َوَال قَػتهبِ ُعوا ُّ
ُم ْستَق ً
وكل ابتعاد ان هذا النهج القوًن يولد الفرقة والتناحر والتشتت ،وإف ٩با رزئت به األمة اإلسالمية
وأشد ما ابتليت به اليوـ قضية الغلو الٍب اصفت زوابعها ُب أذهاف البسطا من األمة وجها٥با ،والٍب
فتًب هبا أهل األهوا الذين زاغت قلوهبم ان اقباع كتاب هللا وسنة رسوله  ،فكانت النتيجة ا٢بتمية أف
وقع االختالؼ بْب أهل األهوا وافَبقوا إىل فرؽ متنازاة متناحرة ٮبها األوحد إرغاـ خصومها
ومعارضيها الى ااتناؽ آرائها أبي وسيلة كانت ،وراح بعضهم يصدر أحكاما ويفعل إجراما  ،يكفروف
ويفجروف  ،ويعيثوف ُب األرض فسادا  ،فإان هلل وإان إليه راجعوف .
واألمة اإلسالمية سادت العاَل ابإلسالـ ٍب ٚبلفت ان ركب ا٢بضارة ُب ٦باالت شٌب  ،وهي ال قزاؿ
ٕبمد هللا قعتنق اإلسالـ دينا  ،وقؤمن ٗبحمد سر ملسو هيلع هللا  رسوال قصاب ُب ا٤بعلمْب هبذا ا٣بطر الداهم  ،وقبتلى
هبذ الفرقة والتناحر والتشتت  ،ويظهر فيها الغلو ُب الدين إفراطا وقفريطا  ،ويصّب أبسها بينها شديدا
 ،فتكثر الفًب وقتشعب اآلرا .
لعمر هللا  ،إهنا مسألة قستوجب التأمل وقستداي التفكّب  ،فال بد إذف من وجود خلل  ،ما هو سبب
ا٣بذالف والوهن ؟ فأين يكمن هذا ا٣بلل؟
أرا يكمن ُب سو فهم بعض ا٤بسلمْب لعقيدهتم ال ُب العقيدة نفسها  ،وانعداـ الوسطية الٍب هي
من ثوابت ا٢بياة كما أهنا من ثوابت اإلسالـ ،وكماؿ الدين يكوف ابلتزاـ حدود بال إفراط أو قفريط .
وال ريب أف أادا اإلسالـ كلهم متضافروف الى ٧باربته و٧باربة األمة اإلسالمية وقدمّبها  ،ال ٛبزيقها ،
وهذا موقف طبعي ال قناقض فيه  ،فهذ مصلحتهم وهذا شأهنم ،ولكن ما يصنع هؤال كلهم لو كاف
ا٤بسلموف متوسطْب ومتحدين ؟ ما يفعل جرثوـ ا٤برض إذا كاف جسم اإلنساف سليما ؟
إف ا٤بشكلة قكمن ُب دا اضاؿ أصاب ا٤بسلمْب فأوهن قواهم  ،ودؾ معاقل القوة لديهم  ،هذا الدا
ا٠به ( الالوسطية ) أو (انعداـ الوسطية) .فهو السرطاف الفتاؾ الذي شل وحدة ا٤بسلمْب ومزقهم كل
٩بزؽ  ،وجعلهم ُب مؤخرة الركب ،وسببه األكرب منا ٫ ،بن ا٤بسلمْب ٫ ،بن أوجدان  ،واستغله اآلخروف،
٫بن الذين جعلنا من األشخاص أصناما  ،ومن ا٤بذاهب أدَيان  ،ومن ا٣بالؼ خصومة ،ومن ا٤بناظرة
٧باجرة  ،ومن الرٞبة نقمة  ،ومن الذي صنع ؟ إهنم ا٤بسلموف !!
( )1سورة األنعاـ اآلية153 :
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عالج الغلو:
ا -بياف ٧باذير وايوب الغلو  ،ومنها  :التقصّب ُب حقوؽ أخرى  ،وأف الفطرة البشرية ال قطيق
االستمرار الى هذا الغلو .
