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قواعد الن�شر

بالأ�صالة  تت�صم  متميزة  ببحوث  �إجناحها  نحو  و�ل�صعي  �لندوة،  �أهد�ف  حتقيق  على  ا  حر�صً
و�ملو�صوعية و�لإ�صافة �ملعرفية، �لتزمت �لأمانة �لعامة يف تقييم �لأبحاث على �لقو�عد �لآتية: 

�لأكادميية  بال�صروط  و�للتز�م  �للغوية،  و�ل�صالمة  و�لعمق،  و�لأ�صالة  باجلدة  �لبحث  يت�صم  �أن    - 1
�ملتبعة يف �لبحوث �لعلمية، وجتنب �ل�صتطر�د و�خلروج عن �ملو�صوع.

�أن تت�صمن مقدمُة �لبحِث �جلديَد �لذي �أ�صافه �لباحث على �لدر��صات �ل�صابقة، و�لإ�صارة �إىل    - 2
بع�ض �لنماذج من ذلك.

�أن يكون �لبحث و��صح �ل�صلة بالأهد�ف �ملعلنة للندوة، �صمن حمور من حماورها.   - 3
م للن�صر �إىل جهة حتكيمية، �أو نال به �صاحُبه درجة علمية،  �أل يكون �لبحث قد نُ�صر من قبل �أو ُقدِّ   - 4

وعلى �لباحث �أن يقدم تعهد�ً خطياً بذلك.
�أن تكون �لأدلُة �ملذكورة موثقًة بالتخريج من �مل�صادر �لأ�صلية، ومبينًة درجُة قبولها �إذ� كانت من    - 5

غري �ل�صحيحني.
�إل يف حدود �ل�صرورة، مع تو�صيحها يف �حلا�صية عند  ��صتعمال م�صطلحات غري عربية  عدم    - 6

�أول ِذْكٍر لها.
عدم �لتكلف يف �ل�صتدلل بالن�ض على ما هو بعيد �ل�صلة به، وتو�صيح وجه �لدللـة منه.   - 7

�أن تُْثَبَث قائمُة �مل�صـادر و�ملر�جع م�صتوفاًة يف �آخر �لبحث، مرتبًة على حروف �ملعجم.   - 8
�عتماد  حال  يف  �إل  �إليه  �ملحال  �لكتاب  بطبعة  �ملتعلقة  �ملعلومات  �إىل  �حلو��صي  يف  ي�صار  �أل    - 9

�لباحث �أكرَث من طبعٍة للكتاب �لو�حد.
ذكُر نتائج �لبحث وتو�صياته.   - 10

�أن يكون حجم �خلط يف كتابة �لبحث )16(، و�أما �حلو��صي فتكون بحجم )14(. على نظام    - 11
ويندوز بخط )Traditional Arabic(، مع ترك م�صافة 2.5 �صم يف جو�نب �ل�صفحة �لأربعة، 

و�أن يرت�وح �لبحث ما بني)25( �إىل )35( �صفحة.
�ملوعد  يف  و�إر�صاِلها  بحثه،  على  �لتحكيم  جلنُة  تطلبها  �لتي  �لتعديالت  باإجر�ء  �لباحث  يلتزم    - 12

�ملحدد.
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بني يدي الكتاب

تبعهم  ومن  �آله و�صحبه  �لأمني، وعلى  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  �حلمد هلل رب 
باإح�صان �إىل يوم �لدين، �أما بعد:

فبف�صل �هلل تعاىل ومنِّه تقدم �لأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�صريف كتاب �لندوة �ل�صاد�صة، وهو 
�صاتُها يف فعاليات �لندوة �لعلمية �لدولية  َمت ملخَّ ًما، وقد ُقدِّ يحتوي على ثمانية ع�صر بحثا علميًّا حُمـَكَّ
بعنو�ن: »�صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت يف �ل�صنة �لنبوية«، و�لتي ُعقدت يف رحاب كلية �لدر��صات 

�لإ�صالمية و�لعربية بدبي خالل �ملدة: 23 �إىل 2013/5/25م.
ر �لقارَئ �أن �لأمانة �لعامة قد بَذلت كلَّ ما يف و�صعها من جهٍد ��صتغرق  ومما تقت�صيه �ملنا�صبُة �أن نَُذكِّ
�لتميز  لت�صنع  بل  �لتنظيم و�لأبحاث،  �لتميز يف  �إىل م�صتوى من  �لندوة  �صنة ون�صف، لرتقى  حو�يل 
بني �لباحثني �أنف�صهم، وذلك من خالل بع�ض �خلطو�ت يف �لتحكيم �لتي من �صاأنها �أن تُ�ْصهم يف تنمية 
�إعادة �لرتتيب  تتمثل يف  �لتي  �لتقليدية،  �أبحاُثُهم بعيدة عن �لطريقة  �لبحثية لديهم، فجاءت  �ملهار�ت 
اٌت من  للمعلومات �جلاهزة عن طريق »�لق�ض و�لل�صق«، �إىل ف�صاء علميٍّ نقيٍّ مبدع، تلمع فيه َوَم�صَ
�لتفكري و�ل�صتنتاج و�لتحليل، ع�صى �أن ت�صرت�صد بها �لأّمُة لرتتقي �إىل م�صتوى �لهدي �لنبوي يف بناء 
ح�صارتها وثقافتها، و�حلفاظ على ُهِويَّتها �لإ�صالمّية عند معاجلة ق�صاياها �ملعا�صرة ومو�كبة م�صتجّد�تها 

دون َذَوبَاٍن يف ثقافة �لآخرين.
�لأ�صو�َء، من  تُ�صلِّط  �لتي  بحوثَه  ويتاأّمل  �لكتاب  يت�صّفح هذ�  �صيجد ذلك عندما  �لقارئ  ولعل 
و�ملتميزين،  �ملبدعني  و�صناعة  �ملو�هب  باكت�صاف  �لنبوية  �ل�صنة  عناية  على  متنوعة،  عناوين  خالل 
�حلياة؛  جمالت  جميع  يف  �جلودة  على  وت�صجيعهم  �ل�صحابة،  جمتمع  لدى  و�ملهارة  �لذكاء  وتنمية 
�لعلم و�ملعرفة، و�لدعوة و�لإعالم، و�ملال و�لقت�صاد و�لأعمال، و�لأ�صرة و�ملجتمع، و�ملر�أة و�لطفل، 
بتهيئة  �لنبوية  �ل�صنة  عناية  يدلُّ على  ما  �لكتاب  نت �صفحاُت  ت�صمَّ كما  و�لقر�ر�ت،  و�لقيادة  و�حلرب 
�لبيئة �ل�صاحلة لنموِّ تلك �ملهار�ت و�ملو�هب، لي�ض يف جيل �ل�صحابة فح�صب، بل يف �لأجيال �لالحقة 
�أ�صا�ض  على  و�لوظائف  �ملهام  وتوزيع  و�لتحفيز  و�لتطبيق  �لتعليم  خالل  من  وذلك  �لقيامة،  يوم  �إىل 
�لكفاء�ت و�ملو�هب و�ملهار�ت بعيد� عن �لقر�بة و�ملجاملة و�إر�صاء �لنفو�ض. ول يفوتنا �لتذكري باأن هذه 
�لعناية �حل�صارية �إمنا هي نور على نور، بعد �إعطاء �لأولوّية �ملطلقة جلانب �لعبادة و�لعقيدة و�ل�صلوك.

ول تدعي �لأمانة �لعامة �أن هذه �ملو��صيع �ملعا�صرة قد عوجلت يف �صوء �ل�صنة �لنبوية من جميع 
وتفجر  و�ملهار�ت،  �ملو�هب  �أ�صحاب  من  �لباحثني  همم  لإيقاظ  حافز�  ت�صكل  �أن  تاأمل  لكنها  زو�ياها، 
طاقاتهم �لإبد�عية يف ��صتخر�ج ما ت�صمنته �ل�صرية �لنبوية �لعطرة من كنوز معرفية تخدم �لنا�ض �إىل يوم 

�لقيامة.
�ملوؤمتر�ت  تاريخ  َلِفًتا يف  �ل�صاد�صة رغم كونها دولية، وَحَدًثا  �لندوة  �أن هذه  هذ�، وقد لوحظ 
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حول �ل�صنة �لنبوية من حيث ��صتمر�ر عقدها دون �نقطاع �أو تاأجيل ملدة �ثنتي ع�صرة �صنة، ومن حيث 
، كان -ول يز�ل- ي�صتحوذ على �هتمام �مل�صوؤولني و�لُكتَّاب و�ملفكرين، ومع ذلك  �إثارتها ملو�صوع ُمِهمٍّ
مقيا�صا  ُعدَّ ذلك  �ملحلية و�لدولية، ورمبا  �لإعالم  ت�صتحق من عناية و�صائل  ما  تنل  �لندوة مل  فاإن  كله، 
للحكم على �لندوة �صلباً و�إيجاباً. ولكن �حلقيقة �أن �لتغطية �لإعالمية على �أهميتها �صينتهي �صد�ها بعد 
فرتة وجيزة. ومن هنا فاإن �لأمانة �لعامة ترى باأن معيار جناح �لندوة يَْكُمن يف �صدور �لأبحاث �لعلمية 
�لتغطية  هي  وهذه  �لقادمة،  �لأجيال  منه  ت�صتفيد  علمي  كتاب  يف  ِتها  وِجدَّ و�أ�صالتها  بجودتها  �ملتميزة 

�لإعالمّية �حلقيقّية �لتي تتجاوز ر�صالتها حدود �لزمان و�ملكان. 
بد�أت  منذ  �لعامة  �لأمانة  �أهد�ف  �أهمَّ   من  رفيع  علميٍّ  مب�صتوى  �لكتاب  هذ�  �إ�صد�ر  كان  وقد 
�لأبحاث  وحتكيم  وحماورها  �لندوة  مو�صوع  �ختيار  عند  �صيما  ل  �لعلمية،  �لندوة  لهذه  حت�صريها 
وتر�صحها، ونحن �إذ ن�صجل هذ� �لو�قع، فاإننا نرجو �أن يكون عملنا هذ� قدوة حُتتذى يف �إقامة ندو�ت 
م للمجتمع �صيئا يلّبي حاجاته، ويعالج ما يعاين  ة يف مهرجانات ل تَُقدِّ علمية، حتى ل تَ�صيع طاقاُت �لأمَّ

من م�صكالت.
تنمية  تقدمي  �أن  �لباحثني  بع�ض  ر�أى  �إذ  �لندوة  عنو�ن  �صيغة  فحوى  بيان  باملالحظة  �جلدير  ومن 
�ملهار�ت على �صناعة �لتميز �أح�صن و�أدل، ولعل ذلك تاأتَّى من عدم �لنظر �إىل �أن �لو�و مل تو�صع لإفادة 
�لرتتيب �لزمني، و�إمنا ملطلق �جلمع، على ر�أي جمهور �لنحاة وهو �لر�جح يف �صوء ما ورد يف �لقر�آن 
�لكرمي من �لآيات، فجاءت �صياغة �لعنو�ن لفائدة بالغية تت�صل بالنغم �ملو�صيقي �لذي يحلو على �لأل�صنة.
ول يفوتنا يف هذه �ملنا�صبة �أن ن�صجل خال�ض �صكرنا وتقديرنا لل�صيد جمعة �ملاجد رئي�ض جمل�ض 
�أمناء �لكلية، وموؤ�ص�صها وفاء لعنايته �خلا�صة بالأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�صريف، كما ن�صكر ونقدر 
من  جلميع  مو�صول  و�صكرنا  �ملتو��صل،  دعمه  على  �لرحمن  عبد  حممد  �لدكتور  �لكلية  مدير  �صعادة 
تعاون معنا د�خل �لكلية وخارجها، ل �صيما �لباحثني �لذين حتملو� �مل�صاعب و�صربو� وثابرو� يف �صبيل 

�إبد�عهم وعملهم يف ترقية م�صتوى �لندوة. 
ن�صاأل �هلل �أن يجعل هذ� �لكتاب �صجرة طيبة توؤتي �أكلها  كّل حنٍي باإذن ربها، وهذ� هو �أملنا �لكبري 

�أول و�أخري�.
و�ليوم، �إذ نقّدم للقر�ء �لكر�م كتاَب �لندوة �ل�صاد�صة، فاإننا بحمد �هلل نكون قد �أ�صدلنا �ل�صتار 
على عمل دوؤوب ��صتمر �أكرث من �صنة ون�صف، لنفتح �صفحة جديدة مع �أعمال �لندوة �ل�صابعة باإذن 

�هلل تعاىل. 
و�هلل تعاىل ويل �لتوفيق.

اأ. د. حمزة عبد اهلل املليباري
�لأمني �لعام لندوة �حلديث �ل�صريف
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كلمة ال�شيد جمعة املاجد 

رئي�س جمل�س اأمناء كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية وموؤ�ش�شها

اَلُم َعَلى �أَ�صرِف �ملُْر�َصِلني، وَعَلى �آِله  اَلُة و�ل�صَّ �حلمُد هلِلِ َرِبّ �ْلَعامَلِنْي، و�ل�صَّ
ا بَْعُد: ْحِبه �أَْجَمِعنْي. �أَمَّ و�صَ

�َء، �َلأَ�َساِتَذَة َو�ْلَباِحِثنْي، يَلة، �ُسُيوَفَنا �لأَِعزَّ َعاَدِة َو�ْلَف�سِ �أَ�ْسَحاَب �ل�سَّ
ْفُل �ْلَكِرمْي، َها �ْلَ �أَيُّ

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته،

َر��َصاِت  يَِّة �لِدّ ِلِه َوَمِنِّه َعَلْيَنا، َونَْحُن نَْلَتِقي يِف ِرَحاِب ُكِلّ �أَْحَمُد �هللَ تعاىل َعَلى َف�صْ
َناَعِة  وِع )�صِ اِد�َصِة َحْوَل َمْو�صُ �لإِ�ْصاَلِميَِّة و�ْلَعَرِبيَِّة ِلَنْفَتِتَح �أَْعَماَل �لنَّْدَوِة �ْلِعْلِميَِّة �ل�صَّ

نَِّة �لنََّبويَّة(. ِز َوتَْنِميَِة �مْلََهار�ِت يِف �ل�صُّ �لتََّميُّ

�َصالَِة �لَِّتي  ِيَّبِة �لَِّتي �أَْرُجو �أَْن تُ�ْصِهَم يِف �إِْثر�َِء �لِرّ َفَمْرَحًبا ِبُكْم يِف َهِذِه �مْلَُنا�َصَبِة �لطَّ
ِمُلونَها نَْحَو �مْلُْجَتَمِع. حَتْ

ُروَرِة �إِْثَر�ِء  َرُكْم يِف َهِذِه �مْلَُنا�َصَبِة ِب�صَ َذِكّ �لأَ�َصاِتَذُة �ْلَباِحُثوْن �لِكَر�م، �أُِحبُّ �أَْن �أُ
�أَْن  �ْلَبنَّاِء َع�َصى  َو�ِر  ِة، و�حْلِ ، بامْلَُد�َخاَلِت �ْلِعْلِميَِّة �جْلَادَّ ّ ْويِلِ �ِلّلَقاِء �ْلِعْلِمّي �لدَّ َهَذ� 
َفاِظ  َقاِع �ْلَعاَلِ ِبُوُجوِب �حْلِ يُ�ْصِهَم َذِلَك يِف تَْوِعيَِة �مْلُْجَتَمع �لإِ�ْصاَلِمِيّ يِف َجِميِع �أَ�صْ
َم ِلْلَعاَلِ َمَفاِتيَح �ْلُعُلوِم َو�مْلََعاِرِف و�ِلْزِدَهاِر، َونَ�َصَر  َعَلى تَاِريِخِه �مْلَِجيِد، �لَِّذي َقدَّ

ِفيِه ثََقاَفَة �لتَّ�َصاُمِح و�ِلْنِفَتاِح.

َوَمَهاَر�ِتِهْم،  َمَو�ِهَبُهْم  �مْلُ�ْصِلِمنَي  ِبا�ْصِتْخَد�ِم  �إِلَّ  ي  �مْلَا�صِ يِف  َذِلَك  ْق  يََتحقَّ َوَلْ 
ِل يِف ِجدٍّ و�جتهاٍد، ُدوَن َكَلٍل َوَل َمَلٍل. َوَعَمِلِهْم �مْلَُتَو��صِ
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ٍة َوَكَر�َمٍة.  َوِبَذِلَك نَاَل �مْلُْجَتَمُع �لإِ�ْصاَلِميُّ ِ�ْحرِتَ�َم �لآَخِريْن، َوَعا�َض بَْيَنُهْم ِبِعزَّ
ِة  ِريِف: " �لنَّا�ُض َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن �ْلِف�صَّ َر َدْوًما َما َجاَء يِف �حْلَِديِث �ل�صَّ َويِجُب �أَْن نََتَذكَّ

اِهِليَِّة ِخيَاُرُهْم يِف �لإِ�ْصاَلِم �إَِذ� َفُقُهو�". َهِب، ِخيَاُرُهْم يِف �جْلَ و�لذَّ

ْل، �إِنَّ �مْلُْجَتَمَع يَْنَتِظُر ِمْنُكْم �لَعَمَل يِف تَْقِدمِي �حْلُُلوِل �ْلَفاِعَلِة  �َْلَباِحُثوَن �لأََفا�صِ
و�ِلْجِتَماِعيَِّة  بَِويَِّة  ْ و�لرتَّ �لتَّْعِليِميَِّة  �مْلََجاَلِت  يِف  ِف  �لتََّخلُّ َظاِهَرِة  ِمْن  ِمْنُه  يَُعايِن  مِلَا 
�لتَّْعِليِميَّة يِف  �َصاِت  �مْلُوؤَ�صَّ �أَْهَد�ِف  �أََهمُّ  ُهَو  َوَذِلَك  ها،  َوَغرْيِ اِديَِّة و�لأُ�َصِريَِّة  و�ِلْقِت�صَ

ُكِلّ بََلٍد.

وَع  َمْو�صُ ِفيَها  تَُناِق�ُصوَن  �لَِّتي  ْوِليَّة  �لدَّ �ْلِعْلِميَِّة  �لنَّْدَوِة  ِلَهِذِه  يَُكوَن  �أَْن  َو�أَْرُجو 
ِتْلَك  ِقيِق  حَتْ يِف  َفاِعٌل  �أَثَُر  َبِويَِّة(  �لنَّ نَِّة  �ل�صُّ يِف  �مْلََهاَر�ِت  َوتَْنِميَِة  ِز  �لتََّميُّ َناَعِة  )�صِ
ِة  ِقلَّ ِب�َصَبِب  �مْلُْجَتمِع  يِف  تَْظَهُر  َا  �إِنَّ ِف  �لتََّخلُّ َظاِهَرَة  �أَنَّ  تَْعَلُمون  َو�أَْنُتْم  �لأَْهَد�ِف، 

ِة �مْلََهاَرِة يِف �أََد�ِء �ْلَو�ِجَباِت �لَِّتي يَُقوُم ِبَها �لأَْفَر�ُد. �ْلَوْعِي َوَعَدِم �لإِْتَقاِن َوِقلَّ

لَّ ِعَنايَِتُكْم ِمْن  َوِلَذ� يَِجُب �أَْن تَُكوَن تَْنِميَُة �مْلََهاَر�ِت َو�مْلََو�ِهِب يِف �لأَْجيَاِل حَمَ
ِخالِل تَْدِري�ِصُكْم َو�أَْبَحاِثُكْم َوِدَر��َصاِتُكْم َوِلَقاَء�ِتُكم �ْلِعْلِميَّة.

اً تَْعزْيِز�ً  �أْي�صَ ْيٌب ِمْن َذِلَك  ُف �ملُْجَتَمِع نَ�صِ ِللَمر�أِة َوِهَي ِن�صْ �أَْن يَُكوَن  َويَِجُب 
ِلَدْوِرَها َوَمَكانَِتَها.

لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّم َو�آِلِه �ْلِكَر�ِم يِف تَْعِليِم  َطَفى �صَ َوَعَلْيَنا �أَْن نَْقَتِدي ِبَنِبِيَّنا �مْلُ�صْ
ارِة و�ْلِقيَِم َو�لأَْخاَلِق �لَِّتي �أََمَرنَا �هللُ تََعاىَل ِبَها، َوتَْنِميَِة َمَهاَر�ِتَنا  �لإِْن�َصاِن �أُ�ُص�َض �حْلَ�صَ
ِر، َونَ�ْصِر ثََقاَفِة �لتَّ�َصاُمِح يِف �لتََّعايُ�ِض َمَع �لآَخِريْن،  َ�ِت �ْلَع�صْ َوَمَو�ِهِبَنا مِلَُو�َكَبِة تََغريُّ
ِز  ِللتََّميُّ �َصبَّاِقنَي  َدْوًما  ِلَنُكوَن  �حْلَ�َصَنِة،  َو�مْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ ِف،  �لتََّخلُّ َظاِهَرِة  ِة  َوُمَعاجَلَ

َو�أَ�ْصَباِبِه.
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َمُة  َو�أَْرُجو �أَْن تَِتمَّ َفَعاِليَّاُت َهِذِه �لنَّْدَوِة ِبيُ�ْصٍر َوجَنَاٍح، َو�أَْن تَْبَقى �لأَْبَحاُث �مْلَُقدَّ
ِفيَها نَاِفَعًة ِلْلَب�َصِريَِّة َجْمَعاَء.

ِلِه َوَكَرِمِه َعَلْيَنا ِبَتِي�ِصرِي َهَذ�  َوَل يَ�َصُعِني يِف َهَذ� �مْلََقاِم �إِلَّ �أَْن �أَ�ْصُكَر �هللَ تََعاىَل ِلَف�صْ
لَّى �هلل عليه و�صلم. ِة نَِبِيِّه �صَ ًة �َصاِد�َصًة ِمْن �أَْجِل ِخْدَمِة ِكَتاِبِه َو�ُصنَّ ّ َمرَّ ْويِلِ �لِّلَقاِء �لدَّ

ْولَِة َحِفظه  ٍيَخ َخِليَفَة ْبَن َز�يٍد �آل نهيان َرئي�َض �لدَّ ُمِوّ �ل�صَّ اِحَب �ل�صُّ ُثمَّ �أَ�ْصُكُر �صَ
ْولَِة َرِئي�َض  َد بَن َر��ِصٍد �آَل َمْكتوٍم نَاِئَب َرِئي�َض �لدَّ مَّ ْيَخ حُمَ ُمِوّ �ل�صَّ اِحَب �ل�صُّ �هلل. َو�صَ
يِف  َوتَْوِفيِقِه،  تََعاىَل  �هلِل  ل  َف�صْ بَْعَد  ٌل  َف�صْ لَُهْم  �لَِّذيَن  ُدبي،  َحاِكَم  �ْلَوَزَر�ِء  ِل�ِض  جَمْ

اِل �ْلِعْلِم و�لثََّقاَفِة. ِد َعَطاِئَها يِف جَمَ �َصِة َوجَتَدُّ ِر َهِذِه �مْلُوؤَ�صَّ تََطوُّ

�لَّذِيَن  َو�لَباِحِثنَي  يُوَف  �ل�صُّ �ِصيََّما  َل  وِر  �حْلُ�صُ َجِميِع  ىل  �إِ وٌل  َمْو�صُ َو�ُصْكري 
ُمو� َعَناَء �َصَفِرِهْم �إِْثَر�ًء ِلَفَعاِليَّاِت َهِذِه �لنَّْدَوِة، َو�أََتَنَّى لَُهْم �إِِقاَمًة َطِيَّبًة،،، جَتَ�صَّ

ِريِف،،، ِبَا بََذلُوُه ِمْن  َة ِلَنْدَوِة �حْلَِديِث �ل�صَّ َكَما يُ�ْصِعَديِن �أَْن �أَ�ْصُكَر �لأََمانََة �ْلَعامَّ
ْدَمِة �ل�ُصنَِّة �لنََّبويَِّة، ُجْهٍد ِخالَل �ْثَني َع�َصَر َعاَما َوُهْم ُجُنوٌد خِلِ

َوَعَلى َبَرَكِة �هلِل،،
اَلُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة �هلل وبركاُته. َو�ل�سَّ
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كلمة الأ�شتاذ الدكتور حمزة بن عبدالله املليباري/الأمني العام للندوة 

�آله  �ملر�صلني، وعلى  �أ�صرف  و�ل�صالم على  �لعاملني و�ل�صالة  �حلمد هلل رب 
و�صحبه و�لذين �تبعوهم باإح�صان �إىل يوم �لدين.

معايل جمعة �ملاجد موؤ�ص�ض كلية �لدر��صات �لإ�صالمية و�لعربية بدبي ورئي�ض 
جمل�ض �أمنائها،

�أ�سحاب �لف�سيلة و�ل�سعادة،
�ل�سيوف �لأكارم،

�أيها �لفل �لكرمي، 
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته.

�أما بعد :
في�صرنا كثري� �أن نح�صر �ليوم �فتتاح �لندوة �لعلمية �لدولية للحديث �ل�صريف 
�لتي حتت�صنها �لكلية -بف�صل �هلل تعاىل ثم برعاية موؤ�ص�صها معايل جمعة �ملاجد-
�ل�صاد�صة خالل ثالث ع�صرة �صنة، يف مو�صوع حيوّي كان ي�صتحوذ على  وهي 
�هتمام موؤ�ص�صات �لعال كلها من �أجل �لتقدم وحماربة �لتخلف، �أل وهو: ق�صية 

�لتميز و�جلودة وتنمية �ملهار�ت. 
و�أ�ست�سمحكم �أيها �ل�سور �لكرمي �أن �أقول بهذه �ملنا�سبة :

بني  يجمع  �لذي  �لدويل،  �لعلمي  �للقاَء  هذ�  �حت�صانُها  فخر�  للكلية  كفى 
�لعلمية  للعال من خالل در��صاتهم  ليربهنو�  �ملبدعني من دول خمتلفة  �لباحثني 
وتنمية  �لتميز  �صناعة  جمال  يف  ح�صاري  �صبق  لها  �لنبوية  �ل�صنة  �أن  على  �جلادة 

�ملهار�ت ورعاية �ملوهوبني.
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وكفى للكلية �صرفا �أنها تهدف من خالل عقد هذه �لندو�ت �إىل �أبحاث علمية 
تت�صم باجلدة و�لأ�صالة، بعيد� عن �لطريقة �لتقليدية للندو�ت و�مللتقيات، �لتي ل 
تتجاوز فيها يف كثري من �لأحيان جمرد حفل مهرجاين ي�صتقطب عدد� كبري� من 

�مل�صاركني، بغ�ض �لنظر عن مدى جدة �أبحاثهم �لتي يقدمونها فيها. 
ويعّد ذلك وجها �آخر لتميز �لكلية، بعد �أن �صجلت �لتميز �لوطني يف �صجلها 
�لأكادميي؛ �إذ كانت �لكلية �أّول موؤ�ص�صة تعليمية تنح درجة �لدكتور�ه يف �ل�صريعة 

و�للغة �لعربية على م�صتوى دولة �لإمار�ت.
ما  تبذل كل  �ل�صريف  لندوة �حلديث  �لعامة  �لأمانة  بد�أت  �ملنطلق  ومن هذ� 
يف و�صعها لتكون �لندو�ت �لعلمية �لدولية �لتي تعقد يف �لكلية متميزة باأبحاث 
�ل�صاد�صة،  �لندوة  لتح�صري هذه  �أعمالها  �لأمانة  بد�أت  ون�صف  �صنة  فمنذ  جادة؛ 
من  �إليها  و�صل  ما  عدد  بلغ  �لأمانة حتى  مع  �لباحثني  من  كبري  وقد جتاوب عدد 
�لأبحاث 180 بحثا، و�لأمانة �لعامة ت�صكر وتقدر جهود هوؤلء �لباحثني جميعا يف 

خدمة �ل�صنة �لنبوية ورغبتهم يف �مل�صاركة. 
وبعد قر�ءة دقيقة لهذه �لأبحاث من قبل �ملحكمني على ثالث مر�حل، وبعد 
عقِد�لأمانة �لعامة �جتماعات خا�صة، ملناق�صة �لتقارير حول مدى �صالحية �لأبحاث 
وفق  فقط  بحثا  ع�صر  ثمانية  تر�صيح  مت  �لباحثني،  �أ�صماَء  ف  تك�صِ �أن  دون  للقبول، 
ة و�لأ�صالة. وذلك �إميانا منا باأن قيمة  �ل�صروط �لعلمية �لأكادميية، ومن �أبرزها �جِلدَّ

�لندوة �إنا تقدر باأ�صالة �لأبحاث وجدة �لأفكار �لتي تقدم فيها. 
�أهد�فالندوة، ومن  �أجل حتقيق  �إنا هي من  �ل�صعبة،  �إن كل هذه �خلطو�ت 
مرجعا  يكون  �أ�صيل  علمي  كتاب  عن  �لندوة  هذه  فعاليات  تتمخ�ض  �أن  �أبرزها 
طلبة  �صيما  ل  �لقر�ء،  �خت�صا�صات  تنوع  �ملجتمع على  من  و��صعة  ل�صريحة  مهما 

�لدر��صات �لعليا و�لباحثني يف �لعلوم �ل�صرعية.
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�أيها �ل�سور �لكرمي،
�إن �هلل تعاىل قد وزع �ملو�هب على �لنا�ض، لذ� فاإن �لإن�صان يحب فطريا �أن 
لها �صاحبها يف جمال يخدم نف�صه �أو  يكون متميز� عن غريه بهذه �ملوهبة، وقد يُفعِّ
وطنه �أو موؤ�ص�صته �أو �أ�صرته، وقد ل يكون كذلك. ولذلك فاإن �لإن�صان بحاجة �إىل 
من يوجهه وير�صده لتفعيل ما يكمن يف د�خله من طاقات ومو�هب ل�صاحله ول�صالح 
�لب�صرية. ومن هنا جاء �لإ�صالم يف جانبه �لعملي متجليا يف �صنة �لر�صول �صلى �هلل 
: �أل وهما  �أ�صا�صيني،  �لفطرية من جهة بعدين  لينمي هذه �خل�صائ�ض  عليه و�صلم 

�أن توظف �ملهارة و�لتميز �إر�صاًء هلل و�إخال�صا له.  -1
�أن يكون ذلك يف خدمة دينه ووطنه وجمتمعه.  -2

وقد قال �صلى �هلل عليه و�صلم: �لإح�صان �أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه، فاإن ل تكن 
تر�ه فاإنه ير�ك.

عن  جاء  فقد  ترجمة،  �أح�صن  ذلك  ترتجم  كانت  �لنبوية  �ل�صنة  �أن  �صك  ول 
�صبقا ح�صاريا يف جمال  يعّد  ما  قرنا  �أربعة ع�صر  قبل  عليه و�صلم  �هلل  �لنبي �صلى 
تنمية �ملو�رد �لب�صرية، ورعاية �ملوهوبني، وتنمية �ملهار�ت، وتهيئة بيئة �صاحلة لنمو 
ذلك على مدى بعيد؛ �إذ قال �صلى �هلل عليه و�صلم: )�لنا�ض معادن كمعادن �لذهب 
و�لف�صة، خياركم يف �جلاهلية خياركم يف �لإ�صالم �إذ� فقهو�(، ول بد �أن نفهم ما 

حتمله كلمة )�إذ� فقهو�( من �أبعاد.
ول يكتف �صلى �هلل عليه و�صلم بذلك، بل �صجع �لأمة على �لتميز وجودة 
رها بخطورة �لت�صاهل يف رعاية هذه �خل�صائ�ض، و�لتقاع�ض  �لعمل و�لإتقان، وَذكَّ
عنها؛ �صو�ء يف جمال �لإد�رة �أو �لتعليم �أو �لقت�صاد �أو �لوظيفة �أو �لبحث �لعلمي 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- » َمْن �َصنَّ ِفى �لإِ�ْصاَلِم �ُصنًَّة  �أو غري ذلك؛ �إذ قال َر�ُصوُل �هللَّ
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ُجوِرِهْم �َصْىٌء،  َح�َصَنًة َفُعِمَل ِبَها بَْعَدُه ُكِتَب لَُه ِمْثُل �أَْجِر َمْن َعِمَل ِبَها،َوَل يَْنُق�ُض ِمْن �أُ
َوَمْن �َصنَّ ِفى �لإِ�ْصاَلِم �ُصنًَّة �َصيِّئًَة َفُعِمَل ِبَها بَْعَدُه ُكِتَب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها َوَل 

يَْنُق�ُض ِمْن �أَْوَز�ِرِهْم �َصْىٌء«.
وقال �صلى �هلل عليه و�صلم: �إن �هلل َكَتَب �لإِْح�َصاَن َعَلى ُكلِّ �َصْىٍء، َفاإَِذ� َقَتْلُتْم 

َفاأَْح�ِصُنو� �ْلِقْتَلَة. 
فما �أعظم �لإ�صالم! 

وما �أعظم نبيه �مل�صطفى!! 
�إنه حقا رحمة مهد�ة ونعمة م�صد�ة، بعثه �هلل ليتمم مكارم �لأخالق؛ �إذ علمنا 

�لإح�صان يف كل �صيء نار�صه حتى يف �إزهاق �لروح! 
�لتعليم  جمال  عملنا؛  جمال  يف  و�لإتقان  بالإح�صان  �لتميز  من  نحن  و�أين 

و�لرتبية وجمال �لبحث �لعلمي و�لدعوة و�لنتاج و�لقت�صاد و�ملال؟؟
ونحن نعلم جميعا �أن �لإح�صان و�لإتقان من �صفات �هلل �صبحانه؛ قال تعاىل: 
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ےچ )�ل�صجدة: 7(. وقال تعاىل:  چ 

مث   جث   يت   متىت   خت           حت   جت      يب   ىب   خبمب    حب     جب           يئ   ىئ     مئ   حئ   جئ   چ 

ىثچ )�لنمل : 88(

توزيع  يف  �حرت�مهم  و�صرورة  �ملوهوبني  رعاية  باأهميَّة  رنا  يذكِّ ما  �أبرز  ومن 
�لنبي  عن  ورد  ما  ذلك،  يف  و�لت�صاهل  �لتهاون  وخطورة  و�ملنا�صب،  �لوظائف 
�صلى �هلل عليه و�صلم �أنه قال لالأعر�بي ملا �صاأله متى �ل�صاعة؟ �أجاب �صلى �هلل عليه 
اَعُتَها؟  �صَ �إِ َكْيَف  �لأعر�بي:  َقاَل  اَعَة.  �ل�صَّ َفاْنَتِظِر  �لأََمانَُة  يَِّعِت  �صُ بقوله:�إَِذ�  و�صلم 

اَعَة. َد �لأَْمُر �إِىَل َغرْيِ �أَْهِلِه َفاْنَتِظِر �ل�صَّ َقاَل:�إَِذ� ُو�صِّ
ومن �ملعلوم �أن �لإن�صان �إذ� ل يكن موؤهال ملن�صب ما �أو وظيفة ما فاإنه ل يفكر 
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يف تنمية مهار�ته فيها ول يف ترقية �إد�رته لها، لأن فاقد �ل�صئ ل يعطيه، بل قد يوؤدي 
ذلك �إىل �صياع. 

فعلينا �لمتثال لقوله تعاىل: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  
ىئ  ی         ی  ی  یچ )�لأحز�ب: 21(.ولذ�فاإن �صريته �صلى �هلل عليه و�صلم ل بد 
�أن نقر�أها ونحلل �أحد�ثها من �أجل �لقتد�ء به �صلى �هلل عليه و�صلم يف جميع جمالت 
�حلياة، ولي�ض فقط يف �لعباد�ت �أو �ملظاهر، ول ينبغي �أن نكتفي بقر�ءتها قر�ءة 
عاطفية م�صرتوحني فيها باأن ذلك كله من �ملعجز�ت �خلا�صة به �صلى �هلل عليه و�صلم.
وعلى كل فاإن �لأبحاث �لتي تقدم يف �جلل�صات �لعلمية تتطرق �إىل كل ذلك 

بنوع من �لتف�صيل و�لإبد�ع و�لإ�صافة �ملعرفية.
و�أخري� ل ي�صعني �إل �أن �أ�صجل نيابة عن �لأمانة �لعامة �ل�صكر و�لتقدير و�لعرفان 
ملعايل جمعة �ملاجد موؤ�ص�ض �لكلية ورئي�ض �أمنائها،�لذي كان - ول يز�ل - ي�صجعنا 
برعاية خا�صة على مو��صلة �ل�صعي لتطوير �لأد�ء حتى تتو�صع د�ئرة �ل�صتفادة.
مدير  �لرحمن  عبد  حممد  �لدكتور  �صعادة  �إىل  و�لتقدير  بال�صكر  �أتوجه  ثم 

�لكلية لدعمه �ملتو��صل لتبقى �لأمانة �لعامة على م�صتوى �أف�صل وتطور م�صتمر. 
كما �أ�صجل �صكري وتقديري جلميع من تعاون مع �لأمانة �لعامة يف �إجناح هذه 
بي�صاء يف تدقيق �لأبحاث  �أياد  �لذين لهم  �لرعاة و�لباحثينو�لأ�صاتذة  �لندوة من 
تدقيقا لغويا، ل �صيما �لذين لهم �إ�صهام و��صح يف رقي �لندوة. و�صكري مو�صول 
�إىل جميع �للجان �لفرعية �لتي بذلت كل ما يف و�صعها لرفع م�صتوى تنظيم �لندوة. 

�إىل جميع هوؤلء �ملتعاونني �أقول بكل �إخال�ض �عرت�فا باجلميل: 
طوبى لكم هذ� �جلهد، وجز�كم �هلل خري�.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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ترجمان التحدي

الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بناين

ع�شو هيئة التدري�س يف الكلية - ق�شم اللغة والآدابها

ـــِر �لـــــــَولِء ـــص ـــُل عــــن � ـــضُ َرخــــــاِء �أيــــهــــا �لـــ�ـــصـــائ ـــ� ـــْي ـــُه َف ـــُل ـــوٍل فـــ�ـــصْ ـــص ـــر�  ل
ــٌن ــ�ــصْ ـــاد�ِت، وِح ـــي ـــِق ــي �ل ــِن ــْب َ ــــــاِء قــــدوٌة ت ـــــرُجـــــمـــــاٌن ِلــــــالإِب ـــــــوٍق، تُ ـــــــُق  حِلُ

ــاري  ــب ــت ــل ـــــاَل مـــْعـــنـــًى ِل ـــــي ـــَم �لأْج ـــَل ــــاِء ع ــــَوف ـــاٍز، و�لــــتــــَحــــدي، و�ل ـــي ـــت ـــام  ِب
ــى ــَل ــب ـــبـــاَب �لــنــمــاِء �ـــصـــقَّ لـــلـــعـــدِل �ــصــبــيــال لـــْيـــ�ـــَض يَ ــــاَك ِبـــالإْنـــ�ـــصـــاِف �أ�ـــصْ  َح
ــا ــن ــري ــ�ــصِ ــْب ــت ـــلـــُعـــال مــ�ــصْ قـــــاَد قـــْومـــا ِل

 
ــــاِء ــــي ــــِق ــــُج �لأْت ــــْه ــــا، ذلـــــك نَ ــــًط ــــصَ  َو�

ــتــجــابــْت ــتــنــارْت َمـــْوِهـــبـــاٌت، و��ــصْ فــا�ــصْ
 

ــــالِء ــــيَ ـــــــْن ُخ ـــا ِم ـــه ــــا ب ــــــــــــُدر�ٌت م  ُق
ــــــاَق عـــزًمـــا ل يُــ�ــصــاَهــى ــقــو� �لآف ــابَ ــص ـــــــْوَز �لـــزعـــمـــاِء � ــرب َف ــص ــ� ــال ــــْو� ب ــــَن  وج
ـــَر فــــاأْربَــــى بـــاملـَــهـــار� ـــْك ـــِف �لـــُعـــَقـــالِء قــــَدحــــو� �ل بـــاْلـــتـــز�ِم  ـــــــــْو�  و�أْوف  ِت، 
�ل�صحيِح ــِم  ــعــْل ــِال ب ـــو�قـــَع  �ل ـــُزو�  ـــاَج ن

 
�لـــرجـــاِء َوْهــــــِم  ـــِم، ول  ـــاحُلـــْل ب ــَض  ــ� ــْي ل

 
ــــَدِر �لــــعــــادِل طــْوعــا ــــالــــَق ـــــو� ب ـــــُن ــــُف �لــَقــ�ــصــاِء �آَم ــــْط ــــُم لُ ــــِه ــى ِب ــام ــص ــ� ــَت  ف
ـــــــد�ٌر قـــْبـــل تـــْخـــطـــيـــِط ِبـــنـــاِء�إنــــــا �لأعـــــمـــــال �إخـــــال�ـــــضُ �لـــنـــو�يـــا ـــــــِت  و�ْق
ــا ــظــام ــــا ِع ــــد�ف ـــمـــو� �جلـــــــودَة �أه �لأد�ِء ر�ـــصَ ــتــْعــجــيــِل  ِب ــَل  ــفــ�ــصْ �ل ــُلــو�   و�ــصَ
ـــــى مــنــهــٍج يف  ـــْو� لــلــنــفــ�ــِض �أوَف ـــَن ـــْد ب ـــــــْوِل �لـــَبـــالِء ق ــمــو عــلــى َه ــ�ــص ــــٍة ت ــــَق  ِث
و�ن�صباٌط  وعــــدٌل،  ـــوَرى،  �ـــصُ ــاِء �أمـــُرهـــْم  ــن ــب �جل ُمـــــــروُق  �أْو  �نـــقـــ�ـــصـــاٌم،   ل 
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ــاز� ــي ــت ــا ل �م ــا�ــص ــ�ــص ِق ــــــرَبو� �حلـــــَق  ــاِء َخ ــص ــ� ــَع ــت ـــاِل �ل ـــ�ـــص ــــْن ِخ  فـــَنـــهـــاهـــْم ع
�غت�صابا ل  �كــتــ�ــصــابــا،  ــــاَل  �مل ـــاِء عــرفــو�  ــــر�ِف �لـــري ــــص  �أنـــفـــقـــو� ِمــــْن غــــرِي �إ�
دلٍل ـــــرِي  غ يف  �لأبــــــنــــــاَء  مـــــو�  ـــَجـــز�ِء كـــــرَّ ـــاوؤو� ِب ـــف ــــَي؛ ف ــــَوْع ــو� �ل ــص ــر�  غ
ــــــــر�أَة مـــن �أْنـــزلـــهـــا َمــْنـــ ـــالِء فـــا�ـــصـــاأِل �مل ـــَب ـــُن �ل ُحــــــــرًة، يف  ِعـــــــٍز،   ــــــــِزَل 
�ملَـــْكـــُرمـــاِت ــهــا يف  ــَم خــ�ــص ــدى  ــح ــت ــــــــاَق �لــ�ــصــمــاِء ت  تَـــْرتـــقـــي بــالــعــلــم �آف
ـــكـــر�ً ــاِء د�أبـُــــهـــــا �لإبــــــــــد�ُع �إجنـــــــــاز�ً وف ــم ــرح ـــدُل، وقـــلـــُب �ل ـــع ــهــا �ل ــُت ــْم  �ــصَ
ـــو ـــدع ِ، وت ـــرِي �خلــــــــرِي جنــــــِم �لأنــــبــــيــــاِء �أُمــــــــــٌة تـــ�ـــصـــهـــُد بــــــاحلــــــقِّ ـــص ـــ� ـــب  ل
ـــ و��ــصْ �مل�صطفى  ــذكــِر  ب �لــدنــيــا  ــاِء فــاحــِت  ــم ــل ــع ـــــْدَي فــــريــــُق �ل ـــــَه ــَم �ل ــه ــل ــت  ـ
ــه �أحــلــى حــديــٍث ــو� ِمــــْن َحــْو�ــصِ ــل ــَه ـــاِء ن ِوع �أ�ــصــفــى  مــن  �خلــــرْيَ   و��صت�صفو� 
ـــ ــْن ــا بـــالـــعـــارفـــنَي �حلـــافـــظـــنَي �ل ــب ــرح ــَجــبــاِء م ــنَي �ملـُــْخـــِلـــ�ـــصـــنَي �لــنُّ ــح ــص ــا� ــَن  ـ
ــيــِت �لــعــلــِم يف �أْكــــ ــاِء عــِطــرْت �أرجـــــاُء ب ــن ــث �ل ـــــــّو�ُح  َف و�ْزد�َن  ـــنــاِفــكــْم    
ـــ ــى )مـــاجـــٍد( و��ــصْ ــَل ــاأْغ ــجــُد ب ـــاِء �ــصــطــَع �مل ـــَرم ـــُك ـــُع بــــاأْوَفــــى �ل ـــتـــْوثـــَق �جلـــم  ـ
ُحْبـ يف  �لــغــايِلَ  ��صرْتخ�َض  ــو�ُه  �ــصِ ــْن  َم

 
ــطــاِء ــن بـَــــْذِل َع ــا َكـــلَّ ع  ــــِب �لـــُعـــال، م

تـــتـــحـــدى ِرجـــــــــــــــــال  �هللُ  ـــــَظ  ـــاٍز وَذكــــــــاِء حـــــِف ـــي ـــت ـــام ــــْعــــٍب ب  ُكــــــَل �ــــصَ
ــا ــن ــي ــن ــمــوؤم ــل ــا ل ــئ ــي ــن ــــُع ه ــــا �جلــــم ــــه ــاِء �أي ــع ــَف ــصُ ــ� ـــادِق خــــرِي �ل ـــ�ـــص ــــُهــــَدى �ل  ِب
ـــرو� �لأجـــــــو�َء بــالــذكــِر �حلــكــيــِم ـــو� ِبــ�ــصــخــاِء َعـــطِّ ـــلُّ ـــص ـــى �أحــــمــــَد � ـــل  وع



�كت�ساف �ملو�هب وتنمية �ملهار�ت
يف �ل�سنة �لنبوية

اأ. د. حممد زرمان
جامعة باتنة - �جلز�ئر
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»�لر�صول  ر�ئد �لتنمية �لب�صرية: �إذ� كان من �أهم �صفات 
�لقائد �لناجح؛ �كت�صاُف �لطاقات �لفاعلة و�ملبدعة يف �ملجتمع 
وح�صن ��صتثمارها وتوظيفها يف مو�قعها �ملنا�صبة، فاإن ر�صول 
�إنه بث  بل  به  يكتف  �لغاية يف ذلك، ول  بلغ  قد    �هلل عليه 
�أ�صحاب  فتاألق  �أ�صحابه،  جميع  يف  و�لن�صاط  �لعمل  روح 
�ملو�هب و�أبدعو� يف جمالت تفّوقهم، وحتّول عامة �مل�صلمني 
�لنبي  تهد�أ با بث فيهم  �لتي ل  �لدوؤوبة  �إىل �صعلة من �حلركة 
�لكرمي من ثقة عالية بالنف�ض وحو�فز قوية للم�صارعة يف �خلري�ت 
فاكت�صبو� �ملهار�ت �ملختلفة و�جتهدو� يف حت�صيلها، وكاأنه يعّلم 
�لب�صرية جمعاء �أن �لإن�صان مهما كانت قدر�ته �لعقلية و�لنف�صية 
و�جل�صمية متو��صعة فاإن لديه من �لطاقات �لكامنة ما يحّوله �إىل 

كائن يتدفق حركة وحيوية«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

�ملوهبة كما يدل عليها ��صمها هبة من هبات �لرحمن لعباده، ي�صعها �هلل حيث 
وطبقاتهم  �أجنا�صهم  �ختالف  على  �لأفر�د  يف  تظهر  وهي  يعلمها،  حلكمة  �أر�د 
توزيعا  جميعا  �لب�صر  على  وزعها  قد  تعاىل  �هلل  �أن  يعني  مما  ذكائهم،  ومعدلت 
�لأ�صخا�ض  من  غريه  عن  �ملوهوب  �ل�صخ�ض  ويتميز  وعلمه.  عدله  مع  يتنا�صب 

�لعاديني بجملة من �ل�صفات �لتي جتعله مميز� يف و�صطه �لذي يعي�ض فيه.
فيها،  و�لتطور  �لنمو  وخمرية  كنوزها،  من  كنز  �أمة  كل  يف  و�ملوهوبون 
و�لركيزة �لتي ت�صتند �إليها لتك�صب رهان �إثبات �لوجود، فهم �لذين ميدونها بدماء 
�حلياة �جلديدة، ويدفعون بها نحو �لأمام با يتمتعون به من نظرة عميقة لعالقات 
�أذهانهم من �لإبد�عات  تتفتق عنه  �لأ�صياء، وتقدير موفق ملتطلبات �ملجتمع، وبا 
طاقات  من  نفو�صهم  عليه  تتوفر  وما  و�لتطور،  �لنمو  جمالت  يف  و�لبتكار�ت 
عطاء  م�صدر  �ملوهوبون  كان  لذلك  �لتاريخ؛  و�صنع  �لو�قع  بتغيري  كفيلة  فيا�صة 

و�إ�صهام متميز حتتاج �إليه جميع �ملجتمعات �لإن�صانية.
جديدة  �صياغة  و�صياغته  �لإن�صان  بناء  هي    للر�صول  �لأ�صمى  �ملهمة  �إنَّ 
�ل�صليمة  و�لفطرة  �خلري  خ�صال  كل  وتربز  �لإلهي،  �لوحي  معطيات  مع  تتما�صى 
يحمل  �لتي  �خلاتة  �لر�صالة  و�أهمية  و�حلياة  �لكون  يف  باأهميته  وعيه  وتعمق  فيه، 
�لتاريخ؛ ومن  م�صار  ويغري  �حلدث  ي�صنع  متميز�  �إن�صانا  منه  ليخرج  تبليغها  �أمانة 
بذكائه  و��صتطاع  �لإن�صانية،  �حلياة  من  �جلانب  لهذ�  عميق  �إدر�ك  لديه  كان  ثمَّ 
وتتبعه  و�أقو�لهم،  �أ�صحابه  ل�صلوك  �لدقيقة  ومالحظاته  �لثاقبة،  ونظر�ته  �خلارق، 
وقدر�ت  فطرية  مو�هب  من  نفو�صهم  عليه  تنطوي  ما  يعرف  �أن  �أفعالهم  لردود 
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عقلية و��صتعد�د�ت نف�صية، تناولها جميعاً بهار�ت قيادية فائقة، وجنح جناحاً باهر�ً 
�أتاح للمجتمع  تتنا�صب مع موؤهالتها، �لأمر �لذي  يف توجيهها نحو �مليادين �لتي 
معه  بعمق  �أ�صحابها  تفاعل  عندما  طاقاته  جميع  من  ي�صتفيد  �أن  �لوليد  �لإ�صالمي 
�صهدته  �نقالب  و�أغرب  �أعمق  �لعال  بعد ذلك يف  و�أحدثو�  ثغر�ته،  ف�صدو� كل 
�لطرق  وما  باملو�هب؟    �لنبّي  �هتمام  بلغ  حد  �أّي  فاإىل  تاريخها.  يف  �لب�صرية 
�ملو�هب  هذه  رعاية  على  عمل  وكيف  لكت�صافها؟  ��صتخدمها  �لتي  و�لأ�صاليب 

وتطويرها، وتنمية خمتلف �ملهار�ت لدى �مل�صلمني؟ 
تكمن �أهمية هذ� �لبحث يف حماولة �لك�صف عن منهج �لنبي  يف تعامله 
مع �ملو�هب. حيث تر�صدنا �ل�صنة �لنبوية �إىل �أن �لنبّي �لكرمي ل يكن يتعامل مع 
هذ� �جلانب �حل�صا�ض تعامال ع�صو�ئيا �رجتاليا، بل كان ي�صري فيه وفق منهج و��صح 
ير�عي فيه �صنن �لأنف�ض و�لآفاق، متو�صاًل �إىل هدفه بجملة من �لآليات و�لو�صائل، 
ول يكتف باكت�صافها بل تابعها بالرعاية و�لهتمام، و�لتنمية و�لتطوير با كان يزود 
وما  مهام،  من  �إليهم  ي�صند  وبا  ون�صائح،  و�إر�صاد�ت  تعليمات  من  �أ�صحابها  به 

يكلفهم به من م�صوؤوليات تقع يف �صميم �خت�صا�صاتهم.
و�لن�صو�ض �لنبوية �لتي بني �أيدينا تعطينا �أمثلة �صادقة على ذلك، وتدلنا على 
ِتي  �أُمَّ »�أْرَحُم   : قوله  ومنها  ورعايتها  �ملو�هب  �كت�صاف  يف  �لنبوي  �لأ�صلوب 
ْقَروؤُُهْم ِلِكَتاِب  َدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن، َو�أَ ِ ُعَمُر، َو�أَ�صْ ُهْم يِف �أَْمِر �هللَّ �َصدُّ ِتي �أَبُو بَْكٍر، َو�أَ ِباأُمَّ
ْبُن  ُمَعاُذ  َر�ِم  َو�حْلَ ِباحْلَالِل  َو�أَْعَلُمُهْم  ثَاِبٍت،  ْبُن  َزْيُد  ُهْم  َو�أَْفَر�صُ َكْعٍب،  ْبُن  �أُبَيُّ   ِ �هللَّ
�ِح«)1(، وقوله  ِة �أَبُو ُعَبْيَدَة ْبُن �جْلَرَّ ٍة �أَِميًنا َو�إِنَّ �أَِمنَي َهِذِه �لأُمَّ َجَبٍل، �أَل َو�إِنَّ ِلُكلِّ �أُمَّ
لأ�صج  وقوله  د�ود«،  �آل  مز�مري  من  مزماًر�  �أوتيت  »لقد  �لأ�صعري:  مو�صى  لأبي 
عبد �لقي�ض: »�إن فيك خل�صلتني يحبهما �هلل، �حللم و�لأناة«، وقوله لعبد �هلل �بن 
م�صعود: »�إنك غالم معّلم«، فقد حدد بدقة �ملجال �لذي يتميز فيه كل و�حد من 

�صياأتي تخريجه يف �ملطلب �لر�بع من �ملبحث �لثالث.  -1
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هوؤلء �ل�صحابة �لأعالم على �لرغم من ��صرت�كهم يف كثري من �ل�صفات، غري �أن 
لكل و�حد منهم جمال حيويا يتفوق فيه على غريه. ومنها �نتد�ب بالل بن رباح 
ليكون موؤذناً لعذوبة �صوته وقوته، و�نتد�ب زيد بن ثابت لتعلم �للغات �لأجنبية 
ملا مل�ض فيه من �صرعة �حلفظ وقوة �لذ�كرة، و�ختياره لدحية �لكلبي ليكون ر�صوله 
�إىل قي�صر �لذي تعجب من ف�صاحته وقوة �صخ�صيته وثقته �لكبرية بنف�صه، حتى 
�أدرك قي�صر �أن هذ� �لر�صول ور�ءه قائد عبقري، وومن ذلك تقليد خالد بن �لوليد 
و�صام �صيف �هلل �مل�صلول وتكليف عمرو بن �لعا�ض بقيادة �ملعارك و�إمارة �ل�صر�يا؛ 
فيما بعد يف فتح م�صارق  �لف�صل  لها  �لتي كان  �لفذة  �لع�صكرية  تقدير� ملو�هبهما 

�لأر�ض ومغاربها �أمام �لإ�صالم، �إىل �آخر هذه �لنماذج، وهي كثرية.
�ل�صنة  �صوء  يف  �ملهار�ت  وتنمية  �ملو�هب  �كت�صاف  مو�صوع  يكت�صب 
�لنبوية �ل�صريفة �أهمية ق�صوى، ومع هذ� فاإن �لكتابات �لتي تناولته ما ز�لت قليلة 
وحمدودة، وربا يرجع ذلك �إىل جّدة �ملو�صوع وتاأخر طرحه يف �ل�صاحة �لفكرية 
�لإ�صالمية، لذلك فاإننا �أثناء �إجناز بحثنا ل نعرث �إل على عدد قليل من �لدر��صات 

و�أهمها: 
عبد  - �أحمد  ملحمد   »لر�صول� حياة  يف  و�ملهاري  �لإد�ري  �لتمّيز  »�أ�صر�ر 

من   هلل� ر�صول  حياة  يف  �لإد�ري  �جلانب  على  �صاحبه  فيه  ركز  �جلو�د. 
و�ملهار�ت  �ملو�هب  ملو�صوع  يفرد  �لكر�م، ول  �ل�صحابة  مع  مو�قفه  خالل 
ح�صاب  على  و�لإد�رية  �لرتبوية  �لأبحاث  عليه  وغلبت  فيه،  و��صحاً  حيز�ً 

ن�صو�ض �ل�صنة. 
�لتفوق  - علم  نظريات  �أحدث  وفق  �ل�صحابة  نهج  على  و�لنجابة  »�لتفوق 

و�ملوهبة« حلمد بن بليه بن مرهان �لعجمي. تناول فيه �صور �لنبوغ و�لتفوق 
بن حارثة،  عبا�ض، وزيد  بن  �هلل  �ل�صحابة هم عبد  كبار  ثالثة من  �صرية  يف 
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وخالد بن �لوليد، و�أثبت من خالل �صريهم �لذ�تية تطابق �صفاتهم مع ما جاء 
�هتمام  �إىل  �لكاتب  يتطرق  ول  �لرتبوي.  �لنف�ض  علم  نظريات  �أحدث  يف 
ر�صول �هلل باملو�هب و�ملهار�ت ب�صفة عامة، وركز يف بحثه على �جلو�نب 

�لتاريخية و�لرتبوية وغابت �لن�صو�ض �حلديثية يف كثري من مباحثه.
»�لتميز يف �صوء �ل�صنة �لنبوية در��صة مو�صوعية«، ر�صالة ماج�صتري للطالبة  -

بحثنا  يتقاطع  بغزة، 2011م.  �لإ�صالمية  �جلامعة  نر،  �أبو  �أحمد  �صليمان  مها 
تتخذ  بينما  �ملو�هب،  �كت�صاف  يف    �لر�صول  منهج  يف  �لطالبة  بحث  مع 
�لطالبة  تتعر�ض  ل  بحيث  �جلو�نب،  بقية  يف  خمتلفني  منحيني  �لدر��صتان 
تفرد  �لدر��صات يف جمملها ل  �ملهار�ت. وهذه  لتنمية  �ملو�هب ول  لرعاية 
ملو�صوع �ملو�هب و�ملهار�ت �هتماماً خا�صاً كما يف هذه �لدر��صة �لتي �صعت 
�ملهار�ت،  �لنبي يف �كت�صاف �ملو�هب، ورعايتها، وتنمية  �إبر�ز دور  �إىل 
وتطويرها، و�صبل ��صتفادة �مل�صلمني من هذه �لرثوة �لنبوية يف �صوء �لدر�ض 

�لرتبوي �ملعا�صر، وما تو�صلت �إليه در��صات �لتنمية �لب�صرية. 
�لر�ئدة يف جمال  �لنبوية  �جلهود  �ل�صوء على  �إلقاء  �إىل  �لبحث  يطمح هذ� 
تبو�أت  �أن  �لب�صرية من خالل �لك�صف عن �ملو�هب وتنمية �ملهار�ت، بعد  �لتنمية 
عجلة  دفع  يف  عليها  �ملعّول  و�أ�صبح  �لعلوم،  ذروة  ع�صرنا  يف  �لب�صرية  �لتنمية 
�لتقدم وتفعيل �لإجناز�ت �لعلمية و�لتقنية وحتقيق �لتنمية �ل�صاملة، وبعد �أن �أثبتت 
�لتجارب �لطويلة �أن �لإن�صان هو �لرثوة �حلقيقية �لتي ت�صنع �لتاريخ وتقود م�صرية 
�حل�صارة، وهو �لوحيد �لقادر على �ل�صتغالل �لأمثل للرثو�ت �ملادية و�لطبيعية 
�لذي  �لكايف  �لهتمام  وجد  �إذ�  منافعه،  وحتقيق  م�صاحله  خدمة  نحو  وتوجيهها 
يرعى قدر�ته �لعقلية ويربي ملكاته �لنف�صية ويعطيه مفاتيح �لإبد�ع و�لبتكار، ول 
�إعد�د  �إىل  تعد�ه  بل  فقط،  �ملوهوبني  على  �لعلم  هذ�  يف  مقت�صر�  �لبحث  يعد 
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�لإن�صان �أيًّا كانت قدر�ته، وتنمية ملكات �لبتكار لديه، بتزويده بختلف �ملهار�ت 
�لتي يكت�صبها بالعلم و�لفكر و�لبحث، و�ملثابرة و�لعمل �ملتو��صل. 

�ل�صريفة  �لنبوية  �ل�صنة  تت�صمنها  �لتي  �لكثرية  �لن�صو�ض  خالل  من  وحاولنا 
�لهتمام  مدى  عن  نك�صف  و�أن  فيها،  �مل�صرق  �جلانب  هذ�  عن  �ل�صتار  نزيح  �أن 
�أفردها  �لتي  �خلا�صة  و�لرعاية  مطلقا،  لالإن�صان  �لكرمي  �لنبي  �أوله  �لذي  �لكبري 
للموهوبني من �مل�صلمني، وكيف تعامل مع خمتلف �لطاقات �حلية �لتي كانت حتت 
�لرجل  �أق�صى حد يف و�صع  �إىل  فيها، وجنح  ما  �أف�صل  �أعماقها  و�أخرج من  يده 
�ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب، وهي �خلطوة �حلا�صمة �لتي تبد�أ منها م�صرية �حل�صارة 
�لظافرة، حينما ياأخذ كل و�حد مكانه �لطبيعي يف �ملجتمع با يتنا�صب مع موؤهالته، 
ويجد كل فرد �ملجال �حليوي �لذي يثبت فيه ذ�ته ويوّظف قدر�ته �ملختلفة، وي�صبع 

حاجته �إىل �لنتماء و�ل�صعور باأهميته يف �لوجود.
�ملبحث �لأول: �ملوهبة �لدللة و�لأبعاد

م�صطلح �ملوهبة م�صتق من �لفعل وهب �لذي يعني �لعطاء بدون مقابل فالهبة: 
»�لعطية �خلالية عن �لأعو��ض و�لأغر��ض«)1(، �أي �إن هذه �لقدر�ت �ملميزة �لتي 
يُ�صار �إليها على �أنها موهبة و�لتي يخت�ض بها بع�ض �لأفر�د �إنا هي يف جانب كبري 
بالعامل  منها عطاء رباين بحت يولد به �لإن�صان، وهو ما يعرّب عنه �لعلم �حلديث 
هذه  �إىل  طويلة  �أحقاب  منذ  �لنا�ض  تنّبه  وقد  �لفطري.  �ل�صتعد�د  �أو  �لور�ثي 
�مليزة �لتي تطبع بع�ض �أفر�د �ملجتمع وجتعلهم متفردين يف �صلوكهم وت�صرفاتهم 
يف  �حلياة  �أناط  وتغيري  و�لتجديد  �لبتكار  �إىل  وتدفعهم  �لأ�صياء،  �إىل  ونظرتهم 
�لظاهرة  لهذه  تف�صري�تهم  و�لأف�صل، و�ختلفت  �لأح�صن  نحو  �ملجالت  خمتلف 
�لتي  �لت�صور�ت  وطبيعة  �ل�صائدة،  �لثقافة  لنوع  تبعاً  و�لده�صة  للت�صاوؤل  �ملثرية 

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة وهب.  -1
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يحملها كل جمتمع عن �لكون و�لإن�صان، حيث �أُحيطت يف بع�ض �ملجتمعات بهالة 
�إىل �لأرو�ح و�جلن و�لقوى �خلفية، و��صرتعت  من �لأوهام و�خلر�فات ونُ�صَبت 
م�صت�صعرين  حائرين  �أمامها  فوقفو�  �لع�صور،  مر  على  و�حلكماء  �لفال�صفة  �نتباه 

�صخامتها وت�صاوؤل قدرتهم �أمامها)1(.
بع�ض  با�صتثناء  �لعلمية  �لدر��صة  جمال  عن  بعيدًة  �لظاهرة  هذه  ظلت  وقد 
�إليها هنا وهناك، مع �لعرت�ف �لد�ئم بوجودها كحقيقة و�قعة  �لإ�صار�ت �لعامة 
�أن  �إىل  ملجتمعاتهم،  هوؤلء  يقدمها  �لتي  �لنوعية  و�لإ�صافات  �لإجناز�ت  توؤكدها 
�أخ�صعها علماء �لنف�ض و�لرتبية مع بد�ية �لقرن �لع�صرين للمالحظة و�لتحليل حيث 
تبنّي �أنها عبارة عن قدر�ت غري عادية، و��صتعد�د�ت و�إمكانات يف تكوين �لإن�صان 
�لع�صبي ويف خ�صائ�ض �صخ�صيته و�صماتها، فحاولو�  بنية جهازه  �لذهني، ويف 
�حتو�ءها و�إخ�صاعها للقو�نني �لعلمية؛ ليت�صنى لهم �لتحكم فيها وتوجيهها توجيها 
�صحيحا يفيد �لفرد �ملوهوب ويفيد �ملجتمع. وقد تخ�ض هذ� �لهتمام عن جملة 
�إىل  وم�صتندة  بع�صاً،  بع�صها  من  م�صتفيدة  تتو�ىل  فتئت  ما  �لتي  �لدر��صات  من 
جمموعة من �لختبار�ت �لدقيقة �لتي تدرجت من ح�صر �ملوهبة يف ن�صبة �لذكاء 
�ملرتفعة �لتي يتمتع بها �ل�صخ�ض �ملوهوب، �إىل �لتو�صع يف �لنظر �إىل هذه �لظاهرة 

�ملعّقدة و�لإملام بختلف �ل�صمات �ل�صخ�صية �لتي ت�صاحبها.
فبعد �أن كان �أكرث �لعلماء مييلون �إىل ت�صنيف �لأ�صخا�ض �ملوهوبني بالعتماد 
على ن�صبة �لذكاء �ملرتفعة لديهم بو�صفها �ملعيار �لرئي�ض و�لوحيد �لذي مييزهم، 
ك�صفت �لدر��صات �لالحقة �أن �ملوهبة �أو�صع من �أن ي�صملها مفهوم �لذكاء؛ »لأنها 
ترتبط ب�صورة وثيقة بجموعة كاملة متكاملة من �لوظائف �لتي يقوم بها �لدماغ 
يف  وتتجلى  �ملادي«)2(،  و�لإح�صا�ض  و�حلد�ض  و�لعاطفة  �ملعرفة  ت�صمل  و�لتي 

ر�جع، �ل�صخ�صية �لعبقرية، عاطف عمارة، �ض 5.  -1
�ملوهبة و�لإبد�ع، طر�ئق �لت�صخي�ض و�أدو�ته �ملحو�صبة، تي�صري �صبحي، �ض 18 19.   -2
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�لإبد�عي، وم�صتوى  �لتفكري  �لقدرة على  مرتفعة، وم�صتوى عال من  ن�صبة ذكاء 
حت�صيل �أكادميي رفيع، و�صمات قيادية، وقدر�ت فنية متميزة، ومهار�ت وقدر�ت 
كل  يف  �ملوهوبني  �أن  �إىل  �جلادة  �لعلمية  �لبحوث  من  كثري  و�نتهت  حركية)1(. 
جمتمع ميثلون ما ن�صبته ترت�وح بني 2 �إىل 5 % وهم �لذين ميثلون: »�صفوة �لعلماء 
تعتمد  �لذين  هم  وهوؤلء  و�ملخرتعني،  و�ملبدعني  و�ملبتكرين  و�لقادة  و�ملفكرين 
عليهم �لإن�صانية يف تقدمها �حل�صاري نتيجة ما ي�صلون �إليه من �أفكار و�خرت�عات 
�ملجال،  هذ�  يف  �ملتخ�ص�صة  �لدر��صات  وت�صعبت  و�إ�صالحات«)2(،  و�إبد�عات 
بدر��صة  �هتم  ما  ومنها  �ملوهوبني،  على  �لتعرف  �أ�صاليب  بتحديد  �هتم  ما  فمنها 
�صماتهم وخ�صائ�صهم، وركز بع�صهم �لآخر على در��صة بر�مج تربيتهم وتكوينهم.
و�لإحاطة  �ملوهبة  لتعريف  جادة  حماولت  �لدر��صات  هذه  �صحبت  وقد 
�لتعاريف  هذه  فجاءت  جتلياتها،  ور�صد  مظاهرها  و��صتق�صاء  �ملتعددة  بجو�نبها 
متباينة بني �لطويل و�ملخت�صر و�ملجمل و�ملف�صل. ومن بينها نذكر �لتعريف �لذي 
يرى �أن �ملوهبة هي: »�ل�صتعد�د �لفطري لدى �ملرء للرب�عة يف فن �أو نحوه« �أو 
فن  يف  للرب�عة  �لفرد  لدى  عادي  غري  فطري  ��صتعد�د  �أو  ��صتثنائية  »قدرة  هي: 
ذكاًء  يعني  متاأ�صل،  بيولوجي  »مفهوم  باأنها:  �آخرون  عرفها  بينما  �أونحوه«)3(، 
مرتفعاً، وي�صري �إىل تطور متقدم ومت�صارع لوظائف �لدماغ و�أن�صطته با يف ذلك 

�حل�ض �لبدين و�لعو�طف و�ملعرفة و�حلد�ض«)4(.
معانيها  تتد�خل  �لتي  �مل�صطلحات  من  جملة  مع  �ملوهبة  م�صطلح  ويتقاطع 
مع معانيه، وتتماهى بع�ض �صفاتها �لعامة مع بع�صها، و�أ�صهرها: �لإبد�ع و�لتفوق 
�لد�ر�صني  �جتهد كثري من  للموهبة حني و�صفها. وقد  يكونان رديفني  ما  وكثري�ً 

�ملرجع نف�صه، �ض 22.  -1
�أطفال عند �لقمة، �ملوهبة و�لتفوق �لعقلي و�لإبد�ع، زكريا �ل�صربيني وي�صرية �صادق، �ض 16.  -2

�ملعجم �لو�صيط، �ض 1059.  -3
�ملوهبة و�لتفوق و�لإبد�ع، فتحي جرو�ن، �ض 89.  -4
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�أن  �أغلب �لنتائج �إىل  بيان �لفروق بني هذه �مل�صطلحات �لثالث و�نتهو� يف  يف 
يدلن  لكنهما ل  مظاهرها،  من  مظهر  و�لتفوق  �ملوهبة،  من وجوه  �لإبد�ع وجه 

عليها دللة �صادقة و�صاملة لتعدد �أ�صكال تظهرها.
ب�صهولة  ندرك  �لإبد�ع،  م�صطلح  بها  حظي  �لتي  �لتعاريف  جمموعة  ومن 
لي�ض يف  �لعي�صوي  �لرحمن  فالإبد�ع عند عبد  باملوهبة وجتلياتها،  �لوثيقة  عالقته 
جوهره: »�صوى �صرب من �لتحرر من قيود �لزمان و�ملكان، و�لتجديد ملا هو يف 
�صلوك �لنا�ض وفكرهم. و�ملبدع ي�صتعري من �ملا�صي لكنه لي�ض �أ�صري�ً له«)1(، وعرفه 
�آخرون باأنه: »�لنظر للماألوف بطريقة غري ماألوفة بزيج من �خليال و�لتفكري �لعلمي 
�ملرن حلل م�صكلة، �أو لتطوير فكرة قدمية �أو لإيجاد فكرة جديدة ينتج عنها �إنتاج 
مميز غري �صائع، ميكن تطبيقه و��صتعماله«)2(. ويذهب تي�صري �صبحي �إىل �أن �لإبد�ع 
هو: »جت�صيد لقدرة �لفرد على ��صتخد�م طر�ئق غري تقليدية يف حتقيق �إجناز تتو�فر 
»و�صول  �لغفار:  عبد  �ل�صالم  عبد  عند  وهو  و�لبتكار«)3(،  �لأ�صالة  �صمات  فيه 
�لفرد �إىل حلول جديدة و�أ�صيلة مل�صكالت ل ي�صبقه غريه �إليها �أو �إنتاج �جلديد 
و�لأ�صيل«)4(. وبذلك يكون �لإبد�ع �صفة من �ل�صفات �لتي يتميز بها �ل�صخ�ض 

�ملوهوب، �أو �أنه �صكل ر�ٍق من �أ�صكال �ملوهبة)5(.
ل  �أنها  مالححظة  مع  �ملوهبة  �صفات  من  لزمة  �صفة  �أي�صا  فهو  �لتفوق  �أما 
�ملتفوق  �لإن�صان  �أن  �لدر��صات  من  كثري  �أكدت  �إذ  فقط،  �ملوهوبني  على  تقت�صر 
ومثابر،  جدي  �إن�صان  هو  و�إنا  موهوباً  �صخ�صاً  بال�صرورة  يكون  �أن  ي�صتلزم  ل 
للو�صول  كبرية  جهود�ً  ويبذل  �لذ�ت،  و�إثبات  للنجاح  قوية  �إر�دة  على  يتوفر 

�صيكولوجية �لإبد�ع، عبد �لرحمن عي�صوي، �ض 39.  -1
فن تربية �لأولد يف �لإ�صالم، حممد �صعيد مر�صي، ج2، �ض 351.  -2

�ملوهبة و�لإبد�ع، طر�ئق �لت�صخي�ض و�أدو�ته �ملحو�صبة، تي�صري �صبحي، �ض 34.  -3
�لتفوق �لعقلي و�لبتكار، عبد �ل�صالم عبد �لغفار، �ض 46.  -4

مقدمة يف �ملوهبة و�لإبد�ع، تي�صري �صبحي ويو�صف قطامي، �ض 66.  -5
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�إىل �أهد�فه، وهو د�ئم �لبحث عن �لطرق و�لأ�صاليب �لتي ينمي بها مهار�ته ويرفع 
بها �أد�ءه، لذلك كان �لتفوق عند بع�ض �لباحثني جمموعة من �لقدر�ت �لتي تنمو 
ب�صكل مق�صود ومنظم دون �أن يتطلب ذلك عو�مل ور�ثية خا�صة، ومنه ��صتنتجو� 
�أن: »�ملوهوب قد ل يكون متفوقا لكنه �أقرب �إىل كونه مبدعا، و�أن �ملبدع قد ل 
يكون متفوقا لكنه �أقرب �إىل كونه موهوبا، و�أن �ملتفوق لي�ض بال�صرورة �أن يكون 

موهوبا �أو مبدعاً«)1(.
يحتل  �ملوهبة  �لور�ثي يف  �لعامل  �أن  �إىل  ت�صري  �لتعاريف  �أغلب  كانت  و�إذ� 
ن�صيب �لأ�صد فاإن كثري�ً من �لدر��صات ت�صري �إىل ما تكت�صيه �لعو�مل �لبيئية من �أهمية 
مو�زية، وترى �أنها على �لدرجة نف�صها من �لأهمية و�لتاأثري، و�أن »�ملوهبة �أقرب �إىل 
�أن تكون نتاج �لتفاعل �لديناميكي بني �لعو�مل �لور�ثية و�لعو�مل �لبيئية«)2(؛ لأنها 
لي�صت عاماًل ثابتاً وخمزوناً قار�ً من �لقدر�ت و�ملهار�ت، بل هي خا�صية ديناميكية 
فعالة تتاأثر بكل مكونات �لو�قع �ملحيط بها كما تتاأثر يف �لوقت نف�صه بعامل �لزمن 
�لإن�صان  �أن  توؤكد  �لتي  �لف�صيولوجية  �لدر��صات  �لتوجه  هذ�  وتوؤيد  و�ل�صن)3(. 
من  جزء  هو  �لذي  �لذكاء  من  ومقد�ر�ً  وغدده  ج�صمه  �آبائه  من  يرث  �ملوهوب 
�ملوهبة ولي�ض �ملوهبة كلها؛ لأن �ملوهبة تتجلى يف �ل�صلوك �لإجنازي �ملبدع وهو 
ل يدخل �صمن �ملوروثات، »�صحيح �أن �أج�صامنا وغددنا قد تهيئ لنا �ملناخ �لنف�صي 
�لذي يرتجم بعد ذلك �إىل �صلوكيات، لكن يظل هذ� �ل�صلوك قبل حتوله من �لقوة 
�إىل �لفعل جمرد قوة نف�صية تتحدد طبيعتها بال�صلب �أو �لإيجاب، وفقا�ض لعو�مل 
وهو  �جتماعية«)4(،  عو�مل  �لدقة  وجه  على  �إنها  �صيكولوجية،  �أو  بيولوجية  غري 
�لأمر �لذي يوؤكده عبد �هلل �لنافع حني يقرر �أن: »�ملحك �لرئي�صي و�مل�صار �لأكيد 

�ملوهبة و�لتفوق و�لإبد�ع، فتحي جرو�ن، �ض 103.  -1
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�أو �ملنبئ فهو يوجه �إىل �حتمالية  �أما �ملوؤ�صر  لتحقيق �ملوهبة هو �لإنتاج و�لأد�ء، 
وجود �ملوهبة و�إمكانية �لتحقق تظل ن�صبية وغري موؤكدة«)1(؛ ومن ثَمَّ فاإن �ملوهبة 
ت�صل مرحلة حتقق  �أن  �إىل  وتن�صج  وتتطور  تنمو  فاإنها  �ل�صاحلة  �لبيئة  �إذ� وجدت 
�لإنتاج و�لعمل، »و�إن ل جتد �لرعاية �لكافية و�لبيئة �ملنا�صبة فاإنها ت�صمر وت�صمحل 

وت�صيع فائدتها على �لفرد و�ملجتمع«)2(.
تطبع  �لتي  �مل�صرتكة  �ل�صفات  من  جملة  �أبحاثهم  يف  �لد�ر�صون  ر�صد  وقد 
�لتفوق  �أهمها:  ومن  �أقر�نهم  من  غريهم  عن  وتيزهم  �ملوهوبني  �صخ�صيات 
ومرونة  �لذ�كرة  يف  و�لتفوق  �لكتابة،  ومهار�ت  �لقر�ءة  يف  و�لتفوق  �للغوي، 
�لفكر حيث ي�صتظهرون ما يقروؤون ب�صرعة كبرية ويجدون حلول �مل�صائل �لريا�صية 
يف زمن قيا�صي، و�لتفوق يف �ملحاكمات �ملجردة، �لتفوق يف �لتفكري �لرمزي، 
�ملدر�صي  �ملتميز و�لإجناز  �ملعقدة، و�لأد�ء  �لغام�صة و�لأمور  بالق�صايا  و�لهتمام 
�ل�صتطالع  وحب  �جلديدة،  �خلرب�ت  على  �لطالع  وحب  و�حلما�صة  �ملتفوق، 
جمال  يف  �جلديدة  �لأفكار  من  كبرية  �أعد�د  توليد  على  و�لقدرة  و�ملجازفة)3(، 
وزمن حمدد، و�ملرونة يف �لتفكري �أي �لنتقال من فكرة �إىل �أخرى ومن جمال �إىل 
�آخر بلياقة عالية، و�لقدرة على �لتعميم �أي �لروؤية �ل�صمولية للموقف �أو �مل�صكلة 
و�لإدر�ك �جليد جلميع �أبعاده دون �لوقوف عند �جلزئيات �لب�صيطة)4(، و�مليل �إىل 
و�لأجهزة  �لآلت  بتفكيك  و�لهتمام  �لأ�صياء،  وت�صنيف  و�لقيا�ض  و�لوزن  �لعد 

و�إعادة تركيبها...�إلخ.
ومن �صفاتهم �لنف�صية �أي�صا �أنهم غالبا ما يوجهون �لنقد لأنف�صهم ولزمالئهم، 

برنامج �لك�صف عن �ملوهوبني ورعايتهم، عبد �هلل �لنافع �ل�صارع و�آخرون، �ض 928.  -1
�ملرجع نف�صه، �ض 928.  -2

�صيكولوجية �لطفل غري �لعادي و�لرتبية �خلا�صة، يو�صف حممد �ل�صيخ وعبد �ل�صالم عبد �لغفار، �ض 98   -3
�إىل 110.

مهار�ت �لتفكري �لبتكاري، حممد عبد �لغني ح�صن هالل، �ض 54 وما بعدها.  -4
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�مل�صتمر،  و�لن�صاط  �حلركة  ب�صرعة  ويتميزون  ينقدون بو�صوعية و�صدق،  و�أنهم 
بالدقة  �أ�صئلتهم  تت�صم  يناق�صون  وحني  مرهفاً،  وح�صاً  عالية  ح�صا�صية  ولديهم 
و�لأهمية، ومييلون �إىل �لتهام �ملعرفة، ويبدون درجة عالية من �ليقظة و�لنتباه، 
ومييلون �إىل �لدقة و�لكمال)1(، ويتمتعون بقدر عاٍل من روح �لدعابة و�لفكاهة. 
ويعطون �أعذ�ًر� ذكية ومقبولة لت�صرفاتهم. وين�صهرون ب�صرعة مع �لعال �ملحيط، 
ويكرهون �لروتني، ولديهم حاجة ملحة �إىل �عرت�ف �لآخرين بقدر�تهم �لإبد�عية. 

�ملبحث �لثاين: �أهمية �ملوهبة ودورها يف �سناعة �لتميز
�إن �صنة �لتطور و�لتجدد �لتي تقت�صيها حياة �لب�صر، و�لتي ما فتئت تتغرّي من 
ع�صر �إىل ع�صر ومن زمن �إىل زمن وتتجه نحو فتوحات كبرية يف �لعلوم و�لتقنية 
د�ئم  عامل  هناك  يكون  �أن  تقت�صي  و��صتجالء غو�م�صه  �لكون  �أ�صر�ر  و�كت�صاف 
يحرك �لر�كد وي�صنع �لتغيري ويخرج عن �ملاألوف. ومما ل �صك فيه �أن للموهوبني 
قادرون  ممّيزة  به من �صفات  با حباهم �هلل  فهم  �ملجال،  �لأوفر يف هذ�  �لن�صيب 
نظرة  �إليه  و�لنظر  �ملختلفة،  بجو�نبه  و�لإحاطة  و�قعهم  مكونات  ��صتيعاب  على 
نق�ض. كما  يعرتيه من  وتنبئ عما  فيه،  تك�صف عن مو�طن �خللل  وناقدة  فاح�صة 
�أنهم قادرون �أي�صا على ��صتيعاب �لك�صب �لب�صري �ل�صابق وتقييمه و�لنطالق منه 
نحو �خرت�عات جديدة و�إ�صافات نوعية، وهذه �ملميز�ت هي �لتي حتدد قيمتهم 

�جلوهرية بالن�صبة لالأمم و�ل�صعوب.
باآثار  �ملوهوبني وخمتوماً  هوؤلء  بطابع  مو�صوماً  كله  �لب�صرية  تاريخ  كان  لقد 
ب�صماتهم �لعميقة �لتي تركوها يف كل جمالت �حلياة، و�لإن�صانية قاطبة تدين لهم 
با �أحرزته من �إجناز�ت وما و�صلت �إليه من رقي وتطور. و�إذ� كانت هذه �حلقيقة 
�لتي  �مل�صّلمات  من  م�صّلمة  �ليوم  �أ�صحت  فاإنها  قدميا،  �لإن�صان  ما عن  نوعاً  غائبة 

�ملوهبة و�لإبد�ع، تي�صري �صبحي، �ض 17.  -1
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يقوم  �لذي  و�لريادي  �ملمّيز  �لدور  بجالء  �ت�صح  �أن  بعد  �ل�صك،  �إليها  يرقى  ل 
�لكون  مغاليق  وفتح  �لأمام،  �إىل  ودفعها  �حلياة  عنا�صر  جتديد  يف  �ملوهوبون  به 
وت�صخريه ل�صالح �لب�صر، ولعل ذلك ما حد� بالفيل�صوف �لإجنليزي توما�ض كارليل 
�إن  قلت  �لعظماء...ولطاملا  �لرجال  �صرية  �إل  لي�ض  �لعال  تاريخ  »�إن  �لقول:  �إىل 
�لرجل �لعظيم كال�صهاب من �ل�صماء، و�صائر �لنا�ض يف �نتظاره كاحلطب، فما هو 
�إل �أن ي�صقط حتى يتاأججو� ويلتهبو�«)1(، وهي �ملقولة �لتي عرب عنها وليم جيم�ض 
ب�صيء من �لتف�صيل يف قوله: »�لإن�صانية ل تفعل �صيئاً �إل ببادر�ت �ملبدعني �لكبار 
و�ل�صغار �لذين تقلدهم �لبقية منا. �إنه �لعامل �لوحيد �لفاعل يف �لتقدم �لإن�صاين. 
فالأفر�د �ملوهوبون يدلون على �لطريق �ل�صحيحة وي�صعون �ملخططات �لتي يتبناها 
�لعامة ويقتفون �أثرها«)2(؛ لأن من �أبرز �صفاتهم خروجهم عن ذو�تهم و�نغما�صهم 
�أ�صمى و�أو�صع، فهم يهملون م�صاحلهم ورغباتهم و�أهد�فهم ويتفرغون  يف عال 
فيها  يعي�صون  �لتي  �جلماعة  حدود  يخرتقون  �أنهم  كما  �لكون،  �أرجاء  يف  للنظر 
ويرف�صون قيودها ويثورون على �أعر�فها؛ لأنها حتد من تفكريهم وتكّبل �نطالقهم، 
فالفرد �لعادي عند توينبي: »حمافظ جامد، مييل �إىل �لتم�صك بالعاد�ت �ملوروثة، 
�أما �ملوهوب فهو على �لنقي�ض من ذلك، يحب �لبتد�ع و�لثورة على �لتقاليد؛ 

لأنه ي�صعر �أنه كلف بر�صالة يتعني عليه �لفناء فيها«)3(.
�إن وجود �ملوهوبني يف كل جمتمع هو �إ�صافة حقيقية للحياة، ومك�صب هام 
لالإن�صانية كلها، فهم ي�صنعون �ملعرفة ويخت�صرون �لأزمنة و�مل�صافات، ويوّفرون 
ت�صهد  �أيديهم  وعلى  �لأزمات،  حل  يف  بفعالية  وي�صهمون  و�لطاقات،  �جلهود 
�لب�صرية �لفتوحات �لغر�ء يف �لعلوم و�ملعارف، لذلك يرى �لباحثون و�ملخت�صون 
بالن�صبة  �خلالق، وهي  �ل�صماء وهدية  هبة  فهي  بثمن،  تقدر  ل  ثروة  �ملوهوبني  �أن 

حممد �صلى �هلل عليه و�صلم، �ملثل �لأعلى، توما�ض كارليل، تعريب، حممد �ل�صباعي، �ض 56.  -1
خو�رق �لال�صعور، علي �لوردي، �ض 68.  -2
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لالأمم و�ل�صعوب وديعة �لوطن وخمرية �لنهو�ض فيه، و�لقوة �ل�صحرية �لتي تبني 
�أجماده وت�صنع تاريخه، و�أن خروجهم عما �ألفه �ملجتمع من �أناط معي�صية روتينية 
�لنقد و�لتحرر و�لتمرد  �إىل  �لدليل �حلّي على تّيزهم: »فلول ميل �ملوهوبني  هو 
و�لتطور و�ملرونة و�لتجدد و�لإبد�ع و�لطموح �لالحمدود، ملا تطورت �لإن�صانية 
للح�صارة؛  �حلقيقيون  �ل�صّناع  هم  �ملوهوبون  ي�صبح  �ملعنى  وبهذ�  تقدمت،  وملا 

لأنهم هم �لوحيدون �لثائرون على �لنمط �لثابت للحياة«)1(.
وقد �صهد �لعال منذ منت�صف �لقرن �لع�صرين حركة و��صعة تدعو �إىل �لهتمام 
باملوهوبني، بعد �أن قطع علم �لنف�ض و�لرتبية �صوطا و��صعا يف �إعد�د �لرب�مج �لتي 
�لو�صائل  ت�صخري جميع  �إىل  �أن�صار هذه �حلركة  �ل�صغر، ودعا  منذ  تك�صف عنهم 
و�ملقرر�ت  �ملناهج  وتوفري  �لأوىل،  �لطفولة  �صنو�ت  يف  لكت�صافهم  و�لأ�صاليب 
و�لرب�مج �لرتبوية �لتي تتنا�صب مع �حتياجاتهم وقدر�تهم �لعقلية �ملمّيزة، و�إيجاد 
�لهياكل و�ملوؤ�ص�صات �لقادرة على �إد�رة هذه �لأن�صطة، و�حلفاظ على ��صتمر�ريتها، 
و�لعمل �جلاد على تطويرها)2( و��صتخر�ج �أف�صل ما عندها، حيث �أظهرت �لأبحاث 
و�لدر��صات �أن �ملوهوبني يحتاجون �إىل رعاية خا�صة؛ لأن لديهم حاجات تختلف 
برنامج  لهم  توفريها  يتعنّي  �لتي  �لرعاية  �أنو�ع  �أهم  ومن  �لعاديني،  حاجات  عن 
لتكون  بالتحّدي،  تت�صم  �لتي  �لعلمية  �لتعليمية و�خلرب�ت  �لتجارب  مدرو�ض من 
للو�صول  لهم  ود�فعة  و�لنف�صية،  �لعقلية  لقدر�تهم  وم�صتفزة  وم�صبعة  مر�صية 
�إىل �أف�صل م�صتوى من حيث �لتو�فق �ل�صخ�صي و�لجتماعي و�ملهني. �أما �إذ� مت 
�إهمال هذ� �لأمر وترك لل�صدفة �ملح�صة و�ملبادر�ت �لفردية �لرجتالية و�ملحاولت 
�لع�صو�ئية، وُحرَم �ملوهوبون من �لت�صجيع و�لتقدير و�لتحفيز فاإنهم �صينزلقون �إىل 
�ل�صلبية و�لالمبالة، �أو يتحولون �إىل ناذج منحرفة من �ل�صلوك كرد فعل لل�صجر 

�ل�صخ�صية �لعبقرية، عاطف عمارة، �ض 16.  -1
�ملوهبة و�لإبد�ع، تي�صري �صبحي، �ض 7.  -2
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�أن من نزلء �ل�صجون من  �أثبتت بع�ض �لدر��صات  و�لفتقار �إىل �حلافز)1(، وقد 
�ل�صلوك  �أذكياء ويتمتعون بقدرة عقلية عالية لكنهم ��صتخدمو� قدر�تهم يف  هم 

�ملنحرف، ب�صبب �لإهمال ونق�ض �لرعاية �لتي يعانون منها)2(.
بوجوب  مكان  كل  يف  �لقر�ر  �أ�صحاب  تلزم  �لتي  �خلا�صة  �لعناية  هذه  �إن 
�ل�صياع  من  �لرثوة  هذه  على  للحفاظ  ملحة  �صرورة  �ملوهوبني  جتاه  بها  �لقيام 
و�لتبديد؛ لأن بفقدها تفقد �ملجتمعات ثرو�ت باهظة وتفقد معها �إمكانات هائلة، 
كانت �صتقدم لها خدمات جليلة يف م�صار نوها و�صبيل تطورها، على �عتبار �أن 
�أف�صل �أنو�ع �ل�صتثمار �لذي ي�صاعد �لأمم على �لنهو�ض و�لنمو هو �لعناية بالطاقات 

�لب�صرية �لتي هي �ل�صبيل �لأمثل ل�صتغالل �لطاقات �لطبيعية. 
�ملبحث �لثالث: �هتمام �ل�سنة �لنبوية باملو�هب

�إن �ملهمة �لعظيمة �لتي �أوكلها �هلل عز وجل لنبيه �لكرمي بتبليغ ر�صالة �لإ�صالم 
بقوة  �أن يتحّكم  يتعنّي عليه  �لقائد �لأعلى �لذي  للعاملني، قد و�صعته يف مو�صع 
�لتي  �لب�صرية  �لطاقات  �صيا�صة  ويح�صن  �لأحد�ث  جمرى  يف  وحكمة  وحزم 
هذه  ��صتنفرت  وقد  �لتبليغ.  عبء  معه  وحتمل  به،  �ملوؤمنني  ب�صفوف  �صتلتحق 
�لأمانة �ل�صماوية �لثقيلة �أق�صى ما يف نف�ض �لنبي �لكرمي من جهد، و�أخرجت كل ما 
تنطوي عليه من مز�يا قيادية فذة تتنا�صب مع �لهدف �لكبري �لذي ��صطفاه �هلل له، 

وهو تعبيد �لنا�ض هلل رب �لعاملني. 
و�إذ� كان من �أهم �صفات �لقائد �لناجح �كت�صاف �لطاقات �لفاعلة و�ملبدعة يف 
  ملجتمع وح�صن ��صتغاللها وتوظيفها يف مو�قعها �ملنا�صبة، فاإن ر�صول �هلل عليه�
قد بلغ �لغاية يف ذلك، ول يكتف به بل �إنه بث روح �لعمل و�لن�صاط يف جميع 

�أطفال عند �لقمة، زكريا �ل�صربيني وي�صرية �صادق، �ض 35.  -1
تربية �ملوهوبني و�لتطوير �لرتبوي، كمال �أبو �صماحة و�آخرون، �ض 98.  -2
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عامة  وحتّول  تفّوقهم،  جمالت  يف  و�أبدعو�  �ملو�هب  �أ�صحاب  فتاألق  �أ�صحابه، 
�مل�صلمني �إىل �صعلة من �حلركة �لدوؤوبة �لتي ل تهد�أ، با بث فيهم �لنبي �لكرمي من 
ثقة عالية بالنف�ض وحو�فز قوية للم�صارعة يف �خلري�ت، وت�صجيع د�ئم على تلّم�ض 
�ملحمودة،  و�لعاقبة  �جلزيل  بالثو�ب  �ل�صادق  �لوعد  مع  �لعامة،  �ملنفعة  مو�طن 
�لب�صرية جمعاء  يعّلم  �ملختلفة و�جتهدو� يف حت�صيلها، وكاأنه  �ملهار�ت  فاكت�صبو� 
�أن �لإن�صان مهما كانت قدر�ته �لعقلية و�لنف�صية و�جل�صمية متو��صعة، فاإن لديه من 
�لطاقات �لكامنة ما يحّوله �إىل كائن يتدفق حركة وحيوية، يبحث يف �أنحاء نف�صه 
عن كل ما ميكنه �لقيام به؛ لي�صع ب�صمته �خلا�صة فيه، فكان بذلك مرجعاً ر�ئعاً يف 
�لتنمية �لب�صرية �لتي �صغلت �لنا�ض يف �أيامنا هذه، ونبهت �لد�ر�صني و�ملخت�صني 
�إىل ما يكت�صيه �لوجود �لإن�صاين من قيمة خا�صة ل تقا�ض بالرثو�ت �ل�صخمة ول 

�لكنوز �لدفينة.
لقد كانت �لر�صالة �خلاتة �لتي حملها ر�صول �هلل  للب�صرية بثابة ثورة عارمة 
على �لو�قع �ل�صامت �جلامد، بكل ما حتمل هذه �لكلمة من معاٍن، نظر�ً ملا �أحدثته 
من تغيري جذري وعميق يف بنية �ملجتمع �جلاهلي �لذي كان يعي�ض حالة من �لركود 
�حل�صاري على جميع �مل�صتويات، ويتبع نطاً قار�ً يف �لتعامل مع �لإن�صان و�لبيئة، 
ويحارب ب�صر��صة كل ميل �إىل �لتغيري �أو حماولة للتطوير، �لأمر �لذي �أف�صى �إىل 
جتميد �ملو�هب و�صّل �مللكات �لعقلية و�لنف�صية لالأفر�د، وتكبيل �نطالق �لقدر�ت 
�لذ�تية لالإن�صان، فبا�صر يف هذ� �ملحيط �لقا�صي عملية تربية طويلة ووئيدة حمفوفة 
�إنها  �إذ  �لبناء،  عمليات  و�أع�صر  �أ�صق  من  �لنفو�ض  بناء  لأن  و�لعقبات؛  بال�صعاب 
تتوّجُه �إىل كائن حّر مريد يتاأبّى على �خل�صوع، �إل �إذ� تت معاجلته بفاتيحه �لفطرية 

�لتي تتما�صى مع �صنن �لأنف�ض �لتي �أوجدها �هلل فيه.
وقد جتلى لنا �إدر�ك �لر�صول  لأهمية �ملوهبة يف جناح �لدعو�ت وحتقيق 
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�لنافذة على و�قعه،  ب�صريته  للبعثة، حينما ركز  �لأوىل  �للحظات  منذ  �لأهد�ف 
يتفقد �أفر�د �ملجتمع �لقر�صي، ويبحث عن �لرجال �ملنا�صبني �لذين ي�صتطيعون �أن 
يتحملو� م�صوؤولية �لدعوة �جلديدة، ويحافظون على �صريتها، ويدعمون وجودها 
بقوة �صخ�صياتهم وعلّو هممهم وثباتهم على �ملبد�أ، فكان �ختياره لتلك �لع�صبة من 
�مل�صلمني �لأو�ئل دلياًل على قدرته �لفائقة على تييز �ل�صخ�صيات، و�نتقاء �ملتميزين 
حينما و�صع يده على �أكرث �لنقاط ح�صا�صية يف تكوينهم، وهي �إح�صا�صهم باحلرية، 
و�صلوكيات  ونظم  ومعارف  �أفكار  من  يحمله  ما  بكل  �جلاهلي  للو�قع  ورف�صهم 
و�أناط يف �لفكر و�ملعرفة، وهذه �صمة خا�صة من �صمات �ملوهوبني؛ »لأن �ملوهوب 

لديه �إح�صا�ض د�ئم بالرغبة يف �لنقد و�لإبد�ع، يف �لهدم و�لبناء«)1(.
و�إ�صباع  ذ�ته  معرفة  �إىل  �لدفينة  �لإن�صان  نزعة    �هلل  ر�صول  فيهم  خاطب 
�حلاجات،  هذه  ت�صبع  �لتي  باملعرفة  وزودهم  و�لنف�صية،  �لروحية  �حتياجاتها 
�لف�صائل  جميع  �ل�صطح  �إىل  وبرزت  مو�هبهم،  وتفجرت  �صخ�صياتهم  فتفّتحت 
�لتي كانت مكبوتة حتت ركام �لتقاليد �جلاهلية، وتفاعلو� تفاعاًل عميقاً مع معطيات 
�لوحي، فكانت تلك �مللحمة �لإن�صانية �لتي غرّيت وجه �لتاريخ، وكتبت لالإن�صانية 
بيئته، و�لتعايل على  �صفحات ر�ئعة يف قدرة �لإن�صان على جتاوز جميع عو�ئق 
كل نقائ�صه و�صلبياته، وحترير طاقة �لنور �لفيا�صة �لتي �أودعها �هلل فيه بنفخة �لروح 
ه بها. يقول �أبو �حل�صن �لندوي و��صفاً �لإجناز �لإن�صاين �لعظيم  �لإلهية �لتي خ�صّ
�لذي قام به ر�صول �هلل  يف �ملجتمع �جلاهلي: »��صتطاع �لنبي  بروؤيته �لدقيقة، 
و�صخ�صيته �لفذة، وبف�صل هذ� �لكتاب �ل�صماوي �ملعجز �أن يبعث يف �لإن�صانية 
�ملو�د  �أكد��ض من  �لب�صرية وهي  �لذخائر  �إىل  �ملتح�صرة حياة جديدة، فقد عمد 
و�لكفر  �جلاهلية  �أ�صاعتها  وقد  حملها،  يعرف  ول  غناءها،  �أحد  يعرف  ل  �خلام 
باإذن �هلل �لإميان و�لعقيدة وبعث فيها �لروح  و�لإخالد �إىل �لأر�ض، فاأوجد فيها 

�ل�صخ�صية �لعبقرية، عاطف عمارة، �ض 14.  -1



39

�جلديدة، و�أثار من دفائنها، و�أ�صعل مو�هبها، ثم و�صع كل و�حٍد يف حمله فكاأنا 
�إليه، وكاأنا كان جماًد�  ُخلق له، وكاأنا كان �ملكان �صاغًر� ل يزل ينتظره ويتطلع 
فتحول ج�صًما ناميًّا، و�إن�صانًا مت�صرًفا، وكاأنا كان ميًتا ل يتحرك فعاد حيًّا مُيلي على 
�لعال �إر�دته، وكاأنا كان �أعمى ل يُب�صر �لطريق فاأ�صبح قائًد� ب�صرًي� يقود �لعال، 
عمد �إىل �لأُمة �ل�صائعة، و�إىل �أُنا�ض من غريها فما لبث �لعال �أن ر�أى منهم نو�بغ 

كانو� من عجائب �لدهر و�صو�نح �لتاريخ«)1(. 
�أهو�لها  �لتي عا�صتها �لدعوة يف �صنو�تها �لأوىل بكل  �لع�صيبة  �إن �لظروف 
�لتوفيق  �أ�صاب عني  قد    �هلل  �أن ر�صول  �أثبتت  قد  و�آلمها وماآ�صيها،  وحتدياتها 
حينما �ألقى بع�صاً من �أعباء �لدعوة و�لتبليغ على تلك �لنخبة �ملختارة من �لرجال 
و�لن�صاء، �لذين ثبتو� �أمام �ملحن ثبوت �جلبال، و�أعطو� �مل�صد�قية �لكاملة للدين 
�جلديد، ونفخو� روح �ل�صجاعة و�لإقد�م يف نفو�ض �ملرتددين و�خلائفني، و�أوهنو� 
قوى �ل�صرك وخلطو� عليهم �أور�قهم ف�صارو� يخبطون خبط ع�صو�ء، ل يدرون 
لذوي  �إل  يتاأتّى  ل  وهذ�  ويعّدون خمططاتهم.  �صرباتهم  يوجهون  �صبيل  �أّي  يف 
يتميزون  �ملوهوبني  �أن  �حلديثة  �لنف�صية  �لدر��صات  دلت  وقد  �لكبرية،  �لنفو�ض 
ولذلك  نف�صياً  �أقوياء  فهم  و�جل�صدي،  �لفكري  �لتحمل  على  �لكبرية  بقدرتهم 
قر�رة  يف  موؤمنني  تذّمر،  دون  �مل�صاعب  ويتحملون  �ل�صغوط  �أمام  ي�صمدون 
�صر�مة،  و�أ�صدها  �لظروف  �أق�صى  مع  للتعامل  مهياأة  �لإن�صان  �إر�دة  �أن  نفو�صهم 
في�صتنفذون �لكثري من قو�هم و�أوقاتهم م�صممني على مو��صلة �ملجهود حتى بلوغ 
كان  �لذين  �ملوهوبني  من  �لنماذج  بع�ض  عر�ض  يلي  فيما  و�صنحاول  �لهدف)2(. 

لر�صول �هلل ف�صل �كت�صافهم: 

ماذ� خ�صر �لعال بانحطاط �مل�صلمني، �أبو �حل�صن علي �حل�صني �لندوي، �ض 155 156.  -1
�ملتفوقون عقليا:خ�صائ�صهم، �كت�صافهم، تربيتهم، م�صكالتهم، عبد �لرحمن �صيد �صليمان و�صفاء غازي   -2

�أحمد، �ض 77، 78. 
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�ملطلب �لأول: �أبو بكر �ل�سديق »ر�سي �هلل عنه«
�ل�صعبة  باملهام  وتكليفها  �ملو�هب  بانتقاء    للنبي  �لو��صحة  �لعناية  تتجلى 
�لكبري.  �ل�صر  �ل�صديق و�ئتمانه على  بكر  �أبي  �لدعوة على  �أمر  وذلك يف عر�صه 
�ل�صلب، ومل�ض  �لقوي  �لرجل  و�ل�صالم مالمح  �ل�صالة  عليه  �لنبي  فيه  ر�أى  فقد 
فيه ترفعه عن دنايا �جلاهلية و��صمئز�زه من عقائدها وعاد�تها، و�ت�صحت له معال 
�صخ�صيته �ملتميزة �لتي حتمل بني جو�نحها �لعزة و�لإباء و�ل�صجاعة ويقظة �ل�صمري 
و�لذكاء �حلاد، ونف�صه �ملتعط�صة �إىل حقيقة غائبة ل يجد �إليها �صبيال، فكان �أبو بكر 
عند ح�صن ظن �لنبي �لكرمي، فما كاد يفاحته يف �أمر �لدعوة حتى وجد �ل�صتجابة 
�ل�صريعة وكاأنا كان على موعد معها، فما لبث �أن �أودعها �أعماق نف�صه وت�صّرب نورها 
ور�ح يبحث عمن عافت نفو�صهم، �أوحال �ل�صرك ليهديهم قب�صاً من ذلك �لنور، 
فاأ�صلم على يديه عدد من كبار �ل�صحابة وعظمائهم �أمثال: عثمان بن عفان، وعبد 
�لرحمن بن عوف، و�لزبري بن �لعو�م، و�صعد بن �أبي وقا�ض، وطلحة بن عبيد�هلل. 
�لإ�صالمية  �لدعوة  من خطو�ت  كل خطوة  �لتي طبعت  �حلافلة  م�صريته  كانت  ثم 
منذ ظهورها حتى وفاته، و�لتي تيزت بح�صوره �لقوي يف كل م�صاهدها، وتاأثريه 
�خلا�ض �لنابع من طبيعة �صخ�صيته �لفريدة، و�لذي بد� و��صحاً يف قر�ره �خلطري 
ب�صن حروب �لردة. لقد كان هذ� �لقر�ر �لتاريخي �ل�صعب بحاجة �إىل رجل فذ 
ب�صري باملاآلت، مدرك لأبعاد �لظرف �لطارئ �لذي تعي�صه �لدولة �لفتية غد�ة وفاة 
قائدها �لكبري. وعلى �لرغم من �ملعار�صة �لتي لقيها هذ� �لقر�ر فاإن �ل�صديق �أ�صر 
على �إنفاذه، و�أثبت �لتاريخ بعد ذلك �أن هذه �خلطوة �ل�صجاعة قد جّنبت �جلزيرة 
�لعربية �لرتكا�ض �إىل �جلاهلية مرة �أخرى، فكان موقف �ل�صديق هو �حلق �لأبلج 

�لذي ح�صم �ملوقف ل�صالح �لإ�صالم وكاأنا �لأقد�ر هّياأته له منذ زمن.
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�ملطلب �لثاين: عمر بن �خلطاب »ر�سي �هلل عنه«
ومن �أبرز �ملو�هب �لتي �نت�صلها ر�صول �هلل  من �ل�صياع، و�أتاح لها فر�صة 
�بن  عمر  موهبة  �لإ�صالمي،  �لتاريخ  �صياغة  يف  �جلاد  و�لإ�صهام  و�لنمو  �لظهور 
�خلطاب ر�صي �هلل عنه، فقد كانت عني ر�صول �هلل  ترمقه وهو يروح ويغدو وقد 
�صلوكه طاقات  في�صت�صف من ور�ء  �لدعوة و�صاحبها،  على  نف�صه حقد�ً  �متالأت 
فيا�صة تو�صك �أن تخرج ول جتد لها خمرجا ينا�صبها، ومو�هب مدفونة ل ت�صتطع 
�جلاهلية �أن تنف�ض عنها غبار �لإهمال، ومهار�ت �صتى ت�صطرم د�خلها، فيدعو �هلل 
�أبي جهل بن ه�صام، فكالهما مك�صب كبري  �أو يف  فيه  �أن يكون لالإ�صالم ن�صيب 
وغنيمة هامة حتتاج �إليها �لدعوة وهي تو�جه قوى �لبغي و�لطغيان، َعْن �ْبِن ُعَمَر 
ُجَلنْيِ  ُهمَّ �أَِعزَّ �ْلإِ�ْصاَلَم ِباأََحبِّ َهَذْيِن �لرَّ َم َقاَل: »�للَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ

اِب. َقاَل َوَكاَن �أََحبَُّهَما �إِلَْيِه ُعَمُر«)1(. ْو ِبُعَمَر ْبِن �خْلَطَّ �إِلَْيَك ِباأَِبي َجْهٍل �أَ

فا�صتجاب �هلل دعاء ر�صوله  يف عمر بن �خلطاب فكان من �أمره ما كان، حيث 
�أوقاته و��صتخرج  �أغلب  بالرتبية و�لتوجيه، و�آثره ب�صحبته يف  �هلل  تعهده ر�صول 
من بني جنبيه �أح�صن ما �نطوت عليه نف�صه �لكبرية من مو�هب وملكات، و�أ�صبح 
�لإ�صالم  �صامة يف جبني  �أحد  يعرفه  يكاد  ل  �جلاهلية  نكرة يف  كان  �لذي  �لرجل 
فهوًما عالية  فاألهمه ذلك  �لإ�صالم بحب و�صوق  ت�صّرب  تاريخه،  وغرة لمعة يف 
حازت ر�صى �لنبي �لكرمي، و�أثارت �إعجاب �ل�صحابة، وتفاعلت نف�صه مع مبادئه 
�ل�صامية فاأنتجت فقه عمر، وما �أدر�ك ما فقه عمر ! لقد و�صع ر�صول �هلل  يده 
له  يعطيها  ما  �أ�صعاف  تعادل  عنده  من  بقوة  �لإ�صالم  ميد  فتئ  ما  دفني  كنز  على 
كوكبة من خيار �لرجال، وفتح بيديه عقل عمر و��صتثار كمائنه فاأ�صاب منه �لإ�صالم 

�صنن �لرتمذي، كتاب �ملناقب عن ر�صول �هلل، باب يف مناقب عمر بن �خلطاب، رقم 3614، قال �لرتمذي:   -1
ِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث �ْبِن ُعَمَر"، وم�صند �أحمد، رقم 5437، رو�ه �حلاكم من  َح�َصٌن �صَ َحِديٌث  "َهَذ� 
حديث عائ�صة وقال: "�صحيح على �صرط �ل�صيخني"، و�صححه �لألباين يف �صحيح �لرتمذي رقم 3681.
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�لكثرية  �لفتوحات  بعد  �لإ�صالمية  �لدولة  تنظيم  يف  عبقريته  وكانت  كثرًي�،  خرًي� 
�صاهدة على هذه �ملوهبة �خل�صبة �لر�ئعة. 

�ملطلب �لثالث: م�سعب بن عمري »ر�سي �هلل عنه«
لفتت �صخ�صية �ل�صحابي �جلليل م�صعب بن عمري �نتباه ر�صول �هلل  فو�صعه 
يف �ملكان �لذي يليق بقدر�ته و��صتعد�د�ته. فعندما طلب �لأن�صار من ر�صول �هلل 
�لإ�صالم،  �لقر�آن ويعلمهم  يقرئهم  �إليهم من  يبعث  �أن  �لثانية  �لعقبة  بيعة  بعد   
وقع �ختياره على م�صعب بن عمري، ذلك �لفتى �لقر�صي �لأنيق �ملتعطر �لذي كان 
يرفل يف �لنعمة ويتقلب يف بحبوحة من �لعي�ض، تتباهى به �أندية مكة وتتحدث يف 
جمال�صها عن عطوره �لغالية وثيابه �لثمينة. كان من �أو�ئل �ملقبلني على �لإ�صالم، 
وكاأنه وجد فيه �ملالذ �لآمن لنف�صه �ملتعط�صة �إىل �حلقيقة، فان�صلخ من جميع متاع 
يبقى  �أن  �صبيل  مرتني يف  �حلب�صة  �إىل  و�لهجرة  و�لعذ�ب  باحلب�ض  �لدنيا ور�صي 
ذلك �لنور �لإلهي ي�صيء جو�نب نف�صه وميلوؤها طماأنينة و�أمنا. وكان ر�صول �هلل 
 يدرك �صعوبة �ملهمة وما تتطلبه من مهار�ت خا�صة و�صفات مميزة، وقد وجدها 
يف م�صعب بن عمري ملا مل�ض فيه من رجاحة �لعقل وح�صن �خللق وهدوء �لنف�ض 
بقوة  �صيتحمل  �أنه  �إىل  مطمئنة  ونف�صه  �ملهمة  �إليه  فاأوكل  �ملعاملة،  يف  و�ل�صماحة 

وكفاءة م�صوؤولياته �جلديدة. 
وقد كان �ختيار ر�صول �هلل  موفقا �إىل �أبعد �حلدود. فقد لبث م�صعب بن 
عمري يف �ملدينة عاماً كاماًل يبث دعوة �حلق بني �أهلها بثا، ويتلم�ض �أقرب �لطرق 
�لنف�ض  تاألفها  بالغة  وحكمة  عاٍل  و�أدب  وروية،  هدوء  يف  في�صلكها  قلوبهم  �إىل 
وترتاح �إليها. وعندما بلغ خرب �أ�صيد بن ح�صري، وكان �صيد�ً يف قومه جاءه غا�صباً 
قومه  �صيد  هذ�  بن عمري:  مل�صعب  قال  زر�رة  بن  �أ�صعد  ر�آه  »فلما  حاماًل حربته؛ 
قد جاءك فا�صدق �هلل فيه، فوقف عليهما مت�صّتما وقال: ما جاء بكما �إلينا ت�صّفهان 
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�صعفاءنا؟ �عتزلنا �إن كانت لكما باأنف�صكما حاجة »)1(، وقابل م�صعب هذه �ل�صتائم 
تغادره  يفارقه هدوءه ول  فلم  �لو�ثق،  �لتامة و�لطمئنان  بال�صكينة  و�لتهديد�ت 
�بت�صامته �حلانية، ورد على �لرجل �لثائر قائال: »�أََو جتل�ض فت�صمع ؟ فاإن ر�صيت �أمر�ً 
قبلته، و�إن كرهَته ُكفَّ عنك ما تكره. قال: �أن�صفت. ثم ركز حربته وجل�ض �إليهما، 
فكّلمه م�صعب بالإ�صالم وقر�أ عليه �لقر�آن، فقال فيما يُذَكر عنهما: و�هلل لعرفنا يف 
�لكالم  �أح�صن هذ�  ما  قال:  ثم  وت�صّهله  �إ�صر�قه  يتكلم يف  �أن  قبل  �لإ�صالم  وجهه 

و�أجمله، كيف ت�صنعون �إذ� �أردمت �أن تدخلو� يف هذ� �لدين ؟«)2(. 
�صلكه مع جميع  م�صعًبا  �أن  �صك  �لذي ل  �لر�قي  �لدعوي  �ل�صلوك  �إن هذ� 
�لتي  �حل�صا�صة  �ملرحلة  طبيعة  مع  يتنا�صب  و�لذي  �حلق،  دين  �إىل  دعاهم  من 
عن  و��صحة  �صورة  يعطينا  و�لأخطار،  بال�صغوط  و�ملفعمة  �لإ�صالم  يعي�صها  كان 
�صخ�صية م�صعب بن ُعمري وطبيعة مو�هبه �لتي تتعلق بهار�ت �لت�صال �جلماهريي 
وتتبع مو�طن �لتاأثري يف �مل�صتمعني و�ل�صائلني، وح�صن �إد�رة �حلديث وتكنه من 
مهار�ت �حلو�ر �لناجح، وكان ذلك كله مطلوباً خالل هذه �لفرتة �لنتقالية �خلا�صة 
�لتي تنتظر هجرة ر�صول �هلل �إىل �ملدينة، وت�صتدعي �لتمهيد لقدومه باحلفاظ على 
�لأمن و�ل�صتقر�ر، وتنقية �لأجو�ء من دو�عي �لفتنة و�أ�صباب �لعنف، وبث روح 

�لأخوة و�لتاآلف بني خمتلف طو�ئف جمتمع �ملدينة.
�ملطلب �لر�بع: زيد بن ثابت »ر�سي �هلل عنه«

ومن �ملو�هب �لتي تاألقت حتت رعاية ر�صول �هلل  و�إ�صر�فه �ملبا�صر موهبة 
زيد بن ثابت �لذي جاء به �أهله �إىل ر�صول �هلل وهو فتى يافعا ل يبلغ �حللم بعد، 
حيث لحظو� عليه �صرعة �حلفظ و�لإتقان يف �لتالوة، فدفعوه �إىل �لنبي �لكرمي 
لي�صعه يف �ملكان �لذي ير�ه مفيد� له ولالإ�صالم، فا�صتلمه ر�صول �هلل و��صتمع �إىل 

�ل�صرية �لنبوية، عبد �مللك بن ه�صام، ج2، �ض 78.  -1
�ملرجع نف�صه، �ض 78.  -2
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َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َقِدَم  »مَلَّا  عنه:  �هلل  ثابت ر�صي  بن  زيد  يقول  قر�ءته. 
َر�ُصوَل  يَا  َفَقالُو�  ِبي،  َفاأُْعِجَب  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  �إِىَل  ِبي  ُذِهَب  �مْلَِديَنَة 
َع َع�ْصَرَة �ُصوَرًة، َفاأَْعَجَب  ُ َعَلْيَك ِب�صْ اِر َمَعُه مِمَّا �أَْنَزَل �هللَّ ِ َهَذ� ُغاَلٌم ِمْن بَِني �لنَّجَّ �هللَّ
ِ َما  ْم يِل ِكَتاَب يَُهوَد َفاإِينِّ َو�هللَّ َم، َوَقاَل يَا َزْيُد تََعلَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ َذِلَك �لنَِّبيَّ �صَ
ْت ِبي َخْم�َض َع�ْصَرَة لَْيَلًة َحتَّى  ْمُت ِكَتابَُهْم َما َمرَّ �آَمُن يَُهوَد َعَلى ِكَتاِبي، َقاَل َزْيٌد َفَتَعلَّ

ِجيُب َعْنُه �إَِذ� َكَتَب«)1(. َذ� َكَتُبو� �إِلَْيِه َو�أُ َحَذْقُتُه، َوُكْنُت �أَْقَر�أُ لَُه ُكُتَبُهْم �إِ
على  قادر�  فوجده  قدر�ته  باقي  خرب  و�حلفظ،  �لقر�ءة  ح�صن  فيه  مل�ض  وملا 
�لكتابة، جميل �خلط فكلفه بهمة جليلة تتنا�صب مع مو�هبه، و�أمره �أن يتعلم لغة 
�ليهود حتى ياأمن جانبهم، ويتمكن من قر�ءة ر�صائلهم �لتي ترد عليه و�لرد عليها، 
ومر�جعة ن�صو�ض �لعهود و�ملو�ثيق �لتي تكتب بني �لطرفني. وبذلك حتّول �ل�صاب 
�أ�صر�ر  �أمني �صر ر�صول �هلل فيما يخ�ض عالقاته �خلارجية، و�ملوؤتن على  �إىل  زيد 
�لدولة وخباياها، وترجمان ر�صول �هلل ومو�صع ثقته. وبالإ�صافة �إىل هذ� �لتكليف 
�ملهم، �أ�صند ر�صول �هلل  لزيد عماًل �آخر يتمثل يف كتابة �لوحي، فكلما نزلت �آية 
�أثبتها زيد و�حتفظ بها، وكان و�حد�ً من �لكتاب �لذين ��صطفاهم ر�صول �هلل لكتابة 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ُ َعْنُه قال: َجَمَع �ْلُقْر�آَن َعَلى َعْهِد �لنَِّبيِّ �صَ َي �هللَّ وحيه: »َعْن �أَنَ�ٍض َر�صِ

بُو َزْيٍد َوَزْيُد ْبُن ثَاِبت«)2(. اِر �أُبَيٌّ َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َو�أَ ُهْم ِمْن �ْلأَْن�صَ َم �أَْربََعٌة ُكلُّ َو�َصلَّ
وقد �أح�ض زيد يف �أعماقه ب�صمو �ملهمة �لتي كلفه بها �لنبي �لكرمي فبذل جهده 
حافز�ً  �لنبوي  �لتقدير  هذ�  وكان  �أد�ئه.  يف  ح�صناً  بالء  و�أبلى  عمله،  �إتقان  يف 
لل�صحابة لي�صعو� ثقتهم يف زيد ويكلفوه باأخطر مهمة يف تاريخ �لإ�صالم، وهي 
جمع �لقر�آن �لكرمي بعد �أن ��صت�صهدت جموع غفرية من �لقر�ء يف حروب �لردة. 
م�صند �أحمد، رقم 30632، �صنن �لرتمذي، كتاب �ل�صتئذ�ن و�لآد�ب، باب ما جاء يف تعليم �ل�صريانية،   -1
رقم 2639، �صنن �أبي د�ود، كتاب �لعلم، باب رو�ية حديث �أهل �لكتاب، رقم 3160، �صححه �لألباين 

يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، ج 1، �ض 364. 
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، رقم 3526.  -2
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تَْكُتُب  ُكْنَت  نَتَِّهُمَك  َوَل  َعاِقٌل  �َصابٌّ  َرُجٌل  �إِنََّك  بَْكٍر  �أَبُو  »َقاَل  ثابت:  بن  زيد  قال 
َفِني  َكلَّ لَْو   ِ َفَو �هللَّ َفاْجَمْعُه.  �ْلُقْر�آَن  َفَتَتبَّْع  َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِلَر�ُصوِل �هللَّ �ْلَوْحَي 
َباِل َما َكاَن �أَْثَقَل َعَليَّ مِمَّا �أََمَريِن ِبِه ِمْن َجْمِع �ْلُقْر�آِن«)1(، فكان هذ�  نَْقَل َجَبٍل ِمْن �جْلِ
�لعمل �لر�ئد �لذي حفظ على �لأمة د�صتورها �لرباين عالمة فارقة يف حياة زيد �بن 
ثابت، ومدخاًل من �ملد�خل �لكربى �لتي خلدت ذكره �لعطر يف �لتاريخ، ول يكن 

ذلك ليح�صل لول �لرعاية �خلا�صة �لتي حظيت بها موهبته على يد �لنبي �لكرمي. 
�مل�صلمني  بني  يق�صي    �هلل  ر�صول  وبد�أ  �ملو�ريث  �آيات  نزلت  وعندما 
و�كت�صف  م�صائلها،  حل  على  �لعجيبة  وقدرته  زيد  بديهة  �صرعة  لحظ  بقت�صاها 
فيه موهبة جديدة هي نبوغه يف �لريا�صيات وتّكنه من �لعمليات �حل�صابية �لذهنية 
�لتي يق�صي غريه يف حلها وقتا طويال، ف�صّجل له هذه �لقدرة �لفريدة و�عرتف له 
بتمّيزه فيها وجعله على ر�أ�ض �أ�صحابه جميعا فيها، م�صتعمال �صيغة �لتف�صيل فقال 
ُعَمُر،   ِ �هللَّ ْمِر  �أَ يِف  ُهْم  َو�أَ�َصدُّ بَْكٍر،  �أَبُو  ِتي  ِباأُمَّ ِتي  �أُمَّ »�أْرَحُم  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه 
�ْبُن  َزْيُد  ُهْم  ْفَر�صُ َو�أَ َكْعٍب،  ْبُن  �أُبَيُّ   ِ �هللَّ ِلِكَتاِب  ُهْم  َو�أَْقَروؤُ ُعْثَماُن،  َحيَاًء  َدُقُهْم  َو�أَ�صْ
�أَِمنَي  َو�إِنَّ  �أَِميًنا  ٍة  �أُمَّ ِلُكلِّ  َو�إِنَّ  �أَل  َجَبٍل،  ْبُن  ُمَعاُذ  َر�ِم  َو�حْلَ ِباحْلَالِل  َو�أَْعَلُمُهْم  ثَاِبٍت، 

�ِح«)2(. ِة �أَبُو ُعَبْيَدَة ْبُن �جْلَرَّ َهِذِه �لأُمَّ
ويعد علم �لفر�ئ�ض من �أ�صعب �لعلوم و�أدقها، لعتماده على فهم �مل�صائل 
�لريا�صية �ملعقدة، وقد �أ�صار �لزهري �إىل �إ�صهام زيد بن ثابت يف تثبيت هذ� �لعلم 
وحفظ �أ�صوله فقال: »لول �أن زيد بن ثابت كتب �لفر�ئ�ض لر�أيت �أنها �صتذهب من 
�لنا�ض«)3(، وهذه �صورة حية لتجاوبه مع �لثناء �لعظيم �لذي خ�صه به ر�صول �هلل 

�صحيح �لبخاري، كتاب تف�صري �لقر�آن، باب قوله لقد جاءكم ر�صول من �أنف�صكم عزيز عليه ما عنتم،   -1
رقم 4311. 

�صنن �لرتمذي، كتاب �ملناقب عن ر�صول �هلل، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت و�أبي بن كعب،   -2
رقم 3723، �صححه �لألباين يف �صحيح �جلامع، رقم 895، ويف �صحيح �بن ماجه، رقم 125. 

�صري �أعالم �لنبالء، �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد �لذهبي، ج 2، �ض 436.  -3
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 حينما عده ر�أ�ض �لأمة يف هذ� �لعلم. 
�ملطلب �خلام�س: عبد �هلل بن عبا�س »ر�سي �هلل عنهما«

 موهبة  ومن �ملو�هب �لعلمية �لفذة �لتي ر�أت �لنور على يد ر�صول �هلل 
وح�صن  و�لذكاء،  �لنجابة  خمايل  �هلل  ر�صول  فيه  تو�صم  فقد  عبا�ض،  بن  �هلل  عبد 
�لكلمات،  ور�ء  من  �ملعاين  وقر�ءة  �لأحد�ث،  حتليل  على  و�لقدرة  �لإدر�ك، 
برعايته وهو ل يز�ل غ�صا طريا  �لعرب و�حلكم من �لأحكام، ف�صمله  و��صتخال�ض 
ل يتجاوز �صنو�ت �لطفولة �إل بقليل، وعمد �إىل ��صت�صحابه معه كلما �صنحت له 
�لفر�صة، وتزويده بالن�صائح و�لتوجيهات �لتي ت�صقل موهبته �لعلمية وتنّمي ملكته 
�لعقلية، وتفتح له �آفاق �ملعرفة. وعرب عن �هتمامه بهذه �ملوهبة �لنا�صئة بالدعاء له 
َقاَل:  َعبَّا�ٍض  �ْبِن  َعْن  �لتاأويل.  ويعلمه  �لدين  يفقهه يف  و�أن  �حلكمة  �هلل  يعلمه  باأن 
ْكَمَة«)1(،  �حْلِ ْمُه  َعلِّ ُهمَّ  �للَّ َوَقاَل:  ْدِرِه  �صَ �إِىَل  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  ِني  مَّ »�صَ
َع يََدُه َعَلى َكِتِفي �أَْو َعَلى  َم »َو�صَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ وَعِن �ْبِن َعبَّا�ٍض �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ

اأِْويَل«)2(. ْمُه �لتَّ يِن َوَعلِّ ْهُه يِف �لدِّ ُهمَّ َفقِّ َمْنِكِبي �َصكَّ �َصِعيٌد ُثمَّ َقاَل �للَّ
له  و�أكدت    �هلل  ر�صول  مع  له  ح�صلت  طريفة  حادثة  عبا�ض  �بن  ويذكر 
له حدة ذكائه وفطنته لأمور ل تخطر لغريه.  و�أثبتت  �لغالم،  فر��صته يف  �صدق 
ْيُت  لَّ ْيِل َف�صَ َم ِمْن �آِخِر �للَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ فعن �ْبَن َعبَّا�ٍض َقاَل: »�أَتَْيُت َر�ُصوَل �هللَّ
َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  �أَْقَبَل  ا  َفَلمَّ ِحَذ�َءُه،  َفَجَعَلِني  يِن  َفَجرَّ ِبيَِدي  َفاأََخَذ  َخْلَفُه 
َرَف  ا �ْن�صَ َم، َفَلمَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ لَّى َر�ُصوُل �هللَّ اَلِتِه َخَن�ْصُت، َف�صَ َم َعَلى �صَ َو�َصلَّ
َحٍد �أَْن  ِ �أََويَْنَبِغي ِلأَ َقاَل يِل َما �َصاأْيِن �أَْجَعُلَك ِحَذ�ِئي َفَتْخِن�ُض؟ َفُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َ يِل �أَْن  ُ؟ َقاَل: َفاأَْعَجْبُتُه َفَدَعا �هللَّ ِ �لَِّذي �أَْعَطاَك �هللَّ لَِّي ِحَذ�َءَك َو�أَْنَت َر�ُصوُل �هللَّ يُ�صَ

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب ذكر �بن عبا�ض، رقم 3473.  -1
م�صند �أحمد، رقم 2274، �صححه �حلاكم يف م�صتدركه، ج 3، �ض 534، وو�فقه �لذهبي، و�صححه   -2

�لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، ج 6، �ض 173.
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يَِزيَديِن ِعْلًما َوَفْهًما«)1(. 
ولعل هذ� �لذكاء �لوقاد و�صرعة �لبديهة و�ل�صتيعاب �جليد ملقت�صيات �حلدث 
�بن عبا�ض وهو ل يز�ل غالما �صغري� ل  �أن يعلم    بر�صول �هلل  هو �لذي حد� 
يبلغ �حللم بعد كلمات جليلة خّل�صت جوهر �لعقيدة �لإ�صالمية و�أو�صحت معاملها 
يَْوًما  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َقاَل: »ُكْنُت َخْلَف َر�ُصوِل �هللَّ َعبَّا�ٍض  �ْبِن  َعْن  �لكربى. 
ْدُه جُتَاَهَك، �إَِذ�  َ جَتِ َ يَْحَفْظَك، �ْحَفْظ �هللَّ َفَقاَل: يَا ُغاَلُم �إِينِّ �أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت �ْحَفْظ �هللَّ
لَْو �ْجَتَمَعْت َعَلى  َة  مَّ �ْلأُ �أَنَّ  َو�ْعَلْم   ،ِ ِباهللَّ َفا�ْصَتِعْن  َذ� ��ْصَتَعْنَت  َو�إِ  ،َ َفا�ْصاأَْل �هللَّ ْلَت  �َصاأَ
�أَْن  َعَلى  �ْجَتَمُعو�  َولَْو  لََك،   ُ َكَتَبُه �هللَّ َقْد  ِب�َصْيٍء  �إِلَّ  يَْنَفُعوَك  َلْ  ِب�َصْيٍء  يَْنَفُعوَك  �أَْن 
ْت  َعَلْيَك، ُرِفَعْت �ْلأَْقاَلُم َوَجفَّ  ُ �إِلَّ ِب�َصْيٍء َقْد َكَتَبُه �هللَّ وَك  رُّ وَك ِب�َصْيٍء َلْ يَ�صُ رُّ يَ�صُ

ُحُف«)2(. �ل�صُّ
�لدين،  �أ�صول  يف  هامة  وقو�عد  عظيمة  و�صايا  �حلديث  هذ�  ت�صمن  لقد 
ب�صياج متني  �لنا�صئة  �لعلمية  �بن عبا�ض  �أن يحيط موهبة  يريد  �لكرمي  �لنبي  وكاأن 
من �ملبادئ و�لثو�بت �لعقدية، �لتي تنري له طريقه وحتدد له م�صاره �ل�صحيح وهو 
مقبل على م�صتقبل حافل �صيكون فيه مو�صع ثقة �لأمة ومرجعها يف دينها، فلقنه 
�أ�صول �لتوحيد �خلال�ض �لذي يتحرر فيه �لإن�صان من كل �لقيود �لطبيعية و�لب�صرية 
ويتمح�ض فيه هلل وحده ل ي�صاأل غريه، ول ي�صتعني ب�صو�ه، ول يجزع من م�صيبة 
تلحقه، ول يغرت بنعمة ت�صيبه، وهو يعلم �أن كل ذلك بقدر، و�أن مناط كر�مته عند 
�هلل وميز�ن قربه منه يتحدد بدى ��صتجابته لأو�مره و�بتعاده عن نو�هيه، و��صتغنائه 
�لرتبية  وهذه  و�لأقو�ل.  �لأفعال  يف  �لكاملة  بالربوبية  له  و�لعرت�ف  �خللق،  عن 

�صرط  على  �صحيح  وقال:   ،534 �ض   ،3 ج  م�صتدركه،  يف  �حلاكم  �أخرجه   ،2902 رقم  �أحمد،  م�صند   -1
�ل�صيخني، وو�فقه �لذهبي، و�صححه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة رقم 2590.

�صنن �لرتمذي، كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع عن ر�صول �هلل، رقم 2440، وقال: "حديث ح�صن   -2
�صحيح"، م�صند �أحمد، رقم 2537، قال �أحمد �صاكر يف م�صند �أحمد، ج 4، �ض 233: �إ�صناده �صحيح، 

و�صححه �لألباين يف �صحيح �لرتمذي، رقم 2516، ويف �صحيح �جلامع، رقم 7957. 
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�لعقائدية �ملبكرة هي �لتي �صتحمي �لغالم من كل ما ي�صوب موهبته ب�صائبة تنع 
عنه نور �لعلم، وتعيقه عن �لتبحر فيه على هًدى وب�صرية. 

و�صار عمر بن �خلطاب على هدي ر�صول �هلل  يف تقدير موهبة �بن عبا�ض، 
�لعلماء،  وم�صاحبة  �لعلم  جمال�ض  من  خ�صبة  بيئة  يف  لتنمو  لها  �ملجال  و�إف�صاح 
�لنا�ض،  وو�قع  و�ل�صيا�صة  �لدين  يف  و�خلربة  �لر�أي  �أهل  من  بالنخبة  و�لحتكاك 
فيها  �لأمة، ويف�صل  ق�صايا  فيها  تناق�ض  �لتي  له بح�صور �لجتماعات  ي�صمح  فكان 
ُ َعْنُهَما  َي �هللَّ يف �ملنازعات وتعقد فيها جمال�ض �لق�صاء وغريها. َعْن �ْبِن َعبَّا�ٍض َر�صِ
َمَعَنا  �ْلَفَتى  َهَذ�  تُْدِخُل  ِلَ  ُهْم:  بَْع�صُ َفَقاَل  بَْدٍر  �أَ�ْصيَاِخ  َمَع  يُْدِخُلِني  ُعَمُر  »َكاَن  َقاَل: 
َمَعُهْم  يَْوٍم َوَدَعايِن  َفَدَعاُهْم َذ�َت  َقاَل:  َعِلْمُتْم.  َقْد  مِمَّْن  �إِنَُّه  َفَقاَل:  ِمْثُلُه ؟  �أَْبَناٌء  َولََنا 
ُر  نَ�صْ َجاَء  �إَِذ�  يِف  تَُقولُوَن  َما  َفَقاَل:  ِمنِّي.  يَُهْم  ِلرُيِ �إِلَّ  يَْوَمِئٍذ  َدَعايِن  ُرِئيُتُه  َوَما  َقاَل 
وَرَة ؟َفَقاَل  �أَْفَو�ًجا َحتَّى َخَتَم �ل�صُّ  ِ ِ َو�ْلَفْتُح َوَر�أَْيَت �لنَّا�َض يَْدُخُلوَن يِف ِديِن �هللَّ �هللَّ
َل  ُهْم:  بَْع�صُ َوَقاَل  َعَلْيَنا.  َوُفِتَح  ْرنَا  نُ�صِ �إَِذ�  َونَ�ْصَتْغِفَرُه   َ �هللَّ نَْحَمَد  �أَْن  �أُِمْرنَا  ُهْم:  بَْع�صُ
ُهْم �َصْيًئا َفَقاَل يِل: يَا �ْبَن َعبَّا�ٍض �أََكَذ�َك تَُقوُل ؟ ُقْلُت: َل. َقاَل:  نَْدِري �أَْو َلْ يَُقْل بَْع�صُ
َجاَء  �إَِذ�  لَُه   ُ �أَْعَلَمُه �هللَّ َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوِل �هللَّ �أََجُل  ُهَو  ُقْلُت:  تَُقوُل؟  َفَما 
َة َفَذ�َك َعاَلَمُة �أََجِلَك َف�َصبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َو��ْصَتْغِفْرُه �إِنَُّه َكاَن  ِ َو�ْلَفْتُح َفْتُح َمكَّ ُر �هللَّ نَ�صْ
�بًا. َقاَل ُعَمُر: َما �أَْعَلُم ِمْنَها �إِلَّ َما تَْعَلُم »)1(.وقد �آتت موهبة �بن عبا�ض �أكلها نتيجة  تَوَّ
�لرعاية �لنبوية �ل�صريفة، وتاألق ذلك �لغالم �ل�صغري حتى �صار حرب �لأمة وترجمان 
�لقر�آن، ي�صرب �إليه �لنا�ض من كل حدب و�صوب �أكباد �لإبل؛ لياأخذو� منه �لعلم 

�لذي �أخذ بجميع �أطر�فه. 
�ملطلب �ل�ساد�س: خالد بن �لوليد »ر�سي �هلل عنه«

يف  كامنة  كانت  �لتي  �لع�صكرية  �لعبقرية  على  يده    �هلل  ر�صول  وو�صع 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب منزل �لنبي يوم �لفتح، رقم 3956.  -1
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�أعماق خالد بن �لوليد حينما �أكرب ح�صن بالئه يف معركة موؤتة، وقدرته �لفذة على 
�إد�رة �حلرب ومناورة �لأعد�ء، وخطته �ملحكمة يف �لن�صحاب بجي�ض �مل�صلمني 
�إثر ��صت�صهاد �لأمر�ء �لثالثة �لذين عّينهم �لنبي  �لر�ية  �أن ت�صلم  باأقل �خل�صائر بعد 
، وثمن هذ� �ملجهود �حلربي �لر�ئع باأن �صهد له وهو يف �صاحة �لوغى باأنه �صيف 
َم نََعى َزْيًد�  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُ َعْنُه �أَنَّ �لنَِّبيَّ �صَ َي �هللَّ من �صيوف �هلل: »َعْن �أَنَ�ٍض َر�صِ
يَب،  �يََة َزْيٌد َفاأُ�صِ ُهْم َفَقاَل: �أََخَذ �لرَّ َوَجْعَفًر� َو�ْبَن َرَو�َحَة ِللنَّا�ِض َقْبَل �أَْن يَاأِْتيَُهْم َخرَبُ
�أََخَذ  َحتَّى  تَْذِرَفاِن،  َوَعْيَناُه  يَب  َفاأُ�صِ َرَو�َحَة  �ْبُن  �أََخَذ  ُثمَّ  يَب،  َفاأُ�صِ َجْعَفٌر  �أََخَذ  ُثمَّ 

ُ َعَلْيِهْم«)1(. ِ َحتَّى َفَتَح �هللَّ �َصْيٌف ِمْن �ُصيُوِف �هللَّ
ومنذ ذلك �ليوم �حتل خالد بن �لوليد مكانة متميزة يف �جلي�ض �لإ�صالمي، 
و��صتفاد �مل�صلمون من مو�هبه �لقتالية يف باقي �لغزو�ت �لتي �صهدها مع ر�صول 
�لكربى  �ملحن  عند  �إل  يظهر�  ل  �لع�صكري  ودهائه  �لقيادية  عبقريته  �أن  غري  �هلل، 
و�ملو�قف �لتاريخية �حلا�صمة، وكان �أولها حروب �لردة �لتي خا�صها بكفاءة عالية 
نف�صه  ميالأ  �أن  ين�ض  �ملرتدين، ول  قتال  �إىل  �لر�ية ووجهه  �أبوبكر  له  عقد  �أن  بعد 
حلى  �لذي  �ل�صريف  �لو�صام  بذلك  ذّكره  حيث  �لكرمي،  بنبيه  �قتد�ء  وعزما  ثقة 
�مل�صلمون  عليه  يعلقها  �لتي  �لآمال  مبلغ  ليدرك  موؤتة؛  يوم  �صدره  �هلل  ر�صول  به 
يف �حلفاظ على بي�صة �لإ�صالم وحماية دعوة �لتوحيد من �أن تطبق عليها �أمو�ج 
اِلِد  ُ َعْنُه َعَقَد خِلَ َي �هللَّ �جلاهلية مرة �أخرى. فعن وح�صّي بن حرب: »�أَنَّ �أَبَا بَْكٍر َر�صِ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِة َوَقاَل �إِينِّ �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ دَّ �ْبِن �ْلَوِليِد َعَلى ِقَتاِل �أَْهِل �لرِّ
 ُ ُه �هللَّ ِ �َصلَّ رَيِة َخاِلُد ْبُن �ْلَوِليِد َو�َصْيٌف ِمْن �ُصيُوِف �هللَّ ِ َو�أَُخو �ْلَع�صِ يَُقوُل ِنْعَم َعْبُد �هللَّ

اِر َو�مْلَُناِفِقنَي«)2(. َعزَّ َوَجلَّ َعَلى �ْلُكفَّ

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة موؤنة من �أر�ض �ل�صام، رقم 3929.  -1
م�صند �أحمد، رقم 42، رو�ه �حلاكم يف م�صتدركه، ج 3، �ض 298 وقال: �صحيح �لإ�صناد، وقال �لإمام   -2
�ل�صل�صلة  يف  �لألباين  �صححه  �صحيح،  �إ�صناده  �صاكر:  �أحمد  وقال  �ل�صحيح،  رجال  رجاله  �لهيثمي: 

�ل�صحيحة رقم 1237، ج3، �ض 241.
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ومما ل �صك فيه �أن هذه �لكلمات قد وقعت من خالد بن �لوليد موقعاً خا�صاً 
قدر�ته  كل  ي�صتجمع  ثّمة  ومن  عاتقه،  على  �مللقاة  �مل�صوؤولية  ثقل  يدرك  جعلته 
و�ل�صام،  �لعر�ق  فتوح  جاءت  ثم  �ملتحالفة.  �ملرتدين  جيو�ض  ليو�جه  ومهار�ته 
فر��صة  �أن  منه  �إمياناً  قيادة خالد  ثقته يف  �أخرى كل  مرة  �ل�صديق  بكر  �أبو  وو�صع 
ر�صول �هلل  ل ميكن �أن تخطئ يف تقدير �لرجال، وو�صعهم يف �ملكان �ملنا�صب 
يف  �لر�ئعة  و�ملعارك  �لغر�ء،  �لفتوحات  تلك  من  كان  ما  فكان  ميلوؤونه.  �لذي 
�لقاد�صية و�لريموك، وحتّقق وعد �لنبي  بزو�ل ملك ك�صرى وقي�صر و�ن�صياح 

�لإ�صالم يف تلك �ملناطق �ل�صا�صعة.
لقد عا�ض خالد بن �لوليد زهرة �صبابه يف مكة فار�صاً قوياً ولكنه حم�صور�ً يف 
مكان بعيد من �ل�صحر�ء �لعربية ل يكاد ي�صمع عنه �أحد �صيئا، وعا�ض تلك �لفرتة 
يدين للنزعة �لقبلية �ل�صيقة، فانت�صله �لنبي  من هذه �لوهدة �لعميقة، ومالأ قلبه 
�إمياناً ونور�ً ثم �أطلق �لعنان ملو�هبه �لفيا�صة �لتي رفعته �إىل �أعلى �ملقامات، فطار 
�إمرب�طوريتني  �أكرب  بزو�ل  ��صمه  و�قرتن  �لآفاق،  �صهرته  �لعال وطبقت  �صيته يف 
عرفهما �لعال �لقدمي، ولول هذه �للفتة �لنبوية �لكرمية ملا تاألقت هذه �ل�صخ�صية 

يف �صماء �ملجد، وملا �صنعت كل تلك �ملاآثر �خلالدة.
�ملطلب �ل�سابع: ح�سان بن ثابت »ر�سي �هلل عنه«

وثمن موهبة ح�صان بن ثابت �ل�صعرية ودعاه �إىل ��صتخد�مها يف �ملنافحة عن 
دين �هلل و�لرد على �مل�صركني، وبنّي له دوره �ملهم يف �ملعركة �مل�صريية �لد�ئرة بني 
�حلق و�لباطل، وكيف �أن �لكلمة حني تو�صع يف مكانها �ملنا�صب يكون تاأثريها مثل 
وتن�صيط  �لنفو�ض،  وتعبئة  �ملعنويات،  ورفع  �لهمم،  �صحذ  يف  تاما  �ل�صيف  تاأثري 
و�إبطال  دعاويهم،  وتفنيد  �لأعد�ء،  كيد  ورد  �ملتخاذلني،  وت�صجيع  �خلاملني، 
َقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  ِ �صَ �هللَّ َر�ُصوَل  »�أَنَّ  �صبهاتهم. عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها: 
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�ْهُجو� ُقَرْي�ًصا َفاإِنَُّه �أَ�َصدُّ َعَلْيَها ِمْن َر�ْصٍق ِبالنَّْبِل«)1(.
وعرّب عن �صمو هذه �ملهمة وعظيم جز�ئها عند �هلل، باأن �أبلغ ح�صان بن ثابت 
�أن �لتز�مه بالدفاع عن �لدعوة وعن نبيها �صينال من ور�ئها �صرفاً عظيماً يتمثل يف 
تاأييد روح �لقد�ض له، وما �أدر�ك ما روح �لقد�ض ! �إنه �أمني �ل�صماء ور�صول رب 
  قال ر�صول �هلل . لعاملني �إىل �لب�صر، من لدن �آدم عليه �ل�صالم �إىل حممد�
�لنبي  بالغو� يف هجو  �أن  بعد  �مل�صركني  �لرد على  ثابت على  بن  م�صجعا ح�صان 
و�أتباعه، و�أفح�صو� له �لقول ونالو� من �لأعر��ض و�لأن�صاب: »�ْهُجُهْم �أَْو َهاِجِهْم 
 ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ يُل َمَعَك«)2(. وعن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت: »َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ َوِجرْبِ
� يِف �مْلَ�ْصِجِد، َفيَُقوُم َعَلْيِه يَْهُجو َمْن َقاَل يِف َر�ُصوِل  اَن ِمْنرَبً ُع حِلَ�صَّ َم يَ�صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ
َم: �إِنَّ ُروَح �ْلُقُد�ِض  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َم، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ
َم«)3(. ولي�ض هناك �صيغة �أبلغ  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ اَن َما نَاَفَح َعْن َر�ُصوِل �هللَّ َمَع َح�صَّ
يف �لرتغيب يف �لقيام بهذ� �لو�جب �لإعالمي �لنبيل من هذه �ل�صيغة �لتي جتعل 

�ل�صاعر يقول وهو م�صت�صعر ح�صور روح �لقد�ض معه.
و�أف�صح �ملجال ملوهبة بالل بن رباح �أن تظهر يف �لأذ�ن، حيث مل�ض فيه قوة 
�أبا  وخ�ض   ، �لنبي  موؤذن  فكان  لل�صالة،  لينادي  فانتدبه  وعذوبته  �ل�صوت 
مو�صى �لأ�صعري بالحظة مهمة لفت فيها نظره �إىل �صوته �ل�صجي �لذي يرتل به 
�لقر�آن فيزد�د عذوبة وحالوة يف فمه، فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »يَا �أَبَا ُمو�َصى 
�ملوهبة  بهذه  �لعتناء  �إىل  �إياه  منبها  َد�ُوَد«)4(،  �آِل  َمَز�ِمرِي  ِمْن  ِمْزَماًر�  �أُوِتيَت  لََقْد 

�صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صائل ح�صان بن ثابت، رقم 4545.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب بدء �خللق، باب ذكر �ملالئكة، رقم 2974.  -2

�صنن �أبي د�ود، كتاب �لأدب، باب ما جاء يف �ل�صعر، رقم 4361، قال �لألباين: ح�صن، ويف �صحيح   -3
�بن حبان عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أنها قالت: »�صمعت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يقول حل�صان بن 
ثابت، �إن روح �لقد�ض ل يز�ل يوؤيدك ما نافحت عن �هلل وعن ر�صوله«، قال �صعيب �لأرناوؤوط: حديث 

�صحيح.
�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب ح�صن �ل�صوت بالقر�ءة للقر�آن، رقم 4660.   -4
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و�صقلها ورعايتها؛ نظر�ً ملا يبعثه �ل�صوت �حل�صن من تاأثري جميل يف �ل�صامعني، وما 
يرتكه من �نطباع طيب يف �لنفو�ض �لتي ت�صتلذه وتيل �إليه وتطلب �ملزيد منه، وهو 

�صبيل من �صبل �لدعوة �إىل �هلل. 
�ملبحث �لر�بع: �هتمام �ل�سنة �لنبوية بتنمية �ملهار�ت

و�لعلمية  �لجتماعية  �حلياة  مناحي  معظم  غطت  �لتي  �ملو�هب  عن  هذ� 
و�لع�صكرية و�لأدبية وغريها، �أما �ملهار�ت �لتي يرى �لعلماء و�لباحثون �أن باإمكان 
كل فرد، مهما كانت درجة ذكائه �أن يتعلمها ويتقنها، فقد نالت �هتمام ر�صول �هلل 
، وكانت كثري�ً من �إر�صاد�ته وتوجيهاته، ت�صب يف �صبيل توجيه عامة �مل�صلمني 
�إىل �لإقبال على جميع �لأعمال �لتي من �صاأنها �أن تنفع �لفرد و�ملجتمع و�لتفاين 
يف �إتقانها، حتى �أح�ض �ل�صحابة �أن ل عذر لهم يف �صيء، و�أن �أبو�ب �ل�صاحلات 
�أن  مطالب  �مل�صلم  و�أن  �أحد،  على  حكر�  لي�صت  وهي  م�صر�عيها،  على  مفتوحة 
يكون كاملطر، �أينما وقع نفع يف كل جمال يح�ض فيه �أنه قادر على نفع �لنا�ض، ول 
يتعلل بالق�صاء و�لقدر، لأنه �صيحا�صب على كل ما عمله بلء �إر�دته وكامل حريته: 
ٌر مِلَا ُخِلَق لَه«)1(. ِ ِفيَما يَْعَمُل �ْلَعاِمُلوَن َقاَل ُكلٌّ ُميَ�صَّ »َعْن ِعْمَر�َن َقاَل ُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هللَّ
وقد �أ�صارت �لدر��صات �حلديثة �إىل �أن �لإن�صان ينطوي على �إمكاناٍت هائلٍة 

چڦ   تعاىل:  لقوله  م�صد�قا  لديه،  �لثقايف  و�ملخزون  �ملعرفة  وزيادة  للتعلم، 
من   %10 �صوى  ي�صتغلون  ل  �لنا�ض  �أكرث  و�أن  )�لبقرة:31(.  ڄچ  ڄ   ڦ  
�إمكاناتهم �لذهنية، و�أن �أّي �إن�صان �إذ� ��صتنفر ن�صف طاقاته �لعقلية ميكن �أن يتعلم 
منطقٍة و�فرة  منا  لغة، ويجمع بني ع�صر جامعات؛ لأن د�خل كّل و�حد  ع�صرين 
�خل�صوبة، تنتظُر من يزرُع فيها ف�صائل �خلري و�لفكر، و�إن �حلياة ت�صتمل على �أنو�ع 
من �لإبد�ع، بقدر ما ت�صتمل عليه �لطبيعة �لإن�صانية من خ�صائ�ض ج�صمية ونف�صية 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لتوحيد، باب قوله تعاىل ولقد ي�صرنا �لقر�آن للذكر فهل من مدكر، رقم 6996.  -1
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وعقلية و�نفعالية)1(.
منها.  يتن�صلو�  �أن  لهم  يجوز  ول  بامل�صلمني،  منوطة  جليلة  م�صوؤولية  وهذه 
َم�ْصُئوٌل  َوُهَو  َر�ٍع  َفاْلإَِماُم  َرِعيَِّتِه  َعْن  َوَم�ْصُئوٌل  َر�ٍع  ُكْم  »ُكلُّ  : �هلل  ر�صول  قال 
ُجُل يِف �أَْهِلِه َر�ٍع َوُهَو َم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�مْلَْر�أَُة يِف بَْيِت َزْوِجَها  َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لرَّ
َعْن  َم�ْصُئوٌل  َوُهَو  َر�ٍع  �َصيِِّدِه  َماِل  يِف  َو�خْلَاِدُم  َرِعيَِّتَها،  َعْن  َم�ْصُئولٌَة  َوِهَي  َر�ِعيٌَة 
ُكْم  َوُكلُّ َر�ٍع  ُكْم  َفُكلُّ َرِعيَِّتِه،  َعْن  َم�ْصُئوٌل  َوُهَو  َر�ٍع  �أَِبيِه  َماِل  يِف  ُجُل  َو�لرَّ َرِعيَِّتِه، 
�إتقان  �إىل  �لإن�صان مدفوعاً  بامل�صوؤولية يجعل  َرِعيَِّتِه«)2(. و�لإح�صا�ض  َعْن  َم�ْصُئوٌل 
عمله و�لإخال�ض فيه، وكلما تعّمق هذ� �ل�صعور د�خله كلما �كت�صب مهار�ت �أكرث، 
و�أبدع يف �لتعامل مع مقت�صيات �حلياة �ليومية على خمتلف �لأ�صعدة �ل�صخ�صية 
�لجتماعية و�لوظيفية، وجنح يف �ل�صيطرة على جمال عمله، وبرع يف تخ�ص�صه 

وتّيز فيه. 
وقد عّلم �لر�صول  �مل�صلمني قاعدة عظيمة من قو�عد �كت�صاب �ملهار�ت، 
وهي �إتقان �لعمل و�إتباع �أح�صن �لطرق لإجنازه، فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�إِنَّ 
َذ� َذبَْحُتْم َفاأَْح�ِصُنو�  َ َكَتَب �ْلإِْح�َصاَن َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء َفاإَِذ� َقَتْلُتْم َفاأَْح�ِصُنو� �ْلِقْتَلَة، َو�إِ �هللَّ
كل  ين�صحب على  �لأمر  َذِبيَحَتُه«)3(، وهذ�  ْح  َفْلرُيِ �َصْفَرتَُه  �أََحُدُكْم  َوْليُِحدَّ  ْبَح،  �لذَّ
عمل يعمله �مل�صلم. يقول �بن رجب �حلنبلي: »وهذ� �حلديث يدل على وجوب 
فالإح�صان  بح�صبه،  �صيء  كل  �إح�صاُن  لكْن  �لأعمال،  من  �صيء  كل  �لإح�صان يف 
يف  و�لإح�صان  و�جب،  �إح�صان  وهو  �لكمال  وجه  على  بالو�جبات  �لإتيان  يف 
ترك �ملحرمات بالنتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، و�لإح�صان يف �ل�صرب على 
�ملقدور�ت، و�لإح�صان يف معاملة �خللق ومعا�صرتهم، حتى �لإح�صان يف قتل ما 

�لإبد�ع �لعام و�خلا�ض، �ألك�صندر رو�صكا، �ض 108.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صتقر��ض، باب �لعبد ر�ع يف مال �صيده ول يعمل �إل باإذنه، رقم 2232.   -2

�صحيح م�صلم، كتاب �ل�صيد و�لذبائح وما يوؤكل من �حليو�ن، باب �لأمر باإح�صان �لذبح و�لقتل وحتديد   -3
�ل�صفرة، رقم 3615. 
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در��صات  بينت  وقد  كلها«)1(،  �لأعمال  يف  و�لإح�صان  �لدو�ب،  من  قتله  يجوز 
للنا�ض  �أحد، بل هو متاح  �أن �كت�صاب �ملهار�ت لي�ض حكر�ً على  �لب�صرية  �لتنمية 
جميعاً، وكل ما يحتاجه هو �لإر�دة و�لوقت و�جلهد و�لتدريب و�لتكر�ر و�لإتقان، 
�إتقان �لعمل و�حلر�ض على �لقيام به على �أح�صن وجه، �أح�صن �صبيل  �أن  و�أثبتت 
لكت�صاب �ملهار�ت، و�لرب�عة يف �لتخ�ص�ض، و�لتقليل من �لأخطاء، ورفع كفاءة 
�لعاملني، وتدريبهم على حل م�صكالتهم باأنف�صهم، وتطوير �إنتاجهم بطرق مبتكرة 
يكت�صفونها حينما يربعون يف �أد�ء عملهم، وي�صيطرون على حرفتهم �صيطرة كاملة، 

وهذ� باب من �أبو�ب �لإبد�ع �لكثرية.
وتغطي  ومتعددة  كثرية  �كت�صابها  �إىل    �هلل  ر�صول  دعا  �لتي  و�ملهار�ت 

جمالت مهمة يف �حلياة ومنها:

�ملطلب �لأول: �ملهار�ت �لعلمية:

تُْكَت�َصُب  مهارة  �إنه  �أي  بالتعلم،  �لعلم  �أن  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �أكد  حيث 
بالإقبال عليه وبذل �جلهد يف طلبه، و�إنفاق �لوقت يف حت�صيله، وحمل �لذ�كرة 
ِبِه   ُ �هللَّ يُِرْد  »َمْن  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َقاَل  منه؛  و�ل�صتفادة  ��صتيعابه  على 
ب �مل�صلمني يف طلب �لعلم،  ِم«)2(، ورغَّ ِبالتََّعلُّ �ْلِعْلُم  َا  َو�إِنَّ يِن  �لدِّ ْهُه يِف  يَُفقِّ  � َخرْيً
�أثر  من  للعلم  ملا  �جلنة؛  �إىل  �صاحبه  يقود  مبارك  طريق  ولأنه  �هلل،  ر�صا  فيه  لأن 
يف تنوير �لعقول وتفتيح �لأذهان، و�لتخل�ض من قيود �جلهل �لذي ي�صل طاقات 
َم: »َوَمْن �َصَلَك  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لفرد، ويقعد به عن طلب �لكمالت، َقاَل �لنَِّبيُّ �صَ
نَِّة«)3(، ويف رو�ية �لرتمذي:  �جْلَ �إِىَل  َطِريًقا  ِبِه  لَُه   ُ �هللَّ َل  �َصهَّ ِعْلًما  ِفيِه  يَْلَتِم�ُض  َطِريًقا 

جامع �لعلوم و�حلكم، �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �أحمد بن رجب �حلنبلي، ج 1، �ض 381.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب �لعلم قبل �لقول و�لعمل، رقم71.  -2

�صحيح م�صلم، كتاب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة و�ل�صتغفار، باب ف�صل �لجتماع على تالوة �لقر�آن وعلى   -3
�لذكر، رقم 4876.
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ُع  نَِّة، َو�إِنَّ �مْلاََلِئَكَة لََت�صَ ُ ِبِه َطِريًقا �إِىَل �جْلَ »َمْن �َصَلَك َطِريًقا يَْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما �َصَلَك �هللَّ
َمَو�ِت َوَمْن يِف  اًء ِلَطاِلِب �ْلِعْلِم، َو�إِنَّ �ْلَعاِلَ لَيَ�ْصَتْغِفُر لَُه َمْن يِف �ل�صَّ �أَْجِنَحَتَها ِر�صَ
يَتاُن يِف �مْلَاِء«)1(، وحثَّ على �كت�صاب �لعلم وتعليمه للغري مهما  �ْلأَْر�ِض َحتَّى �حْلِ
كان قليال: »بَلُِّغو� َعنِّي َولَْو �آيًَة«)2(، ودعا �إىل ن�صره بني �لنا�ض فربا �صادف �ملعلم 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ تلميذ� هو �أذكى منه فياأخذ منه �لعلم وينفع به �أكرث منه، َقاَل �لنَِّبيُّ �صَ
ٍغ �أَْوَعى ِمْن �َصاِمع«)3(. َغُه َكَما �َصِمَع َفُربَّ ُمَبلِّ ُ �ْمَر�أً �َصِمَع ِمنَّا �َصْيًئا َفَبلَّ َر �هللَّ َم: »نَ�صَّ َو�َصلَّ

�ملطلب �لثاين: �ملهار�ت �لعملية: 
�لك�صب  وبارك  و�إتقانه،  �لعمل  على  �لإقبال    �هلل  ر�صول  ثمن  وقد  هذ� 
ي�صتحق  �لذي  �جلهاد  من  نوعاً  وعده  �لرزق،  لكت�صاب  و�ل�صعي  �جلبني  بعرق 
جزيل �لثو�ب. وغطت �لتوجيهات �لنبوية جميع جمالت �حلياة �لعملية �ل�صناعية 
و�لزر�عية و�لتجارية وغريها. ففي �حلث على �لتو�صع يف �لزر�عة يقول ر�صول 
ْو بَِهيَمٌة  �هلل : »َما ِمْن ُم�ْصِلٍم يَْغِر�ُض َغْر�ًصا �أَْو يَْزَرُع َزْرًعا َفيَاأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ �أَْو �إِْن�َصاٌن �أَ
َدَقٌة«)4(. ويف �لت�صجيع على �لإبد�ع يف �حلرف �أخرب ر�صول �هلل �أن  �إِلَّ َكاَن لَُه ِبِه �صَ
َم:  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أجر �صانع �ل�صهم ي�صاوي �أجر من يجاهد به، َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
رْيَ،  �خْلَ ْنِعِه  يَْحَت�ِصُب يِف �صُ اِنَعُه  نََّة، �صَ �جْلَ نََفٍر  ثاََلثََة  �ْلَو�ِحِد  ْهِم  ِبال�صَّ يُْدِخُل   َ »�إِنَّ �هللَّ

�ِمَي ِبِه َوُمَنبَِّلُه، َو�ْرُمو� َو�ْرَكُبو�، َو�أَْن تَْرُمو� �أََحبُّ �إِيَلَّ ِمْن �أَْن تَْرَكُبو�«)5(. َو�لرَّ

 ،2606 رقم  �لعبادة،  على  �لفقه  ف�صل  يف  جاء  ما  باب  �هلل،  ر�صول  عن  �لعلم  كتاب  �لرتمذي،  �صنن   -1
�صححه �لألباين يف �صحيح �لرتمذي، رقم 2685. 

�صحيح �لبخاري، كتاب �أحاديث �لأنبياء، باب ما ذكر عن بني �إ�صر�ئيل، رقم 2202.  -2
�صنن �لرتمذي، كتاب �لعلم عن ر�صول �هلل، باب ما جاء يف �حلث على تبليغ �ل�صماع، رقم 2581، وقال:   -3
�لرتغيب  �لألباين يف �صحيح  �بن حبان يف �صحيحه رقم 69، و�صححه  حديث ح�صن �صحيح، رو�ه 

و�لرتهيب، رقم 89.
�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب ف�صل �لغر�ض و�لزرع، رقم 2904.  -4

�صنن �لن�صائي، كتاب �خليل، باب تاأديب �لرجل فر�صه، رقم 3522، م�صند �أحمد، رقم 16662، �صعفه   -5
�لألباين يف تخريج م�صكاة �مل�صابيح، رقم 3795 وقال: �إ�صناده م�صطرب، ويف �صعيف �أبي د�ود، رقم 

2513 وقال �صعيف.
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�ملطلب �لثالث: �ملهار�ت �لقتالية: 
ودعا �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم �إىل �كت�صاب �ملهار�ت �لقتالية �ملختلفة ملا 
فيها من تقوية لالأمة، وتعزيز جلانبها، و�إرهاب لأعد�ئها، ودعماً للحق �لذي حتمله. 
لَّى  ِ �صَ فَعْن �أَِبي َعِليٍّ ثَُماَمَة ْبِن �ُصَفيٍّ �أَنَُّه �َصِمَع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يَُقوُل: »�َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ
�إِنَّ  �أََل  ٍة،  و� لَُهْم َما ��ْصَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ �مْلِْنرَبِ يَُقوُل: »َو�أَِعدُّ َم َوُهَو َعَلى  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ �هللَّ
ْمُي«)1(. وحّذر من �لتو�ين يف  َة �لرَّ ْمُي، �أََل �إِنَّ �ْلُقوَّ َة �لرَّ ْمُي، �أََل �إِنَّ �ْلُقوَّ َة �لرَّ �ْلُقوَّ
�لتدريب و�لتمرين و�لركون �إىل �لك�صل، وحث على مد�ومة �كت�صاب �ملهار�ت 

ى«)2(.  ْمَي ثُمَّ تََرَكُه َفَلْي�َض ِمنَّا �أَْو َقْد َع�صَ �لقتالية ب�صكل متو��صل: »َمْن َعِلَم �لرَّ
�ملطلب �لر�بع: �ملهار�ت �لياتية: 

تكن  �لتي  �حلياتية  �ملهار�ت  من  كثري  �إىل  �مل�صلمني    �هلل  ر�صول  و�أر�صد 
�لإيجابي مع نف�صه ومع حميطه و�لتاأثري فيه. ومنها مهار�ت  �لتكيف  �لإن�صان من 
�حلفاظ على �لبيئة و�ل�صحة، �لتي يكت�صبها �لإن�صان من خالل �لتز�مه باإماطة �لأذى 
 ِ �هللَّ َر�ُصوَل  نَّ  �أَ ُهَرْيَرَة  �أَِبي  »َعْن  ذنوبه:  مغفرة  �ملبا�صر  جز�وؤه  فيكون  �لطريق  عن 
ِريِق  َن �َصْوٍك َعَلى �لطَّ ي ِبَطِريٍق َوَجَد ُغ�صْ َم َقاَل: بَْيَنَما َرُجٌل مَيْ�صِ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صَ
ُ لَُه َفَغَفَر لَُه«)3(. ودلنا على جملة من �ملهار�ت �حلياتية �لتي تقّوي  َرُه، َف�َصَكَر �هللَّ َفاأَخَّ
ن�صيج �لعالقات �لجتماعية، وت�صيع روح �لتعاون و�لتاآلف بني �مل�صلمني، ومنها 
�إ�صالح ذ�ت �لبني، وم�صاعدة �لنا�ض يف حمل متاعهم، و�لتودد �إليهم ومعاملتهم 
ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل  َي �هللَّ باحل�صنى، وتزكية �لنف�ض وغريها، فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ
َدَقٌة، ُكلَّ يَْوٍم تَْطُلُع ِفيِه  َم: »ُكلُّ �ُصاَلَمى ِمْن �لنَّا�ِض َعَلْيِه �صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ
ُجَل َعَلى َد�بَِّتِه َفيَْحِمُل َعَلْيَها �أَْو يَْرَفُع  َدَقٌة، َويُِعنُي �لرَّ ْم�ُض، يَْعِدُل بنَْيَ �ِلْثَننْيِ �صَ �ل�صَّ

�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرمي و�حلث عليه وذم من علمه ثم ن�صيه، رقم 3541.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرمي و�حلث عليه وذم من علمه ثم ن�صيه.   -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لأذ�ن، باب ف�صل �لتهجري �إىل �لظهر، رقم 615.  -3
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اَلِة  �ل�صَّ �إِىَل  يَْخُطوَها  ُخْطَوٍة  َوُكلُّ  َدَقٌة،  �صَ يَِّبُة  �لطَّ َو�ْلَكِلَمُة  َدَقٌة،  �صَ َمَتاَعُه  َعَلْيَها 
مهار�ت  �كت�صاب  �إىل  و�أر�صدنا  َدَقٌة«)1(.  �صَ ِريِق  �لطَّ َعْن  �ْلأََذى  َومُيِيُط  َدَقٌة،  �صَ
و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  فقال  �ملوؤملة  و�ل�صدمات  و�لإ�صاءة  �خل�صارة  مع  �لتعامل 
�ْحِر�ْض  َخرْيٌ،  ُكلٍّ  َويِف  ِعيِف  �ل�صَّ �مْلُوؤِْمِن  ِمْن   ِ �هللَّ �إِىَل  َو�أََحبُّ  َخرْيٌ  �ْلَقِويُّ  »�مْلُوؤِْمُن 
ابََك �َصْيٌء َفاَل تَُقْل لَْو �أَينِّ َفَعْلُت  �أَ�صَ ِ َوَل تَْعَجْز، َو�إِْن  َعَلى َما يَْنَفُعَك َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ْيَطاِن«)2(،  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل �ل�صَّ َكاَن َكَذ� َوَكَذ�، َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ
�لنف�ض و�لتحكم يف �لنفعالت  �أمثل طريقة لكت�صاب مهار�ت �صبط  �إىل  ودلنا 
َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ َعْنُه �أَنَّ َرُجاًل َقاَل ِللنَِّبيِّ �صَ  ُ َي �هللَّ �ل�صلبية: »َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ
ْب«)3(، ويف حديث ر�ئع دعا  َد ِمَر�ًر�، َقاَل: َل تَْغ�صَ ْب، َفَردَّ ِني َقاَل: َل تَْغ�صَ �أَْو�صِ
و�ل�صتفادة  �إد�رته،  وح�صن  �لثمينة  �لوقت  بقيمة  �لوعي  �كت�صاب  �إىل  �مل�صلمني 
منه يف �لعمل �ل�صالح �لنافع �إىل �أق�صى حد، وهو ما بعرف يف در��صات �لتنمية 
�لب�صرية �حلديثة بهار�ت �إد�رة �لوقت فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »َل تَُزوُل َقَدَما 
َعْبٍد يَْوَم �ْلِقيَاَمِة َحتَّى يُ�ْصاأََل َعْن ُعُمِرِه ِفيَما �أَْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِه 
�أَْباَلُه«)4(. كما حث على �لهتمام  ِفيَم  ِج�ْصِمِه  َوَعْن  ْنَفَقُه،  �أَ َوِفيَم  �ْكَت�َصَبُه  �أَْيَن  ِمْن 
باأفر�د �ملجتمع من ذوي �خلربة �لقليلة، وتعليمهم �أ�صول �حلرف، و�إعانتهم على 
ِبي �َصِعيٍد  �إتقان �أعمالهم، و�إر�صادهم �إىل �كت�صاب خمتلف �ملهار�ت �حلياتية، فَعْن �أَ
َم َمرَّ ِبُغاَلٍم يَ�ْصُلُخ �َصاًة َفَقاَل لَُه َر�ُصوُل  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ : »�أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ �خْلُْدِريِّ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َم: تََنحَّ َحتَّى �أُِريََك. َفاأَْدَخَل َر�ُصوُل �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ
ْلِد َو�للَّْحِم، َفَدَح�َض ِبَها َحتَّى تََو�َرْت �إِىَل �ْلإِِبِط، َوَقاَل: يَا ُغاَلُم َهَكَذ�  يََدُه بنَْيَ �جْلِ

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب من �أخذ بالركاب ونحوه، رقم 2767.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لقدر، باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز و�ل�صتعانة باهلل، رقم 4816.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب �حلذر من �لغ�صب، رقم 5651.  -3
�حل�صاب  �صاأن  يف  جاء  ما  باب  �هلل،  ر�صول  عن  و�لورع  و�لرقائق  �لقيامة  �صفة  كتاب  �لرتمذي،  �صنن   -4

و�لق�صا�ض، رقم 2341 وقال: "حديث ح�صن �صحيح".
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اأْ«)1(. لَّى ِللنَّا�ِض َوَلْ يََتَو�صَّ ى َو�صَ َفا�ْصُلْخ، ُثمَّ َم�صَ
�ملبحث �خلام�س: منهج �ل�سنة �لنبوية يف �كت�ساف �ملو�هب

لنا  توؤكد  �ل�صريفة،  �لنبوية  �ل�صنة  به  تزخر  مما  كثري  وغريها  �لنماذج  هذه  �إن 
�لأهمية �لكربى �لتي كانت حتتلها �لطاقات �لب�صرية يف م�صرية �لدعوة �لإ�صالمية، 
وتثبت �أن �لإن�صان كان هو �ملحور �لرئي�ض لها بدء�ً وختاماً، و�أن مد�رها كله على 
يتنا�صب  جيد�ً  توظيفاً  و�لعقلية  �لنف�صية  طاقاته  وتوظيف  وتاأهيله  وتكوينه،  تزكيته 
مع �صمو �لأمانة �لتي �أناطها �هلل به حينما �أوكل �إليه مهمة �ل�صتخالف يف �لأر�ض، 
وجعله م�صوؤوًل عن عمارتها باخلري و�حلق. وقد �نتهج �لنبي �لكرمي  يف �كت�صاف 

�ملو�هب طرقاً �صتَّى و�أ�صاليَب متنوعًة �صنحاول فيما يلي �لإ�صارة �إىل بع�صها: 
�ملطلب �لأول: �لفر��سة: 

وهي حا�صة دقيقة تتميز بها طائفة من �لنا�ض من ذوي �لذكاء �حلاد و�لنفو�ض 
�ل�صافية، ومن �أ�صحاب �خلرب�ت و�لعلم �لو��صع �لذين يح�صنون توظيف معارفهم 
يف حتليل �ل�صخ�صيات و�إدر�ك خباياها، و�لتنبوؤ ب�صلوك �لأ�صخا�ض وتقدير �ملاآلت 
بناء على معطيات يدركونها بهذه �حلا�صة، ول ي�صتطيع كثري من �لنا�ض �لإملام بها. 
�أنها: »�ل�صتدلل  وهي موهبة فطرية تدعمها �خلربة و�صعة �لطالع وتعرف على 
و�أ�صكاله  �لإن�صان  بهيئات  و�ل�صتدلل  �لباطنة،  �لأخالق  على  �لظاهرة  بالأحو�ل 
�لأول:  نوعان،  و�لفر��صة  ورذ�ئله«)2(.  وف�صائله  �أخالقه  على  و�أقو�له  و�ألو�نه 
موهبة تظهر يف حدة �لذكاء و�لفطنة وجودة �لذهن، تدعمها خرب�ت ومهار�ت 
وجتارب حياتية خ�صبة. و�لثاين: نور يقذفه �هلل يف قلب عبده �ملوؤمن فت�صفو نف�صه 
يف  �جليد  و�لتفر�ض  �ل�صائب،  بالنظر  و�إدر�كه  �حلق  معرفة  من  ويقرتب  وت�صمو 
�صنن �بن ماجه، كتاب �لذبائح، باب �ل�صلخ، رقم 3170، �صحيح �بن حبان، ج3، �ض 438، رقم 1163،   -1

�صححه �لألباين يف �صحيح �صنن �أبي د�ود، رقم 178، ويف �صحيح �صنن �بن ماجه، رقم 2575.
منهج �لرتبية �لإ�صالمية يف رعاية �ملوهوبني، ر�أفت حممد علي �جلديبي، �ض 161.   -2
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فهو  معا،  �لنوعان  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  لر�صول  �جتمع  وقد  �لنا�ض.  مظاهر 
حتى  �ل�صهو�ت  �أكد�ر  من  �ل�صريفة  نف�صه  تخل�صت  �خللق،  وخري  �لب�صر  �صفوة 
غدت �صقيلة كاملر�آة، و�ت�صلت �أ�صبابه باخلالق فكانت نظرته �إىل �لإن�صان ل تخطئ 
�أبد�ً، كما ورث عن قومه �لعرب فر��صتهم �لتي ��صتهرو� بها لبعدهم عن مو�طن 
بذكاء  كله  ذلك  ورفد  �ل�صافية،  �لطبيعة  من  وقربهم  فطرتهم  و�صالمة  �حل�صارة 
حاد، ونظر ثاقب، وخربة طويلة، فكان عليه �ل�صالة و�ل�صالم يقر�أ مالمح �لوجوه 
وي�صتجلي من تعبري�تها �أحو�ل �ل�صخ�صية �لنف�صية و�لعقلية و�ل�صعورية، وبنّي �أن 
�ملوؤمن �ل�صادق له ن�صيب من هذه �حلا�صة على قدر قوة �إميانه وطهارة باطنه. َعْن 
َم: �تَُّقو� ِفَر��َصَة �مْلُوؤِْمِن  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَِبي �َصِعيٍد �خْلُْدِريِّ َقاَل: »َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ِمنَي«)1(، وعن �أن�ض بن مالك  ِ، ثُمَّ َقَر�أَ �إِنَّ يِف َذِلَك َلآيَاٍت ِلْلُمَتَو�صِّ َفاإِنَُّه يَْنُظُر ِبُنوِر �هللَّ

قال: قال �لنبي : »�إن هلل عباد�ً يعرفون �لنا�ض بالتو�صم«)2(.
ونلمح ذلك جلياً يف موقفه من عبد �هلل بن م�صعود �لذي لقيه �أثناء �لهجرة 
»ُكْنُت  َقاَل:  َم�ْصُعوٍد  ْبِن  �هلل  عبد  َعْن  يرعاها.  كان  �لتي  �لغنم  لنب  من  و��صت�صقاه 
َم َو�أَبُو  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُغاَلًما يَاِفًعا �أَْرَعى َغَنًما ِلُعْقَبَة ْبِن �أَِبي ُمَعْيٍط َفَجاَء �لنَِّبيُّ �صَ
َفَقاَل يَا ُغاَلُم َهْل ِعْنَدَك ِمْن لنََبٍ  � ِمْن �مْلُ�ْصِرِكنَي،  تََعاىَل َعْنُه َوَقْد َفرَّ  ُ َي �هللَّ بَْكٍر َر�صِ
َهْل  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َفَقاَل  �َصاِقيَُكَما،  َولَ�ْصُت  ُموؤَْتٌَن  �إِينِّ  ُقْلُت  تَ�ْصِقيَنا 
 ُ لَّى �هللَّ ِعْنَدَك ِمْن َجَذَعٍة َلْ يَْنُز َعَلْيَها �ْلَفْحُل ُقْلُت نََعْم َفاأَتَْيُتُهَما ِبَها َفاْعَتَقَلَها �لنَِّبيُّ �صَ
ُمْنَقِعَرٍة  ْخَرٍة  �أَبُو بَْكٍر ِب�صَ �أَتَاُه  ْرُع، ثُمَّ  ْرَع َوَدَعا َفَحَفَل �ل�صَّ َم َوَم�َصَح �ل�صَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ
َفَقَل�َض،  �ْقِل�ْض  ْرِع  ِلل�صَّ َقاَل  ثُمَّ  �َصِرْبُت  ثُمَّ  بَْكٍر  بُو  �أَ َو�َصِرَب  َف�َصِرَب  ِفيَها  َفاْحَتَلَب 
ٌم َقاَل َفاأََخْذُت ِمْن  َفاأَتَْيُتُه بَْعَد َذِلَك َفُقْلُت َعلِّْمِني ِمْن َهَذ� �ْلَقْوِل َقاَل �إِنََّك ُغاَلٌم ُمَعلَّ
�صنن �لرتمذي، كتاب تف�صري �لقر�آن عن ر�صول �هلل، باب ومن �صورة �حلجر، رقم 3052، وقال: "حديث   -1

غريب"، �صعفه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صعيفة، رقم 1821. 
وقال  �لتف�صري، ج14، �ض 46،  �لطربي يف  و�بن جرير  �لأو�صط، ج3، �ض 207،  �لطرب�ين يف  رو�ه   -2
�لهيثمي يف جممع �لزو�ئد: رو�ه �لبز�ر و�لطرب�ين يف �لأو�صط و�إ�صناده ح�صن، ج 10، �ض 268، ح�صنه 

�لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، رقم 1693. 
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 خمايل  �أََحٌد«)1(. فقد تو�صم فيه ر�صول �هلل  ِفيَها  يَُناِزُعِني  ِفيِه �َصْبِعنَي �ُصوَرًة َل 
�لنجابة و�لذكاء، وملح يف حديثه و�صلوكه نفا�صة �ملعدن وح�صن �خللق على �لرغم 
طالبا  جاءه  �أن  بعد  �أنه  بدليل  و�ملادية  �لجتماعية  حالته  وب�صاطة  �صنه  �صغر  من 
ٌم« �أي �أن ��صتعد�دك  �لدخول يف �لإ�صالم ومعرفة �أحكامه قال له«�إِنََّك ُغاَلٌم ُمَعلَّ
لتلقي �لعلم و�لرب�عة فيه و��صح من ت�صرفاتك. فعلى �لرغم من �أنه كان ر�عيا لأحد 
عتاة �لكفر و�صناديد قري�ض ل يتاأثر با كان يدور يف بيئته من �أن حممد�  كان 
�صاحر� �أو كاهنا �أو جمنونا، بل �أدرك ب�صرعة �أن ما قاله ر�صول �هلل وهو يحلب �ل�صاة 
كالم طيب يهدي �إىل �لر�صد و�حلق، وهذ� دليل على ذكائه وح�صن �إدر�كه، كما 
�أن �متناعه عن �صقيهما لنب �ل�صياه �لتي حتت يديه لأنه موؤتن عليها دليل على �أخالقه 

�حلميدة وخ�صاله �لطيبة.
�لذي كان ميتهن  �لغالم  ، فقد �صار هذ�  فر��صة ر�صول �هلل  وقد �صدقت 
باملوؤمنني  بط�صا  �لإ�صالم، و�أ�صدهم  �أعتى خ�صوم  �أبي معيط  بن  �لرعي عند عقبة 
و�إيذ�ء لر�صول �هلل علماً بارز�ً من �أعالم �ل�صحابة، يقف ر�صول �هلل  يف جموع 
�أربعة يوؤخذ منهم �لقر�آن، ل�صالمة حفظهم وقوة  �أنه و�حد من  �مل�صلمني ليبلغهم 
َعْمٍرو  ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  ِعْنَد  َم�ْصُعوٍد  ْبُن   ِ �هللَّ َعْبُد  ُذِكَر  فقد  قر�ءتهم.  وح�صن  ذ�كرتهم 
َم يَُقوُل: ُخُذو�  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُه، �َصِمْعُت �لنَِّبيَّ �صَ َفَقاَل: »َذ�َك َرُجٌل َل �أََز�ُل �أُِحبُّ
ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد َفَبَد�أَ ِبِه َو�َصاِلٍ َمْوىَل �أَِبي ُحَذْيَفَة َوُمَعاِذ  �ْلُقْر�آَن ِمْن �أَْربََعٍة، ِمْن َعْبِد �هللَّ
�لرقة  من  فيها  ملا  قر�ءته  �إىل  �ل�صتماع  يف  ورّغب  َكْعب«)2(،  ْبِن  َو�أُبَيِّ  َجَبٍل  �ْبِن 
 ِ َر�ُه �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد �أَنَّ �أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر بَ�صَّ و�لند�وة و�ل�صدق: »َعْن َعْبِد �هللَّ
ُه َعَلى  ا َكَما �أُْنِزَل َفْليَْقَر�أْ َم َقاَل: »َمْن �أََحبَّ �أَْن يَْقَر�أَ �ْلُقْر�آَن َغ�صًّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صَ

�أحمد،  م�صند  حا�صية  يف  �لأرناوؤوط  �صعيب  قال  حنبل،  بن  �أحمد  به  �نفرد   ،4180 رقم  �أحمد،  م�صند   -1
�إ�صناده �صحيح، ج1، �ض 379، رقم 3598.

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب مناقب �أبي بن كعب، رقم 3524.  -2
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ِقَر�َءِة �ْبِن �أُمِّ َعْبد«)1(.
على  �أمري�  زيد  بن  �أ�صامة  تن�صيب  يف    �هلل  ر�صول  فر��صة  لنا  تتجلى  كما 
�جلي�ض وهو ل يز�ل يف مقتبل �ل�صباب، على �لرغم من وجود كثري من �ل�صحابة 
توؤهله  �لتي  �أكرث منه �صنا و�صبقا لالإ�صالم، وذلك لأنه تو�صم فيه �ل�صفات  ممن هم 
ِ ْبِن  لهذ� �ملن�صب، و�أكد هذ� �لأمر حينما طعن بع�صهم يف �إمارته: »فَعْن َعْبِد �هللَّ
َر َعَلْيِهْم �أُ�َصاَمَة  َم بَْعًثا، َو�أَمَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُ َعْنُهَما َقاَل: بََعَث �لنَِّبيُّ �صَ َي �هللَّ ُعَمَر َر�صِ
َم: �أَْن تَْطُعُنو�  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �ْبَن َزْيٍد َفَطَعَن بَْع�ُض �لنَّا�ِض يِف �إَِماَرِتِه َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ
ِليًقا ِلاْلإَِماَرِة  ِ �إِْن َكـاَن خَلَ يِف �إَِماَرِتِه َفَقْد ُكْنُتْم تَْطُعُنوَن يِف �إَِماَرِة �أَِبيِه ِمْن َقْبُل. َو�مْيُ �هللَّ

َو�إِْن َكـاَن مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِيَلَّ َو�إِنَّ َهَذ� مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِيَلَّ بَْعَدُه«)2(.
�لنف�صية  قدر�ته  �أن  له  وبنّي  �لإمارة  عن  بالبتعاد  �لغفاري  ذر  �أبا  ن�صح  بينما 
�أََل تَ�ْصَتْعِمُلِني؟   ِ �أَِبي َذرٍّ َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ل تقوى على حتمل تبعاتها: »َعْن 
َو�إِنََّها  �أََمانَُة،  نََّها  َو�إِ ِعيٌف  �صَ �إِنََّك  َذرٍّ  �أَبَا  يَا  َقاَل:  ثُمَّ  َمْنِكِبي  َعَلى  ِبيَِدِه  َرَب  َف�صَ َقاَل: 
»)3(، هذ�  ِفيَها  َعَلْيِه  �لَِّذي  ى  َو�أَدَّ َها  ِبَحقِّ �أََخَذَها  َمْن  �إِلَّ  َونََد�َمٌة  ِخْزٌي  �ْلِقيَاَمِة  يَْوَم 
على �لرغم من �أنه قد �صهد له يف مو�صع �آخر �صهادة حق �أنه �أ�صدق �أهل �لأر�ض 
َم يَُقوُل:  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ لهجة: »َعْن َعْبِد �هللَّ
َدَق ِمْن �أَِبي َذّر«)4(، فلي�ض �ملانع يف تقليد  �ُء �أَ�صْ َر�ُء َوَل �أََقلَّْت �ْلَغرْبَ َما �أََظلَّْت �خْلَ�صْ
�لإمارة ح�صن �إ�صالمه �أو متانة �إميانه، و�إنا تبنّي لر�صول �هلل  بفر��صته �ل�صائبة �أن 
��صتعد�د�ت �أبا ذر ل تتنا�صب مع هذ� �لنوع من �مل�صوؤوليات، فاأبعده عنها �صفقة 
�لتي  لالإمارة على غريهم، هي  �لطالبني  باأحو�ل    �هلل  »�إن معرفة ر�صول  عليه: 

�صنن �بن ماجه كتاب �ملقدمة باب ف�صل عبد �هلل بن م�صعود، رقم 135، م�صند �أحمد، رقم 35.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب مناقب زيد بن حارثة موىل �لنبي، رقم 3451.   -2

�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب كر�هة �لإمارة بغري �صرورة، رقم 3404.  -3
وقال حديث ح�صن،  رقم 3737  ذر،  �أبي  مناقب  باب  �هلل،  ر�صول  �ملناقب عن  كتاب  �لرتمذي،  �صنن   -4
م�صند �أحمد، رقم 6341، و�صححه �لألباين يف �صحيح �لرتمذي، رقم 3801، ويف �صل�صلة �لأحاديث 

�ل�صحيحة، رقم 2343. 
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كانت تلي عليه مو�قفه يف �إ�صناد �ملهمات، �لأمر �لذي مّكنه من و�صع كل رجل 
فاخلربة  ما ميكن،  �أق�صى  ملكاته وقدر�ته  فيه من  يعطي  �لذي  �ل�صحيح  يف حمله 
بالنف�صيات و�لقابليات و�لأحو�ل �لعامة لالأ�صخا�ض، هي �مليز�ن �ل�صحيح و�ملقيا�ض 

�لدقيق لال�صتفادة منهم كلٌّ يف ميد�نه، وعلى قدر طاقته و��صتعد�ده«)5(.
�ملطلب �لثاين: �لنخر�ط �لجتماعي: 

�أن ي�صل   بتبليغها تقت�صي  �إن طبيعة �لر�صالة �خلاتة �لتي ُكّلف ر�صول �هلل 
)�صباأ،  چ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ   چ  �لب�صر:  �إىل جميع  نورها 
28 (، و�أن ت�صمل بخريها ورحمتها كل �إن�صان على وجه �لب�صيطة، وقد كانت هذه 
�لق�صية و��صحة ب�صكل تام يف ذهن ر�صول �هلل  حينما �صدع بدعوته وخاطب بها 
�لنا�ض جميعا، و�أعلن من خاللها �أن بني �آدم جميعا يت�صاوون يف �لقيمة �لإن�صانية 
و�لكر�مة �لآدمية و�أنهم �أهل جميعا لأن يعرفو� خالقهم حق �ملعرفة، ويتحملو� كامل 
م�صوؤولياتهم �أمامه، وكانت �صريته �لعطرة ترجمة حقيقية لهذ� �لتوّجه �لر�صايل، فقد 
نزل ر�صول �هلل  �إىل �لنا�ض وخالطهم خمالطة عميقة، و�نخرط يف ثنايا �ملجتمع 
بكل طبقاته و�أطيافه �نخر�طاً حقيقياً، ت�صتوي يف ذلك �حلقبة �ملكية و�ملدنية. ففي 
جمتمع مكة �لطبقي �لذي كان يقوم على �لأ�صياد و�لعبيد جمعت دعوة ر�صول 
�هلل  كلَّ من ��صتنار قلبه بنور �لإ�صالم، و�أقبل على �هلل طائعا خمتار�، فكان فيهم 
�أرقى بيوتات �لعز و�ل�صرف، وكان  �ل�صريف �حل�صيب �لن�صيب �لذي ينتمي �إىل 
�لكرمي  �لنبي  �أمام  �صو��صية  كلهم  وكانو�  �ململوك  و�لعبد  و�ل�صعيف  �لفقري  فيهم 
، يعلمهم جميعاً ويدعو لهم جميعاً، وي�صفق عليهم �إذ� نالهم �لأذى، ويعتمد 

عليهم يف �ملهمات.
وكان ذلك د�أبه �أي�صا يف �ملدينة، فكان مي�صي مع �لعبد، و�لأرملة، و�مل�صكني، 

�لدعوة �لإ�صالمية و�ملعادلة �لجتماعية، �لطيب برغوث، �ض 95.  -5
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يزورهم،  �مل�صلمني  �صعفاء  وياأتي  حو�ئجهم،  ق�صاء  يف  وي�صاعدهم  يو��صيهم 
ويعود مر�صاهم، وي�صهد جنائزهم، ويزور �لأن�صار وي�صلم على �صبيانهم ومي�صح 
روؤو�صهم، ويبد�أ من يقابله بال�صالم وي�صافحه، ول يفّرق يف ذلك بني �صغري وكبري 
�أو حر وعبد، وكان ياأكل مع خادمه، وي�صرتي �ل�صيء من �ل�صوق بنف�صه، ويحمله 
مّر على  و�إذ�  يتميز عنهم،  منه وما كرث ول  قل  ما  �لعمل  �أ�صحابه  وي�صارك  بيديه 
بلم�صة حانية،  �أو لطفهم  طيبة،  بكلمة  عليهم، ود�عبهم  �صلم  و�ل�صغار  �ل�صبيان 
�أ�صحابه  �أحد من  لقيه  به حيث �صاءت، و�إذ�  فتنطلق    بيده  تاأخذ  وكانت �لأمة 
فقام معه قام معه فلم ين�صرف حتى يكون �لرجل هو �لذي ين�صرف عنه، و �إذ� 
لقيه �أحد من �أ�صحابه فتناول يده ناوله �إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون �لرجل 
هو �لذي ينزع يده منه، و �إذ� لقي �أحد�ً من �أ�صحابه فتناول �أذنه ناوله �إياها ثم ل 
ينزعها حتى يكون �لرجل هو �لذي ينزعها عنه. وكان يََتَخلَُّف يف �ملَ�ِصرِي َفيُْزِجي 
َحاِبِه، َفيَِجيُء �ْلَغِريُب  ِعيَف َويُْرِدُف َويَْدُعو لَُهْم. وكان«يَْجِل�ُض بنَْيَ َظْهَر�يَنْ �أَ�صْ �ل�صَّ
ُهْم ُهَو َحتَّى يَ�ْصاأََل«)1(، وكان يقول : »لَْو ُدِعيُت �إِىَل ِذَر�ٍع �أَْو ُكَر�ٍع  َفاَل يَْدِري �أَيُّ

َلأََجْبُت َولَْو �أُْهِدَي �إِيَلَّ ِذَر�ٌع �أَْو ُكَر�ٌع لََقِبْلُت«)2(.
وكان ح�صن خلقه وتو��صعه �جلم، عامالن �أ�صا�صيان من عو�مل جناحه �لكبري 
يف ربط عالقات �لود و�لأخوة و�لحرت�م و�لتعاطف بينه وبني �لنا�ض، و��صتطاع 
من خالل ذلك �أن يكت�صف مو�هب ومميز�ت خمتلف �ل�صخ�صيات �لإن�صانية �لتي 
�ل�صحيح،  �لتوجيه  فيوجههم  �ملو�هب  �أ�صحاب  خاللها  من  يعرف  و�أن  قابلها، 
ويرعى عامة �لنا�ض باأن يحثهم على �كت�صاب خمتلف �ملهار�ت �لتي تت�ض �لطاقات 
�ملذخورة يف دو�خلهم، وحتولهم �إىل عنا�صر فعالة حترك دو�ليب �ملجتمع وتغذيه. 

�صنن �لن�صائي، كتاب �لإميان و�صر�ئعه، باب �صفة �لإميان و�لإ�صالم، رقم 4905، �صنن �أبي د�ود، كتاب   -1
�ل�صنة، باب يف �لقدر، رقم 4076، و�صححه �لألباين يف �صحيح �لرتمذي، رقم 3801، ويف �صل�صلة 

�لأحاديث �ل�صحيحة، رقم 2343. 
�صحيح �لبخاري، كتاب �لهبة وف�صلها و�لتحري�ض عليها، باب �لقليل من �لهبة، رقم 2380.   -2
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�ملطلب �لثالث: قوة �ملالحظة ودقتها: 

وهذه من �صفات �لقادة �لكبار �لذين ميلكون قوة تركيز عالية تتيح لهم �لتقاط 
�إىل  يرتجمونها  ثم  ومن  بهم،  �ملحيطون  بها  ياأتي  �لتي  و�ل�صكنات  �حلركات  كل 
دلئل وموؤ�صر�ت على معرفة نوعية �ل�صخ�صية �لتي يتعاملون معها وطبيعة تركيبها 
�لنف�صي و�لعقلي. وقد بلغ ر�صول �هلل  �لقمة يف ذلك، �إذ ل تكن تفوته �صاردة 
كان  فقد  معهم،  يتعامل  �لذين  �لنا�ض  �صلوك  �أو  �أ�صحابه،  �صلوك  و�ردة يف  ول 
ذلك جزًء �صميماً من ر�صالته �لتي ت�صتدعي ت�صحيح �لأخطاء، وتقومي �لعوجاج 
وتر�صيد �ل�صال وت�صجيع �ملح�صن، وقد ��صتطاع �لنبي �لكرمي من خالل هذه �مليزة 

�أن يكت�صف كثري�ً من �ملو�هب.

  ومن �أمثلة ذلك، �أن وفد عبد �لقي�ض جاوؤو� �إىل �ملدينة ليبايعو� ر�صول �هلل
وي�صاألوه عن دينهم، فلما و�صلو� نزلو� عن رحالهم و�أ�صرعو� �إىل ر�صول �هلل يف 
تاأخر عنهم،  �أما �لأ�صج وكان �صيدهم وزعيمهم فقد  �صوق لروؤيته و�ل�صماع منه، 
فعقل رحالهم ورتب متاعهم ولب�ض �أح�صن ثيابه ثم دخل على ر�صول �هلل  يف 
َعْيَبَتُه  �أَْخَرَج  ُثمَّ  َمَتاَعُهْم،  مَّ  َفَعَقَل َرَو�ِحَلُهْم َو�صَ �ْلَقْوِم  بَْعَد  وقار و�أناة: »َفَتَخلََّف 
َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ �لنَِّبيِّ �صَ �إِىَل  ْقَبَل  �أَ ُثمَّ  ِثيَاِبِه،  اِلِح  ِمْن �صَ َولَِب�َض  َفِر  �ل�صَّ ِثيَاَب  َعْنُه  َفاأَْلَقى 
ا َدنَا ِمْنُه �ْلأَ�َصجُّ �أَْو�َصَع  َم ِرْجَلُه َو�تََّكاأَ، َفَلمَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َم َوَقْد بَ�َصَط �لنَِّبيُّ �صَ َو�َصلَّ
َقاِعًد�  َو��ْصَتَوى  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �لنَِّبيُّ �صَ َفَقاَل   ، �أَ�َصجُّ يَا  َهاُهَنا  َوَقالُو�  لَُه  �ْلَقْوُم 
ِبِه  َب  َم، َفَرحَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ َوَقَب�َض ِرْجَلُه َهاُهَنا يَا �أَ�َصجُّ َفَقَعَد َعْن مَيِنِي �لنَِّبيِّ �صَ
�لأ�صج  �إىل  �لتفت  �أ�صئلتهم  على  و�لرد  �لوفد  مبايعة  من  �نتهى  وملا  َو�أَْلَطَفُه«)1(، 
ْلُم َو�ْلأَنَاُة«)2(. وهذ� دليل قوي على �أن  ُ �حْلِ ُهَما �هللَّ َلَتنْيِ يُِحبُّ فقال له: »�إنَّ ِفيَك َخ�صْ

م�صند �أحمد، رقم 15008، و�أخرجه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد، رقم 1198، و�أورده �لهيثمي يف جممع   -1
�لزو�ئد، ج8، �ض 177 178 وقال، رو�ه �أحمد، ورجاله ثقات.

�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب �لأمر بالإميان باهلل تعاىل ور�صوله و�صر�ئع �لدين، رقم 24.   -2
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ر�صول �هلل  قد لحظ على �لرغم من �ن�صغاله با�صتقبال �لوفد و�حلديث معهم 
�صلوك �لأ�صج و�أ�صلوبه يف معاملة �أفر�د ع�صريته، و�صربه على ��صتعجالهم وقيامه 
هيئة،  �أح�صن  عليه يف  باأن دخل  �لنبوة  ملقام  وتقديره  �صيدهم،  �أنه  مع  بخدمتهم 
و��صت�صف من ذلك ما يتمتع به هذ� �لرجل من مز�يا خا�صة توؤهله لأن يكون �صيد�ً 

يف قومه.
كما �كت�صف �أي�صا موهبة �أبي حمذورة بقوة مالحظته. فقد كان �أبو حمذورة 
م�صركاً، وعندما �صمع �مل�صلمني يوؤذنون �أثناء عودتهم من غزوة حنني، �نربى هو 
ومن معه من �صباب �مل�صركني يقلدون �صوت بالل وي�صتهزئون به، فالتقط ر�صول 
ندياً  عذباً  وجده  �لذي  حمذورة  �أبي  �صوت  �لعابثة  �لأ�صو�ت  تلك  بني  من  �هلل 
وقوياً فا�صتدعاه وم�صح على نا�صيته و�صدره ودعاه �إىل �لإ�صالم فاأ�صلم، ثم علمه 
كلمات �لأذ�ن، ولقنها له كلمة كلمة حتى وعاها ودعاه �إىل �لأذ�ن، ثم �صرّيه �إىل 
َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  نَّ  �أَ ُذوَرَة  حَمْ ِبي  �أَ »فَعْن  �أهلها:  على  موؤذنا  وعّينه  مكة 

ْلَقى َعَلْيِه �ْلأََذ�َن َحْرًفا َحْرًفا«)1(. َم �أَْقَعَدُه َو�أَ َو�َصلَّ
�ملطلب �لر�بع: �ختبار�ت �لذكاء: 

لختبار  �لأ�صئلة  طرح  طريقة  �ملو�هب  �كت�صاف  يف    �هلل  ر�صول  �نتهج 
�أ�صاليب  على  و�لطالع  �صدورهم،  مكنونات  و��صتخر�ج  �حلا�صرين  ذكاء 
تفكريهم، وتقييم �أجوبتهم، وت�صويبها، وتوجيههم، وت�صحيح �جتاهاتهم �لفكرية، 
�لذكاء  �حلديثة لختبار  و�لرتبوية  �لنف�صية  �ملناهج  ت�صتعمله  �أ�صلوب حديث  وهو 
وقيا�ض �ل�صتعد�د�ت �لعقلية، حيث يطرح �ملعلم على طلبته �أ�صئلة مثرية للجدل، 
�جلديدة،  �لأفكار  توليد  �آليات  على  ويدربهم  �لتلقائي،  �لتعبري  على  وي�صجعهم 
�صنن �لرتمذي، كتاب �ل�صالة، باب ما جاء يف �لرتجيع يف �لأذ�ن، رقم 176 وقال: حديث �صحيح،   -1
�صححه �لألباين يف �صنن �أبي د�ود، ج1، �ض 137، رقم 504، وقال يف �أحكام �لأذ�ن و�لإقامة �صنده 

�صحيح. 
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و�إ�صد�ر �لأحكام، و�إدر�ك �لعالقات �لقائمة بني �لأ�صياء)1(، حتى تطفو مو�هبهم 
وتربز قدر�تهم وتت�صح خمتلف ��صتعد�د�تهم. 

على    �هلل  ر�صول  طرحه  �لذي  �لنخلة  لغز  �لختبار�ت  هذه  �أمثلة  ومن 
�أ�صحابه ليحثهم على �إعمال فكرهم يف �إيجاد ��صم �ل�صجرة �لتي ت�صبه �ملوؤمن من 
 ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر  �ْبِن  �إياها: »َعْن  �أعطاهم  �لتي  خالل �ل�صفات 
ُثويِن  َفَحدِّ �مْلُ�ْصِلِم،  َمثَُل  نََّها  َو�إِ َوَرُقَها،  يَ�ْصُقُط  َل  َجِر �َصَجَرًة  ِمْن �ل�صَّ �إِنَّ  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه 
: َوَوَقَع يِف نَْف�ِصي �أَنََّها �لنَّْخَلُة  ِ َما ِهَي؟ َفَوَقَع �لنَّا�ُض يِف �َصَجِر �ْلَبَو�ِدي، َقاَل َعْبُد �هللَّ

ِ َقاَل: ِهَي �لنَّْخَلُة«)2(. ْثَنا َما ِهَي يَا َر�ُصوَل �هللَّ َفا�ْصَتْحيَْيُت، ُثمَّ َقالُو�: َحدِّ

و�نتهج �لأ�صلوب نف�صه مع �أبّي بن كعب حينما مل�ض فيه قدرة ممّيزة على ح�صن 
قوية  دفعة  يعطيه  �أن  فاأر�د  �أ�صر�ره ومقا�صده،  و�صرب  �أبعاده  و�إدر�ك  �لقر�آن  فهم 
�ملبا�صر و�ل�صريح  �ل�صوؤ�ل  �لنبي عالماتها عليه، فطرح عليه هذ�  �لتي ملح  ملوهبته 
وكّرره عليه ليوؤكد له �أنه قادر على �لإجابة عليه، ولي�صتخرج �لدليل �حلّي على ما 
�أوتي من �لفهم �ل�صائب، ثم عّقب على جو�به �ملوفق باأن هّناأه بهذه �ملنحة �لربانية 
: »يَا �أَبَا �مْلُْنِذِر �أَتَْدِري  ِ و�عرتف له بتمّيزه فيها. َعْن �أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
�أَبَا �مْلُْنِذِر  يَا  �أَْعَلُم. َقاَل:  َوَر�ُصولُُه   ُ �أَْعَظُم ؟َقاَل ُقْلُت �هللَّ ِ َمَعَك  �آيٍَة ِمْن ِكَتاِب �هللَّ �أَيُّ 
ُ َل �إِلََه �إِلَّ ُهَو �حْلَيُّ �ْلَقيُّوُم،  ِ َمَعَك �أَْعَظُم؟ َقاَل ُقْلُت �هللَّ �أَتَْدِري �أَيُّ �آيٍَة ِمْن ِكَتاِب �هللَّ
�لنووي:  قال  �مْلُْنِذِر«)3(.  �أَبَا  �ْلِعْلُم  ِليَْهِنَك   ِ َو�هللَّ َوَقاَل:  ْدِري،  �صَ يِف  َرَب  َف�صَ َقاَل: 
»قوله �صلى �هلل عليه و�صلم )ليهنك �لعلم يا �أبا �ملنذر ( فيه منقبة عظيمة لأبّي ودليل 

على كرثة علمه«)4(.