ب  -الداوة لالقعاظ ٗبن سبق من األمم  ،كاليهود والنصارى الذين غالوا ُب أنبيائهم حٌب رفعوهم إىل
مرقب األلوهية
ِ
ب
ج  -الزجر ان سبيل الغلو والربا ة منه ان أنس بن مالك قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا  " : فَ َم ْن َرغ َ
ِ
س ِم ِِّب "(. )1
َا ْن ُسنهٍب فَػلَْي َ
د  -قصحيح ا٤بفاهيم  ،وبياف السبيل القوًن  ،والصراط ا٤بستقيم ؛ فا٣بشية والتقوى ٙبصل ابلتوازف  ،ال
()2
اب٤ببالغة ُب أمر وإٮباؿ أمور.
هػ  -اقد دورات دينية للمعلمْب الى يد الما متخصصْب ُب العلوـ الشراية حٌب يبصروا ا٤بعلمْب
اب٤بنهج الذي ارقضا هللا قعاىل للعا٤بْب ،وٰبذروهنم من مغبة الغلو ُب الفكر ،وخطر الى اقوؿ ودين
الطالب .
ا٤ببحث السادس -موقف ا٤بعلم من مشكلة الغش ُب االمتحاانت:
العلم أمانة استوداه هللا از وجل ا٤بعلمْب من اباد  ،فحافظ بعضهم اليها ،وضيعها البعض
اآلخر ،فسعي ابإلفساد ُب األرض ،وغرس رذيلة بْب الطال ب أال وهي الغش ُب االختبارات ،ونسي
أف الغش ُب العلم من أخطر أشكاؿ الغش وأبلغها أثراً وضرراً  ،فعندما ٰبصل الغاش الى شهادة
قعليمية ابلغش فإنه يكتسب هبا ماالً حراماً ،واملية الغش ُب االختبارات قعد من أخطر الكوارث
الَببوية الٍب قتعرض ٥با مسّبة الَببية والتعليم  ،فتعرقل ققدمها  ،وٚبل موازينها  ،وقؤدي ابلطالب الغاش
إىل حياة ا٣بموؿ واال٫براؼ ٍ ،ب إف الغش ُب االمتحاف من أاظم ما يكوف خطراً ؛ ألف خطر ليس
كخطر الغش التجاري الذي من أجله ورد ا٢بديث الذي روا أبو هريرة أف النيب قاؿ " :من غشنا
فليس منا " (.)3
()1أخرجه البخاري ُب صحيحه :ؾ النكاح ب الَبغيب َب النكاح ح .5063
( )2انظر ٕبوث ندوة أثر القرآف الكرًن ُب ٙبقيق الوسطية ودفع الغلو٦ :بمواة من العلما ط  :الثانية :وزارة الشئوف اإلسالمية
واألوقاؼ والداوة واإلرشاد  -ا٤بملكة العربية السعودية 1425 :ص .192/190
( )3أخرجه مسلم ُب صحيحه :ؾ اإلٲباف ابب قوؿ النيب :من غشنا فليس منا .ح.294
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بل هو أاظم ألنه خيانة لألمة ٝبيعاً ،فالطالب الذي ينجح ابلغش معنا أنه هيأ نفسه ألف يتبوأ
مركزاً اظيماً بقدر ما قؤهله هذ الشهادة  ،وهو ُب الواقع ال يستحقه  ،وحينئذ يكوف وجود ُب هذا
ا٤بركز الذي ال يناله إال من انؿ هذ الشهادة ضرراً الى اجملتمع  ،وضرر آخر للغش وهو من الناحية
الثقافية  ،فاألمة إذا خرج مثقفوها ابلغش صار مستواهم الثقاُب هابطاً ال ينبئ ان الم  ،فيكونوف االة
الى غّبهم ؛ ألنه من ا٤بعلوـ أف من ينجح ابلغش ال يستطيع أف ٯبابه الطالب ُب التعليم والتثقيف ،
انهيك اما ُب ذلك من غش للدولة الٍب ال قرضى هبذا أبداً  ،فاٚبذت االحتياطات الالزمة ٤بنع هذا
أحدا فقد خاف هللا ورسوله وخاف األمانة الٍب كلف ٕبفظها ،
الغش من ا٤براقبْب وغّبهم  ،فإف غش ً
هِ
اانقِ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم قَػ ْعلَ ُمو َف.)1(
اَّللَ َوالهر ُس َ
ين آَ َمنُوا َال َٚبُونُوا ه
وؿ َوَٚبُونُوا أ ََم َ
وقد قاؿ هللا قعاىلََ :ي أَيػُّ َها الذ َ
وأهم أخطار الغش إضافة إىل ما سبق:
( )1اكتساب اإلٍب من فااله ومن رضي به .
( )2ا٢باجة ا٤باسة إىل أادائنا ؛ ألننا أمة نعيش الى الغش ،وليس لدينا قدرة الى االستقالؿ
واالستغنا انهم .
( )3مقت الناس للغاش  ،وكراهية التعامل معه.
( )4الغش يضعف الثقة فيما بْب ا٤بسلمْب .
( )5ظلم اآلخرين وذلك ابلتعدي اليهم بغّب حق .
( )6ضعف التحصيل العلمي لدى الغاش.
اَّللِ  قَ َ
فع ْن أَِىب ُهَريْػَرةَ أَ هف َر ُس َ
وؿ ه
اؿ ":آيَةُ
( )7الغش صفة من صفات ا٤بنافقْب ؛ ألنه خيانة لألمانة َ .
()2
ف َوإِذَا ائْػتُ ِم َن َخا َف ".
الْ ُمنَافِ ِق ثَالَ ٌ
ث إِذَا َح هد َ
َخلَ َ
ب َوإِذَا َو َا َد أ ْ
ث َك َذ َ
( )8الغش سبب ُب إٯباد ٦بتمع فاشل ُب كافة اجملاالت .
( )9الوقوع ُب اجملاهرة اند التحدث ابلذنب لغّب حاجة .
( )10إضعاؼ الكفا ات وقعطيل العقل ان التفكر فال ٯبهد اجمل ّد نفسه ُب ٙبصيل مقوماقه .
( ) 11الغش يَبقب اليه صعود الطالب من مرحلة إىل مرحلة أخرى دوف جهد وال قعب .

( )1سورة األنفاؿ ،اآلية .27 :
( )2أخرجه مسلم ُب صحيحه ؾ اإلٲباف ب ابب بياف خصاؿ ا٤بنافق.ح .220
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ِ ِ
يل َ٥بُْم َال
( )12اإلفساد ُب األرض قاؿ قعاىل ُب حق ا٤بنافقْب الذين يفسدوف ُب األرضَ وإ َذا ق َ
قُػ ْف ِس ُدوا ُِب ْاأل َْر ِ
ض قَالُوا إِه٭بَا َْ٫ب ُن مصلحوف .أََال إِنػ ُهه ْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َف َولَ ِك ْن َال يَ ْش ُعُرو َف.)1(
ا٢بَ َس ِن
فع ِن ْ
والغاش َل ٰبافظ الى رايته الٍب كلف ابحملافظة اليها حٌب ينجوا هبا إىل بر األماف والنجاة َ
ِ
ض ِه اله ِذى مات فِ ِيه فَػ َق َ ِ
اَّللِ بن ِزَي ٍد مع ِقل بن يسا ٍر َِب مر ِ
ك َح ِديثًا
قَ َ
اؿ َم ْعق ٌل :إِِّىن ُ٧بَ ّدثُ َ
َ َ
ََ
اؿَ ":ا َاد ُابَػْي ُد ه ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ
وؿ هِ
ِ
َِ٠بعتُه ِمن رس ِ
وؿَ ":ما ِم ْن َاْب ٍد
اَّللِ يػَ ُق ُ
ت َر ُس َ
وؿ ه
ت أَ هف ِىل َحيَاةً َما َح هدثْػتُ َ
ك إِِّىن َ٠ب ْع ُ
اَّلل لَ ْو َال ْم ُ
ْ ُ ْ َُ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا١بَنهةَ ".