�ملوهبة و�لإبد�ع، طر�ئق �لت�صخي�ض و�أدو�ته �ملحو�صبة، تي�صري �صبحي، �ض 33.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب قول �ملحدث حدثنا و�أخربنا و�أنباأنا، رقم 59.  -2

�صحيح م�صلم، كتاب �صالة �مل�صافرين وق�صرها، باب ف�صل �صورة �لكهف و�آية �لكر�صي، رقم 1343.   -3
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، �أبو زكريا يحي بن �صرف �لنووي، مج3، ج6، �ض 93.   -4
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ُ َعْنُه َقال: »بَْيَنا �أَنَا  َي �هللَّ وكذلك �حلال مع معاذ بن جبل، فَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َر�صِ
ْحِل، َفَقاَل: يَا ُمَعاُذ  َم لَْي�َض بَْيِني َوبَْيَنُه �إِلَّ �أَِخَرُة �لرَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َرِديُف �لنَِّبيِّ �صَ
ِ َو�َصْعَدْيَك، ثُمَّ �َصاَر �َصاَعًة ُثمَّ َقاَل: يَا ُمَعاُذ. ُقْلُت:  �ْبَن َجَبٍل. ُقْلُت: لَبَّْيَك َر�ُصوَل �هللَّ
 ِ ِ َو�َصْعَدْيَك، ثُمَّ �َصاَر �َصاَعًة، ُثمَّ َقاَل: يَا ُمَعاُذ ُقْلُت: لَبَّْيَك َر�ُصوَل �هللَّ لَبَّْيَك َر�ُصوَل �هللَّ
ُ َوَر�ُصولُُه �أَْعَلُم! َقاَل:  ِ َعَلى ِعَباِدِه؟ ُقْلُت: �هللَّ َو�َصْعَدْيَك، َقاَل: َهْل تَْدِري َما َحقُّ �هللَّ
ِ َعَلى ِعَباِدِه �أَْن يَْعُبُدوُه َوَل يُ�ْصِرُكو� ِبِه �َصْيًئا، ثُمَّ �َصاَر �َصاَعًة ُثمَّ َقاَل: يَا ُمَعاُذ  َحقُّ �هللَّ
 ِ ِ َو�َصْعَدْيَك، َفَقاَل: َهْل تَْدِري َما َحقُّ �ْلِعَباِد َعَلى �هللَّ �ْبَن َجَبٍل ُقْلُت: لَبَّْيَك َر�ُصوَل �هللَّ

بَُهْم«)1(. ِ �أَْن َل يَُعذِّ ُ َوَر�ُصولُُه �أَْعَلُم! َقاَل: َحقُّ �ْلِعَباِد َعَلى �هللَّ �إَِذ� َفَعُلوُه؟ ُقْلُت: �هللَّ
�ملطلب �خلام�س: �لعتماد على تر�سيح �لو�لدين و�لأقارب: 

�إذ ل يخفى ما لالأ�صرة من دور ر�ئد يف �كت�صاف مو�هب �أبنائها؛ نظر� للعالقة 
ولدتهم،  منذ  وب�صرها  �صمعها  حتت  يكونون  حيث  بهم،  تربطها  �لتي  �حلميمة 
ويتقلبون يف �أح�صانها يف جميع �أطو�رهم، ومن �ل�صهل عليها �أن تلم�ض مو�طن 
�لتميز ومظاهر �لتفوق يف �صلوكهم؛ لذلك �أجاز ر�صول �هلل  �ملوهوبني �لذين 
زكاهم �أفر�د من �أ�صرهم، و�صملهم برعايته ومتابعته فكان لهم �صاأن يف حياة �لأمة، 
�أهله  �لذي ر�صحه  ثابت  بن  �لعامة. ومن هوؤلء زيد  نه�صتها  و�إ�صهام و��صح يف 
لَّى  للنبي �لكرمي وزّكوه عنده. يقول زيد بن ثابت ر�صي �هلل عنه: »مَلَّا َقِدَم �لنَِّبيُّ �صَ
ِبي،  َفاأُْعِجَب  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  �إِىَل  ِبي  ُذِهَب  �مْلَِديَنَة:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ
َع َع�ْصَرَة  ُ َعَلْيَك ِب�صْ اِر َمَعُه مِمَّا �أَْنَزَل �هللَّ ِ َهَذ� ُغاَلٌم ِمْن بَِني �لنَّجَّ َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ِكَتاَب  يِل  ْم  تََعلَّ َزْيُد  يَا  َوَقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيَّ  َذِلَك  َفاأَْعَجَب  �ُصوَرًة، 
ِبي  ْت  َمرَّ َما  ِكَتابَُهْم  ْمُت  َفَتَعلَّ َزْيٌد:  َقاَل  ِكَتاِبي،  َعَلى  يَُهوَد  �آَمُن  َما   ِ َو�هللَّ َفاإِينِّ  يَُهوَد 
ِجيُب َعْنُه  لَُه ُكُتَبُهْم �إَِذ� َكَتُبو� �إِلَْيِه، َو�أُ َخْم�َض َع�ْصَرَة لَْيَلًة َحتَّى َحَذْقُتُه، َوُكْنُت �أَْقَر�أُ 

�صحيح �لبخاري، كتاب �للبا�ض، باب �إرد�ف �لرجل خلف، رقم 5510.  -1
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�إَِذ� َكَتَب«)1(.
ومنهم �أي�صا �أن�ض بن مالك �لذي دفعه �أهله �إىل ر�صول �هلل  بعد �أن �متدحو� 
فطنته وكيا�صته، ف�صحب ر�صول �هلل �صنني عديدة، و�قتب�ض من �أنو�ره ما �صاء له 
�هلل �أن يقتب�ض، و�أ�صبح مرجعا للم�صلمني يف دينهم ويف �صنة نبيهم، با وعى من 
�لأحاديث و�لوقائع و�لأحد�ث، ونال بركة دعاء ر�صول �هلل له بكرثة �ملال و�لولد 
�أو تاطل. َعْن  ملا ر�أى فيه من ح�صن �خللق و�لتاأدب و�لقيام بو�جباته دون ك�صل 
لَُه  لَْي�َض  �مْلَِديَنَة  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  »َقِدَم  َقاَل:  َعْنُه   ُ �هللَّ َي  َر�صِ �أَنَ�ٍض 
َم َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َخاِدٌم َفاأََخَذ �أَبُو َطْلَحَة ِبيَِدي َفاْنَطَلَق ِبي �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ
ِر َما  َفِر َو�حْلَ�صَ ِ �إِنَّ �أَنَ�ًصا ُغاَلٌم َكيِّ�ٌض َفْليَْخُدْمَك، َقاَل: َفَخَدْمُتُه يِف �ل�صَّ يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َنْع َهَذ�  َنْعُه ِلَ َلْ تَ�صْ َنْعَت َهَذ� َهَكَذ�، َوَل ِل�َصْيٍء َلْ �أَ�صْ َنْعُتُه ِلَ �صَ َقاَل يِل ِل�َصْيٍء �صَ

َهَكَذ�«)2(. 
�ملبحث �ل�ساد�س: تطوير �ملو�هب وتنمية �ملهار�ت يف �ل�سنة �لنبوية

ملن  حتتاج  �صعيفة  طرية  غ�صة  �لأر�ض،  من  تخرج  �لتي  كالنبتة  �ملوهبة  �إن 
يرعاها ويهتم بها، ويوفر لها �لبيئة �ملنا�صبة �لتي ت�صاعدها على �لنمو و�لتطور، حتى 
ت�صتوي على �صوقها وتطرح ثمارها �ليانعة و�إنتاجها �لوفري. لذلك كان �ملوهوبون 
جو�نبهم،  بني  يحملونها  �لتي  �لفطرية  �مللكات  هذه  يقدر  من  �إىل  ما�صة  بحاجة 
�ل�صياع  من  حتفظها  �لتي  �ملالئمة  بالظروف  ويحيطونها  باهتمامهم  في�صملونها 
و�لذبول. وقد �نتهج �لنبي  عدة �أ�صاليب لتطوير �ملو�هب وتنميتها، و�لهتمام 

باملهار�ت و�لدعوة �إىل �صقلها وتزويدها باخلرب�ت.
م�صند �أحمد، رقم 30632، �صنن �لرتمذي، كتاب �ل�صتئذ�ن و�لآد�ب، باب ما جاء يف تعليم �ل�صريانية،   -1
رقم 2639، �صنن �أبي د�ود، كتاب �لعلم، باب رو�ية حديث �أهل �لكتاب، رقم 3160، �صححه �لألباين 

يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، ج 1، �ض 364. 
رقم  له،  �صالحا  كان  �إذ�  و�حل�صر  �ل�صفر  يف  �ليتيم  ��صتخد�م  باب  �لو�صايا،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -2
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�لذي  �ملكان  يف  ووظفها  �أ�صحابه،  مو�هب    �هلل  ر�صول  �كت�صف  وكما 
ينا�صبها ويخدم �لدعوة و�ملجتمع، �هتم يف �لوقت ذ�ته باملحافظة عليها وتطويرها 
وتنميتها، وتوفري �لدو�فع �لنف�صية �لتي حتفز �أ�صحابها �إىل بذل مزيد من �جلهد، 
ل�صقلها و�لرتقاء بها نحو مزيد من �لإبد�ع و�لتاألق. و�صلك يف �صبيل حتقيق هذه 

�لغاية جملة من �لو�صائل من �أهمها: 
�ملطلب �لأول: �لثناء و�لت�سجيع �ملعنوي: 

ظهور  يف  و�لإ�صرت�تيجي  �ملهم  دوره  له  �لت�صجيع  �أن  يف  �ثنان  يختلف  ل 
حاجة  ي�صبع  لأنه  بعيد�؛  �صاأو�  بها  �صاحبها  وبلوغ  ورقيها  نوها  يف  ثم  �ملوهبة، 
�أ�صا�صية من حاجات �لإن�صان �لنف�صية، وهي �حلاجة �لفطرية �إىل �لتقدير و�لهتمام، 
و�لعرت�ف بلكاته �لتي يح�ض �أنها تّيزه عن باقي �لنا�ض. وللت�صجيع �آثاره �لإيجابية 
�لعميقة، فهو يوفر للموهوب �لد�فع �لذ�تي �لذي يحفزه �إىل �ملزيد من �لتعلق 
بوهبته، ويبعث فيه �لرغبة �لكبرية يف �صقلها وتطويرها، وتنمية مهار�ته، وزيادة 
قدر�ته وكفاء�ته وطاقته �لإنتاجية، وميالأ �أقطار نف�صه بال�صعور بالر�صى �لذي يدفعه 
لأن  مكانة؛  و�أف�صل  م�صتوى  �أعلى  �إىل  للو�صول  طاقاته؛  كل  ��صتنفار  �إىل  بقوة 
�لعتياد عليه  ثم  �إتقانه وتطويره،  �لعمل و�ملبالغة يف  تكر�ر  �لت�صجيع يحفز على 

لي�صبح مدخاًل �إىل �لإبد�ع.
وقد �أثبتت �لدر��صات �لنف�صية �حلديثة �أن �لت�صجيع يفعل يف �لنف�ض �لب�صرية 
لدى  �لنف�صية  �ل�صفات  �أعمق  من  لأن  و�ملو�عظ؛  �لن�صائح  ع�صر�ت  تفعله  ل  ما 
�لإن�صان حر�صه �لد�ئم على �أن يكون مقّدر�ً من قبل �لآخرين، وجتاوبه �ل�صريع مع 
من يظن به خري�ً، ويقدر �صاأنه ويُ�ْصعُره باأهليته لأد�ء �لأعمال على �لوجه �ملطلوب 
�إىل  وحاجته  �لنتماء  �إىل  حاجته  ي�صبع  مما  �ملجتمع،  يف  بكانته  له  ويعرتف  منه، 

حتقيق �لذ�ت. 
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ويف �ل�صنة �لنبوية �ل�صريفة �أمثلة ر�ئعة للت�صجيع �لذي حظي به �ملوهوبون من 
�ل�صحابة �لكر�م. حيث تطالعنا �لأحاديث بالكلمات �لرقر�قة �جلميلة �ملليئة باحلب 
�أ�صحاب   على  بالإجناز، و�لتي كان يوزعها ر�صول �هلل  و�لتقدير، و�لعرت�ف 
�ملو�هب و�ملهار�ت، وكاأنها �أو�صمة ونيا�صني يعلقها على �صدورهم فتملوؤهم غبطة 
و�صرور�ً، وثقًة وعزماً وحزماً، وقوة �إيجابية، وثباتاً على �حلق و�ملبد�أ، وترفع من 

معنوياتهم فيقبلون على �حلياة وهم يف قمة �ل�صتعد�د للعطاء بال حدود. 
فاأبو عبيدة بن �جلر�ح �أمني �لأمة، قال ر�صول �هلل  لن�صارى جنر�ن: »َلأَْبَعثَنَّ 
َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َحاُب  �أَ�صْ لَُه  َفا�ْصَت�ْصَرَف  �أَِمنٍي،  َحقَّ  �أَِميًنا  َرُجاًل  َمَعُكْم 
َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ ا َقاَم َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ �ِح، َفَلمَّ �أَبَا ُعَبْيَدَة ْبَن �جْلَرَّ َم، َفَقاَل: ُقْم يَا  َو�َصلَّ
ِة«)1(، وعبد �هلل بن م�صعود طوى بني �أ�صلعه �لقر�آن �لكرمي  َم َهَذ� �أَِمنُي َهِذِه �ْلأُمَّ َو�َصلَّ
بن  و�لزبري   ، �لنبي  على  به جربيل  نزل  كما  طرياً  غ�صاً  يرتله �صحيحاً  و�أ�صبح 
�لعو�م حو�ري �لر�صول ل�صجاعته و�إقد�مه، و��صتجابته �ل�صريعة لأو�مر �لنبي يف 
برَْيُ،  �صاعة �لع�صرة و�حلاجة، فقد ندب �لنبي  �لنا�ض يوم �خلندق: »َفاْنَتَدَب �لزُّ
لَّى  �لنَِّبيُّ �صَ َفَقاَل  برَْيُ  �لزُّ َفاْنَتَدَب  �لنَّا�َض  نََدَب  ثُمَّ  برَْيُ،  �لزُّ َفاْنَتَدَب  �لنَّا�َض  نََدَب  ثُمَّ 
�ِم »)2(، ويف فتح  برَْيُ ْبُن �ْلَعوَّ َم: �إِنَّ ِلُكلِّ نَِبيٍّ َحَو�ِريًّا َو�إِنَّ َحَو�ِريَّ �لزُّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �هللَّ
�لباري: »وفيه منقبة للزبري وقوة قلبه و�صحة يقينه«)3(، و�حلو�رّي »�أي خمت�ضٌّ 
ٌل عليهم«)4(، وخالد بن �لوليد �صيف �هلل �مل�صلول، ومعاذ بن  من �أ�صحابي ومف�صَّ
وقدرته  �ل�صرعية،  لالأحكام  �جليد  ل�صتيعابه  و�حلر�م،  باحلالل  �لنا�ض  �أعلم  جبل 
�أهل  �أ�صدق  ذر  و�أبو  �مل�صتجدة،  �لوقائع  على  وتنزيلها  ��صتنباطها  على  �لفذة 
�لأر�ض لهجة و�أكرثهم زهد�، حتى �ُصّبَه يف زهده بعي�صى بن مرمي عليه �ل�صالم، 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب ق�صة �أهل جنر�ن، رقم 4029.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب هل يبعث �لطليعة وحده، رقم 2635.  -2

فتح �لباري، �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين، مج6، �ض 53.  -3
غريب �حلديث، �بن �جلوزي، ج 1، �ض 251.  -4
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وبالل �أندى �ملوؤذنني �صوتا ملا يحمله من في�ض نف�صه �لرقيقة وطباعه �لهادئة، و�أبو 
عبار�ت  �آخر  �إىل  �ل�صالم،  عليه  د�ود  مز�مري  من  مزمار�  �أوتي  �لأ�صعري  مو�صى 
�لت�صجيع و�لثناء �لتي كان يغدقها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم على �ملوهوبني 

و�ملتميزين. 
ع ر�صول �هلل �صدر �بن عبا�ض بعدد كبري من �لأو�صمة �لرفيعة، حني  وقد ر�صّ
يعلمه  و�أن  �لتاأويل،  يعلمه  و�أن  �لدين،  يف  يفقهه  و�أن  �حلكمة  يعلمه  �أن  �هلل  دعا 
تنا�صب  �أنها  �لزمني حينما ر�أى  �أكرب من عمره  باأحاديث عظيمة  �لكتاب، وخ�صه 
قدر�ته وعمره �لعقلي. �إن عبار�ت �لت�صجيع �لثمينة �لتي �صمعها عبد �هلل بن عبا�ض 
من ر�صول �هلل  وفي�ض �حلنان و�لرعاية �أغدقهما عليه، قد �آتت �أكلها يف �لغالم 
�أن  وَعَزم  بدقة،  هدفه  وحدد  �حلياة  يف  طريقه  له  وتبنّي  وعزماً،  ثقة  �متالأ  �لذي 
علم  من  يغرف  فلبث  ظنه،  ح�صن  وعند  �لكرمي  �لنبي  �آمال  م�صتوى  يف  يكون 
�لنبي يف جمال�صه �ملختلفة، حتى �إذ� توفاه �هلل �لتفت �إىل �أ�صحابه من ذوي �ل�صبق 
و�جلهاد و�خلربة و�لعلم، فلزمهم و�حد�ً و�حد�ً ياأخذ عنهم ما فاته وهو ي�صعر �أن 
�أمانة حفظ هذ� �لعلم �لغزير �لذي ي�صح به دين �لأمة �أمانة يف عنقه، يتعني عليه 
قال: »ملا تويف ر�صول �هلل  �بن عبا�ض  بها مهما كلفه ذلك من م�صاق. فعن  �لوفاء 
  صلى �هلل عليه و�صلم قلت لرجل من �لأن�صار: هلمَّ ن�صاأل �أ�صحاب ر�صول �هلل�
فاإنهم �ليوم كثري، فقال: و�عجًبا لك يا �بن عبا�ض، �أترى �لنا�ض يحتاجون �إليك ويف 
�لنا�ض من �أ�صحاب �لنبي  من ترى ؟ فرتك ذلك و�أقبلت على �مل�صاألة، فاإن كان 
ليبلغني �حلديث عن �لرجل فاآتيه وهو قائل، فاأتو�ّصد رد�ئي على بابه، فت�صفي �لريح 
عليَّ �لرت�ب، فيخرج فري�ين فيقول: يا �بن عم ر�صول �هلل �أل �أر�صلَت �إيلَّ فاآتيك؟ 

فاأقول: �أنا �أحق �أن �آتيك فاأ�صاألك«)1(.
و�عرتف لأبي طلحة بتفّوقه يف �لرمي وح�صن �إ�صابته لأهد�فه حينما �حتمى 

�صري �أعالم �لنبالء، ج 3، �ض 343، ر�جع �أي�صا، ف�صائل �ل�صحابة، �ض 977.  -1
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ْبِن  �أَنَ�ِض  َعْن  برت�صه يوم �أحد، و�صار يتتبع مو�صع �صهامه �لتي ل تخطئ مرماها. 
َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ �لنَِّبيِّ �صَ َمَع  �ُض  يََترَتَّ َطْلَحَة  �أَبُو  َقاَل: »َكاَن  َعْنُه   ُ َي �هللَّ َماِلٍك َر�صِ
 ُ لَّى �هللَّ َف �لنَِّبيُّ �صَ تَ�َصرَّ �إَِذ� َرَمى  َفَكاَن  ْمِي  �أَبُو َطْلَحَة َح�َصَن �لرَّ �ٍض َو�ِحٍد َوَكاَن  ِبرُتْ

ِع نَْبِلِه«)1(.  َم َفيَْنُظُر �إِىَل َمْو�صِ َعَلْيِه َو�َصلَّ
باأجماد  �لرماية، وذّكرهما  يتباريان يف  �إعجابه وت�صجيعه لفريقني كانا  و�أبدى 
�أبيهما �لذي ��صتهر بالرماية وحاز ق�صب �ل�صبق فيها، ليبعث فيهم �حلما�ض وي�صعل 
لَّى  نار �ملناف�صة بينهم، ليخرج كل و�حد �أف�صل ما عنده من مهار�ت: »َمرَّ �لنَِّبيُّ �صَ
َم: �ْرُمو�  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُلوَن َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ َم َعَلى نََفٍر ِمْن �أَ�ْصَلَم يَْنَت�صِ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �هللَّ
بَاُكْم َكاَن َر�ِمًيا �ْرُمو� َو�أَنَا َمَع بَِني ُفاَلٍن.َقاَل َفاأَْم�َصَك �أََحُد �ْلَفِريَقنْيِ  بَِني �إِ�ْصَماِعيَل َفاإِنَّ �أَ
َم: َما لَُكْم َل تَْرُموَن ؟ َقالُو� َكْيَف نَْرِمي  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِباأَْيِديِهْم َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

َم: �ْرُمو� َفاأَنَا َمَعُكْم ُكلُِّكْم«)2(. ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َو�أَْنَت َمَعُهْم َقاَل �لنَِّبيُّ �صَ
وكان ي�صجع �ملبادرة ويثني على �صاحبها، ويثمن جمهوده كاأ�صلوب فّعال 
�لأفكار  نفي�ض  من  به  تزخر  ما  �إخر�ج  على  وحثها  �لعقول  كمائن  ��صتثارة  يف 
ِ َمْن �أَ�ْصَعُد �لنَّا�ِض  ُ َعْنُه �أَنَُّه َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َي �هللَّ و�لآر�ء: »َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ
ْن َل يَ�ْصاأَلَِني َعْن َهَذ� �حْلَِديِث  ِب�َصَفاَعِتَك يَْوَم �ْلِقيَاَمِة ؟ َفَقاَل: لََقْد َظَنْنُت يَا �أَبَا ُهَرْيَرَة �أَ
�أَ�ْصَعُد �لنَّا�ِض ِب�َصَفاَعِتي يَْوَم  َك َعَلى �حْلَِديِث،  ُل ِمْنَك، مِلَا َر�أَْيُت ِمْن ِحْر�صِ �أََحٌد �أَوَّ

ا ِمْن ِقَبِل نَْف�ِصِه«)3(.  ُ َخاِل�صً �ْلِقيَاَمِة َمْن َقاَل َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ
وحينما بادر حذيفة بن �ليمان بال�صوؤ�ل عن �ل�صر �لذي ياأتي بعد �خلري �لذي 
جاء به ر�صول �هلل، وجد ��صتجابة طيبة من �لنبي �لكرمي �لذي بذل له علمه و�صايره 
للتفكري  دفعته  �لتي  و�لفطنة،  �ملبادرة  له على ح�صن  ت�صجيعاً  �ملتتالية،  �أ�صئلته  مع 

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �ملجن ومن يرت�ض برت�ض �صاحبه، رقم 2687.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �لتحري�ض على �لرمي، رقم 2684.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب �صفة �جلنة و�لنار، رقم 6085.  -3



73

يف هذ� �لأمر �لذي غاب عن كثريين من �أ�صحابه: »عن �أَبُي �إِْدِري�َض �خْلَْوَليِنُّ �أَنَُّه 
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم  لَّى �هللَّ ِ �صَ �َصِمَع ُحَذْيَفَة ْبَن �ْليََماِن يَُقوُل: َكاَن �لنَّا�ُض يَ�ْصاأَلُوَن َر�ُصوَل �هللَّ
ِ �إِنَّا ُكنَّا يِف  اَفَة �أَْن يُْدِرَكِني َفُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هللَّ رِّ خَمَ رْيِ َوُكْنُت �أَ�ْصاأَلُُه َعْن �ل�صَّ َعْن �خْلَ
؟ َقاَل نََعْم ُقْلُت َوَهْل  رْيِ ِمْن �َصرٍّ ، َفَهْل بَْعَد َهَذ� �خْلَ رْيِ ُ ِبَهَذ� �خْلَ َجاِهِليٍَّة َو�َصرٍّ َفَجاَءنَا �هللَّ
؟ َقاَل نََعْم َوِفيِه َدَخٌن ُقْلُت َوَما َدَخُنُه َقاَل َقْوٌم يَْهُدوَن ِبَغرْيِ  رِّ ِمْن َخرْيٍ بَْعَد َذِلَك �ل�صَّ
رْيِ ِمْن �َصرٍّ َقاَل نََعْم ُدَعاٌة �إِىَل �أَْبَو�ِب  َهْدِيي تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر ُقْلُت َفَهْل بَْعَد َذِلَك �خْلَ
ْفُهْم لََنا َفَقاَل ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا  ِ �صِ َجَهنََّم َمْن �أََجابَُهْم �إِلَْيَها َقَذُفوُه ِفيَها ُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هللَّ
�مْلُ�ْصِلِمنَي  َجَماَعَة  تَْلَزُم  َقاَل  َذِلَك  ْدَرَكِني  �أَ �إِْن  تَاأُْمُريِن  َفَما  ُقْلُت  ِباأَْل�ِصَنِتَنا  ُموَن  َويََتَكلَّ
َها، َولَْو  َو�إَِماَمُهْم، ُقْلُت َفاإِْن َلْ يَُكْن لَُهْم َجَماَعٌة َوَل �إَِماٌم َقاَل َفاْعَتِزْل ِتْلَك �ْلِفَرَق ُكلَّ
ِل �َصَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك �مْلَْوُت َو�أَْنَت َعَلى َذِلَك »)1(. وقد �أهلته فطنته  �أَْن تََع�ضَّ ِباأَ�صْ
�أمني  ليكون    �هلل  ��صطفاه ر�صول  �لفنت، كما  لأحاديث  ي�صبح ر�وياً  هذه لأن 

�صره ويحتفظ باأ�صماء �ملنافقني. 
�لثو�ب  من  بكثري  �أف�صل  �ملعنوي  �لثو�ب  �أن  و�لرتبية  �لنف�ض  علماء  ويرى 
�ملادي؛ لأنه يكّون وجد�ن �لإن�صان، ويبني �صمريه، ويهّذب م�صاعره، ويقّوي ثقته 
بنف�صه، وي�صعره �أنه حت�ّصن يف عمله و�أنه لديه �لطاقة �لكافية �لقادرة على �لإتقان 

و�لنجاح.
�ملطلب �لثاين: �ملكافاأة �ملادية: 

ق�صة  يف  كما  و�ملكافاأة  �لت�صجيع  بني  يجمع  ما  كثري�ً    �هلل  ر�صول  وكان 
�ل�صحابي �صلمة بن �لأكوع، �لذي كان له دور ممّيز جد�ً يف غزوة ذي قرد. حيث 
��صتغل موهبته يف �لعدو و�لتي ل يكن يغلبه فيها �أحد يف تتبع �مل�صركني �لذين 
��صتولو� على �إبل �مل�صلمني، وظل يطاردهم بال�صهام تارة وباحلجارة تارة �أخرى، 
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وير�وغهم، ويعطل م�صريهم، حتى حلق بهم ر�صول �هلل  مع كوكبة من �لفر�صان 
هروبهم،  قبل  خلفوها  �لتي  �لغنائم  منهم  و�أخذو�  �صرقو�،  ما  منهم  و��صتنفذو� 
َم: َكاَن َخرْيَ ُفْر�َصاِنَنا  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َبْحَنا َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ا �أَ�صْ يقول �صلمة: »َفَلمَّ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ الَِتَنا �َصَلَمُة َقاَل ُثمَّ �أَْعَطايِن َر�ُصوُل �هللَّ �ْليَْوَم �أَبُو َقَتاَدَة َوَخرْيَ َرجَّ
 ِ �ِجِل، َفَجَمَعُهَما يِل َجِميًعا، ثُمَّ �أَْرَدَفِني َر�ُصوُل �هللَّ : �َصْهَم �ْلَفاِر�ِض َو�َصْهَم �لرَّ �َصْهَمنْيِ
َباِء َر�ِجِعنَي �إِىَل �مْلَِديَنِة«)1(، و�أبو قتادة هو  َم َوَر�َءُه َعَلى �ْلَع�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صَ
�أول فار�ض و�صل قبل �ملجموعة وت�صدى وحده للم�صركني فكافاأه ر�صول �هلل بهذه 
�لكلمة �لطيبة، وكافاأ �صلمة على ح�صن �صنيعه باأن �متدحه �أمام �جلميع، ثم �أعطاه 
�صهمني من �لغنائم، ثم �أردفه خلفه على ر�حلته طو�ل �مل�صافة �لتي تف�صلهم عن 
�ملدينة، ويف هذ� در�ض بليغ من �لقائد �لذي يعرف للنا�ض �أقد�رهم ويثيبهم على 
قدر ما بذلو� من �جلهد، وما �أبدو� من �لن�صاط و�ملبادر�ت حتى تظل �صعلة �لعمل 

�ل�صالح �لنافع متوقدة يف نفو�صهم، بل �إنها تزد�د م�صاًء مع كل �عرت�ف تناله. 
حافز�  لتكون  و�لفرو�صية  �لرمي  م�صابقات  يف  �ملالية  �جلو�ئز  ر�صد  و�أجاز 
للمت�صابقني لإظهار �أف�صل ما عندهم و�لتناف�ض يف �لتدريب و�لتمرين لبلوغ �أق�صى 
�ملهار�ت، ولتكون فر�صة ثمينة لربوز �ملو�هب وتاألق �ملتفوقني. فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َعْن 
ٍل �أَْو ُخفٍّ �أَْو َحاِفر«)2(. ويرى  َم َقاَل: »َل �َصَبَق �إِلَّ يِف نَ�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لنَِّبيِّ �صَ
�أخرى  �ملكافاآت جمالت  ت�صمل  �أن  �ل�صريف يحتمل  �أن �حلديث  �لد�ر�صني  بع�ض 
ت�صرتك مع �لرمي و�لفرو�صية يف �لنفع و�مل�صلحة:« ول تقت�صر �ملكافاآت على هذه 
�لأنو�ع ولكن يحتمل �أن ير�د به �أن �أحق ما بذل فيه �ل�صبق هذه �لثالثة لكمال نفعها 

وعموم م�صلحتها«)3(.
�صحيح م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة ذي قرد وغريها، رقم 3372.   -1
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�ملطلب �لثالث: قبول �مل�سورة: 
�أ�صحابه و�إ�صر�كهم  ��صت�صارة   يف كثري من مو�قفه على  د�أب ر�صول �هلل 
نظرهم،  وجهات  عن  و�لك�صف  �آر�ئهم  �إبد�ء  على  وحثهم  �لقر�ر،  �صنع  يف 
وحتفيزهم لطرح �أكرب عدد من �حللول �ملقرتحة، فاإذ� وجد فيها ما يحقق �مل�صلحة 
للمو�هب  ت�صجيع  �لأ�صلوب  هذ�  ويف  خري�ً،  �صاحبه  على  و�أثنى  تبناه  �ملرجوة 
وحتفيز لأ�صحاب �ملبادر�ت، ودفع قوّي للمتمّيزين كي يربهنو� عن قدر�تهم يف 
�قرت�ح �حللول ومعاجلة �لأزمات. َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: »َما َر�أَْيُت �أََحًد� �أَْكرَثَ َم�ُصوَرًة 
َم«)1(، وفيه توجيه للقادة و�ملربني بعدم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َحاِبِه ِمْن َر�ُصوِل �هللَّ ِلأَ�صْ
�ملعنيني  لكل  �لفر�صة  و�إتاحة  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  و�ل�صتبد�د  بالر�أي،  �لنفر�د 
بطرح وجهات نظرهم �لتي قد تكون ملحت ز�وية من زو�يا �ملو�صوع ل ينتبه �إليها 

�لآخرون.
ويح�صرنا يف هذ� �ملقام ما ح�صل يف غزوة بدر حينما بادر �حلباب بن �ملنذر 
باقرت�ح تغيري موقع �جلي�ض �إىل موقع �أقوى و�أكرث �إ�صرت�تيجية، فتبّنى �لنبي �لكرمي 
�لقرت�ح ونفذه، ليعّلم �مل�صلمني ثقافة �لأخذ بالأ�صباب و�جلمع بني �لإميان �ل�صادق 
وح�صن �لتوكل، وبني در��صة �مليد�ن در��صة جيدة للح�صول على �أف�صل �لنتائج 
�ملو�هب  �ل�صديدة و�ل�صتفادة من كل  �لآر�ء  �إىل �حرت�م  و�أ�صمنها، ولري�صدهم 
و�خلرب�ت �لتي يزخر بها �ملجتمع مهما كانت منزلة �أ�صحابها. يقول �بن حبان: »ثمَّ 
 ، َم ِبامْلُ�ْصِلمني َوَقاَل لَُهم : �ِصرُيو� على برَكة �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َرحل َر�ُصول �هللَّ
اِرع �ْلَقْوم، ثمَّ م�صى يَُبادر  ، َفَكاأَينِّ �أنظر �إِىَل م�صَ اِئَفَتنْيِ َفاإِنَُّه قد َوَعَدين �إِْحَدى �لطَّ
ُقرْي�ًصا �إِىَل �ملَاء �إِذ� َجاَء �أدنى من َماء بدر نزل به، َفَقاَل حباب ْبن �مْلُْنذر ْبن �جلموح 
ْيت َهَذ� �مْلنزل �أمنزل �أنزلكه �هللَّ لَْي�َض لنا �أَن نتقدمه  �أحد بني �َصلَمة: يَا َر�ُصول �هللَّ �أََر�أَ
�أْي َو�حْلَرب و�ملكيدة؟ َقاَل: بل ُهَو �حْلَْرب و�لر�أي و�ملكيد،  ولنتاأخر َعنُه �أم ُهَو �لرَّ
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َقاَل : َفاإِن َهَذ� لَْي�َض بنزل، فانه�ض َحتَّى ناأتي �أدنى قليب �ْلَقْوم فنزله، ثمَّ نغور َما 
َفَقاَل  ي�صربون،  َوَل  فن�صرب  نَُقاِتل  ثمَّ  فنمالأه،  نَْبِني حو�صا  ثمَّ  �ْلقلب،  �صو�ُه من 

�أِْي«)1(. َم: قد �أَ�صرت ِبالرَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ

كما قبل م�صورة �صلمان �لفار�صي يف غزوة �خلندق، قال �بن حجر: »وكان 
قال  قال:  مع�صر  �أبو  منهم  �ملغازي  �أ�صحاب  ذكر  فيما  �صلمان  بذلك  �أ�صار  �لذي 
 بحفر  �لنبي  فاأمر  �إذ� حو�صرنا خندقنا علينا،  بفار�ض  �إنا كنا   : للنبي  �صلمان 

�خلندق حول �ملدينة، وعمل فيه بنف�صه ترغيبا للم�صلمني«)2(.

ويف يوم �حلديبية وبعد �أن كتب �لنبي معاهدة �ل�صلح بينه وبني �مل�صركني، 
وقبل ب�صروطهم، �أمر �أ�صحابه بحلق روؤو�صهم ونحر هديهم، فلم ي�صتجب له �أحد 
لكرثة ما �متالأت قلوبهم غيظاً وحزناً على �صروط �ملعاهدة، فدخل �لنبي �لكرمي 
على �أم �ملوؤمنني �أم �صلمة، ي�صكو لها �صلوك �أ�صحابه وهو م�صفق �أن ينالهم عقاب 
به  فعمل  �مل�صكلة،  حل  �لذي  �ل�صائب  بالر�أي  عليه  فاأ�صارت  نبيه،  لع�صيانهم  �هلل 
يَِّة �ْلِكَتاِب، َقاَل َر�ُصوُل  ا َفَرَغ ِمْن َق�صِ �إقر�ر� لر�أيها وتقدير� مل�صورتها �حلكيمة: »َفَلمَّ
َقاَم  َما   ِ َفَو�هللَّ َقاَل  �ْحِلُقو�،  ثُمَّ  َفاْنَحُرو�  َحاِبِه: ُقوُمو�  ِلأَ�صْ َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ
�أُمِّ  َعَلى  َدَخَل  �أََحٌد  ِمْنُهْم  يَُقْم  َلْ  ا  َفَلمَّ �ٍت،  َمرَّ ثاََلَث  َذِلَك  َقاَل  َحتَّى  َرُجٌل،  ِمْنُهْم 
بُّ َذِلَك؟ �ْخُرْج  ِ �أَحُتِ �َصَلَمَة َفَذَكَر لََها َما لَِقَي ِمْن �لنَّا�ِض، َفَقالَْت �أُمُّ �َصَلَمَة: يَا نَِبيَّ �هللَّ
ُثمَّ َل تَُكلِّْم �أََحًد� ِمْنُهْم َكِلَمًة َحتَّى تَْنَحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحاِلَقَك َفيَْحِلَقَك، َفَخَرَج َفَلْم 
َر�أَْو� َذِلَك  ا  َفَلمَّ بُْدنَُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه،  َفَعَل َذِلَك، نََحَر  ِمْنُهْم َحتَّى  �أََحًد�  يَُكلِّْم 

�لثقات، �بن حبان، ج1، �ض 161، �مل�صتدرك على �ل�صحيحني، �حلاكم �لني�صابوري، ف�صائل �حلباب   -1
�بن �ملنذر، ج3، �ض 26 27، رو�ه �بن ه�صام عن �بن �إ�صحاق يف �ل�صرية �لنبوية، ج2، �ض 366، وقال 
�لألباين يف تخريج فقه �ل�صرية للغز�يل، وهذ� �صند �صعيف جلهالة �لو��صطة بني �بن �إ�صحاق و�لرجال من 

بني �صلمة وقد و�صله �حلاكم يف م�صتدركه.
فتح �لباري، �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين، مج 7، �ض 393.  -2
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ا«)1(. ا َغمًّ ُهْم يَْقُتُل بَْع�صً ا، َحتَّى َكاَد بَْع�صُ ُهْم يَْحِلُق بَْع�صً َقاُمو� َفَنَحُرو�، َوَجَعَل بَْع�صُ
�لتي  �ملتميزة  �مل�صورة  وقبول  �ل�صحابة  ��صت�صارة  �أن  على  دليل  هذ�  ويف 
ت�صدر عن �ملوهوبني و�أ�صحاب �خلربة منهم، كان ديدن ر�صول �هلل و�إحدى �أهم 

�أ�صاليبه يف تنمية �ملو�هب و�ملهار�ت وتطويرها. 
�ملطلب �لر�بع: �لدعاء: 

يدركون  �لكر�م  �ل�صحابة  كان  �إذ  �لعايل.  �ملعنوي  �لت�صجيع  من  نوع  وهو 
دعاوؤه  كان  لذلك  �لإن�صان؛  حياة  يف  �لكبري  و�أثره  �لنبوي  �لدعاء  قيمة  بعمق 
يثري  �لذي  �لقوّي  تعلوها جائزة، و�ملحّفز  �لتي ل  �لكربى  �جلائزة  بثابة  لأحدهم 
�أجنع �ل�صبل و�أكرثها نفعا لالرتقاء  فيهم �لرغبة يف �ل�صعي نحو �لأف�صل، وحتّري 
�إىل م�صتوى ذلك �لدعاء، و�ل�صمّو �إىل �ملرتبة �لتي ��صت�صرفها لهم ر�صول �هلل. وقد 
و�ملهار�ت،  �ملو�هب  �أ�صحاب  من  �ل�صحابة  من  كثري�  بدعائه  �لكرمي  �لنبي  خ�ض 
فكان ذلك من �أ�صباب فخرهم، ومن دو�فع �زدياد �جتهادهم يف طلب �ل�صاحلات 

و�مل�صارعة �إليها، كلٌّ يف �ملجال �لذي برع فيه.
�حلكمة  ويعلمه  �لدين  يف  �هلل  يفقهه  �أن  عبا�ض  لبن  دعوته  ذلك  �أمثلة  ومن 
�إىل  �بن عبا�ض يبذل من �جلهد ما يفوق طاقته، لي�صل  و�لكتاب و�لتاأويل، فكان 
هذ� �مل�صتوى �لرفيع من �لدعاء. ودعا لأبي هريرة بقوة �لذ�كرة ملا ر�أى فيه من 
رغبته �لكبرية يف �حلفظ، حيث ترك �ل�صعي للرزق وقنع بلقمة ياأكلها مع م�صاكني 
�ملدينة يف �صبيل �أن يظل قريبا من ر�صول �هلل �لذي كافاأه على ذلك باأن دعا له باأن 
يحفظ عليه كل ما ي�صمعه، ف�صار من كبار رو�ة �حلديث ومكرثيهم. قال �أَبُو ُهَرْيَرَة: 
َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ �حْلَِديَث َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ يُْكرِثُ  ُهَرْيَرَة  �أَبَا  �أَنَّ  تَْزُعُموَن  »�إِنَُّكْم 
َم َعَلى ِمْلِء  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ُ �مْلَْوِعُد �إِينِّ ُكْنُت �ْمَر�أً ِم�ْصِكيًنا �أَْلَزُم َر�ُصوَل �هللَّ َو�هللَّ

�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صروط، باب �ل�صروط يف �جلهاد و�مل�صاحلة مع �أهل �حلرب، رقم 2529.  -1
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اُر يَ�ْصَغُلُهْم �ْلِقيَاُم  ْن�صَ ْفُق ِباْلأَ�ْصَو�ِق، َوَكانَْت �ْلأَ بَْطِني َوَكاَن �مْلَُهاِجُروَن يَ�ْصَغُلُهْم �ل�صَّ
َم َذ�َت يَْوٍم َوَقاَل َمْن  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَْمَو�ِلِهْم، َف�َصِهْدُت ِمْن َر�ُصوِل �هللَّ َعَلى 
َفَب�َصْطُت  ِمنِّي  �َصِمَعُه  �َصْيًئا  يَْن�َصى  َفَلْن  ُه  يَْقِب�صْ ُثمَّ  َمَقالَِتي  َي  �أَْق�صِ َحتَّى  ِرَد�َءُه  يَْب�ُصْط 

بُْرَدًة َكانَْت َعَليَّ فو �لذي بََعثَُه ِباحْلَقِّ َما نَ�ِصيُت �َصْيًئا �َصِمْعُتُه ِمْنُه«)1(.

�أي�صا دعوته لعامر بن �لأكوع باأن ي�صمله �هلل برحمته فكان ذلك وعد�  ومنها 
ر�ئعة  �صعرية  لأبيات  و�إن�صاده  بالإبل،  �حلد�ء  يف  �إبد�عه  ب�صبب  باجلنة  له  �صادقا 
تنا�صب �ملقام وتبعث يف نفو�ض �جلنود �لذ�هبني لغزوة خيرب في�صا�ض من م�صاعر 
�لنَِّبيِّ  َمَع  َقاَل: »َخَرْجَنا  َعْنُه   ُ َي �هللَّ �ْلأَْكَوِع َر�صِ ْبِن  �َصَلَمَة  َعْن  �حلما�صة و�لندفاع. 
�أََل  َم �إِىَل َخْيرَبَ َف�ِصْرنَا لَْياًل َفَقاَل َرُجٌل ِمْن �ْلَقْوِم ِلَعاِمٍر يَا َعاِمُر  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ �صَ
ُهمَّ لَْوَل  تُ�ْصِمُعَنا ِمْن ُهَنْيَهاِتَك َوَكاَن َعاِمٌر َرُجاًل �َصاِعًر� َفَنَزَل يَْحُدو ِباْلَقْوِم يَُقوُل �للَّ
�إِْن  �ْلأَْقَد�َم  َوثَبِّْت  �أَْبَقْيَنا  َما  لََك  ِفَد�ًء  َفاْغِفْر  ْيَنا  لَّ ْقَنا َوَل �صَ دَّ تَ�صَ َوَل  �ْهَتَدْيَنا  َما  �أَْنَت 
لُو� َعَلْيَنا َفَقاَل َر�ُصوُل  يَاِح َعوَّ يَح ِبَنا �أَبَْيَنا َوِبال�صِّ َلَقْيَنا َو�أَْلِقنَيْ �َصِكيَنًة َعَلْيَنا �إِنَّا �إَِذ� �صِ
ُ َقاَل  اِئُق َقالُـو� َعاِمُر ْبُن �ْلأَْكَوِع َقاَل يَْرَحُمُه �هللَّ َم َمْن َهَذ� �ل�صَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ

ِ لَْوَل �أَْمَتْعَتَنا ِبِه«)2(. َرُجٌل ِمْن �ْلَقْوِم َوَجَبْت يَا نَِبيَّ �هللَّ

ومنها دعوته لأبي قتادة بحفظ �هلل حينما خالف �صائر �لنا�ض �لذين جدو� يف 
�ل�صري لّلحاق باملكان �لذي حدده لهم ر�صول �هلل لاللتقاء عنده، و�آثر هو �أن ي�صري 
جنب �لنبي �لكرمي لعله يق�صي له حاجة، فكان ذلك مدعاة ملنعه من �ل�صقوط عن 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ِ �صَ بُو َقَتاَدَة َفَبْيَنَما َر�ُصوُل �هللَّ ر�حلته بعد �أن غلبه �لنعا�ض عليها: »َقاَل �أَ
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ِ �صَ ْيُل َو�أَنَا �إِىَل َجْنِبِه، َقاَل َفَنَع�َض َر�ُصوُل �هللَّ َم يَ�ِصرُي َحتَّى �ْبَهارَّ �للَّ َو�َصلَّ
َم َفَماَل َعْن َر�ِحَلِتِه َفاأَتَْيُتُه َفَدَعْمُتُه ِمْن َغرْيِ �أَْن �أُوِقَظُه َحتَّى �ْعَتَدَل َعَلى َر�ِحَلِتِه،  َو�َصلَّ

�لنبي كانت  �أحكام  �إن  قال  باب �حلجة على من  بالكتاب و�ل�صنة،  �لبخاري، كتاب �لعت�صام  �صحيح   -1
ظاهرة، رقم 6807 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة خيرب، رقم 3875  -2
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ْيُل َماَل َعْن َر�ِحَلِتِه َقاَل َفَدَعْمُتُه ِمْن َغرْيِ �أَْن �أُوِقَظُه َحتَّى  َر �للَّ َقاَل ُثمَّ �َصاَر َحتَّى تََهوَّ
َحِر َماَل َمْيَلًة ِهَي �أَ�َصدُّ  �ْعَتَدَل َعَلى َر�ِحَلِتِه، َقاَل ُثمَّ �َصاَر َحتَّى �إَِذ� َكاَن ِمْن �آِخِر �ل�صَّ
ِمْن �مْلَْيَلَتنْيِ �ْلأُولَينَْيِ َحتَّى َكاَد يَْنَجِفُل َفاأَتَْيُتُه َفَدَعْمُتُه، َفَرَفَع َر�أْ�َصُه َفَقاَل َمْن َهَذ� ُقْلُت 
ْيَلِة َقاَل  �أَبُو َقَتاَدَة َقاَل َمَتى َكاَن َهَذ� َم�ِصرَيَك ِمنِّي ُقْلُت َما َز�َل َهَذ� َم�ِصرِيي ُمْنُذ �للَّ

ُ ِبَا َحِفْظَت ِبِه نَِبيَُّه«)1(. َحِفَظَك �هللَّ
�إن هذه �لدعو�ت �لتي كان يخ�ض بها ر�صول �هلل  كل من �أبدع يف جمال 
�أجنز  �أو  نبيل،  هدف  لتحقيق  نف�صه  من  بد�فع  ببادرة  قام  �أو  �حلياة  جمالت  من 
عمال متميز� تدل على �إدر�كه عليه �ل�صالة و�ل�صالم لقيمة �لتحفيز ودوره �لكبري 
يف تنمية �ملو�هب و�ملهار�ت، نظر� لرتباطه بحاجة �لإن�صان �حليوية �إىل �أن ي�صعر 
بينهم، ويح�صو� بكانته �ملتميزة يف �ملجموع،  بقيمته  �أفر�د جمتمعه  �لآخرون من 

وهذ� من �أكرث �لدو�فع لالإبد�ع و�لبتكار. 

�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاجد ومو��صع �ل�صالة، باب ق�صاء �ل�صالة �لفائتة و��صتحباب تعجيل ق�صائها،   -1
رقم 1099.
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اخلامتة ونتائج البحث

�لعتبار  �إعادة  �لأهمية يف  بالغة  درو�صاً  تعطينا  �لتي  �لنبوية  �لرثوة  هذه  �إن 
لالإن�صان، تنبهنا يف �لوقت ذ�ته �إىل �أمر��صنا �لد�خلية، ومو�طن �خللل و�لق�صور 
�لتي نعاين من تبعاتها ب�صبب �أخطائنا �لكثرية يف �لتعامل مع �لنف�ض �لب�صرية، وحتيلنا 
�إىل ما ي�صيع يف جمتمعاتنا من �صلوكات مدمرة تك�صر �أ�صحاب �ملو�هب وحتطم 
�أحالمهم، وتئد كفاء�تهم، وتبخ�صها حقها، وتق�صي على �لرغبة �لدفينة �لتي ت�صكن 
بني جو�نحهم يف خدمة �لأمة با يحتكمون عليه من قدر�ت وموؤهالت، ب�صبب 
�مل�صالح  على  للحفاظ  �لفرد  ولء  �صمان  يف  و�لرغبة  �لت�صلطية،  �لنزعة  طغيان 
�ملهولة  �ل�صعبية  �لطاقات  وت�صيع  �لكفاء�ت،  وتُْغَتال  �ملو�هب  فتذبح  �ل�صخ�صية، 
�لتي ت�صنع �ملعجز�ت �إذ� وجدت من يوؤهلها ويدّربها ويوّجهها، ويتيح لها �ملجال 

لكت�صاب خمتلف �ملهار�ت. 
و�ملجامالت  للمحاباة  �أبد�ً  يلجاأ  ل    �لنبي  �أن  �ملطهرة  �ل�صنة  تعلمنا  بينما 
و�لن�صرة  �لإميان  �صبق  يجعل  �ملهمات، ول  وي�صند  �ملهام  يوّزع  وهو  و�لو�صاطة 
وكرب �ل�صن مقايي�ض للتعامل مع متطلبات �لو�قع و�لتز�مات �لدعوة و�لدولة، بل 
كانت �لكفاءُة وحَدها هي �ملعياَر يف ذلك، فقلد �أ�صامة بن زيد وهو فتى يف مقتبل 
بالإمارة، وكلف عمرو بن  �أبو بكر وعمر؛ لأنه خليق  فيه  �إمارة جي�ض كان  �لعمر 
�لعا�ض وخالد بن �لوليد بقيادة �ل�صر�يا وهما ل يز�لن حديثي عهد بالكفر؛ لأن 
موؤهالتهما �لع�صكرية عالية جد�، ول يغفل عن ت�صجيع �حلادي و�لثناء على �لر�مي 
ن�صيبه  �لأول  �لإ�صالمي  �ملجتمع  �إن�صان يف  فنال كل  للمجتهد و�ملبادر،  و�لدعاء 
�لذي ي�صتحقه من �لتقدير، ووجد جماله �حليوي �لذي �أفرغ فيه طاقته بكل حب 
و�إخال�ض، وتاألق �ملوهوبون يف �صمائه فاأبدعو� وتّيزو� حتت ظالل �حلكمة �لنبوية 
د �لأمر لغري �أهله، و�صارع كل فرد �إىل  �لر�ئعة �لتي تقرر �أنه لي�ض من �لأمانة �أن يَُو�صَّ
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�لقيام با و�صعه �جلهد خلدمة جمتمعه ونفعه ببادرة خا�صة منه.
وقد تو�صلنا يف ختام هذ� �لبحث �إىل جملة من �لنتائج �لتي ميكننا �إجمالها 

فيما يلي: 
�أن �لإن�صان باعتباره كائنا مكرماً وخليفة �هلل يف �أر�صه بغ�ض �لنظر عن جن�صه   -1
و�لعناية  و�لحرت�م  �لتقدير  من  حظه  نال  قد  �لجتماعية  طبقته  �أو  لونه  �أو 
�لنبوية �لتي �صملت �لنا�ض جميعا بالرعاية و�لهتمام، ور�ّصخت مبد�أ مركزية 

�لإن�صان يف �لوجود ودوره �ملتمّيز يف �لكون. 
�أن �هتمام �لنبي  باملو�هب و�ملهار�ت كان و��صحاً جد�ً يف �صنته �ملطهرة، �لتي   -2
�أ�صار يف كثري من مو��صعها �إىل �أقد�ر �لرجال ومكانتهم وممّيز�تهم ومو�هبهم 
�إىل  �مل�صلمني  �صائر  ودفع  �ملهار�ت  �أ�صحاب  �صّجع  كما  بها،  �نفردو�  �لتي 
�لجتهاد يف �كت�صابها بهدف تاأهيل جميع �أفر�د �ملجتمع و�لرفع من كفاءتهم. 
3- �أن �هتمامه  باملو�هب و�ملهار�ت كان �صاماًل بحيث غطى جميع �لقطاعات 
�حل�صا�صة يف �ملجتمع و�لدولة: �لدينية و�ل�صيا�صية و�لجتماعية، و�لقت�صادية 
�ملجتمع:  فعاليات  كل  و��صتوعب  وغريها،  و�لأدبية  و�لعلمية،  و�لع�صكرية 

�لرجال و�لن�صاء و�لأطفال. 
�أن من �أكرب �لدلئل على وعيه  بهذ� �جلانب �ملهم من جو�نب �حلياة �لإن�صانية   -4
�أن مو�هب �ل�صحابة �لكر�م �لتي فّجرها ر�صول �هلل ب�صيا�صته �لرتبوية �حلكيمة 
ف�صنعت �ملعجز�ت على خمتلف �لأ�صعدة كانت يف �جلاهلية ر�كدة جامدة 
مهملة ومعّر�صة لل�صياع، ل يكاد يح�ّض �أحد باأثرها، ولول �لإ�صالم �لذي �صنع 
من �أ�صحابها جنوما تتاألق يف �صماء �لتاريخ �لب�صري ملا عرفت لنف�صها �صبيال. 
�أن منهج �لنبي  يف �كت�صاف �ملو�هب وتنمية �ملهار�ت وتطويرها، يتما�صى   -5
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يف كثري من جو�نبه مع �أحدث �لنظريات �لع�صرية �لتي تعالج ق�صايا �لتمّيز 
و�لإبد�ع، و�لبتكار وتنمية �لقدر�ت �لب�صرية يف خمتلف نو�حي �حلياة. ول 
د �خلطى بالوحي �لرباين �لذي يعلم �صاحبه خائنة �لأعني  غرو فقد كان ُم�صدَّ

وما تخفي �ل�صدور: چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ )�مللك، 14(.
�كت�صاب خمتلف  �مل�صلمني على  �صائر  للموهوبني وحّثه    �لنبي  �أن رعاية   -6
�ملهار�ت، قد عاد بالفو�ئد �جلّمة على �ملجتمع �مل�صلم، �لذي �أ�صبح نوذجا 
�لذ�ت  ونكر�ن  �ل�صعاب،  وحتّدي  �لعمل  و�إتقان  و�حليوية،  للن�صاط  حّيا 
�لت�صامن  روح  و�صيوع  �لجتماعية،  عالقاتهم  وتا�صك  �لأفر�د،  وتالحم 
و�لتكافل بينهم، بحيث �إذ� ��صتكى منه ع�صو تد�عى له �صائر �لأع�صاء بال�صهر 

و�حلّمى، وهذ� هو �ل�صبيل �لوحيد لنطالقة ح�صارية ناجحة.
�أن هذه �لآثار �لنبوية �ملباركة معاُل يف طريق �لأمة يتوّجب عليها �أن ت�صتهدي   -7
ر�أ�صها حتى  فيه من  �لغارقة  �لظلمات  بحر  بنورها يف خ�صّم  بها وت�صت�صيء 
�لو�صعية  �لنظم  و�أهدرت  �لبو�صلة  منها  �صاعت  �أن  بعد  قدميها،  �أخم�ض 
�لقدوة  حمّل  هنا  فها  وغثاًء.  هباًء  فاأ�صحى  �لإن�صان  قيمة  عليها  �ملتعاقبة 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ   ومو�صع �لأ�صوة: چ 
ی ی  ی  یچ )�لأحز�ب، 21(.

باملو�هب  �لهتمام  جمال  يف  رهيب  ق�صور  من  تعاين  �لإ�صالمية  �لأمة  �أن   -8
و�كت�صاب �ملهار�ت، وهي يف هذ� �ملجال بعيدة جد� عن �خلطو�ت �لعمالقة 
�أركان تقدمه وت�صريع عمليات  تثبيت  �لتي خطاها �لعرب، و��صتفاد منها يف 
�لق�صية  هذه  باإدر�ج  مطالبة  وهي  كثرية،  �أ�صعاف  �إىل  و�لتنمية  �لتطور 
كافية  رعاية  لت�صمن  �لتعليمية  بر�جمها  وتكييف  �أولوياتها  �صمن  �مل�صريية 

للمو�هب حتى ل ت�صيع �صدى. 
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من هدي �لنبي  يف �سناعة �ملبدعني 
و�كت�ساف �ملتميزين

د. حممد ورداين عبد الرا�ضي
جامعة �لأزهر - م�سر
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»كان �صخ�ض �لنبي ، وكلماتُه، و�أفعالُه، منبعاً لكل تيز 
و�رتقاء، ومما ل�صك فيه �أن �ملع�صوم  طاملا كان يحمل على 
عاتقه هم م�صتقبل هذه �لأمة و�أفر�دها، فال يكاد  يجد طاقًة 
�إل  ر�كدًة،  ثروًة  �أو  هامدًة،  قدرًة  �أو  �صاكنًة،  قوًة  �أو  كامنًة، 
فيبعث  �لقلوب،  على  �لنبوة  مفاتيح  بكلماته  ي�صع    م�صى 
�لهامد،  وير�صل  �لكامن،  ويثري  �لر�كد،  ويحرك  �ل�صاكن، 
كتبا�صري  �لأمة  وزمان  �لنا�صر،  كالربيع  �لفرد  حياة  فت�صحى 

�ل�صباح �ل�صافر«. 

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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ل�صان  �خللق،  �أف�صل  �هلل،  ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل،  �حلمد 
�ل�صدق، حبيب �حلق، �لذي جاهد فى �هلل حق جهاده، جاهد بالقلب و�جلنان، 
�هلل  عند  و�أعظمهم  ذكر�ً،  �لعاملني  �أرفع  و�ل�صنان،  و�ل�صيف  و�لبيان،  و�لدعوة 

قدر�ً.وبعد... 
فاإن �لتميز �صرورة �صخ�صية يف حياة �لفرد �مل�صلم، فهو �لذي يعطي �مل�صلم 

�لد�فع للتاأثري على غريه، ويحركه للدعوة لدينه بالقول و�لعمل.
لكل تيز و�رتقاء، ومما ل  منبعاً  ، وكلماتُه، و�أفعالُه،  �لنبي  وكان �صخ�ُض 
�لأمة  م�صتقبل هذه  عاتقه هم   طاملا كان يحمل على  �ملع�صوم  �أن  فيه...  �صك 
و�أفر�دها، فال يكاد  يجد طاقًة كامنة، �أو قوًة �صاكنة، �أو قدرًة هامدة، �أو ثروًة 
ر�كدة، �إل م�صى  ي�صع بكلماته مفاتيح �لنبوة على �لقلوب، فيبعث �ل�صاكن، 
كالربيع  �لفرد  حياة  فت�صحى  �لهامد،  وير�صل  �لكامن،  ويثري  �لر�كد،  ويحرك 
�لأمة  �أفر�د  يوجه    فتئ  وما  �ل�صافر،  �ل�صباح  كتبا�صري  �لأمة  وزمان  �لنا�صر، 
من  ويحذرهم  لغتنامها،  �ملثابرة  روح  فيهم  ويبث  قوتهم،  مو�طن  �إىل  �مل�صلمة 

�لتفريط فيها.
ومن هنا تاأتي �أهمية هذ� �لبحث وهو بعنو�ن: »من هدي �لنبي  يف �سناعة 
�ملبدعني و�كت�ساف �ملتميزين«، وقد جاء �صمن �ملحور �لثاين من حماور �لندوة.

وتتحدد م�سكلة �لبحث يف ت�ساوؤلني رئي�سني: 
�لأول: �إىل �أي مدى ميكننا �أن نتو�صل �إىل طرٍح ع�صرّي، يُح�ِصن �ل�صتفادَة 
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من ن�صو�ض �ل�صنة، وتناولَها بنظر�ٍت جديدة، ت�صتلهم �لهدي �لنبوي، يف �صناعة 
�لتميز وتنمية �ملهار�ت لأفر�د �لأمة �مل�صلمة، وحيازة هذه �لأمة للريادة و�ل�صد�رة 

بني �لأمم. 
�لَغّر�ء،  �لنبوية  لل�صنة  �حل�صاري  �ل�صبق  نُظهر هذ�  �أن  ن�صتطيع  �لثاين: كيف 

حني َقّدمت منظومة متكاملة يف �صناعة �لتميز و�لبد�ع.
ويهدف �لبحث �إىل: 

- . إظهار جانب من �جلو�نب �مل�صرقة ل�صنة خري �لب�صر�
�لتميز،  - �أ�صباَب  َجَمَع  كاماًل وفريد�ً،  �لنبوي نوذجاً  معرفة كيف كان �ملنهج 

وعنا�صَر �لعلو و�لرتقاِء بحياة �لفرد، وبهذ� يكون منهجاً �صابقاً لكل �لنظريات 
و�لدر��صات يف هذ� �لباب، ف�صاًل عن كونه منهجاً ربانياً.

و�أ�صباَب  - �لتميز،  عنا�صَر  جمع  �لذي  �لإ�صالمي،  �حل�صاري  �خليار  �إبر�ز 
�لنجاح. 

ل تتناول �لدر��صات �ل�صابقة �لتي ��صتطعت �لطالع عليها، مو�صوع �صناعة 
�لتميز و�إظهار �ملبدعني من خالل �ل�صنة، بالقدر �لذي يتنا�صب مع ما جاء يف �ل�صنة 
�لنبوية من تعاليَم وماآثَر نبويٍة غر�ء، تناَولَت جميَع �أ�صكال �لتميز يف حياة �لإن�صان، 
ب�صكل �صمويل فريد، فحتى �لآن ل يظهر بني �أيدينا من يخدم هذه �لفكرة بال�صكل 
�لذي ت�صتحقه، وغاية ما هنالك در��صات جزئية، تتناول بني ثناياها قدر�ً �صئياًل من 

هذ� �ملو�صوع �لكبري.
ومن هذه �لدر��سات على �سبيل �ملثال:

»�لبناء �لنف�صي للم�صلم يف �صوء �ل�صنة �لنبوية و�أبعاده �حل�صارية - د: عبد  -
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يف  �لنبوية  �ل�صنة  »موؤتر  �إىل  تقدميه  مت  بحث  وهو  �جليو�صي«:  حممد  �هلل 
مه �لباحث �إىل  �لدر��صات �ملعا�صرة - جامعة �لريموك - �لأردن«. وقد َق�صَّ
�لتميز  نحو  للنف�ض  �لنبوي  �لتوجيه  جانب  فيها  يتناول  ل  خم�صة،  مباحث 

و�لرتقاء، �إل يف بع�ض مطالب �ملبحث �لر�بع من بحثة.
»توظيف �ل�صنة �لنبوية يف بناء �ل�صخ�صية - د: يحيى �صاحي �صطناوي«: وهو  -

�ملعا�صرة - جامعة  �لدر��صات  �لنبوية يف  �ل�صنة  �إىل »موؤتر  تقدميه  بحث مت 
�لريموك - �لأردن«، ويَُعّد هذ� �لبحث حماولة جيدة، لإظهار �ملنهج �لنبوي 
�أن �لن�صو�ض �لتي  يف حتريك �صخ�صية �مل�صلم نحو �لبتكار و�لإبد�ع، غري 

تناولها هذ� �لبحث قليلة جد�ً، ول تكاد تفي بالعنو�ن �ملو�صوع للبحث.
و�أكتفي بهذين �لنموذجني للدر��صات �ل�صابقة، �لتي تناولت جانب �لدعوة 
من  هذ�  بحثي  به  �متاز  ما  بيان  وميكن  وحت�صره،  و�رتقائه  �مل�صلم  لتميِز  �لنبوية 

�إ�صافات معرفية عما �صبقه من �أبحاث يف �لنقاط �لآتية: 
�أوًل: يرتكز هذ� �لبحث على در��صٍة حديثيٍة تاأ�صيلية، َجَمَعت �أكرَب عدٍد ممكن  -

�لتميز وتنمية  �ل�صنة �ل�صحيحة �لتي تدور حول فكرة »�صناعة  من ن�صو�ض 
�ملهار�ت«، وذلك يف حدود ما ت�صمح به �صفحات �لبحث.

لكت�صاف  - �صعياً    �ملع�صوم  �َصَلَكها  �لتي  �ل�صبل  تََلّم�ض  على  َعِملُت  ثانيًا: 
  �تخذها  �لتي  �خلطو�ت  على  �لتعرف  ثم  �لطاقات،  وتفجري  �ملو�هب، 

لرعاية �ملوهوبني و�ملتميزين، و�ملحافظة على �لطاقات و�لقدر�ت.
يف  - �ملتكامل  �لنبوي  �ملنهج  هذ�  مالمح  بع�ُض  �لبحث  نهاية  يف  يَظَهر  ثالثًا: 

ما  كل  وهو  �لبحث،  يف  بيانَه  �َصَرطُت  ما  �إطار  يف  و�لبد�ع  �لتميز  �صناعة 
�لندوة،  �مل�صاركني يف  �لزمالء  �أبحاث  بالآليات و�ملحفز�ت، وجتيء  يت�صل 
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لرت�صم بقية مالمح هذ� �ملنهج. 
هذ�... و�أ�صاأل �هلل �صبحانه نعم من م�صئول، �أن يرزقني �لإخال�ض يف �لقول 
و�لعمل، و�أعوذ به من �أن �أ�صرك به �صيئا �أعلمه، و�أ�صتغفره ملال �أعلمه، ول �أدعي 
يف عملي �لكمال، فاخلطاأ للب�صر من لو�زم �خل�صال، وعلى رب �لب�صر من �ملحال، 
�للهم زلتي وهفو�تي يف �حلال ويف  فاأ�صتقيله �صبحانه من عرث�ت �حلال، و�غفر 

�ملاآل، �صبحانه جل من جميب و��صع متعال.
�ملبحث �لأول:

�كت�ساف �لنبي  يف �سحابته �لكر�م مو�طَن بناِء �لنف�س وتنميِة �لذ�ت
، و�لد�ر�ض لأيامه و�صريته، و�ملتاأمل يف �صوؤونه  �إن �لناظر يف حياة �لنبي 
مع �صحابته ر�صي �هلل عنهم، يظهر له جلياً �أن �ملع�صوم  كان كثري�ً ما يوظف كل 
موقٍف وحدٍث يعي�صه مع �صحابته ر�صي �هلل عنهم، ليجعل منه �ختبار�ً للقدر�ت، 
وخرب�تهم،  �إمكاناتهم  وتنجلي  مو�هبهم،  عندئذ  فتتمح�ض  للمهار�ت،  ومقيا�صاً 
�ل�صاكنة  نف�صه،  يف  �لكامنة  �لطاقة  على  منهم  كل  ويتعرف  ��صتعد�د�تهم،  وتظهر 
بني جو�نحه، �لتي ربا غابت عنه، ول يكت�صفها يف ذ�ته، فكم من مو�هب �إن�صانية 
�أطفئت، وطاقات �أهدرت، وقدر�ت �ندثرت، حني ل جتد من يكت�صفها، ويعمل 

على توظيفها و��صتثمارها.
و�ملطلع على َعَمِل �ملع�صوم ، ومنهجه يف �كت�صاف �ملهار�ت �ل�صخ�صية 
�ملختلفة، و�لقدر�ت �لذ�تية �ملتعددة ل�صحابته �لكر�م ر�صي �هلل عنهم، يلحظ �أن 

هذ� �ملنهج �لنبوي �لفريد يظهر يف �أ�صاليب �أربعة:
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�لأ�سلوب �لأول: �أن يكت�صف �ملع�صوم  طبائع �لعقول، و�جتاهات �لأفكار، 
ب�صكل مبا�صر دون ��صتثارة �صاحبها ب�صوؤ�ٍل، �أو و�صعه حتت تاأثري �ختبار: من ذلك 
َر�َن  ْهُل جَنْ ما جاء ب�صاأن �أبي عبيدة بن �جلر�ح  فيما رو�ه ُحَذْيَفُة  َقال: »َجاَء �أَ
�أَِميًنا َحقَّ  َرُجاًل  �إِلَْيُكْم  َفَقاَل: لأَْبَعثَنَّ  �أَِميًنا،  َرُجاًل  لََنا  �ْبَعْث  َفَقالُو�:   ، �لنَِّبىِّ  �إِىَل 
�ِح«)1(، فالنبي  َعَرَف يف  بَا ُعَبْيَدَة ْبَن �جْلَرَّ �أَِمنٍي، َفا�ْصَت�ْصَرَف لَُه �لنَّا�ُض، َفَبَعَث �أَ
�أبي عبيدة  قدرتَه على حتمل �لأمانة، وتيَزه يف ذلك، َفَقاَل : »لأَْبَعثَنَّ �إِلَْيُكْم 
َرُجاًل �أَِميًنا َحقَّ �أَِمنٍي«، فلم يكتف  باأن ي�صف �أبا عبيدة بالأمانة، بل بالغ يف و�صفه 
بها، حتى �صماه  »�أمني �لأمة« - كما �صياأتي يف �حلديث �لتايل -، و�ختيار �لنبي 
 لأبي عبيدة  لتحمل هذه �ملهمة، ل يكن نتيجة �ختبار �أو �صوؤ�ل، وهو �أمر 
ظاهر، ول يعني �خت�صا�ض �أبي عبيدة  بهذه �ل�صفة من بني �ل�صحابة ر�صي �هلل 
هذه  من  بعينه  مقد�ر  يف  ي�صرتكون  �جلميع  لكن  غريه،  حق  يف  �نتفاَءها  عنهم، 
�ل�صفات، وكل منهم �نفردت �صخ�صيته بالتميز يف و�حدة منها، يقول �حلافظ �بن 
حجر رحمه �هلل تعاىل: وهذه �ل�صفة - �صفة �لأمانة - و�إن كانت م�صرتكة بينه وبني 
غريه، لكن �ل�صياق ي�صعر باأن له مزيد�ً يف ذلك، لكن خ�ض �لنبي  كل و�حد 
َفُه بها، فاأ�صَعَر بقدر ز�ئد فيها على غريه، كاحلياء لعثمان،  من �لكبار بف�صيلة وو�صَ

و�لق�صاء لعلي، ونحو ذلك)2(.
ِتى �أَبُو بَْكٍر،  ِتى ِباأُمَّ ِ : »�أَْرَحُم �أُمَّ وعن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
اُهْم َعِلىُّ ْبُن �أَِبى َطاِلٍب،  َدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن، َو�أَْق�صَ ِ ُعَمُر، َو�أَ�صْ ُهْم ِفى ِديِن �هللَّ َو�أَ�َصدُّ
ـــَر�ِم ُمَعــــاُذ ْبُن َجَبٍل،  ـاَلِل َو�حْلَ ِ �أُبَىُّ ْبُن َكْعٍب، َو�أَْعَلُمُهْم ِباحْلَ ُهْم ِلِكَتــــاِب �هللَّ َو�أَْقَروؤُ
ْبُن  ُعَبْيَدَة  �أَبُو  ِة  �لأُمَّ َهِذِه  َو�أَِمنُي  �أَِميًنا،  ٍة  �أُمَّ ِلُكلِّ  َو�إِنَّ  �أََل  ثَاِبٍت،  ْبُن  َزْيُد  ُهْم  َو�أَْفَر�صُ
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �ملغازي - باب ق�صة �أهل جنر�ن - 1592/4 - حديث 4120،   -1
 - 129/7 - حديث  عبيدة  �أبي  ف�صائل  باب  �ل�صحابة -  ف�صائل  كتاب  وم�صلم يف �صحيحه يف 
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َقبُل،  ما ذكرتُه  يوؤكد  �حلديث  �لتف�صيل يف هذ�  �أفعل    فا�صتعماله  �ِح«)1(،  �جْلَرَّ
من �أن �ل�صحابة جميعاً ي�صرتكون يف مقد�ر بعينه من هذه �ل�صفات، وكل و�حد 
  دون �أن يتوجه له ، منهم بعد هذ� يتميز عن غريه ب�صفة، َعَرفها فيه �مل�صطفى

ب�صوؤ�ٍل، ميتحن به تيزه عمن �صو�ه، ويخترب به تفوقه على غريه، يف �صفة بعينها.
ِ ْبِن َعْمٍرو َفَقاَل  ِ ْبُن َم�ْصُعوٍد ِعْنَد َعْبِد �هللَّ وعن َم�ْصُروٍق  َقاَل: »ُذِكَر َعْبُد �هللَّ
ِمْن  �أَْربََعٍة  ِمْن  �ْلُقْر�آَن  ُخُذو�  يَُقوُل:    �لنَِّبىَّ  �َصِمْعُت  ُه،  �أُِحبُّ �أََز�ُل  َل  َرُجٌل  َذ�َك 
ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد - َفَبَد�أَ ِبِه -، َو�َصاِلٍ َمْوىَل �أَِبى ُحَذْيَفَة، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َو�أُبَىِّ  َعْبِد �هللَّ
»َما  قالت:  عنها  �هلل  ر�صي  ئ�صة  عا   منني  �ملوؤ م  �أ وعن  َكْعٍب«)2(،  �ْبِن 
بَْعَدُه  بَِقَى  َولَْو  َعَلْيِهْم  َرُه  �أَمَّ �إِلَّ  َقطُّ  ِفى َجْي�ٍض  َحاِرثََة  ْبَن  َزْيَد     ِ �هللَّ َر�ُصوُل  بََعَث 
َل�ْصَتْخَلَفُه«)3(، فَعَرَف �ملع�صوم  مهار�ت �لقيادة يف زيد ، وهذ� ما ��صت�صعَرته 
�أمُّ �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها حيث قالت: »َولَْو بَِقَى بَْعَدُه َل�ْصَتْخَلَفُه«، ويف 
حديث عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهما �لآتي، يَظَهر لنا كيف �أن �لنبي  يوؤكد 

��صتحقاق زيد  ملرتبة �لقيادة، وجد�رتَه بها.

�أخرجه �لرتمذي يف �صننه يف كتاب �ملناقب - باب َمَناِقِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوَزْيِد ْبِن ثَاِبٍت َو�أُبَىٍّ َو�أَِبى ُعَبْيَدَة   -1
�ِح ر�صى �هلل عنهم - 664/5 - حديث 3790، قال �لرتمذي: هذ� حديث ح�صن �صحيح، و�بن  �ْبِن �جْلَرَّ
ماجه يف �صننه يف مقدمة كتابه - باب ف�صل خباب  - 55/1 - حديث 154، و�أحمد يف م�صنده - 

252/20 - حديث 12904، و�لبز�ر يف م�صنده 311/2 - حديث 6786. 
 - حذيفة  �أبي  موىل  �صلم  مناقب  باب   - �ل�صحابة  ف�صائل  كتاب  يف  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2
1372/3 - حديث 3548، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب من ف�صائل عبد �هلل 

�بن م�صعود و�أمه ر�صي �هلل عنهما - 149/7 - حديث 6492. 
�أخرجه �بن �أبي �صيبة يف م�صنفه يف كتاب �لف�صائل - ما جاء يف �أ�صامة و�أبيه ر�صي �هلل عنهما - 140/12   -3
�لكربى  �ل�صنن  يف  و�لن�صائي   ،25898 حديث   -  74/43  - م�صنده  يف  و�أحمد   ،32973 حديث   -
�ل�صحابة -  معرفة  كتاب  �مل�صتدرك يف  و�حلاكم يف  �ملناقب - 322/7 - حديث 8126،  كتاب  يف 
و�إ�صناده ح�صن  يخرجاه.  �ل�صيخني ول  �صرط  �حلاكم: �صحيح على  وقال  238/3 - حديث 4953، 
�لذهبي يف  "�صدوق يخطئ"، ووثقه  �لتقريب:  �بن حجر يف  �لبهي، قال عنه �حلافظ  فيه عبد �هلل  لأن 
�لكا�صف، و�أخرج له م�صلم يف �صحيحه عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها حديثاً، وهو ما قال به �لعالئي يف 
جامع �لتح�صيل، و�حلديث ح�صنه حمقق م�صند �أحمد �صعيب �لأرنوؤوط. )جامع �لتح�صيل �ض 218، 

�لكا�صف يف معرفة من له رو�ية يف �لكتب �ل�صتة 610/1، تقريب �لتهذيب �ض: 330(. 
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َر َعَلْيِهْم  ِ ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما َقاَل:«بََعَث �لنَِّبىُّ  بَْعًثا، َو�أَمَّ وعن َعْبِد �هللَّ
َماَرِتِه  َماَرِتِه، َفَقاَل �لنَِّبىُّ : �إِْن تَْطَعُنو� ِفى �إِ �أُ�َصاَمَة ْبَن َزْيٍد، َفَطَعَن بَْع�ُض �لنَّا�ِض ِفى �إِ
ِليًقا ِلالإَِماَرِة، َو�إِْن َكاَن  ِ، �إِْن َكاَن خَلَ َفَقْد ُكْنُتْم تَْطُعُنوَن ِفى �إَِماَرِة �أَِبيِه ِمْن َقْبُل، َو�أمُي �هللَّ

، َو�إِنَّ َهَذ� مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِىَلَّ بَْعَدُه«)1(. مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِىَلَّ
ففي هذ� �حلديث، يظهُر دفاُع �لنبي  عن موهبة زيد  يف �لقيادة، وِمن 
بعِده َولَُدُه �أ�صامة بن زيد ر�صي �هلل عنهما، ومعلوٌم �أن زيد�ً  كان من �ملو�يل، 
لالأمة  تعليم  وهذ�  �جلي�ض،  قيادة  توليه  عند  �لقوم  �أ�صغر  من  كان    و�أ�صامة 
�مل�صلمة، �أن على �أُويِل �لأمر فيها، �أن يجعلو� معيار �ختيار �لكفاء�ت هو �لغالب 
يف قيادتهم ل�صئون �لأمة، فينقبو� عن �أهل �ملهارة و�أ�صحاب �ملو�هب، فيُولُونهم 
�أماكنهم �لتي ي�صتحقونها وتنا�صبهم، و�أن ل ينظرو� لكونه غنياً �أو فقري�ً، وجيهاً �أو 

مغمور�ً، كبري�ً �أو �صغري�ً. 
وتولية  �ملوىل،  �إمارة  جو�ز  »وفيه  تعاىل:  �هلل  رحمه  حجر  يقول �حلافظ �بن 
كان  �لذي  �جلي�ض  يف  كان  لأنه  �لفا�صل،  على  و�ملف�صول  �لكبار،  على  �ل�صغار 
  ُّعليهم �أ�صامة �أبو بكر وعمر ر�صي �هلل عنهم«)2(، وما رو�ه �أَبُو �َصِعيٍد �خْلُْدِري
ِ  َفَقاَل: �أَتَْتُكْم ُوُفوُد َعْبِد �ْلَقْي�ِض، َوَما يََرى �أََحٌد  قال: )ُكنَّا ُجُلو�ًصا ِعْنَد َر�ُصوِل �هللَّ
 ، ِريُّ ِ ، َوبَِقَي �ْلأَ�َصجُّ �ْلَع�صَ ِفيَنا نَْحُن َكَذِلَك، �إِْذ َجاُءو� َفَنَزلُو�، َفاأَتَْو� َر�ُصوَل �هللَّ
 ، ِ َع ِثيَابَُه َجاِنباً، ُثمَّ َجاَء �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ َفَجاَء بَْعُد َفَنَزَل َمْنِزًل، َفاأَنَاَخ َر�ِحَلَتُه َوَو�صَ
وؤََدَة، َقاَل:  ْلَم َو�لتُّ ُ، �حْلِ ُهَما �هللَّ َلَتنْيِ يُِحبُّ ، �إِنَّ ِفيَك خَلَ�صْ ِ : يَا �أَ�َصجُّ َفَقاَل لَُه َر�ُصوُل �هللَّ
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب مناقب �ل�صحابة - باب مناقب زيد  - 1365/3 - حديث   -1
�ل�صحابة - باب ف�صائل زيد بن حارثة و�أ�صامة بن زيد  3524، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل 

ر�صي �هلل عنهما - 131/7 - حديث 6417.
فتح �لباري )7/ 87(.  -2
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ِ : بَْل �َصْيٌء  ِ، �أَ�َصْيٌء ُجِبْلُت َعَلْيِه �أَْم �َصْيٌء َحَدَث يِل، َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ يَا َر�ُصوَل �هللَّ
 كان يف  �لنبي  �أن  �لأحاديث وغريها، كيف  َعَلْيِه()1(، فيظهر من هذه  ُجِبْلَت 
مو�قف كثرية، يعرف ما تتميز به �صخ�صية كل و�حد من �صحابته ر�صي �هلل عنهم، 
وما هي طبيعة �أفكار َمن حوله، و��صتعد�د�تهم �لذ�تية، وقد َعَرَف  ما �متازت به 
�صخ�صية كل من �أبي جهل �بن ه�صام وعمر بن �خلطاب ، فكان من هنا رجاوؤه 
 ، أن يوؤيد �هلل تعاىل �لدين باإ�صالم �أحد �لرجلني)2(، فكان عمر بن �خلطاب� 
نقلة نوعية يف م�صار �لدعوة، يقول عبد �هلل بن م�صعود  �إ�صالمه بثابة  �لذي كان 

ًة ُمْنُذ �أَ�ْصَلَم ُعَمُر«)3(. : »َما ِزْلَنا �أَِعزَّ
�أما �لأ�سلوب �لثاين فهو: �أن يطرح �لنبي  �ل�صوؤ�ل على �صحابته ر�صي �هلل 
عنهم، في�صتثري�أفكار عقولهم، ويحرك خيال قر�ئحهم، ويبعث كو�من �أذهانهم، 
ح  تَُلقَّ �إن  وما  جو�نحهم،  بني  �لرو�كد  �لهمم  وير�صل  خو�طرهم،  بو�طن  ويوقظ 
وتتاز  �ملتميزين،  ومو�هب  �ملبدعني،  طبائع  تظهر  حتى  �لمتحان،  بهذ�  �لأفهام 

�لأفهام �لثاقبة، و�لب�صائر �لنافذة. 
ومن هذ� �لباب قوله  لأبي بن كعب : »يَا �أَبَا �مْلُْنِذِر، �أَتَْدِرى �أَىُّ �آيٍَة ِمْن 
ُ َوَر�ُصولُُه �أَْعَلُم، َقاَل : يَا �أَبَا �مْلُْنِذِر، �أَتَْدِرى  ِ َمَعَك �أَْعَظُم؟ َقاَل: ُقْلُت �هللَّ ِكَتاِب �هللَّ
ُ َل �إِلََه �إِلَّ ُهَو �حْلَىُّ �ْلَقيُّوُم، َقاَل:  ِ َمَعَك �أَْعَظُم؟ َقاَل: ُقْلُت �هللَّ �أَىُّ �آيٍَة ِمْن ِكَتاِب �هللَّ
�أخرجه م�صلم يف مقدمة �صحيحه - باب �لأمر باهلل ور�صوله و�صر�ئع �لدين - 36/1 - حديث 127، عن   -1
ْلُم َو�لأَنَاُة؛ و�أبو  ُ �حْلِ ُهَما �هللَّ َلَتنْيِ يُِحبُّ �أبي �صعيد �خلدري ، مطوًل، وذكر فيه قوله:.... �إِنَّ ِفيَك خَلَ�صْ
د�د يف �صننه يف كتاب �لأدب - باب قبلة �لرجل - 525/4 - حديث 5227، و�لرتمذي يف �صننه يف 
كتاب �لرب و�ل�صلة - باب يف �لتاأين و�لعجلة - 297/7 - حديث 1934، و�بن ماجه يف �صننه يف كتاب 

�لزهد - باب �حللم - 1401/2 - حديث 4187، و�للفظ لبن ماجه. 
 -   عمر  باإ�صالم  �مل�صلمني  باأن عزة  �لبيان  ذكر  �ملناقب -  كتاب  �بن حبان يف �صحيحه يف  �أخرجه   -2
َهَذْيِن  ِباأََحبِّ  يَن  �لدِّ �أَِعزَّ  ُهمَّ  "�للَّ  :  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر،  �ْبِن  َعِن   ،6881 305/15 - حديث 
اِب". و�حلديث  ُهَما �إِلَْيِه ُعَمَر ْبَن �خْلَطَّ اِب"، َفَكاَن �أََحبُّ ُجَلنْيِ �إِلَْيَك: ِباأَِبي َجْهِل ْبِن ِه�َصاٍم �أَْو ُعَمَر ْبِن �خْلَطَّ �لرَّ

ح�ّصنه �صعيب �لأرنوؤوط يف تعليقه على �بن حبان.
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب مناقب عمر  - 1403/3 - حديث   -3

 .3650
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ِ ِليَْهِنَك �ْلِعْلُم �أَبَا �مْلُْنِذِر«()1(، ففي هذ� �حلديث،  ْدِرى َوَقاَل : َو�هللَّ َرَب ِفى �صَ َف�صَ
يطرح �لنبي  �ل�صوؤ�ل وينتظر �لإجابة، ثم يُظِهر �لثناء على �ملجيب، وهو تعليم 
، �أن يتفقد تالميذه فيطرح عليهم �لأ�صئلة، حتى ي�صتطيع �إظهار قدر�تهم  لكلِّ ُمَربٍّ

ومهار�تهم.
حديث  يف  كمـــا  عنهم،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  من  جِلَْمٍع  �ل�صوؤ�ل  يكون  وقد 
َجِر �َصَجَرًة َل  ِ  َقاَل: »�إِنَّ ِمَن �ل�صَّ ِ ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما، �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ َعْبِد �هللَّ
ثُوِنى َما ِهَى؟ َفَوَقَع �لنَّا�ُض ِفى �َصَجِر �ْلَباِديَِة،  يَ�ْصُقُط َوَرُقَها، َوِهَى َمثَُل �مْلُ�ْصِلِم، َحدِّ
نَا  ِ، �أَْخرِبْ : َفا�ْصَتْحيَْيُت، َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِ َوَوَقَع ِفى نَْف�ِصى �أَنََّها �لنَّْخَلُة، َقاَل َعْبُد �هللَّ
ْثُت �أَِبى ِبَا َوَقَع ِفى نَْف�ِصى،  : َفَحدَّ ِ ِ : ِهَى �لنَّْخَلُة، َقاَل َعْبُد �هللَّ ِبَها، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
جعل  وقد  َوَكَذ�«)2(،  َكَذ�  ىِل  يَُكوَن  �أَْن  ِمْن  �إِىَلَّ  �أََحبُّ  ُقْلَتَها،  تَُكوَن  لأَْن  َفَقاَل: 
�لبخاري هذ� �حلديث حتت ترجمة: »َطْرُح �لإمام �مل�صاألة على �أ�صحابه ليخترب ما 

عندهم من �لعلم«.
ويظهر يف هذ� �حلديث، كيف �أن عمر  كانت تتوق نف�صه، لأن يبادر �بنه 
وينفرد من بني �ل�صحابة بالإجابة وقد عرفها، ويف هذ� بيان ِلَوْقِع ما كان  يخترب 
ُب �أفكارهم، بحثاً عن �جلو�ب  ُك �أذهانهم، وتقلُّ به �أذهان �ل�صحابة من �أ�صئلة، وحَتَرُّ
�ملبدعني،  �أذهان  تَ�ُصبُّ  �لتناف�صي  �لو�صط  هذ�  مثل  يف  �أنه  يخفى  ول  �ل�صحيح، 
ويُك�َصف �ل�صتار عن عقول �لنجباء، وتنربي �لإر�د�ت �لفذة، و�لعز�ئم �لَوثَّابة، 
اٍر)3(  ويف �لرو�ية �لأخرى �لتي عند �لبخاري - باب �لفهم يف �لعلم -: »َفاأُِتَى ِبُجمَّ
َجِر �َصَجَرًة َمثَُلَها َكَمثَِل �مْلُ�ْصِلِم«، نالحظ يف هذه �لرو�ية �أمرين: َفَقاَل: »�إِنَّ ِمَن �ل�صَّ
 - �لكر�صي  و�آية  �لكهف  �صورة  ف�صل  باب   - �مل�صافرين  �صالة  كتاب  يف  �صحيحه  يف  م�صلم  �أخرجه   -1

199/2 - حديث 1921.
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لعلم - باب قول �ملحدث: حدثنا �أو �أخربنا �أو �أنباأنا - 34/1 - حديث 61،   -2
وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �صفة �لقيامة و�جلنة و�لنار - باب مثل �ملوؤمن مثل �لنخلة - 137/8 - 

حديث 7276. 
ار: هو قلب �لنخلة و�صحمتها )�لنهاية يف غريب �حلديث 1/ 807(.  �جُلمَّ  -3
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�لأمر �لأول: توجيٌه نبوٌي ر�ئٌد، للقائمني على تربية �لن�ضء، وهو �أن يجعلو� 
مع �صوؤ�لهم �لذي يختربون به �أفهام طالبهم، قرينًة فيها ِمفتاُح �لإجابة، ل يلحظه 
�إل �أهُل �لفطنة و�لذكاء، و�أل يطرحو� �أ�صئلًة ت�صتغلق على �أذهان �لطالب، وتكون 

مدعاًة لياأ�ض �أفهامهم، وملل تفكريهم.
�لأمر �لثاين: ذكاء عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهما، يف ��صتنباط �لإجابة، عند 

. ار بني يدي �لنبي مالحظته �قرت�ن �ل�صوؤ�ل مع وجود �جُلمَّ
ُخُذ  ِ  �أنه �أََخَذ �َصْيًفا يَْوَم �أُُحٍد َفَقاَل: »َمْن يَاأْ ويَْرِوي �أَنَ�ض  عن َر�ُصوِل �هللَّ
ُخُذُه  يَاأْ َفَمْن   : َقاَل  �أَنَا،  نَا  �أَ يَُقوُل  ِمْنُهْم  �إِْن�َصاٍن  ُكلُّ  �أَْيِديَُهْم،  َفَب�َصُطو�  َهَذ�؟  ِمنِّى 
ِه، َقاَل  نَا �آُخُذُه ِبَحقِّ بُو ُدَجانََة: �أَ ِه؟ َقاَل: َفاأَْحَجَم �ْلَقْوُم، َفَقاَل �ِصَماُك ْبُن َخَر�َصَة �أَ ِبَحقِّ
َفاأََخَذُه َفَفَلَق ِبِه َهاَم �مْلُ�ْصِرِكنَي«)1(، ونلحظ من هذ� �حلديث �أن �لنبي ، ل يقم 
باإعطاء �ل�صيف لو�حد من �ل�صحابة، وياأمره �أن يقاتل به، يف �أجو�ء هادئة �صاكنة، بل 
�أر�د  �أن يجعل من هذ� �لأمر م�صمار�ً تت�صابق فيه �لهمم، وتتناف�ض فيه �لإر�د�ت، 
فيتمح�ض عندئذ �أ�صحاب �ل�صجاعة و�لإقد�م بني �أ�صحابه، لذلك ملا قال : »َمْن 
 ، يَاأُْخُذ ِمنِّى َهَذ�؟«، تبادر �جلميع لأخذه، طلباً ل�صرف حمل �صيف ر�صول �هلل
ِه؟«، كان �لأمر خمتلفاً، يقول �لقرطبي رحمه �هلل  فلما قال : »َفَمْن يَاأُْخُذُه ِبَحقِّ
تعاىل: يعني بهذ� �حلق، �أن يقاتل بذلك �ل�صيف �إىل �أن يفتح �هلل على �مل�صلمني �أو 

ميوت �أ.هـ )2(، فظهر عندئٍذ �أ�صد �لقوم باأ�صاً، و�أ�صلبهم عزميًة.
وكان �ملع�صوم  يبد�أ كثري�ً من �أحاديثه ل�صحابته ر�صي �هلل عنهم بال�صوؤ�ل، 
حتى تلتف حول كالمه �أفئدتهم، ويكون حالها كحال �لأر�ض �لعط�صى �لتي تنتظر 

�صيب �ل�صماء، فما �إن ي�صيبها حتى ت�صري جنة غناء.
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب ف�صائل �أبي دجانة  - 151/7 - حديث   -1

 .6507
دليل �لفاحلني لطرق ريا�ض �ل�صاحلني )1/ 365(.  -2
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َما  »�أَتَْدُروَن  َقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَنَّ    ُهَرْيَرَة  �أَِبى  َعْن  ُرِوي  ما  هذ�  فمن 
ُ َوَر�ُصولُُه �أَْعَلُم، َقاَل : ِذْكُرَك �أََخاَك ِبَا يَْكَرُه، ِقيَل: �أََفَر�أَْيَت �إِْن  �ْلِغيَبُة؟ َقالُو�: �هللَّ
َكاَن ِفى �أَِخى َما �أَُقوُل؟ َقاَل : �إِْن َكاَن ِفيِه َما تَُقوُل َفَقِد �ْغَتْبَتُه، َو�إِْن َلْ يَُكْن ِفيِه 
ِ  َقاَل: »�أَتَْدُروَن من �مْلُْفِل�ُض؟  �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ   أَِبى ُهَرْيَرَة� بََهتَُّه«)1(، وَعْن  َفَقْد 
ِتى يَاأِْتى يَْوَم  َقالُو�: �مْلُْفِل�ُض ِفيَنا َمْن َل ِدْرَهَم لَُه َوَل َمَتاَع، َفَقاَل : �إِنَّ �مْلُْفِل�َض ِمْن �أُمَّ
يَاٍم َوَزَكاٍة، َويَاأِْتى َقْد �َصَتَم َهَذ�، َوَقَذَف َهَذ�، َو�أََكَل َماَل َهَذ�،  اَلٍة َو�صِ �ْلِقيَاَمِة ِب�صَ
َفاإِْن  َفيُْعَطى َهَذ� ِمْن َح�َصَناِتِه، َوَهَذ� ِمْن َح�َصَناِتِه،  َرَب َهَذ�،  َو�َصَفَك َدَم َهَذ�، َو�صَ
َعَلْيِه، ثُمَّ ُطِرَح  ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطِرَحْت  �أُ َعَلْيِه،  ى َما  �أَْن يُْق�صَ َقْبَل  َفِنيَْت َح�َصَناتُُه 

ِفى �لنَّاِر«)2(.
ْحَمِن ْبِن �أَِبى بَْكَرَة َعْن �أَِبيِه َقاَل: مَلَّا َكاَن َذِلَك �ْليَْوُم، َقَعَد  َعَلى  وَعْن َعْبِد �لرَّ
ُ َوَر�ُصولُُه  بَِعرِيِه، َو�أََخَذ �إِْن�َصاٌن ِبِخَطاِمِه، َفَقاَل : �أَتَْدُروَن �أَىَّ يَْوٍم َهَذ�؟ َقالُو�: �هللَّ
يِه �ِصَوى ��ْصِمِه، َفَقاَل : �أَلَْي�َض ِبيَْوِم �لنَّْحِر؟ ُقْلَنا: بََلى يَا  �أَْعَلُم، َحتَّى َظَننَّا �أَنَُّه �َصيُ�َصمِّ
ُ َوَر�ُصولُُه �أَْعَلُم، َقاَل : �أَلَْي�َض ِبِذى  ِ، َقاَل : َفاأَىُّ �َصْهٍر َهَذ�؟ ُقْلَنا: �هللَّ َر�ُصوَل �هللَّ
�أَْعَلُم،  َوَر�ُصولُُه   ُ ُقْلَنا: �هللَّ بََلٍد َهَذ�؟  َفاأَىُّ   : َقاَل   ،ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ بََلى  ُقْلَنا:  ِة؟  جَّ �حْلِ
 ،ِ يِه �ِصَوى ��ْصِمِه، َقاَل : �أَلَْي�َض ِباْلَبْلَدِة؟ ُقْلَنا: بََلى يَا َر�ُصوَل �هللَّ َحتَّى َظَننَّا �أَنَُّه �َصيُ�َصمِّ
ُكْم َعَلْيُكْم َحَر�ٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذ�، ِفى  ْعَر��صَ َقاَل : َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َو�أَْمَو�لَُكْم َو�أَ
�إِىَل َكْب�َصنْيِ  �ْنَكَفاأَ  َقاَل: ُثمَّ  �ْلَغاِئَب،  اِهُد  َفْليَُبلِِّغ �ل�صَّ بََلِدُكْم َهَذ�،  �َصْهِرُكْم َهَذ�، ِفى 

�أَْمَلَحنْيِ َفَذبََحُهَما، َو�إِىَل ُجَزْيَعٍة ِمَن �ْلَغَنِم َفَق�َصَمَها بَْيَنَنا()3(.
فهذه �لأحاديث �لثالثة، تاأكيد على �لأ�صلوب �لنبوي يف تعليم �أمته ، فلم 

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لرب و�ل�صلة - باب حترمي �لغيبة - 21/8 - حديث 6758.  -1

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لرب و�ل�صلة - باب حترمي �لظلم - 18/8 - حديث 6744.  -2
�صامع" -  �أوعى من  ُمَبلَّغ  "رب    �لنبي  باب قول  �لعلم -  �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب  �أخرجه   -3
و�لأمو�ل  �لدماء  حترمي  تغليظ  باب   - �لق�صامة  كتاب  يف  �صحيحه  يف  وم�صلم   ،67 حديث   -  37/1

و�لأعر��ض - 107/5 - حديث 4477. 
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يقل : �لغيبة هي كذ� وكذ�، �أو �ملفل�ض هو من فعل كذ�، ول يقل مبا�صرة �إن 
م  لذلك كله بال�صوؤ�ل، فكان  ير�صل  دماءكم و�أمو�لكم... �حلديث، بل َقدَّ
�أفكارهم،  و�أزمة  قلوبهم،  بجامع  بها  ياأخذ  طريقة  يف  �صامعيه،  لأذهان  كالمه 
و�أ�صمى  �لأمور،  معايل  �إىل  �إل  نفو�صهم  هذ�  بعد  تتطلع  فال  يديه،  بني  وياأ�صرها 

�لغايات يف �آجلهم وعاجلهم؛
متعددة  حو�دث  يف    كان  ما  فكثري�ً  �ل�سورى:  هو  �لثالث  و�لأ�سلوب 
لظهور  جماًل  �ملو�قف  هذه  من  ويتخذ  فيها،  ر�أيهم  ويطلب  �أ�صحابه،  ي�صت�صري 
�ملو�هب، و�صقل �لأفكار، و��صتعمال �لقدر�ت، من ذلك ��صت�صارته  �أ�صحابَه، 
 ، َها �لنَّا�ُض َعَلىَّ عند خروجه من �ملدينة ملكة يريد �لعمرة، فقد قال : »�أَ�ِصرُيو� �أَيُّ
ونَا َعِن �ْلَبْيِت،  دُّ ِميَل �إِىَل ِعيَاِلِهْم َوَذَر�ِرىِّ َهوؤَُلِء، �لَِّذيَن يُِريُدوَن �أَْن يَ�صُ �أَتََرْوَن �أَْن �أَ
ُروِبنَي)1(،  ُ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َقَطَع َعْيًنا ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي، َو�إِلَّ تََرْكَناُهْم حَمْ َفاإِْن يَاأْتُونَا، َكاَن �هللَّ
�أََحٍد َوَل  ِ، َخَرْجَت َعاِمًد� ِلَهَذ� �ْلَبْيِت، َل تُِريُد َقْتَل  �أَبُو بَْكٍر : يَا َر�ُصوَل �هللَّ َقاَل 

.)2(»ِ و� َعَلى ��ْصِم �هللَّ نَا َعْنُه َقاتَْلَناُه، َقاَل: �ْم�صُ دَّ ْه لَُه، َفَمْن �صَ َحْرَب �أََحٍد، َفَتَوجَّ
لختبار  حمفاًل  لأ�صحابه،  م�صورته  من  كثرية  مو�قف  من  يجعل    وكان 
بََلَغُه  ِحنَي  �َصاَوَر     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  )�أَنَّ   : �أَنَ�ٍض  فَعْن  �لهمم،  وتحي�ض  �لعز�ئم، 
َم ُعَمُر َفاأَْعَر�َض َعْنُه، َفَقاَم  بُو بَْكٍر َفاأَْعَر�َض َعْنُه، ُثمَّ تََكلَّ َم �أَ �إِْقَباُل �أَِبى �ُصْفيَاَن، َقاَل: َفَتَكلَّ
)3(، َو�لَِّذى نَْف�ِصى ِبيَِدِه، لَْو �أََمْرتََنا �أَْن  ِ �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة َفَقاَل: �إِيَّانَا تُِريُد يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ُروِبني: �أي م�صلوبني منهوبني، �حَلَرب بالتحريك: نهب مال �لإن�صان وتركه ل �صيء له )غريب �حلديث  حَمْ  -1
لبن �لأثري926/1؛ ل�صان �لعرب 302/1(.

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �ملغازي - باب غزوة �حلديبية - 1531/4 - حديث 3944.  -2
ْبُن  َفَقاَم �َصْعُد  َعْنُه  َفاأَْعَر�َض  ُعَمُر  َم  تََكلَّ ُثمَّ  َعْنُه  َفاأَْعَر�َض  بَْكٍر  �أَبُو  َم  "َفَتَكلَّ  يف هذ� �حلديث:  �أن�ض  قول   -3
"، دليٌل على �أن �لنبي  �أر�د �أن يعرف ر�أي �لأن�صار يف �خلروج  ِ ُعَباَدَة َفَقاَل: �إِيَّانَا تُِريُد يَا َر�ُصوَل �هللَّ
للقاء �لعدو، لأن بيعته  مع �لأن�صار، كانت على ن�صرته وحمايته د�خل �ملدينة ولي�ض خارجها، فكاأنه 
 طلب ب�صماع ر�أي �لأن�صار �أن يجدد �أمر �لبيعة معهم، فتكون على �لن�صرة يف �لد�خل و�خلارج معاً. 
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ِرَب �أَْكَباَدَها �إِىَل بَْرِك �ْلِغَماِد)1( لََفَعْلَنا،  َمْرتََنا �أَْن نَ�صْ َناَها، َولَْو �أَ َها �ْلَبْحَر لأََخ�صْ نُِخي�صَ
ِ  �لنَّا�َض، َفاْنَطَلُقو� َحتَّى نََزلُو� بَْدًر�()2(.  َقاَل: َفَنَدَب َر�ُصوُل �هللَّ

و��صت�صارته  �أ�صحابه عند �جتماع �لأحز�ب، َفَقاَل �َصْلَماُن : )يَا َر�ُصوَل 
ْيَل َخْنَدْقَنا َعَلْيَنا، َفَهْل لَك يَا َر�ُصوَل �هلّلِ �أَْن  �هلّلِ �إنّا �إْذ ُكّنا ِباأَْر�ِض َفاِر�َض َوتََخّوْفَنا �خْلَ

ُي �َصْلَماَن �مْلُ�ْصِلِمنَي()3(. نَُخْنِدَق ؟ َفاأَْعَجَب َر�أْ
تت�صابق فيه �لإر�د�ت، وتتجلى  وهكذ� كانت �صور�ه  لأ�صحابه، م�صمار�ً 
و�لقدر�ت،  �ملو�هب  »وتتمايز  �ملبدعون،  فيه  ويُكَت�َصُف  �ملو�هب،  �صاحاته  يف 
ومنثور  �لنّية  �أطر�ف  ف  يَك�صِ يكاد  حمك  فال�ّصورى  و�لرجال،  �ملعادن  وتُعرف 
من  و��صعاً  تدريباً    �هلل  تدرب �صحابة ر�صول  �لطاقة... ولقد  �ملوهبة وحدود 

خالل �ملمار�صة و�ل�صحبة على هذه �لأمور يف جمال�ض �ل�صورى«)4(؛
�أما �لأ�سلوب �لر�بع: فهو �أن �ملع�صوم  يف مو�قف كثرية، كان يرتك جماًل 
لعقول �أ�صحابه تر�صل فيه �أفكارها، وجتتهد حماولًة �لو�صول لل�صو�ب، ول يجعل 

عليها من حرج �إن تعرثت يف هذه �ملحاولة:
اَب َفَلُه �أَْجَر�ِن، َو�إَِذ� َحَكَم َفاْجَتَهَد  فيقول: »�إَِذ� َحَكَم �حْلَاِكُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ �أَ�صَ
ُثمَّ �أَْخَطاأَ َفَلُه �أَْجٌر«)5(، ولهذ� ر�أينا من تالميذ مدر�صة حممد �صلو�ت ربي وت�صليماته 
م �لغني وتُك�صر، وهو ��صم مو�صع باليمن، وقيل هو مو�صع ور�ء  بَْرِك �ْلِغَماِد: تُْفَتح �لباء وتُك�َصر، وتُ�صَ  -1

مكة بخم�ض ليال. )�لنهاية يف غريب �حلديث )306/1( 
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �جلهاد و�ل�صري - باب غزوة بدر - 170/5 - حديث 4721.   -2

�أخرجه �لو�قدي يف �ملعازي - �ض: 441 - قال: َحّدثَِني َعْبُد �لّرْحَمِن ْبُن َعْبِد �ْلَعِزيِز َعْن َعْبِد �هلّلِ ْبِن �أَِبي   -3
ْنَدَق َوُهْم �أَْربَُعِمائٍَة َوَقاِئُدُهْم  ُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة َقاَل: �َصِهَدْت بَُنو ُمّرَة �خْلَ بَْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َوَعا�صِ
�حْلَاِرُث ْبُن َعْوٍف �مْلُّرّي..... �لأثر مطّوًل، وفيه خرب �صلمان ؛ و�إ�صناد �لو�قدي و�إن كان �صعيفاً، �إل 
�أن خرب حفر �خلندق و��صتهار �صلمان  باأنه �صاحب فكرة حفره، �أمٌر م�صهور، وكان هذ� �أول م�صاهده 

 . مع �لنبي
هدي �لنبي حممد  يف �لرتبية �لإبد�عية و�لبتكار، د: مو�صى �لب�صيط - �ض: 72.  -4

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �لعت�صام بالكتاب و�ل�صنة - باب �أجر �حلاكم �إذ� �جتهد فاأ�صاب   -5
�أو �أخطاأ - 2676/6 - حديث 6919، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لأق�صية - باب بيان �أحر �حلاكم 

�إذ� �جتهد فاأ�صاب �أو �أخطاأ - 131/5 - حديث 4584.
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وغايات  �لإر�د�ت،  منتهى  بلغ  �أفكاُره، حتى  و�رتقت  �َصَمى وجد�نُه،  من  عليه، 
�لعز�ئم، وو�َفَق ربَّه �صبحانه يف غريما حكم، �إنه فاروق �لأمة عمر ، �لذي قال 
ِتى ِمْنُهْم  ثُوَن، َفاإِْن يَُكْن ِفى �أُمَّ دَّ عنه معلمه : »َقْد َكاَن يَُكوُن ِفى �لأُمَمِ َقْبَلُكْم حُمَ
َ َجَعَل �حْلَقَّ َعَلى ِل�َصاِن ُعَمَر  اِب ِمْنُهْم«)1(، وقال : »�إِنَّ �هللَّ �أََحٌد َفاإِنَّ ُعَمَر ْبَن �خْلَطَّ
َوَقْلِبِه«)2(، َوَقاَل �ْبُن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما: »َما نََزَل ِبالنَّا�ِض �أَْمٌر َقطُّ َفَقالُو� ِفيِه َوَقاَل 

ِفيِه ُعَمُر، �إِلَّ نََزَل ِفيِه �ْلُقْر�آُن َعَلى نَْحِو َما َقاَل ُعَمر«)3(.
ويظهر بهذ�، كيف �أن �لنبي  كان يعمل على �كت�صاف مو�طن �لتميز يف 
نفو�ض �أ�صحابه، ويَُنقِّب عن عيون �لإبد�ع يف �أذهانهم، بطرق خمتلفة و�أ�صاليب 
متباينة، فكيف كان منهجه  يف تنمية هذه �ملهار�ت و�ملو�هب �لتي يكت�صفها يف 
�أ�صحابه، وكيف كان يعمل على �إذكاء روح عز�ئمهم، وتاأجيج طاقاتهم، و��صتنفار 

�إر�د�تهم، هذ� ما �أبينه يف �ملبحث �لثاين بعون �هلل تعاىل وتوفيقه.
�ملبحث �لثاين:

�هتمامه  بتنمية �ملهار�ت �ل�سخ�سية و�لقدر�ت �لفردية، �لتي 
�متاز بها كل و�حد من �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم

و�لهمم  �ملُكت�صفة،  �ملهار�ت  مع  �لتعامل  يف  �لنبوي  �ملنهج  يف  �لناظر  �إن 
مناقب عمر - 1279/3 - حديث  باب  �ل�صحابة -  ف�صائل  كتاب  �لبخاري يف �صحيحه يف  �أخرجه   -1
3282، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب من مناقب عمر  - 115/7 - حديث 

.6357
�أخرجه �أحمد يف م�صنده - 144/9 - حديث 5145، و�أبو د�ود يف �صننه يف كتاب �خلر�ج - باب يف   -2
تدوين �لعطاء - 100/3 - حديث 2964، و�لرتمذي يف �صننه يف كتاب �ملناقب - باب يف مناقب عمر 
 - 617/5 - حديث 3682، و�للفظ للرتمذي، وقال: وهذ� حديث ح�صن غريب من هذ� �لوجه. 
و�حلاكم يف �مل�صتدرك يف كتاب معرفة �ل�صحابة - 93/3 - حديث 4501، وقال �أبو عبد �هلل �حلاكم: 
هذ� حديث �صحيح على �صرط �ل�صيخني و ل يخرجاه بهذه �ل�صياقة، وقال �لذهبي يف �لتلخي�ض: على 
�صرط م�صلم. و�حلديث �صحيح، كل رجاله ثقات، وذكره �لألباين يف �صحيح �صنن �لرتمذي و�بن ماجه، 

وحكم عليه باحُل�ْصن �صعيب �لأرنوؤوط يف حتقيقه مل�صند �أحمد. 
هو جزء من حديث �بن عمر ر�صي �هلل عنهما �ل�صابق.  -3
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�ل�صاعدة، ميكنه �أن يتناوله من خالل جو�نب ثالثة:
�جلانب �لأول: مر�عاة �لفروق �لفردية، ومن ثم و�سع �لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب:

نفو�ض  يف  و�لتنقيب  �لبحث  د�ئم  عليه،  و�صالمه  �هلل  �صلو�ت  �لنبي  كان 
على  يده  ي�صع    يكاد  ول  �لرتقاء،  وجو�نب  �لتميز،  عنا�صر  عن  �أ�صحابه، 
موهبة، �أو يكت�صف �إر�دة، �إل وي�صرع يف تربيتها، ويعمل على تطويرها وترقيتها، 
معها،  يتنا�صب  فيما  �لإر�دة  وتلك  �ملوهبة  توظيف هذه   جهد�ً يف  يدخر  ول 
�إعد�د  و�لقائمني على  �ملعلمني  �ملَُربِّني، ويوجه  يَُعلِّم  كله   يف هذ�  و�ملع�صوم 
�لكفاء�ت، �أن هناك فروقاً فردية بني �لنا�ض، وي�صع  يف هذ� �أ�صاًل تربوياً ر�ئد�ً، 
اِهِليَِّة ِخيَاُرُهْم ِفى �لإِ�ْصاَلِم  ُدوَن �لنَّا�َض َمَعاِدَن، َفِخيَاُرُهْم ِفى �جْلَ حيث يقول : »جَتِ
ُدوَن  ُدوَن ِمْن َخرْيِ �لنَّا�ِض ِفى َهَذ� �لأَْمِر �أَْكَرُهُهْم لَُه َقْبَل �أَْن يََقَع ِفيِه، َوجَتِ �إَِذ� َفُقُهو�، َوجَتِ

، �لَِّذى يَاأِْتى َهوؤَُلِء ِبَوْجٍه َوَهوؤَُلِء ِبَوْجٍه«)1(. ِمْن �ِصَر�ِر �لنَّا�ِض َذ� �ْلَوْجَهنْيِ
تختلف طبائعهم،  �لنا�ض  �أن  معادن«، على  »�لنا�ض  بقوله:   يربهن  فالنبي 
وتتعدد توجهاتهم، ويف كلٍّ نفٌع وَمِزيٌَّة، تغاير تلك �ملوجودة فيمن �صو�ه، حالهم 
يف هذ� كحال �ملعادن، تختلف يف نفا�صتها وتر�كيبها، ول يُْغِني �لنفع و�ل�صتفادة 
من �أحدها عن �لآخر، »ففي �صبيل �صناعة جيل مبدع توجهت �لعناية �لنبوية �إىل 
ل  و�لإبد�ع  فيه،  �هلل  يُِقْيُمُه  فيما  مبدٌع  فكٌل  �لنا�ض،  بني  �لفردية  �لفروق  مر�عاة 
، ح�صب طاقته وقدرته  يت�صور �أن ينح�صر يف �صريحِة �لنجباء فح�صب، و�إنا يف كٍلٍّ
�أن يو�صع هذ� �ملعيار فرُت�عى �لفو�رق«)2(، »ولهذ� كان  ومز�ياه، لذ� كان لز�ماً 
 يكلف كل �صخ�ض بال�صيء �لذي يبدع فيه، فخالد للمهام �لع�صكرية، ومعاذ 
�إنا خلقناكم من ذكر  �لنا�ض  �أيه  "يا  �ملناقب - باب قوله تعاىل  �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب  �أخرجه   -1
و�أنثى وجعلناكم �صعوباً وقبائل لتعارفو�" - 1288/3 - حديث 3304، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب 

ف�صائل �ل�صحابة - باب من خيار �لنا�ض - 181/7 - حديث 6615. 
�لفروق  �لب�صيط - �ض: 52، و�نظر:  �لإبد�عية و�لبتكار، د: مو�صى  �لرتبية   يف  �لنبي حممد  هدي   -2

�لفردية يف �صوء �لرتبية �لنبوية، د: نعيم �أ�صعد �ل�صفدي و د: عبد�للطيف م�صطفى �لأ�صطل - �ض: 3.
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للحالل و�حلر�م، وزيد للفر�ئ�ض، و�أُبّي للقر�ءة، وهذ� ين�صجم مع فطرة �هلل �لتي 
خلق �لنا�ض عليها، باأن زودهم بيول متنوعة، وهذ� �لتنوع هو �أ�صا�ض تكامل �حلياة 
�لب�صرية وتازجها، �إن ��صت�صعار �مليول لدى �ل�صخ�ض يجعل �لنجاح حليفه، وهو 

ما نعرب عنه �ليوم: و�صع �لرجل �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب«)1(.
�جلانب �لثاين: �إذكاء روح �لتناف�س:

يف  وعز�ئم  همم  من  يديه  بني  ما  ميتحن  و�أبد�ً  د�ئماً    �لأول  �ملعلم  كان 
ميادين �ملناف�صة، فينف�ض عنها غبار �لركون و�لدعة، ليظهر بريقها يف �صماء �لتميز 
�إليه  َفَت�صَرِئبُّ  �لأبطال،  �إل  يَ�ْصَغُله  ل  مركز  عن  يعلن    �لنبي  فهاهو  و�لإبد�ع، 
�أعناق �أ�صحاب �لإر�د�ت، وتت�صابق �إليه �لهمم �لوّثابة، وذلك يف قوله  ع�صية 
ُ َعَلى يََدْيِه، َقاَل ُعَمُر  َ َوَر�ُصولَُه، يَْفَتُح �هللَّ �يََة َرُجاًل يُِحبُّ �هللَّ خيرب: »لأُْعِطنَيَّ َهِذِه �لرَّ
�أَْن  َرَجاَء  لََها  َفَت�َصاَوْرُت  َقاَل -  يَْوَمِئٍذ -  �إِلَّ  �لإَِماَرَة  �أَْحَبْبُت  َما   : اِب  �خْلَطَّ �ْبُن 
ِ  َعِلىَّ ْبَن �أَِبى َطاِلٍب َفاأَْعَطاُه �إِيَّاَها، َوَقاَل:  �أُْدَعى لََها، - َقاَل - َفَدَعا َر�ُصوُل �هللَّ
ُ َعَلْيَك، َقاَل: َف�َصاَر َعِلىٌّ �َصْيًئا ثُمَّ َوَقَف َوَلْ يَْلَتِفْت،  �ْم�ِض َوَل تَْلَتِفْت َحتَّى يَْفَتَح �هللَّ
ِ َعَلى َماَذ� �أَُقاِتُل �لنَّا�َض؟ َقاَل : َقاِتْلُهْم َحتَّى يَ�ْصَهُدو� �أَْن َل �إِلََه  َرَخ: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َف�صَ
ِ، َفاإَِذ� َفَعُلو� َذِلَك َفَقْد َمَنُعو� ِمْنَك ِدَماَءُهْم َو�أَْمَو�لَُهْم  ًد� َر�ُصوُل �هللَّ مَّ ُ َو�أَنَّ حُمَ �إِلَّ �هللَّ
 ، 2(، ففي هذ� �حلديث نرى فاروق �لأمة عمر(»ِ َها َوِح�َصابُُهْم َعَلى �هللَّ �إِلَّ ِبَحقِّ
ي�صور لنا يف تعبري بليغ، َمْبَلَغ تطلع نف�صه، و��صتياق �صخ�صه، �إىل هذ� �ملركز، حتى 
حدت به نف�صه �إىل �أن يرتفع بج�صده حني قال: »َفَت�صاوْرت لها«)3(، رجاء �أن يكون 
هو �ل�صابق �إىل مركز �لبطل، رغم ما يحيط بهذه �ملهمة من خطورة، ولكنها �لهمم 

توظيف �ل�صنة �لنبوية يف بناء �ل�صخ�صية، يحيى �صاحي �صطناوي - �ض: 23.  -1
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �جلهاد و�ل�صري - باب دعاء �لنبي  �إىل �لإ�صالم و�لنبوة - 3/   -2
 -  علي  ف�صائل  باب   - �ل�صحابة  ف�صائل  كتاب  وم�صلم يف �صحيحه يف  1077 - حديث 2783، 

131/12 - حديث 4422.
َقه )ل�صان �لعرب  َر �حلائَط تَ�َصلَّ �إِذ� َعَلْوتَُه، وتَ�َصوَّ ْرتُه  َفَت�صاَوْرُت لها: �أَي َرَفْعُت لها �صخ�صي، يقال: تَ�َصوَّ  -3

.)384/4
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�لعالية، و�لعز�ئم �ل�صاخمة، �لتي ت�صت�صهل �ل�صعب، وت�صتهني �لأهو�ل، ول َغْرَو 
. يف ذلك فهي نفو�ض تربت يف مدر�صة حممد

و�أجو�ء هذ� �لتناف�ض، �لتي ب�صطها �مل�صطفى  بهذه �لعبارة، ل تخيم على 
نف�ض عمر  لوحده، و�إنا على جميع �حلا�صرين من �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم، 
 ، �صعد  بن  �صهل  و�لتي �صاقها  �أحمد،  عند  �لأخرى  �لرو�ية  َحْته  و�صّ ما  وهذ� 
�أي ظلو� حتى حلظة  يُْعَطاَها«  ُهْم  �أَيُّ لَْيَلَتُهْم  يَُدوُكوَن)1(  �لنَّا�ُض  َفَباَت   ....« وفيها: 
�إعالن �لفائز، يخو�صون ويختلفون فيما بينهم َمن ِمنهم �صيكون �صاحب �ل�صبق؟!
ومي�صي  يف موقف �آخر، ي�صاأل فيه �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم، عمن كان له 
�ل�صبق يف �لتناف�ض على �لقربى من �هلل عز وجل، وهذ� يف حديثه  �لذي قال 
�ْليَْوَم  ِمْنُكُم  تَِبَع  َفَمْن  َقاَل:  �أَنَا،  بَْكٍر:  �أَبُو  َقاَل  اِئًما؟  �ْليَْوَم �صَ ِمْنُكُم  َبَح  �أَ�صْ فيه: »َمْن 
نَا،  �أَ بَْكٍر:  �أَبُو  َقاَل  �ْليَْوَم ِم�ْصِكيًنا؟  ِمْنُكُم  ْطَعَم  �أَ َفَمْن  َقاَل:  �أَنَا،  بَْكٍر:  �أَبُو  َقاَل  َجَناَزًة؟ 
ِ : َما �ْجَتَمْعَن  ا؟ َقاَل �أَبُو بَْكٍر: �أَنَا، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل: َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم �ْليَْوَم َمِري�صً
م�صماٍر  عن  فيه  �أُعلن  نبوي،  بيان  بثابة  هذ�  فكان  نََّة«)2(،  �جْلَ َدَخَل  �إِلَّ  �ْمِرٍئ  ِفى 
يف  �جلنة،  �إنها  �لأمال،  ومنتهى  �لغايات  �أ�صمى  هي  جائزته  فيه  �لفائُز  للمناف�صة، 
دعوة تت�صابق فيها �لقدر�ت لإ�صالح �لدنيا و�لفوز بالآخرة معاً، وهكذ� كان �صيد 
�إيقاد روح �ملناف�صة بني �صحابته ر�صي �هلل عنهم كلما   يعمل دوماً على  �خللق 

نْيُ فر�صة، �أو يَُنا�ِصب لذلك موقف. حَتِ

ْوك �لإختالط، َوَقَع �لقوم يف َدْوَكٍة وُدوكة �أَي وقعو�  يَُدوُكوَن: �أي يخُو�صون فيمن يَْدَفعُها �إليه، و�لدَّ  -1
يف �ختالط من �أَمرهم )�لفائق يف غريب �حلديث و �لأثر 442/1؛ ل�صان �لعرب 430/10(.