اَّللُ َالَْيه ْ
اش لَرايهته إِاله َحهرَـ ه
يَ ْستَػ ْر ِا ِيه ه
وت َوُه َو َغ ٌّ
وت يػَ ْوَـ ٲبَُ ُ
اَّللُ َرايهةً ٲبَُ ُ
" قاؿ القاضي اياض  -رٞبه هللا  : -معنا بْب ُب التحذير من غش ا٤بسلمْب ٤بن قلد هللا قعاىل
شيئا من أمرهم واسَباا اليهم ونصبه ٤بصلحتهم ُب دينهم أو دنياهم  ،فإذا خاف فيما اؤٛبن اليه فلم
ينصح فيما قلد إما بتضييعه قعريفهم ما يلزمهم من دينهم  ،وأخذهم به  ،وإما ابلقياـ ٗبا يتعْب اليه
من حفظ شرائعهم والذب انها لكل متصد إلدخاؿ داخلة فيها أو ٙبريف ٤بعانيها أو إٮباؿ حدودهم
 ،أو قضييع حقوقهم  ،أو قرؾ ٞباية حوزهتم ،و٦باهدة ادوهم ،أو قرؾ سّبة العدؿ فيهم  ،فقد غشهم
()3
قاؿ القاضي  :وقد نبهالى أف ذلك من الكبائر ا٤بوبقة ا٤ببعدة ان ا١بنة ".
إف الواجب الى كل معلم أف يزرع ُب طالبه حب التفوؽ ؛ ألنه لبنة بنا ُب ٦بد األمة  ،ومصدر
إنتاج ُب الوطن اإلسالمي  ،ألنه مشعل قستضي به األمة ُب هذا الظالـ الدامس الذي انتاهبا ُب هذ
العهود .
كيف نبِب؟ وكيف نصنع ؟ وكيف نعلم ونطبب وهنندس ؟ وكيف ٬بطط وننتج ؟ وكيف نستغِب ان
االستعانة اب٣ببّب األجنيب الذي ليس ٮبه إسالـ وال أمة بل ٮبه قدمّب األمة ورجاالهتا .إذا َل يَبىب أبناؤان
الى ٞبل هم اجملتمع  ،بل األمة كلها  ،منذ نعومة أظافرهم  ،حٌب ٞبلهم للشهادة الٍب يبتغي هم
وأسرهم .

( )1سورة البقرة ،اآلية12/11 :
( )2أخرجه مسلم ُب صحيحه :ؾ اإلمارة ب فضيلة اإلماـ العادؿ واقوبة ا١بائر ح 4834
( )3شرح النووي الى صحيح مسلم  :أبو زكرَي ٰبٓب بن شرؼ بن مري النووي  :دار إحيا الَباث العريب – بّبوت الطبعة الثانية
1392 ،ج 2ص166
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فيجب الى ا٤بعلمْب أف يغرسوا ُب نفوس أبنائهم أهنم بناة اجملد ،وهامة العلو ،والقوة الٍب ننتظرها،
وا٢بصن ا٢بصْب الذي قتحصن به األمة ضد ا٤بَببصْب هبا ،وليس ا٥بدؼ من العلم ٦برد شهادة ووظيفة
وراقب ٍ
ااؿ ومنصب متميز  ،بل ا٥بدؼ أشد رفعة من ٠بو ا١بباؿ الراسخة .
إننا ندرس من أجل اإلنتاج العلمي واالقتصادي والعسكري  ،ندرس من أجل أف يكوف الواحد منا
بنها جملد أمة اإلسالـ  ،ال يكن هم الواحد منا من اآلاب والطالب ٦برد ٙبصيل الدنيا ونيل أجرها
ونعيمها  ،فإف هللا قد قكفل ابلرزؽ .
وخلُق ذميم  ،وقطبع إجرامي  ،بل إف الغش جرٲبة ُب حق
إف الغش ُب االمتحاف قزوير ٩بقوت ُ ،
مزورين بل ومعلمْب
مزورين ومهندسْب َ
اجملتمع ؛ ألننا ٬برج طالابً زوراً وهبتاانً  ،وألننا سنخرج أطبا َ
مزورين  ،فيموت اإلبداع ُب كل ٦باؿ  ،ويوىل األمر إىل غّب أهله ،فتشيع ا٣بيانة  ،وينتشر الضعف ُب
َ
وهنزـ وال ننتصر ؛ ألف مراكز العلو  ،اإلنتاج قد قوالها غشاشوف
كل ٦باؿ  ،فيُعلى الينا وال نعلوُ ،
مزوروف ال كفا ة لديهم وال إبداع .
ّ
هذا هو مآؿ التزوير والغش ُب االمتحاف  ،ال ٙبسبو هينا أيها ا٤بعلوف واألاب  ،فإنه اظيم َج ُد
اظيم  ،وأف من يكشف غاشاً ُب قااة االمتحاف يطبق اليه أقصى اقوبة حٌب يكوف اربة ٤بن قسوؿ
له نفسه أف يرقكب هذا الفعل الشنيع مرة أخرى  ،وٯبب الى ا٤بعلم أف يعلم أنه يساؿ أماـ هللا قعاىل
يوـ القيامة ان رايته الٍب كلف ابحملافظة اليها .