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب من ف�صائل �أبي بكر �ل�صديق - 110/7 -   -2
حديث 6333.
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�جلانب �لثالث: �لت�سجيع، و�ملوؤ�زرة بالقول، و�ملدح و�لثناء:
فاإن  �أ�صحابه،  نفو�ض  ليبعث كو�من   ، �ملع�صوم  �تبعها  �لتي  �لأمور  وهي 
َمن  نف�ض  �لإر�دة يف  بركان  لتفجري  كافية  وثناء،  �أو مدح  ت�صجيع و�حدة،  كلمة 
متقدة،  وهمة  م�صتعل  بحما�ض  و�لتميز،  �لإبد�ع  طريق  يف  فيم�صي  له،  ُوّجَهت 
وهكذ� كان �ملع�صوم  يعالج نفو�ض �صحابته ر�صي �هلل عنهم، فهو �أخرب �لنا�ض 
  يكاد  ول  �لكامنة،  و�إبدعاتها  طاقاتها  باأزمة  يديه  بني  ومي�صك  �لنفو�ض،  بطبائع 
ي�صاهد �أمامه َمن يبادر �إىل �أمر من �أمور �خلري، �إل ويوؤ�زره بالت�صجيع، من ذلك ما 
ُلوَن،  ُرِوي عن �َصَلَمَة ْبِن �لأَْكَوِع  َقاَل: »َمرَّ �لنَِّبىُّ  َعَلى نََفٍر ِمْن �أَ�ْصَلَم يَْنَت�صِ
نَا َمَع بَِنى ُفاَلٍن،  َفَقاَل �لنَِّبىُّ : �ْرُمو� بَِنى �إِ�ْصَماِعيَل، َفاإِنَّ �أَبَاُكْم َكاَن َر�ِمًيا، �ْرُمو� َو�أَ
ِ : َما لَُكْم َل تَْرُموَن؟ َقالُو�:  َحُد �ْلَفِريَقنْيِ ِباأَْيِديِهْم، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل: َفاأَْم�َصَك �أَ
  ْرُمو� َفاأَنَا َمَعُكْم ُكلُِّكْم«)1(، ثم نر�ه� : َُّكْيَف نَْرِمى َو�أَْنَت َمَعُهْم؟! َقاَل �لنَِّبى
منتهى  حيث  �إىل  لإر�دته  ودفعاً  له،  وتثبيتاً  تاأييد�ً  بو�لديه،  �ل�صحابة  �أحد  يفدي 
ِ  �أَبََوْيِه  �لإر�د�ت وغايات �لهمم، ذلك ما رو�ه على قال: »َما َجَمَع َر�ُصوُل �هللَّ
لأََحٍد َغرْيَ �َصْعِد ْبِن َماِلٍك)2( َفاإِنَُّه َجَعَل يَُقوُل لَُه يَْوَم �أُُحٍد: �ْرِم ِفَد�َك �أَِبى َو�أُمِّي«)3(.

ويف موقف �آخر، ينقل �صيد �لب�صر ، خرب تاأييد �ل�صماء لرجل من �أ�صحابه، 
فما كان من هذ� �ل�صحابي �إل �أن ��صتحالت نف�صه �إىل طاقة متوهجة، وبدت عزميته 
نار�ً م�صتعرة، ذلكم هو ح�صان بن ثابت ، و�لذي جاء خربه فيما روته �أم �ملوؤمنني 
�أَ�َصدُّ َعَلْيَها ِمْن  َفاإِنَُّه  ِ  َقاَل: »�ْهُجو� ُقَرْي�ًصا،  �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ عائ�صة ر�صي �هلل عنها 
َفاأَْر�َصَل  َفَلْم يُْر�ِض،  َفَهَجاُهْم  َفَقاَل: �ْهُجُهْم،  َرَو�َحَة  �ْبِن  ىَل  �إِ َفاأَْر�َصَل  ِبالنَّْبِل،  َر�ْصٍق 
�لرمي - 1062/3 -  �لتحري�ض على  باب  �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �جلهاد و�ل�صري -  �أخرجه   -1

حديث 2743.
 . هو �صعد بن �أبي وقا�ض  -2

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �ملغازي - باب �إذ همت طائفتان منكم �أن تف�صال - 1490/4   -3
 -  �أبي وقا�ض  - حديث 3833، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب �صعد بن 

125/7 - حديث 6386.
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اُن: َقْد  ا َدَخَل َعَلْيِه َقاَل َح�صَّ اَن ْبِن ثَاِبٍت، َفَلمَّ �إِىَل َكْعِب ْبِن َماِلٍك، ُثمَّ �أَْر�َصَل �إِىَل َح�صَّ
ُكُه،  اِرِب ِبَذنَِبِه، ثُمَّ �أَْدلََع ِل�َصانَُه، َفَجَعَل يَُحرِّ �آَن لَُكْم �أَْن تُْر�ِصُلو� �إِىَل َهَذ� �لأَ�َصِد �ل�صَّ
َل   :  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  �لأَِدمِي،  َفْرَى  ِبِل�َصاِنى  لأَْفِريَنَُّهْم  ِباحْلَقِّ  بََعثََك  َو�لَِّذى  َفَقاَل: 
�َض لََك  تَْعَجْل، َفاإِنَّ �أَبَا بَْكٍر �أَْعَلُم ُقَرْي�ٍض ِباأَْن�َصاِبَها - َو�إِنَّ ىِل ِفيِهْم نَ�َصًبا - َحتَّى يَُلخِّ
َو�لَِّذى  نَ�َصَبَك،  ىِل  خَلَّ�َض  َقْد   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقاَل:  َرَجَع  ُثمَّ  اُن،  َح�صَّ َفاأَتَاُه  نَ�َصِبى، 
َعَرُة ِمَن �ْلَعِجنِي، َقالَْت َعاِئ�َصُة: َف�َصِمْعُت  نََّك ِمْنُهْم َكَما تُ�َصلُّ �ل�صَّ ، لأَ�ُصلَّ بََعثََك ِباحْلَقِّ
 ِ نَاَفْحَت َعِن �هللَّ َما  يُوؤَيُِّدَك  �ْلُقُد�ِض َل يََز�ُل  �إِنَّ ُروَح  اَن،   يَُقوُل حِلَ�صَّ  ِ َر�ُصوَل �هللَّ
َوَر�ُصوِلِه()1(، و��صتمع �إىل ثناء �مل�صطفى  على عبد �هلل بن م�صعود ، �لذي 
�صار بَْعُد �أول َمن يُطَلب منه قر�ءة �لقر�آن، وتُ�َصدُّ �لرحال �إليه ل�صتماعه منه، يقول 
: »ُكْنُت ُغاَلماً يَاِفعاً، �أَْرَعى َغَنماً ِلُعْقَبَة ْبِن �أَِبى ُمَعْيٍط، َفَجاَء �لنَِّبىُّ  َو�أَبُو بَْكٍر 
� ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنِي، َفَقاَل: يَا ُغاَلُم َهْل ِعْنَدَك ِمْن لنََبٍ تَ�ْصِقيَنا؟ ُقْلُت: �إِنِّى ُموؤَْتٌَن  َوَقْد َفرَّ
�ْلَفْحُل؟  َعَلْيَها  يَْنُز  َلْ  َجذَعٍة)2(  ِمْن  ِعْنَدَك  َهْل   : �لنَِّبىُّ  َفَقاَل  �َصاِقيَُكَما،  َولَ�ْصُت 
ْرُع،  ْرَع َوَدَعا، َفَحَفَل �ل�صَّ ُقْلُت: نََعْم، َفاأَتَْيُتُهَما ِبَها، َفاْعَتَقَلَها �لنَِّبىُّ  َوَم�َصَح �ل�صَّ
بُو بَْكٍر، ثُمَّ �َصِرْبُت،  ْخَرٍة ُمْنَقِعَرٍة، َفاْحَتَلَب ِفيَها، َف�َصِرَب َو�َصِرَب �أَ ثُمَّ �أَتَاُه �أَبُو بَْكٍر ِب�صَ
ْرِع: �إْقِل�ْض، َفَقَل�َض، َفاأَتَْيُتُه بَْعَد َذِلَك َفُقْلُت َعلِّْمِنى ِمْن َهَذ� �ْلَقْوِل، َقاَل:  ُثمَّ َقاَل ِلل�صَّ
�أََحٌد«)3(،  ِفيَها  يَُناِزُعِنى  َل  �ُصوَرًة  �َصْبِعنَي  ِفيِه  ِمْن  َفاأََخْذُت  َقاَل:  ٌم،  ُمَعلَّ ُغاَلٌم  �إِنَّك 
ويُثني  على �صوت �أبي مو�صى يف قر�ءة �لقر�آن فيقول له: »يَا �أَبَا ُمو�َصى لََقْد 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �لأدب - باب هجاء �مل�صركني - 2278/5 - حديث 5798،   -1
وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب ف�صائل ح�صان  - 164/7 - حديث 6550.

�جلذعة: هي �ل�صاة �لتي �أتت �ل�صنة )غريب �حلديث لبن �جلوزي 146/1(.   -2
 - 510/11 - حديث  �أخرجه �بن �أبي �صيبة يف م�صنفه يف كتاب �لف�صائل - ما �أعطى �هلل حممد�ً   -3
م�صنده - 294/1 - حديث  و�لبز�ر يف  م�صنده - 416/7 - حديث 4412،  و�أحمد يف   ،32461
1824، و�أبو يعلى م�صنده - 402/8 - حديث 4985، و�بن حبان يف �صحيحه يف كتاب �لتاريخ - 
باب �ملعجز�ت 432/14، حديث 6504، و�لطرب�ين يف �ل�صغري - 310/1 - حديث 513. و�حلديث 
�إ�صناده ح�صن، فيه عا�صم بن �أبي �لنجود �صدوق وبقية رجاله ثقات، و�حلديث ح�صنه �صعيب �لأرنوؤوط 

يف حتقيقه للم�صند و�صحيح �بن حبان.
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�أُوِتيَت ِمْزَماًر� ِمْن َمَز�ِمرِي �آِل َد�ُوَد«)1(.
�إن كلمة ت�صجيع و�حدة كفيلة بتغيري م�صار حياة �إن�صان نحو �لتميز و�لنجاح، 
�لقدر�ت  مع    تعامله  كان  وهكذ�  د�خله؛  يف  و�لإبد�ع  �لبتكار  روح  وخلق 
يف  يزرع    كان  كما  حوله،  ِمن  �أ�صحابه  نفو�ض  يف  �كت�صفها  �لتي  �لفردية، 
نفو�صهم �لقدرة على ك�صر حاجز �ملبادرة، و�لثبات وترك �لتخاذل عند �ن�صر�ف 
همم �لنا�ض من حولهم، وهو ما �أَعِر�ض لكيفيته ب�صيئة �هلل تعاىل يف �ملبحث �لتايل.

�ملبحث �لثالث:
عمله  على تربية روح �لإر�دة لدى �لفرد �مل�سلم

�إن كل �إن�صاٍن، يحمل بني طيَّات نف�صه معاين �لإر�دة، ولكن كثري�ً من �لنا�ض 
تَُكبُِّلُه قيود �لعجز، و�أغالل �لتثاقل �إىل �لأر�ض، فيجهل ما ي�صكن يف جو�نيته من 
اًء، لكن عدوه يتغلب عليه ويهزمه،  معاين �لهمة، وي�صري كمن يحمل �صالحاً َم�صَّ

لأنه يجهل ��صتخد�م ما معه من �صالح.
و�لإر�دة نوعان فى �لإن�صان: �إر�دة �لبدء: و�صو�هد هذ� �لنوع �أنك قد جتد 
��صتمر�ره، و  ي�صهل  يبد�أ  �أن  لكنه بجرد  يبد�أ عماًل و  �إن�صاناً  �أن جتعل  �صعوبة فى 
بد�أ عماًل ل  بعدما  �إن�صاناً  �أن  �أنك ل جتد  �لنوع  �صو�هد هذ�  و  �ل�صتمر�ر:  �إر�دة 

يلبث �أن يتوقف عنه«)2(.
َم �لدو�ء �لناجع، �لذي �إذ� ما تعاطته �لنف�ض �نبعثت �إر�دتها  و�مل�صطفى  قدَّ
�لهامدة، وحتررت من قيود �لعجز، وحطمت �أغالل �لتثاقل و�لرتكا�ض، و�إذ� ما 

 - بالقر�آن  �لقر�ءة  �ل�صوت يف  باب ح�صن   - �لقر�آن  ف�صائل  كتاب  �لبخاري يف �صحيحه يف  �أخرجه   -1
1925/4، حديث 4761، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �مل�صافرين - باب ��صتحباب ح�صن �ل�صوت 

يف �لقر�ءة بالقر�آن - 192/2 - حديث 1887.
يف �لنف�ض و�لدعوة، رفاعي �صرور )�ض: 265(  -2
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طال بها �لعهد و��صتكانت �إىل �لك�صل و�خلمود، َحَمَلها جو�د �لعزمية من جديد.
وهذ� كان ديدنه  يف معاجلة �لنفو�ض، يبث روح �لإر�دة للبدء و�ملبادرة، 
خري  هو  فها  و�لعمل،  �لجتهاد  طريق  على  و�لثبات  �ملثابرة  يف  �ل�صتمر�ر  �أو 
وقع  �إن  وما  �لأمم،  �أعمار  فارقة يف  �أ�صحابه، يف حلظة  ند�ًء يف  يطلق    �لب�صر 
هذ� �لند�ء يف �أ�صماع َمن حوله، حتى بادرت نف�ض و�حد منهم، و�نطلقت َمِطّيُة 
�أن�ض  يقول  �هلل،  �صبيل  يف  �ملوت  �إىل  به  وتفر  �لأمايّن،  �أ�صمى  ت�صتعجل  �إر�دتها، 
َجنٍَّة  �إِىَل  ُقوُمو�   :  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  �مْلُ�ْصِرُكوَن  َفَدنَا   ...« �حلديث:  ر�وي   
 ِ : يَا َر�ُصوَل �هللَّ اِرىُّ َماِم �لأَْن�صَ َمَو�ُت َو�لأَْر�ُض، َقاَل: يَُقوُل ُعَمرْيُ ْبُن �حْلُ َها �ل�صَّ َعْر�صُ
 ، ِ َمَو�ُت َو�لأَْر�ُض؟! َقاَل: نََعْم، َقاَل: بٍَخ بٍَخ، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َها �ل�صَّ َجنٌَّة َعْر�صُ
ِ �إِلَّ َرَجاَءَة �أَْن �أَُكوَن ِمْن  ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ َما يَْحِمُلَك َعَلى َقْوِلَك بٍَخ بٍَخ؟ َقاَل: َل َو�هللَّ
، ثُمَّ َقاَل:  �أَْهِلَها، َقاَل: َفاإِنََّك ِمْن �أَْهِلَها، َفاأَْخَرَج َتََر�ٍت ِمْن َقْرِنِه، َفَجَعَل يَاأُْكُل ِمْنُهنَّ
يَاٌة َطِويَلٌة، - َقاَل - َفَرَمى ِبَا َكاَن َمَعُه  لَِئْن �أَنَا َحِييُت َحتَّى �آُكَل َتََر�ِتى َهِذِه �إِنََّها حَلَ

ِمَن �لتَّْمِر، ُثمَّ َقاتََلُهْم َحتَّى ُقِتَل«)3(.
يكون  كيف  للم�صلم  به  ير�صم  نبوياً،  نوذجاً  لنا  يقدم    �ملع�صوم  نرى  ثم 
�نطالق �إر�دته، ومبادرة همته، �لتي ل وقت عندها لنتظار مو�قف �لآخرين، ول 
ِ  �أَْح�َصَن  مبادر�تهم، فهي د�ئماً تفاجئ �جلميع، يقول �أن�ض : »َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ
َذ�َت  �مْلَِديَنِة  �أَْهُل  َفِزَع  َولََقْد  �لنَّا�ِض،  �أَ�ْصَجَع  َوَكاَن  �لنَّا�ِض،  �أَْجَوَد  َوَكاَن  �لنَّا�ِض، 
�إِىَل  ِ  َر�ِجًعا، َوَقْد �َصَبَقُهْم  اُهْم َر�ُصوُل �هللَّ َفَتَلقَّ ْوِت،  لَْيَلٍة، َفاْنَطَلَق نَا�ٌض ِقَبَل �ل�صَّ
ْيُف َوُهَو يَُقوُل: َلْ تَُر�ُعو�  ْوِت، َوُهَو َعَلى َفَر�ٍض لأَِبى َطْلَحَة ُعْرٍى ِفى ُعُنِقِه �ل�صَّ �ل�صَّ

اأُ«)4(. َلْ تَُر�ُعو�، َقاَل: َوَجْدنَاُه بَْحًر� �أَْو �إِنَُّه لََبْحٌر، َقاَل: َوَكاَن َفَر�ًصا يَُبطَّ
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لإمارة - باب ثبوت �جلنة لل�صهيد - 44/6 - حديث 5024.   -3

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لف�صائل - باب يف �صجاعة �لنبي  وتقدمه للحرب - 72/7   -4
اأُ": معناه يعرف بالبطء و�لعجز و�صوء �ل�صري )�صرح �لنووي على �صحيح  - حديث 6146. قوله:"يَُبطَّ

م�صلم 15/ 67(. 
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وينطلق �لند�ء من �لنبي ، يف دعوة م�صرقة لدو�م �إ�صالح �صئون �لدنيا، 
�أن يكون يف جميع حلظات عمره، مالكاً لزمام �ملبادرة،  �أن �مل�صلم ل بد  وكيف 
ونا�صية �لإر�دة، مهما كانت ظروف �لوقت و�أحو�ل �لنا�ض، فيقول : »�إِْن َقاَمِت 

اَعُة َوِبيَِد �أََحِدُكْم َف�ِصيَلٌة، َفاإِِن ��ْصَتَطاَع �أَْن َل يَُقوَم َحتَّى يَْغِر�َصَها َفْليَْفَعْل«)1(. �ل�صَّ
ثم يدل �لنبيُّ  �مل�صلم كيف ي�صتمر يف طريق جناحه، وم�صرية �إبد�عه، غري 
�آبه ملا يحتو�صه من معوقات �حلياة، ومكدر�ت �لعي�ض، فيقول : ».... �إْحِر�ْض 
ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل لَْو �أَنِّى َفَعْلُت  ِ َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن �أَ�صَ َعَلى َما يَْنَفُعَك، َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ْيَطاِن«)2(،  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل �ل�صَّ َكاَن َكَذ� َوَكَذ�، َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ
رِبُ َعَلى �أََذ�ُهْم، َخرْيٌ ِمَن �مْلُ�ْصِلِم  اِلًطا �لنَّا�َض َويَ�صْ ويقول : »�إِنَّ �مْلُ�ْصِلَم �إَِذ� َكاَن خُمَ

رِبُ َعَلى �أََذ�ُهْم«)3(. �لَِّذى َل يَُخاِلُط �لنَّا�َض َوَل يَ�صْ
�أحد �صحابته - عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهما -    ثم يوجه �مل�صطفى 
بكالم، يح�صه فيه على �ل�صتمر�ر يف عمله، و�أن ي�صعى لتح�صني �أد�ئه، و�لرتقاء 
ْيِل، َفَكاَن بَْعُد  لِّى ِمَن �للَّ ِ، لَْو َكاَن يُ�صَ ُجُل َعْبُد �هللَّ ملا هو �أف�صل، فيقول : )ِنْعَم �لرَّ
�أخرجه �أحمد يف م�صنده - 251/20 - حديث 12902، ويف 296/20 - حديث 12981، وعبد بن   -1
حميد يف م�صنده -  366 - حديث 1216، و�لبخاري يف �لأدب �ملفرد -  168 - حديث 479، 
�إ�صناده �صحيح، كل رجاله  و�أبو �صعيد بن �لأعر�بي يف معجمه - 116/1 - حديث 181. و�حلديث 

ثقات، و�صححه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة )11/1(، و�صعيب �لأرنوؤوط يف حتقيقه للم�صند.
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لقدر - باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز و�ل�صتعانة باهلل تعاىل -   -2

56/8 - حديث 6945. 
�أخرجه �لرتمذي يف �صننه يف كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع - �لباب 55 - 662/4 - حديث   -3
2507، و�بن ماجه يف �صننه يف كتاب �لفنت - باب �ل�صرب على �لبالء - 1338/2 - حديث 4032، و�بن 
�أبي �صيبة يف م�صنفه يف كتاب �لأدب - يف خمالطة �لنا�ض - 564/8 - حديث 26744، و�أحمد يف 
م�صنده - 64/9 - حديث 5022، قال: حدثنا حممد بن جعفر، وحجاج، قال: حدثنا �صعبة، �صمعت 
�صليمان �لأعم�ض وقال حجاج: عن �لأعم�ض يحدث، عن يحيى بن وثاب، عن �صيخ من �أ�صحاب �لنبي 
 ، قال: و�أر�ه �بن عمر، قال: حجاج قال �صعبة: قال �صليمان: وهو �بن عمر يحدث، عن �لنبي ،
فذكره بلفظ متقارب؛ و�لبيهقي يف �ل�صنن �لكربى - باب ف�صل �ملوؤمن �لقوي �لذي يقوم باأمر �لنا�ض 
وي�صرب على �أذ�هم - 89/10 - حديث 20669، و�حلديث �إ�صناده �صحيح، كل رجاله ثقات، و�إبهام 
�مل�صيخة لي�صر، لأن �ل�صحابة كلهم عدول، وقد جاء �لت�صريح به يف رو�يات �أخرى �أنه �بن عمر ر�صي 

�هلل عنهما. 
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ْيِل �إِلَّ َقِلياًل()1(، وهكذ� جند �أن �لنبي  ل يرتك للعجر و�لك�صل باباً  َل يََناُم ِمَن �للَّ
�إل ويو�صده، ول للياأ�ض و�لوَهن طريقاً �إل ويقطعه، فاأنتجت يد�ه �إر�د�ت م�صاءًة 
�صيوُفها، وهمماً ل تخطئ �صهاُمها؛ وبعد هذ� �آن يل �أن �أعر�ض لإ�صاءة �أخرى من 
�إ�صاء�ت م�صكاة �لنبوة، �أ�صرقت بها نفو�ض �مل�صلمني، و��صتنارت قلوبهم، �إنه عمله 
 على بث روح �لعتز�ز بالنف�ض لدى �لفرد �مل�صلم، وهو �لذي �أبينه يف �ملبحث 

�لآتي بعون �هلل تعاىل.
�ملبحث �لر�بع:

حر�سه  على �إمناء �سعور �مل�سلم بذ�ِته ومكانِته يف �لوجود، مما 
يجعل منه فردً� مّتزَن �لنف�س، مطمئَن �لقلب، ر��سَخ �لكيان، ر�ف�سًا 

لكل �سعور بال�ست�سعاف و�لهو�ن
وليد  �أبد�ً  يكن  ل  بذ�ته،  و�لعتز�ز  بنف�صه،  بالعتد�د  �مل�صلم  �صعور  �إن 
�لنف�صي،  و�لكمال  �لروحي،  لالرتقاء  حتمية  نتيجة  هو  و�إنا  و�تفاق،  م�صادفة 
�ملتمثلني يف �صمّو عالقة �مل�صلم بخالقه، وتََرّقيه �إىل �لدرجات �لُعَلى يف �لقرب من 
َغ منهجاً ربانياً، ينتج كل طاقة مبدعة، و�إر�دة قوية، وعزمية  ربه، فاملع�صوم  بَلَّ
�إل و�صلكت طريق �ملجد و�لريادة  َوّثابة، وما �صارت �لأمة �إىل ربها بهذ� �ملنهج، 

و�ل�صد�رة بني �أمم �لأر�ض.
يقول �صيد قطب رحمه �هلل تعاىل يف تقدميه لكتاب »ماذ� خ�صر �لعال بانحطاط 
عقيدة  �لإ�صالم  »�إن  تعاىل:  �هلل  رحمه  �لندوي  �حل�صن  �أبي  لالأ�صتاذ  �مل�صلمني« 
�لعزة  �إح�صا�ض  �ملوؤمن بها،  تبعث يف روح  �أنها  �أخ�ض خ�صائ�صها  من  ��صتعالء، 
من غري كرب، وروح �لثقة يف غري �غرت�ر، و�صعور �لطمئنان يف غري تو�كل، و�أنها 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �لتهجد - باب ف�صل قيام �لليل - 378/1 - حديث 1070،   -1
وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل �ل�صحابة - باب من ف�صائل عبد �هلل بن عمر 158/7 - حديث 
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هذه  على  �لو�صاية  تبعة  كو�هلهم،  على  �مللقاة  �لإن�صانية  بالتبعة  �مل�صلمني  ت�صعر 
�لب�صرية، يف م�صارق �لأر�ض ومغاربها، وتبعة �لقيادة يف هذه �لأر�ض للقطعان 
�ل�صالة، وهد�يتها �إىل �لدين �لقيم، و�لطريق �ل�صوي، و�إخر�جها من �لظلمات �إىل 

�لنور، با �آتاهم �هلل من نور �لهدى و�لفرقان«)1(.
وتعاقب  �لزمان  مر  على  نف�صها،  تفر�ض  �لإ�صالمية  �حل�صارة  ظلت  ولهذ� 
�إىل  �ل�صري  �أبنائها يف  همم  تقا�صر  ب�صبب  �إل  تر�جعها،  ُحُقباُت  كانت  وما  �لأيام، 
وذ�ع  بريقها،  ملع  و�إن  فهي  �لأخرى،  �حل�صار�ت  �أما  �إميانهم،  و��صتكمال  ربهم، 
بنيت  لأنها ح�صار�ت  �صعلتها،  وتنطفئ  يخبو،  �أن  يلبث  ل  بريقها  �أن  �إل  �صيتها، 

على �لنقائ�ض �لنف�صية، و�لرتكا�صات �خُلُلقية، و�لغايات �لتي تربر �لو�صائل. 
ه  على �إخر�ج �مل�صلم  ويقدم لنا خري �لب�صر  هدياً نبوياً، يَظهر فيه حر�صُ
من د�ئرة �لذلة و�مل�صكنة، �إىل ف�صاء �لعزة و�لإباء، و�أن يكون على �لدو�م معتد�ً 
بنف�صه، و�ثقاً يف ذ�ته، موؤمناً بقدر�ته ومو�هبه و�إمكاناته، ر�ف�صاً لكل �ألو�ن �ل�صعف 
ِعيِف،  ِ ِمَن �مْلُوؤِْمِن �ل�صَّ و�لنك�صار، فيقول : »�مْلُوؤِْمُن �ْلَقِوىُّ َخرْيٌ َو�أََحبُّ �إِىَل �هللَّ
ابََك �َصْىٌء  ِ َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن �أَ�صَ َوِفى ُكلٍّ َخرْيٌ، �ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك، َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح  َفاَل تَُقْل لَْو �أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�، َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ

ْيَطاِن«)2(. َعَمَل �ل�صَّ
�صاحب  فيكون  �حلديث:  لهذ�  �صرحه  عند  تعاىل  �هلل  رحمه  �لنووي  يقول 
وذهابا  �إليه،  خروجا  و�أ�صرع  �جلهاد،  يف  �لعدو  على  �إقد�ما  �أكرث  �لو�صف،  هذ� 
يف طلبه، و�أ�صد عزمية يف �لمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، و�ل�صرب على �لذى 
يف كل ذلك، و�حتمال �مل�صاق يف ذ�ت �هلل تعاىل، و�أرغب يف �ل�صالة و�ل�صوم 

ماذ� خ�صر �لعال بانحطاط �مل�صلمني لأبي �حل�صن �لندوي �ض1.   -1
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لقدر - باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز و�ل�صتعانة باهلل تعاىل -   -2

56/8 - حديث 6945. 
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و�لأذكار و�صائر �لعباد�ت، و�أن�صط َطَلباً لها، وحمافظة عليها، ونحو ذلك)1(.
له �خلريية و�لأف�صلية عند رب  لي�صت  نف�َصه،  نفُعُه  يتجاوز  �لذي ل  فاملوؤمن 
�لعزة �صبحانه، فالأمة لي�صت بحاجة لفرد ل يرى �أبعد من �أنفه، ول ي�صعر �إل بثوبه 
�لذي فوق بدنه، ي�صتكني �ىل قمقم نف�صه، غري �آبٍه ب�صتجد�ت �لزمان، ومتغري�ت 

�لأحد�ث من حوله، فاأنّى ملن ُغلَّت يد�ه �أن يرفع لو�ء �لعزة و�ل�صوؤَدد؟! 
وكيف ملن �طماأّن �إىل كل �صاأن ر�كد، و�أَِن�َض بكل حاٍل �صاكٍن جامد، �أن ي�صعى 

�ىل �لبتكار و�لتجديد، و�لتميز و�لبد�ع؟!
�إقبال رحمه �هلل تعاىل: »�إن �مل�صلم ل يُخلق  يقول �صاعر �ل�صالم د: حممد 
ليندفع مع �لتيار، وي�صاير �لركب �لب�صري حيث �جته و�صار، بل ُخِلَق ليوجه �لعال، 
و�ملجتمع، و�ملدينة، ويفر�ض على �لب�صرية �جتاهه، وميلي عليها �إر�دته، لأنه �صاحب 
�لر�صالة، و�صاحب �لعلم �ليقني، ولأنه �مل�صوؤول عن هذ� �لعال و�صريه و�جتاهه، 
فلي�ض مقامه مقام �لتقليد و�لتباع، �إن مقامه مقام �لإمامة و�لقيادة، ومقام �لإر�صاد 
و�لتوجيه، ومقام �لآمر �لناهي، و�إذ� تنكر له �لزمام، وع�صاه �ملجتمع، و�نحرف 
�أن ي�صت�صلم ويخ�صع، وي�صع �أوز�ره وي�صال �لدهر، بل  عن �جلادة، ل يكن له 
يف  �هلل  يق�صي  حتى  وعر�ك،  معه  �صر�ع  يف  ويظل  وينازله،  عليه  يثور  �أن  عليه 
�أمره، �إن �خل�صوع و�ل�صتكانة لالأحو�ل �لقا�صرة و�لأو�صاع �لقاهرة، و�لعتذ�ر 
بالق�صاء و�لقدر، من �صاأن �ل�صعفاء و�لأقز�م، �أما �ملوؤمن �لقوي فهو بنف�صه ق�صاء 

�هلل �لغالب وقدره �لذي ل يرد«)2(.
وطاملا كان يعمل  على تعزيز هذه �ملعاين يف كثري من �ملو�قف مع �صحابته 
ر�صي �هلل عنهم، فيقول : »لأَْن يَاأُْخَذ �أََحُدُكْم َحْبَلُه، َفيَاأِْتَى ِبُحْزَمِة �حْلََطِب َعَلى 

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 215/16.  -1
�صاعر �لإ�صالم �لدكتور حممد �إقبال - لالأ�صتاذ �أبي �حل�صن �لندوي - �ض 66: 68.  -2
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ُ ِبَها َوْجَهُه، َخرْيٌ لَُه ِمْن �أَْن يَ�ْصاأََل �لنَّا�َض �أَْعَطْوُه �أَْو َمَنُعوُه«)1(. َظْهِرِه َفيَِبيَعَها، َفيَُكفَّ �هللَّ
ْلُتُه  �َصاأَ ُثمَّ  َفاأَْعَطاِنى،     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  ْلُت  »�َصاأَ َقاَل:    ِحَز�ٍم  ْبَن  َحِكيَم  وعن 
َفَمْن  ُحْلَوٌة،  َرٌة  �مْلَاَل َخ�صِ َهَذ�  نَّ  �إِ يَا َحِكيُم  َقاَل:«  ثُمَّ  َفاأَْعَطاِنى  ْلُتُه  �َصاأَ ُثمَّ  َفاأَْعَطاِنى، 
ِفيِه،  لَُه  يَُباَرْك  َلْ  نَْف�ٍض  �ْصَر�ِف  ِباإِ �أََخَذُه  َوَمْن  ِفيِه،  لَُه  بُوِرَك  نَْف�ٍض  ِب�َصَخاَوِة  �أََخَذُه 
يَا  َفُقْلُت  َحِكيٌم:  َقاَل  ْفَلى،  �ل�صُّ �ْليَِد  ِمَن  َخرْيٌ  �ْلُعْليَا  �ْليَُد  يَ�ْصَبُع،  َوَل  يَاأُْكُل  َكالَِّذى 
ْنيَا،  �لدُّ �أَُفاِرَق  َحتَّى  �َصْيًئا  بَْعَدَك  �أََحًد�  �أَْرَز�أُ)2(  َل  ِباحْلَقِّ  بََعثََك  َو�لَِّذى   ،ِ �هللَّ َر�ُصوَل 
نَّ ُعَمَر  َدَعاُه  َفَكاَن �أَبُو بَْكٍر  يَْدُعو َحِكيًما �إِىَل �ْلَعَطاِء َفيَاأْبَى �أَْن يَْقَبَلُه ِمْنُه، ثُمَّ �إِ
َعَلى  �مْلُ�ْصِلِمنَي  َمْع�َصَر  يَا  �أُ�ْصِهُدُكْم  نِّى  �إِ ُعَمُر:  َفَقاَل  �َصْيًئا.  ِمْنُه  يَْقَبَل  �أَْن  َفاأَبَى  ِليُْعِطيَُه 
َحًد�  ُه ِمْن َهَذ� �ْلَفْىِء َفيَاأْبَى �أَْن يَاأُْخَذُه، َفَلْم يَْرَز�أْ َحِكيٌم �أَ َحِكيٍم، �أَنِّى �أَْعِر�ُض َعَلْيِه َحقَّ

ِ  َحتَّى تُُوفَِّى«)3(. ِمَن �لنَّا�ِض بَْعَد َر�ُصوِل �هللَّ
ويدعو  كل م�صلم �أن يكون �إيجابياً يف جمتمعه، متجنباً كل �أ�صباب �ل�صلبية 
و�لتخاذل، معتمد�ً يف �صيا�صة �صئونه وتدبري حاجاته على ذ�ته، فيقول : »َعَلى 
ُق،  دَّ َدَقٌة، ِقيَل: �أََر�أَْيَت �إِْن َلْ يَِجْد؟ َقاَل: يَْعَتِمُل ِبيََدْيِه َفيَْنَفُع نَْف�َصُه َويََت�صَ ُكلِّ ُم�ْصِلٍم �صَ
ْيَت  ْن َلْ يَ�ْصَتِطْع؟ َقاَل: يُِعنُي َذ� �حْلَاَجِة �مْلَْلُهوَف، َقاَل: ِقيَل لَُه �أََر�أَ ْيَت �إِ َقاَل: ِقيَل �أََر�أَ
ْن َلْ يَْفَعْل؟ َقاَل: مُيْ�ِصُك  ْيَت �إِ ، َقاَل: �أََر�أَ رْيِ �إِْن َلْ يَ�ْصَتِطْع؟ َقاَل: يَاأُْمُر ِبامْلَْعُروِف �أَِو �خْلَ

َدَقٌة«)4(. رِّ َفاإِنََّها �صَ َعِن �ل�صَّ

�مل�صاألة - 535/2 - حديث  �ل�صتعفاف عن  باب  �لزكاة -  كتاب  �لبخاري يف �صحيحه يف  �أخرجه   -1
 .1402

ه ُرْزء�ً وَمْرِزئًة �أَ�صاَب منه َخرْي�ً ما كان، و�ملعنى �أنه ل ي�صاأل �أحد�ً �صيئاً )ل�صان �لعرب  �أَْرَز�أ: َرَز�أَُه يَْرَزوؤُ  -2
85/1، تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض 244/1(. 

�مل�صاألة - 535/2 - حديث  �ل�صتعفاف عن  باب  �لزكاة -  كتاب  �لبخاري يف �صحيحه يف  �أخرجه   -3
.1403

حديث   -  524/2  - �صدقة  م�صلم  كل  على  باب   - �لزكاة  كتاب  يف  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -4
1376، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لزكاة - باب بيان �أن ��صم �ل�صدقة يقع على كل ��صم من �ملعروف 

- 83/3 - حديث 2380. 



117

ويقدم �ملع�صوم  �أجر من ترك �صيام �لنافلة من �أجل خدمة �إخو�نه و�لعمل 
�لنا�ض،  خدمة  عن  وتكا�صل  �ل�صوم  �لتزم  من  �أجر  على  حو�ئجهم،  ق�صاء  على 
ا �لَِّذيَن  نَا ِظالًّ �لَِّذى يَ�ْصَتِظلُّ ِبِك�َصاِئِه، َو�أَمَّ فَعْن �أَنَ�ٍض  َقاَل: »ُكنَّا َمَع �لنَِّبىِّ  �أَْكرَثُ
َوَعاجَلُو�،  َو�ْمَتَهُنو�  َكاَب،  �لرِّ َفَبَعُثو�  �أَْفَطُرو�  �لَِّذيَن  ا  َو�أَمَّ �َصْيًئا،  يَْعَمُلو�  َفَلْم  اُمو�  �صَ

َفَقاَل �لنَِّبىُّ : َذَهَب �مْلُْفِطُروَن �ْليَْوَم ِبالأَْجِر«)1(.

ونرى �مل�صطفى وهو خامت �لأنبياء وخري �لب�صر، ي�صعى لتدبري �صاأن طعامه باأن 
َجَعَل درعه رهناً حتى يدفع ثمن طعامه، فتنقل لنا �أم �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها 
من خربه  »�أنه ��ْصرَتَى ِمْن يَُهوِدىٍّ َطَعاًما �إِىَل �أََجٍل َمْعُلوٍم، َو�ْرتََهَن ِمْنُه ِدْرًعا ِمْن 

َحِديٍد«)2(.

هذ�  وعو�مل  �لثقة،  هذه  �أ�صباب  �مل�صلم  يكت�صب  �أن  على  يعمل    وكان 
�لعتز�ز، لهذ� دعى �ملع�صوم  �مل�صلم للحر�ض على جمال مظهره، فاإن جمال 
نََّة َمْن َكاَن ِفى  وتيز �ملظهر، ل يكاد ينفك عن تيز �ملخرب، يقول : »َل يَْدُخُل �جْلَ
َونَْعُلُه  َح�َصًنا  ثَْوبُُه  يَُكوَن  �أَْن  يُِحبُّ  ُجَل  �لرَّ �إِنَّ  َرُجٌل:  َقاَل   ، ِكرْبٍ ِمْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاُل  َقْلِبِه 

َ َجِميٌل يُِحبُّ �جْلََماَل، �ْلِكرْبُ بََطُر �حْلَقِّ َوَغْمُط �لنَّا�ِض«)3(. َح�َصَنًة، َقاَل: �إِنَّ �هللَّ

ه  �مل�صلم لأن يكون �صاحب �صخ�صية فريدة، ل ت�صعى لتقليد �أحد،  َوَوجَّ
 : ِ توؤثر يف غريها ول تتاأثر، فَعْن �ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

 1058/3  - �لغزو  يف  �خلدمة  ف�صل  باب   - و�ل�صري  �جلهاد  كتاب  يف  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
- حديث 2733، وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �ل�صيام - باب �أجر �ملفطر يف �ل�صفر �إذ� توىل �لعمل - 

143/3 - حديث 2678. 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه يف كتاب �ل�صلم - باب �لرهن يف �ل�صلم - 784/2 - حديث 2134،   -2

وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب �مل�صاقاة - باب �لرهن يف �ل�صلم و�حل�صر - 55/5 - حديث 4198. 
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب �لإميان، باب حترمي �لكرب وبيانه، 65/1، حديث 275.   -3

: �أن ل ير�ه حقاً ويتكرب عن قبوله من قولك "بَِطَر فالٌن ِهْديََة �أَمِرِه" �إذ� ل يهتد له وَجِهَله )ل�صان  بََطُر �حْلَقِّ  
�لعرب 68/4(. َغْمُط �لنَّا�ِض: �إحتقارهم و�لزدر�ء بهم )ل�صان �لعرب 364/7(.
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َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم«)1(، وورد �لنهي يف كثري من ن�صو�ض �ل�صنة، عن �لت�صبه  »َمْن تَ�َصبَّ
باأهل �لكتاب يف �أمور عديدة، حفاظاً على ��صتقالل �صخ�صية �مل�صلم، وبناء �لثقة 
يف ذ�ته، فيم�صي يف دروب �حلياة وم�صالكها، ل يكاد يُذَكُر �إبد�ٌع �إل ويكون هو 

�صاحبه، ول يظهر تيز �إل وهو ر�ئده.
�أكتافها غبار �خلذلن و�لت�صرزم،  �أن تنه�ض، وتنف�ض عن  وبعد فلي�ض لالأمة 
�إل با�صتخد�م هذه �لرثوة �لكامنة يف �أ�صليها، �لكتاب و�ل�صنة، و�لكنوز �ل�صاكنة 
يف ن�صو�صهما، وما هذ� �لذي ب�صطته، �إل قطرة من غيث، من هذ� �ملنهج �لنبوي 
�ل�صامي، �لذي يحرك عجلة �لدفع �لإمياين، لرت�صل �أمامها كل طاقة مبدعة، و�إر�دة 
�إن  �أف�صل �لأمم، وما  بها  ��صتاأثرت  �لتي  �لربَّانية،  َوثَّابة، تلك �ملعاين  قوية، وعزمية 
طريق  بها  ي�صلك  حتى  �هلل،  �إىل  �صائرًة  دفته،  وتُِدْير  �لإمياين،  �ملركب  بهذ�  ت�صري 

�ملجد، و�لريادة، و�ل�صد�رة، بني �أمم �لأر�ض.

�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه - باب يف لب�ض �ل�صهرة - 78/4 - حديث 4033، و�بن �أبي �صيبة يف م�صنفه   -1
يف كتاب �ل�صري - 351/12 - حديث 33687، و�أحمد يف م�صنده - 123/9 - حديث 5114، ويف 
�مل�صند 126/9 - حديث 5115، و�لطحاوي يف م�صكل �لآثار 213/1 - حديث 231، و�أبو �صعيد بن 
�لأعر�بي يف معجمه - 576/2 - حديث 1137، و�لبيهقي ف�ض �صعب �لإ�صمان - 417/2 - حديث 
1154. و�حلديث �إ�صناده ح�صن، لأن رجاله ثقات �إل عبد �لرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال عنه �حلافظ �بن 
حجر يف �لتقريب: "�صدوق يخطىء و رمى بالقدر و تغري باأخرة"، لكن تابعه يف �لرو�ية عن ح�صان بن 
ًل يف  عطية �لأوز�عيُّ عبُد �لرحمن بن عمرو، وهو �إمام ثقة، و�حلديث ح�ّصنه �لألباين، وتكلم عنه ُمَطوَّ

�إرو�ء �لغليل فاأجاد و�أفاد )�إرو�ء �لغليل 109/5(.
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خامتة البحث

�أهم �لنتائج: 
�لفردية  - و�لقدر�ت  �ل�صخ�صية  �ملو�هب  لكت�صاف    �لنبي  �َصْعي  �أوًل: 

  باأ�صاليب خمتلفة، فمنها ما كان يتعرف عليه  لأ�صحابه ر�صي �هلل عنهم، 
�أبو�ب  يفتح  �أخرى  و�أحياناً  بال�صوؤ�ل و�لختبار،  يتبينه  ما كان  بنف�صه، ومنها 
يب�صط �أجو�ء �حلرية للم�صاركة بالآر�ء، و�حل�صور   دوماً  �مل�صورة، وكان 

بالأفكار.
ثانيًا: عمله  على مالحظة �لفروق �لفردية بني �لأ�صخا�ض، وهو ما يف�صر  -

ما مل�صناه يف �صريته  من و�صعه �لرجل �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب.
�ل�صبق  - �أ�صباب    �ملع�صوم  لها  هياأ  �لفرد،  عند  �لنف�صية  �لإر�دة  ثالثًا: 

و�ملبادرة، ول تكاد تتعرث يف طريقها حتى يتعاهدها  با ي�صمن لها �ل�صتمر�ر 
و�لنهو�ض من جديد.

ر�بعًا: ِحْر�ض �لنبي  على �عتز�ز �مل�صلم بنف�صه، و�عتد�ده بذ�ته، مما يكون  -
د�فعاً له دوماً على �تخاذ موقع �ل�صد�رة، و�ُصُبل �لتميز.

�لروحي و�لكمال  - نتيجة حتمية لالرتقاء  بنف�صه، هو  �مل�صلم  �إعتز�ز  خام�سًا: 
�لتميز وين�صد  بخالقه، فهو يطلب  �مل�صلم  �ملتمثلني يف �صمّو عالقة  �لنف�صي، 

�لإبد�ع، وي�صعى ملجد �أمته و�صوؤدد ح�صارته، �إر�صاًء خلالقه تبارك وتعاىل.
�أهم �لتو�سيات: 

�أقو�ل  ي�صمل جميع  مو�صوعي،  �إخر�ج جهد  بالعمل على  �لباحث،  يو�صي 
فيه  ي�صرتك  �ملبدعني،،  وتربز  �ملتميزين،  تنتج  �لتي  وتقرير�ته،  و�أفعاله    �لنبي 
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باحثون من جميع �لتخ�ص�صات، كٌل ينظر �إىل �ل�صنة من ز�وية تخ�ص�صه، ويتناول 
يف  جاء  با  �لع�صر  مل�صتجد�ت  �لتاأ�صيل  حُت�صن  جديدة،  بنظر�ت  �لن�صو�ض 
�لن�صو�ض �لنبوية، ول حتمل �لن�صو�ض ما ل حتتمله، ويَجمع خال�صَة هذ� �جلهد 

�صفٌر و�حد، يجد فيه كلُّ جمتهد يف كل فن طلَبَته.
وفى �خلتام �أ�صرع �إىل �حلق �صبحانه �أل �أكون من �ملغرتين بالقول �أو �لعمل، 
فلعمر �هلل ما بابن �آدم من نعمه �إل من �هلل تعاىل و�هب �لنعم، فاأ�صاأله �صبحانه �صكر 
نعمته، �إنه �صميع قريب جميب �لدعاء، و�صلِّ �للهم على �صيِِّدنا حممٍد وعلى �آِلِه 

و�صحِبِه و�َصلِّْم.
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قائمة باأهم مراجع البحث

�لتميمي  - حامت  �أبو  �أحمد  بن  حبان  بن  حممد   - بلبان  �بن  برتتيب  �لإح�صان 
�لب�صتي - موؤ�ص�صة �لر�صالة - بريوت - �لطبعة �لثانية، 1414 - 1993 - تــ: 

�صعيب �لأرنوؤوط.
د�ر  -  - �جلعفي  �لبخاري  عبد�هلل  �أبو  �إ�صماعيل  بن  حممد   - �ملفرد  �لأدب 

تــ: حممد  �لثالثة، 1409 - 1989 -  �لطبعة  �لإ�صالمية - بريوت -  �لب�صائر 
فوؤ�د عبد�لباقي.

�إرو�ء �لغليل يف تخريج �أحاديث منار �ل�صبيل - حممد نا�صر �لدين �لألباين  -
- �ملكتب �لإ�صالمي - بريوت - �لثانية - 1405 - 1985.

عبد  - بن  بن حممد  �هلل  عبد  بن  يو�صف   - �لأ�صحاب  معرفة  �ل�صتيعاب يف 
�لرب - �صححه وخرج �أحاديثه عادل مر�صد، د�ر �لأعالم، �لأوىل - 1423 

هـ 2002م.
�لإ�صابة يف تييز �ل�صحابة - �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�صل �لع�صقالين  -

�ل�صافعي - د�ر �جليل - بريوت - �لأوىل، 1412 - علي حممد �لبجاوي.
�لزركلي  - فار�ض،  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  �لدين  خري   - �لأعالم 

مايو   / �أيار   - ع�صر  �خلام�صة  �لطبعة:   - للماليني  �لعلم  د�ر   - �لدم�صقي 
2002م.

�حلافظ  - �أ�صامة /  �أبي  بن  �حلارث  �حلارث -  م�صند  زو�ئد  �لباحث عن  بغية 
نور �لدين �لهيثمي - مركز خدمة �ل�صنة و�ل�صرية �لنبوية - �ملدينة �ملنورة - 

�لطبعة �لأوىل، 1413 - 1992 - تــ: د. ح�صني �أحمد �صالح �لباكري.
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تاريخ �بن معني - رو�ية �لدوري - يحيى بن معني �أبو زكريا - مركز �لبحث  -
�لعلمي و�إحياء �لرت�ث �لإ�صالمي - مكة �ملكرمة - �لطبعة �لأوىل، 1399 - 

1979 - تــ: د. �أحمد حممد نور �صيف.
تاريخ �بن معني - رو�ية عثمان �لد�رمي - يحيى بن معني �أبو زكريا - د�ر  -

�ملاأمون للرت�ث - دم�صق، 1400هـ - تــ: د. �أحمد حممد نور �صيف.
تاريخ �لإ�صالم ووفيات �مل�صاهري و�لأعالم - �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد بن  -

عثمان �لذهبي - د�ر �لكتاب �لعربي - لبنان/ بريوت - 1407هـ - 1987م 
- �لأوىل - د. عمر عبد �ل�صالم تدمري.

تاريخ بغد�د - �أحمد بن علي �أبو بكر �خلطيب �لبغد�دي - د�ر �لكتب �لعلمية  -
- بريوت.

حتفة �لتح�صيل يف ذكر رو�ة �ملر��صيل - ويل �لدين �أحمد بن عبد �لرحيم بن  -
�حل�صني �أبي زرعة �لعر�قي - تــ: عبد �هلل نو�رة - مكتبة �لر�صد - 1999م - 

�لريا�ض.
بن  - �أحمد  �لف�صل  �أبو   - بالتدلي�ض  �ملو�صوفني  بر�تب  �لتقدي�ض  �هل  تعريف 

�هلل  عبد  بن  د.عا�صم  تــ:   - �لع�صقالين  �لكناين  حجر  بن  حممد  بن  علي 
�لقريوين - مكتبة �ملنار - �لأردن - �لأوىل.

�لتعليقات �حل�صان على �صحيح �بن حبان وتييز �صقيمه من �صحيحه، و�صاذه  -
من حمفوظه - موؤلف �لأ�صل: حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ 
�بن َمْعبد، �لتميمي، �أبو حامت، �لُب�صتي - موؤلف �لتعليقات �حل�صان: �أبو عبد 
�لأ�صقودري  �آدم،  بن  �لدين بن �حلاج نوح بن جناتي  نا�صر  �لرحمن حممد 
�لألباين - د�ر باوزير للن�صر و�لتوزيع، جدة - �ململكة �لعربية �ل�صعودية - 
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�لأوىل، 1424 هـ - 2003 م.
تقريب �لتهذيب - �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�صل �لع�صقالين �ل�صافعي -  -

تــ: حممد عو�مة - د�ر �لر�صيد - 1406 - 1986 - �صوريا.
تهذيب �لكمال - يو�صف بن �لزكي عبد�لرحمن �أبو �حلجاج �ملزي - موؤ�ص�صة  -

عو�د  ب�صار  د.  تــ:   -  1980  -  1400 �لطبعة �لأوىل،   - بريوت   - �لر�صالة 
معروف.

�لثقات - حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت �لتميمي �لب�صتي - د�ر �لفكر -  -
�لطبعة �لأوىل، 1395 - 1975 - تــ: �ل�صيد �صرف �لدين �أحمد.

�لرتمذي  - عي�صى  �أبو  عي�صى  بن  �لرتمذي( - حممد  )�صنن  �ل�صحيح  �جلامع 
�ل�صلمي - د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت - �أحمد حممد �صاكر و�آخرون.

�حلجاج  - بن  م�صلم  �حل�صني  �أبو   - م�صلم  �صحيح  �مل�صمى  �ل�صحيح  �جلامع 
�لني�صابوري - د�ر �جليل بريوت ود�ر �لأفاق �جلديدة  �لق�صريي  �بن م�صلم 

بريوت.
�جلامع �مل�صند �ل�صحيح �ملخت�صر من �أمور �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�صننه  -

و�أيامه - حممد بن �إ�صماعيل بن �إبر�هيم بن �ملغرية �لبخاري، �أبو عبد �هلل - 
د�ر �بن كثري، �ليمامة - بريوت - �لطبعة �لثالثة، 1407 - 1987 - حتقيق: د. 

م�صطفى ديب �لبغا.
�ملعارف  - د�ئرة  جمل�ض   - حامت  �أبي  بن  �لرحمن  عبد   - و�لتعديل  �جلرح 

بريوت   - �لعربي  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لهند   - �لدكن  �آباد  �لعثمانية - حيدر 
�لطبعة - �لأوىل، 1271 هـ 1952 م.
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-  - �ملعارف  مكتبة   - �لألباين  �لدين  نا�صر  حممد   - �ل�صحيحة  �ل�صل�صلة 
�لريا�ض.

�صنن �بن ماجه - حممد بن يزيد �أبو عبد�هلل �لقزويني - د�ر �لفكر - بريوت  -
- تــ: حممد فوؤ�د عبد �لباقي.

�صنن �أبي د�ود - �أبو د�ود �صليمان بن �لأ�صعث �ل�صج�صتاين - د�ر �لكتاب  -
�لعربي بريوت.

د�ر  -  - �لبغد�دي  �لد�رقطني  �حل�صن  �أبو  عمر  بن  علي   - �لد�رقطني  �صنن 
�ملعرفة - بريوت، 1386 - 1966 - تــ: �ل�صيد عبد �هلل ها�صم مياين �ملدين.

�صنن �لد�رمي - عبد�هلل بن عبد�لرحمن �أبو حممد �لد�رمي - د�ر �لكتاب  -
�لعربي - بريوت �لطبعة �لأوىل، 1407 - فو�ز �أحمد زمريل ، خالد �ل�صبع 

�لعلمي.
�ل�صنن �لكربى ويف ذيله �جلوهر �لنقي - �أبو بكر �أحمد بن �حل�صني بن علي  -

�لبيهقي - موؤلف �جلوهر �لنقي: عالء �لدين علي بن عثمان �ملارديني �ل�صهري 
بابن �لرتكماين - جمل�ض د�ئرة �ملعارف �لنظامية �لكائنة يف �لهند ببلدة حيدر 

�آباد - �لأوىل 1344 هـ.
د�ر  - �لن�صائي -  �لرحمن  عبد  �أبو  �صعيب  بن  �أحمد   - �لكربى  �لن�صائي  �صنن 

�لكتب �لعلمية - بريوت �لطبعة �لأوىل، 1411 - 1991 - تــ: د.عبد �لغفار 
�صليمان �لبند�ري ، �صيد ك�صروي ح�صن.

�ل�صنن �لو�ردة يف �لفنت وغو�ئلها و�ل�صاعة و�أ�صر�طها - �أبو عمرو عثمان بن  -
تــ: د.  �صعيد �ملقرئ �لد�ين - د�ر �لعا�صمة - �لريا�ض - �لأوىل، 1416 - 

�صاء �هلل بن حممد �إدري�ض �ملباركفوري.
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�صعبة �خلر��صاين  - بن  بن من�صور  �صعيد  �أبو عثمان  بن من�صور -  �صعيد  �صنن 
بن  �صعد  تــ: د.  �لأوىل -  �لريا�ض 1414هـ  �لع�صيمي -  د�ر  �جلوزجاين - 

عبد �هلل بن عبد �لعزيز �آل حميد.
�صوؤ�لت �أبي د�ود لالإمام �أحمد بن حنبل يف جرح �لرو�ة وتعديلهم - �أحمد  -

�بن حنبل - تــ: د. زياد حممد من�صور - مكتبة �لعلوم و�حلكم - 1414 - 
�ملدينة �ملنورة.

�صوؤ�لت �حلاكم �لني�صابوري للد�رقطني - علي بن عمر �أبو �حل�صن �لد�رقطني  -
�لبغد�دي - مكتبة �ملعارف - �لريا�ض - �لأوىل، 1404 - 1984 - تــ: د. 

موفق بن عبد�هلل بن عبد�لقادر.
�صري �أعالم �لنبالء - �صم�ض �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن  -

َقامْياز �لذهبي - تــ: جمموعة من �ملحققني باإ�صر�ف �ل�صيخ �صعيب �لأرناوؤوط 
- موؤ�ص�صة �لر�صالة - �لثالثة، 1405 هـ / 1985 م.

�صاعر �لإ�صالم �لدكتور حممد �إقبال - لالأ�صتاذ �أبي �حل�صن �لندوي - جملة  -
�لأزهر �مل�صرية - �صفر 1429 هـ - فرب�ير 2008 م.

�أبو  - �صرح معاين �لآثار - �أحمد بن حممد بن �صالمة بن عبد�مللك بن �صلمة 
جعفر �لطحاوي - د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت - �لطبعة �لأوىل، 1399 - 

تــ: حممد زهري �لنجار.
�أبو بكر �أحمد بن �حل�صني �لبيهقي - د�ر �لكتب �لعلمية -  - �صعب �لإميان - 

بريوت - �لطبعة �لأوىل، 1410هـ تــ: حممد �ل�صعيد ب�صيوين زغلول.
�صحيح �بن خزمية - حممد بن �إ�صحاق بن خزمية �أبو بكر �ل�صلمي �لني�صابوري  -

م�صطفى  حممد  د.  تــ:   -  1970  -  1390 بريوت،   - �لإ�صالمي  �ملكتب   -
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�لأعظمي.
�ل�صعفاء و�ملرتوكني - عبد �لرحمن بن علي بن حممد بن �جلوزي �أبو �لفرج  -

- تــ: عبد �هلل �لقا�صي - د�ر �لكتب �لعلمية - 1406 - بريوت.
�لطبقات �لكربى - حممد بن �صعد بن منيع �أبو عبد�هلل �لب�صري �لزهري -  -

د�ر �صادر - بريوت.
بعدهم( - حممد  - �ملدينة ومن  �أهل  لتابعي  �ملتمم  )�لق�صم  �لكربى  �لطبقات 

�بن �صعد بن منيع �لها�صمي �أبو عبد �هلل - حتقيق زياد حممد من�صور - مكتبة 
�لعلوم و�حلكم - 1408 - �ملدينة �ملنورة.

�لعلل �لو�ردة يف �لأحاديث �لنبوية - �أبو �حل�صن علي بن ُعَمر �بن �أحمد بن  -
مهدي �لد�رقطني - د�ر طيبة �لريا�ض - �لوىل 1405 هـ - 1985 م.

غريب �حلديث - �إبر�هيم بن �إ�صحاق �حلربي �أبو �إ�صحاق - جامعة �أم �لقرى -  -
مكة �ملكرمة - �لطبعة �لأوىل، 1405 - تــ: د. �صليمان �إبر�هيم حممد �لعايد.

غريب �حلديث - �لقا�صم بن �صالم �لهروي �أبو عبيد - د�ر �لكتاب �لعربي -  -
بريوت - �لطبعة �لأوىل، 1396 - تــ: د. حممد عبد �ملعيد خان.

غريب �حلديث - حمد بن حممد بن �إبر�هيم �خلطابي �لب�صتي �أبو �صليمان -  -
جامعة �أم �لقرى - مكة �ملكرمة، 1402 - عبد �لكرمي �إبر�هيم �لعزباوي.

غريب �حلديث - عبد �هلل بن م�صلم بن قتيبة �لدينوري �أبو حممد - مطبعة  -
�لعاين - بغد�د - �لطبعة �لأوىل، 1397 - تــ: د. عبد �هلل �جلبوري.

�لف�صل  - �أبو  حجر  بن  علي  بن  �أحمد   - �لبخاري  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 
�لع�صقالين �ل�صافعي - �لنا�صر: د�ر �ملعرفة - بريوت، 1379.
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�لكا�صف يف معرفة من له رو�ية يف �لكتب �ل�صتة - �صم�ض �لدين حممد بن  -
�أحمد �لذهبي.

�لكامل يف �صعفاء �لرجال - عبد�هلل بن عدي بن عبد�هلل بن حممد �أبو �أحمد  -
�جلرجاين - تــ: يحيى خمتار غز�وي - د�ر �لفكر - 1409 - 1988 - بريوت.

ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني - �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �جلوزي  -
- د�ر �لوطن - �لريا�ض - 1418هـ - 1997م - تــ: علي ح�صني �لبو�ب.

ل�صان �لعرب - حممد بن مكرم بن منظور �لأفريقي �مل�صري - د�ر �صادر -  -
بريوت - �لطبعة �لأوىل.

�ل�صافعي -  - �لع�صقالين  �لف�صل  �أبو  �أحمد بن علي بن حجر  �مليز�ن -  ل�صان 
 1986  -  1406 �لثالثة،  �لطبعة   - بريوت   - للمطبوعات  �لأعلمي  موؤ�ص�صة 

- تــ: د�ئرة �ملعرف �لنظامية - �لهند.
-  - �لقلم  د�ر   - �لندوي  �أبو�حل�صن   - �مل�صلمني  بانحطاط  �لعال  خ�صر  ماذ� 

�لقاهرة - �لطبعة: �خلام�صة ع�صرة - 1421 هـ - 2000م.
�لن�صائي - مكتب  - �لرحمن  �أبو عبد  �صعيب  بن  �أحمد  �ل�صنن -  �ملجتبى من 

تــ:   -  1986  -  1406  - �لثانية  �لطبعة   - حلب   - �لإ�صالمية  �ملطبوعات 
عبد�لفتاح �أبو غدة.

جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد - نور �لدين علي بن �أبي بكر �لهيثمي - د�ر  -
�لفكر، بريوت - 1412 هـ.

�ملختلطني - �أبو �صعيد �لعالئي - تــ: د. رفعت فوزي عبد �ملطلب وعلي عبد  -
�لبا�صط مزيد - مكتبة �خلاجني بالقاهرة - �لأوىل 1996م.
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�ملر��صيل - عبد �لرحمن بن حممد بن �إدري�ض �لر�زي - تــ: �صكر �هلل نعمة �هلل  -
قوجاين - موؤ�ص�صة �لر�صالة - 1397 - بريوت.

�مل�صتدرك على �ل�صحيحني - حممد بن عبد�هلل �أبو عبد�هلل �حلاكم �لني�صابوري  -
تــ:   -  1990  -  1411 �لأوىل،  �لطبعة   - بريوت   - �لعلمية  �لكتب  د�ر   -

م�صطفى عبد �لقادر عطا.
تــ: د. حممد  - �جلارود -  بن  د�ود  بن  �صليمان  �لطيال�صي -  د�ود  �أبي  م�صند 

�لعربية  و�لدر��صات  �لبحوث  مركز  مع  بالتعاون  �لرتكي  �ملح�صن  عبد  �بن 
و�لإ�صالمية بد�ر هجر - هجر للطباعة و�لن�صر - �لطبعة: �لأوىل - 1419 هـ 

- 1999 م.
�أبو عو�نة يعقوب بن �إ�صحاق �ل�صفر�ئني - د�ر �ملعرفة  - م�صند �أبي عو�نة - 

- بريوت.
م�صند �أبي يعلى - �أحمد بن علي بن �ملثنى �أبو يعلى �ملو�صلي �لتميمي - د�ر  -

�ملاأمون للرت�ث - دم�صق - �لطبعة �لأوىل، 1404 - 1984 - تــ: ح�صني �صليم 
�أ�صد.

م�صند �إ�صحاق بن ر�هويه - �إ�صحاق بن �إبر�هيم بن خملد بن ر�هويه �حلنظلي  -
- مكتبة �لإميان - �ملدينة �ملنورة - �لطبعة �لأوىل، 1412 - 1991 - تــ: د. 

عبد �لغفور بن عبد �حلق �لبلو�صي.
بن  - حنبل  بن  حممد  بن  �أحمد  �هلل  عبد  �أبو   - حنبل  بن  �أحمد  �لإمام  م�صند 

و�آخرون  مر�صد،  عادل   - �لأرنوؤوط  �صعيب  تــ:   - �ل�صيباين  �أ�صد  بن  هالل 
- �إ�صر�ف: د عبد �هلل بن عبد �ملح�صن �لرتكي - موؤ�ص�صة �لر�صالة - �لطبعة: 

�لأوىل، 1421 هـ - 2001 م.
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م�صند �حلميدي - عبد�هلل بن �لزبري �أبو بكر �حلميدي - د�ر �لكتب �لعلمية ،  -
مكتبة �ملتنبي - بريوت، �لقاهرة - تــ: حبيب �لرحمن �لأعظمي.

م�صند �ل�صاميني - �صليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو �لقا�صم �لطرب�ين - موؤ�ص�صة  -
بن عبد  تــ: حمدي  �لأوىل، 1405 - 1984 -  �لطبعة  �لر�صالة - بريوت - 

�ملجيد �ل�صلفي.
م�صند �ل�صهاب - حممد بن �صالمة بن جعفر �أبو عبد �هلل �لق�صاعي - موؤ�ص�صة  -

عبد  بن  حمدي  تــ:   -  1986  -  1407 �لثانية،  �لطبعة   - بريوت   - �لر�صالة 
�ملجيد �ل�صلفي.

د�ر  - �لأ�صبهاين -  نعيم  �أبو   - م�صلم  �لإمام  �مل�صتخرج على �صحيح  �مل�صند 
�لكتب �لعلمية - بريوت - لبنان - 1417 هـ - 1996 م - �لطبعة: �لأوىل.

ُم�صنف �بن �أبي �صيبة - �أبو بكر عبد �هلل بن حممد بن �أبي �صيبة - تــ: حممد  -
عو�مة - طبعة �لد�ر �ل�صلفية �لهندية �لقدمية، طبعة د�ر �لقبلة.

�ملكتب  -  - �ل�صنعاين  همام  بن  �لرز�ق  عبد  بكر  �أبو   - �لرز�ق  عبد  م�صنف 
�لإ�صالمي - بريوت - �لطبعة �لثانية، 1403هـ - تــ: حبيب �لرحمن �لأعظمي.

�حلرمني  - د�ر   - �لطرب�ين  �أحمد  بن  �صليمان  �لقا�صم  �أبو   - �لأو�صط  �ملعجم 
- �لقاهرة، 1415هـ - تــ: طارق بن عو�ض �هلل بن حممد ، عبد �ملح�صن بن 

�إبر�هيم �حل�صيني.
�ملعجم �ل�صغري - �صليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو �لقا�صم �لطرب�ين - �ملكتب  -

�لإ�صالمي ، د�ر عمار - بريوت ، عمان - �لطبعة �لأوىل، 1405 - 1985 - 
تــ: حممد �صكور حممود �حلاج �أمرير.
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مكتبة  - �لطرب�ين -  �لقا�صم  �أبو  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �صليمان   - �لكبري  �ملعجم 
بن  �لثانية، 1404 - 1983 - حمدي  �لطبعة   - �ملو�صل   - و�حلكم  �لعلوم 

عبد�ملجيد �ل�صلفي.
موطاأ �لإمام مالك - مالك بن �أن�ض �أبو عبد�هلل �لأ�صبحي - د�ر �إحياء �لرت�ث  -

�لعربي - م�صر - تــ: حممد فوؤ�د عبد �لباقي.
�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر - �أبو �ل�صعاد�ت �ملبارك بن حممد بن �لأثري  -

�أحمد  تــ: طاهر  �لعلمية - بريوت، 1399هـ - 1979م -  �ملكتبة  �جلزري - 
�لز�وى - حممود حممد �لطناحي.



تهيئة �لبيئة �لد�عية �إىل �لتميز 
يف �سوء �ل�سنة �لنبوية

د. ملياء اأحمد ن�ضراهلل
�جلامعة �لإ�سالمية �لعاملية - باك�ستان
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»قعدت �ل�صنة �لنبوية للتميز قو�عد مهمة: 
�لإميان  قلوباً،  و�ألني  �أفئدة،  �أرق  هم  �ليمن،  �أهل  »�أتاكم 
قو�عد  تاأ�صي�ض  يف  �صديد  نبوي  منهج  ميانية«  و�حلكمة  ميان، 
فهو  و�لأعر�ق،  لل�صعوب  �ملميزة  �ل�صمات  على  بناء  �لتميز 
لي�ض تييز�ً عن�صرياً، بل تييز�ً �إيجابياً، يربز �أوجه تيز �ل�صعوب 
�ملختلفة، ت�صجيعاً على تنمية هذ� �لتميز �لفطري فيهم، وترغيباً 

لغريهم فيه في�صعو� �إىل �كت�صابه.
عظيمة  نبوية  قاعدة  ن�صبه«  به  ي�صرع  عمله،ل  به  بطاأ  »من 
يف تهيئة �لبيئة �لد�عية للتميز، تدفع بكافة �ل�صعوب و�لأجنا�ض 
ليكونو� عنا�صر فاعلة يف �ملجتمع، لأنها تعلم �أنه ل ينظر �إليها 
�إل من خالل ما تبذل من جهد وما تقدم من عمل، فعلى رفيع 
�ل�صاأن �أن يجتهد؛ لأنه يعي �أن مكانته لن تغني عنه �صيئاً، وعلى 
�ل�صعيف �حلال �أن يكد؛ لأنه يعلم �أن عمله هو �لذي �صريفعه، 

فالتميز �ملقبول يف �لت�صور �لنبوي هو تيز �جلد و�جلهد«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده ون�صتعينه، ونعوذ باهلل من �صرور �أنف�صنا و�صيئات �أعمالنا، 
�إله �إل �هلل وحده ل �صريك له، و�أ�صهد �أن حممد�ً- �صلى �هلل عليه  و�أ�صهد �أن ل 

و�صلم- عبده ور�صوله. وبعد؛
و�أرقاه  �أر�صده معنًى،  �لهدي هدي حممد �صلى �هلل عليه و�صلم،  فاإن خري 
غاية، و�أنقاه و�صيلة، و�أر�صخه َقدماً، و�أبعده ِقدماً، و�أقربه نوًل، وما ز�لت عقول 

�جلبابرة تتفتق، فتعجز �أن تلد بناته، �أو �أن تبلغ عتاده.
�للثام عن بع�ض  �أميط  �أن  �أحببت  �لر��صخة،  �لبنى  ومن هنا، وتاأ�صياًل لهذه 
كنوز �ل�صنة �لدفينة، و�أ�صاليبها �ملتينة، يف �صناعة �لتميز، و�إخر�ج فئات مميزة من 
خمتلف �ل�صر�ئح، وتقدمي �لكفاء�ت يف �صتى �مليادين، وت�صجيع �ملو�هب �لفردية، 
�ملكت�صبة،  �ملهار�ت  وتنمية  �للدنية،  �مللكات  وت�صجيع  �لعامة،  �لقدر�ت  وتطوير 
�لأمر �لذي كان له �صاأن عظيم يف �صناعة �أمة ر�قية بكل �ملعايري، جمعْت بني بهاء 
�لروحية، و�صاغت ح�صارة متو�زنة لءمت بني ف�صيح  �ملادية ونور �حلياة  �ملدنية 

�لعلم و�صو�بط �لأخالق.
وتكمن م�صكلة هذ� �لبحث يف �لإجابة عن �لأ�صئلة �لآتية:

ما �لأركان �لتي �عتمدها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لتهيئة �لبيئة �لد�عية �إىل  -
�لتميز؟

وما �خلطو�ت �لعملية لتحقيق هذ� �لغر�ض؟ -
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وما مقد�ر �لتالحم و�لن�صجام بني هذه �خلطو�ت؟ -
وما مقد�ر تاأثري هذه �خلطو�ت يف �صناعة �لتميز لدى �لفرد و�ملجتمع؟ -

�لتي تركزت عليها �لأنظار يف  �لتميز من �ملو�صوعات �مللحة،  �أن  ول ريب 
وذهبت  وتطورها،  �ملجتمعات  نه�صة  يف  كبري  تاأثري  من  لها  ملا  �حلا�صر،  ع�صرنا 
�لدر��صات �حلديثة ت�صول وجتول بحثاً عن نظرية متكاملة يف �صناعة �لتميز، فتقدم 
�أن  �أو وجهات نظر يخالف بع�صها بع�صاً، ومع قناعتي �لعميقة  نظريات مبتورة، 
�صريعتنا �لغر�ء قدمت لنا برناجماً عملياً يف كل مناحي �حلياة، توجهت للبحث عن 
�لروؤية �لنبوية يف �صناعة �لتميز، فلم �أعرث على در��صات مو�صعة وعميقة يف هذ� 
�ل�صاأن، غري �أين وقفت على ر�صالة ماج�صتري قدمتها �لباحثة مها �أبو �لنمر، بعنو�ن 
»�لتميز يف �صوء �ل�صنة �لنبوية«وقد قدمت فيها جهد�ً م�صكور�ً يف جمع ناذج 
يف  �لنبوية  �لأ�صاليب  لأهم  عر�صت  كما  �ملجالت،  خمتلف  يف  �ل�صحابة  لتميز 
�إىل  د�عية  بيئة  �أهمية وجود  �إىل  ت�صر  �أنها ل  �ملميزيني وتعزيزهم، غري  �كت�صاف 
ظهور هذ� �جليل �لفريد يف �لتميز، ول �إىل �ملنهج �لعملي �ملتكامل ل�صناعة هذه 
�إذ هو  �لتميز،  �صناعة  �جلانب يف  �لنبوي، ولأهمية هذ�  �لهدي  �لبيئة من خالل 
حجر �لأ�صا�ض �لذي ترتكز عليه �جلو�نب �لأخرى ل�صناعة �لتميز يف �ل�صنة �لنبوية، 
�خرتت هذ� �لعنو�ن »تهيئة �لبيئة �لد�عية �إىل �لتميز يف �صوء �ل�صنة �لنبوية« ليكون 

مو�صوع هذ� �لبحث.
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم من ح�صن هديه،  �إليه  ما دعا  �إبر�ز  وقد حاولت 
وجميل فعله، يف خطو�ت عملية قابلة للتطبيق، تثل �لروؤية �لنبوية و�ملنهج �لذي 
�صار عليه لإيجاد بيئة �صاحلة ل�صناعة �لتميز، لأن �لتميز �لذي نن�صده هو ما �أر�ده 
�هلل تعاىل من �لب�صرية حني �أ�صكنها �لأر�ض لإعمارها، وجعلها خليفة لإر�صاء �حلق 
و�لعدل، �لتميز �لذي ل يد�خله خيالء، ول يعقبه ظلم، ول يظلله فح�ض، بل عمل 
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دوؤوب ل�صالح �لفرد وخري �ملجتمعات.
باب  من  �لب�صرية،  �لتنمية  علم  �حلديثة يف  �لنظريات  من  ناذج  قدمت  كما 
�إليها على �صيبل  �أ�صرت  �لإ�صارة لبيان تقدم �لهدي �لنبوي يف هذ� �ملجال، وقد 
�ملثال ول ��صتطرد يف ذلك، و�إن كانت �لأمثلة كثرية، وذلك ل�صيق �مل�صاحة �ملعطاة 
لهذ� �لبحث من جانب، ومن جانب �آخر فاإن هدف �لبحث �إنا هو �إبر�ز �لهدي 

�لنبوي �ملعجز دون �لغو�ض يف نظريات علم �لتنمية �لب�صرية �حلديث وتطبيقاته.
�أن  ميكن  ل  �ل�صنة،  �صوء  يف  للتميز  �لد�عية  �لبيئة  �صناعة  عن  �حلديث  �إن 
على  فاقت�صرت  جو�نبه،  بع�ض  �إ�صاءة  حاولت  �أنني  �إل  وريقات،  يف  يُ�صتوعب 
�صبيل  على  منها،  لكل  �لنماذج  بع�ض  مع  حتقيقها،  خطو�ت  و�أبرز  �أركانها،  �أهم 

�لتمثيل ل �ل�صتيعاب.
و�هلل ويل �لتوفيق
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�ملبحث �لأول:
تعزيز �جلانب �لروحي و�أثره يف تهيئة �لبيئة �لد�عية للتميز

كان �لهاج�ض �لأكرب للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم منذ �ليوم �لأول للدعوة غر�ض 
�أمام م�صوؤولية �صخمة،  معاين �لإميان، وتقوية �جلانب �لروحي يف �لنفو�ض؛ لأنه 
وهي عمارة �لأر�ض، و�إقامة �حلياة فيها على �أ�ص�ض قومية من �حلق و�لعدل، وهي 
�أمانة عظيمة تنوء بها �جلبال، ومهمة �صعبة حتتاج �إىل جمتمع متني متميز يف كل 
�لطاقة  هذه  منح  على  يقوى  ول  جبارة،  بطاقات  يتمتعون  �أفر�د  ذو  خ�صائ�صه، 
�لهائلة �إل �لإميان، فَغْر�ُض �لإميان يف �لنفو�ض كفيل بتزويد �لإن�صان بالطاقة �لالزمة 
تتهياأ  �لتميز لدى �لأفر�د و�جلماعات، ومن هنا  �لتي يرتكز عليها  لتثبيت �لأركان 

بيئة خ�صبة لإنتاج �ملميزين. 
و�لأركان �لأ�صا�صية للتميز �لتي تغذيها �لطاقة �لروحية �مل�صتمدة من �لإميان، 
دو�فع  مع  بنف�صها،  و�ثقة  و�صخ�صية  �حلقيقة،  �إىل  تو�صل  ثاقبة  ب�صرية  يف  تتمثل 
�لتحديات  ي�صاند ذلك �صرب و�أمل لال�صتمر�ر ومو�جهة  �لعمل،  لها على  حمفزة 

و�ل�صعوبات، وهذه �لأركان تكفلها قوة �لعقيدة. 
لدى  �لد�خلي  �حل�ض  ترفع  �لإميان  قوة  �إن  �لب�سرية:  يجلو  �لإيـمان  �أوًل: 
تنعك�ض عليه  �لرقر�ق،  �لنبع  لتبدو كوجه  ب�صريته وت�صفو، حتى  فتنجلي  �لفرد، 
�ل�صور باهية حقيقتها، هكذ� من يرى بنور �هلل، ول �صك �أن هذ� �لأمر من �أعظم 
دو�عي �لتميز، �إذ �أن قوة �لب�صرية تتيح للمرء �أن يدرك كو�من �لأمور و�أبعادها، 
و�أن يفهم �حلياة على حقيقتها، فتت�صح له معال �لطريق، في�صري على نور وهدى 
تعاىل يف  �هلل  وقد و�صف  متميزة،  �أمال عظيمة  على حتقيق  قادر�ً  فيكون  وبينة، 
حمكم تنزيله حال �لكافر يف تخبطه يف �ل�صالل، وحال �مل�صلم �لذي ي�صري على 
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نور من ربه فقال: چ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ )1(.
لي�ض  �إليه  و�لو�صول  عاقل،  �إليه كل  يطمح  ثمني  كنز  �لب�صرية  بنور  و�لتمتع 
حالوة  ذ�ق  من  �إل  ي�صتعذبها  ل  ولكن  لل�صالكني،  ُمهدت  طريقه  بل  ب�صتحيل، 
�مل�صطفى  عنه  يرويه  فيما  �لطريق،  �أ�صر�ر هذ�  �هلل عز وجل  لنا  �لإميان، ويك�صف 
َوِليًّا  ىِل  َعاَدى  »َمْن  فيقول:  �لقد�صي،  �ل�صالة و�ل�صالم يف �حلديث  �أف�صل  عليه 
َوَما  َعَلْيِه  ُت  �ْفرَتَ�صْ مِمَّا  �إِىَلَّ  �أََحبَّ  ِب�َصْىٍء  َعْبِدى  �إِىَلَّ  َب  تََقرَّ َوَما  ِباحْلَْرِب  �آَذْنُتُه  َفَقْد 
يَ�ْصَمُع  �لَِّذى  �أَْحَبْبُتُه ُكْنُت �َصْمَعُه  َفاإَِذ�  ُه  �أُِحبَّ ِبالنََّو�ِفِل َحتَّى  �إِىَلَّ  ُب  يََتَقرَّ يََز�ُل َعْبِدى 
ى ِبَها َو�إِْن �َصاأَلَِنى  ُر ِبِه َويََدُه �لَِّتى يَْبُط�ُض ِبَها َوِرْجَلُه �لَِّتى مَيْ�صِ َرُه �لَِّذى يُْب�صِ ِبِه َوبَ�صَ
ِدى َعْن نَْف�ِض  ْدُت َعْن �َصْىٍء �أَنَا َفاِعُلُه تََردُّ ُه َولَِئِن ��ْصَتَعاَذِنى لأُِعيَذنَُّه َوَما تََردَّ لأُْعِطيَنَّ

�مْلُوؤِْمِن يَْكَرُه �مْلَْوَت َو�أَنَا �أَْكَرُه َم�َصاَءتَُه«)2(.

وتوفيقه،  وع�صمته،  �صعادته،  من  بتمكينه  تكون  �إنا  لعبده  تعاىل  �هلل  فمحبة 
وتهيئة �أ�صباب �لقرب، و�إفا�صته لرحمته عليه، و�أق�صاها ك�صف �حلجاب عن قلبه، 
�أَْحَبْبُتُه  »َفاإَِذ�  قال يف �حلديث:  فيكون كما  بب�صريته،  �إليه  بقلبه، وينظر  ير�ه  حتى 
َوِرْجَلُه  ِبَها  يَْبُط�ُض  �لَِّتى  َويََدُه  ِبِه  ُر  يُْب�صِ �لَِّذى  َرُه  َوبَ�صَ ِبِه  يَ�ْصَمُع  �لَِّذى  �َصْمَعُه  ُكْنُت 

چېئ ىئىئ ىئ یی ی  ِبَها«)3(، وذلك م�صد�قاً لقوله تعاىل:  ى  مَيْ�صِ �لَِّتى 
ی جئ حئ چ)4(. 

و�لب�صر يختلف عن �لب�صرية، فالب�صر يقال للجارحة �لبا�صرة و�لقوة �لتي 
فيها، ويقال لقوة �لقلب �ملدركة ب�صرية، فالب�صرية هي تلك �لقدرة على �لروؤية 
�لإن�صان وثقافته وتربيته وجتربته ودينه، فقد يكون  �ملت�صكلة من عقل  �ل�صحيحة، 

�صورة �مللك/22.  -1
رو�ه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لرقائق، باب �لتو��صع، �ض 1127، ح) 6502(.  -2

�مل�صدر �ل�صابق.   -3
�صورة �لبقرة/282.   -4
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�لإن�صان ذ� ب�صر حاذق، ولكنه ذو ب�صرية كليلة �صعيفة، لذ� �عترب �لقر�آن �أن روؤية 
�لب�صرية �أهم بكثري من روؤية �لب�صر، وذلك يف قوله تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ)1( فالب�صرية هي نور �لقلب، كما �أن �لب�صر هو نور 

�لعني.)2( 
من  �ل�صتفادة  �أهمية  على  �مل�صلمني،  من  �لب�صرية  �لتنمية  خرب�ء  �أكد  وقد 
�لإميانية يف  �لب�صرية  »�إن عمل  �لفقي:  �إبر�هيم  �لدكتور  يقول  �لب�صرية،  قدر�ت 
قلب �ملوؤمن كعمل ك�صاف �صوء منري، يف و�صط ظلمة حالكة، فهي �لتي تك�صف 
�لأ�صياء على حقيقتها، فري�ها �ملوؤمن كما هي، ول ير�ها كما زينت يف �لدنيا، ول 

كما زينها �ل�صيطان للغاوين، ول كما زينها هوى �لنف�ض يف �لأنف�ض �ل�صعيفة«)3(.
وهذ� �لهدي قد ��صتمدوه من تعاليم ديننا �حلنيف، بينما �أغفله غري �مل�صلمني، 
وهو هدي ظاهر بنيِّ يف �حلديث �لنبوي �ل�صريف، فقد حر�ض �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم على تاأكيد هذه �حلقيقة وتوطينها يف نفو�ض �ملوؤمنني لت�صجيعهم؛ ليكونو� 
مع �هلل يف �لأمر كله، فيكون �هلل عز وجل هاديهم ومر�صدهم ومثبتهم يف �لأمر 

كله.
هكذ� يكون قمة �لتميز، باأن يكون �هلل عز وعال معلمه، فينطلق �ملرء �صاعياً يف 
هذه �لأر�ض بنور �هلل، وي�صتقيم عمله بتوفيقه عز وجل، وت�صيريه �ملحبة له يف كل 
�إىل �حلق و�خلري  بعمله و�صلوكه، �صاعياً  �أمر، فرت�ه متاألقاً يف كل �مليادين، متميز�ً 

ومعايل �لأمور. 
ثانيًا: �لإيـمان يقوي �لثقة بالنف�س: �إن �لعالقة �لروحية �لقائمة على قوة 
�ل�صلة باهلل تعاىل توؤ�ص�ض يف بنيان �لإن�صان قوة د�خلية، تتغلغل �إىل �أعماق �لنف�ض، 

�صورة �حلج/46.  -1
�نظر: �حرتف فن �لفر��صة: للدكتور �إبر�هيم �لفقي: �ض 8.  -2

�ملرجع �ل�صابق: �ض 10.   -3
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فت�صد �أزره، وتقوي عزميته، وتبعد عنه �جلنب و�خلور، فهو لي�ض وحده؛ بل معه يف 
كل خطوة يخطوها �لقوي �لعزيز؛ حامياً ونا�صر�ً وموفقاً، مما يقوي �لثقة بالنف�ض، 
و�لذي يعترب حجر �لز�وية، �لذي ت�صتند �إليه �ل�صخ�صية �ملتميزة، فاإذن توليد �لثقة 
بالنفو�ض هو عبارة عن تكوين بيئة خ�صبة قادرة على �حت�صان بذور �لتميز ومنحها 

�حلياة.
وتقوية �ل�صلة باهلل تعاىل هو �لذي ما فتئ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يغر�صه 
يف نفو�ض �أ�صحابه، فيعلمهم �أن يثقو� باأنف�صهم ماد�مو� يف جنب �هلل تعاىل، فهو 
�لنافع و�ل�صار، و�حلامي و�حلافظ، فانظر قوله لبن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما، وهو 
ْدُه  َ جَتِ َ يَْحَفْظَك �ْحَفِظ �هللَّ حينذ�ك �صبياً يافعاً: »يَا ُغاَلُم �إِنِّى �أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت �ْحَفِظ �هللَّ
َة لَِو �ْجَتَمَعْت  ِ َو�ْعَلْم �أَنَّ �لأُمَّ َذ� ��ْصَتَعْنَت َفا�ْصَتِعْن ِباهللَّ َ َو�إِ ْلَت َفا�ْصاأَِل �هللَّ جُتَاَهَك �إَِذ� �َصاأَ
لََك َولَِو �ْجَتَمُعو� َعَلى   ُ �أَْن يَْنَفُعوَك ِب�َصْىٍء َلْ يَْنَفُعوَك �إِلَّ ِب�َصْىٍء َقْد َكَتَبُه �هللَّ َعَلى 
ِت  ُ َعَلْيَك ُرِفَعِت �لأَْقاَلُم َوَجفَّ وَك �إِلَّ ِب�َصْىٍء َقْد َكَتَبُه �هللَّ رُّ وَك ِب�َصْىٍء َلْ يَ�صُ رُّ �أَْن يَ�صُ

ُحُف«)1(. �ل�صُّ
�هلل  يف  يخاف  ل  �خلطى  ثابت  كان  وحفظه،  تعاىل  �هلل  بحماية  �صعر  من  �إن 
لومة لئم، �صجاعاً مقد�ماً، و�ثقاً بنف�صه، وهذه �ل�صفة من �أقوى �لعو�مل يف بناء 

�ل�صخ�صية �ملتميزة.
ثالثًا: �لإيـمان يولد �لدو�فع �ملحفزة للعمل: �إن وجود �لب�صرية �لثاقبة، 
يكفي  ل  للتميز،  �ملالئم  �ملناخ  توفري  يف  �أهميتهما  مع  �لو�ثقة  �ل�صخ�صية  وتوفر 
�لإميان و�لقوة  �أي�صاً من مهام  للعمل، وهذ�  �لدو�فع  تتوفر  ما ل  �لتميز  ل�صناعة 
�لروحية، فاإن حب �هلل تعاىل و�لرغبه فيما عنده من عطاء وثو�ب، تعترب من �أقوى 
�لدو�فع �ملحفزة للعمل، وهذه �لدو�فع كفيلة بتفجري �لطاقات �لكامنة يف �أعماق 
�أخرجه �لرتمذي يف "�صننه" كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم،   -1

ِحيٌح".  باب، �ض572، ح) 2516( بلفظه، ثم قال: "َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن �صَ
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فاإن  �آخر  وبعنى  �لعطاء،  حب  وتعزيز  للعمل،  �حلما�ض  روح  و�إ�صعال  �لنف�ض، 
�لقوة �لروحية تولد �لطاقة �لقادرة على تقدمي كل ما هو مميز، من خالل �لدو�فع 

�لروحية، و�لتي تعترب �أقوى �لدو�فع على �لإطالق. 
وقد كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �صديد �حلر�ض على تثبيت دعائم �لإميان 
و�أ�ص�صه، و�حلث على �لعمل حباً باهلل، ورغبة يف ثو�به، ورهبة من عقابه. و�لتذكري 
دوماً �أن �لدنيا د�ر ممر، و�أنا �حلياة حياة �لآخرة، مما ي�صاعد على �لتفلت من قوة 
�لجنذ�ب �إىل �لدو�فع �لدنيوية �لق�صرية �ملدى، �أو �لركون �إىل �لدعة و�لك�صل، 
فبذلك ت�صبح �لبيئة مهياأة للتميز و�لعطاء؛ لقوة �لدو�فع �لتي تد بالطاقة �لد�ئمة.
لذ� عمل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على ربط �لعمل بكافة وجوهه بالدو�فع 
َا  َا �لأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َو�إِنَّ �لروحية �ملبنية على �لعقيدة، فقال يف �حلديث �مل�صهور: »�إِنَّ
ٍة يَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه  يُبَها �أَْو �إِىَل �ْمَر�أَ ِلُكلِّ �ْمِرٍئ َما نََوى َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه �إِىَل ُدْنيَا يُ�صِ

�إِىَل َما َهاَجَر �إِلَْيِه«)1(.
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ق�صمها  وقد  �لعمل،  دو�فع  هي  حقيقتها  يف  و�لنيات 
و�صلم �إىل: �أخروية ودنيوية، و�أ�صار �إىل حمدودية �لدو�فع �لدنيوية، و�أن غاياتها 
�ملقا�صد  من  ذلك  نحو  �أو  ي�صيبها،  دنيا  �أو  يتزوجها،  �مر�أة  تتعدى  ل  حمدودة 
�لقا�صرة، و�أن �لدو�فع �حلقيقية �ملقبولة ما يتعلق منها باهلل �صبحانه وتعاىل و�لد�ر 
�أثر كبري  �لآخرة، وكان د�ئم �لتاأكيد على هذ� �جلانب يف كل منا�صبة، مما كان له 
يف نفو�ض �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم، فقدمو� ناذج ر�ئعة يف �لعطاء و�لت�صحية 

بالنف�ض، ��صتجابة لند�ء �لإميان.
�ملال،  بالنف�ض وبذل  �لت�صحية  �أمر�ن:  �ملرء يف حياته  به  يبتلى  ما  �أ�صد  ولعل 
�أعجب من حر�ض �ملرء  �لب�صرية على �جلنب و�ل�صح، ول جتد  �لنف�ض  فقد جبلت 

�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب بدء �لوحي، �ض 1، ح)1(.  -1
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على حياته �إل حر�صه على ماله، ويبقى هذ� �لتعلق ما د�م قلبه ينب�ض باحلياة، بل 
قد يزد�د تعلقه بهما كما جاء يف جميل و�صف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حلال 
�ملال،  على  �حلر�ض  �ثنتان:  منه  وت�صب  �آدم  �بن  »يهرم  قال:  تلك، حني  �آدم  �بن 

و�حلر�ض على �لعمر«)1( 

فاإذ� �عرتى �لإن�صان من �لدو�فع ما هو �أقوى من دو�فع �حلر�ض على هاتني 
بنف�صه  �لتحكم  على  قادر�ً  وكان  قيودهما،  من  �لتحرر  من  تكن  �خل�صلتني، 
�أقوى من دو�فع �لإميان �خلال�ض للحد من  و�إخ�صاعها فيما دونهما، ولي�ض هناك 
�لذي  �لوقود  وهذ�  حمدود،  �لال  �لعطاء  نحو  و�لنطالق  نحوهما،  �لجنذ�ب 

��صتخدمه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لتاأجيج �لطاقات ودفعها للعمل. 

ففي غزوة بدر كان ��صتنفاره �صلى �هلل عليه و�صلم لبدء �ملعركة بدعوة �إميانية 
�إِىَل َجنٍَّة  خال�صة، لي�ض فيها لأعر��ض �لدنيا �صبيل، فكان ند�وؤه للمعركة: »ُقوُمو� 

َمَو�ُت َو�لأَْر�ُض«)2(. َها �ل�صَّ َعْر�صُ
فما كان من �أ�صحابه ر�صو�ن �هلل عنهم �إل �أن �أقبلو� ر�غبني، ��صتجابة لند�ء 
�لإميان �لناب�ض يف �أعماق قلوبهم، فهذ� ُعَمرْي بن �حُلمام �لأن�صاري ر�صي �هلل عنه، 
تت�صلل تلك �لعبارة �لوجيزة �ملبنى �لعظيمة �ملعنى �إىل �أعماقه، فتنفذ �إىل �صويد�ء 
ر طاقاته �لدفينة، فيقوم ملبياً دو�فع �لإميان �لتي تتوق �إىل تلك �للذة  قلبه، وتَُفجِّ
فانية،  ودنيا  ز�ئلة  ب�صهو�ت  تعلق  من  دونها  عما  فيعمى  �لأزيل،  و�لنعيم  �لأبدية 
َمَو�ُت َو�لأَْر�ُض َقاَل نََعْم َقاَل  َها �ل�صَّ ِ َجنٌَّة َعْر�صُ فيقول ر�صي �هلل عنه: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َما يَْحِمُلَك َعَلى َقْوِلَك بٍَخ بٍَخ َقاَل َل  بٍَخ بٍَخ َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب كر�هية �حلر�ض على �لدنيا، �ض: 421، ح) 2412(.   -1
�إليه يف �لعمر،  "�صحيحه" كتاب �لرقاق، باب من بلغ �صتني �صنة فقد �أعذر �هلل  و�أخرجه �لبخاري يف 

1115، ح) 6421(. 
�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لإمارة، باب ثبوت �جلنة لل�صهيد، �ض 850، ح) 4915(.  -2
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ِ �إِلَّ َرَجاَءَة �أَْن �أَُكوَن ِمْن �أَْهِلَها َقاَل َفاإِنََّك ِمْن �أَْهِلَها َفاأَْخَرَج َتََر�ٍت  ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ َو�هللَّ
يَاٌة  �إِنََّها حَلَ �آُكَل َتََر�ِتى َهِذِه  �أَنَا َحِييُت َحتَّى  َقاَل لَِئْن  ِمْنُهنَّ ُثمَّ  يَاأُْكُل  َقَرِنِه َفَجَعَل  ِمْن 

َطِويَلٌة َقاَل َفَرَمى ِبَا َكاَن َمَعُه ِمَن �لتَّْمِر ُثمَّ َقاتََلُهْم َحتَّى ُقِتَل«)1(. 
�حلاجات  فيها  و�لتي حتتل  �لب�صرية،  �لدو�فع  �أمامها  تتعرى  ثاقبة  نبوية  نظرة 
�لروحية قمة �لهرم، فري�صل عليه �ل�صالة و�ل�صالم �إ�صارته �لرقيقة، فت�صتقبلها تلك 
ماً كل ما  �لنف�ض �لعامرة بحب �هلل، فينطلق عمري ر�صي �هلل عنه �صاعياً جاد�ً، مقدِّ

ميلك، بل �أغلى ما ميلك- حياته- رخي�صة يف �صبيل غايته �لعظمى �هلل عز وجل. 
وذلك لي�ض جمرد حالت فردية، بل هو �حل�ض �ل�صائد يف �جلماعة �مل�صلمة، 
و�لتي  �لفردي،  �لتميز  من  بنماذج  تعج  عليهم،  �هلل  ر�صو�ن  �ل�صحابة  حياة  فاإن 
كانت �أ�صا�ض تلك �لطفرة �خلارقة من �لتميز �لعام للجيل كافة، يرعاه �لنبي �صلى 
فاإليك مثاًل يف غزوة �خلندق حني ��صتد على �مل�صلمني  �هلل عليه و�صلم ويغذيه، 

�لأمر، فكانو� كما و�صفهم �هلل تعاىل: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ)2( 
فقد �أحاط بهم �لعدو من �خلارج، وحا�صرهم �جلوع و�لربد من �لد�خل، مع 
�لعمل �مل�صني يف حفر �خلندق، حتى بلغت �لقلوب �حلناجر، فما كان من ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �إل �أن قام �إليهم، يثبت قلوبهم �لوجلة ويع�صد عز�ئمهم 
اِر َو�مْلَُهاِجَرْه«)3(  ُهمَّ �إِنَّ �ْلَعْي�َض َعْي�ُض �لآِخَرْه، َفاْغِفْر ِلالأَْن�صَ �خلائرة، فقال لهم: »�للَّ
�لإميان  �أ�صاءها  قلوباً  فتالم�ض  كدر،  �صفاءها  ي�صوب  ل  حم�صة،  �إميانية  دعوة 
و�صقلتها �لطاعة، فت�صتعل حما�صاً، وتغذي روح �لعطاء عندهم من جديد، في�صيح 

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لإمارة، باب ثبوت �جلنة لل�صهيد، �ض 850، ح) 4915(. بخ: كلمة   -1
فخر، وتقال لتعظيم �لأمر وتفخيمه. �نظر ل�صان �لعرب: مادة بخ، 6/3. وقال �لعالمة �بن �لأثري: كلمة 

تقال عند �ملدح و�لر�صى. �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، 101/1، مادة بخ.
�صورة �لأحز�ب/11   -2

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �ملغازي باب غزوة �خلندق، �ض695، ح) 4099(. و�أخرجه م�صلم   -3
806، ح) 4676(.  �ض  �خلندق،  وهي  �لأحز�ب  غزوة  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  يف "�صحيحه" كتاب 
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َد�....  مَّ حُمَ بَايَُعو�  �لَِّذيَن  نَْحُن  لَُه:  يِبنَي  جُمِ »َفَقالُو�  عليهم  �هلل  ر�صو�ن  �ل�صحابة 
َهاِد َما بَِقيَنا �أَبََد�«)1( فت�صتد عز�ئمهم مرة �أخرى، وي�صتمر �لعطاء. َعَلى �جْلِ

وجتعله  �لإميان،  نور  ت�صقيها  غر��صها،  على  تد�وم  �لتي  �ملحمدية  �لرتبية  هي 
تخور،  �أن كادت  بعد  �لعز�ئم  فتقوى  ��صتد �خلطب،  كلما  منه  تنهل  �لذي  ز�دها 
ويبد�أ �لعطاء يتدفق من جديد، فنعم �ملربي، ونعمت �لغر��ض، وحبذ� �لِرّي و�لز�د. 
منها  وخرجو�  عليهم،  �هلل  ر�صو�ن  �ل�صحابة  خا�صها  �لتي  �لغزو�ت  �إن 
منت�صرين- مع قلة �لعدد و�صاآلة �لعتاد- تثل �أقوى �لنماذج و�أو�صحها يف ر�صم 

�لتميز بالت�صحية بالنف�ض باأبدع �صوره. 
هذ� �إذ� حتدثنا عن وقت �ل�صد�ئد، �أما وقت �لرخاء و�لتكالب على �أعر��ض 
�ملنافع  على  �ملتوقف  غري  �أو  �مل�صروط،  وغري  �ملحدود  غري  �لعطاء  فاإن  �لدنيا، 
و�ملكا�صب، هو �لذي يثري �لعجب، معجز�ت ي�صنعها �لإميان حني يغزو �لقلوب، 

ويرتبع يف �صويد�ئها.
 ِ يروي لنا �ل�صحابي �جلليل جرير بن عبد �هلل ر�صي �هلل عنه ُكنَّا ِعْنَد َر�ُصوِل �هللَّ
َتاِبى �لنَِّماِر �أَِو  ْدِر �لنََّهاِر َقاَل َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَر�ٌة جُمْ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى �صَ
 ِ َر َوْجُه َر�ُصوِل �هللَّ َر َفَتَمعَّ ُهْم ِمْن ُم�صَ َر بَْل ُكلُّ ُتُهْم ِمْن ُم�صَ يُوِف َعامَّ �ْلَعَباِء ُمَتَقلِِّدى �ل�صُّ
َن َو�أََقاَم  �صلى �هلل عليه و�صلم مِلَا َر�أَى ِبِهْم ِمَن �ْلَفاَقِة َفَدَخَل ثُمَّ َخَرَج َفاأََمَر ِباَلًل َفاأَذَّ
َها �لنَّا�ُض �تَُّقو� َربَُّكُم �لَِّذى َخَلَقُكْم ِمْن نَْف�ٍض َو�ِحَدٍة �إِىَل  لَّى ثُمَّ َخَطَب َفَقاَل: »يَا �أَيُّ َف�صَ
َ َوْلَتْنُظْر نَْف�ٌض َما  َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا« َو�لآيََة �لَِّتى ِفى �حْلَ�ْصِر: »�تَُّقو� �هللَّ �آِخِر �لآيَِة �إِنَّ �هللَّ
ِه  اِع بُرِّ َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه ِمْن ِدْرَهِمِه ِمْن ثَْوِبِه ِمْن �صَ دَّ َ«. تَ�صَ َمْت ِلَغٍد َو�تَُّقو� �هللَّ َقدَّ
ٍة َكاَدْت  رَّ اِر ِب�صُ قِّ َتَْرٍة َقاَل َفَجاَء َرُجٌل ِمَن �لأَْن�صَ اِع َتِْرِه َحتَّى َقاَل َولَْو ِب�صِ ِمْن �صَ
َطَعاٍم  ِمْن  َكْوَمنْيِ  َر�أَْيُت  َحتَّى  �لنَّا�ُض  تََتابََع  ثُمَّ  َقاَل  َعَجَزْت  َقْد  بَْل  َعْنَها  تَْعِجُز  ُه  َكفُّ

�ملرجعيني �ل�صابقيني، �ملو�صع نف�صه.  -1
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ُل َكاأَنَُّه ُمْذَهَبٌة«)1(. ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يََتَهلَّ َوِثيَاٍب َحتَّى َر�أَْيُت َوْجَه َر�ُصوِل �هللَّ
قوياً  خطاباً  فيقدم  �لإميان،  بد�عي  يدعوهم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فالر�صول 
وحثاً �صديد�ً، �إل �أنه يجعل فيه مرونة ورفقاً، ول ي�صع حدود�ً �أو قيود�ً، بل يف�صح 
ن  �أفقاً و��صعة، فيمهد بذلك تربة خ�صبة للتميز على �صقيه �لفردي و�جلماعي، ُتَكِّ
�ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم من �لإ�صتجابة، فيعطي كل منهم بح�صب قدرته، دون 
يتميز  من  ومنهم  ماله،  لوفرة  �لعطاء  بكرثة  يتميز  من  فمنهم  لالآخرين،  ينظر  �أن 

بعجيب �لإيثار لقلة ذ�ت �ليد.
اِر  �لأَْن�صَ ْكرَثَ  �أَ َطْلَحَة  �أَبُو  َكاَن  يَُقوُل  بن مالك ر�صي �هلل عنهما،  �أن�ض  ويروي 
�مْلَ�ْصِجِد  ُم�ْصَتْقِبَلَة  َوَكانَْت  برَْيََحاَء)2(  �إِلَْيِه  �أَْمَو�ِلِه  �أََحبُّ  َوَكاَن  نَْخٍل  ِمْن  َماًل  ِبامْلَِديَنِة 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يَْدُخُلَها َويَ�ْصَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها َطيٍِّب َقاَل �أَنَ�ٌض  َوَكاَن َر�ُصوُل �هللَّ
�إِىَل  �أَبُو َطْلَحَة  َقاَم  �أُْنِزلَْت َهِذِه �لآيَُة: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ)3(،  ا  َفَلمَّ

َ تََباَرَك َوتََعاىَل يَُقوُل: چٱ  ِ �إِنَّ �هللَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل يَا َر�ُصوَل �هللَّ َر�ُصوِل �هللَّ
ِ �أَْرُجو  َدَقٌة هلِلَّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ َو�إِنَّ �أََحبَّ �أَْمَو�ىِل �إِىَلَّ برَْيََحاُء َو�إِنََّها �صَ
 ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  َقاَل   ُ �هللَّ �أََر�َك  َحْيُث   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  ْعَها  َف�صَ  ِ �هللَّ ِعْنَد  َوُذْخَرَها  َها  ِبرَّ

�صلى �هلل عليه و�صلم بَْخ َذِلَك َماٌل َر�ِبٌح َذِلَك َماٌل َر�ِبٌح«)4(.  
يرى �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم هذه �حلالة �لفريدة �لتي و�صل �إليها �ل�صحابي 
�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب �حلث على �لزكاة ولو ب�صق ترة �أو كلمة طيبة، �ض   -1

410، ح)2351(.
�لعرب:  ل�صان  �لذي علت حمرته �صفرة.  �ل�صيء  �أو  بالذهب.  �ملموه  �أي  �ملذهب  �ل�صيء  من  ُمْذَهبة:   

461/1، مادة )ذهب( ويبدو �أن مر�ده �أن وجهه �أ�صاء من �ل�صرور.
2-  بريحاء، �أو بريحى، وهو ��صم مال ومو�صع باملدينة، وقيل هي من �لرب�ح: �لأر�ض �لظاهرة. �نظر: �لنهاية 

يف غريب �حلديث و�لأثر: 114/1، مادة برح.
�صورة �آل عمر�ن/92.  -3

ح)   ،237  -236 �ض  �لأقارب،  على  �لزكاة  باب  �لزكاة،  كتاب  "�صحيحه"  يف  �لبخاري  �أخرجه   -4
1461( بلفظه. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب ف�صل �ل�صدقة على �لأقربني و�لزوج 

و�لأولد، �ض404، ح) 2315( بلفظ مقارب.
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فيثني  �لإميان،  �هلل ودو�فع  لآيات  ��صتجابة  و�لعطاء،  �لبذل  عليه يف  �هلل  ر�صو�ن 
عليه وي�صجعه ممثاًل ما فعله بالتجارة �لر�بحة، فاإن هذ� ما ي�صلح �أن يطلق عليه لي�ض 
تيز�ً فح�صب، بل ما ي�صبه �أ�صطورة من �لأ�صاطري، حتاك لتكون عربة وعظة، فمن 
منه، ولكن  �لفائ�ض  �أو  ماله،  بع�ض  �لإن�صان  يقدم  �أن  �حلياة  �مل�صاهد يف  �لطبيعي 
�أن يقدم �أف�صله و�أحبه، فهذ� �لذي يثري �لعجب يف �لنفو�ض، ويغري قو�عد �لبذل 

و�لعطاء �ملتعارف عليها. 
على  بنيانها  دعائم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أ�ص�ض  �لتى  �لتميز  بيئة  �إن 
�لإميان، وجعل ينابيعها تتفجر يف ريا�ض من �لدو�فع �لروحانية،ل يقت�صر ثمارها 
على �لت�صحية بالنف�ض، �أو �لبذل �ملال، بل �صملت كل مناحي �حلياة: كح�صن �خللق 
و��صتقامة �ل�صلوك و�لعمل �جلاد �ملثمر، فكل تيز يف �لرتبية �لنبوية ثمرة من ثمار 

�لإميان، ودفقة من خافقه. 
يقت�صر  ل  و�لياأ�س:  �لقعود  بر�ثن  من  �لإن�سان  حتمي  �لإيـمان  قوة  ر�بعًا: 
تاأثري �لقوة �لروحية على �إيجاد �لدو�فع �لفاعلة لبدء �لعمل، بل كذلك تزود �لفرد 
بالطاقة �لالزمة لال�صتمر�ر فيه، فتحمي �لإن�صان من �لتوقف يف منت�صف �لطريق، 
�لطريق،كما  تعرت�ض  �لتي  �لعقبات  وجتاوز  �ل�صد�ئد،  حتمل  على  �لقدرة  وتعطيه 
�لقدرة  له  �لف�صل، وتهيء  للرتدد و�لياأ�ض عند  �لطاقة من �ل�صت�صالم  تلك  حتفظه 

على �لنهو�ض من جديد دون �لنظر �إىل �ملا�صي و�لتاأ�صف عليه.
طاقة  �أنها  �إل  للعمل،  عالية  طاقة  �لز�ئل  وَوَهجها  �لدنيا  زخارف  م  تَُقدِّ وقد 
حمدودة موؤقتة مرتبطة بق�صور �لدو�فع وحمدوديتها، كما �أن هذه �لطاقة �صرعان 
ما تذوي �إذ� ل جتد �لنفع �لقريب و�لأجر �لعاجل، وخا�صة �إذ� �صادفت �لعقبات 
و�نتابتها �لكبو�ت، فتفرت �لهمم وتهن �لعز�ئم، وتدفن �لطاقات، ويقتل �لعطاء يف 
بالنبع �لذي ل  �أما قوة �لإميان فتبقى طاقتها متَّقدة، ما د�م فتيلها مت�صاًل  �أر�صه، 
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�لعاجل، ومن هنا كانت  �لثو�ب  �لعطاء مو�صوًل، و�إن ل يح�صل  يخبو، ويظل 
قوة �لإميان هي �لبيئة �ل�صاحلة �لتي ينطلق يف رحابها �لتميز وي�صتد عوده وي�صتمر 

عطاوؤه؛ �إذ �أنها تد بطاقة د�ئمة ل تن�صب مهما كانت �لظروف.
ت�صيب  قد  �لتي  �لوهن  حلالت  و�عياً  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  وكان 
حال،  كل  يف  تعاىل  باهلل  �ل�صتعانة  �إىل  فدعى  حياته،  مر�حل  بع�ض  يف  �لإن�صان 
وعدم �ل�صت�صالم للف�صل و�لعجز، �نظر �إىل هذه �لقطعة �لفريدة �لتي غا�صت يف 
كو�من �لنف�ض �لب�صرية، وك�صفت �أ�صر�رها وبو�طنها، ورفعت �حلجب عن �لعلل 

و�لأ�صقام، و��صتقبلتها بالبل�صم �ل�صايف. 
ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:  �أبو هريرة ر�صي �هلل عنه  �ل�صحابي �جلليل  روى 
ِعيِف َوِفى ُكلٍّ  ِ ِمَن �مْلُوؤِْمِن �ل�صَّ �هلل عليه و�صلم: »�مْلُوؤِْمُن �ْلَقِوىُّ َخرْيٌ َو�أََحبُّ �إِىَل �هللَّ
ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل  �أَ�صَ ِ َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن  َخرْيٌ، �ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل  لَْو �أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�، َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ

ْيَطاِن«)1(. �ل�صَّ
قوة  هنا  و�لقوة  فيها،  ويرغب  �لقوة  ميتدح  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فالنبي 
ذ�تها)2(،  يف  مذمومة  ول  حممودة  لي�صت  �لبدن  فقوة  �لبدن،  �لقوة  ل  �لإميان، 
عليه  يجب  با  يقوم  �أن  على  �لإن�صان  لأنها حتمل  �لإميان؛  قوة  �لرتغيب يف  و�إنا 

�لقيام به، وترك ما يجب عليه �أن يرتكه،)3( وهو ما ي�صمى بخلق �لدو�فع للعمل.
بالقوة، يحث على �حلر�ض وهو: بذل  ترغيبه �صلى �هلل عليه و�صلم  ثم بعد 
�جلهد و��صتفر�غ �لو�صع، بالأخذ بالأ�صباب �مل�صروعة، يف �صبيل �لو�صول �إىل كل 
ِ َوتَْفِوي�ِض  ِة َوتَْرِك �ْلَعْجِز َو�ِل�ْصِتَعانَِة ِباهللَّ �أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لقدر، باب ِفى �لأَْمِر ِباْلُقوَّ  -1

ِ، �ض 1161، ح) 6774( بلفظه. �مْلََقاِديِر هلِلَّ
"�إن ��صتعمل �لإن�صان هذه �لقوة فيما ينفع يف �لدنيا و�لآخرة �صارت حممودة، و�إن ��صتعان بهذه �لقوة   -2

على مع�صية �هلل �صارت مذمومة" �نظر: �صفاء �لعليل: �ض 37.
�نظر: �صرح ريا�ض �ل�صاحلني: لل�صيخ �بن عثيمني، 76/2.   -3
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�أو معاده، غري غافل يف هذ� كله عن م�صبب  نافع مفيد فيما يتعلق بعا�صه  ما هو 
�حلما�ض  �صعلة  فتبقى  يريد،)1(  ما  له  يحقق  �أن  وي�صاأله  به،  ي�صتعني  بل  �لأ�صباب، 

متوقدة، و�لعمل متو��صل. 
و�ل�صد�ئد،  �مل�صاعب  طريقه  يف  �صادف  �أو  يكره،  ما  بالإن�صان  نزل  فاإذ� 
و�عرت�صت �لعقبات �صبيله، فعليه �إن يثبت ول يياأ�ض ول يجزع، فقد نهى �لنبي 
�صلى عن �لعجز، فاإن �لعجز ينايف حر�صه على ما ينفعه، وينايف ��صتعانته باهلل، 
فاحلري�ض على ما ينفعه �مل�صتعني باهلل �صد �لعاجز، ونهى �أن يلقي عجزه عن فعل 
�صيء �إىل لو، فهي مفتاح �للوم و�جلزع و�ل�صخط و�لأ�صف و�حلزن، ووجهه �إىل 

�لنظر �إىل �لقدر ومالحظته)2(.
روح حانية و�إر�صاد�ت حكيمة، ر�صم بها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم معال 
�لطريق للعاملني، و�أخذ بيد �ل�صائرين فمرحلة �لبناء بتقوية �لنف�ض، ثم �حلث على 
�لعمل با هو �أ�صلح و�أنفع، ثم ربط ذلك كله بتقوى �هلل و�للجوء �إليه، ثم ختمها 
بعدم �لياأ�ض و�لقنوط عند �لف�صل، وعدم �لعي�ض يف ظل �ملا�صي و�لتح�صر عليه 
بقول: لو فعلت هذ�، ولو حدث ذ�ك. بل �لنهو�ض من جديد يف دورة م�صتمرة 

ل تنتهي �إل بانتهاء �حلياة.
خطة و��صحة �ملعال متكاملة �لتفا�صيل، بعبارة وجيزة، و�أ�صلوب بديع، من 

�صار على هد�ها �أفلح، ومن نكل فله �خل�صر�ن و�لثبور. 
و�أن  يياأ�صو�  ل  �أن  �لكر�م  �صحابته  يعلم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  وكان 

يت�صلحو� بالأمل باهلل عند ��صتد�د �لكرب، فهو خري ملجاأ وهو �أرحم �لر�حمني. 
�لأمل  مع  ق�صتها  عنها  �هلل  ر�صي  �صلمة  �أم  �ل�صيدة  �ملوؤمنني  �أم  لنا  وتروي 

�نظر: �صفاء �لعليل: �ض 37.  -1
�نظر: �ملرجع �ل�صابق: �ض 38.   -2
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»�َصِمْعُت  فتقول:  �لنفو�ض،  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  يغر�صه  كان  �لذي 
 ِ يَبٌة َفيَُقوُل: »�إِنَّا هلِلَّ يُبُه ُم�صِ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يَُقوُل: »َما ِمْن َعْبٍد تُ�صِ َر�ُصوَل �هللَّ
 ُ � ِمْنَها، �إِلَّ �أََجَرُه �هللَّ ْخِلْف ىِل َخرْيً يَبِتى َو�أَ ُهمَّ �أُْجْرِنى ِفى ُم�صِ َو�إِنَّا �إِلَْيِه َر�ِجُعوَن، �للَّ
�أََمَرِنى  َكَما  ُقْلُت  �أَبُو �َصَلَمَة  تُُوفَِّى  ا  َقالَْت: »َفَلمَّ ِمْنَها«.   � لَُه َخرْيً ْخَلَف  َو�أَ يَبِتِه  ِفى ُم�صِ
ِ �صلى �هلل عليه  � ِمْنُه َر�ُصوَل �هللَّ ُ ىِل َخرْيً ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َفاأَْخَلَف �هللَّ َر�ُصوُل �هللَّ

و�صلم«)1(.
فالر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم كان يعلمهم عدم �ل�صت�صالم للهلع و�جلزع، 

و�أنه ل ياأ�ض مع �لإميان باهلل �صبحانه وتعاىل، فهو �مللجاأ وهو طريق �لفرج.
و�أم �صلمة ر�صي �هلل عنها ب�صر �عرت�ها ما يعرتيهم من �لأ�صى لفقد�ن زوجها، 
ا َماَت �أَبُو �َصَلَمَة ُقْلُت: �أَىُّ �مْلُ�ْصِلِمنَي َخرْيٌ  حتى قالت كما جاء يف رو�ية �أخرى: »َفَلمَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، ثُمَّ �إِنِّى ُقْلُتَها،  ىَل َر�ُصوِل �هللَّ ُل بَْيٍت َهاَجَر �إِ ِمْن �أَِبى �َصَلَمَة؟ �أَوَّ

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم«)2(. ُ ىِل َر�ُصوَل �هللَّ َفاأَْخَلَف �هللَّ
فكان �لظاهر لأم �صلمة �أنها لن جتد يف �مل�صلمني خري�ً من �أبي �صلمة، وذلك 
�هلل  �هلل �صلى  �إر�صاد ر�صول  ترك  تُِرْد  �أنها ل  �إل  �لقا�صر،  �لب�صري  �لعقل  بحدود 
عليه و�صلم، فافلحت، وتعلمت من �لتجربة �أن يكون �أملها مو�صوًل باهلل، فال نعلم 
من �أين يجعل �هلل لنا �ملخرج، فهو �لذي ل يعجزه �صيء، ولو بدت كل �لطرق 

م�صدودة بح�صب �إدر�كنا �لقا�صر.
وجلني،  خائفني  جانب،  كل  من  حماطون  و�مل�صلمون  �خلندق  غزوة  ويف 
ينتظرون من هذ� �ل�صيل �جلارف من �لأحز�ب �أن يقتلعهم من جذورهم، وي�صتاأ�صل 
لهم ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وهو  فقال  �آخرهم،  �صاأفتهم، ويجتثهم عن 

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �جلنائز، باب ما يقال عند �مل�صيبة، �ض 370، ح) 2127( بلفظه.  -1
�مل�صدر �ل�صابق.  -2
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وِم َوَربِّ �ْلَكْعَبِة« ثُمَّ  وُر �لرُّ ي�صرب �صخرة �صعف عنها �مل�صلمون: »�هللُ �أَْكرَبُ ُق�صُ
وُر َفاِر�َض َوَربِّ �ْلَكْعَبِة«)1(. َرَب ِباأُْخَرى َفَوَقَعْت ِفْلَقٌة َفَقاَل: »�هللُ �أَْكرَبُ ُق�صُ �صَ

ي�صت�صلم  �أن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  يرف�ض  �لع�صيب  �لوقت  هذ�  يف 
�لتخيالت،  عنه كل  تعجز  ما  �مل�صتقبل  �لأمل يف  يعطيهم من  بل  للياأ�ض،  �أ�صحابه 
يب�صرهم لي�ض فقط بالنجاة وهو ُجلُّ ما كانو� ياأملون فيه، ول بالن�صر على قري�ض 
�إليه، بل يعدهم  ومن معها من �لأحز�ب، وهو �حللم �لذي ل تكن قلوبهم ترنو 
بق�صور �لروم و�لفر�ض، �أمل عظيم ل ي�صتجيب له �إل �ملوؤمنون، في�صربو� عندئذ، 
على  بالن�صر  �هلل  وعد  لهم  حتقق  حتى  ون�صره،  باهلل  �لأمل  يحدوهم  وي�صتمرو� 

�لأحز�ب، و�متالك ق�صور فار�ض و�لروم.
�لنبوية  �أن �لطاقة �لروحية وقوة �لإميان كانت من دعائم �لرتبية  وهكذ� نرى 
�لتميز  �لتي منعت من �ل�صت�صالم للقنوط و�لياأ�ض، وخلقت جو�ً من  �ل�صديدة، 

على �مل�صتويني �ل�صخ�صي و�لعام.
�ملبحث �لثاين:

ن�سر روح �لعلم و�لتعلم و�أثره يف �سناعة �لبيئة �لد�عية للتميز
�إن �لعناية باجلانب �لفكري وتنمية �لعقل و�ملعرفة من �لأولويات �لتي حر�ض 
عليها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ لأن تقوية �جلانب �لروحي و�إن كان حمفز�ً على 
�لعمل، ل يكفي لقيادة �لفرد عرب ممر �آمن؛ �إذ لبد من تغذية �لعقل بالعلم، و�لت�صلح 
باملعرفة، لت�صيري عجلة �حلياة، ومو�كبة �لو�قع، وبناء �لتو�زن بني �لعاطفة و�لعقل، 
وبذلك ي�صاف �لعن�صر �ملعريف �إىل �لعن�صر �لإمياين، لتع�صيد وتقوية �لبيئة �لد�عية 
باملعارف و�لعلوم  �لعقول  تنوير  �لنبوية يف جمال  �مل�صرية  ��صتملت  للتميز، وقد 
�لزو�ئد:  "جممع  يف  �لهيثمي  وقال   )12052 ح)   ،376/11 �لكبري"  �ملعجم  يف"  �لطرب�ين  �أخرجه   -1

132/1": ورجاله رجال �ل�صحيح غري عبد �هلل بن �أحمد بن حنبل، ونعيم �لعنربي، وهما ثقتان.
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على �خلطو�ت �لتالية: 
�أوًل: �لرتغيب يف طلب �لعلم و�لث على �لتعليم و�لإنفاق فيه: كان �لنبي 
فاأوىل  وتيزه،  �ملجتمع  �رتقاء  يف  �لعلم  ل�صرورة  مدركاً  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
بالن�صو�ض �لتي حتث  عناية حثيثة لن�صر �لعلم، وم�صادر �حلديث �لنبوي ز�خرة 
على �لعلم و�لتعليم، وتدعو �إىل �ملناف�صة يف ذلك، ومن ذلك �أنه �صلى �هلل عليه 
فقال:  �جلنة،  �إىل  تو�صل  �لتي  �لقربات  من  �لعلم  طلب  يف  �ل�صعي  جعل  و�صلم 

نَِّة«)1(. ُ لَُه ِبِه َطِريًقا �إِىَل �جْلَ َل �هللَّ »َوَمْن �َصَلَك َطِريًقا يَْلَتِم�ُض ِفيِه ِعْلًما �َصهَّ
ين�صره  ما  جعل  حتى  �لتعليم،  �صاأن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أعلى  كما 
�لإن�صان من علم، من �لقربات �لتي يظل �أجرها جارياً ما د�م يُنتفع به، فيقول: »�إَِذ� 
يُْنَتَفُع  ِعْلٍم  �أَْو  َجاِريٍَة،  َدَقٍة  ِمْن �صَ �إِلَّ  ثاََلثٍَة:  ِمْن  �إِلَّ  َعَمُلُه  َعْنُه  �ْنَقَطَع  �لإِْن�َصاُن  َماَت 
�لتعلم  �لنا�ض على  لتحفيز  �أخرى  �إبد�عية  لَُه«)2(. طريقة  يَْدُعو  اِلٍح  �صَ َولٍَد  �أَْو  ِبِه، 
و�لتعليم، طريقة جتعل كل فرد يتطلع �إىل هذ� �ل�صاأن؛ بل ويطمح للتميز فيه، فاأكرث 
�لعباد�ت تنتهي بوت �صاحبها، �أما هذه فتبقى ت�صب يف ميز�نه بقدر ما ترك من 

�إرث نافع من �لعلم.
ويف �أ�صلوب �آخر حلث �لنا�ض على ن�صر �لعلم، يوجه �إىل �لتناف�ض يف �لتعليم، 
ُ َماًل َف�ُصلَِّط َعَلى َهَلَكِتِه ِفى �حْلَقِّ َوَرُجٌل  فيقول: »َل َح�َصَد �إِلَّ ِفى �ْثَنَتنْيِ َرُجٌل �آتَاُه �هللَّ
ى ِبَها َويَُعلُِّمَها«)3(. و�حل�صد ههنا: �صدة �حلر�ض و�لرغبة)4(،  ْكَمَة َفْهَو يَْق�صِ ُ �حْلِ �آتَاُه �هللَّ

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة و�ل�صتغفار، باب ف�صل �لجتماع على تالوة   -1
�لقر�آن وعلى �لذكر، �ض 1173، ح) 6853(.

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لو�صية، باب ما يلحق �لإن�صان من �لثو�ب بعد وفاته، �ض716، ح)   -2
.)4223

�لعلم و�حلكمة، �ض 17، ح) 73(.  �لغتباط يف  باب  �لعلم،  "�صحيحه" كتاب  �لبخاري يف  �أخرجه   -3
و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �صالة �مل�صافرين، باب ف�صل من يقوم بالقر�آن ويعلمه، وف�صل من 

تعلم حكمة من فقه وغريه فعمل بها وعلمها، �ض 328، ح) 1894(.
عمدة �لقاري: 80/2.   -4
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ولفظ �حلكمة يدل على علم دقيق حمكم، وفيه �إ�صارة �إىل �لكمال �لعلمي)1(. فهي 
دعوة �إىل بذل �جلهد و�لتمكن من �لعلم، وحثُّ على �لقيام بتعليمه.

ومن باب �لت�صجيع �أي�صاً على ن�صر �لعلم رغب �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 
يف كفالة طالب �لعلم و�لنفقة عليهم، فعن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل: »َكاَن �أََخَو�ِن َعَلى 
�أََحُدُهَما يَاأِْتى �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم،  َعْهِد �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَكاَن 
ُف �أََخاُه �إِىَل �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: »لََعلََّك  ُف َف�َصَكا �مْلُْحرَتِ َو�لآَخُر يَْحرَتِ
�لعلم  لطلب  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ياأتي  �أحدهما  كان  وقد  ِبِه«)2(  تُْرَزُق 
و�ملعرفة، ف�صجع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أخاه �ملتك�صب بحرفته على �ل�صتمر�ر 
�لعلم قد  �لنفقة على طالب  �أن  �إىل  َهُه  َوَوجَّ ليتفرغ �لآخر للعلم،  �لنفقة عليه  يف 

تكون �صبباً يف �لرزق.
وهكذ� نرى �أن �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم �صجع على ن�صر �لعلم من وجوه: 
�أحدها �لت�صجيع على طلب �لعلم، وثانيها �حلث على تبليغه، وثالثها �لرتغيب يف 

�لإنفاق عليه، فال يكاد يخلو �ملجتمع من متعلم �أو معلم �أو منفق على �أحدهما.
ثانيًا: تر�سيخ دعائم �لبيئة �لعلمية: قام �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بتثبيت 

دعائم �لتميز �لعلمي، ويتمثل �أهمها فيما يلي:
1- بناء �لعقلية �لعلمية وحترير �لعقل من �لتبعية و�خلر�فات: 

عمل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على بناء �لعقلية �لعلمية، ف�صجع على �إعمال 
على كل  �أجر�ً  للمجتهد  �إذ جعل  عليه،  بل و�صجع  باب �لجتهاد،  �لعقل، وفتح 
اَب َفَلُه �أَْجَر�ِن، َو�إَِذ� َحَكَم َفاْجَتَهَد ثُمَّ  حال، فقال: »�إَِذ� َحَكَم �حْلَاِكُم َفاْجَتَهَد ثُمَّ �أَ�صَ

�ملرجع �ل�صابق: 81/2.   -1
�أخرجه �لرتمذي يف "�صننه" كتاب �لزهد عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، باب يف �لتوكل على �هلل،   -2

ِحيٌح". �ض 536، ح ) 2345(. ثم قال: "َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن �صَ
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ْجٌر«)1(. �أَْخَطاأَ َفَلُه �أَ

�إىل  فدعا  و�لرب�هني،  �لأدلة  على  بالوقوف  و�لجتهاد،  �لر�أي  قيد  ولكنه 
على  �ملبني  غري  و�لتخري�ض  �لظن  �تباع  عن  ونهى  �لفكري،  �ل�صتقالل  �صرورة 
نَّ �أَْكَذُب �حْلَِديِث«)2( فبنيَّ �أن �لر�أي �ملقبول  ؛ َفاإِنَّ �لظَّ نَّ �لدليل، فقال: »�إِيَّاُكْم َو�لظَّ
هو �لعلم �لقائم على �ل�صتدلل، فدعا �إىل �ل�صتقالل بالنظر يف �لأمور، ثم بنيَّ 
�إىل  ت�صتند  قيمة لدعوى ل  �إذ ل  �لرب�هني و�حلجج؛  تتبع  �لنظر، وهو  طريق هذ� 
�لنتائج  بدونه  تعد  �لذي ل  �ملو�صوعي،  �لعلمي  �لبحث  �أ�ص�ض  �أهم  حجة، وهذ� 

�صاحلة لالعتد�د بها. 

كما نهى عليه �ل�صالة و�ل�صالم عن �لتبعية و�لتقليد �لأعمى، فقال: »َل تَُكونُو� 
ُنو� �أَْنُف�َصُكْم،  َعًة، تَُقولُوَن: �إِْن �أَْح�َصَن �لنَّا�ُض �أَْح�َصنَّا، َو�إِْن َظَلُمو� َظَلْمَنا، َولَِكْن َوطِّ �إِمَّ
تَْظِلُمو�«)3(. و�لإمعة هو: �لذي ل  َفاَل  �أَ�َصاُءو�  َو�إِْن  �ِصُنو�،  حُتْ �أَْن  �لنَّا�ُض  �أَْح�َصَن  �إِْن 
َر�أي له فهو يُتاِبع كل �أحد على َر�أيه)4(، فجاء �لنهي عنه ثورة على �لتقليد �لأعمى 

و�إلغاء دور �لعقل، ودعوة لالجتهاد و�ل�صتقاللية �ملوؤدية �إىل �لتميز و�لإبد�ع.

و�لتميز �ملطلوب هو �ل�صتقاللية يف �لنظر، فهو ماأمور بالنظر للو�صول �إىل 
�ل�صو�ب، فاإن و�فق �حلق ما عليه �لنا�ض �صار معهم، و�إن خالفو� �حلق ل يتبعهم، 
وبهذ� يجمع بني تكاتف �جلهود فيما هو متفق عليه من �ل�صو�ب، و�ل�صتقالل عند 

�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لعت�صام بالكتاب و�ل�صنة، باب �أجر �حلاكم �إذ� �أ�صاب �أو �أخطاأ،   -1
�جتهد  �إذ�  �حلاكم  �أجر  بيان  باب  �لأق�صية،  "�صحيحه" كتاب  م�صلم يف  و�أخرجه  1264، ح)7352(. 

فاأ�صاب �أو �أخطاأ، 761، ح ) 4487(.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لفر�ئ�ض، باب تعليم �لفر�ئ�ض، �ض 1161، ح) 6724(. و�أخرجه   -2
�لرب و�ل�صلة و�لأدب، باب حترمي �لظن و�لتج�ص�ض و�لتناف�ض و�لتناج�ض،  م�صلم يف "�صحيحه" كتاب 

�ض 1123، ح) 6536(.
ح)  �ض463،  و�لعفو،  �لإح�صان  يف  جاء  ما  باب  و�ل�صلة،  �لرب  كتاب  "�صننه"  يف  �لرتمذي  �أخرجه   -3

2007(. ثم قال:" هذ� حديث ح�صن غريب، ل نعرفه �إل من هذ� �لوجه".
�لنهاية يف غريب �حلديث: 67/1، مادة ) �إمَّع(  -4
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�نحر�ف �جلمهور، فال جتتمع �لأمة على �صاللة، وهو قمة �لتميز يف �ملجتمعات.
وبينما �لنبي �صلى �هلل و�صلم يوؤ�ص�ض للطريقة �لعلمية يف �لنظر و�ل�صتدلل، 
كان يعمل يف �لوقت ذ�ته على تخلي�ض �لعقول من رو��صب �جلاهلية و�لتخلف، 
�لفر�ض  ي�صتغل  فكان  و�لأ�صاطري،  �ل�صاذجة  و�ملعتقد�ت  �خلر�فة  على  �ملبني 
لت�صحيح هذه �ملعتقد�ت �لباطلة، ومن ذلك �أنه �ل�صم�ض ك�صفت على عهد ر�صول 
�لنا�ض: ك�صفت �ل�صم�ض ملوت  �إبر�هيم، فقال  �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يوم مات 
ْم�َض َو�ْلَقَمَر �آيََتاِن ِمْن �آيَاِت  �إبر�هيم، فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إِنَّ �ل�صَّ
و�  لُّ ُو� َو�صَ َ َوَكربِّ يَاِتِه، َفاإَِذ� َر�أَْيُتْم َذِلَك َفاْدُعو� �هللَّ ِ، َل يَْنَخ�ِصَفاِن مِلَْوِت �أََحٍد َوَل حِلَ �هللَّ

ُقو�«)1(. دَّ َوتَ�صَ
فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ينبذ �ملفاهيم �خلاطئة، ويوجه �لنا�ض �إىل �أن هذه 
�لآيات مرتبطة بنظام كوين خا�صع لأمر �هلل، ولي�صت مرتبطة بوت �لنا�ض وحياتهم، 
فري�صدهم �إىل �لنظر و�لتدبر، و�لعت�صام بحبل �هلل �لذي بيده ملكوت كل �صيء. 
�لز�ئفة، ففي  �لعلوم  كذلك حرم �لكهانة و�لعر�فة و�لتنجيم و�لدجل وكل 
اَلٌة �أَْربَِعنَي لَْيَلًة«)2( وذلك  �ًفا، َف�َصاأَلَُه َعْن �َصْىٍء، َلْ تُْقَبْل لَُه �صَ �حلديث: »َمْن �أَتَى َعرَّ
�إنتاجه،  تَ�ْصَخر من عقل �لإن�صان وتتالعب به، وتعمل على تقييده، وحتد من  �أنها 
عن طريق ملئه بالدجل و�لأكاذيب، فهي حملة مركزة للق�صاء على �لعقلية �لعامية 

�ل�صاذجة، وبناء �لعقلية �لعلمية �ملنتجة �لد�عية �إىل �لتميز. 

"�صحيحه" كتاب �لك�صوف، باب �ل�صدقة يف �لك�صوف، �ض 167- 168، ح)  �لبخاري يف  �أخرجه   -1
1044(. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لك�صوف، باب �صالة �لك�صوف، �ض 361- 362، ح) 

.)2089
�لكهان، �ض 990، ح) 5821(  و�إتيان  �لكهانة  باب حترمي  �ل�صالم،  �أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب   -2

بلفظه. 
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2- حمو �أمية �لقر�ءة و�لكتابة: 
يعد تعليم �لقر�ءة و�لكتابة من �لعلوم �لأ�صا�صية، �لتي ترتكز عليها �ملعارف 
�لب�صرية، لأنها �أهم �لو�صائل و�أ�صمنها يف حفظ �لعلم ون�صره، ونقله من ح�صارة 

�إىل �أخرى ومن جيل �إىل �آخر.
بتعليم  تبد�أ  ترتقي وتتطور يف جمال �لعلوم و�ملعارف،  �أن  تريد  �أمة  �أي  فاإن 
�أبنائها �لقر�ءة و�لكتابة، وهذ� تاماً ما قام به �مل�صطفى �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه، 
فكان حري�صاً على تعلم �مل�صلمني �لقر�ءة و�لكتابة، ومن هديه يف ذلك �أنه جعل 
فد�ء من لي�ض عنده مال من �أ�صرى بدر، �أن يقوم بتعليم �لقر�ءة و�لكتابة للم�صلمني، 
فعن �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما، قال: »َكاَن نَا�ٌض ِمَن �لأَ�ْصَرى يَْوَم بَْدٍر َلْ يَُكْن لَُهْم 
اِر  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفَد�َءُهْم؛ �أَْن يَُعلُِّمو� �أَْوَلَد �لأَْن�صَ ِفَد�ٌء، َفَجَعَل َر�ُصوُل �هللَّ

�ْلِكَتابََة«)1(.
فمالحظته �أمر�ً كهذ�، مع �لأمية �ملتف�صية �آنذ�ك، وتوجيه �جلهود �إليه يف ذلك 
�أنه كان من �ملمكن �أن يوجههم �إىل  �لوقت �ملبكر من عمر �لدولة �لإ�صالمية، مع 
عمل �آخر، دليل على �صرورته، و�إر�دة منه �صلى �هلل عليه و�صلم للفت �لنظر �إىل 
�لذي  �ل�صبيل  ميهد  بذلك  فهو  به،  �هتمام  مزيد  لإعطاء  �مل�صلمني  ودفع  �أهميته، 

ع يف نقل �لعلوم وتطورها.  يُ�َصرِّ
3- �لت�سجيع على تعلم �للغات �لأجنبية:

بع�ض  �إليها  يوجه  �أن  يجب  �لتي  �لأ�صا�صيات  من  �لأجنبية  �للغات  تعلم  يعد 
حلاجتها  و�لتطور،  �لنمو  دور  يف  �لتي  �لنا�صئة  �ملجتمعات  يف  وخا�صة  �لأفر�د، 
من  �لعلوم  و�كت�صاب  معها،  �ملعارف  وتبادل  �ملختلفة،  �لثقافات  على  لالنفتاح 

�حل�صار�ت �لأكرث تقدماً، فتن�صاأ بيئة خ�صبة لنه�صة علمية مميزة.
�أخرجه �أحمد يف "م�صنده"92/4. وقال �ل�صيخ �صعيب �لأرناوؤوط وزمالوؤه يف �لتحقيق: ح�صن.  -1
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وهذ� ما �أدرك �أهميته �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، ف�صجع على تعلم �للغات 
�ِصُن  َم: »�أَحُتْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �لأجنبية، َعِن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت َقاَل: َقاَل يِل َر�ُصوُل �هللَّ
�صبعة  »فتعلمتها يف  َقاَل:  ُكُتٌب«.  تَاأِْتيَنا  َفاإِنَُّه  ْمَها  »َفَتَعلَّ َقاَل:  َل،  ُقْلُت:  ْريَاِنيََّة؟«  �ل�صُّ

ع�صر يوماً«)1(.
�مل�صلمون  يتعلم  �أن  على  حر�ض  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أن  و�لظاهر 
�للغات �لأجنبية، للثقة بهم يف �صحة ما ينقلون، ما قد ل يتو�فر يف غريهم، فقد 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَْن  جاء يف رو�ية �أخرى للحديث، قال: »�أََمَرِنى َر�ُصوُل �هللَّ
ِ َما �آَمُن يَُهوَد َعَلى ِكَتاٍب«. َقاَل: َفَما  َم لَُه َكِلَماِت ِكَتاِب يَُهوَد، َقاَل: »�إِنِّى َو�هللَّ �أَتََعلَّ

ْمُتُه لَُه«)2(. ُف �َصْهٍر َحتَّى تََعلَّ َمرَّ ِبى ِن�صْ
وهذ� �أي�صاً من �صمات تيز �ملجتمع، باأن يكون عنده من �لكتفاء �لذ�تي يف 
حلفظ  �لأمة  يوؤهل  كما  �لنف�ض،  على  و�عتماد�ً  ��صتقالًل  �أكرث  يجعله  ما  علم،  كل 
�أ�صر�رها وتاأمينها من �لت�صرب جلهات �أخرى، وكذلك يحقق �لقدرة على �لطالع 

على �حل�صار�ت �لأخرى، ونقل �لعلم �ل�صالح لالأمة دون غريه. 
�لنبي  عهد  يف  �لعلم  طلب  �ملجتمع:  فئات  لكل  �لعلم  باب  فتح  ثالثًا: 
�صلى �هلل عليه و�صلم ل يكن حكر�ً على �لرجال، بل هي دعوة عامة لكل فرد من 
�لنبوية  �ل�صنة  �لو�ردة يف  و�لن�صو�ض  للجميع،  متاحة  و�لفر�صة  �ملجتمع،  �أفر�د 
�ملطهرة يف �لرتغيب يف �لعلم و�حلث عليه عامة، وهذ� يعني �أن �ملجال ف�صيح لكل 
من له ملكات مميزة، فهو قادر على تطويرها و�لرتقاء بها، مهما كان لونه �أو جن�صه 
�أو طبقته �لجتماعية، وهذ� من �لعو�مل �لتي ت�صاعد على �متد�د رقعة  �أو عمره 

�لتميز وزيادة �لو�فدين �إليها.
"�صحيحه" كتاب �إخباره �صلى �هلل عليه و�صلم عن �ل�صحابة، ذكر زيد بن ثابت  �أخرجه �بن حبان يف   -1

�لأن�صاري، 85/16، ح) 7136(، بلفظه.
�أخرجه �لرتمذي يف "�صننه" كتاب �ل�صتئذ�ن و�لآد�ب عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، باب ما جاء   -2

يف تعليم �ل�صريانية، �ض 615، ح) 2715( بلفظه، ثم قال:" هذ� حديث ح�صن �صحيح".
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ي�صجع  كان  كما  �لعلم  على  �لن�صاء  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �صجع  وقد 
�لرجال، فكان حري�صاً على تعليم ن�صائه ون�صاء �ملوؤمنني، وقد كانت عائ�صة ر�صي 
�هلل عنها فطنة حري�صة على �لعلم، فا�صتغل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم هذ� �لنبوغ 

فيها وهذه �لرغبة، فكان يحاورها يف �لعلم ويجيب عن ت�صاوؤلتها.
روى �ْبُن �أَِبى ُمَلْيَكَة �أَنَّ َعاِئ�َصَة َزْوَج �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َكانَْت َل تَ�ْصَمُع 
�َصْيًئا َل تَْعِرُفُه �إِلَّ َر�َجَعْت ِفيِه َحتَّى تَْعِرَفُه َو�أَنَّ �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َقاَل َمْن 

ڇ ڇ ڍ  چ  تََعاىَل:   ُ لَْي�َض يَُقوُل �هللَّ �أََو  َفُقْلُت  َعاِئ�َصُة  َقالَْت  َب  ُحو�ِصَب ُعذِّ
�َصاَب يَْهِلْك«)2(. َا َذِلَك �ْلَعْر�ُض َولَِكْن َمْن نُوِق�َض �حْلِ ڍ چ)1( َقالَْت: َفَقاَل: »�إِنَّ

وهذ �لهتمام �لذي �أوله �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لتعليمها وتنمية مو�هبها، 
َجَعلها مرجعاً لل�صحابة يف �لعلم، فعن �أبي مو�صى �لأ�صعري ر�صي �هلل عنه قال: 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َحِديٌث َقطُّ َف�َصاأَْلَنا َعاِئ�َصَة  َحاَب َر�ُصوِل �هللَّ »َما �أَ�ْصَكَل َعَلْيَنا �أَ�صْ

�إِلَّ َوَجْدنَا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعْلًما«)3(.
ول يكن ذ�ك �حلر�ض خمت�صاً باحلر�ئر، بل �صمل �لإماء �أي�صاً، فقد �صح عنه 
�آَمَن  �ْلِكَتاِب،  �أَْهِل  ِمْن  َرُجٌل  �أَْجَر�ِن:  لَُهْم  »ثاََلثٌَة  قال:  �أنه  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه 
ِ َوَحقَّ  ى َحقَّ �هللَّ �إَِذ� �أَدَّ ٍد �صلى �هلل عليه و�صلم، َو�ْلَعْبُد �مْلَْمُلوُك  ِبَنِبيِِّه، َو�آَمَن ِبَُحمَّ
َفاأَْح�َصَن  َمَها  َوَعلَّ ِديَبَها،  تَاأْ َفاأَْح�َصَن  بََها،  َفاأَدَّ َها  يََطوؤُ �أََمٌة  ِعْنَدُه  َكانَْت  َوَرُجٌل  َمَو�ِليِه، 

َجَها، َفَلُه �أَْجَر�ِن«)4(. تَْعِليَمَها، ُثمَّ �أَْعَتَقَها َفَتَزوَّ

1-  �صورة �لن�صقاق/8.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لعلم، باب من �صمع �صيئاً فلم يفهمه فر�جع فيه حتى يعرفه، �ض   -2

23، ح)103( بلفظه.
ِل َعاِئ�َصَة ر�صى �هلل عنها، �ض 876،  �أخرجه �لرتمذي يف "�صننه" كتاب �ملناقب عن ر�صول �هلل، باب َف�صْ  -3

حيح َغِريٌب".  ح)3883( بلفظه. وقال: "حِديٌث ح�َصٌن �صَ
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لعلم، باب تعليم �لرجل �أمته و�أهله، �ض22، ح) 97( بلفظه.   -4
و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لإميان، وجوب �لإميان بر�صالة نبينا حممد �صلى �هلل عليه و�صلم، 

�ض 77، ح) 387( بعناه.
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هكذ� كان حر�ض �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على تعليم كافة فئات �ملجتمع، 
رجال ون�صاء، �أحر�ر وعبيد، دعوة عامة للعلم و�لتعلم كل من فيها ماأجور.

�لنبي �صلى �هلل  �لهادفة: كان  و�لفنون  �لنافعة  �لعلوم  �لرتغيب يف  ر�بعًا: 
عليه و�صلم يحث على �لعلوم �لنافعة وي�صجعها، فمثاًل كان يوجه �لنظر نحو علم 
َع لَُه �ِصَفاًء«)1(  ْع َد�ًء �إِلَّ َو�صَ َ َلْ يَ�صَ ِ تََد�َوْو�؛ َفاإِنَّ �هللَّ �لطب: فكان يقول: »يَا ِعَباَد �هللَّ
و�حلث على �لتد�وي فيه دعوة لالهتمام بهذ� �لعلم، بل �إن �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم له باع طويل يف �لطب، وقد �أ�صاف �إليه ر�صيد�ً كبري�ً، و�أ�ص�ض فيه قو�عد 
يكاد  ول  �صحتها،  يوؤكد  �حلديث  �لعلم  ز�ل  ما  ناجعة  عالجات  وو�صف  مهمة، 
�لنبوي، وهذ�  �لطب  �ل�صريف من كتاب يف  �لنبوي  يخلو م�صنف يف �حلديث 

يدل على مدى �لعناية �لتي �أولها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لعلم �لطب.
ُمو� ِمْن �أَْن�َصاِبُكْم  وكذلك حث على تعلم �لأن�صاب، فقد جاء يف �حلديث: »تََعلَّ
ُلوَن ِبِه �أَْرَحاَمُكْم«)2( وفيه ت�صجيع على �لعلوم �لجتماعية، �لتي حتافظ على  َما تَ�صِ

تا�صك �ملجتمع وتر�بطه.
»َدَخَل  َقالَْت:  عنها  �هلل  ر�صى  َعاِئ�َصَة  فعن  �لقافة،  علم  �إىل  �لنظر  لفت  كما 
َعَلىَّ َقاِئٌف)3( َو�لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم �َصاِهٌد، َو�أُ�َصاَمُة ْبُن َزْيٍد َوَزْيُد ْبُن َحاِرثََة 
َها ِمْن بَْع�ٍض، َقاَل َف�ُصرَّ ِبَذِلَك �لنَِّبىُّ �صلى  َطِجَعاِن، َفَقاَل: �إِنَّ َهِذِه �لأَْقَد�َم بَْع�صُ ُم�صْ
�هلل عليه و�صلم َو�أَْعَجَبُه، َفاأَْخرَبَ ِبِه َعاِئ�َصَة«)4( و�إعجاب �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

�أخرجه �لرتمذي يف "�صننه" كتاب �لطب عن ر�صول �هلل، باب ما جاء يف �لدو�ء و�حلث عليه، �ض 469،   -1
ح)2038(. وقال: "حديث ح�صن �صحيح".

�أخرجه �حلاكم يف "�مل�صتدرك" كتاب �لرب و�ل�صلة، ح )7284( ثم قال: �صحيح �لإ�صناد ول يخرجاه.   -2
�حلديث  غريب  يف  �لنهاية  و�أبيه.  باأخيه  �لرجل  �صبه  ويعرف  ويعرفها،  �لآثار  يتتبع  �لذي  هو:  �لقائف   -3

و�لأثر، 121/4، مادة قوف.
"�صحيحه" كتاب �ملناقب، باب مناقب زيد بن حارثة موىل �لنبي �صلى �هلل عليه  �أخرجه �لبخاري يف   -4
و�صلم، �ض 628، ح) 3731(، و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لر�صاع، باب �لعمل باإحلاق �لقائف 

�لولد، �ض 621، ح)3619(.
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و�صروره فيه ترغيب وت�صجيع على هذ� �لعلم، وعلم �لقافة من �لعلوم �ملهمة، وقد 
كان يُتعرف من خالله على �لقر�بة، فهو يقوم بقام حتليل �ل�صيفرة �لور�ثية - يف 

هذ� �لع�صر- لإثبات �لن�صب.
وكذلك �صجع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لآد�ب و�لفنون �لهادفة، فحث 
�لإ�صالم،  عن  ينافح  �لذي  كال�صعر  �صامية،  �أهد�ف  له  �لذي  �لر�قي  �ل�صعر  على 
ِ �صلى �هلل عليه  اُن �أَِجْب َعْن َر�ُصوِل �هللَّ فقال حل�صان بن ثابت ر�صي �هلل عنه: »يَا َح�صَّ
ْعِر ِحْكَمًة«)2( فهو ي�صجع  ُهمَّ �أَيِّْدُه ِبُروِح �ْلُقُد�ِض«)1(، وقال: »�إِنَّ ِمَن �ل�صِّ و�صلم �للَّ

على �ل�صعر �لذي ي�صتمل على �لف�صائل و�حلكمة. 
فائدة منها، فكان  �لتي ل  �لعلوم  ر من  نفَّ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  �إن  ثم 
و�جلهد  للطاقة  �إهد�ر  فيه  لأن  يَْنَفُع«)3(  َل  ِعْلٍم  ِمْن  ِبَك  �أَُعوُذ  �إِنِّى  ُهمَّ  »�للَّ يدعو: 

و�إ�صاعة للعمر و�لوقت.
فحرم  �ملجتمع،  على  �لبالء  �إل  �لتي ل جتر  �ل�صارة،  �لعلوم  وحرم كذلك 
 ِ ْرُك ِباهللَّ �ل�صحر، و�صدد يف ذلك حتى قرنه بال�صرك، فقال: »�ْجَتِنُبو� �مْلُوِبَقاِت: �ل�صِّ

ْحُر«)4(. َو�ل�صِّ
�ملفيدة  بالعلوم  �لهتمام  على  ويحث  يدعو  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فالنبي 
وتنميتها، كما يرف�ض ت�صييع �جلهود يف �لعلوم �ل�صارة �أو ل جتدي �لب�صرية �صيئاً، 

ْعِر ِفى �مْلَ�ْصِجِد، �ض 78، ح)453( بلفظه، جزء  �أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �ل�صالة، باب �ل�صِّ  -1
من حديث. و�أخرجه م�صلم يف »�صحيحه« كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صائل ح�صان بن ثابت، �ض 

1094، ح)6384(. 
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لأدب، باب ما يجوز من �ل�صعر و�لرجز و�حلد�ء وما يكره منه،   -2

�ض 1071، ح) 6145(.
�ل�صقاء  �لق�صاء ودرك  �صوء  �لتعوذ من  باب يف  �لذكر و�لدعاء،  "�صحيحه" كتاب  م�صلم يف  �أخرجه   -3

وغريه، �ض 1181، ح) 6906(. 
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لطب، باب �ل�صرك و�ل�صحر من �ملوبقات، �ض 1017- 1018،   -4

ح)5764(.
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�لنف�ض،  ت�صقل  �لتي  و�لفنون  �لنافعة،  للعلوم  و�لطاقات  �جلهود  كل  يوجه  فهو 
وي�صع �خلطى على طريق �لتميز.

من هنا يتبني �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �تخذ خطو�ت عملية ل�صناعة بيئة 
علمية قادرة على �إنتاج �ملميزين، فقام بجهود حثيثة لن�صر �لعلم، ثم مهد �لطريق 
ب�صناعة �لعقلية �لعلمية �ملو�صوعية �لبعيدة عن �لتبعية و�ل�صذ�جة، وجعل �لدعوة 
�لعلوم  نحو  �لنطالق  �إىل  �ملجتمع  بتوجيه  وختمها  �ملجتمع،  فئات  لكل  عامة 

�ملفيدة، ونبذ كل ما يبدد �لطاقات ويوؤذي �لب�صرية منها.
�ملبحث �لثالث:

�لث على �لعمل ورفع مكانته و�أثره يف تهيئة �لبيئة �لد�عية للتميز
�إن ��صتثمار �لوقت يف �لعمل �جلاد هو �أهم �صمات �لتميز، �صو�ء على م�صتوى 
�لفرد �أو �ملجتمع، و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �صعيه لبناء جمتمع متميز، بنى 
خطته على توجيه �جلهود نحو �لعمل �ملثمر، على �ل�صعيدين �لفردي و�جلماعي، 

و�صار يف هذه �ملهمة وفقاً خلطو�ت فعالة ومدرو�صة، و�إليك بيان �أهمها: 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  حث  �أ�سكاله:  بكافة  �لعمل  لحرت�م  �لدعوة  �أوًل: 
و�صلم على �لعمل، ورفع مكانته مهما كان نوع هذ� �لعمل، ماد�م م�صروعاً، فقال: 
ُ ِبَها  »لأَْن يَاأُْخَذ �أََحُدُكْم َحْبَلُه، َفيَاأِْتَى ِبُحْزَمِة �حْلََطِب َعَلى َظْهِرِه، َفيَِبيَعَها، َفيَُكفَّ �هللَّ

َل �لنَّا�َض، �أَْعَطْوُه �أَْو َمَنُعوُه«)1(. َوْجَهُه، َخرْيٌ لَُه ِمْن �أَْن يَ�ْصاأَ
فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يجعل �لعمل مبد�أ ر��صخاً يف �حلياة، فال مكان 
�لجتاه  �إىل  لالأفر�د  دعوة  �حلديث  ففي  و�ملتكلني،  للعاطلني  �مل�صلم  �ملجتمع  يف 
�إىل �لعمل بكافة وجوهه، وعدم �لرتفع عن �لأعمال �ل�صغرية، فكلٌّ يعمل ملا يُ�صر 
 .)1471 ح)   ،239 �ض  �مل�صاألة،  عن  �ل�صتعفاف  باب  �لزكاة،  كتاب  يف"�صحيحه"  �لبخاري  رو�ه   -1

و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب كر�هة �مل�صاألة للنا�ض، �ض 419، ح) 2402(.
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�إىل  �إ�صارة  فيه  �أن  كما  �لطاقات،  كل  ت�صتغل  وبهذ�  وطاقاته،  حدوده  �صمن  له، 
جانبني:  من  بالتميز  يعود  مما  �لتكال،  من  �أوىل  و�أنه  �صاأنه  قلَّ  مهما  �لعمل  �أهمية 
�لأول: �صناعة �لكتفاء �لذ�تي يف �ملجتمع يف جميع �ملهن مهما �صغرت، و�لثاين: 

�ل�صتفادة من كافة �لطاقات مهما �صعفت.
ومن جهة �أخرى جند �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يوجه �ملجتمع �إىل �حرت�م 
�لعاملني يف �ملجتمع، مهما كان نوع عملهم، ويويل تقدير�ً و�هتماماً خا�صاً ببع�ض 
�ل�صتغناء عنها  �ملهن، وعدم  �أهمية هذه  ينبه على  فكاأنا  �ملهن،  يُحتقر من  ما قد 
�لنظر  فيوجه  كافة،  للمجتمع  �أهميته  ويقدر  �جلهد،  هذ�  فيبارك  �صغرت،  مهما 
ْو �َصابًّا- َفَفَقَدَها  �إليه، فقد روى �أبو ُهَرْيَرَة: »�أَنَّ �ْمَر�أًَة �َصْوَد�َء َكانَْت تَُقمُّ �مْلَ�ْصِجَد -�أَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َف�َصاأََل َعْنَها -�أَْو َعْنُه- َفَقالُو�: َماَت. َقاَل: »�أََفاَل  َر�ُصوُل �هللَّ
َعَلى  »ُدلُّوِنى  – َفَقاَل:  �أَْمَرُه  -�أَْو  �أَْمَرَها  ُرو�  غَّ �صَ نَُّهْم  »َفَكاأَ َقاَل:  �آَذْنُتُموِنى؟«  ُكْنُتْم 

لَّى َعَلْيَها«)1(. ِه! َفَدلُّوُه َف�صَ َقرْبِ
فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ل يرى يف هذ� �لعمل ما يقلل من �صاأن تلك �ملر�أة، 
بل �إنه ي�صتنكر و�صع �ملجتمع، �لذي يهملها ويقلل من �صاأنها، فال يقبل منهم عدم 
تبليغه بوتها، ول يرتك �لأمر، حتى ياأتي قربها في�صلي عليها، فيقدم قدوة ح�صنة 

يف �حرت�م �ملهن، وتقدير �أ�صحابها وما يقدمونه للمجتمع من خدمة. 
�لعمل  لقيمة  مثاًل ر�ئعاً  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ي�صرب من حياته  �إن  بل 
ُ نَِبيًّا �إِلَّ َرَعى �ْلَغَنَم،  بكل �أ�صكاله، فال يفتاأ يذكر �أنه رعى �لغنم، فيقول: »َما بََعَث �هللَّ
َة«)2( قمة  َمكَّ َقَر�ِريَط لأَْهِل  �أَْرَعاَها َعَلى  ُكْنُت  َفَقاَل: »نََعْم،  َو�أَْنَت؟  َحابُُه:  �أَ�صْ َفَقاَل 
بلفظه.  ح)2215(   ،385 �ض  �لقرب،  على  �ل�صالة  باب  �جلنائز،  "�صحيحه" كتاب  يف  م�صلم  �أخرجه   -1
"�صحيحه" كتاب �جلنائز، باب �ل�صالة على �لقرب بعدما يدفن، �ض 213، ح)  �لبخاري يف  و�أخرجه 

1337( بعناه.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لإجارة، باب رعي �لغنم على قر�ريط، �ض 360، ح)2262(،   -2

بلفظه.
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�أيَّاً كان نوعه، ومهما  �لتو��صع للعمل، فلي�ض �ملهم �صكله، و�إنا نفعه، فال يُْخجله 
كان �أجره.

بهذ� يهيء �لبيئة �لباعثة على �لتميز: فتوجيه �جلميع نحو �لعمل، و�لهتمام 
كل  يف  كافة  للجهود  تظافر  هو  منها،  �صيء  حتقري  وعدم  �لأعمال،  �أنو�ع  بكافة 
�ملجالت، �إذ �أن �ملجتمع ل ي�صلح ويتميز، بعمل فرد �أو جمموعة �أفر�د، ول يتميز 
ل�صعوب  يحتاج  �حل�صار�ت  وقيام  �لأمم  نهو�ض  �إن  بل  و�حد،  جمال  يف  بتفوقه 
بُّ  عاملة، كل فرد فيها لبنة �صاحلة، يقوم بدوره مهما �صغر، و�هتمام �صامل ين�صَ

على كل جو�نب �حلياة.
�إن �صعوباً ركنت �إىل �لأر�ض، و�عتمدت على �لهبات و�ملعونات، �أو ترفعت 
عن �أنو�ع من �لأعمال، ل ميكن �أن تقوم لها قائمة، وكذ� كل فرد ل يَُهّب للعمل، 
ويفني وقته وجهده فيه لن يحقق �إجناز�ً، ولن يظهر �أي تيز، يرفع به �صاأن نف�صه، 

�أو يخدم جمتمعه و�أمته.
ثانيًا:جعل �لعمل عبادة يثاب عليها: �إن من �أبدع �إر�صاد�ت �لنبي �صلى 
�لإن�صان  لو ظن  �لعمل حتى  �إىل  دعا  �أنه  �لعمل،  على  �حلث  و�صلم يف  عليه  �هلل 
��ْصَتَطاَع  َفاإِِن  َف�ِصيَلٌة،  َحِدُكْم  �أَ َوِبيَِد  اَعُة  �ل�صَّ َقاَمِت  »�إِْن  فقال:  ثمرته،  يجني  لن  �أنه 
ولي�ض  عبادة،  لأنه  لذ�ته  مطلوب  فالعمل  َفْليَْفَعْل«)1(  يَْغِر�َصَها،  َحتَّى  يَُقوَم  َل  �أَْن 
مرهوناً باملكا�صب �لدنيوية و�لنتائج �ملح�صو�صة، بل يَُقيَّم �لعمل بح�صب �لأهد�ف 

�لأخروية، وتبعا لتحقيقه �لغاية من وجود �لإن�صان على هذه �لأر�ض و�إعمارها.
لغاية  �لطاقات  كل  وتوجيه  �لعمل،  �أ�صكال  لكافة  �لعليا  �لغاية  حتديد  �إن  ثم 
و�حدة، وهي �إعمار �لأر�ض طاعة وعبادة للموىل عز وجل، يعد �صماناً لت�صيري 
�جلهود يف �جتاه و�حد، بعيد�ً عن تنازع �لأهو�ء وتخابط �ل�صهو�ت �لفردية، كما 
�أخرجه �أحمد يف م�صنده": 296/20، ح) 12981(. قال �صعيب �لأرنوؤوط: �صحيح على �صرط م�صلم.  -1
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يعمل �حتاد �لغاية على توحيد �لقوى لتحقيق �مل�صالح �لعليا، وجعلها �مل�صار �لتي 
تدور يف فلكه كل �جلهود، وتتنوع �صمن �أطره كل �أنو�ع �لتميز و�لإبد�ع �لفردي.
خلو�صه  قبوله  ومعيار  تعاىل،  �هلل  وجه  �بتغاء  �لعمل  �أ�صا�ض  �لإ�صالم  فجعل 
َا �لأَْعَماُل  له وحده، وهو ما جاء عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، حني قال: »�إِنَّ
يُبَها �أَْو �إِىَل �ْمَر�أٍَة  َا ِلُكلِّ �ْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه �إِىَل ُدْنيَا يُ�صِ ِبالنِّيَّاِت، َو�إِنَّ

يَْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه �إِىَل َما َهاَجَر �إِلَْيِه«)1(.
وي�صري خبري �لقيادة و�لتحفيز �أدوين لوك، �إىل �أن مبعث د�فعية �لأفر�د هو 
�لأهد�ف و�لغايات، وما لها من �أهمية لديهم، ف�صلوك �لفرد حمكوم يف �أغلب 
�لأحيان بالأهد�ف �لتي ي�صعى �إليها، وما يعطيها من �أهمية، فكلما كانت �لأهد�ف 
لتنفيذ وحتقيق  لديه  �لد�فعية  �لفرد، كلما كانت  حمددة وو��صحة ومقبولة لدى 

هذه �لأهد�ف �أكرب)2(.
�أقوى، ولي�ض  �لعمل  �أ�صمى كان �حلافز على  �أن �لهدف كلما كان  ول ريب 
جز�ئه،  يف  و�لطمع  ر�صاه،  ورجاء  تعاىل،  لوجه  �لعمل  من  �أ�صمى  غاية  هنالك 
و�تقاء عقابه، هدف حمدد ومقبول ويف غاية �لو�صوح، �أكد �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�صلم على تثبيته وتر�صيخه يف نفو�ض �أ�صحابه، مر�ر�ً وتكر�ر�ً.
ثالثًا:بث روح �لتعفف و�لعتماد على �لنف�س: حث �لنبي �صلى �هلل عليه 
يف  بالغ  وقد  ذلك،  �ملرء  �أمكن  ما  �لنف�ض  على  �لعتماد  يف  �لعزمية  على  و�صلم 

�لهتمام بهذ� �ل�صاأن حتى �أنه كان يبايع �مل�صلمني عليه.
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  فعن َعْوِف ْبُن َماِلٍك �لأَ�ْصَجِعىُّ َقاَل: »ُكنَّا ِعْنَد َر�ُصوِل �هللَّ
ِ؟ َوُكنَّا َحِديَث َعْهٍد ِبَبْيَعٍة،  َل تَُباِيُعوَن َر�ُصوَل �هللَّ ْو �َصْبَعًة، َفَقاَل: »�أَ ِت�ْصَعًة �أَْو ثََماِنيًَة �أَ

�صبق تخريجه.  -1
�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية: د. م�صطفى جنيب �صاوي�ض، �ض 60- 61.  -2
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َقْد  َفُقْلَنا:  ِ؟  �هللَّ َر�ُصوَل  تَُباِيُعوَن  »�أََل  َقاَل:  ثُمَّ   .»ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  بَايَْعَناَك  »َقْد  َفُقْلَنا: 
ِ؟ َقاَل: »َفَب�َصْطَنا �أَْيِديََنا، َوُقْلَنا:  ِ. ثُمَّ َقاَل: »�أََل تَُباِيُعوَن َر�ُصوَل �هللَّ بَايَْعَناَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َ، َوَل تُ�ْصِرُكو� ِبِه  ِ! َفَعاَلَم نَُباِيُعَك؟ َقاَل: »َعَلى �أَْن تَْعُبُدو� �هللَّ َقْد بَايَْعَناَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ
لُو� �لنَّا�َض �َصْيًئا«.  �َصرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة، َوَل تَ�ْصاأَ َلَو�ِت �خْلَْم�ِض، َوتُِطيُعو�، َو�أَ �َصْيًئا، َو�ل�صَّ
َحًد� يَُناِولُُه �إِيَّاُه«)1(. َحِدِهْم، َفَما يَ�ْصاأَُل �أَ َفِر يَ�ْصُقُط �َصْوُط �أَ ولَِئَك �لنَّ َفَلَقْد َر�أَْيُت بَْع�َض �أُ
يبدو عجيباً،  �لنا�ض  �صوؤ�ل  على عدم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  تاأكيد  �إن 
�أل  �أمر  يف  وي�صدد  و�لطاعة،  وعبادته  �هلل  بتوحيد  ويقرنه  عليه،  �لبيعة  ياأخذ  فهو 
ي�صاألو� »�صيئاً«، فهو تدريب على تقوية �لنف�ض ودفعها �إىل �لعلو يف �لأد�ء و�لعطاء 

و�لعمل. 
�إن هذه �لرتبية �حلثيثة يف �لرتغيب بال�صتعفاف، و�لدفع نحو روح �لعتماد 
على �لنف�ض، جعلت �ل�صحابة ر�صو�ن عليهم ل يقبلون �لعطايا و�ل�صدقات، حتى 
لو منحت لهم دون �صوؤ�ل، �إذ� كانو� قادرين على �لعمل و�لعطاء، فانظر مثاًل �إىل 
ما فعل عبد �لرحمن بن عوف ر�صي �هلل عنه، فيما يرويه �أن�ض ر�صي �هلل عنه، قال: 
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف �مْلَِديَنَة، َفاآَخى �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم بَْيَنُه َوبنَْيَ  »َقِدَم َعْبُد �لرَّ
»�أَُقا�ِصُمَك  ْحَمِن:  �لرَّ ِلَعْبِد  َفَقاَل  ِغًنى،  َذ�  �َصْعٌد  َوَكاَن   ، اِرىِّ �لأَْن�صَ ِبيِع  �لرَّ ْبِن  �َصْعِد 
َعَلى  ُدلُّوِنى  َوَماِلَك!  �أَْهِلَك  ِفى  لََك   ُ �هللَّ »بَاَرَك  َقاَل:  ُجَك«.  َو�أَُزوِّ  ، َفنْيِ ِن�صْ َماىِل 
يَ�ِصرًي�  َفَمَكْثَنا  َمْنِزِلِه،  �أَْهَل  ِبِه  َفاأَتَى  َو�َصْمًنا،  �أَِقًطا  َل  ��ْصَتْف�صَ َحتَّى  َرَجَع  َفَما  وِق،  �ل�صُّ
ْفَرٍة، َفَقاَل لَُه �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم:  ٌر ِمْن �صُ ُ، َفَجاَء َوَعَلْيِه َو�صَ �أَْو َما �َصاَء �هللَّ
�إِلَْيَها؟«  اِر. َقاَل: »َما �ُصْقَت  ْجُت �ْمَر�أًَة ِمَن �لأَْن�صَ ِ تََزوَّ َمْهيَْم!)2( َقاَل: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ

َقاَل: »نََو�ًة ِمْن َذَهٍب، �أَْو َوْزَن نََو�ٍة ِمْن َذَهٍب«. َقاَل:»�أَْوِلْ َولَْو ِب�َصاٍة«)3(. 
�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب كر�هة �مل�صاألة للنا�ض، �ض 419، ح) 2403( خمت�صر.  -1
َمْهيَْم: كلمة ميانية: �أي ما �أمركم و�صاأنكم؟ �نظر: ل�صان �لعرب: مادة مهم، 671/12. و�لنهاية يف غريب   -2

�حلديث و�لأثر: 378/4. 
اَلُة، ح) 2088(. يَِت �ل�صَّ ِ تََعاىَل َفاإَِذ� ُق�صِ �أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لبيوع، باب َما َجاَء ِفى َقْوِل �هللَّ  -3
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عليه  �هلل  �صلى  �مل�صطفى  هدي  على  عنه  �هلل  ر�صي  �لرحمن  عبد  �صار  فقد 
للنبي  �لأن�صار  قال  فحني  �لنف�ض،  على  و�لعتماد  �لعفة  علمهم  �لذي  و�صلم، 
�صلى �هلل عليه و�صلم: »�ْق�ِصْم بَْيَنَنا َوبنَْيَ �إِْخَو�ِنَنا �لنَِّخيَل! َقاَل: »َل«. َفَقالُو�: »تَْكُفونَا 

�مْلَُئونََة، َونُ�ْصِرُكُكْم ِفى �لثََّمَرِة«. َقالُو�: »�َصِمْعَنا َو�أََطْعَنا«)1(.
باذًل  لذ� �عتمد عبد �لرحمن ر�صي �هلل عنه على نف�صه ف�صعى يف �لأر�ض، 
جهده وطاقته، فاأغناه �هلل تعاىل من ف�صله، حتى ��صتطاع يف قليل من �لوقت، �إن 
يكفي نف�صه، ويتزوج، بل وميهر زوجته نو�ة من ذهب، ول يقبل �أن يعي�ض عالة 
بن  ل�صعد  وهنيئاً  �لنف�ض،  على  �لعتماد  يف  �لتميز  يكون  فهكذ�  �لآخرين،  على 
�لربيع تلك �لروح �ل�صمحة و�لتميز يف �لعطاء، فقد �صرب �ل�صحابيان ر�صو�ن �هلل 
عليهما مثاًل حياً يف �لتميز، هوؤلء �صحابة �مل�صطفى عليه �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم، 

فطوبى لهم، وطوبى ملن رباهم.
�أخذ  �أن ميتنعو� عن  بل قد و�صل �لأمر عند بع�ض �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم 
�لعطاء، مع �أنه حق لهم، خ�صية �أن يقبلو� من �أحد �صيئاً، فيعتادو� �لأخذ، فتتجاوز 
�إليك مثاًل ق�صة حكيم بن حز�م ر�صي �هلل عنه  �إىل ما ل يريدونه)2(،  نفو�صهم  به 
�َصاأَْلُتُه  ُثمَّ  َفاأَْعَطاِنى،  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ َر�ُصوَل  بنف�صه، قال: »�َصاأَْلُت  يرويها 
ُحْلَوٌة)3(،  َرٌة  �مْلَاَل َخ�صِ َهَذ�  �إِنَّ  َحِكيُم!  َقاَل: »يَا  ثُمَّ  َفاأَْعَطاِنى،  ْلُتُه  �َصاأَ ثُمَّ  َفاأَْعَطاِنى، 
�ْصَر�ِف نَْف�ٍض)5(، َلْ يَُباَرْك  َفَمْن �أََخَذُه ِب�َصَخاَوِة نَْف�ٍض)4(، بُوِرَك لَُه ِفيِه، َوَمْن �أََخَذُه ِباإِ
وغريه،  �لنخيل  موؤونة  �كفني  قال  �إذ�  باب  و�ملز�رعة،  �حلرث  "�صحيحه" كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1

وت�صركني يف �لثمر، �ض 373، ح) 2352(.
�نظر: فتح �لباري: 290/4.  -2

"�صبهه يف �لرغبة فيه و�مليل �إليه وحر�ض �لنفو�ض عليه بالفاكهة �خل�صر�ء �حللوة �مل�صتلذة، فاإن �لأخ�صر   -3
�لنووي على �صحيح  �أ�صد" �صرح  فاجتماعهما  �نفر�ده  �نفر�ده، و�حللو كذلك على  فيه على  مرغوب 

م�صلم: 177/7. �نظر: فتح �لباري: 290/4.
�ملر�د: �أخذه على وجه �لقناعة وطلب �لكفاية، وهذ� مقرون بالربكة. �نظر �صرح �بن بطال: 463/3-  -4

.464
�ملعنى: �أن من �أخذه على وجه �ل�صره و�حلر�ض، ل ياأخذه بحقه، فال يبارك له فيه. �نظر: �صرح �بن بطال:   -5

.464/3



165

َحِكيٌم:  َقاَل  ْفَلى«.  �ل�صُّ �ْليَِد  ِمَن  َخرْيٌ  �ْلُعْليَا  �ْليَُد  يَ�ْصَبُع،  َوَل  يَاأُْكُل  َكالَِّذى  ِفيِه،  لَُه 
َحتَّى  �َصْيًئا  بَْعَدَك  �أََحًد�  �أَْرَز�أُ)1(،  َل   ، ِباحْلَقِّ بََعثََك  َو�لَِّذى   !ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  »َفُقْلُت: 
ْنيَا«. َفَكاَن �أَبُو بَْكٍر ر�صى �هلل عنه يَْدُعو َحِكيًما �إِىَل �ْلَعَطاِء، َفيَاأْبَى �أَْن يَْقَبَلُه  �أَُفاِرَق �لدُّ
ِمْنُه، ثُمَّ �إِنَّ ُعَمَر ر�صى �هلل عنه َدَعاُه ِليُْعِطيَُه، َفاأَبَى �أَْن يَْقَبَل ِمْنُه �َصْيًئا، َفَقاَل ُعَمُر: »�إِنِّى 
�ْلَفْىِء،  َهَذ�  ِمْن  ُه  َحقَّ َعَلْيِه  �أَْعِر�ُض  �أَنِّى  َحِكيٍم،  َعَلى  �مْلُ�ْصِلِمنَي  َمْع�َصَر  يَا  �أُ�ْصِهُدُكْم 
ِ �صلى �هلل عليه  َر�ُصوِل �هللَّ بَْعَد  �لنَّا�ِض  ِمَن  �أََحًد�  َحِكيٌم  يَْرَز�أْ  َفَلْم  يَاأُْخَذُه،  �أَْن  َفيَاأْبَى 

و�صلم َحتَّى تُُوفَِّى«)2(. 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  كان  لقد  �لعليا:  �ليد  ل�ساحب  �لتميز  جعل  ر�بعًا: 
�لد�خلية وجهده  �ملرء  �أن رغبة  �أكد على  �إذ�  �لفكرة  �لأفق، عميق  و��صع  و�صلم 
وعمله هو �لذي يغري م�صتقبله، ووجهه يف ذلك �أن يكون عايل �لطموح، �صديد 
ْفَلى، َو�ْبَد�أْ  �لهمة، ول يقبل بالدونية �أبد�ً، فكان يقول: »�ْليَُد �ْلُعْليَا َخرْيٌ ِمَن �ْليَِد �ل�صُّ
ُ، َوَمْن يَ�ْصَتْغِن يُْغِنِه  ُه �هللَّ َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى، َوَمْن يَ�ْصَتْعِفْف يُِعفَّ ِبَْن تَُعوُل، َوَخرْيُ �ل�صَّ

.)3(»ُ �هللَّ
�إن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يرجع �لأمر �إىل �إر�دة �لإن�صان نف�صه، فهو �إن 
�أر�د �ل�صتعفاف �أعانه �هلل عليه، و�إن عزم على �ل�صتغناء وفقه �هلل �إليه، و�إن �أر�د 
�أن تكون يده هي �لعليا �صعى �إىل �لعمل �جلاد، وترك حياة �لك�صل و�لدعة، �لتي 

تقتل �لإبد�ع، وجتتث �لتميز عند �لأفر�د و�ملجتمعات على حد �صو�ء.
تفرق بني  �لتي ل  �ملفاهيم �خلاطئة  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  وبهذ� �صحح 
ما رز�أ فالن �صيئاً: �أي ما �أ�صاب من ماله �صيئاً، ول نق�ض منه. ل�صان �لعرب: مادة رز�أ، 104/1. و�نظر   -1

�أي�صاً فتح �لباري: 290/4.
رو�ه �لبخاري يف"�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب �ل�صتعفاف عن �مل�صاألة، �ض 239، ح) 1472(. ورو�ه   -2
م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب بيان �أن �ليد �لعليا خري من �ليد �ل�صفلى، �ض 417، خمت�صر�ً.

�إل عن ظهر غنى، �ض 231، ح) 1427(.  رو�ه �لبخاري يف"�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب ل �صدقة   -3
و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب بيان �أن �ليد �لعليا خري من �ليد �ل�صفلى، �ض 416، ح 

.)2386 (
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�لتكافل كقيمة �جتماعية، و�لتو�كل و�لتكا�صل كعيوب �صلوكية وحياتية.
خام�سًا: �لدعوة �إىل �إتقان �لعمل: ول يقف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عند 
�أي عمل، و�إن كان  حد �حلث على �لعمل، فاإن �لهدف ل يتحقق بجرد �لعمل، 
�أمور �حلياة وتف�صيالتها،  �أر�د �لعمل �ملتقن �ملتميز، ويف كل  مهلهاُل و�هياً، و�إنا 
َ َكَتَب �لإِْح�َصاَن َعَلى ُكلِّ �َصْىٍء، َفاإَِذ� َقَتْلُتْم  و�لتي ربا لتخطر ببال، فقال: »�إِنَّ �هللَّ
ْح  َفْلرُيِ �َصْفَرتَُه،  �أََحُدُكْم  َوْليُِحدَّ  ْبَح،  �لذَّ َفاأَْح�ِصُنو�  َذبَْحُتْم  َو�إَِذ�  �ْلِقْتَلَة،  َفاأَْح�ِصُنو� 
بالإح�صان يف كل �صيء، وح�ض عليه)2(.  �أمر  َذِبيَحَتُه«)1( فاهلل �صبحانه وتعاىل قد 
و�لإح�صان هنا بعنى »�لإحكام و�لإكمال و�لتح�صني يف �لأعمال �مل�صروعة، فحقُّ 
من �صرع يف �صيء منها �أن ياأتي به على غاية كماله، ويحافظ على �آد�به �مل�صححة 

لة، و�إذ� فعل ذلك ُقِبل عمله، وَكرُث ثو�به«)3(. و�ملكمِّ
فاحلديث و�إن كان يظهر �أنه يخت�ض بنوع من �أنو�ع �لأحكام، فلي�ض كذلك، 
و�إنا هو عام يف كل �لأعمال، وقد قال �لإمام �لنووي: »هذ� �حلديث من �لأحاديث 
�جلامعة لقو�عد �لإ�صالم«)4( فكاأن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يقول: �إن �هلل تعاىل 
ياأمركم �أن حت�صنو� يف كل �صيء، حتى عند �لذبح. فهو ي�صري �إىل �أمر جزئي ب�صيط، 
ليوؤكد على �لعموم و�ل�صمول يف هذه �لقاعدة، ول ريب �أن �إتقان �لعمل و�لتنبه 

�إىل تفا�صيله، هو من �أهم �ل�صبل �ملو�صلة �إىل �لتميز.

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �ل�صيد و�لذبائح وما يوؤكل من �حليو�ن، باب �لأمر باإح�صان �لذبح   -1
و�لقتل، �ض 873، ح) 5055(.

�نظر: �ملفهم ملا �أ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم: �حلافظ �أحمد بن عمر بن �إبر�هيم �لقرطبي، 192/5.   -2
�ملرجع �ل�صابق، �ملو�صع نف�صه.  -3

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم: 157/13  -4
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�ملبحث �لر�بع : تهيئة بيئة �لتميز جلميع فئات �ملجتمع 
�لت�صليم  و�أجل  �ل�صلو�ت  �أف�صل  عليه  �مللهم  و�لنبي  �ملبدع  �لقائد  حر�ض 
فعالأً يف  على جعل �لدولة �لوليدة خلية ناب�صة باحلياة، كل فرد فيه ميثل عن�صر�ً 
حركة �لتقدم و�لتطور، وعمل على فتح �ملجال للطاقات �لكامنة يف فئات �ملجتمع 
و�أفر�ده، وف�صح �ملجال لكل فرد باإبر�ز مو�هبه، وتطوير جو�نب �لتميز فيه. ويف 
�صبيل هذه �لغاية، قام �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بجموعة من �خلطو�ت �لعملية، 

�أبرزها:
�هلل  �صلى  �لنبي  كان  و�لأجنا�س:  �لأعر�ق  جلميع  �لتميز  جمال  ف�سح  �أوًل: 
عليه و�صلم حري�صاً على م�صاركة كل فرد يف �ملجتمع- مهما كان جن�صه �أو عرقه- 
ِبِه  اأَ  »بَطَّ فيقول:  و�صوح،  بكل  �لقاعدة  هذه  على  ويوؤكد  �لطاقة،  حدود  باأق�صى 

َعَمُلُه، َلْ يُ�ْصِرْع ِبِه نَ�َصُبُه«)1(.
و�لعرق،  �لن�صب  ل  و�جلهد،  �جلد  تيز  هو  �ملجتمع  يف  �ملقبول  فالتميز 
لي�ض  ذلك  لكن  عرق،  �أو  ل�صعب  تييز�ً  يُظهر  قد  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  و�لنبي 
�لعرق  ذ�ك  �أو  �ل�صعب  لهذ�  �ملميزة  �ل�صمات  بناء على  �إنا  منه،  تع�صباً  �أو  حتيز�ً 
�لإِميَاُن  ُقُلوبًا،  َو�أَْلنَيُ  ْفِئَدًة،  �أَ َرقُّ  �أَ ُهْم  �ْليََمِن،  �أَْهُل  »�أَتَاُكْم  فيقول:  �أ�صله،  ل ملجرد 
من  على غريهم  �ليمن  لأهل  عن�صرياً  تف�صياًل  لي�ض  فهذ�  مَيَاِنيٌَة«)2(  ْكَمُة  َو�حْلِ مَيَاٍن، 
�لتميز  هذ�  تنمية  على  ت�صجيعاً  لهم  �إطر�ئه  ويف  ملميز�تهم،  بيان  و�إنا  �ل�صعوب، 

�لفطري فيهم، وترغيباً لغريهم يف هذه �ملميز�ت في�صعو� �إىل �كت�صابها.

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة و�ل�صتغفار، باب ف�صل �لجتماع على تالوة   -1
�لقر�آن و�لذكر، �ض 1173، ح)6853( جزء من حديث.

 ،744 �ض  �ليمن،  و�أهل  �لأ�صعريني  قدوم  باب  �ملغازي،  كتاب  �صحيحه"  يف"  �لبخاري  �أخرجه   -2
�أهل  فيه ورجحان  �لإميان  �أهل  تفا�صل  باب  �لإميان،  "�صحيحه" كتاب  ح)4388(. و�أخرجه م�صلم يف 

�ليمن فيه، �ض 43، ح)184(.
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�ل�صعوب  به  تتاز  ما  بيان  على  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  حر�ض  لذلك 
 ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َع  »َو�صَ قال:  عنه  �هلل  ر�صي  هريرة  �أبي  فعن  و�متد�حهم،  و�لأعر�ق 
لََنالَُه  يَّا  َ �لرثُّ ِعْنَد  �لإِميَاُن  َكاَن  »لَْو  َقاَل:  ُثمَّ  �َصْلَماَن،  َعَلى  يََدُه  �صلى �هلل عليه و�صلم 
َلِء«)1( ويف رو�ية »َرُجٌل ِمْن َفاِر�َض«)2( فهذ� من باب  ِرَجاٌل -�أَْو َرُجٌل- ِمْن َهوؤُ

�لتمييز �لإيجابي، �لذي يظهر �لتميز وينميه، ل �لذي يقتله �أو ي�صعفه. 
يف  فعالة  عنا�صر  و�لأجنا�ض  �ل�صعوب  كافة  يجعل  �لقاعدة  هذه  �تباع  �إن 
�ملجتمع، لأنها تعلم �أنه ل ينظر �إليها �إل من خالل ما تبذل من جهد وما تقدم من 
عمل، وعلى رفيع �ل�صاأن �أن يجتهد؛ لأنه يعي �أن مكانته لن تغني عنه �صيئاً، وعلى 

�ل�صعيف �حلال �أن يكد؛ لأنه يعلم �أن عمله هو �لذي �صريفعه. 
ثانيًا: �لفقر لي�س عائقًا ي�سد باب �لتميز: عمل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
جاهد�ً على حتقيق �حلاجات �لأ�صا�صية لالأفر�د من م�صرب وماأكل وملب�ض، و�لتى 
يبقى �لإن�صان بدونها مهدور �لكر�مة، ي�صتجدي غريه، وكان �لأ�صا�ض يف �صد هذه 
�حلاجات، �حلث على �لعمل �جلاد ومنع �لك�صل و�لدعة، �أما من كانت حاجته عن 
فاقة وقلة ذ�ت �ليد، فاإن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حث على م�صاعدته وم�صاندته، 
وقد جعل �لتكافل بني �مل�صلمني �إخاء، ل يرتفع �ملتف�صل على �ملحتاج، ول ي�صتغل 
�لآخذ �ملعطي، فعندما قال �لأن�صار للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم:: »�ْق�ِصْم بَْيَنَنا َوبنَْيَ 
�إِْخَو�ِنَنا �لنَِّخيَل! َقاَل: »َل«. َفَقالُو�: »تَْكُفونَا �مْلَُئونََة، َونُ�ْصِرُكُكْم ِفى �لثََّمَرِة«. َقالُو�: 

َطْعَنا«)3( »�َصِمْعَنا َو�أَ

ملا  منهم  تعاىل:" و�آخرين  قوله  باب  �جلمعة،  �صورة  �لتف�صري،  "�صحيحه" كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
يلحقو� بهم" �ض 869، ح) 4897( بلفظه. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب 

ف�صل فار�ض، �ض1116، ح)6498( بلفظ مقارب.
�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صل فار�ض، �ض 1116، ح) 6497(.  -2

وغريه،  �لنخيل  موؤونة  �كفني  قال  �إذ�  باب  و�ملز�رعة،  �حلرث  "�صحيحه" كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   -3
وت�صركني يف �لثمر، �ض 373، ح) 2352(.
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�أخالقهم، ول  �لأن�صار وكرم  ��صتغالل  يرف�ض  فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
يكون  وهكذ�  جبينهم،  عرق  من  ياأتي  �لذي  �لطيب  �لرزق  �إل  للمهاجرين  يقبل 
�صناعة �لتميز يف �ملجتمعات، جمتمعاً متكافاًل متما�صكاً، ل تطغي فئة على �أخرى 
ول ت�صتعبدها، ول ت�صتغل طائفة غريها، ول يعي�ض فرد طفيلي على غريه، بل جمتمع 

متو�زن متميز، يجد كل فرد فيه حاجاته �لأ�صا�صية عن طريق �جلد و�لجتهاد. 
ويوؤكد خرب�ء �لتنمية �لب�صرية على �أهمية �إ�صباع �حلاجات �لإن�صانية �لأ�صا�صية؛ 
يقرها  ل  بطريقة  �أو  م�صنية،  جهود  بذل  بعد  �إ�صباعها  �أو  �إ�صباعها،  عدم  �إن  �إذ 
�ملجتمع، يوؤدي �إىل عدم �ن�صباط وعدم تو�زن يف �ل�صلوك �لإن�صاين)1(، كما ترى 
�لنظريات �حلديثة يف علم �لنف�ض و�لتنمية �لب�صرية، كنظرية �أبر�هام ما�صلو ونظرية 
بورتر يف �صلم �حلاجات، �أن �حلاجات �لف�صيولوجية)2( و�لنف�صية �لأ�صا�صية ت�صكل 
�أهم �لدو�فع على �صلم �لأولويات، ول تعمل �لدو�فع �لأخرى ب�صورة موؤثرة يف 

�ل�صلوك �لب�صري، �إن ل تكن هذه �حلاجات م�صبعة)3(.
فهي  �لنظريات،  بهذه  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فعل  قيا�ض  ب�صدد  ول�صنا 
و�إن ت�صابهت يف �لفكرة �لعامة، �إل �أن هذه �لنظريات ما ز�لت تختلف فيما بينها 
يف حتديد �صلم �لأوليات، هل �حلاجة �إىل �لطعام و�ل�صر�ب وغريها من �حلاجات 
�لف�صيولوجية �أهم، �أم �حلاجة �إىل �لأمن وغريه، وتبقى هذه جمرد نظريات جلهود 
�جلهد  �أن  و�إبر�ز  �ل�صتئنا�ض،  باب  من  �إليها  �أ�صري  ولكن  وت�صيب،  تخطئ  ب�صرية 
�لب�صري ما ز�ل يقدم جمرد نظريات قا�صرة، مع ما و�صلت �إليه �لعلوم �ملعا�صرة 

من تطور وتقدم.
�حلاجات،  بهذه  �هتمامه  مع  �ملعجز،  �لنبوي  �لهدي  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 

�نظر: �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية: �ض 46- 47.   -1
�أي �حلاجة �إىل �لطعام و�ل�صر�ب و�مل�صكن.  -2
�نظر: �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية: �ض 52- 56.  -3
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و�صعيه لتحقيقها، كان يوؤكد على �أن �لتميز ل يتعلق بالفقر و�لغنى، وكان حري�صاً 
�َصْعٍد  ْبِن  �َصْهِل  فعن  لقرون،  �لنا�ض  ت�صربها  �لتي  �جلاهلية  �ملفاهيم  تلك  تغيري  على 
ِلَرُجٍل  َفَقاَل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم،  َر�ُصوِل �هللَّ َعَلى  َرُجٌل  َقاَل: »َمرَّ  �أَنَُّه  اِعِدىِّ  �ل�صَّ
ِ َحِرىٌّ  �ْصَر�ِف �لنَّا�ِض، َهَذ� َو�هللَّ يَُك ِفى َهَذ�؟ َفَقاَل: َرُجٌل ِمْن �أَ ِعْنَدُه َجاِل�ٍض: َما َر�أْ
ِ �صلى �هلل عليه  َع. َقاَل: َف�َصَكَت َر�ُصوُل �هللَّ ْن يُ�َصفَّ �إِْن َخَطَب �أَْن يُْنَكَح، َو�إِْن �َصَفَع �أَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: َما َر�أْيَُك ِفى َهَذ�؟  و�صلم، ثُمَّ َمرَّ َرُجٌل، َفَقاَل لَُه َر�ُصوُل �هللَّ
َل  �أَْن  َخَطَب  �إِْن  َحِرىٌّ  َهَذ�  �مْلُ�ْصِلِمنَي،  ُفَقَر�ِء  ِمْن  َرُجٌل  َهَذ�   !ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقاَل: 
ِ �صلى  َع، َو�إِْن َقاَل �أَْن َل يُ�ْصَمَع ِلَقْوِلِه. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ْن َل يُ�َصفَّ يُْنَكَح، َو�إِْن �َصَفَع �أَ

�هلل عليه و�صلم: »َهَذ� َخرْيٌ ِمْن ِمْلِء �لأَْر�ِض ِمْثَل َهَذ�«)1(. 
�لغني  هذ�  من  خري  خا�صة  �لفقري  هذ�  يق�صد  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  و�لنبي 
خا�صة، ملا تيز به �لفقري هنا عن �لغني، فقد جاء يف بع�ض �لرو�يات »خري عند �هلل 
لفقره،  لي�ض  فالتف�صيل  بالإميان و�لعمل،  للتميز  �لقيامة  �لقيامة«و�خلريية يوم  يوم 
ل على كل غني)2(، و�إنا �أر�د �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أن  فلي�ض كل فقري ُمَف�صَ
يغري ما كان �صائد�ً عندهم؛ من �أن كل غني مف�صل على كل فقري، فالغنى و�لفقر 
فالغني  بهما،  �ملقرتن  بالعمل  �لتف�صيل  و�إنا  لذ�تهما،  تذمان  �أو  �صفتان ل تدحان 
�ملعطي خري من �لفقري �ملتكل، و�لفقري �لعامل �ل�صابر خري من �لغني �لبخيل، فالنبي 
ت�صمح  يتميز، كما  �أن  للفقري  ت�صمح  �لتي  �لبيئة  �صلى �هلل عليه و�صلم يهيء بذلك 

للغني �أن يتميز، كل يف �ملجال �ملتاح له.
وقد كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مع حر�صه على حتقيق �حلاجات �لب�صرية، 
يدعم ذلك بتقوية �جلانب �لروحي، فاإن عدم حتقيقها ل يعني عدم �لتو�زن عند 
�مل�صلم، �إذ �أن �لعالقة �لروحية باهلل، و�نتظار �لأجر يف �لد�ر �لأخرى، جتعله ي�صرب 

�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لرقاق، باب ف�صل �لفقر، �ض 119، ح)6447( بلفظه.   -1
�نظر: فتح �لباري: 234/12- 235.  -2
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على �ل�صر�ء، وتنعه من حتقيق هذه �حلاجات ب�صورة غري م�صروعة، بل �إن هذه 
�لقوة �لروحية تدفعه لتحقيق �أهد�ف �أ�صمى، مع �فتقاره �إىل هذه �حلاجات، وهو 

�لذي تغفل عنه �لنظريات �حلديثة، وهذ� من بد�ئع �صناعة �لتميز يف �ل�صنة.
�لظروف  مو�جهة  على  قادرة  متو�زنة،  نظرية  للتنمية  �لنبوية  فالنظرية 
للعمل حتى يف  و�حلافز  بالد�فعية  وتزويده  �لفرد  باتز�ن  �لحتفاظ  مع  �ل�صعبة، 
ِعيٍف  �أق�صى �لظروف و�أحلكها، �نظر �إىل قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »َكْم ِمْن �صَ
َفاإِنَّ  ْبُن َماِلٍك،  �ُء  ِمْنُهُم �ْلرَبَ َلأَبَرَّ َق�َصَمُه   ِ �أَْق�َصَم َعَلى �هللَّ ٍف ِذي ِطْمَرْيِن)1(، لَْو  عِّ ُمَت�صَ
�َء لَِقَي َزْحًفا ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي َوَقْد �أَْوَجَع �مْلُ�ْصِرُكوَن يِف �مْلُ�ْصِلِمنَي«)2(فيوؤكد �لنبي  �ْلرَبَ
�صلى �هلل عليه و�صلم بذلك �أن �لفقر ل يقف يف وجه �لتميز، وي�صرب مثاًل بالرب�ء 
ر�صي �هلل عنه، �لذي ل مينعه فقره �أن يكون �صجاعاً قادر�ً على مو�جهة جمعاً من 

�مل�صركني وقتالهم، فيقف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم م�صجعاً له ومب�صر�ً.
ثالثًا: �لتميز عنو�نه �لكفاءة ل �لطبقة �لجتماعية: فئة �أخرى حمرومة 
من حق �لتقدم و�لتميز يف �ملجتمع �جلاهلي، وهي طبقة �لعبيد و�ملو�يل، �أما يف 
به »�لتميز عنو�نه �لكفاءة، ل �لطبقة �لجتماعية«ولقد  �لإ�صالم فال�صعار �ملعمول 
ت�صجيعها  �لطبقة وعدم  �حرت�م هذه  �أن عدم  و�صلم  عليه  �هلل  �لنبي �صلى  �أدرك 
وتعزيز طاقاتها، خ�صارة كبرية للمجتمع، �لذي كانت هذه �لفئة تثل فيه �صريحة 
ل ي�صتهان بها، ومن هنا عمل على رفع مكانة �لعبيد و�ملو�يل، و�صجعهم ليقومو� 
ِ َوَحقَّ  ى َحقَّ �هللَّ َا َعْبٍد �أَدَّ بدور فعال يف �ملجتمع، فجعل �أجرهم م�صاعفاً، فقال: »�أَميُّ

َمَو�ِليِه َفَلُه �أَْجَر�ِن«)3(. 
ْمر: �لثوب �خَلِلق ) �لبايل(. �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر. 138/3، مادة طمر. �لطِّ  -1

�أخرجه �حلاكم يف "�مل�صتدرك" كتاب معرفة �ل�صحابة، ذكر �لرب�ء بن مالك، 331/3، ح) 5274(. ثم   -2
قال: "حديث �صحيح �لإ�صناد ول يخرجاه.

�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لعتق، باب �لعبد �إذ� �أح�صن عبادة ربه ون�صح �صيده، �ض 411،   -3
ل�صيده  ن�صح  �إن  و�أجره  �لعبد  ثو�ب  باب  �لأمْيان،  "�صحيحه" كتاب  م�صلم يف  و�أخرجه  ح)2547(. 

و�أح�صن عبادة ربه، �ض 733، ح) 4322(.
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�أهمية هذه �لطبقة، وي�صجعها على  فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يوؤكد على 
عن  ويعو�صها  �عتبارها،  لها  ليعيد  غريها،  عن  بالثو�ب  ومييزها  بدورها،  �لقيام 
�لطبقة  هذه  �أفر�د  �أمام  و��صعاً  �لباب  فيفتح  �ملجتمع،  يف  حتتمله  �لذي  �لنق�ض 

للتميز، ويعمل على تعزيز قدر�تهم، و�إبر�ز مو�هبهم. 
فهذ� �ل�صحابي �جلليل بالل بن رباح ر�صي �هلل عنه، كان عبد�ً حب�صياً �أ�صود 
�للون، وحني علمت قري�ض باإ�صالمه �صرعو� يف تعذيبه �أ�صد �لعذ�ب، فلم يكن له 
�حلق يف �ختيار �أخ�ض خ�صو�صيات حياته، حتى ما يعتنق من دين، �أو يعتقد من 
بالتجاهل  ليقابل  يكن  �لعقيدة، ل  و�لتحمل لأجل  �ل�صرب  �لتميز يف  �أفكار، هذ� 
ب�صبب طبقته �لجتماعية، بل �إن جهاده و�صموده و�إميانه �ل�صادق رفعه ليكون يف 
�أ�صر�ف مكة  م�صاف �ل�صادة، حتى �أن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه، وهو من 

ْعَتَق �َصيَِّدنَا يَْعِنى ِباَلًل«)1(.  وعظمائها ليقول: »�أَبُو بَْكٍر �َصيُِّدنَا َو�أَ
و�أ�صبح بالل رمز�ً من رموز �لدولة، فقد �ئتمنه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
على �أمر من �أهم دعائم �لإ�صالم- �لند�ء لل�صالة- فكان موؤذن ر�صول �هلل �صلى 
�أعمال  على  ويعينه  جولته،  يف  ير�فقه  �إليه،  �لنا�ض  �أقرب  ومن  و�صلم،  عليه  �هلل 
�لدعوة، ومن ذلك �أن �ْبَن َعبَّا�ٍض ِقيَل: »لَُه �أَ�َصِهْدَت �ْلِعيَد َمَع �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه 
َغِر َما �َصِهْدتُُه، َحتَّى �أَتَى �ْلَعَلَم �لَِّذى ِعْنَد  و�صلم؟ َقاَل: نََعْم، َولَْوَل َمَكاِنى ِمَن �ل�صِّ
 ، َفَوَعَظُهنَّ ِباَلٌل،  َوَمَعُه  �لنِّ�َصاَء  �أَتَى  ُثمَّ  ُثمَّ َخَطَب،  لَّى،  َف�صَ ْلِت،  �ل�صَّ ْبِن  َكِثرِي  َد�ِر 
، يَْقِذْفَنُه ِفى ثَْوِب ِباَلٍل، ثُمَّ  َدَقِة، َفَر�أَْيُتُهنَّ يُْهِويَن ِباأَْيِديِهنَّ ، َو�أََمَرُهنَّ ِبال�صَّ َرُهنَّ َوَذكَّ

�ْنَطَلَق ُهَو َوِباَلٌل �إِىَل بَْيِتِه«)2(.
فكان ي�صتاأمنه على �أمو�ل �مل�صلمني، وكذلك كان قد ��صتاأمنه على ماله، فقد 
�هلل  ر�صي  بكر  �أبي  موىل  رباح  بن  بالل  مناقب  باب  �ملناقب،  "�صحيحه" كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1

عنهما، �ض 631، ح) 3754(.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لعيدين، باب �لعلم �لذي بامل�صلى، �ض 157، ح) 977( بلفظه.  -2
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ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم؟  لَّى �هللَّ ِ �صَ �صئل بالل ر�صي �هلل عنه يوماً: »َكْيَف َكانَْت نََفَقُة َر�ُصوِل �هللَّ
لَّى  َ �صَ ُ َحتَّى تُُويفِّ َقاَل: َما َكاَن لَُه ِمْن �َصْيٍء، َوُكْنُت �أَنَا �لَِّذي �أَيِل َذِلَك ُمْنُذ بََعثَُه �هللَّ

َم«)1(. ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى َغْزَوِة ُموتََة َزْيَد ْبَن َحاِرثََة«)2(  َر َر�ُصوُل �هللَّ كما »�أَمَّ
ر�صي �هلل عنه وهو موله، ول مينعه ذ�ك من تعيينه قائد�ً للجي�ض، و�أمري�ً على كبار 
�ل�صحابة، وفيهم �أ�صر�ف مكة و�ملدينة، ثم وىل من بعده �بنه �أ�صامة بن زيد ر�صي 
�هلل عنهما، ول مينعه �صغر �صنه، ول ن�صبه، �أن يجعله قائد�ً، وعندما تكلم �لبع�ض 
فيهما  ر�أى  �إذ  ر�أيه،  عن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ذلك  يثِن  ل  �لأمر  هذ�  يف 
�لكفاءة لتحمل هذه �مل�صوؤولية �لعظيمة، فعن عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهما قال: 
َفَطَعَن بَْع�ُض  َزْيٍد،  ْبَن  �أُ�َصاَمَة  َعَلْيِهْم  َر  َو�أَمَّ بَْعًثا،  »بََعَث �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم 
َفَقْد  �إَِماَرِتِه،  ِفى  تَْطُعُنو�  »�إِْن  �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم:  َفَقاَل  �إَِماَرِتِه،  ِفى  �لنَّا�ِض 
ِليًقا ِلالإَِماَرِة، َو�إِْن َكاَن مَلِْن  ِ! �إِْن َكاَن خَلَ ُكْنُتْم تَْطُعُنوَن ِفى �إَِماَرِة �أَِبيِه ِمْن َقْبُل، َو�مْيُ �هللَّ
، َو�إِنَّ َهَذ� مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِىَلَّ بَْعَدُه«)3(. فهو ل ينظر �إىل ن�صب  �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إِىَلَّ
�ختيارهما  علل  بل  �لجتماعية،  طبقتهما  �إىل  ول  عنهما،  �هلل  ر�صي  و�أ�صامة  زيد 

بالكفاءة، وغ�ض �لطرف عما �صو�ها.
�إن �لعبيد و�ملو�يل عا�صو� يف �ملجتمع �لإ�صالمي موفوري �لكر�مة، قد فتحت 
وليربزو�  وتنميتها،  مو�هبهم  لكت�صاف  �لبيئة  لهم  وهياأت  �لأبو�ب،  كل  �أمامهم 
�أخرجه �بن حبان يف "�صحيحه" كتاب �لتاريخ، باب �صفته �صلى �هلل عليه و�صلم و�أخباره، ذكر ما كان   -1
�لفانية، 261/14، ح)6351( جزء من  يتمنى �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم �لإقالل من هذه �لدنيا 

حديث.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �ملغازي، باب غزوة موؤته من �أر�ض �ل�صام، �ض 721- 722، ح   -2

.)4261(
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه "كتاب ف�صائل �أ�صحاب �لنبى �صلى �هلل عليه و�صلم، باب َمَناِقُب َزْيِد ْبِن   -3
َحاِرثََة َمْوىَل �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم، �ض 628، ح) 3730( بلفظه. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" 
عنهما، �ض 1068، ح  �هلل  زيد ر�صي  بن  و�أ�صامة  بن حارثة  زيد  ف�صائل  باب  �ل�صحابة،  ف�صائل  كتاب 

)6264( بلفظ مقارب.
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تيزهم، حتى ��صتطاعو� �أن يتبووؤ� �أ�صمى �ملر�كز �لجتماعية يف �لإد�رة، و�أعلى 
�لقياد�ت يف �جليو�ض، ومنار�ت يهتدى بهم يف �لدين، بينما كان �لأرقاء و�ملو�يل 

يف ذ�ك �لع�صر، ويف كل �أرجاء �ملعمورة، ي�صغلون منزلة دون منزلة �لإن�صانية.
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �هتم  وت�سجيعها:  للمر�أة  �لتميز  باب  فتح  ر�بعًا: 
عن  �لتعبري  يف  �حلق  و�أعطاها  مكانتها،  وعزز  �ملجتمع،  يف  �ملر�أة  بدور  و�صلم 
نف�صها، و�إبر�ز مو�هبها و�صجعها، فهياأ لها بيئة ت�صمح لها بالقيام بدورها و�لتميز فيه، 
وبد�أ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ِبَحثِّ �ملر�أة على �مل�صاركة يف �حلياة �لجتماعية 
»يَْخُرُج  �لأعياد:  يقول يف  فكان  فتتعلم وت�صقل �صخ�صيتها،  �لعامة،  و�ملنا�صبات 
رْيَ  �خْلَ َوْليَ�ْصَهْدَن  يَّ�ُض  َو�حْلُ �خْلُُدوِر  َذَو�ُت  �ْلَعَو�ِتُق  �أَِو  �خْلُُدوِر)1(  َوَذَو�ُت  �ْلَعَو�ِتُق 
ح�صور  على  �حلر�ض  �صديد  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فالنبي  �مْلُوؤِْمِننَي«)2(.  َوَدْعَوَة 
�ملر�أة، فهي مكلفة، ولها دورها �لذي عليها �أن تقوم به، فيجب �أن تتعلم وتتدرب 
لتكون قادرة على حمل هذه �مل�صوؤولية، فهي كالرجل تاماً يف ذلك، تقت�صم معه 
ُكْم َر�ٍع َوَم�ْصُئوٌل  �ملهام، ويوؤكد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على ذلك، فيقول: »ُكلُّ
ُجُل ِفى �أَْهِلِه َر�ٍع َوْهَو َم�ْصُئوٌل  َعْن َرِعيَِّتِه، َفالإَِماُم َر�ٍع َوَم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لرَّ
اِدُم ِفى  َعْن َرِعيَِّتِه، َو�مْلَْر�أَُة ِفى بَْيِت َزْوِجَها َر�ِعيٌَة َوْهَى َم�ْصُئولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها، َو�خْلَ
َماِل �َصيِِّدِه َر�ٍع َوْهَو َم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)3( ففيه تنبيه للمر�أة على �أن لها دور�ً يف 
�حلياة، و�أنها م�صوؤولة، فهو يقرن م�صوؤوليتها ب�صوؤولية �حلاكم، وكذلك ل تختلف 

�لعو�تق: من عتيق �أي قدمي. و�خلدور جمع خدر، وهو ناحية يف �لبيت، عليها �صرت، فتكون فيه �جلارية   -1
�لن�صاء  �خلدور:  وذو�ت  �لعو�تق  من  و�ملر�د  خدر.  مادة   ،13/2 �حلديث:  غريب  يف  �لنهاية  �لبكر. 

�لكبري�ت و�لفتيات �ل�صغري�ت.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �حلي�ض، باب �صهود �حلائ�ض �لعيدين ودعوة �مل�صلمني ويعتزلن   -2
�مل�صلى، �ض 56، ح)324(. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �صالة �لعيدين، باب �إباحة خروج 

�لن�صاء يف �لعيدين �إىل �مل�صلى، �ض 355، ح)2054(.
"�صحيحه" كتاب �لعتق، باب �لعبد ر�ع يف مال �صيده، �ض 413، ح)2558(.  �أخرجه �لبخاري يف   -3
 ،820 �ض  �جلائر،  وعقوبة  �لعادل  �لأمري  ف�صيلة  باب  �لإمارة،  كتاب  "�صحيحه"  يف  م�صلم  و�أخرجه 

ح)4724(.
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م�صوؤوليتها عن �لرجل؛ فهي حما�صبة �أمام �هلل تعاىل على هذه �مل�صوؤولية، وهذ� 
حافز قوي للمر�أة على �جلد و�لجتهاد كي ل تق�صر يف م�صوؤوليتها �أمام �هلل تعاىل، 

وهذ� من �أدعى �لأمور للتميز.
وم�صاركتها يف �حلياة ل تقت�صر على �صوؤون بيتها، بل �إن �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم ي�صت�صري �ملر�أة يف �أمور ح�صا�صة تخ�ض دولة �لإ�صالم، ففي غزوة �حلديبية 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  حني �صالح �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قري�صاً، َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
َرُجٌل،  ِمْنُهْم  َقاَم  َما   ِ َفَو�هللَّ ـالرو�ي:  َقاَل  �ْحِلُقو�!  ُثمَّ  َفاْنَحُرو�،  »ُقوُمو�  َحاِبِه:  لأَ�صْ
َفَذَكَر  �َصَلَمَة  �أُمِّ  َعَلى  َدَخَل  �أََحٌد،  ِمْنُهْم  يَُقْم  َلْ  ا  َفَلمَّ �ٍت،  َمرَّ ثاََلَث  َذِلَك  َقاَل  َحتَّى 
بُّ َذِلَك؟ �ْخُرْج، ُثمَّ َل تَُكلِّْم  ِ �أَحُتِ لََها َما لَِقَى ِمَن �لنَّا�ِض، َفَقالَْت �أُمُّ �َصَلَمَة: يَا نَِبىَّ �هللَّ
يَُكلِّْم  َفَلْم  َفَخَرَج  َفيَْحِلَقَك،  َحاِلَقَك  َوتَْدُعَو  بُْدنََك،  تَْنَحَر  َحتَّى  َكِلَمًة،  ِمْنُهْم  �أََحًد� 
ا َر�أَْو� َذِلَك َقاُمو�  �أََحًد� ِمْنُهْم، َحتَّى َفَعَل َذِلَك؛ نََحَر بُْدنَُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، َفَلمَّ
�إن  ا«)1(.  َغمًّ ا  بَْع�صً يَْقُتُل  ُهْم  بَْع�صُ َكاَد  َحتَّى  ا،  بَْع�صً يَْحِلُق  ُهْم  بَْع�صُ َوَجَعَل  َفَنَحُرو�، 
فيه  بقولها،  وعمله  عنها،  �هلل  ر�صي  �صلمة  لأم  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  ��صت�صارته 
ت�صجيع للمر�أة عموماً على �إبد�ء ر�أيها، وهو ما يفتح �ملجال لها ل�صتخد�م ملكاتها 

و�إظهار تيزها وحكمتها.
كما �صمح �لنبي للمر�أة �أن تعمل، فتخدم �ملجتمع وتعيل �أ�صرتها، فعن »َرْيَطَة 
ْبِن   ِ �هللَّ ِلَعْبِد  َولَْي�َض  َناًعا،  �صَ �ْمَر�أًَة  َوَكانَِت  َولَِدِه،  �أُمِّ  َم�ْصُعوٍد  ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  �ْمَر�أَِة 
ِ لََقْد  ْنَعِتَها، َوَقالَْت: َو�هللَّ َم�ْصُعوٍد َماٌل، َوَكانَْت تُْنِفُق َعَلْيِه َوَعَلى َولَِدِه ِمْن ثََمَرِة �صَ
َق َمَعُكْم، َفَقاَل: َما �أُِحبُّ  دَّ َدَقِة، َفَما �أَ�ْصَتِطيُع �أَْن �أَتَ�صَ �َصَغْلَتِني �أَْنَت َوَولَُدَك َعِن �ل�صَّ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ -�إِْن َلْ يَُكْن لَِك يِف َذِلَك �أَْجٌر- �أَْن تَْفَعِلي، َف�َصاأََل َر�ُصوُل �هللَّ
ْنَعٌة، َفاأَِبيُع ِمْنَها، َولَْي�َض يِل َوَل  ِ، �إِينِّ �ْمَر�أٌَة َويِلَ �صَ ُهَو َوِهَي، َفَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �ل�صروط، باب �ل�صروط يف �جلهاد و�مل�صاحلة مع �أهل �حلرب، �ض   -1

449، ح ) 2731(.
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َعَلْيِهْم  َفَقِة  �لنَّ يِف  يِل  َفَهْل  ُق،  دَّ �أَتَ�صَ َفاَل  َو�َصَغُلويِن،  �َصْيٌء،  ِلَولَِدي  َوَل  ِلَزْوِجي، 
ِمْن �أَْجٍر؟ َفَقاَل: »لَِك يِف َذِلَك �أجر ما �أنفقت عليهم، فاأنفقي عليهم«)1(. و�ل�صماح 
للمر�أة بالعمل، يفتح لها باباً �آخر، تظهر فيه قدر�تها ومهار�تها، فت�صبح قادرة على 
�لنتاج و�لعطاء، بال قيود �أو عقبات تعرت�ض م�صرية تيزها. فالنبي �صلى �هلل عليه 
تعليمها  �حلياة، وحر�ض على  لت�صارك يف جمالت  �ملجال  للمر�أة  فتح  قد  و�صلم 
وتدريبها و�صجعها، وجعلها م�صوؤولة �أمام �هلل عز وجل، فهو بذلك يهيء لها بيئة 

خ�صبة للتميز، فما عليها �إل �أن تختار طريقها، وتبذل جهدها وتربز كفاءتها.
�لأطفال  �إن  �لتميز:  نحو  �ليافع  و�ل�سباب  �لأطفال  بيد  �لأخذ  خام�سًا: 
ت�صتمر  �أو  نه�صة،  تقوم  �أن  �مل�صتقبل ورجاله، ول ميكن  �أمل  �ليافع هم  و�ل�صباب 
ح�صارة يف جمتمع ل يوؤهل هذه �ل�صريحة من �ملجتمع للتميز، وقد �أوىل �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم �هتماماً كبري�ً لهذه �ل�صريحة وتقدمي �لدعم لها لت�صبح منتجه 

يف �مل�صتقبل.
تن�صاأتهم وتربيتهم تربية �صاحلة،  لذ� حر�ض �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على 
ُه.... َو�َصابٌّ نَ�َصاأَ ِفى  ِه يَْوَم َل ِظلَّ �إِلَّ ِظلُّ ُ يَْوَم �ْلِقيَاَمِة ِفى ِظلِّ ُهُم �هللَّ فقال: »�َصْبَعٌة يُِظلُّ
ِ«)2( فهو حثٌّ لالأهل على �لعناية برتبية �أبنائهم تربية �صاحلة، وفيه دعوة  ِعَباَدِة �هللَّ
لل�صاب على �ل�صتقامة و�ل�صالح منذ نعومة �أظفاره، وتوجيه طاقاته نحو �لعمل 

�ل�صالح و�لبعد عن �لف�صاد و�للهو.
ويوجههم  تيزهم،  وجوه  لهم  يربز  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  كان  وقد 
�لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َدَخَل  نحوها، روى �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما: »�أَنَّ 
�أخرجه �بن حبان يف "�صحيحه" كتاب �لر�صاع، باب �لنفقة، ذكر كتبة �هلل جل وعال �لأجر �جلزيل للمر�أة   -1

�إذ� �أنفقت على زوجها وعيالها من مالها، 57/10، ح)4247(.
�أخرجه �لبخاري يف" �صحيحه" كتاب �ملحاربني من �أهل �لكفر و�لردة، باب ف�صل من ترك �لفو�ح�ض،   -2
�ض 1173، ح)6806(. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �لزكاة، باب ف�صل �إخفاء �ل�صدقة، �ض 

415، ح)2380(. 
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ِفى  ْهُه  َفقِّ ُهمَّ  �للَّ َفَقاَل:  َفاأُْخرِبَ  َهَذ�  َع  َو�صَ »َمْن  َقاَل:  وًء�،  َو�صُ لَُه  ْعُت  َفَو�صَ �خْلَاَلَء، 
يِن«)1(. فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أدرك �أن يف هذ� �ل�صبي بذرة نبوغ يف  �لدِّ
معرفة �أحكام �لدين وفهمهما، فكاأنه �أر�د �أن يلفت نظره �إىل ذلك ويوجهه �إليه، 
يف  بالفقه  له  فدعا  �هلل،  توفيق  جانب  �إىل  �جلانب،  بهذ�  �لهتمام  على  وي�صجعه 
�لدين. فاإذ� كرب �ل�صغري بحيث يتحمل �مل�صوؤولية، �أوكل �إليه �لنبي �صلى �هلل عليه 
وينمي  ليتدرب،  �لفر�صة  فيعطيه  فيها،  تيز�ً  فيه  يرى  �لتي  �ملهمات  بع�ض  و�صلم 

مهار�ته. 
ومن ذلك �أنه وىل �أ�صامة بن زيد �إمارة �جلي�ض، فعن �بن عمر ر�صي �هلل عنهما 
َزْيٍد«)2( ول  ْبَن  �أُ�َصاَمَة  َعَلْيِهْم  َر  َو�أَمَّ بَْعًثا،  �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  »بََعَث  قال: 
�أن يوليه على كثري من �لأ�صياخ،  �لع�صرين من عمره، فلم مينعه �صغر �صنه  يكمل 
لأنه ل ينظر �إىل �لعمر، بل �إىل �لتميز، فيعمل على �إبر�زه وت�صجيعه بغ�ض �لنظر 
عن �لعمر، فال يحرم �ملجتمع من �لطاقات �لهائلة �لتي ميتلكها �ل�صباب، ول يكبت 

هوؤلء �ل�صباب فتطفئ عندهم جذوة �لتميز.
يرتك  للتميز:ل  و�لأعذ�ر  �خلا�صة  �لحتياجات  لذوي  �ملجال  ف�صح  �صاد�صاً: 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فئة يف �ملجتمع �إل ف�صح لها جمال �لتميز فيما ينا�صب 
موؤهالتها، وذوي �لحتياجات �خلا�صة �أو �لأعذ�ر فئة قد ل يكون لها �متد�د كبري 
�أر�د  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فاإن  ذلك  ومع  �لعدد،  حيث  من  �ملجتمع  يف 

للمجتمع �أن ي�ص�صتفيد من كل �لطاقات، ول يحرم فئة من �لتميز.
ِ �صلى  ُن ِلَر�ُصوِل �هللَّ فعن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت: »َكاَن �ْبُن �أُمِّ َمْكُتوٍم يُوؤَذِّ

ح)143(  �ض30،  �خلالء،  عند  �ملاء  و�صع  باب  �لو�صوء،  كتاب  "�صحيحه"  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
بلفظه. و�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صائل عبد �هلل بن عبا�ض ر�صي �هلل 

عنهما، �ض 1090، ح)6368( بعناه.
�صبق تخريجه.  -2
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�هلل عليه و�صلم َوُهَو �أَْعَمى«)1( فكونه �أعمى ل يعني �أن يكون عاطاًل يف �ملجتمع، 
به ويتميز فيه،  �أن يقوم  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل عمل ي�صتطيع  لذ� وجهه 
فكان يوؤذن لل�صالة، بل ربا ��صتخلفه على �ملدينه عند �صفره، فقد جاء َعْن �أَنَ�ٍض: 
«)2( ول  تنَْيِ »�أَنَّ �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم ��ْصَتْخَلَف �ْبَن �أُمِّ َمْكُتوٍم َعَلى �مْلَِديَنِة َمرَّ

ريب �أن يف هذ� ت�صجيع له على �لعطاء و�لتميز.
َوْهَو  َقْوَمُه  يَوؤُمُّ  َكاَن  َماِلٍك  ْبَن  ِعْتَباَن  »�أَنَّ   : اِرىِّ �لأَْن�صَ ِبيِع  �لرَّ ْبِن  ُموِد  حَمْ َعْن 
ْلَمُة  ِ! �إِنََّها تَُكوُن �لظُّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ نَُّه َقاَل ِلَر�ُصوِل �هللَّ �أَْعَمى، َو�أَ
لًّى.  ِ ِفى بَْيِتى َمَكانًا �أَتَِّخُذُه ُم�صَ لِّ يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِر، َف�صَ ِريُر �ْلَب�صَ ْيُل، َو�أَنَا َرُجٌل �صَ َو�ل�صَّ
لَِّى؟ َفاأَ�َصاَر �إِىَل َمَكاٍن  بُّ �أَْن �أُ�صَ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: �أَْيَن حُتِ َفَجاَءُه َر�ُصوُل �هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم«)3(. و�لأمامة �صرف عظيم  لَّى ِفيِه َر�ُصوُل �هللَّ ِمَن �ْلَبْيِت، َف�صَ
ل يكن يقدم �إليها �إل �أف�صل �لقوم، ففي هذ� �إ�صارة �إىل �أن ��صحاب �لأعذ�ر لهم 

مو��صع ي�صتطيعون �أن يتميزو� فيها، و�لطريق �أمامهم مفتوح.