ؤوؿ َا ْن
اَّلل  قُاؿ ُ  :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْس ٌ
اَّللُ َاْنػ ُه َما أَ هف َر ُس َ
وؿ ه
اَّللِ ابْ ِن اُ َمَر َر ِض َي ه
ان اَْب ِد ه
اإلماـ ر ٍاع ومسؤوؿ ان ر ِايهتِ ِه  ،والهرجل ر ٍاع ُِب أَهلِ ِه وهو مسؤوؿ ان ر ِايهتِه ِ ،والْمرأَةُ ر ِ
ِ ِِ ِ
اايَةٌ ُِب
َ َْ َ
َْ َ
ْ ََُ َ ْ
َ َُُ
َرايهته َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ،
بػي ِ
ؤوؿ
ؤوؿ َا ْن َراِيهتِ ِه َ ،وُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْس ٌ
ا٣بَ ِاد ُـ َر ٍاع ُِب َم ِاؿ َسيِّ ِد ِ َوَم ْس ٌ
ت َزْوِج َها َوَم ْسؤوؿ َا ْن َراِيهتِ َها َ ،و ْ
َْ
()1
ِ
ِ
َا ْن َرايهته.
ومعِب "(كلكم راع) أي حافظ ملتزـ بصالح ما قاـ اليه وهو ما ٙبت نظر من الرااية وهي ا٢بفظ
يعِب كلكم مستلزـ ٕبفظ ما يطالب به من العدؿ إف كاف واليا ومن ادـ ا٣بيانة إف كاف موليا اليه
(وكل) راع (مسؤوؿ ان رايته) ُب اآلخرة فكل من كاف ٙبت نظر شئ فهو مطلوب ابلعدؿ فيه
والقياـ ٗبصا٢به ُب دينه ودنيا ومتعلقات ذلك فإف وُب ما اليه من الرااية حصل له ا٢بظ األوفر
وا١بزا األكرب وإال طالبه كل أحد من رايته ٕبقه ُب اآلخرة (فاإلماـ) أي األاظم أو انئبه ُب رواية
( )1أخرجه البخاري ُب صحيحه -ؾ  -األحكاـ ب قوله قعاىل ( أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوؿ وأوىل األمر منكم ) ح .7138
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فاألمّب (راع) فيمن ويل اليهم يقيم ا٢بدود واألحكاـ الى سنن الشرع وٰبفظ الشرائع وٰبمي البيضة
وٯباهد العدو (وهو مسؤوؿ ان رايته) هل رااى حقوقهم أو ال (والرجل راع ُب أهله) زوجة وغّبها
(وهو مسؤوؿ ان رايته) هل وفاهم حقوقهم من ٫بو نفقة وكسوة وحسن اشرة (وا٤برأة رااية ُب بيت
زوجها) ٕبسن قدبّبها ُب ا٤بعيشة والنصح له والشفقة اليه واألمانة ُب ماله وحفظ اياله وأضيافه
ونفسها (وهي مسؤولة ان رايتها) هل قامت ٗبا ٯبب اليها ونصحت ُب التدبّب أو ال فإذا أدخل
الرجل قوقه بيته فا٤برأة أمينة "(.)1
وا٤بعلم الذي ٲبارس الغش ُب االختبارات يكوف قدوة سيئة للطالب ،فيظن الطالب الذي رأى هذا
األمر أف الغش أمر طبيعي فيطبقه ُب حياقه العملية والعلمية ،ونتيجة الغش خلق جيل فاشل ،فا٤بعلم
يكوف فاشالً  ،والطبيب يكوف فاشالً ،وا٤بهندس يكوف فاشال ،وال ٯبد اجملتمع ا٤بسلم الفرد الكف ،
فيضيع اجملتمع  ،ويضيع ا٤بسلموف كل ذلك بسبب الغش ،فليتق ا٤بعلم ربه وليتحلى
وأخّباً أقوؿ :إف ما ذكرقه آنفا ،جز يسّب من أخالقيات مهنة التعليم  ،وما قركت أكثر ٩با ذكرت ،
وحسيب أين مهدت السبيل للمعلم  ،ودللته الى ينبوع ال ينضب  ،وهنر ال يدرى أوله من آخر ،
فشمر ان سااد ا١بد واسًب ٗبن أمران ابالستناف به  ،وإنه ٤بن ا٤بؤسف أف يعدؿ بعض معلموان ان
سنة نبيهم ويطلبوا غّبها وهي دوهنا ٗبراحل ،ولو ققصينا كثّباً من اآلاثر النبوية ٣برجنا بكم هائل من
الفوائد الَببوية والتعليمية .
أخي ا٤بعلم  ..إف األمة قعلق آماالً كبّبة اليك ؛ ألهنا قدمت لك أغلى ما ٛبلك  ،قدمت لك ٜبرة
فؤادها  ،وفلذة كبدها  ،وهم األطفاؿ والشباب  ،فماذا ستفعل فيهم  ،هل سَبااهم وقؤدي ما اؤٛبنت
اليه  ،أـ ماذا ؟

( )1فيض القدير ج5ص38

879

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

اخلامتة
بعد االنتها من هذ الكلمات الٍب أفاض هللا هبا الى قتضح النتائج التالية :
 - 1إف العلوـ اإلنسانية ٥با دور كبّب ُب النهوض ابجملتمع ،واالرققا به  ،وإرشاد إىل الصراط ا٤بستقيم،
والطريق القوًن ؛ ألهنا مستقاة من القراف الكرًن ا٤بعْب الذي ال ينضب ،ومن سنة النيب . 
 - 2إف األخالؽ ٥با دور رئيس ُب النهوض ابلفرد واجملتمع ،وصوف العلم من الضياع .
 - 3إف رسالة ا٤بعلم رسالة سامية ؛ ألهنا وظيفة أفضل خلق هللا من األنبيا وا٤برسلْبٍ ،ب من بعدهم ٞبلة
رسالة اإلسالـ من الدااة وا٤بربْب وا٤بعلمْب ،الذين يسعوف إىل النهوض ابجملتمعات ،وصوهنا من التخلف
والرجعية .
 - 4إف مهمة ا٤بعلم ال ققتصر الى طرح ا٤بادة العلمية الى طالبه فقط  ،بل هي مهمة اسّبة وشاقة -
وهي يسّبة الى من يسرها هللا اليه  ،فهي قتطلب من ا٤بعلم صرباً  ،وأمانة  ،ونصحاً  ،ورااية ٤بن ٙبته .
 -5أثر القدوة ا٢بسنة ُب إقباؿ الطالب الى العلم والسعي ا١باد ُب ٙبصيله ٕبب ورغبة ،واألثر السليب
للقدوة السيئة  ،فكم رأينا طالاب ٦بدين قركوا طلب العلم بسبب معلمْب ليس لديهم رٞبة وال شفقة الى
طالب العلم .
 - 6أٮبية ا١بد واالجتهاد ُب قعلم العلم وقعليمه ُب االرققا ابألمم والنهوض ابلشعوب ،و٧بو ا١بهل ان
ا٤بسلمْب  ،وجعلهم سادة العاَل .
 -7إف إخالص ا٤بدرس وحرصه الى قفهيم الطالب وقثقيفهم يدفعه الختيار أحسن الطرؽ ُب إلقا
دروسه ،ومن ذلك ما نرا من حرص ا٤بدرس الى أف يضع ا٤بادة دائما ُب صورة ٝبيلة جذابة إنه اترة
يسلك الطريقة االستنباطية أبف يسّب مع التالميذ خطوة خطوة حٌب يستنبط القوااد  ،واترة طريقة السؤاؿ
وا١بواب .
وخلُق ذميم  ،وقطبع إجرامي ،وجرٲبة ُب حق اإلسالـ واجملتمع
 -8إف الغش ُب االمتحاف قزوير ٩بقوت ُ ،
مزورين ،فيموت اإلبداع ُب كل ٦باؿ ،ويسنداألمر
مزورين ومعلمْب َ
مزورين ومهندسْب َ
؛ ألننا سنخرج أطبا َ
إىل غّب أهله  ،فتشيع ا٣بيانة  ،وينتشر الضعف ُب كل ٦باؿ  ،فيُعلى الينا وال نعلو ،وُهنزـ وال ننتصر  ،ألف
مزوروف ال كفا ة لديهم وال إبداع .