�أخرجه م�صلم يف "�صحيحه" كتاب �ل�صالة، باب جو�ز �آذ�ن �لأعمى، �ض162، ح)845( بلفظه.  -1
�أخرجه �أبو د�ود يف "�صننه" كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، باب يف �ل�صرير يوىل، �ض426، ح)2931(   -2
بلفظه. و�أخرجه �بن حبان يف "�صحيحه" كتاب �ل�صالة، باب فر�ض متابعة �لإمام، ذكر �لإباحة لالإمام �أن 

يوؤم بالنا�ض وهو �أعمى، 507/5، ح)2135( بعناه.
�أخرجه �لبخاري يف "�صحيحه" كتاب �لآذ�ن، باب �لرخ�صة يف �ملطر و�لعلة �أن ي�صلي يف رحله، �ض   -3

109، ح)667( بلفظه.
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اخلامتة

�حلمد هلل �لذي بف�صله تتم �ل�صاحلات، �لذي �أر�صل ر�صوله بالهدى و�لر�صد، 
و�أنعم علينا با ل يح�صى ويعد، وبعد؛ فاإن هذ� ما ي�صر �هلل عز وجل من ف�صله �أن 
�أقدمه يف هذ� �ملو�صوع، عله يكون عماًل متقباًل، وعلماً نافعاً، وختاماً لهذ� �لبحث 

�أود �أن �أعر�ض لأهم �لنتائج �لتي تو�صلت �إليها:
�أوًل: �إن �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �صناعة �لتميز يف �ملجتمعات هي: توفري 
�لبيئة �لالزمة للتميز، وحتفيز �ملتميزيني لكت�صاف مو�هبهم، و�إتاحة �لفر�صة لهم 
و�لتطور  �لإرتقاء  �أغر��ض  يف  و��صتخد�مها  لتنميتها  مميز�تهم،  عن  �لك�صف  يف 
و�لإجناز، وقد كان �لهدي �لنبوي نوذجاً مبدعاً يف مو�جهة هذ� �لتحدي وتطويعه.
ثانيًا: �عتمد �لهدي �لنبوي يف بناء �لبيئة �لقادرة على �صناعة �ملميزيني على 

ركائز كثرية، �أهمها �أربع: 
تنمية �جلانب �لروحي و�لإفادة من �أثره �لإيجابي يف �لنف�ض �لب�صرية من تقوية   -1
�لثقة بالنف�ض وجالء �لب�صرية يف تدعيم �لد�فعية وتقوية �حلافز للعمل �ملثمر، 

�لذي يقود �إىل �لتميز.
و�جلماعات  �لأفر�د  وت�صجيع  �صاماًل،  تعليماً  متعلم  جمتمع  لبناء  �لتاأ�صي�ض   -2
على �كت�صاب ح�صيلة معرفية بناءة د�عمة حلركة �لتقدم و�لإزدهار يف كافة 

�ملجالت.
ناب�ض باحلياة، كل فرد فيه عن�صر فعال قادر على  �إيجاد جمتمع  �لعمل على   -3

�لعطاء، عطاء مميز�ً يف �أعلى درجات �لدقة و�لإتقان.
بغ�ض  و�صناعته،  �لتميز  دعم  يف  للم�صاركة  �ملجتمع  فئات  لكل  �ملجال  فتح   -4
ينتمون  �لتي  �لجتماعية  و�لطبقة  و�ألو�نهم،  و�أعر�قم  �أجنا�صهم  عن  �لنظر 
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�إليها، جمتمعاً �لكفاءة فيه عنو�ن �لتميز.
جمالت  من  غريه  يف  كما  �لب�صرية  �لتنمية  جمال  يف  �لنبوي  �لهدي  ثالثًا: 
�حلياة، وحي معجز ل ينطق عن �لهوى، �صامل كامل، ل يقارن با تنتجه �لعقول 
من  �لإلهي  �لوحي  يو�فق  با  �حلديثة  �لنظريات  كل  تقا�ض  بل  �لقا�صرة،  �لب�صرية 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �مل�صرفة.
كما ي�سرفني �أن �أقدم بع�س �لتو�سيات:

�لب�صرية يف  �لتنمية  متكامل يف جمال  مو�صوعي  م�صروع  �نتاج  �لعمل على   -1
�صوء �ل�صنة �مل�صرفة، يقدم �صورة كاملة عن نظرية �لتنمية �لب�صرية يف �ل�صنة، 
وتقدميها للنا�ض ب�صورة قابلة للتطبيق يف �حلياة و�لو�قع، و�لعمل على �إحاللها 

مكان �لنظريات �لب�صرية.
�خ�صاع �لنظريات �حلديثة يف �لتنمية �لب�صرية �إىل مو�زين �لإ�صالم، و�لتنبيه   -2
�لهدي  مز�يا  و�إظهار  �ل�صرعية،  �ملعايري  مع  و�لختالف  �لتفاق  �أوجه  على 

�لنبوي يف هذ� �ملجال.
و�أخري�ً فهذ� جهد �ملقل، ن�صاأل �هلل تعاىل له �لقبول.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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فهر�س امل�شادر واملراجع

�لقر�آن �لكرمي. -
�حرتف فن �لفر��صة: �لدكتور �إبر�هيم �لفقي، د�ر �حلياة للدعاية و�لإعالن. -
عمان  - �ل�صروق-  د�ر  �صاوي�ض،  جنيب  م�صطفى  د.  �لب�صرية:  �ملو�رد  �إد�رة 

ط2007/4م.
�لرب  - عبد  بن  �هلل  عبد  بن  يو�صف  �حلافظ  �لأ�صحاب:  معرفة  يف  �ل�صتيعاب 

�لنمري، د�ر �لكتاب �لعربي- بريوت، مطبوع مع �لإ�صابة يف تييز �ل�صحابة.
�لإ�صابة يف تتميز �ل�صحابة: �حلافظ �أحمد بن حجر �لع�صقالين، د�ر �لكتاب  -

�لعربي- بريوت، وبهام�صه �ل�صتيعاب يف معرفة �لأ�صحاب.
تهذيب �للغة: حممد بن �أحمد �لأزهري، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي- بريوت،  -

ط2001/1م.
�ل�صالم-  - د�ر  �ل�صج�صتاين،  �لأ�صعث  بن  �صليمان  لالإمام  د�ود:  �أبي  �صنن 

�لريا�ض، ط1999/1م.
�ل�صالم-  - �صنن �لرتمذي: لالإمام حممد بن عي�صى بن �صورة �لرتمذي، د�ر 

�لريا�ض، ط1999/1م.
�صرح �بن بطال: لالإمام علي بن خلف بن بطال، د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت،  -

ط2003/1م، حتقيق: م�صطفى عبد �لقادر عطا. 
�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم: لالإمام يحيى بن �صرف �لنووي، موؤ�ص�صة  -

قرطبة، ومكتبة �لفاروق �حلديثة- �لقاهرة، ط/3، 2003م.
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�لوطن  - مد�ر  �لعثيميني،  �صالح  بن  حممد  لل�صيخ  �ل�صاحلني:  ريا�ض  �صرح 
للن�صر - �لريا�ض، ط/1425هــــ. 

حممد  - لالإمام  و�لتعليل:  و�حلكمة  و�لقدر  �لق�صاء  م�صائل  يف  �لعليل  �صفاء 
�بن �أبي بكر �ملعروف بابن قيم �جلوزية، مكتبة د�ر �لرت�ث- �لقاهرة، حترير: 

�حل�صاين ح�صن عبد �هلل.
�صحيح �بن حبان: �حلافظ حممد بن حبان �لب�صتي، موؤ�ص�صة �لر�صالة- بريوت،  -

ط1993/2م، حتقيق: حممد �صعيب �لأرناوؤوط.
�ل�صالم-  - د�ر  �لبخاري،  �إ�صماعيل  بن  حممد  لالإمام  �لبخاري:  �صحيح 

�لريا�ض، ط1999/2م.
�صحيح م�صلم: لالإمام م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، د�ر �ل�صالم- �لريا�ض،  -

ط2000/2م.
عمدة �لقاري: للحافظ حممود بن �أحمد �لعيني، د�ر �لفكر- بريوت- لبنان،  -

ط1998/1م، �إ�صر�ف: �صدقي جميل �لعطار. 
فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري: �حلافظ �أحمد بن حجر �لع�صقالين، د�ر  -

�لكتب �لعلمية- بريوت، ط2004/1م، حتقيق: عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن 
باز، وحممد فوؤ�د عبد �لباقي.

�لعلمية-  - �لكتب  د�ر  منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  �لعالمة  �لعرب:  ل�صان 
بريوت، ط2003/1م، حتقيق: عامر �أحمد حيدر، مر�جعة: عبد �ملنعم خليل. 

مكتبة  - �لهيثمي،  �لدين  نور  �لعالمة  �لفو�ئد:  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 
�لقد�صي/1994م، حتقيق: ح�صام �لدين �لقد�صي.
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ط1999/2م،  - �لر�صالة-بريوت،  موؤ�ص�صة  حنبل،  بن  �أحمد  لالإمام  �مل�صند، 
حتقيق: �ل�صيخ �صعيب �لأرنوؤوط وجماعة من �لعلماء. 

�مل�صتدرك على �ل�صحيحني: حممد بن عبد �هلل �أبو عبد �هلل �حلاكم �لني�صابوري،  -
د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت، حتقيق م�صطفى عبد �لقادر عطا.

و�حلكم-  - �لعلوم  مكتبة  �لطرب�ين،  �أحمد  بن  �صليمان  لالإمام  �لكبري:  �ملعجم 
�ملو�صل، ط1983/2م، حتقيق حمدي �ل�صلفي.

�إبر�هيم  - �ملفهم ملا �أ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم: �حلافظ �أحمد بن عمر بن 
�لقرطبي، �ملكتبة �لتوفيقية- م�صر، حتقيق: هاين �حلاج. 

-  ( �جلزري  حممد  بن  �ملبارك  �لعالمة  و�لأثر:  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية 
�أحمد  طاهر  حتقيق:  ط/1967م.  �إير�ن،  �إ�صماعليان-  موؤ�ص�صة  �لأثري(  �بن 

�لز�وي، وحممود حممد �لطناحي.
هدي �ل�صاري مقدمة فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري: للحافظ �أحمد بن  -

ط2004/1م،  بريوت،  �لعلمية-  �لكتب  د�ر  �لع�صقالين،  حجر  بن  علي 
حتقيق: عبد �لعزيز بن عبد �هلل �بن باز، وحممد فوؤ�د عبد �لباقي.





مبد�أ »�لتميز« و�أهميته
يف فهم �خلطاب �لنبوي وتطبيقه

اأ. د. حممد نا�ضريي 
د�ر �لديث �ل�سنية - �ملغرب
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ومما ورد فيه قوله:

�خلطاب  يف  -�لتميز-  �لإح�صان  مبد�أ  ��صتح�صار  »�إن 
منهم  �لكبار  وخا�صة  �ل�صحابة  �أحو�ل  وتتبع  ومنهجه  �لنبوي 
�أمة  بنى  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أن  ليفيدنا  و�مل�صهورين 
وبهذ�  للعاملني،  ر�صالته  قدم  وبه  �ل�صالح،  �لنموذج  بقاعدة 
�لنظر نكت�صب �حلكمة يف تنزيل خطابه بل ور�صالته. فمن ر�م 
حمل �لنا�ض جميعا على حال و�حد من �لتدين �أو �لتفوق يف 
نقل  ل  �إن  ناجحا  يكون  لن  و�لدولة،  �لدعوة  متطلبات  كل 
�صينتك�ض، ولهذ� وجدنا �صرية كل �صاحب ت�صتمل على �لتميز 

يف جانب من جو�نب �لبناء �حل�صاري«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل �لذي �أر�صل �لر�صل ببيان �لعدل و�لإح�صان، و�ل�صالة و�ل�صالم على 
ر�صول �هلل نبينا حممد �ملوفق �إىل �صناعة �أف�صل جيل �صيعرفه �لإن�صان، ليكون حجة 
يعجز عن ردها �لثقالن، وعظة ملن �عرتته �لغفلة و�لو�صنان، �أما بعد، فاإنه ليكاد 
نظر �للبيب �إىل ماحتمله �ل�صنة من �لأو�مر و�لنو�هي و�لرتغيب و�لرتهيب، يخطئ 
ما ت�صتمل عليه من ق�صد »�لتميز« يف جو�نب تكون �أقرب لطبيعة كل خماطب، 
خا�صة يف �خلطاب �خلا�ض، �إذ تيز كل فرد يف كل �صيء يرتتب عليه من �لعنت ما 
ل يخفى، ثم �إن تيز كل فرد فيما هو مي�صر له يف �حلال و�لزمان و�ملكان �أقرب �إىل 

بناء �لأ�ص�ض و�لإقالع.
�لقائم على  �لعلمي  باملنهج  �لفر�صية  تاأكيد هذه  �إىل  ن�صعى  �لبحث  يف هذ� 
�أعيانها،  و�أحو�ل  �ملبا�صرة  �خلا�صة  �لنبوية  �خلطابات  لظروف  و�لر�صد  �ل�صتقر�ء 
و�آثار �خلطابات �لتي خرجت خمرج �لعموم يف و�قع �ل�صحابة؛ هل حتققت �لقيم 
و�ملعاين �لتي حتملها تلك �خلطابات �لعامة يف �حلد �لذي يكون عالمة على �لتميز 
كانت  وماذ�  بغريه؟  مقارنة  متفاوت  بقدر  �صحابي  كل  يتحقق  �أم  �جلميع؟  لدى 

نظرة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل هذ� �لتفاوت؟
ويف �لوقت نف�صه نريد �أن نتبني �أهمية �عتبار مبد�أ »�لتميز« يف �صيا�صة حمل 
�لنبوي، وما يحققه  �لتطبيق  �لأر�ض يف  �أ�ص�ض عمارة  �لتدين، وبناء  �لنا�ض على 
و�حلزن  �لأ�صى  من  ويدر�أ  �لأعمال،  هذه  يبا�صر  ملن  وحيوية  �آمال  من  �ملبد�أ  هذ� 

�لذين يثقالن كاهل من ي�صعى �إىل جعل �لنا�ض �أمة و�حدة يف كل �صيء.
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و�لنتيجة هي تاأكيد ما ت�صتمل عليه �ل�صنة من �لهدى �ملنهاجي ومنهج �ل�صطفاء 
خا�صًة، و�صناعة �لتميز، ليطمئن من �ختار �ل�صنة و�لوحي عموما م�صدر� للتفكري 

و�لتدبري على �صمان �أروع �لنتائج باأقل �لتكاليف.
مربزين  و�ملتاأخرون  �ملتقدمون  تناوله  �ملو�صوع  هذ�  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
فائدته على �لأ�صخا�ض، وعائدته على �أد�ء ر�صالت �هلل، لكن �صمن مباحث بالتبع 
�إحياء  �هلل يف  �لغز�يل رحمه  �لإمام  تناوله  ما  �لقدمية  �لأبحاث  فمن  بالأ�صالة،  ل 
بابا لالإح�صان، و�صياقه يدل على ق�صد  �أبو�ب �ملعامالت وجعل  علوم �لدين يف 
�لتميز يف �ملعامالت وبه عرف �لإح�صان كما �صياأتي، وكتب �صروح �حلديث فيها 
مباحث نفي�صة. وكتب �لأ�صتاذ �صيد قطب ف�صال يف كتابه معال يف �لطريق �صماه 
جيل قر�آين فريد تناول فيه �أهمية �ل�صتغناء بالقر�آن يف بناء �لأنف�ض �لنموذجية �أي 
�ملتميزين، و�صياق كالمه يربز �أهمية �جليل �لفريد يف �صياغة �ملجتمع �لإ�صالمي. 

وهكذ� كتابات كثرية ككتب منري �لغ�صبان يف �ملنهج �حلركي وغريه.
و�لقيمة �مل�سافة هنا ثالثة �أمور: 

�لأول: تاأ�صيل مفهوم �لتميز �صيما �لو�صائج �لتي �أقمناها بينه وبني كلية �لإح�صان 
�ل�صرعية و�أح�صبه �صبقا يف حدود علمي، و�لتدقيق يف �لعنا�صر �ملكونة للمفهومني 

ق�صد تي�صري �لتنزيل.
�لثاين: �إبر�ز �أهمية ��صتح�صار مطلب �لتميز يف �خلطاب �لنبوي ونحن نقر�أه؛ 

ل�صتنباط �لهدى �ملنهاجي، �أو فهم �ملعاين. 
�لثالث: �إبر�ز �أهمية مق�صد �لتميز يف تنزيل معاين �ل�صنة يف كل جمالت �حلياة 
ذ�ت �ل�صلة.و�جلامع لالأمرين �لأخريين هو جعل �لتميز/�لإح�صان مبد�أ يف �لتلقي، 
و�ملبد�أ: هو منطلق �لفهم و�لتفكري، و�ملوجه لهما. نتناول هذه �لق�صايا يف �ملباحث �لآتية: 
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�ملبحث �لأول: تاأ�سيل مفهوم �لتميز)1) يف �سرعة �لإ�سالم ومنهاجه
�أ�صل »مفهوم �لتميز« كما يف م�صطلحات �لتنمية �لب�صرية يرجع �إىل بع�ض 
من �جلزء �ملادي للكلية �ل�صرعية »�لإح�صان«، و�إن كان معنى »�لتميز« �للغوي يف 

�لعربية �لأ�صيلة جمرد �لنف�صال بني �صيئني وتباينهما فقط، وبيان هذ� ما يلي: 
�أول: �لتميز و�لإح�سان من حيث �لتد�ول �للغوي.

�أ- �لتميز: هذه �للفظة يف �للغة �لعربية �لأ�صيلة ح�صب ما وقفت عليه من 
م�صادرها ل تفيد �أكرث من مطلق �نف�صال �صيئني �أحدهما عن �لآخر، قال �بن فار�ض: 
وتَزِييله... �صيء  من  �صيٍء  تزيُِّل  على  يدلُّ  �صحيح  �أ�صٌل  و�لز�ي  و�لياء  »�مليم 
و�متازو�: تيز بع�صهم من بع�ض«)2(، بعنى مطلق �لنف�صال بني �لأفر�د لختالف 
�ل�صفات، وقد يكون �لنف�صال بني مت�صابهني بحيث يتع�صب كل لنوعه �أو جن�صه)3( 
فيكون تيز� �صلبيا، فال يدل �لتميز يف �أ�صل �للغة على معنى �لتفوق �أو �لإيجابية، 
�إل �أن �لتد�ول �ملعا�صر �أ�صاف معنى �لتفوق وبدو �لف�صل؛ جاء يف معجم �للغة 
مثله،...معلِّم  على  ف�صُله  بد�  ق،  »تفوَّ �لمتياز:  معنى  بيان  يف  �ملعا�صرة  �لعربية 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  �أما  ممتاز«)4(. 
ۇۇ چ)5(، ففيه معنى �لف�صل فقط، كما �أن »تيز و�ناز و�متاز تعني �ملطاوعة لـ: 

»ماز«)6(. 

نقدر �صرورة ��صتعمال م�صطلحات يف �لندو�ت بدل �أخرى �أوىل منها، ت�صهيال للتو��صل مع �أو�صع فئة   -1
من �لباحثني ممن ل يعرفون غريها، �إل �أن هذ� ل مينع من �لتاأ�صيل و��صتكناه �لرت�ث، فكنوزه لتن�صب 

رغم �حلاجة �إىل �صياغة معا�صرة.
معجم مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض مادة )م ي ز( 289/5.  -2

�صم�ض �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم، ن�صو�ن بن �صعيد �ليمني، مادة )م ي ز( 6431/9.  -3
معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، �أحمد خمتار عبد �حلميد و�آخرين، مادة )م ي ز( 2144/3.  -4

�صورة �آل عمر�ن �لآية 179.  -5
مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن، �لر�غب �لأ�صفهاين مادة )م ي ز( 396/2.  -6
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ب- �لإح�سان: هذه �للفظة يف �للغة �لعربية ت�صتعمل يف »فعل ما ينبغي �أن 
يفعل من �خلري«)1(، ويف �لنعمة يُ�صديها �لإن�صان �إىل �صاحبه)2(، وهما معنيان متفقان، 
وهي تفيد �لتكثري و�لإتقان وغايات �لتجويد يف �لأفعال، و�لعرفان و�لإيقان يف 
�ملعلوم؛ قال �صيبويه: »ل يقال »ما �أح�صنه« يعني من هذه �ل�صيغة -�أي »�أح�صن«- 
لأن هذه �ل�صيغة عنده قد �قت�صت �لتكثري فاأْغنت عن �صيغة �لتعجب«)3(. وجاء 
�أجاد �صنعه.  �ل�صيء:  �أح�صن  �أح�صن: فعل ما هو ح�صن. و  �لو�صيط:  يف �ملعجم 
�أتقنه)4(،  �ل�صيء  و�أح�صن  �صوركم«.  فاأح�صن  »و�صوركم  �لعزيز:  �لتنزيل  ويف 

و�إح�صان �ل�صيء عرفانه و�إتقانه)5(.
ثانيًا: �لتميز و�لإح�سان من حيث �لتد�ول �لفني. 

�أ- �لتميز: من �لناحية �لفنية �لتخ�ص�صية فقد ��صتعمل »�لتميز« يف ��صطالح 
�لربح  حتقيق  هو  �لد�فع  �إذ  �لربح،  لأجل  تناف�صية  كقيمة  و�لإد�ريني  �لقت�صاديني 
�لتفكري يف  ملا وقع  �لدينية، ولوله  �لقيم  تفكري يف  متاح، دون  �أكرب قدر  �ملادي 
�لتفوق على  �إىل  »�لتميز«  ��صرت�تيجية  �ل�صركات من خالل  ت�صعى  �لتميز، حيث 
مناف�صيها يف �ل�صوق من حيث جودة �ل�صلع كما وكيفا مما ي�صبع �ل�صهوة �أو يدفع 
�مل�صرة، ومن حيث جودة �خلدمة، ويرجع بع�ض �لباحثني �ل�صبق يف ك�صف قو�نني 
�لتميز �إىل خرب�ء �لقت�صاد)6(؛ فالتميز عندهم هو »�كت�صاب خ�صائ�ض تكن من 
�أق�صى ما ميكن من: غايات �لإبد�ع يف �لأفكار وغايات �لإتقان يف تنفيذها وغايات 
�لتفوق يف ت�صويقها« دون �عتبار للدين. و�نتقل �لأمر �إىل �ملنظمات و�لدول مع 

�لتعريفات، للجرجاين، 27.  -1
�ملخ�ص�ض، لبن �صيده 423/3.  -2

�ملرجع �ل�صابق.  -3
�ملعجم �لو�صيط، �لزيات وزمياله مادة )ح �ض ن( 174/1 بت�صرف.  -4

�لتوقيف على مهمات �لتعاريف، عبد �لروؤوف �ملناوي 41.  -5
�أو  �لمتياز  �أو  �لتميز"  عن  "�لبحث  وكتاب  "�لتميز"،  "ويكيبيديا" مو�صوع  �لإلكرتونية  �حلرة  �ملو�صوعة   -6
 »Search Of Excellence" �لإجنليزي  �ل�صم  عن  مرتجمة  و�حد  لكتاب  عناوين  كلها  �لتفوق  عن  �لبحث 
ملوؤلفيه توم بيرتز وزميله روبرت ووترمان �صدر �صنة 1982 و�لكتاب جاء ردة فعل لتفوق �ل�صركات �ليابانية.
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�عتبار ما لالأخالق و�لدين، ومن ثمت بد�أ �لتفكري يف �صناعة �لتميز �لذي يعتمد 
على بحث �لقو�نني �لنف�صية و�ملادية �لتي جتعل �أفر�د �ملنظمة �أو �لدولة يكت�صبون 

خ�صائ�ض �لتميز.

ب- �لإح�سان: �أما �لإح�صان يف �صرعة �لإ�صالم ومنهاجه فهو �أمر ت�صريعي، 
وكلية �إميانية، و�أعلى منزلة من منازل �لتقرب �إىل �هلل، يق�صد به بذل غاية �جلهد 
�لعدل  على  ز�د  فيما  و�ملتعدي  �لقا�صر  و�ملعنوي)2(،  �حل�صي)1(  �لفعل  يف جتويد 
�لو�جب منه، ��صتح�صار� لرقابة �هلل مبتغيا بذلك وجهه تعاىل؛ فقد ن�ض عليه �لقر�آن 

�ملكي معلنا �صفة قادة �لر�صالة �لذين �صتخرجهم مدر�صة �لقر�آن قال تعاىل: چ چ چ 
چ ڇ ڇ چ)3(، و�أكده �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �آخر �أيامه ككلية 
َفاإِْن َلْ تَُكْن تََر�ُه«)4(، وتناوله �لفقهاء  َكاأَنََّك تََر�ُه   َ لالإ�صالم فقال عنه: »�أَْن تَْعُبَد �هللَّ
�لأفعال  من  �لو�جب  بعد  فيما  �لإتقان  ب�صفات  �لتحلي  بعنى  �ل�صلوك  وعلماء 
�ملتعدية و�لقا�صرة دون �خلروج عن حد �ل�صرع؛ قال �بن عا�صور: »و�أما �لإح�صان 
حمبوبا  كان  ما  و�حل�صن:  �أهلها.  هو  من  �إىل  يلزمه  ل  ممن  باحل�صنى  معاملة  فهو 
عند �ملعامل به ول يكن لزما لفاعله، و�أعاله ما كان يف جانب �هلل تعاىل... ثم 
�لإح�صان يف �ملعاملة فيما ز�د على �لعدل �لو�جب، وهو يدخل يف جميع �لأقو�ل 
�إل ما حرم من �لإح�صان بحكم �ل�صرع«)5(. وقال  و�لأفعال ومع �صائر �لأ�صناف 
�ملعامل وهو غري و�جب عليه -�أي  به  ينتفع  ما  فعل  بالإح�صان  �لغز�يل: »ونعني 

�ض  )ح  مادة  وزمياله  �لزيات  �لو�صيط،  �ملعجم  �ملعنوي،  ويقابله  �حلو��ض  باإحدى  �ملح�صو�ض  �حل�صي:   -1
�ض(173/1.

هو �لذي ل يكون لل�صان فيه حظ! و�إنا هو معنى يعرف بالقلب. �لتعريفات، �جلرجاين 285.  -2
�صورة �لنحل �لآية 90.  -3

�صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي، كتاب �لإميان، باب �لإميان و�لإ�صالم و�لإح�صان ح 1 ج1/�ض272-  -4
.273

�لتحرير و�لتنوير، �لطاهر بن عا�صور 255/14.  -5
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�ملح�صن- ولكنه تف�صل منه فاإن �لو�جب يدخل يف باب �لعدل وترك �لظلم«)1(. 
ويف مد�رج �ل�صالكني: »�لإح�صان جامع جلميع �أبو�ب �حلقائق وهو �أن تعبد 
�تباع  و�لعلم  للعلم،  تابعا  يجعله  باأن  علما  تهذيبه  مر�تب:  تر�ه...وهو  كاأنك  �هلل 

�لأمر و�ل�صرع، ويقارنه عزم مي�صيه ول ي�صحبه فتور«)2(.
يتبني من �لنقول �لآنفة �أن �لإح�صان �إما �إح�صان يقت�صي �لإ�صر�ر دفعا للرياء، 

و�إما ل يقت�صيه، و�إما لزم �أو متعد، ويعترب �لفعل �إح�صانا �إذ� حتقق فيه �صروط:
وقوعه وفق �أو�مر �ل�سرع، فال�صرع يهدي للتي هي �أقوم، فمن �لتزمه �أتقن،  �أ-  

ٺ ٺ ٺ  چ  تعاىل:  قال  �لإخال�ض،  �لقربة مع  �لأو�مر ق�صد  �أعظم  ومن 
ٿ ٿ ٿ ٿچ)3(.

�لو�جب  �أد�ء  �لو�جب يف ذلك �لفعل، لأن  ب- وقوعه زيادة على حد �لعدل 
ي�صمن �لعدل ويبعد �لظلم، ولأن �لزيادة على �لو�جب بها يتحقق �لأح�صن، 

وهنا يكون مزيد �لإتقان و�صاحة �لتباري؛ قال تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ چ)4(، و قال تعاىل: چ ۉ ۉ ې ې چ)5(.

وجود همة �كت�ساف �لاجات و�بتكار �صبل �صدها، وهو فرع عن �لقول �إنَّ  ج- 
�صلفا عن  �لو�جبات معلومة  �إذ  تف�صل على �لآخرين غري و�جب،  �لإح�صان 
طريق �ل�صرع، هذ� يف �ملتعدي، �أما �لقا�صر فا�صتغالل �لفر�ض كقوله �صلى 

ْت َعْيَناُه«)6(.  َ َخاِلًيا َفَفا�صَ �هلل عليه و�صلم: »َوَرُجٌل َذَكَر �هللَّ
ت�صريعية  �أخالقية  كلية  �لإح�صان  �لغز�يل  �لإمام  يجعل   .103/2 �لغز�يل  �لإمام  �لدين،  علوم  �إحياء   -1
تن�صبط بها �صنن �هلل �لكونية يف �لأنف�ض و�ملجتمعات، فعقد بابا لبيان �لإح�صان يف �ملعامالت بعد باب ما 

ي�صح منها، ثم باب �لعدل فيها.
مد�رج �ل�صالكني، �لإمام �بن قيم �جلوزية 460/2.  -2

�صورة �لإ�صر�ء �لآية 9.  -3
�صورة �مللك �لآية 2.  -4

�صورة �ملطففني �لآية 26.  -5
�صحيح �لبخاري مع فتح �لباري لبن حجر، كتاب �مل�صاجد، باب من جل�ض يف �مل�صجد ينتظر �ل�صالة   -6

وف�صل �مل�صاجد، ح660 ج2/�ض144.
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توفر �لعزم �ملنايف للفتور لإم�صاء �ملعلوم �ملبتكر �لظاهر �لنفع و�إل �نقطعت  د- 
ِ تََعاىَل �أَْدَوُمَها َو�إِْن  �ملناف�صة. قال �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أََحبُّ �لأَْعَماِل �إِىَل �هللَّ

.)7(» َقلَّ
وكلما وقع �لفعل تقوى فال يقل عمل معها، وكيف يقل ما يتقبل، وعليه فال 

تفا�صل يف هذ� �ملحل �إذ علمه عند �هلل.
م�صلحة  �أو  �مل�صوؤولني،  كتن�صيب  �ل�صرع  يقت�صيه  فيما  تكون  �إنا  و�ملفا�صلة 

�لآخرين يف �ملعاو�صات. 
و�خلال�سة: �أن �لإح�سان كلية �إيـمانية و�أخالقية، و�سابط ت�سريعي تت�سق 
به �سنن �هلل �لكونية يف �لأنف�س و�ملجتمعات ي�ستمل على �ملفهوم �لفني مل�سطلح 
�لتميز ويزيد عليه من �ل�سو�بط ما ي�سمن �لعدل و�لنفع �لعام، وعليه فاإننا يف 
�إذن  �ل�صنة  فالتميز يف دللة  �لإح�صان.  بعنى  �لتميز  �صنتحدث عن  �لبحث  هذ� 
نوعان: �لأول: يرتتب عليه �ملدح من �هلل، و�لإ�صر�ر به مطلوب يف �لإح�صان �إىل 
ب�صرطه)8(،  �هلل  من  �ملدح  عليه  يرتتب  و�لثاين:  �لرياء.  يدخله  مما  �لنف�ض  �أو  �لغري 
و�ملكافاآت  �لأجور  وتفاوت  �لقيادة،  مطالب  عليه من  يرتتب  ملا  و�إظهاره و�جب 
وهو مما تدخله �ملناف�صات، ومق�صود �لبحث هنا هو ماله �صلة بالنوع �لثاين؛ وعليه 

فيعترب �لفرد متميز� �إذ� توفرت فيه �صروط قابلة للقيا�ض وهي �لآتية:
يف - 1 �ل�صرعيني  و�لنهي  �لأمر  �عتبار  على  �حلر�ض  بدى  وتقا�ض  �هلل  مر�قبة 

تخ�ص�صه و�إذ� �أمكن خارجه.
�لعلم بو�صوع �لعمل ويقا�ض باجلو�نب �ملعرفية فيه.- 2

�صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي، كتاب �صالة �مل�صافرين وق�صرها، باب ف�صيلة �لعمل �لد�ئم من قيام   -7
�لليل وغريه ح 782 ج6/�ض318-317.

�أي ب�صرط ق�صد �لقربة، �أو عدم وجود ق�صد �لأذى و�إن ل يكن ق�صد �لقربة كالتي �صقت �لكلب من   -8
موقها.



194

�ملقارنة - 3 مع  �ملعلنة  �ملادية  �جلودة  بعايري  وتقا�ض  �لتنفيذ  يف  �لعالية  �لكفاءة 
باأمثاله وح�صول �لتفوق.

�ملبادرة، وتقا�ض بابتكار حلول �مل�صكالت، فيتخذ �ملوقف �ملنا�صب للحالة.- 4
�لعزمية �ملنافية للفتور وتقا�ض بدى �ل�صتمر�رية يف �لعطاء، قال علي ر�صي - 5

�إل  تريد  ما  تدرك  ولن  لذلك  �أهل  عندي  و�أنت  وليتك  »�إنا  لزياد:  عنه  �هلل 
بال�صرب و�ليقني«)1(.

�صياغة  �أح�صنو�  �ملعا�صرين  كون  مع  �ل�صروط  هذه  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجتدر 
بع�صها فقد �أخذتها من خ�صائ�ض �ل�صحابة �لذين عرفو� بالتميز، ونثل بثال يدل 
على �صو�ه، فخالد بن �لوليد تيز يف �لع�صكرية، فمر�قبة �هلل تظهر يف حر�صه على 
حدود �ل�صرع يف كل معاركه، ويعترب من �أعلم �لنا�ض بو�صع �حلرب، وكفاءته يف 
خططه �لتي تعترب �ليوم من �أندر �خلطط و�أحكمها، ول تخفى مبادر�ته عندما يكون 
يف �صاحة �ملعركة، وقد بقي على حاله حتى ملا عزل عن �لقيادة. و�أبو بكر ر�صي 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، وقد  �لنا�ض ب�صيا�صة �لدين و�لدنيا بعد  �أعلم  �هلل عنه 
�ل�صحابة، وحكمته عندما  �لردة على �صورى  �أمر  برزت مر�قبته هلل عندما عر�ض 
بادر �إىل و�أد �لفتنة، وظهرت �لكفاءة �لعالية يف نقل �ل�صلطة وتر�صيخ �ل�صورى... 

ول تخفى عزميته. 
�ملبحث �لثاين: مظاهر مق�سد �لتميز يف �خلطاب �لنبوي �خلا�س وخ�سائ�ُسه.

�ملطلب �لأول: مظاهر مق�سد �لتميز يف �خلطاب �لنبوي �خلا�س.
بناء على �لتعريف �ل�صابق للتميز باعتباره م�صطلحا فنيا، وباعتبار �ل�صو�بط 
�لتي ��صتخرجناها من كلية �لإح�صان، ميكن �عتبار �خلطاب �لنبوي �لرتبوي خطابا 

�ل�صتيعاب يف معرفة �لأ�صحاب، �أبو عمر �بن عبد �لرب 156/1.  -1
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ل ير�د منه �إل �لتميز �صو�ء على �صبيل طلب حت�صيله، �أو على �صبيل �عتباره يف 
ما كان يف خطاب  للجميع هو  يتفق  �لذي ل  �لز�ئد  �لقدر  �أن  �إل  �لقر�ر،  �تخاذ 
خا�ض؛ ونقت�صر على جملة من هذه �حلقيقة ت�صمح لنا با�صتخال�ض خ�صائ�ض تدل 
على غريها ت�صاعد على بيان �أهمية ��صتح�صار هذ� �ملق�صد يف �لتلقي �أي يف �لفهم 

و�لتنزيل: 
�أول: وقائع ق�سد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم متميزين بالتكليف.

�ملدينة  �أهل  بتعليم  عمري  بن  م�صعب  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  كلف  لقد 
�لإ�صالم بعد بيعة �لعقبة �لأوىل، ول يكن ذلك �إل لتوفره على خ�صائ�ض تربوية 
بن  »�إن م�صعب  عنه:  �هلل  بن عوف ر�صي  �لرحمن  عبد  قال  توجد يف غريه،  ل 
عمري كان خري�ً مني؛ تويف على عهد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ول يكن 
يف  و�لكفاءة  �لر�صالة،  بقا�صد  �لعلم  �خل�صائ�ض:  �أهم  ومن  فيه«)1(،  يكفن  ما  له 
�لتز�م �أخالق �لر�صل، ومن �أهمها �لزهد يف متاع �لدنيا مع �أنه ن�صاأ يف �أنعم عائلة 
قر�صية، فقد حقق �ملثال �ل�صحيح ب�صلوكه ملقا�صد ر�صالة �لإ�صالم، ثم �لكفاءة يف 
�أد�ء �لأمانة، ونتيجتها �أنه �عتمد يف دعوته على �ل�صطفاء وهو تنزيل ملبد�أ �لتميز، 
حيث �هتم باأ�صر�ف �لقوم �ملوؤثرين فكانت �لنتيجة �إ�صالم عباد بن ب�صر و�صعد بن 
معاذ و�أ�صيد بن ح�صري وغريهما، ففي تاريخ �لإ�صالم للذهبي: �أ�صلم �صعد بن معاذ 
على يد م�صعب بن عمري -ملا �أر�صله �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم �إىل �ملدينة يعلم 
�مل�صلمني �ل�صابقني- بعد حماورة لطيفة من م�صعب ر�صي �هلل عنه مفادها �صماع ما 
يعر�صه م�صعب مقابل �أن ير�صى �صعد فيقبل �أو يكره فريفع عنه ما يكرهه، ثم بعدما 
�صمع من م�صعب ر�صي وقبل، ثم عاد �صعد �إىل نادي قومه بني عبد �لأ�صهل وقال 
لهم: »كالم رجالكم ون�صائكم علي حر�م حتى ت�صلمو�، فاأ�صلمو�، فكان من �أعظم 

�لو�يف بالوفيات، �ل�صفدي، 126/18.  -1
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�لقوم  �صيد  خطاب  يح�صن  ل  لو  نت�صور  �أن  ولنا  �لإ�صالم«)1(.  يف  بركة  �لنا�ض 
�صعد بن معاذ؟. قالت عائ�صة: »ثالثة من �لأن�صار ل يكن �أحد يعتد عليهم ف�صال 
كلهم من بني عبد �لأ�صهل: �صعد بن معاذ و�أ�صيد بن ح�صري وعباد بن ب�صر«)2(. قال 
�لر�أي«)3(. فمما  �أهل  �لكملة من  �لعقالء  �أحد  �أ�صيد بن ح�صري  �ل�صفدي: »وكان 
ل�صك فيه �أن �ختيار �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مل�صعب نابع من تيزه، فجانب 
�لإخال�ض �أمر يعلمه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، و�لزهد �ل�صرعي يف �لدنيا ظاهر 

�إذ ل ينل حظا من �لدنيا، و�لعزمية جلية �أي�صا. 
و�أمثلة هذ� كثرية جد� لكن �ملقام ل ي�صمح بذكرها. 

ثانيا: وقائع حر�س �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فيها على �لتميز و�لتناف�س يف 
ذلك.

لتح�صيل  �ملوؤ�ص�صات  بع�ض  تقدمها  �لتي  �لعرو�ض  من  زماننا  يف  ما  ي�صبهه 
خدمة �أكرث تيز�، �أخرج �لبخاري َعْن َجاِبٍر ر�صي �هلل عنه َقاَل: َقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل 
: �أَنَا. ُثمَّ َقاَل: َمْن  برَْيُ عليه و�صلم: »َمْن يَاأِْتيِني ِبَخرَبِ �ْلَقْومِ؟ يَْوَم �لأَْحَز�ِب، َقاَل: �لزُّ
: �أَنَا. َفَقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: �إِنَّ ِلُكلِّ نَِبىٍّ  برَْيُ يَاأِْتيِنى ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم؟ َقاَل �لزُّ
برَْيُ«)4(، فقد بوب �لبخاري عليه بباب ف�صل �لطليعة، ويوؤيد  َحَو�ِريًّا َوَحَو�ِرىَّ �لزُّ
�أي �صخ�ض  �أن يكلف  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان ميكن  �أن  �لرتبوي  �ملق�صد 
وهو �لعارف باأ�صحابه، لكنه �آثر �أن يربز �ل�صفات �لتي جتعل �لنا�ض يرون ما يحظى 
به بع�ض �ل�صحابة من �لعتبار لدى ر�صول �هلل �صلى هلل عليه و�صلم، ولذلك �أثنى 
عليه باأنه حو�ري وهي �أعز �صفة، ويف هذ� وجه تربوي و��صح على طلب �لتميز 

تاريخ �لإ�صالم، �لإمام �لذهبي 297/1.  -1
�مل�صدر �ل�صابق 66/3.  -2

�لو�يف بالوفيات، �ل�صفدي 153/9.  -3
ح2846  �لطليعة  ف�صل  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  حجر،  لبن  �لباري  فتح  مع  �لبخاري،  �صحيح   -4

ج66-65/6.
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يف مو�قف �لت�صحية و�جلهاد »�لع�صكرية«.
َقاَل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  َر�ُصوَل �هللَّ �أَنَّ  �َصْعٍد ر�صي �هلل عنه  ْبِن  �َصْهِل  وَعْن 
�لنَّا�ُض  َفَباَت  َقاَل:  يََدْيِه«)5(.  َعَلى   ُ �هللَّ يَْفَتُح  َرُجاًل  َغًد�  �يََة  �لرَّ »لأُْعِطنَيَّ  يوم خيرب: 
ِ �صلى �هلل  َبَح �لنَّا�ُض َغَدْو� َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ �أَ�صْ ا  َفَلمَّ يُْعَطاَها،  ُهْم  �أَيُّ لَْيَلَتُهْم  يَُدوُكوَن 
ُهْم يَْرُجو �أَْن يُْعَطاَها، َفَقاَل �أَْيَن َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب؟ َفَقالُو�: يَ�ْصَتِكى  عليه و�صلم ُكلُّ
َق يِف َعْيَنْيِه، َوَدَعا  ا َجاَء بَ�صَ ِ. َقاَل: َفاأَْر�ِصُلو� �إِلَْيِه َفاأْتُويِن ِبِه، َفَلمَّ َعْيَنْيِه يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ِ �أَُقاِتُلُهْم  : يَا َر�ُصوَل �هللَّ �يََة. َفَقاَل َعِليٌّ �أَ َحتَّى َكاأَْن َلْ يَُكْن ِبِه َوَجٌع، َفاأَْعَطاُه �لرَّ لَُه َفرَبَ
�إِىَل  ِب�َصاَحِتِهْم، ثُمَّ �ْدُعُهْم  تَْنِزَل  �ْنُفْذ َعَلى ِر�ْصِلَك َحتَّى  َفَقاَل:  ِمْثَلَنا،  َحتَّى يَُكونُو� 
ُ ِبَك َرُجاًل  ِ لأَْن يَْهِدَى �هللَّ ِ ِفيِه، َفَو�هللَّ ُهْم ِبَا يَِجُب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ �هللَّ �لإِ�ْصاَلِم، َو�أَْخرِبْ

َو�ِحًد� َخرْيٌ لََك ِمْن �أَْن يَُكوَن لََك ُحْمُر �لنََّعِم«)6(. 
فمما ل �صك فيه �أن �ل�صحابة كلهم يحبون �هلل ور�صوله لكن لي�صو� على قدر 
يق�صد  �لو�قعة خطاب خا�ض  �لتميز، ويف هذه  ي�صنع  �لذي  و�حد و�لفرق هو 
به �لتميز ويف بع�ض �لطرق �أنه قال يف حقه لي�ض فر�ر�، وهذه �صفة �أخرى، ففي 
�ملعجم �لكبري �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم �أعطى �لر�ية �أبا بكر �ل�صديق فبعثه 
»َلأُْعِطنَيَّ  �إىل بع�ض ح�صون خيرب فقاتل ثم رجع ول يكن فتح وقد جهد فقال: 
�ٍر« َفَدَعا َعِليَّ  َوَر�ُصولَُه، يَْفَتُح �هللُ َعَلى يََدْيِه، لَْي�َض ِبَفرَّ �يََة َغًد� َرُجاًل يُِحبُّ �هللَ  �لرَّ

َي �هللُ َعْنُه...«)7(. �ْبَن �أَِبي َطاِلٍب َر�صِ
َر�َن �إِىَل �لنَِّبيِّ  و�أخرج �لبخاري َعْن ُحَذْيَفَة ر�صي �هلل عنه َقاَل: »َجاَء �أَْهُل جَنْ
َ َوَر�ُصولَُه  ُ َوَر�ُصولُُه �أَْو َقاَل يُِحبُّ �هللَّ ُه �هللَّ �يََة َغًد� َرُجاًل يُِحبُّ �يََة �أَْو لَيَاأُْخَذنَّ �لرَّ ويف رو�ية �أخرى: "لأُْعِطنَيَّ �لرَّ  -5

ُ َعَلْيِه.."، �مل�صدر �ل�صابق. يَْفَتُح �هللَّ
�صحيح �لبخاري مع �صرح فتح �لباري لبن حجر �لع�صقالين، كتاب ف�صائل �أ�صحاب �لنبي �صلى �هلل   -6
عليه و�صلم، باب مناقب علي بن �أبي طالب �لقر�صي �لها�صمي ر�صي �هلل عنه... ح3701 ج7/�ض 87. 
و�صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل علي ر�صي �هلل عنه ح2406 

ج15/�ض186
�ملعجم �لكبري، �لطرب�ين35/7.  -7



198

�صلى �هلل عليه و�صلم َفَقالُو�: »�ْبَعْث لََنا َرُجاًل �أَِميًنا َفَقاَل: لأَْبَعثَنَّ �إِلَْيُكْم َرُجاًل �أَِميًنا 
�ِح«)1(. َحقَّ �أَِمنٍي، َفا�ْصَت�ْصَرَف لَُه �لنَّا�ُض َفَبَعَث �أَبَا ُعَبْيَدَة ْبَن �جْلَرَّ

لكن  �ملطلوب  عن  ما  �صيئا  �أبعد  تظهر  كانت  و�إن  قبلها  و�لتي  �لو�قعة  فهذه 
�صلى  �لنبي  �أن  خا�صة  لها،  �لنا�ض  ��صت�صر�ف  من  فيهما  ماجاء  هو  يقربهما  �لذي 
�هلل عليه و�صلم عرب بقوله يف �لثانية حق �أمني، ومما ل يخفى �أن �لأمانة ي�صرتك فيها 
�ل�صحابة و�لتفاوت �إنا يف �لقدر �لز�ئد وكل هذه �لوقائع ي�صتفاد منها �لتحري�ض 

على �لتميز يف هذه �خل�صال. 

ثالثا: وقائع من باب �لتو�سم �أثار فيها ما يدعو �إىل �لتز�م ما يحقق �لتميز.
�لإتقان  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ترغيب  يف  كثرية  �أحاديث  وردت 
و�إح�صان �لفعل وهي خطاب عام، ول�صنا �لآن ب�صدد هذ�، ولذلك فالرتكيز يكون 
حول وقائع خا�صة، َفِهم �ملخاَطب فيها �أن �ملطلوب منه قدر� ز�ئد� على �لو�جب 
وما يكون م�صرتكا. ومنها �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم دعا لبن عبا�ض باأن يفقهه 
يف �لدين ويعلمه �لتاأويل، فكان ذلك لنبوغ فيه وخ�صائ�ض قل ما توجد يف مثله، 
بلوغ  و�صلم يف  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  من  تو�صم  �لدعاء  هذ�  �أن  عبا�ض  �بن  ففهم 
�لغاية من علم �لدين وفهم �لقر�آن، فاجتهد يف �لطلب �جتهاد� ل يلحقه به غريه 
ففي �لإ�صابة: »ملا مات زيد بن ثابت قال �أبو هريرة مات حرب هذه �لأمة ولعل �هلل 
 َ �أن يجعل يف �بن عبا�ض خلفا«)2(. وعن �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنه قال: »مَلَّا تُُويفِّ
اِر: يَا ُفاَلُن َهُلمَّ َفْلَن�ْصاأَْل  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- ُقْلُت ِلَرُجٍل ِمَن �لأَْن�صَ َر�ُصوُل �هللَّ
َحاَب �لنَِّبىِّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفاإِنَُّهُم �ْليَْوَم َكِثرٌي. َفَقاَل: َو�َعَجباً لََك يَا �ْبَن  �أَ�صْ

�أهل جنر�ن ح4381، ج8/ باب ق�صة  �ملغازي،  �لباري لبن حجر، كتاب  فتح  �لبخاري، مع  �صحيح   -1
�ض118-117.

�لإ�صابة يف تييز �ل�صحابة، �بن حجر 147/4، قال �بن حجر: �أخرجه �بن �صعد ب�صند �صحيح عن يحيى   -2
�بن �صعيد �لأن�صاري، و�ملعجم �لكبري، �لطرب�ين 108/5.
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َحاِب �لنَِّبىِّ -�صلى �هلل عليه  �صْ َعبَّا�ٍض �أَتََرى �لنَّا�َض يَْحَتاُجوَن �إِلَْيَك َوِفى �لنَّا�ِض ِمْن �أَ
َفاإِْن َكاَن لَيَْبُلُغِني �حْلَِديُث َعِن  لَِة  و�صلم- َمْن تََرى؟ َفرَتََك َذِلَك َو�أَْقَبْلُت َعَلى �مْلَ�ْصاأَ
َ�َب  يُح َعَلى َوْجِهي �لرتُّ ُد ِرَد�ِئي َعَلى بَاِبِه َفَت�ْصِفي �لرِّ ُجِل َفاآِتيِه َوُهَو َقاِئٌل َفاأَتََو�صَّ �لرَّ
ِ َما َجاَء ِبَك؟ �أََل �أَْر�َصْلَت �إِىَلَّ َفاآِتيََك؟  َفيَْخُرُج َفرَيَ�يِن َفيَُقوُل: يَا �ْبَن َعمِّ َر�ُصوِل �هللَّ
ُجُل َحتَّى َر�آيِن َوَقِد  َفاأَُقوُل : َل �أَنَا �أََحقُّ �أَْن �آِتيََك َفاأَ�ْصاأَلُُه َعِن �حْلَِديِث. َقاَل : َفَبِقَي �لرَّ

�ْجَتَمَع �لنَّا�ُض َعَليَّ َفَقاَل: َكاَن َهَذ� �ْلَفَتى �أَْعَقَل ِمنِّي«)1(. 

و�أر�صد �بن عمر ر�صي �هلل عنهما �إىل قيام �لليل طلبا للتميز يف �لتعبد ولذلك 
بن عمر  �هلل  عبد  لي�ض يف غريه، عن  ما  �لعبادة  و�ل�صدة يف  �لورع  من  فيه  كان 
�إَِذ�  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ُجُل ِفى َحيَاِة َر�ُصوِل �هللَّ ر�صي �هلل عنهما قال: »َكاَن �لرَّ
َها  يَا �أَُق�صُّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَتَمنَّْيُت �أَْن �أََرى ُروؤْ َها َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ يَا َق�صَّ َر�أَى ُروؤْ
َعَلى �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َقاَل َوُكْنُت ُغاَلًما �َصابًّا َعَزبًا َوُكْنُت �أَنَاُم ِفى �مْلَ�ْصِجِد 
�أََخَذ�ِنى  َمَلَكنْيِ  َكاأَنَّ  َفَر�أَْيُت ِفى �لنَّْوِم  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ
َفَذَهَبا ِبى �إِىَل �لنَّاِر َفاإَِذ� ِهَى َمْطِويٌَّة َكَطىِّ �ْلِبْئِر َو�إَِذ� لََها َقْرنَاِن َكَقْرنَِى �ْلِبْئِر َو�إَِذ� ِفيَها 
ِ ِمَن  ِ ِمَن �لنَّاِر �أَُعوُذ ِباهللَّ ِ ِمَن �لنَّاِر �أَُعوُذ ِباهللَّ ُعوُذ ِباهللَّ نَا�ٌض َقْد َعَرْفُتُهْم َفَجَعْلُت �أَُقوُل �أَ
ُة  ْتَها َحْف�صَ َة َفَق�صَّ ُتَها َعَلى َحْف�صَ �صْ �لنَّاِر َقاَل َفَلِقيَُهَما َمَلٌك َفَقاَل ىِل َلْ تَُرْع)2( َفَق�صَ
ُجُل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِنْعَم �لرَّ َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ
ِمَن  يََناُم  َل  َذِلَك  بَْعَد   ِ �هللَّ َعْبُد  َفَكاَن  �َصاِلٌ  َقاَل  ْيِل  �للَّ ِمَن  لِّى  يُ�صَ َكاَن  لَْو   ِ �هللَّ َعْبُد 
�إِلَّ َقِلياًل«)3(، ووجه �حلجة منه �أن هذ� �خلطاب �خلا�ض �أريد منه �لتميز يف  ْيِل  �للَّ
�لتعبد، قال �بن حجر: »فمقت�صاه �أن من كان ي�صلي من �لليل يو�صف بكونه نعم 
�صنن �لد�رمي 464/1 بباب �لرحلة يف طلب �لعلم، و�حتمال �لعناء فيه ح590، قال حمققه: �إ�صناده   -1

�صحيح، �ملعجم �لكبري، �لطرب�ين 244/10
فقال له �ملَلُك ل تَُرع: �أي ل َفَزع ول َخوف، �لنهاية يف غريب �لأثر، �لإمام جمد �لدين بن �لأثري ج2/  -2

�ض277.
ِ ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما ح6525. اِئِل َعْبِد �هللَّ �صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ِمْن َف�صَ  -3
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�لرجل«)1(، �إ�صافة �إىل �أن �مللك و�صفه بال�صالح، لأننا ل نر هذ� �خلطاب �خلا�ض 
لغريه، ومع �أن هذه �لعبادة مرغب فيها يف خطاب عام، فلم يكن حمافظا عليها 
�إل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�جللة من �ل�صحابة، وهم �أعيان �جليل �لفريد، ول 

يالم �إل من تركها رغبة عنها.)2(
فهمه  وكذلك  للتميز  �إثارة  هو  �خلا�ض  �خلطاب  �أن  تبينان  و�قعتان  فهما 

�ملخاطب.
ر�بعًا: وقائع �أ�سرف فيها على �إعد�د متميزين. 

�إعد�د متميزين يف جمالت عدة؛  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على  �أ�صرف 
و�لأ�صلوب هو �لتعليم و�لتطبيق و�لتدريب على �ل�صتمر�ر و�ل�صرب.

ففي �لتعليم، �أخرج م�صلم يف �صحيحه عن �لأعرج قال: »�َصِمْعُت �أَبَا ُهَرْيَرَة 
عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َعْن  �حْلَِديَث  يُْكرِثُ  ُهَرْيَرَة  �أَبَا  �أَنَّ  تَْزُعُموَن  �إِنَُّكْم  يَُقوُل: 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَْخُدُم  ِم�ْصِكيًنا  َرُجاًل  ُكْنُت  �مْلَْوِعُد   ُ َو�هللَّ و�صلم، 
اُر  �لأَْن�صَ َوَكانَِت  ِبالأَ�ْصَو�ِق،  ْفُق  �ل�صَّ يَ�ْصَغُلُهُم  �مْلَُهاِجُروَن  َوَكاَن  بَْطِني،  ِمْلِء  َعَلى 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َمْن يَْب�ُصُط  يَ�ْصَغُلُهُم �ْلِقيَاُم َعَلى �أَْمَو�ِلِهْم، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
 ، َمْمُتُه �إِيَلَّ ى َحِديثَُه ثُمَّ �صَ ثَْوبَُه َفَلْن يَْن�َصى �َصْيًئا �َصِمَعُه ِمنِّي«، َفَب�َصْطُت ثَْوِبي َحتَّى َق�صَ

َفَما نَ�ِصيُت �َصْيًئا �َصِمْعُتُه ِمْنُه«)3(.
�أَ�ْصَمُع  �إِينِّ   ،ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  ُقْلُت:  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  �أَِبي  عْن  �لبخاري َ رو�ية  ويف 
ِمْنَك َحِديًثا َكِثرًي� �أَْن�َصاُه؟ َقاَل: »�ْب�ُصْط ِرَد�َءَك« َفَب�َصْطُتُه، َقاَل: َفَغَرَف ِبيََدْيِه، ثُمَّ َقاَل: 

فتح �لباري، �بن حجر 6/3.  -1
�مل�صدر �ل�صابق.   -2

�صحيح م�صلم، مع �صرح �لنووي كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل �أبي هريرة ح2492 ج16/  -3
�لعلم،  حفظ  باب  �لعلم  كتاب  حجر  لبن  �لباري  فتح  مع  �لبخاري  �صحيح  وبنحوه  �ض277-276، 

ح119 ج1/�ض286. 
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َمْمُتُه، َفَما نَ�ِصيُت �َصْيًئا بَْعَدُه«)1(. ُه« َف�صَ مَّ »�صُ
�أنه كان  �أبا هريرة ل ي�صلك �لأ�صباب �لعادية؛ فقد بني  �أن  ولي�ض معنى هذ� 
�ل�صاهد هنا هو �خلطاب �خلا�ض لأبي  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، وحمل  يالزم 
هريرة دون غريه ملا وجد فيه من �حلر�ض و�لأهلية وقد بقي حتت عني �لنبي �صلى 
يَُقولُوَن  �لنَّا�َض  »�إِنَّ  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  �أَبي  َعْن  �لبخاري  �أخرج  فقد  و�صلم؛  عليه  �هلل 

ڻ ڻ  چ  يَْتُلو:  ثُمَّ  َحِديًثا،  ْثُت  َما َحدَّ  ِ ِكَتاِب �هللَّ �آيََتاِن يِف  َولَْوَل  ُهَرْيَرَة،  �أَبُو  �أَْكرَثَ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉچ)2(،  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
اِر  ْخَو�نََنا ِمَن �لأَْن�صَ ْفُق ِبالأَ�ْصَو�ِق، ِو�إِنَّ �إِ �إِنَّ �إِْخَو�نََنا ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َكاَن يَ�ْصَغُلُهُم �ل�صَّ
ِ �صلى �هلل عليه  بَا ُهَرْيَرَة َكاَن يَْلَزُم َر�ُصوَل �هللَّ َكاَن يَ�ْصَغُلُهُم �ْلَعَمُل ِفى �أَْمَو�ِلِهْم، َو�إِنَّ �أَ

ُروَن َويَْحَفُظ َما َل يَْحَفُظوَن«)3(. ُر َما َل يَْح�صُ َبِع بَْطِنِه، َويَْح�صُ و�صلم ِب�صِ
»�أَنَّ  ُهَرْيَرَة:  �أَِبي  َعْن  للنف�ض،  �لنتقام  وترك  �لأذى  على  �ل�صرب  خلق  ويف 
�لنَِّبيُّ �صلى �هلل  َفَجَعَل  َجاِل�ٌض،  َو�لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  بَْكٍر،  �أَبَا  �َصَتَم  َرُجاَل 
َب �لنَِّبيُّ �صلى �هلل  ا �أَْكرَثَ َردَّ َعَلْيِه بَْع�َض َقْوِلِه، َفَغ�صِ ُم، َفَلمَّ عليه و�صلم يَْعَجُب َويََتَب�صَّ
ْنَت َجاِل�ٌض،  ِ َكاَن يَ�ْصُتُمِني َو�أَ عليه و�صلم، َوَقاَم َفَلِحَقُه �أَبُو بَْكٍر َفَقاَل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ْبَت َوُقْمَت، َقاَل: »�إِنَُّه َكاَن َمَعَك َمَلٌك يَُردُّ َعْنَك،  ا َرَدْدُت َعَلْيِه بَْع�َض َقْوِلِه َغ�صِ َفَلمَّ
ْيَطاِن، ثُمَّ َقاَل: يَا  ْيَطاُن، َفَلْم �أَُكْن لأَْقُعَد َمَع �ل�صَّ ا َرَدْدَت َعَلْيِه بَْع�َض َقْوِلِه َوَقَع �ل�صَّ َفَلمَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ �إِلَّ �أََعزَّ  ى َعْنَها هلِلَّ ، َما ِمْن َعْبٍد ُظِلَم ِبَْظِلَمٍة َفيُْغ�صِ ُهنَّ َحقٌّ �أَبَا بَْكٍر ثاََلٌث ُكلُّ
ُ ِبَها َكرْثًَة، َوَما َفَتَح  َلًة �إِلَّ َز�َدُه �هللَّ َرُه، َوَما َفَتَح َرُجٌل بَاَب َعِطيٍَّة يُِريُد ِبَها �صِ ُ ِبَها نَ�صْ �هللَّ

�صحيح �لبخاري، مع فتح �لباري لبن حجر، كتاب �لعلم، باب حفظ �لعلم ح119 ج285/1 ج1/  -1
�ض285.

�صورة �لبقرة �آية 159و 160 وقد �أكملت �لآية و�إن كانت يف �ل�صحيح م�صار �إىل �آخرها فقط.  -2
�صحيح �لبخاري مع فتح �لباري لبن حجر، كتاب �لعلم، باب حفظ �لعلم ح118 ج1/�ض285.  -3
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ًة«)1(. ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَها ِقلَّ ًة �إِلَّ َز�َدُه �هللَّ لٍَة يُِريُد ِبَها َكرْثَ َرُجٌل بَاَب َم�ْصاأَ
وجه �لدللة من هذ� �حلديث �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم خاطب �أبا بكر 
�لر�صول  له  فاأو�صح  �أول  �صرب  لأنه  �خللق  هذ�  يف  �لتميز  خطاب  عنه  �هلل  ر�صي 
�صلى �هلل عليه و�صلم �أن �لغاية بالنهاية، و�لذي يقوي �لحتجاج هنا بالو�قعة على 
�ملطلوب هو �أنه يجوز لالإن�صان �أن ينت�صر بغري بغي وهنا �إنا رد بع�ض �لقول ومع 
وبيان  �لتعليم،  �ملوقف  هذ�  ففي  �لتميز،  غاية  بلوغ  �حلكيم  �ملربي  منه  �أر�د  ذلك 
ن�ض  لهذ�  بكر  �أبي  و�أهلية  �لتطبيق،  وتقومي  �لتدريب  يف  و�ملتابعة  �حلكمة،  وجه 
عليها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ ففي �مل�صند عن �أن�ض بن مالك ر�صي �هلل عنه: 
ُهْم  �َصدُّ ِتي �أَبُو بَْكٍر، َو�أَ ِباأُمَّ ِتي  قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أَْرَحُم �أُمَّ
ُهْم  اُهْم َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب، َو�أَْقَروؤُ َدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن َو�أَْق�صَ ِ ُعَمُر َو�أَ�صْ يِف ِديِن �هللَّ
ُهْم َزْيُد  َر�ِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َو�أَْفَر�صُ ِ �أُبَيُّ ْبُن َكْعٍب، َو�أَْعَلُمُهْم ِباحْلَاَلِل َو�حْلَ ِلِكَتاِب �هللَّ
�ِح«)2(. فهو  ِة �أَبُو ُعَبْيَدَة ْبُن �جْلَرَّ ٍة �أَِميًنا، َو�أَِمنُي َهِذِه �لأُمَّ �ْبُن ثَاِبٍت، �أََل َو�إِنَّ ِلُكلِّ �أُمَّ

يعده �إعد�د� خا�صا.
ولقن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �بن عبا�ض مبادئ ت�صبط تيزه؛ »يَا ُغاَلُم �إِينِّ 

َ يَْحَفْظَك...«)3(. �أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت �ْحَفِظ �هللَّ
يف  حبان  �بن  �أخرج  فقد  �أباذر؛  �أعد  ذلك  على  و�ل�صرب  باحلق  �جلهر  ويف 
�صحيحه عن �أبي ذر ر�صي �هلل عنه قال: قال يل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم: 
َدَق َو�أَْوَفى ِمْن �أبي ذر، �صبيه  َر�ُء َعَلى ِذي لَْهَجٍة �أَ�صْ �ُء َوَل تُِظلُّ �خْلَ�صْ »َما تُِقلُّ �ْلَغرْبَ

�لزو�ئد،  جممع  لغريه،  ح�صن  معه:  ومن  �لأرنوؤوط  �ل�صيخ  قال   ،390/15 حنبل  بن  �أحمد  �مل�صند،   -1
�لهيثمي 190/8وقال �لهيثمي: رجاله رجال �ل�صحيح. �إحتاف �خلرية �ملهرة، للبو�صريي 478/5، وقال 

د وحممد بن يحيى بن �أبي عمر، ورو�ته ثقات. �لبو�صريي: رو�ه ُم�َصدَّ
�صنن �بن ماجه، �ملقدمة ح 159)و�للفظ له(، �مل�صند، �أحمد بن حنبل 252/20، وقال �لأرنوؤوط ومن   -2

معه: �إ�صناده �صحيح على �صرط �ل�صيخني.
�صنن �لرتمذي، كتاب �صفة �لقيامة، باب ح2706.   -3
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َفَقاَم عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل  َقاَل  اَلُم -  نَِبيَِّنا َوَعَلْيِه �ل�صَّ َمْرمَيَ« َعَلى  عي�صى بن 
ِ �أََفَنْعِرُف َذِلَك له؟ قال: »نعم، فاعرفو� له«)1(. تعاىل َعْنُه َفَقاَل: يَا نَِبيَّ �هللَّ

�أم  عائ�صة  عن  م�صلم  �أخرج  للتميز؛  �إعد�د�  �أعدهن  بعدما  ن�صاءه  وخاطب 
اًقا ِبي �أَْطَولُُكنَّ  �ملوؤمنني قالت: »قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أَ�ْصَرُعُكنَّ حَلَ
لأَنََّها  َزْيَنُب  يًَد�  �أَْطَولََنا  َفَكانَْت  َقالَْت:  يًَد�،  �أَْطَوُل  �أَيَُّتُهنَّ  يََتَطاَوْلَن  َفُكنَّ  َقالَْت  يًَد�، 
ُق«)2(. و�إعد�ده لهن بد�أ باآية �لتخيري ثم فر�ض لهن قوت  دَّ َكانَْت تَْعَمُل ِبيَِدَها َوتَ�صَ
�صنة لكل و�حدة منهن، وتخ�صي�ض بيت تتحمل م�صوؤوليته وحدها درء� لالتكال، 

وبهذ� ظهر �لتميز لزينب ر�صي �هلل عنها. 
�ملطلب �لثاين: خ�سائ�س مق�سد �لتميز يف �خلطاب �لنبوي �خلا�س.

�لتميز يف خطاب  �إجمال خ�صائ�ض مق�صد  �ل�صابقة ميكن  �لوقائع  من خالل 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، فيما يلي:

�لعمل ب�صنة �ل�صطفاء �لربانية �لتي وقعت على �لر�صل وغريهم حلمل �لأمانة - 1
وتويل �لوليات)3(، ويتجلى ذلك �أكرث يف ق�صة �لزبري، وكذ� يف غريها عامة 

كبعث م�صعب بن عمري.
�لهتمام بالتميز يف �جلانب �لإمياين حت�صيال، و�عتبار�، كما يف حال �أبي بكر - 2

وعبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهم. 

َم َعْن مناقب �ل�صحابة ر�صي �هلل  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صحيح �بن حبان، ترتيب �بن بلبان، ِكَتاُب �إِْخَباِرِه �صَ  -1
َي �هلل تعاىل َعْنُه ج16/�ض84، وقال �لأرنوؤوط:  ِبي َذرٍّ َر�صِ ْدِق َو�ْلَوَفاِء ِلأَ عنهم �أجمعني، ِذْكُر �إِْثَباِت �ل�صِّ
ح�صن لغريه. قال �أبو حامت: ي�صبه �أن يكون هذ� خطابا خرج على ح�صب �حلال يف �صيء بعينه، �إذ حمال 
�أن يكون هذ� �خلطاب على عمومه وحتت �خل�صر�ء �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم و�ل�صديق و�لفاروق 

ر�صي �هلل عنهما.
�أم �ملوؤمنني ر�صي �هلل  �صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل زينب   -2

عنهاح2452 ج15/�ض241.
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد، �بن قيم �جلزية 44/1 وما بعدها.  -3
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يعلن عن - 3 للمتميز لكي  �ملبادرة  �أحيانا يرتك  �ملخاطب، ولذلك  مر�عاة حال 
نف�صه كحال �لزبري، و�أحيانا يخ�صه باخلطاب بالتكليف عندما يرى ما يقت�صيه 

مكافاأة له و�عتماد� عليه وح�صا لالآخرين ليقتدو� به.
�لتميز، - 4 غاية  لبلوغ  يحتاجونه  ما  �لأ�صحاب ومتابعة  باأحو�ل  �لدقيقة  �ملعرفة 

كما وقع مع �أبي بكر وعمر ر�صي �هلل عنهما عندما و�صح لهما �أن �خلا�صة يف 
حملة هذه �لر�صالة يجب �أن يقطعو� حياة �لرتفه و�ل�صتكثار من �لدنيا جمعا 
وتنعما، �أما ك�صبا ثم �إنفاقا يف وجوه �خلري �أو على �لنف�ض دون ترفه فال �صري 
فاإن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �ختار �أن يكون عبد�ً ر�صول)1(، و�لأمر نف�صه 

وقع مع ن�صائه يف ق�صة �لتخيري)2(.
تخ�صي�ض ذوي �ل�صتعد�د �خلا�ض بالعناية يف �جلو�نب �ملرغوبة لديهم كحال - 5

�بن عبا�ض، وحال �أبي هريرة.
جمرد - 6 على  �لتكال  كعدم  �ملطلوب  حت�صيل  يف  �لعادية  بالأ�صباب  �لعناية 

�لدعاء بالن�صبة لبن عبا�ض و�أبي هريرة، ف�صنيعهم يقدم �لنموذج �لأمثل يف 
�ملو�صوع.

تهيئة فر�ض �لتميز �ملو�صوعية و�لذ�تية، كما هو حال ن�صائه.- 7
مر�قبة �ل�صلوك لتقومي �لتطبيق وتطوير �خلربة. - 8
رغم رغبة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف تيز جميع �لأ�صحاب �إىل �لغاية يف - 9

كل جمال، لكن �لأدلة توؤكد �أنه ل يح�صل ذلك، بل �لأدلة �ل�صابقة تفيد �أهمية 
تنوع �صروب �لتميز �ملفيدة للتكامل وجعل ذلك مدحا لهم، فقد عني قر�ء 

�لقر�آن �ملعتمدين وعدهم عد�. 
منار �لقاري �صرح خمت�صر �صحيح �لبخاري 145/5 قال حمزة قا�صم: »بل كان يف �إمكانه -�لنبي- �أن   -1

ينال ما ي�صاء، ويح�صل على ما يريد ولكنه �آثر �أن يكون عبد�ً ر�صوًل«.
�له  تردن  كننت  "و�إن  تعاىل:  قوله  باب  �لتف�صري،  كتاب  حجر،  لبن  �لباري  فتح  مع  �لبخاري  �صحيح   -2

ور�صوله...، ح4786 ج8/�ض668-667.
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�لنبوي  �خلطاب  من  »�لتميز«  مق�سد  فهم  �أهمية  �لثالث:  �ملبحث 
�لرتبوي �خلا�س.

�لنبوي كان لبد من حتليل هذ�  �لتميز يف �خلطاب  �أهمية فهم مق�صد  لبيان 
قر�ر�ت يف  �صتى، ويتخذ  مو�قف  �أنه خطاب خرج يف  و�لنتيجة هي  �خلطاب؛ 
�أوجه �لقر�ر�ت يف �لوليات، وقد  تولية �ملهام لفتة، فيتنوع �ملطلوب، وتتعدد 
ظهر ذلك للبع�ض كاملتعار�ض �ملتز�حم، �أو �ملطلوب �لذي ل ي�صتطاع؛ �أو �لتقدمي 
�لناجت عن حمبة خا�صة ل�صيما يف �لوليات، ول يقع �لنف�صال عن هذه �لأمور �إل 
�إذ� ف�صر �لهدي �لنبوي يف ذلك بقانون �ل�صطفاء، وحمل �خلطاب على �ختالف 
�أهمية  �لر�هنة، وتزد�د  �أحو�ل �ملخاطبني، وميولهم وقدر�تهم وحاجات �ملجتمع 
هذ� �لتف�صري �إذ� �أدركنا حاجة قانون �ل�صطفاء -�لذي �صياأتي تعريفه- �إىل وجود 
�إذ لو ل تكن هذه �لفئة �لتي حتمل عنا�صر �لتميز  فئة متميزة يقع �لختيار منها، 
لوقع �ل�صطر�ر �إىل �صخ�ض كيفما كان حاله، ولو ل يق�صد �لتميز بعنى ماز�د 
على �لو�جب لكان لالقت�صار على ذكر بع�ض �لأعمال �لتي خوطب بها بع�صهم 

معنى ترك غريه ولو كان و�جبا؛ وبيان هذه �لأمور فيما يلي:
باب  من  �إما  كلها،  �خلري  �أبو�ب  �إتيان  ب�سعوبة  �ل�سحابة  بع�س  �سعور  �أول: 

�فرت��س تز�حمها، �أو من باب �لعجز عنها.
فقد �صاأل بع�صهم عن طريق �لعمل بهذه �لكرثة من وجوه �خلري �صعور� منهم 
بكونها �أكرث من �حليز �لزمني ومن �لو�صع ومن �لرغبة؛ ول يدركو� �أن �لأمر يتعلق 
ِ ْبِن بُ�ْصٍر َقاَل: »�أَتَى �لنَِّبىَّ  بالإح�صان و�لتميز تبعا للحال و�حلاجة �لآنية، َعْن َعْبِد �هللَّ
ُد؟ َقاَل �لنَِّبىُّ  مَّ َجاِل يَا حُمَ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَْعَر�ِبيَّاِن َفَقاَل �أََحُدُهَما: َمْن َخرْيُ �لرِّ
�َصَر�ِئَع  »�إِنَّ  �لآَخُر:  َوَقاَل  َعَمُلُه«.  َوَح�ُصَن  ُعُمُرُه  َطاَل  »َمْن  عليه و�صلم:  �هلل  �صلى 
ُك ِبِه َجاِمٌع«. َقاَل: »َل يََز�ُل ِل�َصانَُك َرْطًبا ِمْن  �لإِ�ْصاَلِم َقْد َكرُثَْت َعَلْيَنا، َفَباٌب نََتَم�صَّ
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«)1(، فدلهم على مالك �لأمر وهو �لت�صبث ب�صيء م�صتطاع، مع  ِ َعزَّ َوَجلَّ ِذْكِر �هللَّ
�ل�صتمر�ر عليه و�إتقانه. 

و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبىَّ  �أَتَى  َرُجاًل  »�إِنَّ  يَُقوُل:  اِمِت  �ل�صَّ ْبَن  ُعَباَدَة  وعن 
ِديٌق ِبِه، َوِجَهاٌد يِف �َصِبيِلِه.  ِ، َوتَ�صْ ُل؟ َقاَل: �لإِميَاُن ِباهللَّ ِ �أَُي �ْلَعَمِل �أَْف�صَ َفَقاَل: يَا نَِبىَّ �هللَّ
رْبُ. َقاَل: �أُِريُد �أَْهَوَن  َماَحُة َو�ل�صَّ ِ. َقاَل: �ل�صَّ َقاَل: �أُِريُد �أَْهَوَن ِمْن َذِلَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ى لََك ِبِه«)2(. َ تََباَرَك َوتََعاىَل يِف �َصْىٍء َق�صَ ِ. َقاَل: َل تَتَِّهِم �هللَّ ِمْن َذِلَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ
 ،ِ ُل؟ َقاَل: �لإِميَاُن ِباهللَّ ِ �أَيُّ �لأَْعَماِل �أَْف�صَ و َعْن �أَِبي َذرٍّ َقاَل: ُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َها  ْهِلَها، َو�أَْكرَثُ ُل؟ َقاَل: �أَْنَف�ُصَها ِعْنَد �أَ َقاِب �أَْف�صَ َهاُد يِف �َصِبيِلِه. َقاَل ُقْلُت: �أَيُّ �لرِّ َو�جْلِ
يَا  ُقْلُت:  َقاَل  ْخَرَق.  لأَ َنُع  تَ�صْ �أَْو  اِنًعا  �صَ تُِعنُي  َقاَل:  �أَْفَعْل.  َلْ  َفاإِْن  ُقْلُت:  َقاَل  ثََمًنا. 
َك َعِن �لنَّا�ِض، َفاإِنََّها  ُعْفُت َعْن بَْع�ِض �ْلَعَمِل؟ َقاَل: تَُكفُّ �َصرَّ ِ �أََر�أَْيَت �إِْن �صَ َر�ُصوَل �هللَّ

َدَقٌة ِمْنَك َعَلى نَْف�ِصَك«)3(. �صَ
ولقد حقق �بن �لقيم هذ� �ملقام �أف�صل حتقيق عندما تكلم عن �أ�صناف �لنا�ض 
روحه  حلظوظ  �ملوؤثر  �ل�صنف  ذكر  حيث  وتنوعها،  �خلري  �أبو�ب  �إىل  �لنظر  يف 
وقلبه، و�ل�صنف �ملوؤثر لر�حة باله، و�ل�صنف �ملوؤثر للعمل �ملتعدي و�إن ل يجتهد 
يف �لقا�صر، و�ل�صنف �لذي و�صع كل �صيء يف ن�صابه وهم �لدرجة �لرفيعة؛ قال 
�بن �لقيم: »فالأف�صل يف كل وقت وحال �إيثار مر�صاة �هلل يف ذلك �لوقت و�حلال 
�لتعبد  �أهل  هم  وهوؤلء  ومقت�صاه...  ووظيفته  �لوقت  ذلك  بو�جب  و�ل�صتغال 

�مل�صند، �لإمام �أحمد 226/29 قال �ملحققون: �ل�صيخ �لأرنوؤوط ومن معه �إ�صناده �صحيح.  -1
�مل�صند، �لإمام �أحمد 390/37 قال �ل�صيخ �لأرنوؤوط ومن معه حديث حمتمل للتح�صني،... من �أجل   -2
�بن لهيعة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال �ل�صحيح. و �إحتاف �خلرية �ملهرة، �لبو�صريي 64/1 
�أحدهما  باإ�صنادين  معجمه  يف  و�لطرب�ين  م�صنده،  يف  حنبل  بن  �أحمد  ورو�ه  قلت:  �لبو�صريي:  وقال 

ح�صن.
�صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي كتاب ��لإميان باب باب بيان كون �لإميان باهلل تعاىل �أف�صل �لأعمال ح84   -3

ج2/�ض434-433.
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�ملطلق«)1(، »قالو� �إن �أف�صل �لعبادة �لعمل على مر�صاة �لرب يف كل وقت با هو 
مقت�صى ذلك �لوقت ووظيفته فاأف�صل �لعباد�ت يف وقت �جلهاد �جلهاد و�إن �آل �إىل 
ترك �لأور�د من �صالة �لليل و�صيام �لنهار بل ومن ترك �إتام �صالة �لفر�ض كما 
يف حالة �لأمن. و�لأف�صل يف وقت ح�صور �ل�صيف مثال �لقيام بحقه و�ل�صتغال به 
عن �لورد �مل�صتحب وكذلك يف �أد�ء حق �لزوجة و�لأهل...«)2(، ثم جعل ينوع 

�ملطلوبات بح�صب �لأحو�ل ويو�زن بينها. 
و�لنتيجة �أن تنوع �ملطلوب يف �خلطاب �لنبوي هو تنويع �لختيار�ت للمكلفني 
ح�صب �أحو�لهم �لزمانية و�ل�صحية و�لنف�صية، و�ملكانية ق�صد حتقيق �لتميز ودرجة 
ما  �ملطلق، وقد ذكر  �لتعبد  �ملرتبة لأهل  يفهم يف جعل هذه  ما  �لإح�صان، وهذ� 
يوؤكد هذه �لنتيجة قال رحمه �هلل: »فهذ� د�أبه يف �ل�صري حتى ينتهي �صريه فاإن ر�أيت 
�لعلماء ر�أيته معهم و�إن ر�أيت �لعباد ر�أيته معهم و�إن ر�أيت �ملجاهدين ر�أيته معهم 
و�إن ر�أيت �لذ�كرين ر�أيته معهم و�إن ر�أيت �ملت�صدقني �ملح�صنني ر�أيته معهم و�إن 
ر�أيت �أرباب �جلمعية وعكوف �لقلب على �هلل ر�أيته معهم فهذ� هو �لعبد �ملطلق 
�لذي ل تلكه �لر�صوم ول تقيده �لقيود ول يكن عمله على مر�د نف�صه وما فيه 

لذتها ور�حتها«)3(، ول تكون هذه �ل�صفات �إل للمتميزين.
�أن تقديـمه يف �لوليات ملحبة خا�سة بينما هو لتميز  ثانيا: �عتقاد بع�سهم 

خا�س.
لقد وقع هذ� �لأمر لعمرو بن �لعا�ض ر�صي �هلل عنه عندما ل يدرك مق�صد 
�لتميز و�ملعرفة بخطط �حلرب و�لدهاء فيها �لذي حمل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
�أَنَّ  ُعْثَماَن  �أَِبي  فَعْن  �لأولني،  �ل�صابقني  بكر وعمر وجلة من  �أبي  تاأمريه على  على 

مد�رج �ل�صالكني، �بن �لقيم 89/1.  -1
�مل�صدر �ل�صابق 88/1.  -2
�مل�صدر �ل�صابق 90/1.  -3
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اَل�ِصِل،  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم بََعَث َعْمَرو ْبَن �ْلَعا�ِض َعَلى َجْي�ِض َذ�ِت �ل�صَّ َر�ُصوَل �هللَّ
َقاَل:  َجاِل؟  �لرِّ ِمَن  ُقْلُت:  َعاِئ�َصُة.  َقاَل:  �إِلَْيَك؟  �أََحبُّ  �لنَّا�ِض  �أَىُّ  َفُقْلُت:  َفاأَتَْيُتُه  َقاَل: 
ِفى  يَْجَعَلِني  �أَْن  اَفَة  خَمَ َف�َصَكتُّ  ِرَجاًل،  َفَعدَّ  ُعَمُر،  َقاَل:  َمْن؟  ُثمَّ  ُقْلُت:  �أَبُوَها. 
�آِخِرِهْم«)1(. ووجه �لدللة منه ما نقله �بن حجر قال: »وقع عند بن �صعد �صبب هذ� 
�ل�صوؤ�ل و�أنه وقع يف نف�ض عمرو ملا �أمره �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم على �جلي�ض 

وفيهم �أبو بكر وعمر �أنه مقدم عنده يف �ملنزلة عليهم ف�صاأله لذلك«)2(.
�لنبوي  �خلطاب  �لتميز يف  مق�صد  ��صتح�صار  �أن عدم  من  قلناه  ما  تبني  �إذ� 
��صتح�صاره  �أهمية  فاإن  و�لر�قية،  �لر�ئقة  �ملعاين  ويفوت  �لفهم،  يف�صد  �خلا�ض 

تتجلى فيما يلي:
�أول: ��ستفادة قاعدة »�ل�سطفاء« كمنهج نبوي لبناء منوذج خمرجات �لر�سالة

مما م�صى يف �ملبحث �لثاين ميكن �جلزم باأن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أعمل 
قانون �ل�صطفاء منهجا وقانونا مطرد� وهو قانون رباين قبل ذلك، وهو �أعظم فائدة 
لعتبار مبد�أ �لتميز يف �لتلقي عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم؛ ومقت�صاه �ختيار 
�ملتميزين يف كل ميد�ن، وليتحقق هذ� �لختيار لبد من �إعد�د �لطو�ئف �ملتميزة 
�لتي حتقق مقا�صده، يقول �بن �لقيم عن قانون �ل�صطفاء �لرباين �لذي منه ��صتمد 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لهدي: »ثم �ختار من قري�ض بني ها�صم، ثم �ختار من 
�أ�صحابه  �ختار  و�صلم، وكذلك  عليه  �هلل  �صلى  �آدم حممد�  ولد  �صيد  ها�صم  بني 
من جملة �لعاملني، و�ختار منهم �ل�صابقني �لأولني، و�ختار منهم �أهل بدر، و�أهل 
بيعة �لر�صو�ن«)3(، وقرر يف مكان �آخر �أن �ل�صطفاء يعود ل�صفات و�أمور م�صتملة 
عليها ذو�ت �لأعيان و�لأماكن و�لأ�صخا�ض �لتي �ختارها �هلل لي�صت لغريها، فلي�ض 

�صحيح �لبخاري كتاب �ملغازي باب غزوة ذ�ت �ل�صال�صل ح4010   -1
فتح �لباري، �بن حجر 94/8.  -2

ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد، �بن �لقيم 44/1.  -3
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كل �أحد �أهال ول �صاحلا لتحمل ر�صالته)1(. وحمل �ل�صاهد من كالم �بن �لقيم هو 
قدر� وخ�صهم  منهم  بدر  �أهل  �ختيار  وقع  لكن  متميزة  فئة  �لأولني  �ل�صابقني  �أن 

بف�صائل. 
فاعتبار قانون �ل�صطفاء، يجعلنا نعدل من كثري من �صيا�صاتنا عامة، وو�صائلنا 
�لرتبوية و�لتعليمية و�لتدريبية، فبذل �جلهد من غري ��صطفاء كل فرد ملا ي�صلح له 
هو من باب �إهد�ر �ملال و�جلهد، كما �أن �لهتمام بجو�نب من �مللكات �لتي هي 
موجودة من باب �لعبث. كما �أن ترك �ل�صطفاء يف �لوليات، هو غ�ض حمرم 
ُ َرِعيًَّة، مَيُوُت يَْوَم مَيُوُت َوُهَو  ِعيِه �هللَّ قال �صلى �هلل عليه و�صلم: »َما ِمْن َعْبٍد يَ�ْصرَتْ
نََّة«)2( ولي�ض هناك غ�ض �أكرث من �أن يويل من هو  ُ َعَلْيِه �جْلَ َم �هللَّ َغا�ضٌّ ِلَرِعيَِّتِه، �إِلَّ َحرَّ
�أدنى، �أو يق�صر يف �إيجاد �لأف�صل، وهو ما �صعى �إليه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

كما مر يف مبحث �ملظاهر. 
�لنا�س  �أحو�ل  باختالف  �لنبوي  �خلطاب  �هتمام  يربز  �ل�سطفاء  قانون  ثانيا: 

وحاجات �ملجتمع �لآنية
�لتوجيه  يف  �ملجتمع  و�أحو�ل  �لنا�ض  باأحو�ل  �لهتمام  �أن  �لعلم  �أهل  يتفق 
و�لرتبية كان مق�صد� للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف خطابه ليحقق �لتميز وي�صوغ 
»�أىُّ  عمرو  بن  �هلل  عبد  حلديث  �صرحه  يف  �لنووي  قال  �لأ�صفياء؛  من  �لنموذج 
اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْ تَْعِرْف«،  َعامَ، َوتَْقَر�أُ �ل�صَّ �لإِ�ْصاَلِم َخرْيٌ؟ َقاَل: تُْطِعُم �لطَّ
ويف  ويده«،  ل�صانه  من  �مل�صلمون  �صلم  من  قال  خري  �مل�صلمني  »�أي  رو�ية  ويف 
ِل�َصاِنِه َويَِدِه«)3(. قال �لعلماء رحمهم  ِمْن  �مْلُ�ْصِلُموَن  َمْن �َصِلَم  رو�ية جابر »�مْلُ�ْصِلُم 
�هلل: »قوله �أي �لإ�صالم خري، معناه �أي خ�صاله و�أموره و�أحو�له، قالو�: و�إنا وقع 

�مل�صدر �ل�صابق 53/1.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب ��ْصِتْحَقاِق �ْلَو�ىِل �ْلَغا�ضِّ ِلَرِعيَِّتِه �لنَّاَر، ح380.  -2

ُل، ح169.  ُموِرِه �أَْف�صَ ِل �لإِ�ْصاَلِم َو�أيِّ �أُ �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب بَيَاِن تََفا�صُ  -3
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�ل�صائل و�حلا�صرين فكان يف  �مل�صلمني لختالف حال  �ختالف �جلو�ب يف خري 
�أحد �ملو�صعني �حلاجة �إىل �إف�صاء �ل�صالم و�إطعام �لطعام �أكرث و�أهم ملا ح�صل من 
�لكف عن  �إىل  �لآخر  �ملو�صع  �أمورهما ونحو ذلك ويف  �إهمالهما و�لت�صاهل يف 

�إيذ�ء �مل�صلمني«)1(.
ومر�عاة �حلال �لآنية لالأمة و�لأ�صخا�ض كثرية ومنها ما �أخرجه �لبخاري عن 
�أبي هريرة ر�صي �هلل عنه »قال جاء رجل �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فقال 
دلني على عمل يعدل �جلهاد قال ل �أجده قال هل ت�صتطيع �إذ� خرج �ملجاهد �أن 

تدخل م�صجدك فتقوم ول تفرت وت�صوم ول تفطر قال ومن ي�صتطيع ذلك.
�لنَِّبيَّ  :»��ْصَتاأَْذْنُت  َقالَِت  عنها  �هلل  ر�صي  �مْلُوؤِْمِننَي  �أُمِّ  َعاِئ�َصَة  َعْن  مقابله  ويف 
«)2(. ويف رو�ية قال: »ِنْعَم  َهاِد َفَقاَل: »ِجَهاُدُكنَّ �حْلَجُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى �جْلِ
«)3(، قال �بن بطال: »هذ� �حلديث يدل على �أن �لن�صاء ل جهاد عليهن  َهاُد �حْلَجُّ �جْلِ
و�جب،... ولي�ض يف قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »جهادكن �حلج« دليل �أنه لي�ض 
لهن �أن يتطوعن باجلهاد، و�إنا فيه �أنه �لأف�صل لهن، و�إنا كان �حلج �أف�صل لهن من 
�جلهاد؛ لأنهن ل�صن من �أهل �لقتال للعدو ول قدرة لهن عليه ول �لقيام به، ولي�ض 

للمر�أة �أف�صل من �ل�صتتار وترك �ملبا�صرة«)4(. 
ووجه �ل�صت�صهاد با ذكر من كالم �بن بطال �أن �ختيار �لرجال للجهاد دون 
�لن�صاء يرجع �إىل �لكفاءة �خللقية -بك�صر �خلاء و�صكون �لالم- فالقوة على �جلهاد 
لدى �لرجال �أكرث. وميكن �أن ت�صبح �حلاجة �إليهن مع �صعف قوتهن عليه يف بع�ض 
�لظروف، قال �بن بطال: »�إنا جعل �جلهاد فى هذ� �حلديث �أف�صل من �حلج؛ لأن 
ذلك كان فى �أول �لإ�صالم وقلته، وكان �جلهاد فر�صا متعينا على كل �أحد، فاأما �إذ 

�صرح �لنووي على م�صلم 369/2.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ِجَهاِد �لنِّ�َصاِء، ح2914.   -2
�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ِجَهاِد �لنِّ�َصاِء، ح2915.  -3

�صرح �صحيح �لبخارى لبن بطال75/5.  -4
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ظهر �لإ�صالم وف�صا، و�صار �جلهاد من فرو�ض �لكفاية على من قام به، فاحلج حينئذ 
�أف�صل؛ �أل ترى قوله لعائ�صة: »�إن �أف�صل جهادكن �حلج« ملا ل يكن من �أهل �لقتال 
و�جلهاد للم�صركني، فاإن حل �لعدو ببلدة و�حتيج �إىل دفعه، وكان له ظهور وقوة 
وخيف منه؛ توجه فر�ض �جلهاد على �لعيان، وكان �أف�صل من �حلج و�هلل �أعلم«)1(. 
�ملخاطبني  لأحو�ل  �خلا�ض  �خلطاب  مر�عاة  تبني  كثري  �لن�صو�ض وغريها  هذه  �إن 
�أف�صل  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �جلهاد  وظروف �لأمة ومقت�صياتها فبينما جعل 
�لأعمال لأحد �لنا�ض جعل �حلج �أف�صل لآخر، و�إنا �ملطلوب ح�صول �لتميز ولي�ض 

جمرد وجود �ل�صخ�ض يف �جلي�ض.
لقد تبني من �أحد�ث �ل�صرية �أن �لدعوة ركزت على �لرو�حل)2(، ولقد كان 
بكر  �أبا  �إل  و�مل�صوؤولية  لاللتز�م  منهم  تقدير�  �لإ�صالم  �إعالن  قبل  وقفات  لهوؤلء 
فيها من �صو�ب  �لع�صر وما  بثقافة  بالر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم وعلمه  ملعرفته 
�أنه ل تكن من �أحد منهم  وخطاأ)3(، وكل ذلك يدخل �صمن �ل�صطفاء، ونتيجته 

ردة كما كانت ممن دخل يف �لدين �أفو�جا.
�ملبحث �لر�بع: �أهمية مبد�أ �لتميز يف تطبيق �خلطاب �لنبوي �لرتبوي.
لقد �صلك �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف مد�فعته �لباطل و�ل�صر، و�إحقاق �حلق 
و��صتنبات �خلري م�صلك �إعالن �لنموذج �ملجتمعي �لقر�آين يف �لتفكري و�لجتماع 
و�لقت�صاد و�ل�صيا�صة، مما �أ�صعف كل قوة ناو�أته، و�إنا وقع ذلك عندما تلقى ذلك 
�صاحب  كل  �صرية  فتجد  للتميز،  ي�صعى  �لذي  �لعامل  تلقي  �لنبي  خطاب  �جليل 

�مل�صدر �ل�صابق 190/4.  -1
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يَُقوُل:  ِ ْبَن ُعَمَر ر�صى �هلل عنهما َقاَل: �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ �قتبا�صاً من حديث َعْبَد �هللَّ  -2
ُد ِفيَها َر�ِحَلًة". �صحيح �لبخاري، مع فتح �لباري كتاب �لرقاق، باب  َا �لنَّا�ُض َكالإِِبِل �مْلِائَُة َل تََكاُد جَتِ "�إِنَّ

رفع �لأمانة، ح6577. 
"عن �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنه �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »ما دعوت �أحد� �إىل �لإ�صالم �إل كان له   -3
فيه مرجوع وتردد �إل �أبا بكر فاإنه حني كلمته بالإ�صالم ما َعتَّم �أن �أ�صلم«. قال �أبو بكر _ هو �بن بطة_: 

»قوله«ما َعتَّم« �أي ما �أطرق وفكر، ول قال ل وكيف«. �نظر: �لإبانة �لكربى، لبن بطة 457/9.
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للجهاد  �صلح  فمن  �حل�صاري،  �لبناء  جو�نب  من  جانب  يف  �لتميز  على  ت�صتمل 
ِم �ْلُقْر�آِن«)1(، ومن  َهاُد َعْن تََعلُّ عرف به كخالد بن �لوليد حيث يقول: »�َصَغَلِني �جْلِ
كحال  فيه  تيز  لالإعالم  �صلح  ومن  هريرة،  �أبي  كحال  له  �نت�صب  للعلم  �صلح 
ح�صان بن ثابت، ومن كان من �أهل �لر�أي تيز فيه، فقد كانو� حري�صني على تتبع 
كل �ل�صيا�صات ليدلو� با يروه �صو�با كحال �صعد بن معاذ و�صعد بن �أبي وقا�ض)2(، 
ْحَمِن �أَنَّ ُعْثَماَن  وهذ� عثمان بن عفان �ملثل يف �لإنفاق ولو بالنف�ض »َعْن �أَِبي َعْبِد �لرَّ
َحاَب  َر �أَ�ْصَرَف َعَلْيِهْم، َوَقاَل: »�أَْن�ُصُدُكْم َوَل �أَْن�ُصُد �إِلَّ �أَ�صْ ر�صي �هلل عنه َحْيُث ُحو�صِ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ َر�ُصوَل  �أَنَّ  تَْعَلُموَن  �أَلَ�ْصُتْم  �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم، 
َجْي�َض  َز  َجهَّ َمْن  َقاَل:  �أَنَُّه  تَْعَلُموَن  �أَلَ�ْصُتْم  َفَحَفْرتَُه!  نَُّة.  �جْلَ َفَلُه  ُروَمَة  َحَفَر  َمْن  َقاَل: 

ُقوُه ِبَا َقاَل«)3(. دَّ ْزتُُهْم! َقاَل: َف�صَ نَُّة. َفَجهَّ �ْلُع�ْصَرِة َفَلُه �جْلَ
�لتلقي ولي�ض جمرد  �لتميز يف  ملبد�أ  يوؤ�صل  �لوقائع، وغريها كثري،  �إن هذه 

�لعمل يف �خلطاب �خلا�ض.

�أبي �صيبة يف م�صنفه 265/2 حدثنا �لف�صل بن دكني، قال: حدثنا �لوليد بن جميع،  �أبو بكر بن  يقول   -1
ريِة َخاِلُد ْبُن �ْلَوِليِد، َفَقَر�أَ ِمْن �ُصَوٍر �َصتَّى، ُثمَّ �ْلَتَفَت �إلَْيَنا ِحنَي  ثَِني َرُجٌل �أَِثُق ِبِه؛ �أَنَُّه �أَمَّ �لنَّا�َض ِباحْلِ قال: َحدَّ

ِم �ْلُقْر�آِن«. َهاُد َعْن تََعلُّ َرَف، َفَقاَل: »�َصَغَلِني �جْلِ �ْن�صَ
طرقها  بجموع  و�لق�صة   )28/6( للطرب�ين  �لكبري  �ملعجم  يف  �لغطفانيني  ق�صة  ذلك  يف  مثال  وخري   -2
ُد،  مَّ َفَقاَل: يَا حُمَ َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ �ْلَغَطَفايِنُّ  َقاَل: َجاَء �حْلَاِرُث  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  �صحيحة، َعْن 
ُعوَد«، َفَبَعَث �إِىَل �َصْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َو�َصْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َو�َصْعِد ْبِن  �َصاِطْرنَا َتَْر �مْلَِديَنِة، َقاَل: »َحتَّى �أَ�ْصَتاأِْمَر �ل�صُّ
ِبيِع، َو�َصْعِد ْبِن َخْيثََمَة، َو�َصْعِد ْبِن َم�ْصُعوٍد، َرِحَمُهُم �هللُ، َفَقاَل: »�إِينِّ َقْد َعِلْمُت �أَنَّ �ْلَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم  �لرَّ
لَْيِه َعاَمُكْم َهَذ�،  ْن تَْدَفُعو� �إِ ْن تُ�َصاِطُروُه َتَْر �مْلَِديَنِة، َفاإِْن �أََرْدمُتْ �أَ لُُكْم �أَ نَّ �حْلَاِرَث يَ�ْصاأَ َعْن َقْو�ٍض َو�ِحَدٍة، َو�إِ
َماِء، َفالتَّ�ْصِليُم ِلأَْمِر �هلِل، �أَْو َعْن َر�أِْيَك،  َحتَّى تَْنُظُرو� يِف �أَْمِرُكْم بَْعُد«، َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هلِل، �أََوْحٌي ِمَن �ل�صَّ
ْيُتَنا َو�إِيَّاُهْم َعَلى �َصَو�ٍء  َا تُِريُد �ْلإِْبَقاَء َعَلْيَنا، َفَو�هلِل لََقْد َر�أَ نَّ يَُنا تََبٌع ِلَهَو�َك وَر�أِْيَك، َفاإِْن ُكْنَت �إِ �أَْو َهَو�َك، َفَر�أْ
َم: »ُهَو َذ� تَ�ْصَمُعوَن َما يَُقولُوَن«،  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ًرى، �أَْو ِقًرى، َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ َما يََنالُوَن ِمنَّا َتَْرًة �إِلَّ ِب�صِ

اُن ْبُن ثَاِبٍت َرِحَمُه �هللُ:  ُد، َفَقاَل َح�صَّ مَّ َقالُو�: َغَدْرَت يَا حُمَ
ًد� َل يَْغُدُر مَّ ِة َجاِرِه......... �أَبًَد� َفاإِنَّ حُمَ يَا َحاِر َمْن يَْغُدْر ِبِذمَّ
ْدُعَها َل يُْجرَبُ َجاَجِة �صَ َو�أََمانَُة �مْلَْرِءِ َحْيُث لَِقيَتَها....... َك�ْصُر �لزُّ

ْخرَبِ وِل �ل�صَّ ُم يَْنُبُت يِف �أُ�صُ �إِْن تَْغُدُرو� َفاْلَغْدُر ِمْن َعاَد�ِتُكْم... َو�لْلوؤُ
�إذ� وقف  باب  �لو�صايا  �لع�صقالين، كتاب  �بن حجر  للحافظ  �لباري،  فتح  �لبخاري مع �صرح  �صحيح   -3

�أر�صا �أو بئر� �أو ��صرتط مثل دلء �مل�صلمني ح2778ج5/�ض510.
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وعليه فنحن �ليوم ل نقل حاجة عن ذ�ك �ملنهج يف �لتلقي ولتحقيقه لبد من 
�أمور:

توفر قيادة ل تعرف لتملك �لرثوة و�لرتفه معنى، و�إن كانت لها �أ�صبابها فهو - 1
�لنبي �صلى �هلل  قاله  �أن  �أنه زهد حقيقي، ودليله ما �صبق  �أف�صل حتى يعرف 
عليه و�صلم لعمر ر�صي �هلل عنه، وما خري فيه ن�صاءه، ولنا �ليوم من �لنماذج 

ما يوؤكد هذ� �لأمر. 
و�صع معايري �ل�صطفاء لتمييز خ�صائ�ض �لأ�صخا�ض �جلبلية، و�ل�صتعد�د�ت 
�لنف�صية �لتي تعود �إىل طبيعة �ملن�صاأ وظروف �لرتبية، و�لدليل على هذ� �أن �لنبي 
�إن غاب عنه �صيء؛ يدل  �صلى �هلل عليه و�صلم كانت له هذه �خلربة وكان ي�صاأل 
اِهِليَِّة  �جْلَ ِفى  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »ِخيَاُرُهْم  �أن  �أخرجه م�صلم  ما  عليه 
َلِميِّ َقاَل: َكاَن َر�ُصوُل  ِخيَاُرُهْم ِفى �لإِ�ْصاَلِم �إَِذ� َفِقُهو�«)1(، وَعْن َعْمِرو ْبِن َعْب�َصَة �ل�صُّ
ِن ْبِن بَْدٍر �ْلَفَز�ِريِّ  َم يَْعِر�ُض يَْوًما َخْياًل َوِعْنَدُه ُعيَْيَنُة ْبُن ِح�صْ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ �هللَّ
ْيِل ِمْنَك«، َفَقاَل ُعيَْيَنُة: َو�أَنَا �أَْفَر�ُض  َم: »�أَنَا �أَْفَر�ُض ِباخْلَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َفَقاَل لَُه �لنَِّبيُّ �صَ
َجاِل  �لرِّ َخرْيُ  َقاَل:  »َوَكْيَف؟«  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  َفَقاَل  ِمْنَك،  َجاِل  ِبالرِّ
ُخيُوِلِهْم  َمَنا�ِصِج  َعَلى  ِرَماَحُهْم  َجاِعُلو�  َعَو�ِتِقِهْم  َعَلى  �ُصيُوَفُهْم  يَْحِمُلوَن  ِرَجاٌل 
َم: »َكَذْبَت بَْل َخرْيُ  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ ٍد، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ِلِب�ُصو� �ْلرُبُوَد ِمْن �أَْهِل جَنْ
ٍم، َوُجَذ�َم، ََعاِمَلَة، َوَماأُْكوُل ِحْمرَيَ  َجاِل ِرَجاُل �أَْهِل �ْليََمِن، َو�ْلإِميَاُن مَيَاٌن �إِىَل خَلْ �لرِّ
َوَقِبيَلٌة  َقِبيَلٍة،  ِمْن  َخرْيٌ  َوَقِبيَلٌة  �حْلَاِرِث،  بَِني  ِمْن  َخرْيٌ  َرُموَت  َوَح�صْ �آِكِلَها  ِمْن  َخرْيٌ 
�ْلأَْربََعَة  �مْلُُلوَك   َ �هللَّ لََعَن  ِكاَلُهَما،  �حْلَاِرثَاِن  يَْهِلَك  �أَْن  �أُبَايِل  َما   ِ َو�هللَّ َقِبيَلٍة،  ِمْن  �َصرٌّ 

�صحيح م�صلم مع �صرح �لنووي، كتاب �لف�صائل باب من ف�صائل يو�صف عليه �ل�صالم ح2378 ج15/  -1
�ض144-143.
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َدَة)2(«، ُثمَّ َقاَل: »�أََمَريِن  َعَة، َو�أُْخَتُهُم �ْلَعَمرَّ ْب�صَ َو�َصا، َوِم�ْصَرَحا، َو�أَ َجَمَد�َء)1(، َوخِمْ
 ، تنَْيِ َمرَّ َعَلْيِهْم  لَِّي  �أُ�صَ �أَْن  َو�أََمَريِن  َفَلَعْنُتُهْم،   ، تنَْيِ َمرَّ ُقَرْي�ًصا  �أَْلَعَن  �أَْن  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي 
َ َوَر�ُصولَُه  ِت �هللَّ يَُّة َع�صَ اُهْم« ُثمَّ َقاَل: »ُع�صَ ، ثُمَّ لََعَن َقَباِئَل َف�َصمَّ تنَْيِ ْيُت َعَلْيِهْم َمرَّ لَّ َف�صَ
ْخاَلُطُهْم ِمْن  َمَة«، ُثمَّ َقاَل: »َلأَ�ْصَلُم، َوِغَفاُر، َوُمَزْيَنُة، َو�أَ َغرْيَ َقْي�ٍض، َوَجْعَدَة، َوِع�صْ
ِ يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«، ُثمَّ َقاَل:  ُجَهْيَنَة َخرْيٌ ِمْن بَِني �أَ�َصٍد، َوَتِيٌم، َوَغَطَفاُن، َوَهَو�ِزُن، ِعْنَد �هللَّ

نَِّة َمْذِحٌج »)3(.  اُهَما َو�أَْكرَثُ �ْلَقَباِئِل يِف �جْلَ »�َصرُّ َقِبيَلَتنْيِ يِف �ْلَعَرِب َف�َصمَّ
تاأهيل �لأفر�د �إميانيا تبعا مليولهم فمن له �ل�صتعد�د لقيام �لليل و�لعلم ي�صاق �إليه - 2

ومن له �ل�صتعد�د يف �إد�رة �لأمو�ل و�لإنفاق فليكن كذلك وهكذ�، ودليله 
�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم دعا لأن�ض باأن يكرث له ماله وولده ويبارك له 
يف ذلك، و�أمر �بن عمر �أن يقوم �لليل، و�أمر معاذ� �أن يقول �للهم �أعني على 

ذكرك و�صكرك وح�صن عبادتك«.
�ملتلقي، - 3 حال  ح�صب  و�لإعد�د  �لرتبية  �أمور  من  �أمر  كل  يف  �لتميز  ت�صجيع 

و�إبر�ز �أمر �لتميز فيما يرى �ل�صتعد�د فيه، بعد �أن يفهم �أهمية �لتز�م �ل�صرع 
عموما، ويدل عليه ق�صة �أبي بكر �ل�صابقة، وق�صة عمر ر�صي �هلل عنهما. ثم 
�ملجتمع يف  ليربز  و�ملكانة،  بالعدل و�لأهمية  �ملتلقي  ي�صعر هذ�  �أن  من  لبد 

�صورة �جل�صم �لو�حد.