مراكز العلو ومراكز اإلنتاج قد قوالها غشاشوف َ
أسأؿ هللا أف يسخران ٣بدمة دينه وخدمة العلم  ،والسعي إىل رفعة بالدان  ،إنه نعم ا٤بويل ونعم النصّب .
وا٢بمد هلل رب العا٤بْب

882

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

املصادر واملراجع
القرآف الكرًن برواية حفص ان ااصم .
 -1األخالؽ اإلسالمية وأسسها  :ابد الرٞبن حبنكة ا٤بيداين ط :دار القلم – دمشق ط 6
. 2002/1423/
 -2األخالؽ والسّب ُب مداواة النفوس  :الي أٞبد بن حزـ  .ط  :دار األفاؽ ا١بديدة -بّبوت
ط.1979/1399/2
 -3أخالقيات مهنة الَببية والتعليم ُب الكتاب والسنة /ادمح ادمح الربازي ط مؤسسة الوراؽ للطبع والنشر
 /اماف  -األردف ط. 2001/1
 -4األخالؽ ُب اإلسالـ :كابد قراوش وآخروف ط :دار ا٤بناهج للنشر والتوزيع  /اماف  /األردف ط
.20006 /1426 / 4
 -5اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة  :أٞبد بن الي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي  :دار ا١بيل –
بّبوت ط األوىل  1412 ،قح  :الي ادمح البجاوي .
 -6أصوؿ الداوة  :ابد الكرًن زيداف – ط مؤسسة الرسالة بّبوت – . 2005 – 1425
ٕ -7بوث ندوة أثر القرآف الكرًن ُب ٙبقيق الوسطية ودفع الغلو٦ :بمواة من العلما ط  :الثانية :وزارة
الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والداوة واإلرشاد  -ا٤بملكة العربية السعودية .1425 :
 -8البياف والتبيْب  :أليب اثماف امرو بن ٕبر ا١باحظ ط  :دار صعب – بّبوت ط األوىل 1968 ،
ٙبقيق  :احملامي فوزي اطوي.
 -9الَببية األخالقية اإلسالمية  :مقداد َي١بن :ط مكتبة ا٣با٪بي  :مصر – بدوف .
 -10الَببية اإلسالمية وفن التدريس  :ابدالوهاب ابدالسالـ طويلة  :ط دار السالـ – القاهرة ط3:
. 2003 /1432/
 -11التعريفات  :الي بن ادمح بن الي ا١برجاين دار الكتاب العريب –بّبوت ط األوىلٙ1405 ،بقيق
 :إبراهيم األبياري .
 -12قفسّب القرآف العظيم  :أبو الفدا إ٠باايل بن امر بن كثّب القرشى الدمشقى  -ط دار طيبه
للنشر والتوزيع – السعودية – ط الثانية .1999 /1425 /
 -13هتذيب األخالؽ  :ابن مسكويه ط  :منشورات دار مكتبة ا٢بياة – بّبوت .
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 -14جامع بياف العلم وفضله البن ابد الرب ط دار ابن ا١بوزي السعودية ط ٙ1427/ 7بقيق أيب
األشباؿ الزهّبي .
 -15ا١بامع الصحيح  :ادمح بن إ٠باايل أبو ابدهللا البخاري ا١بعفي  :دار ابن كثّب  ،اليمامة –
بّبوت الطبعة الثالثة ٙ 1987 – 140 ،بقيق  :د .مصطفى ديب البغا .
 -16ا١بامع الصحيح سنن الَبمذي  :ادمح بن ايسى أبو ايسى الَبمذي السلمي الناشر  :دار إحيا
الَباث العريب – بّبوت ٙبقيق  :أٞبد ادمح شاكر وآخروف .