يف تاج �لعرو�ض للزبيدي 421/8: "وَجَمٍد حمّركًة"وجاء يف �لأن�صاب لل�صمعاين: "جمد بفتح �جليم   -1
وم�صرحا  خمو�صا  �أن  �لكلبي  بن  ه�صام  ذكر  يكرب،  معد  �بن  وهو  �لأربعة  �مللوك  �أحد  �مليم  و�صكون 
-كالهما كمنرب- وجمد� و�أب�صعة بني معد يكرب هم �مللوك �لأربعة، و�إنا �صمو� ملوكا لأنه كان لكل 
لل�صمعاين  �لأن�صاب  �أعلم".  و�هلل  هذ�  �إل  جمد  �لأ�صماء  يف  لي�ض  قلت  فيه،  با  ميلكه  و�د  منهم  رجل 
86/2. قال �بن حزم: "وفدو� �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ثم �رتدو�، فقتلو� كلهم. جمهرة 

�أن�صاب �لعرب 428/2.
َدُة بفتح �لعني و�مليم وت�صديد �لر�ء مع فتحها وفتح �لد�ل: �أُْخُت ِم�ْصَرٍح وخْمَو�ٍض، كالهما على  �لَعَمرَّ  -2

، تاج �لعرو�ض للزبيدي 421/8. وزن ِمْنرَبٍ
�مل�صند، �لإمام �أحمد 191/32، قال �ل�صيخ �لأرنوؤوط ومن معه: "�إ�صناده �صحيح".   -3
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خامتة وفيها نتائج وتو�شيات

�لنتائج: لقد تبني يف هذ� �لبحث:
�ل�صيطرة - 1 ق�صد  من  تخل�ض  �إذ�  �لب�صرية  �لتنمية  يف  كم�صطلح  »�لتميز«  �أن 

كلية  وهي  �ل�صرعية،  �لإح�صان  كلية  عموم  يف  يدخل  �لحتكارية  و�ملناف�صة 
لها �صربان، و�أن �ل�صرب �لذي يدخل فيه معنى �لتميز له عنا�صر يقا�ض بها، 
هي مر�قبة �هلل، و�لعلم بو�صوع �لفعل و�خلربة �لتطبيقية، و�ملبادرة، و�لعطاء 

�مل�صتمر.
وظفت - 2 لو  �لتي  �ل�صنة  تختزنها  �لتي  �لكنوز  عن  ك�صف  �لتاأ�صيل  هذ�  و�أن 

توظيفا علميا لكانت �أمة �لإ�صالم قائدة �لعال �إىل �خلري، لأن مفهوم �لإح�صان 
�أقوى بكثري من مفهوم �لتميز، بل لو قيل بنع �ملقارنة حل�صن.

و�أن تلقي �خلطاب �لنبوي �خلا�ض ف�صال عن �لعام على �أن مق�صوده �لتميز - 3
وبلوغ مرتبة �لإح�صان، هو منهج �ل�صحابة يف �لتلقي، و�أهميته يف تلبية حاجة 

قانون �ل�صطفاء.
و�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف خطابه �خلا�ض كان ير�عي �لأحو�ل �لنف�صية - 4

و�حلاجات �لزمانية و�ملكانية، مما مكن من بناء �لنموذج �لذي كان و�قعه دعوة 
لالإ�صالم، قبل �لكالم. 

و�أن قانون �ل�صطفاء هو �أعظم قانون ميز �ملنهج �لنبوي وهو ما يف�صر �صبب - 5
�لنبي  به  �أن�صاأ  �لذي  �لأ�صلوب  وهو  �لتميز،  بق�صد  �خلا�ض  �خلطاب  �صدور 
و�لقت�صاد  و�لجتماع  �لفكر  يف  �لنموذج  �لدولة  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 

و�ل�صيا�صة، و�أعطى لدعوة �لإ�صالم �صورتها �خلا�صة �مل�صرقة و�ملناف�صة.
و�أن �خلطاب �لعام ل يتميز فيه كل �ل�صحابة.- 6
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و�أخري� فاإن �أهم �لتو�سيات هي:
و�صبط  ظروفه،  تهيئة  بعد  �حلياة  ميادين  كل  يف  �ل�صطفاء  قانون  تفعيل 

عنا�صره.
�إعادة �لعتبار للرت�ث �لإ�صالمي يف ت�صكيل �لعلوم �خلادمة لقانون �ل�صطفاء 
كعلم �لنف�ض و�لجتماع و�لت�صريع و�ملالية، فقد لحظنا �لنفائ�ض �لتي ��صتمل عليه 
�إحياء علوم �لدين يف كلية �لإح�صان/�لتميز، وتف�صري �لتحرير و�لتنوير با ل ياأت 

به مفهوم �لتميز يف �لتنمية �لب�صرية.
�إعد�د ندوة خا�صة يف ن�صو�ض �ل�صنة �لتي تتناول قو�نني �لنف�ض و�لجتماع 
و�صو�بطها، نظر� لقيمة �لوحي يف �صبط كثري من �لأمور �لتي ل يهتدي �إليها �لعلم 
�لتجريبي �لقائم، من �أجل حتقيق قانون �ل�صطفاء و�صناعة �لتميز �إكمال لعمل هذه 

�لندوة.
و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات.
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قائمة امل�شادر واملراجع

�لقر�آن �لكرمي -
�لإبانة عن �صريعة �لفرقة �لناجية وجمانبة �لفرق �ملذمومة، �أبو عبد�هلل عبيد�هلل  -

�بن حممد بن بطة �لعكربي، حتقيق: د.عثمان عبد�هلل �آدم �لأثيوبي، ط2، د�ر 
�لر�ية - �لريا�ض، 1418.

�إحتاف �خلرية �ملهرة بزو�ئد �مل�صانيد �لع�صرة، �أحمد بن �أبي بكر بن �إ�صماعيل  -
�لبو�صريي، ط1،د�ر �لوطن - �لريا�ض، 1420 هـ - 1999 م.

�حلديث  - د�ر  عمر�ن،  �صيد  حتقيق:  �لغز�يل،  حامد  �أبو  �لدين،  علوم  �إحياء 
�لقاهرة، 2004م.

�لع�صقالين  - �لف�صل  �أبو  �أحمد بن علي بن حجر  �ل�صحابة،  �لإ�صابة يف تييز 
�ل�صافعي، حتقيق: علي حممد �لبجاوي ط1، د�ر �جليل - بريوت، 1412هـ.

تاريخ �لإ�صالم ووفيات �مل�صاهري و�لأعالم، �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد بن  -
عثمان �لذهبي، حتقيق: عمر عبد �ل�صالم تدمري، ط1، د�ر �لكتاب �لعربي 

بريوت- لبنان، 1407هـ - 1987م.
للن�صر  - �صحنون  د�ر  عا�صور،  بن  �لطاهر  حممد  �ل�صيخ  و�لتنوير،  �لتحرير 

و�لتوزيع - تون�ض - 1997م.
�لأبياري،  - �إبر�هيم  حتقيق:  �جلرجاين،  علي  بن  حممد  بن  علي  �لتعريفات، 

ط1، د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت، 1405.
حتقيق:  - �ملناوي،  �لروؤوف  عبد  حممد  �لتعاريف،  مهمات  على  �لتوقيف 

بريوت،   - �لفكر  د�ر  �ملعا�صر،  �لفكر  ط1،د�ر  �لد�ية،  ر�صو�ن  د.حممد 
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دم�صق1410.
قيم  - �بن  �لدين،  �صم�ض  بكر  �أبي  بن  �لعباد، حممد  �ملعاد يف هدي خري  ز�د 

�جلوزية، حتقيق: �صعيب �لأرنوؤوط وعبد �لقادر �لأرنوؤوط، ط26، موؤ�ص�صة 
�لر�صالة، بريوت - مكتبة �ملنار �لإ�صالمية، �لكويت1415هـ/1994م.

�أحمد  - فو�ز  حتقيق:  �لد�رمي،  حممد  �أبو  عبد�لرحمن  بن  عبد�هلل  �ل�صنن، 
زمريل و خالد �ل�صبع �لعلمي، ط1، د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت، 1407هـ.

بطال  - بن  �مللك  عبد  بن  خلف  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �لبخارى،  �صحيح  �صرح 
 - �لر�صد  مكتبة  ط2،  �إبر�هيم،  بن  يا�صر  تيم  �أبو  حتقيق:  �لقرطبي،  �لبكري 

�ل�صعودية/�لريا�ض، 1423هـ - 2003م. 
�صعيد �حلمريى  - بن  ن�صو�ن  �لكلوم،  �لعرب من  �لعلوم ودو�ء كالم  �صم�ض 

�ليمني، حتقيق: د.ح�صني بن عبد �هلل �لعمري - مطهر بن علي �لإرياين - د. 
يو�صف حممد عبد �هلل، ط1،د�ر �لفكر �ملعا�صر بريوت، ود�ر �لفكر دم�صق 

- �صورية، 1420 هـ - 1999م.
�صحيح �لبخاري مع فتح �لباري، �أحمد بن علي بن حجر، ط1، د�ر �لكتب  -

�لعلمية- بريوت، 1989م،
د�ر  - ط3،  �ملي�ض،  خليل  �ل�صيخ  مر�جعة  �لنووي،  �صرح  مع  م�صلم  �صحيح 

�لقلم- بريوت.
بكر  - �أبي  بن  علي  �لدين  نور  �لفو�ئد،  ومنبع  �لزو�ئد  �لزو�ئد جممع  جممع 

�لهيثمي،د�ر �لفكر- بريوت،1412 هـ.
�ملخ�ص�ض، �أبو �حل�صن علي بن �إ�صماعيل �لنحوي �للغوي �لأندل�صي �ملعروف  -



219

 - �لعربي  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  ط1،  جفال  �إبر�هم  خليل  حتقيق:  �صيده،  بابن 
بريوت، 1417هـ 1996م.

د�ر  - ط2،  �لفقي  حامد  حممد  حتقيق:  �جلوزية،  قيم  �بن  �ل�صالكني،  مد�رج 
�لكتاب �لعربي - بريوت، 1393هـ- 1973م.

مر�صد،  - وعادل  �لأرنوؤوط  �صعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  �أحمد  �لإمام  �مل�صند، 
و�آخرون، �إ�صر�ف: د عبد �هلل بن عبد �ملح�صن �لرتكي، ط1، موؤ�ص�صة �لر�صالة، 

1421 هـ - 2001 م.
�مل�صنف يف �لأحاديث و�لآثار، �أبو بكر بن �أبي �صيبة، حتقيق: كمال يو�صف  -

�حلوت، مكتبة �لر�صد -�لريا�ض.
حتقيق:  - �لطرب�ين،  �لقا�صم  �أبو  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �صليمان  �لكبري،  �ملعجم 

�ملو�صل،   - و�حلكم  �لعلوم  مكتبة  ط2،  �ل�صلفي،  �ملجيد  عبد  بن  حمدي 
1404 هـ- 1983م.

معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، �أحمد خمتار عبد �حلميد ب�صاعدة فريق عمل،  -
ط1، عال �لكتب، 1429هـ - 2008م.

حممد  - �لقادر  عبد  حامد  �لزيات  �أحمد  م�صطفى  �إبر�هيم  �لو�صيط،  �ملعجم 
�لنجار، د�ر �لدعوة.

معجم مقايي�ض �للغة، �أبو �حل�صني �أحمد بن فار�ض حتقيق: عبد �ل�صالم حممد  -
هارون، د�ر �لفكر، 1399هـ - 1979م.

مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن، �حل�صني بن حممد بن �ملف�صل  -
�ملعروف بالر�غب �لأ�صفهاين �أبو �لقا�صم، د�ر �لقلم دم�صق.
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منار �لقاري �صرح خمت�صر �صحيح �لبخاري، حمزة حممد قا�صم، ر�جعه:  -
�ل�صيخ عبد �لقادر �لأرناوؤوط، عني بت�صحيحه ون�صره: ب�صري حممد عيون، 
مكتبة د�ر �لبيان، دم�صق، مكتبة �ملوؤيد، �لطائف - �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 

1410هـ-1990م.
�ملو�صوعة �حلرة �لإلكرتونية ويكيبيديا. -
�لنهاية يف غريب �لأثر، �لإمام جمد �لدين بن �لأثري، حتقيق: حممود �لطناحي  -

وطاهر �لز�وي ط2، د�ر �لفكر- بريوت 1399هـ-1979م.
�أحمد  - حتقيق:  �ل�صفدي،  �أيبك  بن  خليل  �لدين  �صالح  بالوفيات،  �لو�يف 

�لأرناوؤوط وتركي م�صطفى، د�ر �إحياء �لرت�ث - بريوت،1420هـ- 2000م.



تنمية َمهارة �ل�ستنباط �لفقهّي 
يف �ملَنهج �لتعليمّي �لنبوّي

د. اأنور حمـمد ال�ضـلتوين
جامعة �ل�سـارقة-�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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»وعمل �لنبي  على تنمية مهارة �ل�صتنباط �لفقهي عند 
�أ�صحابه - ر�صي �هلل عنهم - وباأ�صكال �لتحفيز �ملمكنة، �صوؤ�ل 
و�إلغاز� وحتكيما وثناًء ونحو ذلك، مما يعزز هذه �ملهارة لديهم 
ولدى �لأّمة كّلها، حتى �إنه  دعـــــا لعبد�هلل بن عبا�ض - ر�صي 
يِن«، ونّى ر�صول �هلل  مهارة  ْهُه يِف �لدِّ ُهمَّ َفقِّ �هلل عنهما-:»�للَّ
�مل�صائل،  من  عليهم  يلقيه  كان  با  �لعقلية  �ل�صتنتاجي  �لتفكري 
�أخرج  فقد  و�ل�صتنتاج،  �لتحليل  على  تفكريهم  فيه  ي�صتحث 
ِ ْبِن ُعَمَر - ر�صي �هلل عنهما - )�أَنَّ  �ل�صيخان من حديث َعْبِد �هللَّ
َوَرُقَها،  يَ�ْصُقُط  َل  �َصَجَرًة  َجِر  �ل�صَّ ِمْن  »�إِنَّ  َقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُصوَل 
�َصَجِر  يِف  �لنَّا�ُض  َفَوَقَع  ِهَي؟«  َما  ثُويِن  َحدِّ �مْلُ�ْصِلِم،  َمثَُل  َوِهَي 
: َفا�ْصَتْحيَْيُت،  ِ �ْلَباِديَِة، َوَوَقَع يِف نَْف�ِصي �أَنََّها �لنَّْخَلُة، َقاَل َعْبُد �هللَّ
»ِهَي   :  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  ِبَها،  نَا  �أَْخرِبْ  ،ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقالُو�: 
َفَقاَل:  نَْف�ِصي  يِف  َوَقَع  ِبَا  �أَِبي  ْثُت  َفَحدَّ  : ِ �هللَّ َعْبُد  َقاَل  �لنَّْخَلُة«، 
�أَْن يَُكوَن يِل َكَذ� َوَكَذ�(، ويف  �إِيَلَّ ِمْن  �أََحبُّ  ُقْلَتَها  َلأَْن تَُكوَن 
هذ� يتجلى حر�ض �لنبي  على حّث �أ�صحابه على ��صتثمار 
وذلك  للتفكري،  �لكافية  �لفر�صة  و�إعطائهم  عقولهم،  ملكات 
يعرت�ض  ما  كل  حلّل  وقدر�ت،  طاقات  من  لديهم  ما  لإيقاظ 

طريقهم من م�صكالت ومو�قف«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

�آله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
و�صحبه �أجمعني، وبعد: فاإن �لنبّي  هو �صاحب �لكمالت �لب�صرية و�ملو�هب 
�لربانية؛ قد ��صطفاه �هلل وعّلمه من لدنه -تعاىل- علما، ووهبه من عطائه فهما، 
فحاز تلك �لكمالت و�لهبات و�صار فيها معلما، وتالميذه �ملبا�صرون هم �أ�صحابه 
-ر�صي �هلل عنهم-، �ختارهم �هلل تعاىل حلمل �لر�صالة، ر�صالة �لدين، عقيدة وفقها 

و�صلوكا.
�هلل عنهم- علوما كثرية،  �ل�صحابة -ر�صي  تعليم   على  �لنبّي  وقد عمل 
ليثبتوها وينقلوها ملن يحمل �ل�صريعة بعدهم، ومن تلك �لعلوم )علم �لفقه(، وهو 

�لعلم بالأحكام �ل�صرعية �لعملية، �ملكت�صب من �أدلتها �لتف�صيلية)1(.
وحتى يكت�صب �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- هذ� �لعلم فقد تعددت �لطرق 
يرتكه  كان  ما  ومنها  ويف�صله،  يبينه    �لنبّي  كان  ما  فمنها  �لأ�صاليب،  وتنوعت 
�لَِّة  ْهِد يِف ��ْصِتْخَر�ِج �ْلأَْحَكاِم ِمْن �َصَو�ِهِدَها �لدَّ )لالجتهاد �لفقهّي(، وهو بَْذُل �جْلُ

ي �إلَْيَها)2(، وهذ� �ل�صتخر�ج هو �ل�صتنباط. َعَلْيَها ِبالنََّظِر �مْلُوؤَدِّ
�لرئي�صة  �مل�صادر  �أحد  هو  -�إذ  وتعميقه  �لجتهاد  ذلك  تاأ�صيل  �أجل  ومن 
 قام بتعليم �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- كيفية  لالأحكام �ل�صرعية- فاإن �لنبّي 
�ل�صتنباط �لفقهّي، وحر�ض على تنمية تلك �ملهارة �لأ�صا�صية لديهم؛ لإحياء �لفقه 
يف �لو�قع �ملعي�ض، وبّثه بني �لعلماء وطلبة �لعلم وعاّمة �لأمة على مدى �لأزمنة 

�لإبهاج �صرح �ملنهاج، �ل�صبكي، عبد �لوهاب بن علي 28/1.  -1
ك�صف �لأ�صر�ر، �لبزدوي 20/4.  -2
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�ملتعاقبة.
و�لب�صرية  �لتطبيق،  يف  و�لعلم  �لعتقاد،  يف  بالإميان  �لأمة  قاد    و�لنبّي 
�ملعرفية  �لرتبية و�لتنمية   يف  يقتب�صون من هديه  �لنا�ض  يز�ل  �لدعوة، ول  يف 
ليثبت  �لبحث  هذ�  وياأتي  عليها،  ومن  �لأر�ض  تعاىل  �هلل  يرث  حتى  و�ملهارية، 
�إ�صر�قات من هدي �ملنهج �لتعليمّي �لنبوّي، يف تنمية مهارة �ل�صتنباط �لفقهّي عند 

�لأمة من لدن �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- �إىل �أن ي�صاء �هلل رب �لعاملني.
�لتعليمّي  �ملنهج  فهم  يف  جديدة  نو�ة  �إ�صافته  يف  �لبحث  هذ�  �أهمية  تكمن 
�لنبوّي، فهذ� �لبحث ينهل من �ل�صنة �لنبوّية، وما عر�صته لنا من ناذج حّية قامت 
من  مهّم  �صاأن  يف  عنهم-،  �هلل  -ر�صي  �ل�صحابة  عند  �لتفكريية  �ملهار�ت  لتنمية 
�لنبوّية  �ل�صنة  من  ياأخذ  فهو  �ل�صرع،  يف  �لعملية  �لأحكام  وهو  �أل  �لأّمة  �صوؤون 
م�صاهد م�صيئة، ويعر�صها ناذج للمعلمني و�ملربني يف كيفية تنمية هذه �ملهار�ت، 

چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     يقول:  تعاىل  و�هلل 
ی  ی  یچ )�صورة �لأحز�ب: �آية 21(، ثم يعر�ض لبع�ض ثمار �لتاأثر �لتطبيقي 
�لباحث،  �طالع  وبح�صب  ذلك،  بعد  عنهم-  �هلل  -ر�صي  �ل�صحابة  حياة  يف 

فالبحث يف هذه �جلزئّية جديٌد، و�هلل �أعلم.
وي�سعى �لباحث لتحقيق �لأهد�ف �لآتية:

ليتاأ�صو�  �لفكريني،  و�لقادة  للعلماء  �لنبوّي  �لتعليمّي  �لأنوذج  تقدمي  �أول: 
َق  ُحقِّ مما  �صيئا  لهم  وليحققو�  طلبتهم،  يف  �ل�صتنباط  مهارة  تنمية  يف    بنهجه 

لل�صحابة �لكر�م من �لجتهاد ملو�جهة �مل�صكالت.
�ل�صتنباط  مهارة  بتنمية  �ملتعلقة  �لنبوّية  �لتعليمّية  �ل�صو�هد  جمع  ثانيا: 
�لفقهّي، �ملبثوثة يف كتب �ل�صنة �لنبوّية �ملطهرة، و�لعمل على حتليلها، وربطها با 
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قّرره �لرتبوّيون يف علم �ملهار�ت و�كت�صابها وتعليمها.
�هلل  -ر�صي  �ل�صحابة  ت�صّرب  تبني  �لتي  �حلّية  �ل�صو�هد  بع�ض  عر�ض  ثالثا: 
عنهم- هذه �ملهارة و�لعمل بوجبها بعد وفاته ، وما �آل �إليهم من �إقامة �لدين 

و�إعمار �لأر�ض بتعاليمه �لقومية.
تكمن �مل�سكلة �لبحثية يف هذه �لدر��سة يف �لأ�سئلة �لآتية:

�أثر  وما  تنميتها؟  �أهمية  وما  �أهميتها؟  وما  �لفقهّي؟  �ل�صتنباط  مهارة  ما  �أول: 
ذلك على �لجتهاد �لفقهّي؟

ثانيا: ما �ل�صو�هد �ملبّينة لتنمية �لنبّي  لهذه �ملهارة لدى �أ�صحابه -ر�صي 
�هلل عنهم- ولدى �أّمته؟

ثالثا: ما �لثمار �لعملّية �لتي �أثمرتها تنمية هذه �ملهارة يف �مللكة �لفقهّية عند 
�ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم-؟

فهد  كتبه  ما  �ملو�صوع،  يف  �لدر��صة  لهذه  �ملقاربة  �ل�صابقة  �لدر��صات  ومن 
�لوهبي بعنو�ن )بناء ملكة �ل�صتنباط �لفقهّي من �لقر�آن �لكرمي(، وهي مقالة يف 
ثالث ع�صرة �صفحة، عر�صت لبع�ض �لآيات وكيفية �ل�صتنباط منها، ومنها ر�صالة 
قدمت لنيل �صهادة �لدكتور�ة بكلية �لآد�ب بجامعة فا�ض وعنو�نها: )بد�ية �ملجتهد 
بولوز، وهو  تربية ملكة �لجتهاد( ملحمد  �ملقت�صد لبن ر�صد ودوره يف  وكفاية 
عبارة عن تتبع هذ� �ملرجع �لفقهّي �ملهّم، وربطه بتنمية ملكة �لجتهاد يف م�صائل 
معّينة، ومن ذلك كتاب لعبد �لفتاح �أبو غدة وعنو�نه )�لر�صول �ملعلم( ، �لذي 

مت فيه يتتبُع �أ�صاليب �لنبّي  يف تعليم �أمته ب�صكل عام.
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ولذلك فاإن �لإ�سافة �لعلمّية لهذ� �لبحث على �لنحو �لآتي:
�أول: تخ�صي�ض مهارة �ل�صتنباط �لفقهّي بالذكر، ب�صفتها مهارة عقلّية �أوردها 

�لرتبوّيون يف در��صاتهم.
ثانيا: ربط هذه �ملهارة ب�صو�هد من �ل�صنة �لنبوّية، با يََتطّلُبه هذ� �لربط من 

جمع ودر��صة.
�لكر�م،  �ل�صحابة  يف  �ملهارة  تنمية  يف  �لعملّي  �جلانب  على  �لرتكيز  ثالثا: 

وكيف تاأثرو� بذلك و�صار لهم منهجا.
 ، �لنبّي  ل�صّنة  خدمة  لتقدمي  هذ�  بحثي  يف  يوفقني  �أن  �أ�صاأل  تعاىل  و�هللَ 
وخدمة للمنهج �لتعليمّي �ملعا�صر �لذي ي�صتهدي بال�صنة �لنبوّية، ويتلم�ض �إ�صر�قاتها 

يف بناء �جليل، وهو - �صبحانه- نعم �لن�صري و�لوكيل.
�ملبحث �لأول :

تعريف �ملهارة و�ل�ستنباط �لفقهّي و�أهمية هذه �ملهارة يف حياة �لأمة بال�سريعة
متهيد: يف هذ� �ملبحث تعريف مل�صطلحات �لبحث �لرئي�صة، وتوطئة للدخول 
�إىل �لبحث، معّرفا فيه �أهمية حمتو�ه، و�أثر ذلك يف حياة �لأمة �لتي حتياها بال�صرع 

�لقومي)1(، �صرع رب �لعاملني -�صبحانه-.
�ملطلب �لأول: تعريف م�سطلحات �لبحث �لرئي�سة.

�ملهارة لغة: م�صدر �أ�صله )َمَهَر( مَيَهُر: بعنى يُح�ِصن ويَحِذق، َمهارة وِمهارة:  -
وهي �إح�صان فعل �ل�صيء و�حلذ�قة فيه، يقال:ل تاأْت �إىِل هذ� �لبناء )�مِلَهَرة( 

وقد جرت عادة �مل�صّنفني يف �لعلوم �أن يذكرو� تعريف �ل�صيء ويبينو� ف�صله، قبل �أن ي�صرعو� يف بيان   -1
م�صائله.
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�أَي: ل تاأْته من ِقَبل وجهه ول تَْبِنه على ما كان ينبغي)1(، ويقال للذي تكّلف 
عائ�صة  روته  ما  ومنه  �ل�صناعة)2(،  يف  �حلذق  ق�صد  �أي:  )تّهر(  �ل�صيء  يف 
�ْلِكَر�ِم  َفَرِة  �ل�صَّ َمَع  ِباْلُقْر�آِن  »�مْلَاِهُر   : �لنبّي  قول  من  عنها-  �هلل  -ر�صي 

َرِة َو�لَِّذى يَْقَر�أُ �ْلُقْر�آَن َويََتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه �َصاقٌّ لَُه �أَْجَر�ِن«)3(. �ْلرَبَ
�ملهارة ��سطالحا: »�أد�ء بديّن �أو ذهنّي يوؤدى على م�صتوى عاٍل من �لإتقان،  -

�لفهم و�ملمار�صة  �إليه عن طريق  �أقل وقت ممكن، ويتو�صل  وباأقل جهد ويف 
و�لدقة«)4(، وهناك كلمة يقارب معناها معنى )�ملهارة( وهي )�ملََلكة(، �لد�لُة 
على  وُدربة  -تعاىل-  �هلل  من  موهبة  وهي  بال�صيء،  و�حَلذق  �لقوة  على 
�ل�صيء و�كت�صاب له، وتُوِرُث �صاحبها �صرعة �لفهم، و�إعطاء �حلكم �ملنا�صب 

للحال و�لتمييز بني �ملت�صابهات)5(.
�أي:  - )نََبَط(  �لفعل  من  و�لتاء-  -بال�صني  طلبّي  م�صدر  لغة:  �ل�ستنباط 

��صتخرج �ملاء، ويطلق على �ملاء �إذ� �أُخرج من قعر �لبئر عند حفرها )نََبٌط(، 
وكل ما �أُظِهر فقد �أُْنِبَط، ثم �أُطلق على �لعلم �إذ� ��صتخرج بالفهم و�لجتهاد)6(، 
و�ل�صتنباط: �ل�صتخر�ج بعد حماولة، ولذ� �أطلق على ��صتنباط �ملاء من غور 

�لأر�ض)7(.
�لفقه لغة: مطلق �لفهم، وقد دعا �صعيب  قومه فقالو� له -كما ق�صه �هلل  -

تعاىل علينا-: چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ چ )�صورة هود: من �آية 91(، 

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة )م هـ ر(184/5.  -1
�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى �أني�ض و�آخرون 700/2.  -2

بالقر�آن و�لذي  �صحيح م�صلم، م�صلم بن �حلجاج، كتاب �صالة �مل�صافرين وق�صرها، باب ف�صل �ملاهر   -3
يتتعتع فيه، 549/1، ح798.

مهار�ت �لرتبية �لإ�صالمية، عبد �لرحمن بن عبد �هلل �ملالكي 20.  -4
تكوين �مللكة �لفقهية، حممد عثمان �صبري 49.  -5

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة ن ب ط 410/7.  -6
معجم لغة �لفقهاء، حممد رو��ض قلعةجي 47.  -7
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�أي: ل نفهمه، وتطلق �لعرب �لفقه على �لِعلم، كما تطلقه على �لفهم، يقول 
�لفريوز�آبادي: »�لفقه: �لعلم بال�صيء و�لفهم له«)8(.

�أدلتها  - من  �ملكت�صب  �لعملية  �ل�صرعية  بالأحكام  »�لعلم  ��سطالحًا:  و�لفقه 
�لتف�صيلية«)9(، فهو علم ذو مو�صوع خا�ض متعلق بالأحكام �لتي طريق تلقيها 
�ل�صرع �لإ�صالمي، �ملخت�صة باجلانب �لعملي للمكّلفني، �مل�صتنبطة من �أدلتها 
�لتف�صيلية �لتي �حتو�ها �لقر�آن و�ل�صنة، وهما �مل�صدر�ن �لإجماليان للت�صريع 

�لإ�صالمي)10(.
�ل�ستنباط �لفقهّي ��سطالحا: عرفه �جلرجايّن -رحمه �هلل -: باأنه ��صتخر�ج  -

�ملعاين من �لن�صو�ض بفرط �لذهن وقوة �لقريحة)11(، وي�صتخل�ض من تعريفات 
َوَل  نْيِ  و�صَ َمْن�صُ يَُكونَا  َلْ  �إَِذ�  ِة  �ْلِعلَّ �أَِو  ْكِم  �حْلُ ��ْصِتْخَر�ُج  باأنه:  له  �لأ�صوليني 
ْكُم ِباْلِقيَا�ِض، �أَْو �ل�ْصِتْدَلل  َمًعا َعَلْيِهَما ِبَنْوٍع ِمْن �لْجِتَهاِد، َفيُ�ْصَتْخَرُج �حْلُ جُمْ
�أَْو �ل�ْصِتْح�َصاِن ونَْحِوَها)12(. و�ل�صتنباط بح�صب ما �صبق عملية تفكري عقلية، 
�أو معرفة جديدة  �إىل ��صتنتاج ما،  فهو ��صتدلل منطقي ي�صتهدف �لتو�صل 
بالعتماد على �أحكام �صابقة؛ ولذ� فاإن �ملهارة �ملرتبطة بال�صتنباط مهارة ذهنية 

ولي�صت بدنية.
ويكون معنى مهارة �ل�ستنباط �لفقهّي: �لعمل �لذهنّي �لدقيق ل�صتخر�ج  -

�لأحكام �ل�صرعية �لعملية �لجتهادية، وفق تيز يف ذلك �ل�صتخر�ج لتحقيق 
�أف�صل نتائجه.

للو�صول  - �أهلها،  لدى  بها  �أي: دو�م �صناعتها و�لرتقي  �ملهارة  وتنمية هذه 
ب�صائر ذوي �لتمييز، �لفريوز�آبادي، جمد �لدين حممد بن يعقوب 8/4.  -8

�لإبهاج �صرح �ملنهاج، �ل�صبكي، عبد �لوهاب بن علي 28/1.  -9
�ملدخل �إىل �ل�صريعة و�لفقه �لإ�صالمي، �لأ�صقر، عمر �صليمان 37.  -10

�لتعريفات، �جلرجاين 38/1.  -11
مو�صوعة �لفقه �لكويتية، جمموعة من �لعلماء �ملعا�صرين 111/4.  -12
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-على �أح�صن �لوجوه- �إىل ثمرة ذلك �ل�صتنباط، وهو نيل �لأحكام �ل�صرعية 
�لتي يحتاجها �ملكلفون، للقيام با كلفهم �هلل تعاىل �لقيام به.

�لنف�ض  علماء  يقرر  �ل�سلوكية:  �لنف�سية  �لعلوم  يف  �ل�ستنباط  مهارة  حمّل 
و�ل�صلوك و�لرتبية �أن مهارة �ل�صتنباط هي �إحدى )مهار�ت �لتفكري(، ويطلقون 
عليها )مهارة �ل�صتخر�ج( �أو )مهارة �ل�صتنتاج(، وهي ق�صيمة ملهار�ت تفكريية 
ذهنية �أخرى كاملالحظة و�لو�صف و�لتذكر، و�لت�صنيف وحل �مل�صكالت وغريها، 
ويعّرفونها باأنها: »�لقدرة �لعقلية �لتي يتم فيها ��صتخد�م ما ميلكه �لفرد من معارف 
ومعلومات من �أجل �لو�صول �ىل نتيجة ما«)1(، وبهذ� تتقاطع مع ملكة �ل�صتنباط 
عند �لأ�صوليني؛ �إذ �إن ملكة �ل�صتنباط �إنا هي قائمة على �أدلة ومعان وعاها �ملجتهد 

وبنى عليها ��صتخر�جه لالأحكام �ملن�صودة.
�ملطلب �لثاين: �أهمية �أركان �لبحث.

�أ- مكانة �ل�ستنباط يف �ل�سرع �لرباين �لقومي:
گ  گ  ڳ   چ  فقال:  �لكيم  كتابه  يف  �ل�ستنباط  �ساأن  تعاىل  �هلل  رفع  �أول: 
�آية83(،  �لن�صاء:  )�صورة  ںںچ  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  
وقد �صّمى -�صبحانه- يف هذه �لآية من ي�صتخرج �حلكم �أوًل )م�صتنبطا(، فظهر 
�أن من يدرك �حلكم بعده ل ي�صّمى كذلك، ويف هذ� رفع ملكانة �لذي يهتّم لالأمر، 
فيبحث ويجتهد للتو�صل �إىل �لأحكام �ل�صرعية غري �ملن�صو�ض �أو �ملجمع عليها، 

و�أن له يف �لدين �صْبقا كالذي ��صتخرج �ملاء �أول.
ثَِني  ويف هذ� �ملعنى يروي عبد�هلل بن عبا�ض -ر�صي �هلل عنهما- فيقول: َحدَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِن�َصاَءُه، َقاَل: َدَخْلُت  اِب َقاَل: »مَلَّا �ْعَتَزَل نَِبيُّ �هللَّ ُعَمُر ْبُن �خْلَطَّ
ِ �صلى �هلل عليه  َق َر�ُصوُل �هللَّ ى، َويَُقولُوَن: َطلَّ ِباحْلَ�صَ يَْنُكُتوَن  َفاإَِذ� �لنَّا�ُض  �مْلَ�ْصِجَد، 

تدري�ض مهار�ت �لتفكري، جودت �أحمد �صعادة 131.  -1
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َذِلَك  ْعَلَمنَّ  لأَ َفُقْلُت  ُعَمُر:  َفَقاَل  َجاِب،  ِباحْلِ يُوؤَْمْرَن  ْن  �أَ َقْبَل  َوَذِلَك  ِن�َصاَءُه،  و�صلم 
ثم    �هلل  ر�صول  من  ذلك  ��صتبان  عمر  �أن  يبني  و�لذي  �حلديث  �ْليَْوَم...... 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِن�َصاَءُه  ْوِتي َلْ يَُطلِّْق َر�ُصوُل �هللَّ قال عمر: »َفَناَدْيُت ِباأَْعَلى �صَ

َونََزلَْت َهِذِه �لآيَُة: چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
يَُطلِّْق  َلْ  ْوِتى  �صَ ِباأَْعَلى  َفَناَدْيُت  ں  ںچ،  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڱ   ڳ  

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِن�َصاَءُه َونََزلَْت َهِذِه �لآيَُة«)1(. َر�ُصوُل �هللَّ
�لأمر  رّد  فاأوجب  �خلال�سة،  )�مل�ستنبطني) خال�سة  تعاىل  �هلل  ثانيا: جعل 
تعلم  بال�صتنباط،  طائفة خمت�صة  ومنهم  �لأمر،  �أويل  �إىل  ثم    �هلل  ر�صول  �إىل 
ما ل يعلمونه، ول �صك �أن هذ� رفع ملكانتهم و�إعالء لقدرهم ملا حملوه من مهّمة 
�جل�صا�ض  يقول  �لزلل،  عنهم  ويدفع  للهدى،  �لأمة  ير�صد  �لذي  )�ل�صتنباط( 

ٿ    چ  چ ڱ  ڱ  ں  ںچ وقوله تعاىل:  -رحمه �هلل-: »قوله تعاىل: 
 ،)44 �آية  �لنحل:  ڦچ)�صورة  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     
نا على �ل�صتنباط و�لتدبر، و�أَمَرنا بالعتبار لنت�صابق  فحّثنا على �لتفكر فيه، وحّر�صَ

�إىل �إدر�ك �أحكامه، وننال درجة �مل�صتنبطني و�لعلماء �لناظرين«)2(.
يِف  ْهِد  �جْلُ بَْذُل  هو  و�لجتهاد  �ل�سرعي:  �لجتهاد  �أ�ّس  �ل�ستنباط  ثالثا: 
وهذ�  �إلَْيَها)3(،  ي  �مْلُوؤَدِّ ِبالنََّظِر  َعَلْيَها  �لَِّة  �لدَّ �َصَو�ِهِدَها  ِمْن  ْحَكاِم  �ْلأَ ��ْصِتْخَر�ِج 
�ل�صتخر�ج  لهذ�  �لأ�صوليني  ت�صمية  �صّر  ولعل  �ل�صتنباط،  هو  �ل�صتخر�ج 
��صتنباطا، �أنه مفتقر �إىل جهد بالغ يف �لتو�صل لثمرته)4(، فهو م�صابه ل�صتخر�ج �ملاء 
من قعر �لبئر، ول يكون هذ� �إل بجهد بالغ، و�ل�صتنباط ثمرة )�لجتهاد( و�أ�ّصه؛ 

وتخيريهن،  �لن�صاء  و�عتز�ل  �لإيالء  يف  باب  �لطالق،  كتاب  �حلجاج،  بن  م�صلم  م�صلم،  �صحيح   -1
1105/2، ح1479.

�أحكام �لقر�آن، �جل�صا�ض 34/4.  -2
ك�صف �لأ�صر�ر، �لبزدوي 20/4.  -3

�لتقرير و�لتحبري، �بن �أمري �حلاج 18/1.  -4
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فعملية �لجتهاد �إنا تقوم ل�صتخر�ج �حلكم �ل�صرعي، بل �إن بع�ض �مل�صنفني جعل 
�ل�صتنباط و�لجتهاد ��صطالحني مرت�دفني يطلقان على �ملعنى نف�صه)1(.

ول يخفى �أن �لجتهاد - مقّوم من مقّومات حفظ �ل�صريعة، �صاء �هلل تعاىل 
�أن تبقى به م�صتوعبة �لزمان و�ملكان يف تدبري �صاأن �لإن�صان، ومعاجلة نو�زل حياته، 

وهو )��صتثمار( للن�صو�ض)2( �ملحدود عّدها، �لالحمدود مد�ها وو�صعها.
يقول �ل�صافعي -رحمه �هلل-: »و�لعلم من وجهني �تباع �أو ��صتنباط، و�لتباع 
�تباع كتاب، فاإن ل يكن ف�صّنة، فاإن ل تكن فقول عاّمة من �صلفنا، فاإن ل يكن 

فقيا�ض، ول يجوز �لقول �إل بالقيا�ض..«)3(.
ب- �أهّمية �ملهارة بالن�سبة للمجتهد �مل�ستنبط:

ل بّد ملن يقوم بالجتهاد �ل�صتنباطّي يف �لفقه �أن يتح�صل لديه ملكة ومهارة 
يف ذلك �لفّن، ول يتاأتى له �ل�صتنباط بحفظ ن�صو�ض �لكتب ومتونها وحو��صيها 
ل له من فهم  فح�صب، و�إنا خمالطة ذلك �لعلم لوعيه وح�ّصه، تاأ�صي�صا على ما حت�صّ
�لأ�صول و�لفروع، و�لقو�عد �لعاّمة من �ل�صرع ب�صادره �لأ�صا�صية و�لتبعية، يقول 
�بن خلدون -رحمه �هلل-: »تعليم �لعلم من جملة �ل�صنائع؛ وذلك �أن �حلذق يف 
ببادئه  �لإحاطة  يف  ملكة  بح�صول  هو  �إنا  عليه،  و�ل�صتيالء  فيه  و�لتفنن  �لعلم 
حت�صل  ل  وما  �أ�صوله،  من  فروعه  و��صتنباط  م�صائله  على  و�لوقوف  وقو�عده، 
هذه �ملََلكة ل يكن �حلذق يف ذلك �لفّن �ملتناول حا�صاًل، وهذه �ملََلكة هي يف غري 
�لفهم و�لوعي؛ لأنّنا جند فهم �مل�صاألة �لو�حدة من �لفن �لو�حد ووعيها، م�صرتكاً 
ل  بني من �صد� يف ذلك �لفن، وبني من هو مبتدىء فيه، وبني �لعاّمي �لذي ل يح�صّ

�لجتهاد بني �لتاأ�صيل و�لتجديد، ح�صن عبد �لرحمن بكري �ض20.  -1
�مل�صت�صفى  ينظر:  �مل�صت�صفى،  �لغز�يل -رحمه �هلل- يف  �أطلق على �لجتهاد �ل�صتثمار  �أول من  ولعل   -2

.204/1
�لأم، �ل�صافعي، حممد بن �إدري�ض 179/1.  -3
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علماً، وبني �لعال �لنحرير، و�ملََلكة �إنا هي للعال �أو �ل�صادي يف �لفنون دون من 
�صو�هما«)1(.

ج- �أهمية تنمية هذه �ملهارة ورعايتها:
تتجلى وتُثمر،  تنمية ورعاية حتى  لها من  بّد  �ملهار�ت ل  �أن  �لرتبويون  يقرر 
وبهذ� ي�صتطيع �لفرد �ملتعلم للمهارة �أن يو�جه متطّلبات �حلياة و�مل�صتقبل، ويعمل 
على زيادة ثقة �لفرد بنف�صه وتزد�د حيويته ويتفّعل ن�صاطه)2(، يقول �بن خلدون 
-رحمه �هلل-: »و�ملََلكات كّلها ج�صمانية، �صو�ء كانت يف �لبدن �أو يف �لدماغ من 
�لفكر وغريه كاحل�صاب، و�جل�صمانيات كّلها حم�صو�صة فتفتقر �إىل �لتعليم، ولهذ� 
كان �ل�صند يف �لتعليم يف كل علم �أو �صناعة يفتقر �إىل م�صاهري �ملعلمني فيها معترَب�ً 

عند كل �أهل �أفق وجيل«)3(.
ملكة  بتعليم  �ملعّلم  يقوم  �أن  �أهمية  �إىل  �هلل-  -رحمه  �ل�ساطبي  وي�سري 
�لجتهاد للتلميذ، وكيف يوؤدي هذ� �إىل تّيزه و�رتقائه فيقول: »طالب �لعلم 
�إذ� ��صتمر يف طلبه مرت عليه ثالثة �أحو�ل، �أحدها: �أن يتنبه عقله �إىل �لنظر فيما 
حفظ و�لبحث عن �أ�صبابه، و�إنا ين�صاأ هذ� عن �صعور بعنى ما ح�صل لكنه جمَمل، 
وربا ظهر له يف بع�ض �أطر�ف �مل�صائل جزئيا ل كليا، وربا ل يظهر بعد، ومعّلمه 
عند ذلك يعينه با يليق به يف تلك �لرتبة، ويرفع عنه �أوهاما و�إ�صكالت تعر�ض له 
مثّبتا قدمه ور�فعا  �إز�لتها يف �جلريان على جمر�ه،  �إىل مو�قع  يهديه  يف طريقه، 

وح�صته وموؤّدبا له، حتى يت�صنى له �لنظر و�لبحث على �ل�صر�ط �مل�صتقيم..«)4(.

�ملقدمة، �بن خلدون 246/1.  -1
تنمية مهار�ت �لتفكري، عدنان �لعتوم و�آخرون 45.  -2

�ملقدمة، �بن خلدون 246/1.  -3

�ملو�فقات، �ل�صاطبي 225/4.  -4



233

�ملبحث �لثاين :
�ل�سو�هد �لعملية لتنمية مهارة �ل�ستنباط �لفقهّي يف و�قع �ملنهج �لتعليمّي �لنبوّي

 ، تهيد: يف هذ� �ملبحث مقدمة مبّينة لو�صف )�ملعّلم( يف �صخ�صية �لنبّي
وبع�ض �صو�هد ذلك �لتعليم ومقا�صده، وم�صالك ملنهج �لنبّي  يف تنمية مهارة 
�لكر�م و�لأمة، م�صتعر�صا كل م�صلك وما يدل  �ل�صحابة  �لفقهّي لدى  �ل�صتنباط 

عليه من �صو�هد ومو�قف نبوّية عملّية.
�ملطلب �لول: �لنبّي  ُمعلِّما.

�أر�صل �هلل تعاىل حممد�ً  نبيا ور�صول، وجعل )�لتعليم( من مهامه �لعظيمة، 
وقال �هلل -عز وجل- يف ذلك: چٺٺ  ٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ )�صورة �جلمعة: �آية2()1(، 

وحر�ض �لنبّي  على �أن يعّلم �ل�صحابة �لكر�م و�لأّمة من بعدهم علوم �لدين 
ي�صهدونه  فعل  من  �لتعليم،  و�صائل  ب�صتى  �صوئهما  يف  و�جتهاد  و�صنة  قر�آن  من 
ويعي�صونه، وقول ي�صمعونه ويَعونه، و�صوؤ�ل يَ�صاألونه فيعلمون جو�به، �أو يُ�صاألونه 

مونه. فيَُفهَّ
 يف حديث تخيري  �إذ يروي جابر  �لتعليم،   لنف�صه مهّمة  �لنبّي  ويُثبت 
�لنبّي  لزوجاته فيقول: »فبد�أ  بعائ�صة -ر�صي �هلل عنها- فقال: »يَا َعاِئ�َصُة �إِينِّ 
بََوْيِك«. َقالَْت:  رِيى �أَ ِحبُّ �أَْن َل تَْعَجِلي ِفيِه َحتَّى تَ�ْصَت�صِ ْمًر� �أُ ْعِر�َض َعَلْيِك �أَ �أُِريُد �أَْن �أَ
رُي �أَبََوَي بَْل  ِ �أَ�ْصَت�صِ ِ؟ َفَتاَل َعَلْيَها �لآيََة َقالَْت: �أَِفيَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ َوَما ُهَو يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ِبالَِّذي  ِن�َصاِئَك  ِمْن  �ْمَر�أًَة  تُْخرِبَ  َل  �أَْن  َو�أَ�ْصاأَلَُك  �لآِخَرَة،  �َر  َو�لدَّ َوَر�ُصولَُه   َ �هللَّ �أَْخَتاُر 
ُمَتَعنًِّتا  َوَل  ُمَعنًِّتا  يَْبَعْثِني  َلْ   َ �إِنَّ �هللَّ تَُها  �أَْخرَبْ �إِلَّ  ِمْنُهنَّ  ٌة  �ْمَر�أَ تَ�ْصاأَلُِني  َقاَل: »َل  ُقْلُت، 
ومن لطائف هذه �لآية �لعظيمة �أنها ذكرت ِمّنة �هلل تعاىل على عباده �أن بعث فيهم نبّيا �أُمّيا منهم، ثم بنّي   -1
�أنه يعلمهم �لكتاب و�حلكمة، ولعل هذ� ظاهر يف بيان �أن ِعْلَمه  وتعليمه للنا�ض �إنا هو هبة من �هلل تعاىل 

ووحي خال�ض.
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ًر�«)1(. ًما ُميَ�صِّ َولَِكْن بََعثَِني ُمَعلِّ
�لكر�م)2(:  لل�سحابة  �ل�ستنباط  مهارة  تعليم  يف    �لنبّي  منهج  مالمح 
على  تعليمهم  �لكر�م، ويحر�ض يف  �ل�صحابة  تعليم  يحر�ض على    �لنبّي  كان 

�أمور منها:
بيدهم،  يي�صر عليهم �لأمور وياأخذ  تعليما،  �لنا�ض  �أح�صَن  �لرفق بهم: فكان    -
ويغ�صب على من يع�ّصر عليهم، �أو يخاطبهم با ل يفهمون، �أو يكلفهم ما ل 

يطيقون)3(.
يوجزها  �لكلمات  ويحدد  يوؤكدها جلل�صائه،  فيكّررها  �ملعلومة:  على  يرّكز    -

حتى لو �صاء �لعاّد �أن يَُعّدها لعّدها.
يعّلمهم بكل �لأ�ساليب: في�صاألهم وي�صتحثهم على �لتفكري، ويحّكمهم كما    -
حّكم �صعد بن معاذ  يف بني قريظة، ي�صت�صريهم ليعترب ر�أيهم، وياأتي جربيل 
يعلم    وهو  م�صتغرقا،    �لنبّي  فيحاوره  رجل،  هيئة  يف  يُعّلمهم   
ويُجيب  �ل�صائل  يَ�صاأل  �حلو�ر، وكيف  تعّليمهم  يريد  لكنه   ، �أنه جربيل 

�ملُجيب)4(.
مقا�سد تنمية �لنبّي  مهارة �ل�ستنباط عند �أ�سحابه و�أمته:

حِر�ض �لنبّي  على تنمية مهارة �ل�صتنباط عند �أ�صحابه و�أّمته، وذلك حِلَكم 
ومقا�صد بالغة، لعّل منها:

بالنية،  �إل  �أن تخيري �مر�أته ل يكون طالقا  بيان  �صحيح م�صلم، م�صلم بن �حلجاج، كتاب �لطالق، باب   -1
1104/2، ح1478.

وهذ� مبحث يطول عر�ض ن�صو�صه و�صو�هده من �ل�صنة �لنبوّية، فعر�صت بنوده مكتفيا ب�ُصهرة �لن�صو�ض   -2
�لتي ت�صافرت لإثباتها.

�صيا�صة �لر�صول  �لتعليمية و�أثرها يف تطور �لعلوم، حممد �ل�صريف بحث على موقعه �لإلكرتوين،   -3
يوم �لدخول ووقته 2013/10/15، 3،20م.

وينظر: �لر�صول �ملعلم ، عبد �لفتاح �أبو غدة 21 وما بعدها.  -4
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�أول: حاجة �مل�صلمني بعد ع�صر �لنبوة �إىل بيان �لأحكام �لتي تخ�ض �حلو�دث 
�مل�صتجدة؛ �إذ ل بد ملعرفة �أحكامها من �لرجوع �إىل �لوحي، ول يكون ذلك �إل 
�هلل-:  بطال -رحمه  �بن  يقول  فيه)1(،  و�لجتهاد  وكيفية حت�صيله  �لفقه،  بتعلمهم 
»�لنبّي  قد عّلم �أمته كيفية �لقيا�ض و�ل�صتنباط، فى م�صائل لها �أ�صول ومعاٍن فى 
كتاب �هلل و�صحيح �صنته؛ لرييهم كيف ي�صنعون فيما عدمو� فيه �لن�صو�ض؛ �إذ قد 

علم �أن �هلل تعاىل لبد �أن يكّمل له �لدين«)2(.
فذلك  ع�صره  يف  �لكر�م  لل�صحابة  بالن�صبة  �لجتهاد  م�صروعية  حكمة  و�أما 
لتدريبهم وتعليمهم كيفية �لجتهاد، وحتى يكونو� م�صتعّدين حلمل �لأمانة �لكربى 
وهي �حلكم با �أنزل �هلل، و�إدخال �حلو�دث �جلديدة حتت �أحكام �ل�صريعة، حتى 

يُعلم حكم �ل�صرع يف كل ما ينزل بامل�صلمني، وتدريب من بعدهم على ذلك)3(.
ثانيا: يريد �هلل تعاىل هذ� �لدين بعد وفاة ر�صول �هلل ، دين عمل وجهاد 
وتربية، وهذ� �جُلهد �إنا يكون من طائفة من �مل�صلمني، نذرت نف�صها لتعّلم �لدين، 

ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   وئ   ەئ   چ  -�صبحانه-:  قال  كما  وتعليمه 
  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  چ )�صورة �لتوبة: �آية 122(، و�لنبّي

�أر�د �صناعة هذه �لطائفة �لتي يرفعها �هلل، ويرفع �لأمة بها درجات)4(.
�لتفكر  �إىل  دعت  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن  �آي  تطبيق  على    �لنبّي  عمل  ثالثا: 
و�إعمال �لعقل، وذلك بحّث �أمته على �لجتهاد وتربيتها عليه، و�هلل تعاىل يقول: 

�أ�صطاد"،  "ل تعطني �صمكة ولكن علمني كيف  �إىل )كونفو�صيو�ض(:  هناك مثل �صيني قدمي، وين�صب   -1
وهذ� �ملثل ينطبق على ما نحن ب�صدده؛ �إذ معناه: ل تعطني �ل�صيء جاهز�، ولكن عّلمني كيف �أح�صل 
عليه �إذ� ما �حتجت �إليه يف كل مرة، و�لنبّي  قام بهذ� �ملعنى عن علم بحاجة �لأمة �أن ت�صتنبط، ل �أن 

تاأخذ �لأحكام جاهزة، فاإذ� �أحوجها �حلال للحكم عجزت عن ذلك.
�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال 356/10.  -2

�لجتهاد ومدى حاجتنا �إليه يف هذ� �لع�صر، �صيد حممد تو�نا �لأفغان�صتاين 310-309.  -3
�صرورة �لجتهاد للمحافظة على مو��صفات �ملجتمع �لإ�صالمي، عابد �ل�صفياين مقالة مثبتة على �صبكة   -4

�لإنرتنت، يوم �لدخول ووقته 2013/10/16، 3،35م.
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)�صورة  یچ  ی   چ   ،)2 �آية  يو�صف:  )�صورة  ےچ  چھ  

�لبقرة: �آية 219(، و�لجتهاد �إنا هو نوع من �لتفّكر يف �لآيات، و�إعمال �لعقل يف 
�لوقائع و�لو�صول لأحكامها)1(.

ر�بعا: �صّن �لنبّي  للمعّلمني طريقة �لتدريب �لجتهادّي �لعملّية، ليتاأ�صى 
بها من �أر�د �أن ي�صلك طريق �لتنمية مع تالميذه يف كل ع�صر، و�هلل -�صبحانه- هو 
�لذي عّلم �لنبّي . و�ملتخ�ص�صون �ليوم يطرحون هذ� �ملعنى يف �صياق �أهمية 
بال�صتنباط  �إياهم  بتفوي�صه  قــادة   �صنع  و�لنبّي  �لقادة،  )�لتفوي�ض( يف �صنع 
حتى �أثناء حياته  بينهم، لي�صنع منهم قادة يف �لفقه و�لرتبية و�إد�رة �حلياة بعد 

.)2( وفاته
�ملطلب �لثاين: م�سالك �ملنهاج �لنبوّي يف تنمية مهارة �ل�ستنباط �لفقهّي 

لدى �ل�سحابة �لكر�م و�لأمة.
ثبت لدى علماء �لأ�صول �أن �ل�ّصنة �لنبوّية: هي ما �صدر عن �لنبّي  من غري 
�لقر�آن من قول �أو فعل �أو تقرير)3(، و�صاأنطلق يف تق�صيم م�صالك �ملنهج �لنبوّي يف 

تنمية مهارة �ل�صتنباط �لفقهّي من �أق�صام �ل�صنة �لنبوّية.
�مل�سلك �لأول: تنمية مهارة �ل�ستنباط بالقدوة، وفيه �سورتان:

�هلل  -ر�سي  �ل�سحابة  �أمام  بنف�سه    �لنبّي  ��ستنباط  �لأوىل:  �ل�سورة 
عنهم-: وهو ما يعرّب عنه �لأ�صوليون باجتهاد �لنبّي ، وقد ذهب جمع منهم 
بذلك  تعّبده  تعاىل  �هلل  و�أن   ، �لر�صول  �أفعال  يف  �لجتهاد  بتحقق  �لقول  �إىل 

�لجتهاد يف �لإ�صالم، نادية �لعمري 259، و�لإحالة هنا لفكرة �رتباط �لجتهاد بالتفكر و�إعمال �لعقل   -1
فح�صب.

�أهمية �لتفوي�ض، حممد بدرة مقالة مثبتة على �صبكة �لإنرتنت يوم �لدخول ووقته: 2013/10/22،   -2
4،40م.

�إر�صاد �لفحول �إيل حتقيق �حلق من علم �لأ�صول، حممد بن علي بن حممد �ل�صوكاين 95/1.  -3
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فيما ل ن�ّض فيه، وخالفهم فريق يف ذلك، ومنهم من �أجاز ذلك يف �صيا�صة �لدنيا 
يدّل    �لنبّي  �لأ�صوليون من وقائع لجتهاد  �أورده  و�حلروب ونحوها)1(، وما 
بالِفعل على �ملنهج �لتعليمّي �لنبوّي بالقدوة و�لأ�صوة يف تطبيق �ل�صتنباط �لفقهّي 

و�أهميته و�آليته، ولهذه �ل�صورة �صو�هد متعددة، ومنها:
�ل�ساهد �لأول: �لجتهاد يف �أ�سرى بدر ومفاد�تهم: ممّا عّده بع�ض �لأ�صوليني  -

من �جتهاد �لنبّي  ما وقع يف �أ�صرى بدر ومفاد�تهم، ونزول �لقر�آن �لكرمي 
مبينا وجوب �لإثخان يف �لأر�ض �بتد�ء)2(، قال �لآمدي -رحمه �هلل-: فقال 
�لنبّي : »لو نزل من �ل�صماء �إىل �لأر�ض عذ�ب ما جنا منه �إل عمر«؛ لأنّه 

كان قد �أ�صار بقتلهم، وذلك يدل على �أن ذلك كان بالجتهاد ل بالوحي)3(.

�أِذن  - �لثاين: �لإذن للمعتذرين بالتخّلف عن غزوة تبوك: كذلك  �ل�ساهد 
-�صبحانه  �هلل  قول  نزل  ذلك  ويف  تبوك،  غزوة  عن  بالتخلف  للمعتذرين 

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  وتعاىل-: 
ڎچ )�صورة �لتوبة: �آية 43(. يقول �لآمدي -رحمه �هلل-: »عاتبه 
ربه على ذلك ون�صبه �إىل �خلطاإ، وذلك ل يكون فيما حكم فيه بالوحي، فلم 
من  �أي�صا  غريه  كان  بل    بالنبّي  خا�صا  ذلك  ولي�ض  �لجتهاد،  �صوى  يبق 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  تعاىل:  قوله  عليه  ويدل  بذلك،  متعبد�  �لأنبياء 
ڻ  ۀ ہ  ہہ  ہ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ       

ھ  ھ  ھچ )�صورة �لأنبياء: �آية 78-79(، وما يذكر بالتفهيم �إنا يكون 

�أ�صول  يف  �لإحكام  يف  �لآمدي  �لقول،  فيها  ف�صل  وممن  �لأ�صول،  كتب  يف  بحثا  �أن�صجت  و�مل�صاألة   -1
�لأحكام 172/4.

�صحيح م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �لإمد�د باملالئكة يف غزوة بدر و�إباحة �لغنائم، 1383/3،   -2
ح1763.

�لإحكام يف �أ�صول �لأحكام، �لآمدي 173/4.  -3
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بالجتهاد ل بطريق �لوحي«)1(.
�ل�ساهد �لثالث: �لنتفاع بالقدور �ملك�ّسرة يوم خيرب: ومن ذلك ما �أخرجه  -

�لبخاري -رحمه �هلل- َعْن �َصَلَمَة ْبِن �ْلأَْكَوِع  َقاَل: »مَلَّا �أَْم�َصْو� يَْوَم َفَتُحو� 
َقالُو�:  �لنِّرَي�َن؟(  َهِذِه  �أَْوَقْدمُتْ  )َعاَلَم    �لنبّي  َقاَل  �لنِّرَي�َن،  �أَْوَقُدو�  َخْيرَبَ 
َرُجٌل  َفَقاَم  ُقُدوَرَها(،  َو�ْك�ِصُرو�  ِفيَها  َما  َقاَل: )�أَْهِريُقو�  �ْلإِْن�ِصيَِّة،  ُمِر  �حْلُ حُلُوِم 
ِمْن �ْلَقْوِم َفَقاَل: نَُهِريُق َما ِفيَها َونَْغ�ِصُلَها؟ َفَقاَل �لنبّي : )�أَْو َذ�َك(«)2(، فهو 
ياأخذهم �أول بالأ�صّد َح�ْصما للمادة، ومنعا لهم �أن ياأكلوها، فلما �صّلمو� باحلكم 
حرجا،  ويزيدهم  م�صلحة  عليهم  يفّوت  قد  �لقدور  تك�صري  �أن  و�أ�صعروه 
رّخ�ض لهم يف غ�صلها لينتفعو� بها يف غري هذ�)3(. ولعل وقوع �لجتهاد من 
�لر�صول  تعليم لالأّمة من بعده)4(، وكان ميكن �أن يهتدي �لنبّي  لكنوز 
�لأحكام من �لوحي، لكن وكاأّن �هلل تعاىل �أر�د من نبّيه  �أن يعّلم �أمته طرق 
�ل�صتنباط، وميّرنهم على كيفية �أخذ �لأحكام من �أدلتها �لكلية، لي�صتطيع �أهل 
�لفقه و�ملعرفة من بعده بقوة مد�ركهم �أن ينّزلو� ما يجّد من �حلو�دث على 

عمومات �لن�صو�ض، وذلك م�صد�ق قول �هلل تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄچ)�صورة �لنحل: من �آية 89()5(.

�ل�سورة �لثانية: فعله  �ملبنيِّ لكيفية �ل�ستنباط )تعليم طرق �لو�سول 
وكيفيته،  �لفقهّي  �ل�صتنباط  يف    �لنبّي  ملنهج  �ملبنيِّ  �لفعل  وهو  للمهارة): 
�أمته �لتاأ�صي بتلك �لكيفية �لنبوّية،  ليح�صل لل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- وعلماء 

�لتي تثل �لأنوذج �ل�صتنباطّي �لأ�صيل و�ل�صديد.

�لإحكام يف �أ�صول �لأحكام، �لآمدي 173/4.  -1
ْيِد، بَاب �آِنيَِة �مْلَُجو�ِض َو�مْلَْيَتِة، 90/7، ح5497. بَاِئِح َو�ل�صَّ �صحيح �لبخاري، ِكَتاب �لذَّ  -2

ن�صاأة �لفقه �لجتهادي و�أطو�ره، حممد علي �ل�صاي�ض 16.  -3
�لجتهاد ومدى حاجتنا �إليه يف هذ� �لع�صر، �لأفغان�صتاين 310-309.  -4

ن�صاأة �لفقه �لجتهادي و�أطو�ره، �ل�صاي�ض 24.  -5
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�لقر�آن -�أول- يف حمل �ملطلق على �ملقيد:  - �إىل  �لأول: �لرجوع  �ل�ساهد 
وّجه �لنبّي  �أنظار �لعلماء �إىل �أنه ينبغي �لعتماد على �لقر�آن نف�صه يف فهم 
�آياته، وذلك من خالل فعله ، ومن ذلك:ما �أخرجه �ل�صيخان من حديث 

ٻٻ  ٻ   ٱ  چ  �لآيَُة  َهِذِه  نََزلَْت  »مَلَّا  قال:    م�صعود  بن  �هلل  عبد 
ٻپپپ پ ڀ ڀچ )�صورة �لأنعام: �آية 82 (، �َصقَّ َذِلَك 

�إِميَانَُه  يَْلِب�ْض  َلْ  َنا  �أَيُّ َوَقالُو�:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َحاِب  �أَ�صْ َعَلى 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �إِنَُّه لَْي�َض ِبَذ�َك �أََل تَ�ْصَمُع �إِىَل َقْوِل  ِبُظْلٍم َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
لقمان:  )�صورة  چ  ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ  ِلْبِنِه:  لُْقَماَن 
به  �ملر�د  هناك  �ملطلق  �لظلم  �أن  و�أّمته  �أ�صحابه    �لنبّي  و�أْعلَم   ،)6()13 �آية 
�لظلم على  لي�ض   بعد ذلك:  �لنبّي  �ملقيد وهو )�ل�صرك(، فقال لهم  هذ� 
�إطالقه وعمومه كما ظننتم، �نا هو �ل�صرك، كما قال لقمان لبنه، فال�صحابة 
-ر�صى �هلل عنهم- حملو� �لظلم على عمومه، و�ملتبادر �إىل �لأفهام منه وهو 
ُمر�صد مل�صلك  �أ�صويّل  �لتقييد فرع  �ل�صيء فى غري مو�صعه)7(، وهذ�  و�صع 
تقييد �ملطلق و�لتقليل من �صيوعه، ويف  �مل�صتنبط  فيه  يَتعّلم  ��صتنباطي فقهي 
هذ� �ملثال تعليم كيفية رد �ملت�صابه للمحكم، وتو�صيحه وفق �لقو�عد �لتي �أتت 

بها �لن�صو�ض �ل�صرعية)8(.
يف  - �ملفهوم  بالظاهر  و�لأخذ  �لن�س،  بعموم  �لتعلق  �لثاين:  �ل�ساهد 

َقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَنَّ    ُهَرْيَرَة  ِبي  �أَ َعْن  �ل�صيخان  �أخرج  �ل�ستنباط: 
�أَْجٌر  لَُه  �لَِّذي  ا  َفاأَمَّ ِوْزٌر،  َوِلَرُجٍل �ِصرْتٌ َوَعَلى َرُجٍل  �أَْجٌر  ِلَرُجٍل  ِلثَاَلثٍَة؛  ْيُل  »�خْلَ
ِلنَي، 141/4،  �مْلَُتاأَوِّ ِفى  َجاَء  َما  باب  �ملرتدين و�ملعاندين وقتالهم،  ��صتتابة  �ل�صحيح، كتاب  �لبخاري،   -6

ح3360)�للفظ له(، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لإميان، باب �صدق �لإميان و�إخال�صه، 114/1،ح124.
�صرح �صحيح م�صلم، �لنووي 143/2.  -7

مقال، �لبيان �لنبوّي لكيفية �ل�صتنباط من �آيات �لكتاب، مقال مثّبت على �صبكة �لإنرتنت، يوم �لدخول   -8
ووقته: 2013/10/25، 4،40م.
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ابَْت يِف ِطيَِلَها  �أَ�صَ ٍة، َفَما  �أَْو َرْو�صَ َفاأََطاَل يِف َمْرٍج   ِ َفَرُجٌل َربََطَها يِف �َصِبيِل �هللَّ
�أَنََّها َقَطَعْت ِطيََلَها َفا�ْصَتنَّْت �َصَرًفا  ِة َكاَن لَُه َح�َصَناٍت، َولَْو  ْو�صَ َذِلَك �مْلَْرِج َو�لرَّ
ْت ِبَنَهٍر َف�َصِربَْت ِمْنُه  �أَْو �َصَرَفنْيِ َكانَْت �آثَاُرَها َو�أَْرَو�ُثَها َح�َصَناٍت لَُه، َولَْو �أَنََّها َمرَّ
ُجِل �أَْجٌر، َوَرُجٌل  َوَلْ يُِرْد �أَْن يَ�ْصِقَي ِبِه َكاَن َذِلَك َح�َصَناٍت لَُه، َوِهَي ِلَذِلَك �لرَّ
�ِصرْتٌ،  لَُه  َفْهَي  ُظُهوِرَها  َوَل  ِرَقاِبَها  يِف   ِ �هللَّ َحقَّ  يَْن�َض  َوَلْ  ًفا  َوتََعفُّ تََغنًِّيا  َربََطَها 
ِ �صلى �هلل  َوَرُجٌل َربََطَها َفْخًر� َوِريَاًء َفِهَي َعَلى َذِلَك ِوْزٌر. َو�ُصِئَل َر�ُصوُل �هللَّ
اِمَعَة:  َة �جْلَ ُ َعَلَي ِفيَها �إِلَّ َهِذِه �لآيََة �ْلَفاذَّ ُمِر َقاَل: »َما �أَْنَزَل �هللَّ عليه و�صلم َعِن �حْلُ
چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ 

)�صورة �لزلزلة: �آية 8-7()1(. 
فهذ� تعليم منه  لأمته �ل�صتنباط و�لقيا�ض، وكيف تفهم معانى �لتنزيل؛ لأنه  -

 �صّبه ما ل يذكر �هلل فى كتابه وهى )�حُلُمر( با ذكره من عمل مثقال ذّرة 
من خري، �إذ كان معناهما و�حًد�، وهذ� نف�ض �لقيا�ض؛ لأن قوله تعاىل:} ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ { يدخل فيه جميع �أفعال �لرِبّ دقيقها وجليلها، �أل 
ترى �إىل فهم عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- وغريها من �ل�صحابة هذ� �ملعنى حتى 

ت�صدقو� بحبة عنب وقالو�: كم فيها من مثاقيل �لذر)2(. 
كما �أن هذ� �ل�صتدلل منه  د�ل على �لتعلق بالعموم و�ل�صتفادة منه فيما  -

�إر�صاد�ً  �أن يف ذلك  �لعلم، وكما ل يخفى  �أهل  �أ�صار  يخ�ض �ل�صتنباط كما 
�إىل �لأخذ بالظاهر �ملفهوم فيما يخ�ض �ل�صتنباط، وعدم �لعدول عنه �إذ� ل 
يوجد دليل �صحيح �صريح، فقد وّجه �لنبّي  �إىل �لهتمام بالن�ّض �لعام يف 
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لعت�صام بالكتاب و�ل�صنة، باب �لأحكام �لتي تعرف بالدلئل وكيف معنى   -1
�لدللة وتف�صريها، 113/3، ح2371)�للفظ له(، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لزكاة، باب �إثم مانع �لزكاة، 

680/2، ح987.
جلميع  ل�صمولها  جامعة  �صّماها  �لع�صقالين:  حجر  �بن  قال   ،64/5 بطال  �بن  �لبخاري،  �صحيح  �صرح   -2
�لع�صقالين  حجر  �بن  �لباري،  فتح  معناها،  يف  لنفر�دها  فاذة  و�صماها  ومع�صية،  طاعة  من  �لأنو�ع 

.65/6
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ُه من م�صادر �ل�صتنباط من �لقر�آن �لكرمي)1(. �لقر�آن �لكرمي وعدَّ
�أّولّية  )تطبيقات  �ل�ستنباط:  على  �لكر�م  �ل�سحابة  �إقر�ر  �لثاين:  �مل�سلك 

من�سبطة للمهارة من �ملتعلمني):
 �أقّر �لنبّي  على �جتهاد�تهم �ل�صتنباطية، حتفيز� لهم ولغريهم على �لعمل 
بذلك �ملنهج، وت�صحيحا لفعلهم، وتنمية لتلك �ملهارة �لفكرية �لتي تو�صلهم �إىل 
معرفة �لأحكام �ل�صرعية �لفقهّية و�لق�صائية)2(، ومن �ل�صو�هد على تنمية مهارتهم 

�ل�صتنباطية باإقر�رهم على �ل�صتنباط باأنف�صهم:
له: عن  - �لجتهاد م�سدر�  ُه  َوَعدَّ �ل�ستنباط،  �أدلة  ترتيب  �لأول:  �ل�ساهد 

»َكْيَف  له:  قال  �ليمن  �إىل  بعثه  حني    �هلل  ر�صول  �أن    جبل  بن  معاذ 
ِ؟«  ِ، َقاَل: »َفاإِْن َلْ يَُكْن يِف ِكَتاِب �هللَّ ي ِبَا يِف ِكَتاِب �هللَّ ي؟« َفَقاَل: �أَْق�صِ تَْق�صِ
ِ ؟« َقاَل:  ِ ، َقاَل: »َفاإِْن َلْ يَُكْن يِف �ُصنَِّة َر�ُصوِل �هللَّ َقاَل: َفِب�ُصنَِّة َر�ُصوِل �هللَّ
ِ «)3(، قال �بن  َق َر�ُصوَل َر�ُصوِل �هللَّ ِ �لَِّذي َوفَّ ْمُد هلِلَّ ِيي. َقاَل: »�حْلَ �أَْجَتِهُد َر�أْ
�جتهاده  على  معاذ�    �لنبّي  �أقّر  �حلديث  هذ�  »ويف  �هلل-:  -رحمه  �لقيم 
�أهل  �آيات �لكتاب، مثّبت على �صبكة �لإنرتنت موقع ملتقى  �لنبوّي لكيفية �ل�صتنباط من  �لبيان  مقال،   -1

�لتف�صري، بتوقيع: �أم عبد �هلل �جلز�ئرية، يوم �لدخول ووقته: 2013/10/8، 1،10م.
ِرِه  َوِقيَل َل  �ختلف �لأ�صوليون يف جو�ز �لجتهاد يف ع�صر �لنبّي  فقيل �ِلْجِتَهاَد َجاِئٌز يِف َع�صْ  -2
نَّ �لْجِتَهاَد  حُّ �أَ يجوز، وقيل َجاِئٌز ِباإِْذِنِه ، وقيل َجاِئٌز ِلْلَبِعيِد َعْنُه ُدوَن �ْلَقِريِب ِل�ُصُهولَِة ُمَر�َجَعِتِه، َو�ْلأَ�صَ
ِرِه  وقد وقع للبعيد عنه، وملن �أذن له  بالجتهاد، ولكن �لجتهاد ل يكن م�صدر�  َجاِئٌز يِف َع�صْ

للت�صريع. �صرح جمع �جلو�مع، جالل �لدين �ملحلي 256/2.
ي،  يَْق�صِ َكْيَف  ي  �لَقا�صِ َجاَء يِف  َما  بَاُب   ، �هلِل  َر�ُصوِل  َعْن  �لأَْحَكاِم  �ل�صنن، كتاب  رو�ه �لرتمذي يف   -3
ٍل، ورو�ه  ِبُتَّ�صِ ِعْنِدي  �إِ�ْصَناُدُه  َولَْي�َض  �لَوْجِه  َهَذ�  ِمْن  �إِلَّ  نَْعِرُفُه  َل  َحِديٌث  َهَذ�  وقال:  9/3، ح1327، 
�أبو د�ود يف �ل�صنن 327/2، كتاب �لأق�صية، باب �جتهاد �لر�أي يف �لق�صاء، ح3592، وقال �لألباين: 
�صعيف. �أقول: لكن َقاَل ِ�ْبُن �ْلَقيِِّم -رحمه �هلل-: هذ� حديث و�إن كان بع�ض �لرو�ة غري م�صّمني فيه، فهم 
�أ�صحاب معاذ وذلك يدل على �صهرة �حلديث، و�أن �لذي حدث به �حلارث بن عمرو عن جماعة من 
�أ�صحاب معاذ ل و�حد منهم، وهذ� �أبلغ يف �ل�صهرة من �أن يكون عن و�حد منهم لو �ُصّمي، كيف و�صعبة 
حامل لو�ء هذ� �حلديث؟ وقد قال بع�ض �أئمة �حلديث: �إذ� ر�أيت �صعبة يف �إ�صناد حديث فا�صدد يديك 
به، وهذه �لأحاديث ل تثبت من جهة �لإ�صناد، ولكن لـّمـا تلقتها �لكاّفة عن �لكاّفة غنو� ب�صحتها عندهم 
عن طلب �لإ�صناد لها، فكذلك حديث معاذ، لـّمـا �حتجو� به جميعا غنو� عن طلب �لإ�صناد له. �إعالم 

�ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن قيم �جلوزية 202/1.
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ا عن �هلل ور�صوله«)1(. باعتماد ر�أيه فيما ل يجد فيه ن�صّ
�أن �حلديث ل يدّل على ح�صر �لجتهاد فيما ل ن�ض فيه، بل  وز�د �لدريني 
ُجّل ما فيه �لدللة على �أن �لجتهاد بالر�أي م�صدر للت�صريع حني يُعوز �لن�ض، وقد 
كان �لع�صر ع�صر تنزيل، حيث ل يكتمل فيه �لدين بعد، و�إذ� كان �لنبّي  قد 
�لجتهاد  يكون  �أل  ذلك  معنى  فلي�ض  ن�ّض،  بالر�أي حيث ل  �لجتهاد  حّث على 
بالر�أي يف �لن�ّض نف�ِصه تفهما و��صتنباطا وتطبيقا، و�صنيُع عمر و�ل�صحابة -ر�صي 
�هلل عنهم- د�ّل على ذلك)2(. و�حلديث يدّل على ترتيب م�صادر �ل�صتنباط كما 
ًل على  فِهمها معاذ ، و�أقّره على فهمه ر�صول �هلل  وذلَك بتقدمِي �لوحي �أوَّ
ا  �أمَّ له،  ُمبيَِّنٌة  �إنََّها  حيُث  من  للُقر�آِن  تابعٌة  نَُّة  و�ل�صُّ و�ُصنٌَّة،  كتاٌب  و�لوحُي  �أِي،  �لرَّ
بعَدُه بهذ�  ِر  بالتَّاأخُّ �لنَّظِر و�ل�صتنباِط فحيُث ل يكوُن �لوحُي، فهَي جديرٌة  َمْرتبُة 
ليِل  ا ِمْن جهِة كوِن �لدَّ �أمَّ تيُب من جَهِة �لبْدِء يف �ل�صتدلِل،  �لعتباِر، وهذ� �لرتَّ

ًة فالوحُي: كتاٌب و�ُصنٌَّة درَجٌة و�حَدٌة)3(. ُحجَّ
�لن�س  - عموم  يكون  وقد  دليل،  من  له  بد  ل  �ل�ستنباط  �لثاين:  �ل�ساهد 

�لقر�آين: يلمح هذ� يف تقريره  لل�صحابي عمرو بن �لعا�ض ملا �صّلى يف 
�إحدى �ل�صر�يا باأ�صحابه وكان جنبا، فتيّمم ول يغت�صل، قال : »�ْحَتَلْمُت 
�أَْهِلَك،  ْن  �أَ �ْغَت�َصْلُت  �إِِن  َفاأَ�ْصَفْقُت  اَل�ِصِل،  �ل�صَّ َذ�ِت  َغْزَوِة  يِف  بَاِرَدٍة  لَْيَلٍة  يِف 
عليه  �هلل  �صلى  ِللنَّبيِّ  َذِلَك  َفَذَكُرو�  ْبَح،  �ل�صُّ َحاِبى  ِباأَ�صْ ْيُت  لَّ �صَ ثُمَّ  ْمُت  َفَتيَمَّ
َمَنَعِني  ِبالَِّذي  تُُه  َفاأَْخرَبْ َو�أَْنَت ُجُنٌب،  َحاِبَك  ِباأَ�صْ ْيَت  لَّ يَا َعْمُرو �صَ َفَقاَل:  و�صلم 

َ يَُقوُل: چ ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ    ڇ   ِمَن �ِلْغِت�َصاِل َوُقْلُت: �إِينِّ �َصِمْعُت �هللَّ
�هلل عليه و�صلم  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  ِحَك  َف�صَ �آية29(،  �لن�صاء:  ڇچ)�صورة 

�إعالم �ملوقعني، �بن قيم �جلوزية 202/1.  -1
�ملناهج �لأ�صولية يف �لجتهاد بالر�أي، حممد فتحي �لدريني 17.  -2

تي�صرُي علم �أ�صول �لفقه، عبد�هلل بن يو�صف �جُلديع 110.  -3
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با�صتخر�ج  �لفقهّي  �ل�صتنباط  على    منه  تقرير  وهذ�  �َصْيًئا«)1(،  يَُقْل  َوَلْ 
�حلكم �ل�صرعي من �لن�صو�ض و�لقو�عد �لعامة يف �لت�صريع)2(، وَلْ يُْنِكْر َعَلى 
َ�ِب، َوَلْ يُْنِكْر َعَلى  َعْمٍرو  �لْجِتَهاَد يِف تَْرِكِه �مْلَاَء َو�ْلُعُدوِل َعْنُه �إىَل �لرتُّ
ِعْنَدُهْم َويِف  �حْلَاُل  َكانَْت  �إَذ�  ��ْصِتْعَماِلِه،  ا �لْجِتَهاَد يِف ُوُجوِب  ْي�صً �أَ َحاِبِه  �أَ�صْ
ِفيٍَّة)3(، ول يقل �لنبّي  لعمرو  �صيئا بعد بيان �لدليل  �ْجِتَهاِدِهْم َغرْيَ خَمْ
�لذي ��صتند �إليه يف �جتهاده، ولو كان �لفاعل غري جمتهد لالمه ، �أل تر�ه 
 ،ُ قال يف )�صابح �ل�صّجة( ملا �أفتاه �أ�صحابه باأن يغت�صل فمات: »َقَتُلوُه َقَتَلُهُم �هللَّ

وؤَ�ُل«)4(. َا �ِصَفاُء �ْلِعيِّ �ل�صُّ �أَلَّ �َصاأَلُو� �إِْذ َلْ يَْعَلُمو� َفاإِنَّ

هذه  ممار�صة  على  �آخر  حتفيز  �ل�صتنباط  على    لعمرو    �لنبّي  و�إقر�ر 
�ملهارة �لتفكريية �ملهّمة، وحتقيق ملعايريها، فاإنه  لـّما �صاأل عن �لدليل �لذي ��صتند 
�إليه عمرو  وو�فقه، فاإنه يوؤ�صل ملعيار من معايري �ملهارة �ل�صتنباطية، ويبني له 
ولأّمته �أن �كت�صاب �ملهارة ل بد له من خطو�ت �صحيحة، و�إل �أدى �إىل نتائج غري 

�صحيحة.

�ل�ساهد �لثالث: �ل�ستنباط �لبياين للمق�سود من فحوى �لن�س يف �سالة  -
�لع�سر يف بني قريظة: وقد �جتهد �ل�صحابة يف زمن �لنبّي  يف كثري من 
-ر�صي  عمر  �بن  حديث  من  �ل�صيخان  �أخرج  فقد  يعّنفهم،  ول  �لأحكام 
رو�ه �أبو د�ود يف �صننه 145/1، كتاب �لطهارة، باب �إذ� خاف �جلنب �لربد �أيتيمم؟ ح334، و�أورده   -1
َم َويُْذَكُر  ُنُب َعَلى نَْف�ِصِه �مْلََر�َض �أَْو �مْلَْوَت �أَْو َخاَف �ْلَعَط�َض تَيَمَّ �لبخاري يف تبويبه فقال، بَاب �إَِذ� َخاَف �جْلُ
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما}، َفَذَكَر  َم َوتاََل {َوَل تَْقُتُلو� �أَْنُف�َصُكْم �إِنَّ �هللَّ �أَنَّ َعْمَرو ْبَن �ْلَعا�ِض �أَْجَنَب يِف لَْيَلٍة بَاِرَدٍة َفَتيَمَّ
للنبّي  َفَلْم يَُعنِّْف، �صحيح �لبخاري، 77/1، كتاب �لتيمم، باب �إذ� خاف �جلنب على نف�صه �ملر�ض 

�أو �ملوت �أو خاف �لعط�ض تيمم، ح345.
�لجتهاد يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، يو�صف �لقر�صاوي 77.  -2
�لف�صول يف �لأ�صول، �أحمد بن علي �جل�صا�ض 39/4.  -3

�إ�صماعيل �ل�صنعاين 393/1، و�نظر تخريج �حلديث: رو�ه  �ل�صائل �صرح بغية �لآمل، حممد بن  �إجابة   -4
، �جلهل �أو �لتحرّي  �أبو د�ود يف �صننه،كتاب �لطهارة، باب يف �ملجروح يتيمم، 145/1، ح336، و�لِعيِّ

عون �ملعبود، حممد �آبادي 383/1.



244

�أََحٌد  لِّنَيَّ  يُ�صَ �ْلأَْحَز�ِب: »َل  ِمْن  َرَجَع  مَلَّا  لََنا    �لنبّي  �هلل عنهما- قال: »َقاَل 
ُهْم:  ِريِق، َفَقاَل بَْع�صُ ُر يِف �لطَّ ُهْم �ْلَع�صْ َر �إِلَّ يِف بَِني ُقَرْيَظَة«، َفاأَْدَرَك بَْع�صَ �ْلَع�صْ
لِّي؛ َلْ يَُرْد ِمنَّا َذِلَك، َفُذِكَر للنبّي  ُهْم: بَْل نُ�صَ لِّي َحتَّى نَاأِْتيََها، َوَقاَل بَْع�صُ َل نُ�صَ

 َفَلْم يَُعنِّْف َو�ِحًد� ِمْنُهْم«)1(. 
قال �بن �لقيم -رحمه �هلل-: »نظر بع�صهم �إىل �ملعنى و�جتهد �آخرون و�أخروها  -

�إىل بني قريظة ف�صلوها ليال، نظرو� �إىل �للفظ، وهوؤلء �صلف �أهل �لظاهر، 
وهوؤلء �صلف �أ�صحاب �ملعاين و�لقيا�ض«)2(، ويقول �بن حجر -رحمه �هلل-: 
»قال �ل�صهيلي وغريه: يف هذ� �حلديث من �لفقه �إنه ل يُعاب على من �أخذ 

بظاهر حديث �أو �آية ول على من ��صتنبط من �لن�ض معنى يخ�ص�صه«)3(. 
�ملر�د حت�صيلها  - �ملهارة  �كت�صابهم  �إىل  يوؤدي  �ملتدربني ل  تعنيف  �أن  و�حلقيقة 

لديهم، بل يوؤدي �إىل �إحجامهم عن �لعمل بتلك �ملهارة، و�لنبّي  قد فتح 
لل�صحابة �لكر�م �أن ي�صتنبطو� ما د�مو� يف د�ئرة ي�صعها �لن�ض؛ ت�صجيعا لهم 
يتعاملون  �لذي  �لفقه  ل�صعة  وبيانا  �ملميزة،  �لعقلية  �ملهارة  تلك  ممار�صة  على 

معه، ويتو�صلو� �إىل �أحكام حياتهم به.
على  -   علّي  و�إقر�ر  �لق�سائي  �لجتهاد  على  �لإقر�ر  �لر�بع:  �ل�ساهد 

ق�سائه: ومن تدريب �ل�صحابة �لكر�م على �ل�صتنباط و�إقر�رهم على �لعمل 
ِ  �إِىَل �ْليََمِن،  بهذه �ملهارة ما ُرِوَي َعْن َعِليٍّ  حيث َقاَل: بََعثَِني َر�ُصوُل �هللَّ
�إِْذ �َصَقَط  يََتَد�َفُعوَن  َكَذِلَك  ُهْم  َفَبْيَنا  ِلاْلأَ�َصِد،  ُزْبيًَة)4(  بََنْو�  َقْد  َقْوٍم  �إِىَل  َفاْنَتَهْيَنا 
 ،15/2 و�إمياء،  ر�كبا  و�ملطلوب  �لطالب  �صالة  باب  �خلوف،  �صالة  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -1
�لأمرين  �أهم  بالغزو وتقدمي  �ملبادرة  باب  �ل�صحيح كتاب �جلهاد و�ل�صري،  له(، م�صلم،  ح946)و�للفظ 

�ملتعار�صني، 1391/3، ح1770.
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 203/1.  -2

فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين 409/7.  -3
يد، ويَُغطى ر�أ�ُصها با يَ�ْصرُتها ليقَع فيها. �لنهاية يف غريب �حلديث، �بن  ْبية: حفرية حُتَفر لالأ�َصِد و�ل�صِّ �لزُّ  -4

�لأثري 712/2.
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َفَجَرَحُهْم  �أَربَعًة،  ِفيَها  اُرو�  َحتَّى �صَ ِباآَخَر،  َرُجٌل  َق  تََعلَّ ُثمَّ  ِباآَخَر،  َق  َفَتَعلَّ َرُجٌل 
ُهْم، َفَقام �أَْوِليَاُء  �ْلأَ�َصُد، َفاْنَتَدَب لَُه َرُجٌل ِبَحربٍة َفَقَتَلُه، َوَماتُو� ِمْن ِجَر�َحِتِهْم ُكلُّ
َعَلى    َعِليٌّ  َفاأَتَاُهْم  ِليَْقَتِتُلو�،  اَلَح  �ل�صِّ َفاأَْخَرُجو�  �ْلآِخِر  �أَْوِليَاِء  �إِىَل  ِل  �ْلأَوَّ
ي بَْيَنُكْم  ؟! �إِينِّ �أَْق�صِ ِ  َحيٌّ تَِفيئَِة َذِلَك َفَقاَل: تُِريُدوَن �أَْن تََقاتَُلو� َوَر�ُصوُل �هللَّ
ُكْم َعْن بَْع�ٍض َحتَّى تَاأْتُو� �لنبّي  اُء، َو�إِلَّ َحَجَز بَْع�صُ يُتْم َفُهَو �ْلَق�صَ اًء �إِْن َر�صِ َق�صَ
ي بَْيَنُكْم، َفَمْن َعَد� بَْعَد َذِلَك َفاَل َحقَّ لَُه، �ْجَمُعو�  ، َفيَُكوَن ُهَو �لَِّذي يَْق�صِ
يََة  َو�لدِّ يَِة  �لدِّ َف  َوِن�صْ يَِة  �لدِّ َوثُُلَث  يَِة  �لدِّ ربَع  �ْلِبْئَر:  َحَفُرو�  �لَِّذيَن  َقَباِئِل  ِمْن 
ُف  يَِة، َوِللثَّاِلِث ِن�صْ ِل �لربُع ِلأَنَُّه َهَلَك َمْن َفْوَقُه، َوِللثَّايِن ُثُلُث �لدِّ َكاِمَلًة، َفِلاْلأَوَّ
و�  َفَق�صُّ �إِْبَر�ِهيَم -  َمَقاِم  ِعْنَد  َوُهَو   -  �لنبّي  َفاأَتَْو�  ْو�  يَْر�صَ �أَْن  َفاأَبَْو�  يَِة،  �لدِّ
نَّ َعِليًّا  ي بَْيَنُكْم« َو�ْحَتَبى، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن �ْلَقْوِم: �إِ َة، َفَقاَل: »�أَنَا �أَْق�صِ َعَلْيِه �ْلِق�صَّ

 .)1(  ِ َة َفاأََجاَزُه َر�ُصوُل �هللَّ و� َعَلْيِه �ْلِق�صَّ ى ِفيَنا، َفَق�صُّ َق�صَ

�لق�صائّي،  - �لفقهّي  �جتهاده  على    علّيا    �لنبّي  يقّر  �حلديث  هذ�  ويف 
تنمية ل�صتنباط �ل�صحابة �لكر�م و�لأّمة، وفتحا لباب �لجتهاد �لذي ل غنى 
لالأمة عنه، وفيه - بالإ�صافة لذلك - �إر�صاء ملبد�أ عظيم، وهو �حرت�م ق�صاء 
ما  �جتهاده،  تقدير  فينبغي  بالق�صاء  جماز�  �لقا�صي  كان  �إذ�  و�أنه  �لقا�صي، 
�لأق�صية  با�صتقر�ر  خليق  هذ�  �أن  �صّك  ول  �لجتهاد،  �أ�صول  يخالف  ل  د�م 
يف  د�م  -ما  �ملهارة  يف  �ملتدّرب  �إليه  يتو�صل  ما  و�حرت�م  بعامة.  و�لق�صاء 
�لقائد  �صناعة  ويف  بها،  و�لتمّيز  �صلوكها  عنده  يعزز  �أمٌر  �ل�صو�ب-  د�ئرة 
�ملاهر ل بد من منحه حربة يف �ملحاولة و�لتجربة، و�حرت�م نتائج تلك �لتجربة 
مهما كانت، ويف ذلك �إ�صعار للفرد باإن�صانيته، فهو يخطئ وي�صيب، و�ملدّرب 

�لناجح هو �لذي يحرتم جتربة �ملتدّربني، ول يقلل من �صاأنهم)2(.

�مل�صند، �أحمد بن حنبل 15/2، ح573.  -1
�صناعة �لقائد، طارق �صويد�ن وفي�صل با�صر�حيل 104، 226.  -2
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فرع: �لتنبيه على خطاأ �ملتدّرب على �ل�ستنباط فرع عن تعليمه �ملهارة 
�ل�ستنباطية: ومن �ملهّم �لقول هنا �إن �لنبّي  كان يقّرهم �إذ� كان �ل�صتنباط يف 
يقّرهم  �أن    يو�فق حمله -نتيجة فهم خاطئ ونحوه- فحا�صاه  فاإذ� ل  حمله، 
على �خلطاأ؛ فهو مبلغ عن �هلل تعاىل، م�صتاأَمن على �صرعه، وعلى تعليم �لأمة كيف 
يكون �ل�صتنباط، ويظهر ذلك جليا يف ت�صنيعه فعل �أولئك �لذين �أفتو� رجال جرح 
يف ر�أ�صه بوجوب �لغت�صال فمات، فقال: »قتلوه قتلهم �هلل«)1(، وقد يتلطف �إذ� 
ْعِبيِّ َعْن   فيما �أخرجه �ل�صيخان َعْن �ل�صَّ ل يبلغ �لأمر كذلك، كما قال لعدّي 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ  نََزلَْت  مَلَّا  َقاَل:    َحامِتٍ  ْبِن  َعِديِّ 
ِعَقاٍل  ىَل  َو�إِ �ْصَوَد  �أَ ِعَقاٍل  ىَل  �إِ َعَمْدُت  �آية 187(،  �لبقرة:  چ)�صورة  چ     چ  ڇ 
ْيِل َفاَل يَ�ْصَتِبنُي يِل، َفَغَدْوُت َعَلى  ْنُظُر يِف �للَّ َت ِو�َصاَدِتي َفَجَعْلُت �أَ �أَْبيَ�َض َفَجَعْلُتهَما حَتْ
ْيِل َوبَيَا�ُض �لنََّهاِر«)2(،  َا َذِلَك �َصَو�ُد �للَّ َفَقاَل: »�إِنَّ لَُه َذِلَك،  َفَذَكْرُت     ِ َر�ُصوِل �هللَّ
وهذ� من جملة �لتعليم و�لتفهيم، �أن يعرف �مل�صيب �أنه �أ�صاب و�ملخطئ �أنه �أخطاأ، 
فيكون للم�صيب ُف�صحة يف �ل�صتز�دة من �ل�صتنباط، وللمخطئ حتّوط يف ما يقدم 

عليه من �لجتهاد.
�مل�سلك �لثالث: حتفيز �ل�سحابة -ر�سي �هلل عنهم- على �ل�ستنباط:

�ملهارة  على  �ملحفزة  �لقولية  نة  �ل�صُّ خالل  من  ذلك  على    �لنبّي  وعمل 
بال�صتنباط �لفقهّي، وباأ�صكال �لتحفيز

 �ملمكنة، �صوؤ�ل و�إلغاز� وحتكيما، وثناًء على �صاحب �ل�صتنباط ونحو ذلك، 
مما يعزز هذه �ملهارة عند �لأ�صحاب �لكر�م و�لأّمة كّلها، حتى �إنه  دعا لبع�صهم 

�صبق تخريجه.  -1
تربية ملكة �لجتهاد من خالل بد�ية �ملجتهد لبن ر�صد، حممد بولوز 295. و�حلديث �أخرجه: �لبخاري،   -2
ْيِط  ْيُط �لأَْبيَ�ُض ِمَن �خْلَ َ لَُكُم �خْلَ ِ تََعاىَل وُكُلو� َو��ْصَربُو� َحتَّى يََتَبنيَّ �ل�صحيح، كتاب �ل�صوم، باب َقْوِل �هللَّ
�لأَ�ْصَوِد ِمَن �ْلَفْجِر، 28/3، ح1916)و�للفظ له(، م�صلم، �ل�صحيح كتاب �ل�صيام، باب بيان �أن �لدخول 

يف �ل�صوم يح�صل بطلوع �لفجر، 766/2، ح1090.
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يِن«)1(،  ْهُه يِف �لدِّ ُهمَّ َفقِّ بذلك، كما دعا لعبد�هلل بن عبا�ض -ر�صي �هلل عنهما-: »�للَّ
وفيما ياأتي �صو�هد على هذ� �لتحفيز.

�ل�ساهد �لأول: تنمية مهارة �لتفكري �ل�ستنتاجي �لعقلية: كان ذلك با  -
يلقيه ر�صول �هلل  من �مل�صائل على �أ�صحابه؛ �إذ ي�صتحث فيه تفكريهم على 
ما  ذلك  ومن  �ملهارية،  وقدر�تهم  طاقاتهم  ويكت�صف  و�ل�صتنتاج،  �لتحليل 
ِ ْبِن ُعَمَر -ر�صي �هلل عنهما- �أَنَّ َر�ُصوَل  �أخرجه �ل�صيخان من حديث َعْبِد �هللَّ
�مْلُ�ْصِلِم،  َمثَُل  َوِهَي  َوَرُقَها،  يَ�ْصُقُط  َل  �َصَجَرًة  َجِر  �ل�صَّ ِمْن  »�إِنَّ  َقاَل:     ِ �هللَّ
ثُويِن َما ِهَي؟ َفَوَقَع �لنَّا�ُض يِف �َصَجِر �ْلَباِديَِة، َوَوَقَع يِف نَْف�ِصي �أَنََّها �لنَّْخَلُة،  َحدِّ
 ِ نَا ِبَها، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ �أَْخرِبْ  ،ِ : َفا�ْصَتْحيَْيُت، َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِ َقاَل َعْبُد �هللَّ
ْثُت �أَِبي ِبَا َوَقَع يِف نَْف�ِصي َفَقاَل: »َلأَْن  : »َفَحدَّ ِ : »ِهَي �لنَّْخَلُة«، َقاَل َعْبُد �هللَّ

تَُكوَن ُقْلَتَها �أََحبُّ �إِيَلَّ ِمْن �أَْن يَُكوَن يِل َكَذ� َوَكَذ�«)2(.
ْغُز  ى �للُّ ُد �ْلإِْلَغاَز يِف َكاَلِمِه، َويُ�َصمَّ قال �حلموي: »ِفيِه َدِليٌل َعَلى �أَنَُّه  َكاَن يَْق�صِ
ِن«)3(. ويف  ي �ْلَعْقَل ِعْنَد �لتََّمرُّ َجا ُهَو �ْلَعْقُل، َوَهَذ� �لنَّْوُع يَُقوِّ ا؛ ِلأَنَّ �حْلِ �أُْحِجيًَّة �أَْي�صً
هذ� يظهر حر�ض �لنبّي  على حّث �أ�صحابه على ��صتخد�م عقولهم، و�إعطائهم 
�لفر�صة �لكافية للتفكري، وذلك لإيقاظ ما لديهم من طاقات وقدر�ت و��صتثمارها، 

حلّل كل ما يعرت�ض طريقهم من م�صكالت ومو�قف)4(.
�ل�ساهد �لثاين: �لجتهاد �لق�سائي وحتكيم �سعد  يف بني قريظة )ممار�سة  -

  ِِّبي �َصِعيٍد �خْلُْدِري �ملتدّرب للمهارة بنف�سه): فقد �أخرج �ل�صيخان َعْن �أَ

ِع �مْلَاِء ِعْنَد �خْلَاَلِء، 41/1، ح143. �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لو�صوء، باب َو�صْ  -1
�ْلِعْلِم، 38/1، ح131)ز�للفظ له(، م�صلم، كتاب  يَاِء ِفى  �حْلَ �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لعلم، باب   -2

�صفات �ملنافقني و�أحكامهم، باب مثل �ملوؤمن مثل �لنخلة، 2164/4، ح2811.
غمز عيون �لب�صائر، �أحمد �حلموي 320/7.  -3

�لدخول  �لإنرتنت، يوم  �صبكة  �ل�صيد مقال مثبت على  �لبديع  �لتفكري، حممد عبد  �لإ�صالم ومهار�ت   -4
ووقته: 2013/10/28، 10،10م.
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�إِلَْيِه، َفَجاَء َعَلى ِحَماٍر،  َفاأَْر�َصَل    أُنَا�ًصا نََزلُو� َعَلى ُحْكِم �َصْعِد ْبِن ُمَعاٍذ� �أَنَّ 
�َصيِِّدُكْم«  �أَْو  ُكْم  َخرْيِ �إِىَل  »ُقوُمو�   : �لنبّي  َقاَل  �مْلَ�ْصِجِد  ِمْن  َقِريًبا  بََلَغ  ا  َفَلمَّ
َلِء نََزلُو� َعَلى ُحْكِمَك«، َقاَل: َفاإِينِّ �أَْحُكُم ِفيِهْم �أَْن تُْقَتَل  َفَقاَل: »يَا �َصْعُد �إِنَّ َهوؤُ
ِ -�أَْو ِبُحْكِم �مْلَِلِك-«)1(،  ُمَقاِتَلُتُهْم، َوتُ�ْصَبى َذَر�ِريُُّهْم، َقاَل: »َحَكْمَت ِبُحْكِم �هللَّ
َوُهَو َظاِهٌر يِف �أَنَّ ُحْكَمُه َعِن �ْجِتَهاٍد)2(، وكان حكم �صعد  فيهم �جتهاد� 

چ    چ  تعاىل:  �هلل  قول  من  نزل  فيما  �لو�ردة  �ملحاربني  عقوبة  �أ�صله  قيا�صيا 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
)�صورة �ملائدة: �آية 33(، وهوؤلء مالوؤو� قري�صا ونق�صو� �لعهد مع �مل�صلمني، 

وقيل قا�صهم على �أ�صرى بدر �لذين عوتب �لنبّي  يف عدم قتلهم)3(.
وهو    �هلل  ر�صول  هو  �إذ  بنف�صه؛  فيهم  يحكم  �أن    للنبّي  ميكن  وكان 
�حلاكم، بدليل �أنه �صّوب �جتهاد �صعد  على �لفور، لكنه �أر�د - يف و�حدة من 
�حِلكم �لعظيمة - �أن يدّرب �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- على �ل�صتنباط �لفقهّي 

و�لق�صائي، ومو�جهة �مل�صكالت و�لوقائع با حت�صل لديهم من مهارة وملكة.
�ل�ساهد �لثالث: تعليم �لنبّي  �آليات مهارة �ل�ستنباط كما يف حديث  -

مهّم  �لفقهّي  �ل�صتنباط  مهارة  تنمية  �هلل تعاىل: وهذ� �جلانب يف  ق�ساء دين 
�أبو�ب �ل�صتنباط �لفقهّي للم�صائل  �لقيا�ض باب عظيم من  �أن  للغاية؛ وذلك 
و�لأ�صل يف  �لفرع  بني  �ل�صتو�ء  فالقيا�ض هو:  ين�ّض على حكمها،  �لتي ل 
�لعلة �مل�صتنبطة من ُحكم �لأ�صل)4(، و�لأ�صوليون عندما ي�صتدّلون مل�صدرية 
  �لنبّي  تعليم  يف  �صو�هد  �إىل  ي�صتندون  فاإنا  �لفقه،  يف  و�أهميتها  �لقيا�ض 
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب مناقب �لأن�صار، باب َمَناِقُب �َصْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ، 35/5، ح3804)و�للفظ   -1

له(، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب جو�ز قتال من نق�ض �لعهد، 1388/3، ح1768.
�صرح جمع �جلو�مع، جالل �لدين �ملحلي 256/2.  -2

ن�صاأة �لفقه �لجتهادي و�أطو�ره، حممد علي �ل�صاي�ض 20.  -3
�لإحكام يف �أ�صول �لأحكام، �لآمدي 209/3، وهو ما �ختاره �لآمدي بعدما عر�ض �لتعريفات وبني   -4

�لعرت��صات عليها.
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�لقيا�ض لأ�صحابه و�أمته)1(، فقد �أخرج �لبخاري -رحمه �هلل- َعْن �ْبِن َعبَّا�ٍض 
-ر�صي �هلل عنهما- �أَنَّ �ْمَر�أًَة َجاَءْت �إِىَل �لنبّي  َفَقالَْت: �إِنَّ �أُمِّي نََذَرْت �أَْن 
ي َعْنَها، �أََر�أَْيِت لَْو َكاَن  ، �أََفاأَُحجَّ َعْنَها؟ َقاَل: »نََعْم، ُحجِّ ، َفَماتَْت َقْبَل �أَْن حَتُجَّ حَتُجَّ
 َ َ �لَِّذي لَُه َفاإِنَّ �هللَّ و� �هللَّ يََتُه؟« َقالَْت: نََعْم، َفَقاَل: »�ْق�صُ ِك َدْيٌن �أَُكْنِت َقا�صِ َعَلى �أُمِّ
�أََحقُّ ِباْلَوَفاِء«)2(. ويظهر جلّيا تدريب �لنبي  �أ�صحابه على مهارة �ل�صتنباط 
من خالل �أدو�تها �ملهّمة، ومنها �لقيا�ض و�ملو�زنة بني �لأمور �ملتماثلة للو�صول 
�إىل �حلكم �ل�صحيح، وما هذ� �إل لتمكني �ملتدّربني من تطبيق هذ� �لنهج يف 

حياتهم.
�ل�ساهد �لر�بع: تنمية مهارة �ل�ستنباط �لقيا�سي من خالل حديث �جلمل  -

�ْمَر�أَِتي  �إِنَّ  َفَقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَتَى  �أَْعَر�ِبيًّا  �أَنَّ    هريرة  �أبي  عن  �لأورق: 
ِ : »َهْل لََك ِمْن �إِِبٍل؟«  ينِّ �أَْنَكْرتُُه، َفَقاَل لَُه َر�ُصوُل �هللَّ َولََدْت ُغاَلًما �أَ�ْصَوَد َو�إِ
َقاَل:  �أَْوَرَق؟«  ِمْن  ِفيَها  َقاَل: »َهْل  َقاَل: ُحْمٌر،  �أَْلَو�نَُها؟«  َقاَل: »َفَما  نََعْم،  َقاَل: 
ِ ِعْرٌق نََزَعَها،  �إِنَّ ِفيَها لَُوْرًقا، َقال: »َفاأَنَّى تَُرى َذِلَك َجاَءَها؟« َقاَل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
�ْض لَُه يِف �ِلْنِتَفاِء ِمْنُه)3(. وقد بّوب  َقاَل: »َولََعلَّ َهَذ� ِعْرٌق نََزَعُه«، َوَلْ يَُرخِّ
�لبخاري -رحمه �هلل- للحديثني �لأخريين فقال: »باب من �صبه �أ�صال معلوما 
هو  وهذ�  �أقول:  �ل�صائل«،  ليفهم  حكمهما    �لنبّي  بنّي  وقد   ، مبنيَّ باأ�صل 
�لقيا�ض �لعقلي و�للغوي فهو تقدير �صيء ب�صيء لل�صبه �لذي بينهما، لكّن فيه 
�إ�صارة و��صحة للبناء على �لقيا�ض �ل�صرعي، و�إثباتا لتع�صده يف �ل�صرع -ل 
»َوِفيه  �لنووي -رحمه �هلل-:  قال  تعاىل،  �هلل  ق�صاء دين  �صيما- يف حديث 

فتح �لباري، �بن حجر 297/13.  -1
 ُ �هللَّ  َ بنَيَّ َقْد   ٍ ُمَبنيَّ ٍل  ِباأَ�صْ َمْعُلوًما  اًل  �أَ�صْ َه  �َصبَّ َمْن  باب  بالكتاب،  �لعت�صام  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -2

اِئَل، 102/9، ح7315. ُحْكَمُهَما، ِليُْفِهَم �ل�صَّ
�لنبي   َ بنَيَّ َقْد   ٍ ُمَبنيَّ ٍل  ِباأَ�صْ َمْعُلوًما  اًل  �أَ�صْ َه  �َصبَّ َمْن  باب  بالكتاب،  �لعت�صام  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -3
باب  �للعان،  كتاب  �ل�صحيح،  م�صلم،  له(،  ح7314)و�للفظ   ،101/9 اِئَل،  �ل�صَّ ِليُْفِهَم  ُحْكَمُهَما،   

1137/2، ح1500.
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ِباْلأَ�ْصَباِه«)1(. وقد ��صتخدم  �إْثَبات �ْلِقيَا�ض َو�لْعِتَبار  -�أي �حلديث �لأخري- 
�لتي  �لتجربة  �إىل  يعود  جتعله  حو�رية  طريقة  �لرجل  هذ�  مع    �لر�صول 
بذلك  في�صَل  بنظائرها،  �لأ�صياء  لينظر ويتاأمل ويدقق ويقي�ض  يومياً،  يعي�صها 
�إىل �حلكم �ل�صحيح، و�لعلم �لذي يطمئن �إليه �لقلب، فيزول عنه �صٌك جعله 
  ينكر �أن تلد �مر�أته غالماً مالت ب�صرته �إىل �ل�صو�د. ول يحدث �لر�صول
�لرجل عن �لقو�نني �لور�ثية، �أو عن قدرة �هلل يف �إخر�ج �لأ�صود من �لأبي�ض، 
ولكنه جعله ي�صتخل�ض من مالحظاته �خلطاأ �لذي وقع فيه، فبف�صل �ملالحظة 
و�ل�صتنتاج �ل�صليم عادت �لطماأنينة �إىل قلب �لرجل، ونزع ما يف نف�صه من 
�أو  �ل�صتنتاج  مهارة  �أدو�ت  �ل�صحيحة من  دليل عليه)2(، و�ملالحظة  ظنٍّ ل 

�ل�صتنباط. 
�إليها  - �مل�ستند  �ل�ستنباط)  مهارة  )�أد�ة  �لعلة  نق�س  �خلام�س:  �ل�ساهد 

�ل�صتنباط  م�صالك  من  م�صلك  وهذ�  �ل�سائم:  ُقبلة  عن  �ل�سوؤ�ل  حديث  يف 
ما  و�لأّمة من خالل  عنهم-  �هلل  لل�صحابة -ر�صي    �لنبّي  عّلمه  بالقيا�ض، 
رو�ه �أبو د�ود و�أحمد وغريهما -رحمهم �هلل- من حديث عمر بن �خلطاب 
اِئٌم َفاأَتَْيُت �لنَِّبَي �صلى �هلل عليه و�صلم  نَا �صَ �ْصُت يَْوًما َفَقبَّْلُت َو�أَ  قال: »َه�صِ
ِ �صلى �هلل  اِئٌم، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ نَا �صَ َنْعُت �ْليَْوَم �أَْمًر� َعِظيًما، َقبَّْلُت َو�أَ َفُقْلُت: �صَ
بَاأْ�َض ِبَذِلَك،  اِئٌم«. ُقْلُت: َل  َت ِبَاٍء َو�أَْنَت �صَ َم�صْ عليه و�صلم: »�أََر�أَْيَت لَْو َتَ�صْ

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: َفِفيَم؟«)3(. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
�صيء عليه كما ل �صيء يف  �أنه ل  بذلك  له  »فبنّي  �ملزين -رحمه �هلل-:  قال 

�صرح �صحيح م�صلم للنووي 134/10.  -1
ووقته  �لدخول  يوم  �ل�صريف،  مو�صى  حممد  �لعلوم،  تطور  يف  و�أثرها  �لتعليمية    �لر�صول  �صيا�صة   -2

2013/10/22، 9،50م.
حنبل  بن  �أحمد  �مل�صند،  ح2385،   ،725/1 لل�صائم،  �لقبلة  باب  �ل�صيام،  كتاب  �ل�صنن،  د�ود،  �أبو   -3

439/1، ح372)و�للفظ له(، وقال �لألباين: �صحيح.
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�مل�صم�صة«)1(، وقال بع�ض �لأ�صوليني: »هذ� �ل�صاهد ل ي�صهد للتعليل، و�إنا ي�صهد 
  إنا ذكر ذلك بطريق �لنق�ض ملا توّهمه عمر�  لنق�ض �لعلة؛ وذلك لأن �لنبّي
فنق�ض  لل�صوم،  �ملف�صد  للوقاع  مقدمة  لكونها  لل�صوم،  ُمف�صدة  �لُقبلة  كون  من 
لل�صوم ولي�صت مف�صدة  �ملف�صد  لل�صرب  فاإنها مقدمة  بامل�صم�صة؛   ذلك  �لنبّي 
لل�صوم، �أما �أن يكون ذلك تنبيها على تعليل عدم �لإف�صاد بكون �مل�صم�صة مقدمة 
للف�صاد فال؛ وذلك لأن كون �لٌقبلة و�مل�صم�صة مقدمة لإف�صاد �ل�صوم لي�ض فيه ما 
يتخيل �أن يكون مانعا من �لإفطار، بل غايته �أن ل يكون مفطر� فكان �لأ�صبه با ذكره 
�لنبّي  �أن يكون نق�صا ل تعليال«)2(. و�أيا كان موقع هذ� �لن�ض عن �لنبّي  يف 
�لأ�صول، فهو د�ل على �أ�صل ��صتنباطي فقهي، بّينه �لنبّي  لعمر  من خالل 
�ملتمائلة، وهذ� �ل�صرت�ك  ينبئ عن ��صرت�ك يف �ل�صور  �لتعليمّي، �لذي  �ل�صوؤ�ل 
وفهمه يُ�صهم يف ��صتنباط �صحيح، مما يُنّمي تلك �ملهارة �ل�صتنباطية و�ل�صتنتاجية 

عند �ل�صحابة �لكر�م وعلماء �لأمة وجمتهديها.