 -17حلية األوليا وطبقات األصفيا  :أبو نعيم أٞبد بن ابد هللا األصبهاين ط  :دار الكتاب العريب
 بّبوت الطبعة الرابعة . 1405 ،-18الرسوؿ والعلم  :يوسف القرضاوى – ط مكتبة وهبه – مصر ط . 1999 / 1420 – 7
 -19سلسلة مدرسة الدااة  :ابد هللا انصح الواف – ط دار السالـ – القاهرة – ط / 1426 / 3
. 2005
-20سنن الدارمي  :ابدهللا بن ابدالرٞبن أبو ادمح الدارمي :ط  /دار الكتاب العريب – بّبوت ط
األوىل ٙ 1407 ،بقيق  :فواز أٞبد  .الطبعة  :األوىل ػ  1344هػ
 -21السنن الكربى وُب ذيله ا١بوهر النقي  :اال الدين الي بن اثماف ا٤بارديِب الشهّب اببن
الَبكمانيا ط٦ :بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية الكائنة ُب ا٥بند ببلدة حيدر آابد
 -22سنن ابن ماجه  :ادمح بن يزيد أبو ابدهللا القزويِب الناشر  :دار الفكر – بّبوت ٙبقيق  :ادمح
فؤاد ابد الباقي.
 -23شرح النووي الى صحيح مسلم  :أبو زكرَي ٰبٓب بن شرؼ بن مري النووي  :دار إحيا الَباث
العريب – بّبوت الطبعة الثانية . 1392 ،
 -24صحيح ابن حباف بَبقيب ابن بلباف :ادمح بن حباف بن أٞبد أبو حاًب التميمي البسٍب  :مؤسسة
الرسالة – بّبوت .
 -25صحيح األدب ا٤بفرد لإلماـ البخاري ادمح انصر الدين األلباين ط :دار الص ّديق .
 -26صحيح مسلم  :مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسْب القشّبي النيسابوري  :دار إحيا الَباث العريب –
بّبوت ٙبقيق  :ادمح فؤاد ابد الباقي .
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 -27صفات ا٤بعلمْب الفاالْب  :ادمح صاّب خطاب  :ط دار ا٤بسّبة للنشر والتوزيع اماف األردف ط
.2007/1427/1
 -28الم نفس الَببوي  :ابد اجمليد النشواٌب ط دار الفرقاف – اماف ط. 1985/2
 -29فتح الباري شرح صحيح البخاري :أٞبد بن الي بن حجر أبو الفضل العسقالين :دار ا٤بعرفة -
بّبوت . 1379 /
 -30الفوائد  :ادمح بن أيب بكر أيوب الزراي أبو ابد اللهط :دار الكتب العلمية – بّبوت ط الثانية
. 1973 – 1393 ،
 -31فيض القدير بشرح ا١بامع الصغّب  :ابد الر وؼ ا٤بناوى – ط دار ا٤بعرفة – بّبوت – ط / 2
 1973الطبعة الثانية ٙ 1993 – 1414 ،بقيق  :شعيب األرنؤوط .
 -32كيف نداو الناس  .ابد البديع صقر  :مكتبة وهبة  :مصر  :ط 1990/1410/10
٦ -33بمع الزوائد ومنبع الفوائد  :للحافظ نور الدين الي بن أيب بكر ا٥بيثمي طبعة دار الفكر،
بّبوت. 1992 / 1412 ،
 -34ا٤بدخل إىل الم الداوة  :ادمح أبو الفتح البيانوىن  -ط -مؤسسة الرسالة بّبوت  -لبناف
ط. 2001/1422/2
 -35ا٤بستدرؾ الى الصحيحْب  :ادمح بن ابدهللا أبو ابدهللا ا٢باكم النيسابوري  :دار الكتب العلمية
– بّبوت طٙ1990 - 1411 ، 1بقيق  :مصطفى ابد القادر اطا .
 -36ا٤بستدرؾ الى الصحيحْب  :ادمح بن ابد هللا ا٢باكم النيسابوري  :دار الكتب العلمية – بّبوت
الطبعة األوىل ٙ 1990 – 1411 ،بقيق  :مصطفى ابد القادر اطا .
 -37مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل  :أٞبد بن حنبل أبو ابدهللا الشيباين الناشر  :مؤسسة قرطبة –
القاهرة
 -38مع هللا  .دراسات ُب الداوة  .ادمح الغزايل  .دار هنضة مصر ط (. 2000 )2
 -39مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  :ادمح بن أيب بكر أيوب الزراي  :دار الكتب
العلمية – بّبوت .
-40الوسطية ُب القرآف الكرًن :الدكتور الي ادمح الصاليب ط دار ا٤بعرفة -بّبوت – لبناف.
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