�ل�ساهد �ل�ساد�س: تنمية مهارة تخريج �ملناط، وتثبيت �لعلة وركنيتها  -
ِبُط  اِهُر �مْلُْن�صَ ُف �لظَّ َطب: و�لعلة: هي »�ْلَو�صْ يف �لقيا�س من خالل حديث �لرُّ
َلَحٌة ِلْلُمَكلَِّف ِمْن َدْفِع َمْف�َصَدٍة �أَْوَجْلِب  ْكِم َعَلْيِه َم�صْ �لَِّذي يَْلَزُم ِمْن تَْرِتيِب �حْلُ
وتخريج  بها)3(،   - يتعلق  �أي   - يُناط  �حلكم  لأن  »�ملَناط«  و�صميت  َمْنَفَعٍة«، 
�ملناط: هو ��صتنباط �لعلة من �حلكم �لثابت بن�ض �أو �إجماع)4(. ومن �صو�هده 
�ِء �لتَّْمِر  �لنبوّية ما رو�ه �صعد  قال: »�َصِمْعُت َر�ُصوَل �هلِل  يُ�ْصاأَُل َعْن ��ْصرِتَ
َطُب �إَِذ� يَِب�َض؟«، َقالُو�: نََعْم، َفَنَهى َعْن  َطِب، َفَقاَل مِلَْن َحْولَُه: »�أَيَْنُق�ُض �لرُّ ِبالرُّ

�لبحر �ملحيط، �لزرك�صي 21/4.  -1
�لإحكام، �لآمدي 283/3.  -2

�ملو�صوعة �لفقهية �لكويتية، نخبة من �لعلماء �ملعا�صرين 318/12.  -3
معجم لغة �لفقهاء، قلعةجي 25/1.  -4
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َذِلَك -ويف رو�ية فقال: »فال �إذن«)1(.
يف  يعي�ض  فهو  يب�ض،  �إذ�  ينق�ض  �لرطب  �أن  عاملا  كان    �لنبّي  �أن  وبدهي 
قلب جزيرة �لعرب، وهي بلد �لتمر و�لرطب، ولكنه �صاألهم لينّبه �أ�صحابه وتابعيه 
�إىل عّلة �لنهي عن بيع �لرطب بالتمر، وهي نق�صه عند يب�صه، فال يجوز �أن يباع 
هذ� بهذ� على �صبيل �لّت�صاوي بالكيل، فبنّي �لعلة �إذ كانت خفّية، وربط �حلكم بها 
�لعلة �صرورة من �صرور�ت مهارة  �لعلة غريها)2(، وتييز  �أن  حتى ل يظن ظان 
  �أمر مهّم، حر�ض عليه �لنبي  �ل�صتنباط، وتثبيت ركنيتها يف عملية �ل�صتنباط 
من خالل منهجه �لتعليمي �حلكيم، وذلك من خالل �ل�صوؤ�ل و�جلو�ب و�ملعلومة 

�ملبّينة.
�ل�ساهد �ل�سابع: �إثبات �لقيا�س �لعك�سي من خالل حديث �لأجور: وقيا�ض  -

ما  معلوم  حكم  نقي�ض  »حت�صيل  وهو:  �لقيا�صي  �ل�صتنباط  من  نوع  �لعك�ض 
يف غريه؛ لفرت�قهما يف علة �حلكم«)3(، بعنى �أن نثبت لل�صيء عك�ض �حلكم 
�ملعلوم لدينا؛ لأن �لعّلة بينهما خمتلفة. و�صاهد ذلك �لتعليم ما رو�ه �أبو ذر 
َحاِب �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َقالُو� ِللنَِّبيِّ �صلى �هلل   من �أَنَّ نَا�ًصا ِمْن �أَ�صْ
لِّي،  َكَما نُ�صَ وَن  لُّ ِبالأُُجوِر؛ يُ�صَ ثُوِر  �أَْهُل �لدُّ ِ َذَهَب  يَا َر�ُصوَل �هللَّ عليه و�صلم: 
َولَْي�َض َقْد َجَعَل  وِل �أَْمَو�ِلِهْم، َقاَل: »�أَ ُقوَن ِبُف�صُ دَّ وُم، َويََت�صَ وُموَن َكَما نَ�صُ َويَ�صُ
َوُكلِّ  َدَقًة،  �صَ تَْكِبرَيٍة  َوُكلِّ  َدَقًة،  �صَ تَ�ْصِبيَحٍة  ِبُكلِّ  �إِنَّ  ُقوَن؟  دَّ تَ�صَّ َما  لَُكْم   ُ �هللَّ
ُمْنَكٍر  َدَقٌة، َونَْهٌى َعْن  ِبامْلَْعُروِف �صَ َو�أَْمٌر  َدَقًة،  تَْهِليَلٍة �صَ َدَقًة، َوُكلِّ  ِميَدٍة �صَ حَتْ
�َصْهَوتَُه  �أََحُدنَا  �أَيَاأِْتي   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َقالُو�:  َدَقٌة«  �صَ �أََحِدُكْم  ِع  بُ�صْ َويِف  َدَقٌة،  �صَ
َعَها ِفى َحَر�ٍم �أََكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟  َويَُكوُن لَُه ِفيَها �أَْجٌر؟! َقاَل: �أََر�أَْيُتْم لَْو َو�صَ
�لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �أبو�ب �لبيوع، بَاُب َما َجاَء يِف �لنَّْهِي َعِن �مْلَُحاَقَلِة َو�ملَُز�بََنِة، 519/2، ح1225،   -1

وقال: حديث ح�صن �صحيح.
�لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه، �لزرك�صي 169/4، �لر�صول �ملعلم ، عبد �لفتاح �أبو غدة 112.  -2

�لإحكام �لآمدي 201/3.  -3
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َعَها ِفى �حْلَاَلِل َكاَن لَُه �أَْجٌر«)1(. َفَكَذِلَك �إَِذ� َو�صَ
قال �لنووي -رحمه �هلل-: »ويف هذ� �حلديث جو�ز �لقيا�ض، وهو مذهب 
عن  �ملنقول  و�ما  بهم،  يعتّد  ول  �لظاهر،  �أهل  �ل  فيه  يخالف  ول  كافة،  �لعلماء 
�لفقهاء  يعتمده  �لذي  �لقيا�ض  به  �ملر�د  فلي�ض  �لقيا�ض  ذم  من  ونحوهم  �لتابعني 
�ملجتهدون، وهذ� �لقيا�ض �ملذكور يف �حلديث هو من -قيا�ض �لعك�ض- و�ختلف 
�لأ�صوليون يف �لعمل به، وهذ� �حلديث دليل ملن عمل به وهو �لأ�صح«)2(. وبهذ� 
قاي�ض لهم �لنبّي  مقاي�صة عقلية بني �لأمرين، حتى �ت�صح لهم �حلكم وفهموه، 
وهو �أن �ل�صتمتاع �مل�صروع يكون به للمرء �أجر وثو�ب، ملا يرتتب عليه من �لآثار 
�حل�صنة، و�لبعد عن �حلر�م وطرقه)3(، و�لقيا�ض من �أدو�ت مهارة �ل�صتنباط �لتي 
عمل �لنبي  على تنميتها لدى �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- بهذ� �ل�صاهد و�أمثاله.

�ل�ساهد �لثامن: كان يكرث  من �لن�س على �لعلة )بيان �أد�ة �ل�ستنباط  -
و�ل�ستنتاج يف �ملهارة): و�لعلة تثل يف �ملهارة �ل�صتنتاجية �أو �ل�صتنباطية، 
�لأد�ة �لتي تعني �صاحب �ملهارة على �ل�صتنتاج فهي حمل �لربط بني �لأ�صل 
و�لفرع، و�لنبّي  حر�ض على تثبيت هذه �لعلة كاأد�ة �أ�صا�صـية لال�صتنباط، 
و�ملو�قف �لنبوّية �لتعليمّية �ملثبتة لذلك كثرية يعّز ح�صرها، لكّن طلب �لفائدة 

�لبحثية يوجب على �لباحث ذكر بع�صها موجز�)4(:
َقاَل:    �ْلأَْكَوِع  ْبِن  �َصَلَمَة  �لبخارّي -رحمه �هلل- من حديث  �أخرج  �أول: 
ِبَحنَّ بَْعَد ثَاِلثٍَة َوبَِقَي يِف بَْيِتِه ِمْنُه �َصْيٌء(،  ى ِمْنُكْم َفاَل يُ�صْ حَّ َقاَل �لنبّي : )َمْن �صَ
م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لزكاة، باب بيان �أن ��صم �ل�صدقة يقع على كل نوع من �ملعروف، 697/2،   -1

ح1006، قال �لنووي: و�لدثور، جمع َدثر - بفتح �لد�ل- وهو �ملال �لكثري.
�صرح �صحيح م�صلم للنووي، 93/7.  -2

�لر�صول �ملعلم ، عبد �لفتاح �أبو غدة 111.  -3
ذكر بع�ض هذه �لتوجيهات �لنبوّية �ل�صري�زي يف �للمع يف �أ�صول �لفقه 60/1، وحممد �لدوي�ض يف   -4
�لدخول  �لإنرتنت، يوم  �صبكة  �ل�صحابة مقال مثبت على  تعليم   يف  ي�صرية مع هديه  مقاله، وقفات 

ووقته: 2013/10/22، 4،10م.
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ي؟ َقاَل: )ُكُلو�  ِ، نَْفَعُل َكَما َفَعْلَنا َعاَم �مْلَا�صِ ا َكاَن �ْلَعاُم �مْلُْقِبُل َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َفَلمَّ
ِفيَها()1(،  تُِعيُنو�  �أَْن  َفاأََرْدُت  ِبالنَّا�ِض َجْهٌد  �ْلَعاَم َكاَن  َفاإِنَّ َذِلَك  ِخُرو�؛  َو�أَْطِعُمو� َو�دَّ
حلوم  توؤكل  �أن  نهيت  »قالو�:  وفيه:  �هلل-  -رحمه  م�صلم  رو�ه  ما  معناه  ويف 
�ل�صحايا بعد ثالث، فقال: )�إنا نهيتكم من �أجل �لد�فة �لتي دّفت، فكلو� و�دخرو� 

وت�صدقو�«)2(. 
ثانيا: ما رو�ه �لبخاري -رحمه �هلل- من حديث �صهل بن �صعد  قال: قال 
ِر«)3(. قال �بن حجر -رحمه  َا ُجِعَل �ِل�ْصِتْئَذ�ُن ِمْن �أَْجِل �ْلَب�صَ ر�صول �هلل : »�إِنَّ
�هلل-: »�أي �ُصرع من �أجله؛ لأن �مل�صتاأذن لو دخل بغري �إذن لر�أى بع�ض ما يكره من 

يدخل �إليه �أن يطلع عليه«)4(.
�أوجز  �أن  ميكن  �آثاٌر  بالأحكام  مرتبطًة  �لِعّلة  على  �لن�س  من  �لإكثار  ولهذ� 

بع�سها يف:
�أول: معرفة �لعلة للُحكم �ملذكور وربطها به لتمييز مقا�صد �ل�صريعة وغاياتها.
�لعلة،  �طردت  �إذ�  �لأحكام  تلك  على  نو�زل  من  ي�صتجد  ما  قيا�ض  ثانيا: 
َعَلْيِه)5(،  �ْلِقيَا�ِض  ِبُوُجوِب  ِريِح  َكالتَّ�صْ ِة  �ْلِعلَّ َعَلى  �لنَّ�ضَّ  �لأ�صوليون:  قال  وقد 
�ل�صارع ما يدل على ن�صبه  �ل�صافعي -رحمه �هلل-: »متى وجدنا يف كالم  وقال 
�أدلة �أو �أعالما �بتدرنا �إليه، وهو �أوىل ما يُ�صلك«، وقال �لزرك�صي -رحمه �هلل-: 
»�مل�صهور �أن �إحلاق �مل�صكوت عنه بالعلة �ملن�صو�صة قيا�ض، ثم قال: قال �بن فورك: 
ِمْنَها، 103/7،  ُد  يَُتَزوَّ َوَما  اِحىِّ  �لأَ�صَ حُلُوِم  ِمْن  يُوؤَْكُل  َما  باب  �لأ�صاحي،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -1

ح5569.
م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لأ�صاحي، باب بيان ما كان من �لنهي عن �أكل حلوم �لأ�صاحي بعد ثالث يف   -2
�أول �لإ�صالم..، 1561/3، ح1971. و�لد�فة: �لقوم يَ�صريون جماعة �َصرْي�ً لي�ض بال�صديد، وهنا قوم من 

َحى �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري 291/2. �لأعر�ب َقِدمو� �ملدينة عند �لأ�صْ

ِر، 54/8، ح6241. �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب �ِل�ْصِتْئَذ�ُن ِمْن �أَْجِل �ْلَب�صَ  -3
فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين 24/11.  -4

�لبحر �ملحيط، �لزرك�صي 85/4.  -5
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لي�ض قيا�صا، و�إنا هو ��صتم�صاك بن�ض لفظ �ل�صارع، فاإن لفظ �لتعليل �إذ� ل يقبل 
�لتاأويل عن كل ما جتري �لعلة فيه كان �ملتعلق به م�صتدل بلفظ نا�ض يف �لعموم«)1(.
ثالثا: تنمية �ملهارة �ل�صتنباطية عند جمتهدي �لأمة ليت�صنى لهم بناء �لأحكام 
ن�ض على  �ملن�صبطة، وكل  �لظاهرة  بالأو�صاف  �جتهاد�تهم  ويربطو�  �لعلل،  على 
�ل�صتنباط ومهارته  تنمية   يف  �لنبي  مق�صد  �إىل  ي�صاف  دليل جديد  فهو  �لعلة 
عند �أ�صحابه -ر�صي �هلل عنهم- لتكون ��صتنتاجاتهم �صليمة، وبناء �لأحكام عليها 

�صحيحا.
�ل�ساهد �لتا�سع: �إعانة �ل�سحابة �لكر�م وعلماء �لأمة على �ل�ستنباط من  -

خالل �لعموم: ويف هذه �لإعانة فتح لأبو�ب �ل�صتنباط من عموم �لن�ض، 
�لوقائع  لأحكام  �ل�صتدلل  من  �أبو�با  للمجتهدين  يفتح  باأن  حرّي  وذلك 
ما  �صو�هده  ومن  وي�صتغرقه.  �لن�ض  عموم  له  ي�صلح  ما  كل  يف  �ملعا�صرة، 
يقول:  �إذ    �أبي هريرة  �ل�صنن -رحمهم �هلل- من حديث  �أ�صحاب  رو�ه 
ِ، �إِنَّا نَْرَكُب �ْلَبْحَر َونَْحِمُل َمَعَنا �ْلَقِليَل  �صاأل رجل �لنبّي  فقال: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ِ �صلى  اأُ ِمْن َماِء �ْلَبْحِر؟ َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ اأْنَا ِبِه َعِط�ْصَنا، �أََفَنَتَو�صَّ ِمَن �مْلَاِء َفاإِْن تََو�صَّ
ل  �حلديث  هذ�  ويف  َمْيَتُتُه«)2(.  لُّ  �حْلِ َماوؤُُه  ُهوُر  �لطَّ »ُهَو  و�صلم:  عليه  �هلل 
يقت�صر  على قوله: نعم، و�إلَّ كان �حلكم قا�صر� على �حلالة مو�صع �ل�صوؤ�ل 
�إليها حني  يحتاج  �أخرى  فائدة  �لبحر، وز�ده  ماء  �أعطاُه حكم  �إنا  وحدها، 
لُّ َمْيَتُتُه«، ويعني هذ� �أن ماء �لبحر له �صائر �أحكام  ُهوُر َماوؤُُه �حْلِ قال: »ُهَو �لطَّ
�ملاء �لطهور، ولي�ض �لأمر حم�صور� با�صتعمال مائه يف �لو�صوء فح�صب)3(، 

�ملرجع �ل�صابق، 167/4.  -1
�لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لطهارة، بَاُب َما َجاَء يِف َماِء �لَبْحِر �أَنَُّه َطُهوٌر، 125/1، ح69)و�للفظ له(، �أبو   -2

د�ود، �ل�صنن، كتاب �لطهارة، باب �لو�صوء باء �لبحر، 69/1، ح83، وقال �لألباين: �صحيح.
وقفات ي�صرية مع هديه  يف تعليم �ل�صحابة، حممد �لدوي�ض، يوم �لدخول ووقته: 2013/10/13،   -3

11،30م.
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عليه  في�صتبه  �لبحر،  من  لالأكل  يحتاج  �أن  ويو�صك  بّحار،  �ل�صائل  هذ�  فاإن 
حكم �مليتة منه، وهذ� من جملة �صنيع �خلري منه  يف �لتعليم، و��صتيفاء ما 

يحتاجه �ملتعلِّم)1(.
ويف هذ� يقول بع�ض �لأ�صوليني: قد يكون �جلو�ب �أعّم من �ل�صوؤ�ل يف حكم 
�آخر غري ما �ُصئل عنه، ك�صوؤ�ل �ل�صحابة �لكر�م عن �لتو�صئ باء �لبحر، فال خالف 
�أنه عام ل يخت�ض بال�صائل، ول بحل �ل�صوؤ�ل من �صرورتهم �إىل �ملاء وعط�صهم، 

بل يعّم حال �ل�صرورة و�لختيار)2(.
�ل�صتنباط  �ملجتهد يف  ي�صتثمره    �لنبّي  �أجوبة  �مل�صتفاد من  �لعموم  وهذ� 
نازلة، كما لو �حتاج ملعرفة حكم فرٍد مندرج حتت هذ� �لعموم  به  �أملـــّت  �إذ� ما 
�لن�ّض،  لها من  �أبو�ب جديدة  بفتح  �ل�صتنباط  ملهارة  �إثر�ء  �لكرمي، وهو  �لنبوّي 
فتحها �لنبي  بف�صل ما عّلمه �هلل تعاىل من لدنه، فاأفا�ض على �ملجتهدين من �لأمة 

مما عّلمه ربه -�صبحانه-.
�لتقاط  - �ل�ستنتاج  )مهارة  �ملقا�سدّي  �لجتهاد  تنمية  �لعا�سر:  �ل�ساهد 

معاٍن �سمنية يف �لن�س و�لبناء عليها): �إنَّ �لجتهاد �ملقا�سدي: هو بذل 
�جلهد يف ��صتنباط �لأحكام �ل�صرعية مع مر�عاة مقا�صد �ل�صريعة، و�للتفات 
�إليها، و�لعتد�د بها)3(، ومن �إحدى و�صائله �لأ�صيلة �لعمل على ��صتنباطه من 
�ل�صنة �لنبوّية، حيث كان بيانها جزء� من منهج �لنبّي ، وكان ذلك م�صاعد� 
وقد  �ل�صرعية.  �لجتهادية  لالأحكام  ��صتنباطهم  تنمية  على  �لكر�م  لل�صحابة 
عّرف بع�ض �ملتخ�ص�صني �ملهارة �ل�صتنتاجية »�ل�صتنباطية« باأنها �لقدرة على 
منية  قر�ءة ما بني �ل�صطور وما ور�ء �ل�صطور، و�لقدرة على �لتقاط �ملعاين �ل�صِ

�لر�صول �ملعلم ، عبد �لفتاح �أبو غدة 144.  -1
�إر�صاد �لفحول، �ل�صوكاين 334/1.  -2

4 �لجتهاد �ملقا�صدي، نور �لدين بن خمتار �خلادمي 39.  -3
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�لعميقة �لتي �أر�دها �لكاتب ولكنه ل يذكرها �صر�حة يف �لن�ض، مع �صرورة 
�أن يكون �ل�صتنتاج مبنًيا على �صيء مذكور �صر�حًة �أو �صمًنا يف �لن�ض)1(. 
وميكن �لتعبري عن هذ� يف �ل�صتنباط �لفقهي باللتفات �إىل �ملقا�صد �ملتوخاة 
من �لن�ض �ل�صرعي، ثم �لبناء عليها يف مهارة �ل�صتنباط لالأحكام �لجتهادية، 
و�لنبّي  قال لهند بنت عتبة -ر�صي �هلل عنها-: »ُخِذي َما يَْكِفيِك َوَولََدِك 
�لباب  �ل�صرعي �جلزئي يف هذ�  للمق�صد  ل  يوؤ�صّ ِبامْلَْعُروِف«)2(، وهو بذلك 
�حلج:  يف  �صاأله  �صائل  لكل  ويقول  حمّكم«،  و�لعرف  حمّكمة  »�لعادة  وهو 

ل للمق�صد �لكلي: »�لتي�صري ورفع �حلرج«)4(. »�ْفَعْل َوَل َحَرَج«)3(، فيوؤ�صّ
كما �أن �ل�صو�هد �لنبوّية �لتعليمّية ماثلة خلدمة تعليم �لأمة �ل�صتنباط �لفقهّي 
�لحرت�زّي �مل�صمى عند �لأ�صوليني )�صّد �لذر�ئع(، و�ملبني على �لنظر يف ماآلت 
�أن  �لتام  و�ل�صتقر�ء  �ل�صرعية  »�لأدلة  �هلل-:  -رحمه  �ل�صاطبّي  يقول  �لأفعال، 
�ملاآلت معتربة يف �أ�صل �مل�صروعية«)5(، فقد روت �أم �ملوؤمنني عائ�صة -ر�صي �هلل 
عنها- �أن �لنبّي  قال لها: »يَا َعاِئ�َصُة لَْوَل �أَنَّ َقْوَمِك َحِديُثو َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة َلأََمْرُت 
ِباْلَبْيِت َفُهِدَم، َفاأَْدَخْلُت ِفيِه َما �أُْخِرَج ِمْنُه، َو�أَْلَزْقُتُه ِباْلأَْر�ِض، َوَجَعْلُت لَُه بَابنَْيِ بَابًا 
�َصْرِقيًّا َوبَابًا َغربًيا، َفَبَلْغُت ِبِه �أَ�َصا�َض �إِْبَر�ِهيَم«)6(، وهذ� �لتبيان �لنبوّي خادم للنظر 
يف �ملاآلت، وتقدمي درء �ملف�صدة على جلب �مل�صلحة، ودفع �ملف�صدة �لأعظم)7(. 
فهم �ملقروء، رميا �جلرف مقالة مثبتة على موقع جامعة �أم �لقرى، يوم �لدخول ووقته 2013/2/13،   -1

11،30م.
ُجُل َفِلْلَمْر�أَِة �أَْن تَاأُْخَذ ِبَغرْيِ ِعْلِمِه َما يَْكِفيَها  �صحيح �لبخاري 65/7، كتاب �لنفقات، باب �إَِذ� َلْ يُْنِفِق �لرَّ  -2

َوَولََدَها ِبامْلَْعُروِف، ح5364.
َها، 28/1، ح83، م�صلم،  �بَِّة َوَغرْيِ �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لعلم، باب �ْلُفْتيَا َوُهَو َو�ِقٌف َعَلى �لدَّ  -3

�ل�صحيح، كتاب �حلج، باب من حلق قبل �لنحر �أو نحر قبل �لرمي، 948/2، ح1306.
�لجتهاد �ملقا�صدي، نور �لدين بن خمتار �خلادمي 80 وما بعدها.  -4

�ملو�فقات، �ل�صاطبي 196/4.  -5
َة َوبُْنيَاِنَها، ح1586 - م�صلم 948/2، كتاب  ِل َمكَّ متفق عليه، �لبخاري، 28/1، كتاب �حلج، باب َف�صْ  -6

�حلج، باب من حلق قبل �لنحر �أو نحر قبل �لرمي، ح1306.
�ملو�فقات، �ل�صاطبي 62/4.  -7
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وهذ� �لأ�صل مهّم يف تنمية مهارة �ل�صتنباط �مل�صتند �إىل �لحرت�ز و�صّد �لذر�ئع 
تلك  ل�صلوك  ت�صدى  من  كل  يحتاجه  مما  وهو  �لفا�صدة،  �ملاآلت  يف  �لوقوع  ملنع 
�ملتوقعة،  و�ملاآلت  �لعرف  م�صتقِرء�  وتاأّن،  بحذر  في�صلكها  �ل�صتنباطية،  �ملهارة 

فيجتهد يف �صوئها لتحقيق مقا�صد �ل�صرع من جلب �مل�صلحة ودرء �ملف�صدة.
�ملبحث �لثالث :

�لآثار �لعملّية للتنمية �لنبوّية للمهارة �ل�ستنباطّية يف �جتهاد�ت �ل�سحابة �لكر�م

�ل�صحابة  لدى  �ل�صتنباط  مهارة  حلال  مبيِّنة  مقّدمة  �ملبحث  هذ�  يف  متهيد: 
�لكر�م بعد وفاة �لنبّي ، وكيف �أّثر تعليمه  يف ��صتنباطاتهم �لفقهّية، وبع�ض 
�جتهاد�تهم،  يف  �صلكوها  رئي�صة  م�صالك  يف  ذلك  متتبعا  �لأثر،  ذلك  �صو�هد 
ودرء  �لر�جحة  للم�صلحة  وتطبيق  للعلة،  وحتقيق  للن�صو�ض  وتف�صري  قيا�ض  من 
للمف�صدة �لغالبة، م�صتعر�صا كل م�صلك وما يدل عليه من مو�قف �جتهادية عملية.
�لكر�م  �ل�صحابة  تالميذه  ور�ءه  تاركا  �لأعلى،  �لرفيق  �إىل    �لنبّي  �نتقل 
-ر�صي �هلل عنهم- �لأمناء على �صرع �هلل عز وجل، ف�صارو� على �لطريق �لو��صحة 
فبذلو�  متجددة،  وحو�دث  م�صاكل  �أمام  �أنف�صهم  ووجدو�  لهم،  ر�صمها  �لتي 
ق�صارى جهدهم يف ��صتنباط �لأحكام، وتو�صعو� يف �لجتهاد وتعليل �لأحكام، 
�لنا�ض يف  ليقع  �لن�صو�ض  لي�صت جامدة على ظاهر  �هلل  �صريعة  �أن  منهم  �عتقاد� 
�لإ�صر �لذي و�صعه �هلل عنهم، فرت�هم تارة يعّللون �لفتيا با عّلل �لكتاب �أو �ل�صنة، 
بالن�ّض  �لعمل  يعّلقون  و�آنا  لد�ئرته،  تو�صيعا  فيعللونه  �لن�ض  �إىل  يعمدون  وتارة 
لأن عّلته قد ز�لت، وحينا مينعون �لنا�ض من مباح �صّد� لذريعة �لف�صاد ونحوه)1(، 
ُمْعِجَزٌة     ِ �هللَّ ِلَر�ُصوِل  يَُكْن  َلْ  لَْو  وِليِّنَي  �ْلأُ�صُ بَْع�ُض  َقاَل  وتيزو� يف ذلك حتى 

تعليل �لأحكام، حممد م�صطفى �صلبي 35.  -1
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ِتِه)1(. و�لف�صل يف ذلك هلل -�صبحانه- ثم للرتبية  َحابُُه لََكَفْوُه يِف �إْثَبات نُُبوَّ �إلَّ �أَ�صْ
�لتي ربّاها �لنبّي  لأ�صحابه �لكر�م، ففي تربيته �لعلمية لأ�صحابه ل يكن يقت�صر 
بل ربى علماء وجمتهدين، وحملة علم  فقط،  م�صائل علمية  �أ�صحابه  تعليم  على 
للب�صرية، ولقد ظهرت �آثار هذه �لرتبية على �صحابته يف مو�قفهم بعد وفاته، من 
��صتخالف خليفة ي�صو�ض �لدنيا بالدين، ومن عالج حادثة �لردة، وجمع �لقر�ن، 
وعقوبة �صاربي �خلمر، وغري ذلك من �مل�صائل �لتي �جتهد فيها �ل�صحابة �لكر�م)2(. 
وي�صتعر�ض هذ� �ملبحث يف هذه �ل�صطور بع�صا من �جتهاد�ت �ل�صحابة -ر�صي 
وذلك  �لنبوّية،  �لتعليمّية  �ل�صتنباط  طرق  من  تعّلموه  ما  بح�صب  عنهم-،  �هلل 

كتطبيق عملّي لتلك �لتنمية �ل�صتنباطية �لفقهّية.
�لأثر �لأول: �تباعهم منهج �ملهارة �ل�ستنباطية �ل�سحيح:

من  �لأّوِلني  �جتهاد  كان  كيف  �هلل-  -رحمهما  عبيد  �أبي  عن  �لقيم  �بن  نقل 
�ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم-، فقال: كان �أبو بكر �ل�صديق  �إذ� ورد عليه حكم 
نظر يف كتاب �هلل تعاىل، فاإن وجد فيه ما يق�صي به ق�صى به، و�إن ل يجد يف كتاب 
�هلل نظر يف �صنة ر�صول �هلل ، فاإن وجد فيها ما يق�صي به ق�صى به، فاإن �أعياه ذلك 
�لقوم  �إليه  قام  بق�صاء؟ فربا  فيه   ق�صى  �أن ر�صول �هلل  �لنا�ض: هل علمتم  �صاأل 
فيقولون: ق�صى فيه بكذ� وكذ�، فاإن ل يجد �صّنة �صّنها �لنبّي  جمع روؤ�صاء �لنا�ض 
ت�صّرب  �إىل  ي�صري  به)3(. وهذ�  ق�صى  �صيء  ر�أيهم على  �جتمع  فاإذ�  فا�صت�صارهم، 
�ل�صحابة �لكر�م يف عهد �خللفاء �لر��صدين -ر�صي �هلل عنهم- ملنهج �ل�صتنباط 
�ل�صتنباطية  �ملهارة  تلك  تنمية  طريق  عن    �لنبّي  فيهم  �أ�ّص�صه  �لذي  �ل�صحيح، 
�لقومية، يوم �صاأل معاذ�  و�أقّره على م�صلكه �ل�صتنباطي �ل�صحيح، وقد عملو� 

�أنو�ر �لربوق، �لقر�يف 118/8.  -1
وقفات ي�صرية مع هديه  يف تعليم �ل�صحابة، حممد �لدوي�ض، يوم �لدخول ووقته 2013/10/21،   -2

9،10م.
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 62/1.  -3
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بتلك �ملهارة جماعّيا، ف�صدرو� عن ر�أي �صديد، وفكر يجتمع فيه �ملعرفة و�لعلم، 
وقوة تالقي �لعقول �إذ� تالقت، وتالقح نظرها بكل معارفه و�آفاقه.

�لأثر �لثاين: ��ستخد�مهم �أدو�ت �ملهارة �ل�ستنباطية من ر�أي وقيا�س �سرعّي: 
عمل �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- بالقيا�ض �ل�صرعي �لذي عّلمهم �إياه �لنبّي 
 كما مّر يف ما �صبق، وكان ذلك من �أول �لأمر، فكان �أول ما قا�صو� خالفة �أبي 
بكر على �ختيار �لنبّي  له �إماما يف �ل�صالة، يقول �بن �لقيم -رحمه �هلل-: »ومن 
  �هلل  ر�صول  ر�صيه  وقالو�:  �خلالفة   يف  �ل�صديق  قدمو�  �ل�صحابة  �أن  ذلك 
لديننا �أفال نر�صاه لدنيانا فقا�صو� �لإمامة �لكربى على �إمامة �ل�صالة«)1(، ومن ذلك 
�أن �صمرة بن جندب  ملا باع خمر �أهل �لذمة و�أخذه يف �لع�صور �لتي عليهم، 
فبلغ عمر  فقال: قاتل �هلل �صمرة، �أما علم �أن ر�صول �هلل  قال: )لعن �هلل �ليهود 
حرمت عليهم �ل�صحوم فجملوها وباعوها و�أكلو� �أثمانها(، وهذ� قيا�ض من عمر 
؛ فاإن حترمي �ل�صحوم على �ليهود كتحرمي �خلمر على �مل�صلمني، وكما �أّن ثمن 

�ل�صحوم �ملحرمة حر�م فكذلك يحرم ثمن �خلمر �حلر�م)2(.

بل قد �صار لهم تعليم �لنبّي  حاديا لتعليم عّمالهم ما فقهوه منه ، فثبت 
)و�عرف   : �لأ�صعري  مو�صى  �أبي  لقا�صيه  قال  �أنه    �خلطاب  بن  عمر  عن 

�لأ�صباه و�لأمثال وق�ض �لأمور عندك()3(.

وقد �جتهد �بن م�صعود  يف �ملفّو�صة)4(، وقال �أقول فيها بر�أيي ووفقه �هلل 
لل�صو�ب، وقال عكرمة -رحمه �هلل-: )�أر�صلني �بن عبا�ض -ر�صي �هلل عنهما- 

�ملرجع �ل�صابق 210/1.  -1
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 209/1، و�لأثر يف �صنن �لد�رمي، عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لد�رمي، كتاب   -2

�لأ�صربة، باب �لنهي عن �خلمر و�صر�ئها، 156/2، ح2150، قال �ملحقق ح�صني �أ�صد، �إ�صناده �صحيح.
�لبحر �ملحيط، �لزرك�صي 22/4.  -3

وهي �لتي نكحت بال ِذكر مهر �أو على �أن ل مهر لها �لتعريفات للجرجاين 289/1.  -4
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�إىل زيد بن ثابت  �أ�صاأله عن زوج و�أبوين، فقال زيد : )للزوج �لن�صف، 
ولالأم ثلث ما بقي، ولالأب بقية �ملال(، فقال �بن عبا�ض -ر�صي �هلل عنهما-: )لالأم 
ثلث  ولالأم  روح-:  رو�ية  -ويف  هارون  بن  يزيد  حديث  لفظ  كامال(،  �لثلث 
�أيف كتاب �هلل  �بن عبا�ض -ر�صي �هلل عنهما-  �إليه  فاأر�صل  �ل�صد�ض،  ما بقي وهو 
جتد هذ�؟ قال: ل، ولكن �أكره �أن �أف�صل �أّما على �أب()1(، وذلك ��صتنباط بالر�أي 
هذه  وكانت  �لأنثيني،  ن�صيب  مثل  �لذكر  ن�صيب  جعل  يف  �ل�صرع  مبادئ  وفق 
�لجتهاد�ت تنال ر�صا �ل�صحابة-ر�صي �هلل عنهم- لكونهم نهلو� من نف�ض �ملعني 

. ل�صايف �لذي عّلمهم مهارة �ل�صتنباط وهو ر�صول �هلل�
على  �لبناء  وهو  �ل�ستنباط  يف  لأ�سل  تطبيقهم  مهارتهم  من  �لثالث:  �لأثر 

�لعلل، وحتقيق �ملناط:
و�ل�صحابة �لكر�م بحثو� يف �لتعليل، فالحظوه وعملو� بقت�صاه، وظهر ذلك 

يف مو��صع:
ملا علمو� نهي �لنبّي  عن قطع يد �ل�صارق يف �ل�صفر، عّدو� ذلك �إىل منع    -
�حلد يف �صرب �خلمر ونحوه يف �لغزو، لئال يلحق �ملحدود بالكفار، ففعلو� 

ذلك درء� ملف�صدة �أعظم.
ومن ذلك �أنهم ل يرو� �ملناط يتحقق يف �أحول جاء �لن�ض فيها معّلال فز�لت    -
�أن  من  قلبه  لتاأليف  �لزكاة  �صهم  ياأخذ  كان  من    عمر  كمنع  فيه،  �لعلة 
ياأخذه، فقد ر�أى �أن �هلل تعاىل �أعّز �لإ�صالم و�أغناه عن �لتاأليف، و�أمر �أولئك 

�لنفر بالعمل و�لك�صب. 
وكذلك ر�أو� يف �لإبل �ل�صالة �أن تعّرف ثم تباع كما روي ذلك عن عثمان    -
�ل�صنن �لكربى للبيهقي باب فر�ض �لأم، 228/6، حديث 12085وقد و�مل�صاألة �لأخرية معروفة بامل�صاألة   -1

�لعَمرّية يف �ملري�ث، ذكر تلك �لوقائع �بن �لقيم يف كتابه، �إعالم �ملوقعني 205-204/1.
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، �أو يحتفظ بها يف بيوت خا�صة للحفظ كما فعل علي ، مع �أن �لأمر 
�لنبوّي جاء برتكها ليجدها �صاحبها؛ وذلك ملا ر�أو� �لذمم قد تغرّيت و�أن تركها 
وهي  بالعلة  فتعلقو�  ل�صاحبها،  حفظها  �أر�د  و�لن�ض  �صياعها،  �إىل  �صيوؤدي 

�حلفظ دون ظاهر �لن�ض، ملا ر�أو� �ملناط ل يتحقق بالرتك �ملن�صو�ض عليه)1(.
ومما ورد يف جزئيات هذه �لدر��صة ر�أينا كيف كان �لنبي  يركز لهم على 
ذلك،  فقهو�  عنهم-  �هلل  -ر�صي  فاإنهم  �ل�صتنباط،  يف  وركنيتها  و�أهميتها  �لعّلة 
ملهارة  تعّلمهم  ثمرة  �لجتهاد�ت  هذه  فكانت  نفو�صهم،  يف  �لعّلة  �صاأن  و��صتقّر 
فاأثمر ذلك �جتهاد�ت �صاحلة م�صلحة حلياتهم ب�صوؤونها  �أ�صولها،  �ل�صتنباط على 

�ملختلفة.
�لأثر �لر�بع: من مهارتهم �ل�ستنباطية تف�سري �لن�سو�س ليبنو� عليها فقههم 

للم�سائل:
�جتهدو� يف تف�صري �لن�صو�ض كما عّلمهم �لنبّي  يف تاأويل �لظلم بال�صرك 
يكن  فاإن  بر�أيي،  فيها  )�أقول  �لكاللة:  يف  يقول     �ل�صديق  بكر  فاأبو  مّر،  كما 
�صو�با فمن �هلل، و�إن يكن خطاأ فمني ومن �ل�صـيطان، �أر�ه ما خال �لو�لد و�لولد(.

�أبو  قاله  �صيئا  �أرد  �أن  �هلل  من  لأ�صتحيي  )�إين  قال:    عمر  ��صتخلف  فلما 
ثمرة  هذه  و�إنا  �جتهاد�تهم،  يف  بع�صا  بع�صهم  تقدير  يف  ظاهر  وهذ�  بكر()2(، 
  ل�صتنباطاتهم وهو بينهم كما مّر م�صبقا، فحفظو� ذلك عنه  عن تقدير �لنبّي
ول ين�صوه، وهذ� جزء من �آد�ب �ملتدربني على �ملهارة �بتد�ًء، �لعاملني بوجبها 

�نتهاًء.

�ملب�صوط، �ل�صرخ�صي 19/11، تعليل �لأحكام، حممد �صلبي 40-36.  -1
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 204/1.  -2
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ب�سّد  كاأخذهم  �ملعاين،  �لتقاط  يف  �ل�ستنتاجية  مهارتهم  �خلام�س:  �لأثر 
�لذر�ئع، و�لنظر يف �ملاآلت:

مما مّر ذكره من طر�ئق �ملنهج �لنبوّي �لتعليمّي ملهارة �ل�صتنباط ما رّكزه �لنبي 
 يف نفو�ض �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- من �صّد �لذر�ئع ودرء �ملفا�صد، و�لنظر 
يف �ملاآلت بناء و��صتنباطا، فلّما �آل �لأمر �إليهم -ر�صي �هلل عنهم- �إذ� بهم يقفون 
�أمام حالة غريبة يف �لق�صاء، مري�ض بر�ض �ملوت يطّلق �مر�أته)1(، فوّرثوها حتى 
ل يتجر�أ �لنا�ض على �لظلم، وي�صبح هذ� �لأمر �مل�صروع �آيال �إىل مف�صدة، ب�صبب 

�صعف �لنفو�ض وغلبة �لهوى عليها)2(.
ونحوهما(  و�خلياطة  �لكوي  حمالت  )ك�صاحب  �مل�صرتك  �لأجري  و�صمنو� 
حتى ل ت�صيع حقوق �لنا�ض بالتق�صري يف �لتعامل معها وحفظها، مع �أن �لأ�صل �أنه 
ل ي�صمن لأنه �أمني، لكن لـّما تهاون عدد منهم يف حفظ �أمو�ل �لنا�ض، فكان ل بّد 

من مر�عاة ماآلت �لأمور حتى ل تنفلت)3(.
وقتلو� �جلماعة �إذ� تالوؤو� على قتل و�حد لئال ت�صيع �لدماء، ب�صياع دمه بني 
قاتليه، و�إن كان �لق�صا�ض ياأبى ذلك، لكنهم فعلو� ذلك �صد� لذريعة �لتعاون على 

�صفك �لدماء)4(.
�لأثر �ل�ساد�س: عملهم بالجتهاد �ملقا�سدي و�مل�سلحي يف بناء �ل�ستنباطات 

�ملتعددة:
وقد تعلمو� ذلك من منهج �لنبي  يف �لبناء على مقا�صد �ل�صرع وتعليله، 

  وهذ� ما �أكّده عثمان ، ول يطّلقها فر�ر� ول �صر�ر� كما قال ، وهو عبد �لرحمن بن عوف  -1
�لذي ق�صى بتوريثها فقال، ما �تهمته ولكني �أردت �ل�صّنة، 

�لفتاوى �لكربى، �بن تيمية 321/3، �إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 143/3.  -2
�ملب�صوط، �ل�صرخ�صي 150/15.  -3

�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم 143/3.  -4
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وما �أورثهم �إياه من مهارة يف �ل�صتنباط �لفقهّي، وذلك �أكرث من �أن يح�صر، ومن 
ذلك:

�أنهم جمعو� �لقر�آن يف م�صحف حفاظا عليه، ول يكن لهم ن�ّض يف ذلك،    -
و�إنا �مل�صلحة �لتي ق�صدها �ل�صارع �حلكيم يف كّل �أحكامه.

لئال  حمددة  م�صاحف  على  �لنا�ض  وجمع  �مل�صاحف    عثمان  وحّرق    -
يختلفو� كما �ختلفت �ليهود و�لن�صارى، وذلك بعُد نظر، و��صتنباط م�صلحّي 

جليل لالأمة.
و�أبقى عمر  �أر�ض �ل�صو�د وقفا على بيت �ملال لدو�م ��صتثمارها، وحتى    -

ل ين�صغل �لنا�ض بها عن �جلهاد، ول ت�صيع حقوق �لأجيال فيها)1(.
وما كان ذلك ليكون لول توفيق �هلل تعاىل لل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- يف 
 فيهم من مهارة �ل�صتنباط  �لنبي  �أر�صاه  �لتي �هتدت با  �لفقهية،  ��صتنباطاتهم 
على  و�لإقر�ر  و�لتحفيز،  �لتوجيه  ويف  و�لأ�صوة،  بالقدوة  �لتعليم  يف  �لفقهي، 

�أفعالهم و�أحكامهم �لجتهادية �ل�صتنباطية من �أول �لأمر.

وينظر يف ذلك: �إعالم �ملوقعني 210/1، وتعليل �لأحكام 36-40، ون�صاأة �لفقه �لجتهادي، لل�صاي�ض   -1
35 وما بعدها.
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اخلامتة والتو�شيات

�حلمد هلل رب �لعاملني �أول و�آخر�، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد رحمة 
خو�ض  يل  تعاىل  �هلل  ي�ّصر  فقد  وبعد،  �أجمعني،  و�صحبه  �آله  وعلى  للعاملني،  �هلل 

غمار هذ� �لبحث، وتبّدت يل يف ختامه جملة من �لنتائج، لعّل من �أهمها:
ل�صتخر�ج  �لدقيق  �لذهني  �لعمل  هي  �لفقهّي:  �ل�صتنباط  مهارة  �أول: 
لتحقيق  �ل�صتخر�ج  ذلك  يف  تيز  وفق  �لجتهادية،  �لعملية  �ل�صرعية  �لأحكام 
هم بخ�صو�صية �ملرجعية  �أف�صل نتائجه، وقد رفع �هلل تعاىل قدر �مل�صتنبطني فخ�صّ
يف �لعلم بالأحكام �لجتهادية فقال: چ ڱ  ڱ  ںںچ، وذلك لعظيم 
مكانة �ل�صتنباط، �لذي هو �أ�صا�ض �لجتهاد، ذلك �مل�صدر �لأ�صيل �لذي يجدد لها 

حيوية �لفقه، ويعالج لها وقائع كل زمان وم�صكالته.
ثانيا: ل بّد ملهارة �ل�صتنباط من ترقية وتنمية: ويكون ذلك من خالل ��صتثمار 
�لـَمَلكة �ملوهوبة من �هلل تعاىل للعبد، ثم معّلم مر�صد، يثبت قدم �لتلميذ، ويرفع 
فهو  �ملهارة  �لكر�م هذه  �ل�صحابة  تعليم   على  �لنبّي  وح�صته، ولذلك حر�َض 
�لذي يعمل على �صنع  �لتعليمّي،  �لقيادي  �لأنوذج  �لأمني، وقدم بذلك  �ملعّلم 

�لقادة و�ملتميزين.
�صناعة  يف  ي�صلكونها  خطة  �أعظم  و�ملربني  للمعّلمني    �لنبّي  خّط  ثالثا: 
�أن �صار  �لتميز يف �ملهار�ت �ل�صتنباطية، ونقل �لعلم من كونه معرفة تلّقن، �إىل 
علما حو�ريا ن�صطا، وقد �أر�صى �لنبّي  مهارة �ل�صتنباط �لفقهّي عند �ل�صحابة 
�لأ�صاليب  �صتى  و��صتخد�م  �لرتكيز  يف  م�صالك  خالل  من  �لأمة  وجمتهدي 

�لتعليمّية، ظهرت يف �لآتي:
�ل�سنة �لفعلية: ��صتنباطا منه  يف �لوقائع �لتي ل ي�صبق فيها �لوحي، �أو  �أ- 
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يف �ل�صيا�صات �لدنيوية �ملجتمعية، فمثل بذلك �لقدوة يف تعليم مهارة �لنظر 
و�ل�صتنباط.

ب- �ل�سنة �لتقريرية: حيث �أقّر �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم- على ��صتنباطاتهم 
�ملو�فقة لل�صرع ومعايريه، وبني لهم �خلطاأ باأ�صاليب تعليمية �صتى، و�أِذن لهم 
بطريق  �ملهارة  فاأك�صبهم  وغيابهم،  �صفرهم  حال  ويف  ح�صرته  يف  بالجتهاد 
�ملمار�صة و�لتدريب �ملبا�صر، وتعليمهم باخلطاأ و�ل�صو�ب �أو ما ي�صّمى بالتجربة 

و�خلطاأ.
بالفقه،  لهم  فدعى  �ل�صتنباط  على    �لنبّي  حّثهم  �لقولية:  �ل�سنة  ج- 
�أق�صيتهم  تثبيت  على  وعمل  لالأحكام،  تو�صلهم  كيفية  عن  �ل�صوؤ�ل  وكّرر 
�ملهارة؛  تعليم  يعّنفهم يف طور  و�جتهاد�تهم، فاحرتم بذلك قدر�تهم، ول 

ترغيبا لهم يف �ملزيد من �كت�صابها و�لرتقية يف مد�رجها.
�أمته طرق �ل�صتنباط �ملعروفة   �صحابته �لكر�م وعلماء  ر�بعا: عّلم �لنبّي 
للقيا�ض  و��صتخد�م  �ملقيد،  على  للمطلق  حمل  من  وقو�عده(،  �لفقه  )�أ�صول  بـ 
�ل�صرعية  لالأدّلة  وترتيب  بالدليل،  و�ل�صتدلل  �لعموم،  من  و�أخذ  �لعك�صي، 
�ملعمول بها يف �لجتهاد، فمّثل بذلك �ملرجع �لعلمّي لهم، ثم �أر�صى م�صدر �لقيا�ض 
من خالل �أقي�صته ، وعّلَل �لأحكام، وربطها بقا�صدها، لري�صد �إىل تخريج �ملناط 

وتنقيحه وحتقيقه.
مذ  �لفقهّي  �ل�صتنباط  بهارة  عنهم-  �هلل  -ر�صي  �ل�صحابة  �صلك  خام�سا: 
ت�صّلمو� �لأمانة بعد وفاته ، فقا�صو� بوجب �حتاد �لعلل، وعملو� بامل�صالح ودرء 
�ملفا�صد، و�صّدو� �لذر�ئع، وف�ّصرو� �لن�صو�ض با يتفق مع �صو�بط �لتف�صري و�أدو�ته، 
. فكانو� بذلك نعم �ملتدّربني �ملتميزين، �لأوفياء للنهج �لذي تعلموه من �لنبي
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وختاما فاإن �لباحث يو�سي: 
�ملناهج  يخدم  �إنه  حيث  �أكرب،  وتعليمّيا  ِعلمّيا  �هتماما  �ملو�صوع  هذ�  باإيالء 
�لعلمّية �ل�صرعّية وغريها، ويبنّي منهج �لنبّي  يف �صناعة �لتميز يف مهارة مهّمة، 

ينبني عليها فقه �لنا�ض، وذلك من خالل: 
جمع �صتاته من كتب �ل�صنة �لنبوّية و�أ�صول �لفقه.  �أ- 

�لدر��صات  يف  �صّيما-  –ل  �ل�صرعي  �لعلم  طلبة  على  ذلك  من  �صيء  تقرير  ب- 
�لعليا. 

ربط هذه �مل�صالك �لنبوّية باملهار�ت �لتدري�صّية �لتي و�صعها �ملتخ�ص�صون يف  ج- 
�لرتبية و�ل�صلوك، لتنتقل من معارف ب�صرية حم�صة �إىل معارف مهتدية بهدي 

�لوحي و�أنو�ره. و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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�لجتهاد يف �ل�صريعة �لإ�صالمية: يو�صف �لقر�صاوي، �لطبعة �لأوىل، 1417ه،  -

د�ر �لقلم، بريوت.
�لجتهاد �ملقا�صدي )حجيته �صو�بطه جمالته(: نور �لدين بن خمتار �خلادمي،  -

�لعدد )65(، 1419ه، من �صل�صلة كتاب �لأمة، وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون 
�لإ�صالمية، قطر.

�لجتهاد ومدى حاجتنا �إليه يف هذ� �لع�صر: �صيد حممد تو�نا �لأفغان�صتاين،  -
د�ر �لكتب �حلديثة، طبعة 1973م.

�لإحكام يف �أ�صول �لحكام: �لآمدي، �صيف �لدين علي بن حممد، حتقيق:  -
�صيد �جلميلي، �لطبعة �لأوىل، 1404ه، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت.

�أحكام �لقر�آن: �جل�صا�ض، �أبو بكر �أحمد بن علي، طبعة 1405 ه، د�ر �إحياء  -
�لرت�ث �لعربي، بريوت.

بن  - حممد  �ل�صوكاين،  �لأ�صول:  علم  من  �حلق  حتقيق  �إيل  �لفحول  �إر�صاد 
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�لأوىل،  �لطبعة  �لعربي،  �لكتاب  د�ر  عزو،  �أحمد  حتقيق:  حممد،  بن  علي 
1419هـ.

�إ�صماعيل  - بن  حممد  �لآمل:  بغية  �صرح  �ل�صائل  �إجابة  �مل�صمى  �لفقه  �أ�صول 
�ل�صنعاين، حتقيق: �لقا�صي ح�صني �ل�صياغي وح�صن مقبويل �لأهدل، �لطبعة 

�لأوىل، 1986، موؤ�ص�صة�لر�صالة، بريوت.
�لزرعي،  - بكر  �أبي  بن  �هلل حممد  عبد  �أبو  �لعاملني:  �ملوقعني عن رب  �إعالم 

حتقيق: طه �صعد، 1973، د�ر �جليل، بريوت.
موقع  - و�مل�صدر:  �ل�صاملة،  �ملكتبة  �إدري�ض،  بن  حممد  �ل�صافعي،  �لأم: 

يع�صوب، و�لرتقيم مو�فق للمطبوع.
�أبو �لعبا�ض، �صهاب �لدين �أحمد  - �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ء �لفروق: �لقر�يف، 

�بن �إدري�ض، �ملكتبة �ل�صاملة، و�مل�صدر موقع �لإ�صالم، و�لرتقيم يف �لن�صخة 
�آيل وغري مو�فق للمطبوع.

�لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه: بدر �لدين حممد بن بهادر �لزرك�صي، حتقيق:  -
حممد تامر، �لطبعة �لأوىل، 1421هـ، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.

�لدين  - �لفريوز�آبادي، جمد  �لعزيز:  �لكتاب  لطائف  �لتمييز يف  ب�صائر ذوي 
حممد بن يعقوب، مطابع �لأهر�م، �لقاهرة، 1970م.

2003م،  - �لأوىل،  �لطبعة  �صعادة،  �أحمد  جودت  �لتفكري:  مهار�ت  تدري�ض 
د�ر �ل�صروق، عمان، �لأردن.

تربية ملكة �لجتهاد من خالل بد�ية �ملجتهد لبن ر�صد: حممد بولوز، ر�صالة  -
لنيل �صهادة �لدكتور�ة يف �لدر��صات �لإ�صالمية بكلية �لآد�ب، جامعة فا�ض، 
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�ملغرب.
�لتعريفات: �جلرجاين، علي بن حممد، �لطبعة �لأوىل، 1405ه، د�ر �لكتاب  -

�لعربي، بريوت.
تعليل �لأحكام: حممد م�صطفى �صلبي، مطبعة �لأزهر، 1947م. -
�لتقرير و�لتحبري: �بن �أمري �حلاج، �لطبعة �لثانية، 1403ه، د�ر �لكتب �لعلمية،  -

لبنان.
كتاب  - �صل�صلة  من   )72( �لعدد  �صبري،  عثمان  حممد  �لفقهّية:  �مللكة  تكوين 

�لمة، 1420ه، وز�رة �لأوقاف، قطر.
�لأوىل،  - �لطبعة  و�آخرون،  �لعتوم  يو�صف  عدنان  �لتفكري:  مهار�ت  تنمية 

1427ه، د�ر �مل�صرية، عمان، �لأردن.
تي�صرُي علم �أ�صول �لفقه: عبد�هلل بن يو�صف �جُلديع، �لطبعة �لأوىل، 1418ه،  -

مركز �لبحوث �لإ�صالمية، توزيع موؤ�ص�صة �لريان.
مكتب  - غدة،  �أبو  �لفتاح  عبد  �لتعليم:  يف  و�أ�صاليبه    �ملعلِّم  �لر�صول 

�ملطبوعات �لإ�صالمية، حلب.
�ل�صج�صتاين، حتقيق: حممد  - �لأ�صعث  بن  �صليمان  د�ود  �أبو  د�ود:  �أبي  �صنن 

عبد �حلميد، د�ر �لفكر، بريوت.
ب�صار عو�د معروف،  - �أبو عي�صى حممد بن عي�صى، �ملحقق:  �لرتمذي:  �صنن 

1998، د�ر �لغرب �لإ�صالمي، بريوت.
�أ�صد،  - ح�صني  �ملحقق:  �لد�رمي،  �لرحمن  عبد  بن  �هلل  عبد  �لد�رمي:  �صنن 

�لطبعة �لوىل، 1412ه، د�ر �ملغني، �ل�صعودية.
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�ل�صنن �لكربى: �أحمد بن �حل�صني �لبيهقي، �ملحقق: حممد عبد �لقادر عطا،  -
مكتبة د�ر �لباز، مكة �ملكرمة، 1414ه.

�صرح جمع �جلو�مع: جالل �لدين �ملحلي، �ملكتبة �ل�صاملة على �حلا�صوب،  -
�لرتقيم غري مو�فق للمطبوع.

بطال  - بن  خلف  بن  علي  �حل�صن  �أبو  بطال:  لبن  �لبخارى  �صحيح  �صرح 
مكتبة  �لثانية، 1423هـ،  �لطبعة  �إبر�هيم،  بن  يا�صر  تيم  �أبو  �لقرطبي، حتقيق: 

�لر�صد، �لريا�ض.
�صحيح �لبخاري: �أبو عبد �هلل حممد بن �إ�صماعيل، �ملحقق: حممد زهري بن  -

نا�صر، �لطبعة �لأوىل، 1422هـ، د�ر طوق �لنجاة.
�صحيح م�صلم: م�صلم بن �حلجاج، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء  -

�لرت�ث �لعربي، بريوت.
�لثانية، 2003م،  - �لطبعة  با�صر�حيل،  وفي�صل  �صويد�ن  �لقائد: طارق  �صناعة 

جمموعة �لإبد�ع ومكتبة جرير. 
عون �ملعبود �صرح �صنن �أبي د�ود: حممد �صم�ض �حلق �لعظيم �آبادي، �ملكتبة  -

�ل�صاملة، وم�صدره موقع يع�صوب.
�حلموي،  - بن حممد  �أحمد  و�لنظائر:  �لأ�صباه  �صرح  �لب�صائر يف  غمز عيون 

�ملكتبة �ل�صاملة، وم�صدر �لن�صخة موقع �لإ�صالم.
�لفتاوى �لكربى: �بن تيمية، �أحمد �حلر�ين، حتقيق: حممد ح�صنني خملوف،  -

�لطبعة �لأوىل، 1386ه، د�ر �ملعرفة، بريوت.
فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري: �أبو �لف�صل �أحمد بن حجر �لع�صقالين،  -
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�لفكر،  �لدين �خلطيب، د�ر  باز وحمب  بن  �هلل  بن عبد  �لعزيز  حتقيق: عبد 
بريوت.

جا�صم  - عجيل  حتقيق:  �جل�صا�ض،  علي  بن  �أحمد  �لأ�صول:  يف  �لف�صول 
�لن�صمي، �لطبعة �لأوىل، وز�رة �لأوقاف و�ل�صئون �لإ�صالمية، دولة �لكويت.

ك�صف �لأ�صر�ر عن �أ�صول �لبزدوي: �لبخاري، عالء �لدين عبد �لعزيز بن  -
�لكتب  د�ر  �لوىل، 1418ه،  �لطبعة  �هلل حممود عمر،  �أحمد، حتقيق: عبد 

�لعلمية، بريوت.
�صادر،  - د�ر  �لأوىل،  �لطبعة  مكرم،  بن  حممد  منظور،  �بن  �لعرب:  ل�صان 

بريوت.
�لطبعة  - �ل�صري�زي،  علي  بن  �إبر�هيم  �إ�صحاق  �أبو  �لفقه:  �أ�صول  يف  �للمع 

�لأوىل، 1405هـ ، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
�لطبعة  - �صهل،  �أبي  بن  حممد  بكر  �أبو  �لدين  �صم�ض  �ل�صرخ�صي،  �ملب�صوط: 

�لوىل، 1421، د�ر �لفكر، بريوت.
�ملدخل �إىل �ل�صريعة و�لفقه �لإ�صالمي: �لأ�صقر، عمر �صليمان، �لطبعة �لأوىل،  -

د�ر �لنفائ�ض، عمان، 2005م.
�مل�صت�صفى من �لأ�صول: �لغز�يل، �أبو حامد حممد، حتقيق حممد �لأ�صقر،  -

�لطبعة �لأوىل، 1417 ه، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت.
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�لطبعة �لثانية، 1420ه، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت.
د�ر  -  ،1408 �لثانية،  �لطبعة  قلعةجي،  رو��ض  حممد  �لفقهاء:  لغة  معجم 
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�لنفائ�ض، بريوت، لبنان.
�ملعجم �لو�صيط: �إبر�هيم م�صطفى �أني�ض و�آخرون، حتقيق جممع �للغة �لعربية. -
�ملقدمة: عبد �لرحمن بن حممد بن خلدون، �ملكتبة �ل�صاملة، م�صدرها موقع  -

�لور�ق، و�لن�صخة مرقمة �آليا.
�ملناهج �لأ�صولية يف �لجتهاد بالر�أي: حممد فتحي �لدريني، �لطبعة �لثانية،  -

1405ه، �ل�صركة �ملتحدة للتوزيع.
�لطبعة  - �لنووي،  �صرف  بن  يحيى  زكريا  �أبو  م�صلم:  �صحيح  �صرح  �ملنهاج 

�لثانية، 1392 ه، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت.
مهار�ت �لرتبية �لإ�صالمية: عبد �لرحمن بن عبد �هلل �ملالكي، عدد رقم )106(،  -

من �إ�صد�ر�ت كتاب �لأمة، وز�رة �لوقاف، قطر.
د�ر  - طبعة  در�ز،  �هلل  عبد  حتقيق:  مو�صى،  بن  �إبر�هيم  �ل�صاطبي،  �ملو�فقات: 

�ملعرفة، بريوت.
�لأوقاف  - وز�رة  �ملعا�صرين،  �لعلماء  من  جمموعة  �لكويتية:  �لفقه  مو�صوعة 

و�ل�صوؤون �لإ�صالمية، مطبعة ذ�ت �ل�صال�صل، �لكويت.
طاهر  - حتقيق:  �جلزري،  �ل�صعاد�ت  �أبو  و�لأثر:  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية 

�لز�وى و�لطناحي، 1399ه، �ملكتبة �لعلمية، بريوت.
قائمة �ملر�جع �لإلكرتونية:

�لإ�صالم ومهار�ت �لتفكري: حممد عبد �لبديع �ل�صيد )مقال مثبت على �صبكة  -
�لإنرتنت موقع جملة �مل�صتقبل �لإلكرتونية:

.))http://elmustaqbal.own0.com/t170-topic#173(  
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موقع  - �لإنرتنت،  �صبكة  على  مثبت  )مقال  بدرة  حممد  �لتفوي�ض:  �أهمية 
.http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=61 :لنجاح�

�لبيان �لنبوّي لكيفية �ل�صتنباط من �آيات �لكتاب: بتوقيع �أم عبد �هلل �جلز�ئرية،  -
مقال مثّبت على �صبكة �لإنرتنت، موقع ملتقى �أهل �لتف�صري: 

.http://www.tafsir.net/vb/tafsir27822  

�صيا�صة �لر�صول  �لتعليمّية و�أثرها يف تطور �لعلوم: حممد مو�صى �ل�صريف،  -
بحث مثبت على موقعه �لإلكرتوين على �صبكة �لإنرتنت، موقع �لتاريخ: 

.http://www.altareekh.com  

عابد  - �لإ�صالمي:  �ملجتمع  مو��صفات  على  للمحافظة  �لجتهاد  �صرورة 
�ل�صفياين، مقالة مثبتة على �صبكة �لإنرتنت:

.http://islamport.com/w/amm/Web/135/490.htm  

فهم �ملقروء: رميا �جلرف، مقال مثبت على �صبكة �لإنرتنت، موقع جامعة �أم  -
http://uqu.edu.sa :لقرى�

 يف تعليم �ل�صحابة: حممد عبد �هلل �لدوي�ض،  - وقفات ي�صرية مع هديه   
مقالة مثبتة على �صبكة �لإنرتنت، وهي جزء من جملة �لبيان:

 http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=32957.

- مت بحمد �هلل رب �لعاملني -



مهارة �لفظ و�لتذكر 
مكانتها، وتعزيزيها، وطرق عالج �سعفها 

-در��سة تطبيقية حتليلية يف �ملنهج �لنبوي-

د. علي حممد اأبو �ضكر
 جامعة حائل- �ململكة �لعربية �ل�سعودية
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�لرتبوية  جو�نبه  �صمن  �لنبوي  �ملنهج  يف  �لباحث  »�إن 
تنمية  يف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  توجيهاته  ومنها  و�ملعرفية، 
�ملهار�ت للو�صول �إىل �لتميز و�لإبد�ع، ليخرج بنتيجة مفادها 
�أن هذ� �ملنهج �لرباين �ملوحى من عند �هلل �صبحانه وتعاىل لهو 
�لإن�صانية،  باملعرفة  مهتم  ينبغي على كل  �لذي  �لأ�صا�ض  �ملنهج 
و�لرتبية و�لتعليم، وم�صتغل بها، �أن ياأخذ منها قو�عده ومبادئه، 
�إىل �لطريق �لقومي  �أ�صول ذلك �ملنهج ليتو�صل  و�أن يدقق يف 

يف عملية تطوير �لتعليم.

وتعد مهارة �حلفظ و�لتذكر من �لعمليات �ملعرفية �ل�صرورية 
لدى �لإن�صان، فهي ت�صارك عدد� من �لعمليات �ملعرفية �لأخرى 
�لتي ت�صاهم يف بنية �لعقل وتطويره، لأجل ذلك وجدنا �لهتمام 

�لنبوي يف تنمية هذه �ملهارة وتر�صيخها«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P
املقدمة

�آله  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
و�صحبه �أجمعني. تعد مهارة �حلفظ و�لتذكر من �لعمليات �ملعرفية �ل�صرورية لدى 
بنية  يف  ت�صاهم  �لتي  �لأخرى  �ملعرفية  �لعمليات  من  عدد�  ت�صارك  فهي  �لإن�صان، 
�لعقل وتطويره، مثل �لإدر�ك و�لتفكري وغريهما. وقد عّرف هذه �ملهارة جمموعة 
�لعملية  �لتعريفات ما ذكره)مولر(: »هي  من علماء �لرتبية و�ل�صلوك، ومن تلك 
�لعقلية �لد�لة على تخزين �ملعلومات و��صرتجاعها ب�صورتها �لأ�صلية، ول يتم ذلك 

�إل بعد �لكت�صاب و�لتعلم«)1(. 
فالذ�كرة �جليدة تعد غالبا عالمة على �رتفاع م�صتوى �لذكاء، ومن �ملالحظ 
�أن ذوي �لذ�كرة �ل�صعيفة جد� يكون �أد�وؤهم �صعيفا يف �لختبار�ت وغريها)2(. 
ومع فقد�ن مهارة �حلفظ و�لتذكر يفتقد معها �لإن�صان �لبنيان �لأ�صا�صي يف �لبناء 
�لنف�صي و�ملعريف، لذ� �أولت �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية و�لتعليمية هذ� �جلانب من �لعملية 
�ملعرفية رعاية و�هتماما، فقدمت لها �لرب�مج �ملختلفة، من حيث تطويرها، وعالج 

م�صكالت �صعفها، ملا لتلك �لعملية من �آثار �إيجابية يف عملية �لتعلم و�لتعليم. 
�إن �لناظر يف �لرت�ث �لإ�صالمي ليجد �أن علماءنا ومفكرينا نظرو� �إىل مهارة 
�حلفاظ  �أ�صا�صيات  من  �أ�صا�صا  جعلوها  بل  و�هتمام،  رعاية  نظرة  و�لتذكر  �حلفظ 
فهناك  �لنبوية،  و�ل�صنة  �لكرمي،  �لقر�آن  م�صادرها:  و�أهم  �ل�صرعية،  �لعلوم  على 
من �لآيات �لكرمية، و�لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة ما يدل دللة و��صحة على ذلك، 
بحيث  و�لتذكر،  �حلفظ  مهارة  �متدحو�  �لذين  �لعلماء  �أقو�ل  �لنظر يف  وكذلك 

علم �لنف�ض �لرتبوي، د.ر�مي �ليو�صف، �ض375.   -1
�ملخ �لب�صري، كر�صتني تبل، �ض113.   -2



278

طورو� لها �لعمليات �لعقلية �لتي تعززها، وذّمو� من �صعفت همته، وقل حفظه. 
وجند ذلك عيانا يف �أقو�ل �أهل �ل�صنعة من علماء �حلديث، خا�صة يف علم �جلرح 
�أو يف رد  �لر�وي وتوثيقه،  �أهمية �حلفظ ومكانته من حيث قبول  و�لتعديل، يف 
رو�يته وت�صعيفه. �إن �لباحث يف �ملنهج �لنبوي �صمن جو�نبه �لرتبوية و�ملعرفية، 
�لتميز  �إىل  للو�صول  �ملهار�ت  تنمية  و�صلم- يف  عليه  �هلل  توجيهاته-�صلى  ومنها 
و�لإبد�ع، ليخرج بنتيجة مفادها �أن هذ� �ملنهج �لرباين �ملوحى من عند �هلل �صبحانه 
وتعاىل لهو �ملنهج �لأ�صا�ض �لذي ينبغي على كل مهتم باملعرفة �لإن�صانية، و�لرتبية 
و�لتعليم، وم�صتغل بها، �أن ياأخذ منها قو�عده ومبادئه، و�أن يدقق يف �أ�صول �ملنهج 

ليتو�صل �إىل �لطريق �لقومي يف عملية تطوير �لتعليم. 
حمل  من  وهو  ل؟  كيف  و�ملربي،  �ملعلم  هو  و�صلم  عليه  �هلل  فالنبي-�صلى 
�لر�صالة �لعاملية هدى ونور�، وب�صري� ونذير�. لأجل ذلك ر�أيت �أن �أ�صهم ولو بجزء 
ي�صري يف ت�صليط �ل�صوء على جانب من جو�نب �ملنهج �لنبوي يف �لرتبية و�لتعليم، 
تبني  �أحاديث  من  ذلك  يف  ر�أيت  ملا  و�لتذكر،  �حلفظ  بهارة  يتعلق  فيما  وخا�صة 
م�صكالت  عالج  يف  �ملتنوعة  و�لأ�صاليب  تعزيزها،  وطرق  �ملهارة،  تلك  مكانة 
�صعفها. فهو �لقائل -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »فاإن �ل�صاهد ع�صى �أن يبلغ من هو 

�أوعى له منه«)1(. ويف رو�ية: »فرّب مبّلغ �أحفظ من �صامع«)2(.
�لباحثني  بع�ض  قول  بني  �لتو�فق  مدى  ما  �لآتية:  �لإ�صكالية  �لبحث  يطرح 
�لرتبويني �إن �لرتكيز على مهارة �حلفظ و�لتذكر يف �لعملية �لتعليمية جهد يف غري 
حمله يفّوت على �ملتعلمني فر�صة �لتعلم �ملطلوب، فال يجب �لتكاء على �حلفظ 
و�لذ�كرة؛ فهو تعليم-ح�صب ر�أيهم- يقوم على �لتلقني �لذي يلغي �لعقل، بل 
يجب �إعطاء �لفر�صة للتفكري �لناقد، و�لتفكري �ملبدع. وبني �هتمام �ل�صنة �لنبوية 

�صحيح �لبخاري،كتاب �لعلم، باب قوله: رب مبلغ �أوعى من �صامع، ح67.   -1
جـ1،  ماجه،  �بن  �صحيح  �لألباين،  �صححه  ح232،  علما،  بلغ  من  باب  �لعلم،  كتاب  ماجه،  �بن  �صنن   -2

�ض304. 
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بينها وبني  �لتوفيق  �لتعلم، �لتي يجب  بهارة �حلفظ، ب�صفتها مهارًة من مهار�ت 
�لتي تعطي مقد�ر� متو�زنا  �ملنا�صبة  �لتعليمية  �لبيئة  توفري  �مللكات �لأخر ل�صرورة 

بني �لعمليات �لتعليمية �ملتنوعة.
من هنا جاءث �أهد�ف هذ� �لبحث على �لنحو �لآتي:

من - 1 �ملعريف(  )�لنف�ض  علم  وهو  �لرتبوي  �لنف�ض  علوم  من  لنوع  �لتاأ�صيل 
خالل �لرجوع �إىل �لهدي �لنبوي وتوجيهاته يف هذ� �ل�صاأن، لنتبني من خالله 
�ل�صبق �حل�صاري �لذي حازته �لأمة �لإ�صالمية على غريها من �لأمم فيما يتعلق 

بالعلوم �لرتبوية.
�لإبد�عية، - 2 للرتبية  قو�عد  ��صتنباط  يف  �حلديث  توظيف  �إىل  �لبحث  ي�صعى 

تبويب  ترتيب  لإعادة  وحماولة  و�لتذكر،  �حلفظ  مهارة  تنمية  يف  وخا�صة 
مو�صوعاته على �أ�ص�ض من �مل�صطلحات �لعلمية �ملعا�صرة لتمكني �لباحثني من 

�لإفادة منه قدر �لإمكان. 
تُظهر �لدر��صة �أثر �لهدي �لنبوي يف تربية �جليل �لإ�صالمي �لأول-�ل�صحابة- - 3

و�نتقال ذلك �لأثر �إىل تابعيهم و�لأجيال �ملتعاقبة من بعدهم.
تب�صري �لد�ر�صني و�ملتخ�ص�صني يف علم �لرتبية بالرت�ث �لإ�صالمي، وفتح �صبل - 4

�لإفادة من هذ� �ملري�ث يف و�قع �لأمة �ملعا�صر وم�صتقبلها.
ل �أجد-يف حدود بحثي- در��صة �عتنت بتقدمي در��صة خا�صة تبني �ملنهج 
�لنبوي يف تنمية مهارة �حلفظ و�لتذكر عند �ملتعلمني -�إل ما جنده من عناوين يف 
تر�جم بع�ض كتب �ل�صنة- بحيث يتم توظيف تلك �لن�صو�ض �لو�ردة و��صتنباط 
�لباحثني  يفيد  باأ�صلوب  �ملعا�صرة، و�صياغتها  �لرتبوية  �لعلوم  �لفو�ئد منها �صمن 

�ملعتنني بالعلوم �لرتبوية، وربطهم بالرت�ث �لإ�صالمي.
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متهيد: 
�أو  �لفظ لغة و��سطالحا: يطلق على لفظ �حلفظ �ل�صبط. وتعريف �حلفظ 
�ل�صبط لغة: �صبط فالن �لأمر حفظه باحلزم، �أي �أنه حازم �لفوؤ�د. ورجل �أ�صبط 
�أي يعمل بيديه جميعا، �أي فيه قوة. ويف كل ذلك دللة على �لقوة و�صدة �للزوم 
بني �حلافظ و�ملحفوظ)1(. وجاءت م�صتقات لفظ )حفظ( يف �لقر�آن �لكرمي على 
عدة وجوه يف �ملعنى، فمنها مثال ما ذكره �لر�غب �لأ�صفهاين يف مفرد�ته: »�حِلْفظ 
�ل�صيء  ل�صبط  وتارة  �لفهم،  �إليه  يوؤدي  ما  يثبت  بها  �لتي  �لنف�ض  لهيئة  تارة  يقال 
َحِفْظُت كذ�  فيقال:  �لقوة،  تلك  وتارة ل�صتعمال  �لن�صيان،  �لنف�ض، وي�صاّده  يف 
ِحْفظاً، ثم ي�صتعمل يف كّل تفّقد وتعّهد ورعاية«)2(. و��صتعمل علماء �حلديث �أي�صا 
لفظ �حلفظ مر�دفاً مل�صطلح)�ل�صبط( حيث به تعرف مكانة �لر�وي ومدى دقته يف 
�لرو�ية. ومر�د �ملحدثني بذلك هو �أن يكون �لر�وي مو�صوفا باليقظة وباحلفظ �إن 
ما  �لر�وي  يثبت  بحيث  �ل�صدر،  �صبط  على  �أطلقوه  ما  وهو  حفظه،  من  حدث 
��صتح�صاره عند �حلاجة)3(. فهي يف ��صطالح �ملحدثني:  �لقدرة على  �صمعه مع 
ملكة توؤهل �لر�وي لأن يروي �حلديث كما �صمعه من غري زيادة ول نق�صان. ومن 
بّينه خري بيان �لإمام �ل�صافعي-رحمه �هلل تعاىل- حني قال: »�أن يكون �لر�وي حافظاً 
�إن حدث من حفظه«)4(. وجاء لفظ )�حلفظ( وم�صتقاته �أي�صا يف ��صتعمالت علماء 
�جلرح و�لتعديل و��صفني بذلك �لرو�ة �لذين توؤخذ رو�يتهم، �أو �أولئك �لذين ترد 
رو�يتهم ب�صبب �صوء �حلفظ. فمنها على �صبيل �ملثال: »قوي �حلفظ، كان ثقة يحفظ 
�حلديث، �صيء �حلفظ، يف حفظه �صيء.....وغريها من �لألفاظ«)5(. ور�صدت 

مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض، مادة �صبط.  -1
�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن، �لر�غب �لأ�صفهاين، جـ1، �ض244، مادة حفظ.  -2

فتح �ملغيث، �ل�صخاوي، جـ1، �ض266.  -3
�لر�صالة، �ض369.  -4

�حلي  عبد  حممد  و�لتكميل،  �لرفع  �لأعظمي.  �لرحمن  �صياء  حممد  و�لتعديل،  �جلرح  يف  در��صات   -5
�للكنوي.
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لنا كتب �لتاريخ ما ُعرف عن �لعرب يف �جلاهلية وما بعدها قوة �حلافظة، فالأخبار 
و�لق�ص�ض يف ذلك ر�صدت من �ملو�قف ما دل على عجائب وغر�ئب �إن دلت على 
�صيء فاإنها تدل على ما كان يتمتع به �أولئك من مهار�ت وقدر�ت يف ذلك �ل�صاأن.  
تلك  ومن  و�ل�صلوك،  �لرتبية  علماء  من  جمموعة  �ملهارة  هذه  عّرف  وقد 
�ملعلومات  تخزين  على  �لد�لة  �لعقلية  �لعملية  »هي  ذكره)مولر(:  ما  �لتعريفات 
و�لتعلم«)1(.  �لكت�صاب  بعد  �إل  ذلك  يتم  ول  �لأ�صلية،  ب�صورتها  و��صرتجاعها 
�أن  �لذكاء، ومن �ملالحظ  �رتفاع م�صتوى  تعد غالبا عالمة على  فالذ�كرة �جليدة 
وغريها)2(.  �لختبار�ت  يف  �صعيفا  �أد�وؤهم  يكون  جد�  �ل�صعيفة  �لذ�كرة  ذوي 
فيت�صح مما �صبق مكانة تلك �ملهارة و�أهميتها، ورّد على بع�ض �لأقو�ل �لتي خرجت 
تنادي بعدم �إعطاء هذه �ملهارة �جلانب �لو�فر يف �لعملية �لتعليمية بحجة �أنها ل تعني 
على �لتفكري �لناقد �أو �لإبد�عي و�أنها جتعل �لطلبة عبارة عن �أ�صرطة ت�صّمع ما حتفظ 
فح�صب. وقد ن�صّلم بهذ� �لقول �إن كانت �لعملية جمردة عن �لفهم و�لتفكري، لكن 
�إن �جتمعت مهارة �حلفظ �إىل جانب �ملهار�ت �لأخرى لت�صبح عملية متكاملة، فمن 
�خلطاأ تغليب جانب على �آخر، لذ� كان من �ل�صروري �إعد�د �ملناهج �لتي تر�عي 
�لتعددية يف �كت�صاب �ملهار�ت، لإنتاج �أفر�د ذوي مهار�ت خمتلفة، مع �لتو�زن 
بني �لنمطية و�لتنوع. يقول �لأ�صتاذ �لدكتور عبد �هلل عويد�ت عن حال �لتعليم يف 
�لوطن �لعربي: »فالتعليم حتى هذه �للحظة مغرق يف �للفظية، ومغرق يف �لتكاء 
على �لذ�كرة على ح�صاب �لتفكري �لناقد، و�لتفكري �ملبدع، وعلى حد تعبري �أحد 
�ملفكرين-�إن كل طفل من �أطفالنا منذ مولده مغمو�ض حتى قدميه بالذ�كرة-. �إن 
�أن  ويكفي  �لعقل«)3(.  يلغي  �لذي  �لتلقني  على  يقوم  �لتعليم  من  �لنموذج  هذ� 

علم �لنف�ض �لرتبوي، د.ر�مي �ليو�صف، �ض375.  -1
�ملخ �لب�صري، كر�صتني تبل، �ض113.  -2

�إعد�د �لطالب ملو�جهة �لقرن �حلادي و�لع�صرين، د.عبد �هلل عويد�ت، بحث غري من�صور، ندوة �صومان،   -3
1998م، �ض22.
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نعرف �أن دو�ئر يف �لغرب تنظم م�صابقات �صنوية لطلبة يف �صفوف �بتد�ئية تخترب 
للمفرد�ت  �أو  لل�صعر،  �صتى، من حفظ  م�صائل  قدر�تهم على �حلفظ و�لتذكر يف 
و�لرت�كيب، �أو للمعادلت �لريا�صية وقو�نينها، �أو ل�صخو�ض و�أحد�ث تاريخية. 
و�أقّدم هذ� �خلرب من جملة)CNN( بتاريخ2012/6/10يظهر فيه �إعالن مل�صابقة 

يف هذ� �ل�صاأن: 
(One of the last places where you still find people passionate 

about the idea of a disciplined, cultivated memory is a strange 
contest held each spring in New York called the USA Memory 
Championship. Contestants compete to see who can memorize the 
most lines of poetry, the most names of strangers, even the most 
random digits in five minutes).

جتد  زلت  ما  نيويورك  ولية  مناطق  �إحدى  »يف  هي:  �لإعالن  هذ�  وترجمة 
فيها �أنا�صا يجتمعون وينظمون م�صابقة يف مهار�ت قوة �لذ�كرة لدى �مل�صاركني، 
�ملتحدة  �لوليات  م�صابقة حتت عنو�ن)بطولة  لعقد  �أولئك  يجتمع  ربيع  ففي كل 
�لن�صو�ض  من  قدر  �أكرب  ت�صميع  على  باملناف�صة  �ملت�صابقون  يقوم  حيث  للذ�كرة( 
و�حل�صابات  و�لأرقام  و��صتح�صارها،  غر�بة  �لأ�صماء  �أكرث  وحفظ  �ل�صعرية، 

�لع�صو�ئية يف �أقل فرتة ممكنة قد ت�صل �إىل خم�ض دقائق«.
�ملبحث �لأول: رعاية �لفئة �ملوهوبة مبهارة �لفظ و�لتذكر يف �ل�سنة �لنبوية.

�ملطلب �لأول: �خت�سا�سهم يف �لتحّمل و�لأد�ء لبع�س �ملهام: 
على  حق  له  لها،  و�لنف�صي  �لعقلي  و�ل�صتعد�د  �حلفظ  مهارة  يحمل  من  �إن 
جمتمعه بالرعاية و�لعناية، لأن هذه �ملوهبة توؤهل �صاحبها حتمل �لأعباء �لتي توكل 
�لنهو�ض  �أجل  �لفئة، وبذل كل جهد من  بهذه  �لو�جب �لهتمام  �إليه، فكان من 
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ما  �لفئة،  تلك  رعاية  �أهمية  على  يدل  ومما  �إن�صانية.  ثروة  تثل  فهي  بها ورعايتها، 
وجدناه من �هتمام �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- بهم، وما �أوكله لهم من مهام، 
فمنهم من حتمل �مل�صوؤولية، وحمل ر�ية �لدين، وحتمل هّم �لتبليغ، ففتح �هلل لهم 
�لقلوب، و�صيدت من بعدهم ح�صارة �متدت لع�صور، مما يدفعنا -نحن �لرتبويني 
و�لأكادمييني-�إىل بذل �لو�صع و�لطاقة، وتوفري �لرب�مج و�لو�صائل يف �صبيل �لعناية 
بهم، و�إ�صر�كهم يف حتمل �مل�صوؤولية كل ح�صب كفاءته. وتت�صح مدى �لعناية �لنبوية 
 َ : »�إِنَّ �هللَّ َقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم لأُبَيٍّ َقاَل  �أن�ض بن مالك:  بهم فيما رو�ه 
اَك يِل. َفَجَعَل  ُ �َصمَّ ايِن لََك؟ َقاَل: �هللَّ ُ �َصمَّ �أََمَريِن �أَْن �أَْقَر�أَ َعَلْيَك �ْلُقْر�آَن. َقاَل �أُبٌَي: �آهللَّ
َقَر�أَ َعَلْيِه چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ)1(«  �أَنَُّه  َفاأُْنِبْئُت  َقَتاَدُة:  �أُبَيٌّ يَْبِكي. َقاَل 

قال: و�صمّاين؟ قال: نعم. فبكى«)2(. 
قال �حلافظ �بن حجر: »ويف رو�ية: �إقر�أ على �أحد من �أ�صحابك، فقال �أبّي: 
فاخرتتني �أنت؟ قال: نعم. فبكى، قوله فبكى: من �صدة �لفرح و�ل�صرور، �أو خوفا 
من �لتق�صري يف �صكر �لنعمة«)3(. وقال �لقرطبي: »تعجب �أبّي من ذلك لأن ت�صمية 

�هلل له ون�صه عليه ليقر�أ عليه ت�صريف عظيم«)4(. 
قلت: وفيه �لتنبيه لف�صيلة �ل�صحابي �أبّي بن كعب وتقدمه يف �حلفظ، مما جعله 
يحوز �ل�صبق لهذ� �لتكرمي، وتوكيله بامل�صوؤولية يف حتّمل �لقر�آن �لكرمي و�أد�ئه. ومما 
جنده �أي�صا من �لرعاية و�لهتمام لتلك �لفئة ما رو�ه �أن�ض قال: »َجَمَع �ْلُقْر�آَن َعَلى 
اِر؛ �أُبَيٌّ َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َو�أَبُو  ُهْم ِمَن �لأَْن�صَ َعْهِد �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَْربََعٌة ُكلُّ
َزْيٍد َوَزْيُد ْبُن ثَاِبٍت. ُقْلُت لأَنَ�ِض: َمْن �أَبُو َزْيٍد؟ َقاَل: �أََحُد ُعُموَمِتي«)5(. قال �حلافظ 

�صورة �لبينة، �آية1.  -1
�صحيح �لبخاري،كتاب �لتف�صري، باب �صورة ل يكن، ح5012.  -2

فتح �لباري، جـ7، �ض127.  -3
�ملرجع �ل�صابق، جـ7، �ض127.  -4

�صحيح �لبخاري،كتاب �ملناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، ح3810. و�ل�صائل هنا قتادة ر�وي �حلديث.   -5
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هوؤلء  �ختيار  يف  �إن  حفظا«)1(.  ��صتظهره  �أي  �لقر�آن«  »جمع  »قوله:  حجر:  �بن 
�ملذكورين يف �حلديث، لدللة على �أ�صلوب �لنتقاء و�لختيار، وطريقة من طرق 
يف  عنهم  فالبحث  �لعلمي،  و�لتفوق  و�لكفاءة،  �ملوهبة  �أ�صا�ض  على  �لت�صنيف 
دينية  �صرورة  لهم،  �ملهام  وتوكيل  لهم،  �ملنا�صب  �لعلمي  �جلو  وتوفري  �ملجتمع، 

ودنيوية. 
فهو  �لتعليم(  )بتفريد  يعرف  ما  فل�صفته على  تقوم  �لتعليم  من  �لنوع  وهذ� 
مكون من مكونات نظريات علم �لنف�ض �ملعريف، ويقوم على مبد�أ مر�عاة �لفروق 
تدريبات وترينات  �ملتميزين  �إعطاء  فيتم  �لنا�ض،  تختلف قدر�ت  �لفردية، حيث 
�إ�صافية بحيث تتالءم مع م�صتوياتهم ليتم �لرتقاء بهم. وجند يف �لتوجيه �لنبوي 
حر�صا على تو�صيل �لعلم �إىل �أولئك �لفئة، لأن �لفائدة �ملرجوة من ذلك �لعلم 
قد تتحقق فيهم �أكرث من غريهم، فالأ�صل �حلر�ض على تعليمهم وتنمية قدر�تهم. 
اِهَد َع�َصى  و�أ�صرح حديث يف ذلك قول �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َفاإِنَّ �ل�صَّ

ٍغ �أَْحَفُظ ِمْن �َصاِمٍع«)3(.  َغ َمْن ُهَو �أَْوَعى لَُه ِمْنُه«)2(. ويف رو�ية: »َفُربَّ ُمَبلَّ �أَْن يَُبلِّ
ِ �صلى �هلل  َمُه َر�ُصوُل �هللَّ روى �لإمام �أحمد يف م�صنده عن �بن م�صعود: »َعلَّ
َد َو�أََمَرُه �أَْن يَُعلَِّم �لنَّا�َض«)4(. ويف �صبب �ختيار �بن م�صعود لهذه  عليه و�صلم �لتَّ�َصهُّ
�آخر حني كان غالما ولقي �لنبي-�صلى �هلل عليه  �إجابته يف حديث  �ملهمة ما جند 
َر�أْ�ِصي،  َفَم�َصَح  َقاَل:  �ْلَقْوِل،  َهَذ�  ِمْن  َعلِّْمِني   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  »يَا  قال:  حيث  و�صلم- 
�َصْبِعنَي  ِفيِه  ِمْن  »َفاأََخْذُت  رو�ية:  ويف  ُمَعلٌَّم«.  ُغَليٌِّم  َفاإِنََّك   ُ �هللَّ »يَْرَحُمَك  َوَقاَل: 

�ُصوَرًة، َل يَُناِزُعِني ِفيَها �أََحٌد«)5(.
فتح �لباري، جـ7، �ض127.  -1

�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب قوله: رب مبلغ �أوعى من �صامع، ح67.  -2
جـ1،  ماجه،  �بن  �صحيح  �لألباين،  �صححه  ح232،  علما،  بلغ  من  باب  �لعلم،  كتاب  ماجه،  �بن  �صنن   -3

�ض304.
م�صند �أحمد، جـ6، �ض28. �صححه �صعيب �لأرناوؤوط يف �لتحقيق.  -4
�ملرجع �ل�صابق، جـ6، �ض83. ح�صنه �صعيب �لأرناوؤوط يف �لتحقيق.  -5
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�ملطلب �لثاين: �لتقدمي و�لقيادة: 
هياأ �هلل تعاىل نبيه �لكرمي لتحمل �أعباء �لر�صالة، وهو �لقائل �صبحانه: چ ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ   ڤ چ)1(. فكان من تقدير �هلل تعاىل باأن مالأ قلب ر�صول �هلل -�صلى �هلل 
��صت�صعر  �لوحي، حيث  ليتلقى  وفوؤ�د  و�إميانا، و�صفاء ذهن  و�صلم- حكمة  عليه 
�لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- عظم �لأمانة، حتى �أنه مع بد�ية نزول �لقر�آن �لكرمي 
كان يحّرك به ل�صانه خ�صية �أن يتفلت منه، َعِن �ْبِن َعبَّا�ٍض ر�صى �هلل عنهما َقاَل: »َكاَن 
َك ِبِه ِل�َصانَُه، يُِريُد �أَْن يَْحَفَظُه،  �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم �إَِذ� نََزَل َعَلْيِه �ْلَوْحُي َحرَّ

ْك ِبِه ِل�َصانََك ِلَتْعَجَل ِبِه«)2(.  ُ: »َل حُتَرِّ َفاأَْنَزَل �هللَّ
�صيء  منه  عليه  نزل  �إذ�  كان  لأنه  له ذلك،  قيل  بع�صهم:  »فقال  �لطربي:  قال 
عجل به، يريد حفظه من حبه �إياه، فقيل له: ل تعجل به فاإنَّا �َصنحفُظه عليك«)3(. �إن 
تقدمي �أ�صحاب �لكفاء�ت و�ملوؤهلني، �أمانة يتحملها �أ�صحاب �لقر�ر يف كل جمتمع، 
فكان لبد من توجيه �جلهود يف �لبحث عن �ملوؤهلني و�ملوهوبني لتحميلهم جانبا 
من �مل�صوؤوليات، ومنهم فئة من ميلك ملكة �حلفظ، فالأ�صل �لبحث عنهم، ملا لهم 
لهم من مهار�ت يف  �لآخرين، وملا  و�إقناع  �لتو��صل و�لتو�صيل،  من قدرة على 

ترتيب �لأفكار وتنظيمها، و��صتح�صارها عند �للزوم. 
وهناك من �ملو�قف يف �ل�صرية �لنبوية ما يدل على رعاية تلك �لفئة، وتقدميها 
على غريها يف بع�ض �ملهام با حازته من مو�هب عقلية دون �لنظر �إىل �أي �عتبار�ت 
َقْبَل  ِبُقَباٍء  ٌع  َمْو�صِ َبَة  �ْلُع�صْ لُوَن  �لأَوَّ �مْلَُهاِجُروَن  َقِدَم  َقاَل:«مَلَّا  ُعَمَر  �ْبِن  َعِن  �أخرى. 
ُهْم �َصاِلٌ َمْوىَل �أَِبي ُحَذْيَفَة َوَكاَن  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َكاَن يَوؤُمُّ َمْقَدِم َر�ُصوِل �هللَّ

�صورة �ملزمل، �آية 5.  -1
باب  �ل�صالة،  م�صلم،كتاب  �صحيح  ح5.  �لوحي،  بدء  باب  �لوحي،  بدء  �لبخاري،كتاب  �صحيح   -2

�ل�صتماع للقر�ءة، ح448.
جامع �لبيان، جـ17، �ض577.  -3
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ْبُن  �َصَلَمَة  َو�أَبُو  اِب  �خْلَطَّ ْبُن  ُعَمُر  »َوِفيِهْم  �أبي د�ود:  ُقْر�آنًا«)1(. ويف رو�ية  ُهْم  �أَْكرَثَ
َعْبِد �لأَ�َصِد«)2(.قال �لطيبي: »فيه �إ�صارة �إىل �أن �صاملا مع كونه مف�صول كان �أقر�أ، 
وهو معدود يف �لقر�ء، لأنه كان يحفظ منه كثري�«)3(. ومما يدل على هذه �لرعاية، 
وعلى تقدم �أ�صحاب �ملو�هب يف �حلفظ على غريهم ق�صة عمرو بن �صلمة وقدر�ته 
�لعقلية يف �حلفظ، و�لتي مّن �هلل بها عليه منذ نعومة �أظفاره، حيث روى �لبخاري 
من طريق �أيوب عن �أبي قالبة �أنه �صاأل عمرو بن �صلمة فقال: »ُكنَّا ِبَاٍء مَمَرَّ �لنَّا�ِض، 
ُجُل، َفيَُقولُوَن: يَْزُعُم �أَنَّ  ْكَباُن، َفَن�ْصاأَلُُهْم َما ِللنَّا�ِض َما ِللنَّا�ِض َما َهَذ� �لرَّ َوَكاَن مَيُرُّ ِبَنا �لرُّ
َا يَُقرُّ  ُ ِبَكَذ� - َفُكْنُت �أَْحَفُظ َذِلَك �ْلَكاَلَم، َوَكاأَنَّ ْوَحى �هللَّ َ �أَْر�َصَلُه - �أَْوَحى �إِلَْيِه �أَْو �أَ �هللَّ
ُم ِباإِ�ْصاَلِمِهِم �ْلَفْتَح، َفيَُقولُوَن �ْتُرُكوُه َوَقْوَمُه َفاإِنَُّه �إِْن  ْدِري، َوَكانَِت �ْلَعَرُب تََلوَّ يِف �صَ
ا َكانَْت َوْقَعُة �أَْهِل �ْلَفْتِح بَاَدَر ُكلُّ َقْوٍم ِباإِ�ْصاَلِمِهْم،  اِدٌق، َفَلمَّ َظَهَر َعَلْيِهْم َفْهَو نَِبيٌّ �صَ
�لنَِّبيِّ �صلى �هلل  ِعْنِد  ِمْن   ِ َو�هللَّ ِجْئُتُكْم  َقاَل:  َقِدَم  ا  َفَلمَّ ِباإِ�ْصاَلِمِهْم،  َقْوِمي  �أَِبي  َوبََدَر 
و� َكَذ� ِفى ِحنِي َكَذ�،  لُّ اَلَة َكَذ� يِف ِحنِي َكَذ�، َو�صَ و� �صَ لُّ ا، َفَقاَل: �صَ عليه و�صلم َحقًّ
يَُكْن  َفَلْم  َفَنَظُرو�  ُقْر�آنًا،  ُكْم  ْكرَثُ �أَ ُكْم  َوْليَوؤُمَّ �أََحُدُكْم،  ْن  َفْليُوؤَذِّ اَلُة  َرِت �ل�صَّ َفاإَِذ� َح�صَ
ُمويِن بنَْيَ �أَْيِديِهْم، َو�أَنَا �ْبُن �ِصتٍّ  ْكَباِن َفَقدَّ ى ِمَن �لرُّ �أََحٌد �أَْكرَثَ ُقْر�آنًا ِمنِّي، مِلَا ُكْنُت �أَتََلقَّ
�ْمَر�أٌَة  َفَقالَِت  َعنِّي.  ْت  تََقلَّ�صَ �إَِذ� �َصَجْدُت  ُكْنُت  بُْرَدٌة  َوَكانَْت َعَلىَّ  �أَْو �َصْبِع �ِصِننَي، 
َفِرْحُت  َفَما  ا،  َقِمي�صً يِل  َفَقَطُعو�  ْو�  َفا�ْصرَتَ َقاِرِئُكْم،  ��ْصَت  َعنَّا  و�  تَُغطُّ �أََل   : �حْلَيِّ ِمَن 
ِب�َصْىٍء َفَرِحي ِبَذِلَك �ْلَقِمي�ِض«)4(. قال �حلافظ �بن حجر: »فكاأنا يقر: من �لقر�آن، 
ويف رو�ية بزيادة �ألف مق�صورة، من �لتقرية، �أي يُجمع، ولالإ�صماعيلي »يغّرى« 
بغني معجمة، �أي: يل�صق بالغر�ء. ويف �حلديث حجة لل�صافعية يف �إمامة �ل�صبي 
�ملميز يف �لفري�صة«)5(. ويف رو�ية عند �أبي د�ود يقول عمرو بن �صلمة عن نف�صه: 

�صحيح �لبخاري،كتاب �لأذ�ن، باب �إمامة �لعبد و�ملوىل، ح692.  -1
�صنن �أبي د�ود، كتاب �ل�صالة، باب َمْن �أََحقُّ ِبالإَِماَمِة، ح588.   -2

مرقاة �ملفاتيح، جـ3، �ض868.  -3
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب منه، ح4302.  -4

فتح �لباري، جـ8، �ض23.  -5
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»َوُكْنُت ُغاَلًما َحاِفًظا«)1(. �أي �أملك مهارة �حلفظ و�لتذكر منذ كنت �صغري�، حيث 
وّظف تلك �ملهارة يف حفظ كالم �هلل تعاىل من حني �صماعه، وخدمته تلك �ملوهبة 
باأن قّدمه �لنا�ض، و�صهدو� له بالتفّوق. حتى �إن �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- جعل 
مهر �مر�أة يقدمه لها رجل على ما يحفظ من �لقر�آن �لكرمي، ويف هذ� دللة على 
مكانة �حلفظ يف �لإ�صالم، و�أنها �صاهد على رجاحة �لعقل و�أهلية �صاحبه، حيث 
له:  فقال  �مر�أة  خطبة  رجل  عليه  عر�ض  حني  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  قال 
َها،  »َماَذ� َمَعَك ِمَن �ْلُقْر�آِن؟ َقاَل: َمِعي �ُصوَرُة َكَذ�، َو�ُصوَرُة َكَذ�، َو�ُصوَرُة َكَذ�، َعدَّ
َمَعَك  ِبَا  ْكُتَكَها  َملَّ َفَقْد  »�ْذَهْب  َقاَل:  نََعْم.  َقاَل:  َقْلِبَك؟  َظْهِر  َعْن  ُهنَّ  »�أَتَْقَروؤُ َقاَل: 
�أنه كان يدين  بن �خلطاب-ر�صي �هلل عنه-  �ْلُقْر�آِن«)2(. ونقر�أ يف �صرية عمر  ِمَن 
حيث  ويحفظونه،  �لقر�آن  يقروؤون  �لذين  وخا�صة  جمل�صه،  من  و�لعلماء  �حلفاظ 
ِن ْبِن  ذكر �لبخاري من حديث �بِن َعبَّا�ٍض ر�صي �هلل عنهما َقاَل: »َقِدَم ُعيَْيَنُة ْبُن ِح�صْ
َفِر �لَِّذيَن يُْدِنيِهْم ُعَمُر، َوَكاَن  رِّ ْبِن َقْي�ٍض، َوَكاَن ِمَن �لنَّ ُحَذْيَفَة َفَنَزَل َعَلى �ْبِن �أَِخيِه �حْلُ

اِل�ِض ُعَمَر، َوُم�َصاَوَرِتِه، ُكُهوًل َكانُو� �أَْو �ُصبَّانًا«)3(.  َحاَب جَمَ �ُء �أَ�صْ �ْلُقرَّ
�ملطلب �لثالث: �ملرجعية يف توثيق �ملعلومة: 

مما ل�صك فيه �أن ن�صيان بع�ض تفا�صيل حادثة، �أو ق�صة، �أو رو�ية حا�صل يف حياة 
�لنا�ض، فهو من طبائع �لب�صر، فالبد من وجود �أنا�ض من �أهل �لعلم و�لخت�صا�ض 
يكونون بثابة مر�جع موثوقة يُرجع لهم عند �حلاجة، ملكو� مهارة �حلفظ و�لتذكر، 
ذ�ع �صيطهم، وعرفهم �لنا�ض. وهذ� �لأمر كان يف هديه-�صلى �هلل عليه و�صلم-، 
فمن �صريته �أنه كان يف بع�ض �لأحيان يحب �ل�صتماع �إىل �لقر�آن �لكرمي من بع�ض 
�ل�صحابة وعليه �أنزل، تعليما منه لهذ� �ملنهج، باأن يتوثق �لإن�صان من معلومته مهما 
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كانت مكانته من �لعلم و�ملعرفة، فلعل بع�صهم حفظ ما ن�صيه. روى �لإمام �لبخاري 
»�َصِمَع  َقالَْت:  عنها  �هلل  َعاِئ�َصَة ر�صي  َعْن  م�صنده  �أحمد يف  و�لإمام  يف �صحيحه 
�أَْذَكَريِن  لََقْد   ُ �هللَّ َرِحَمُه  َفَقاَل:  �مْلَ�ْصِجِد  يِف  يَْقَر�أُ  َرُجاًل  �هلل عليه و�صلم  �لنَِّبىُّ �صلى 
َكَذ� َوَكَذ�، �آيًَة �أَ�ْصَقْطُتُهنَّ ِمْن �ُصوَرِة َكَذ� َوَكَذ�«)1(. و�لن�صيان من �لنبي-�صلى �هلل 
عليه و�صلم- ل�صيء من �لقر�آن-كما ذكر بع�ض �أهل �لعلم- يكون على ق�صمني: 
�أحدهما ن�صيانه �لذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بطباع �لب�صرية، و�لثاين �إر�دة 
�لن�صخ، فاأما �لق�صم �لأول فعار�ض �صريع �لزو�ل. وبني بع�ض �لأ�صوليني �إنه ل يقع 

منه ن�صيان �أ�صال، و�إنا يقع منه �صورته ليَ�ُصّن)2(. 
وقد �أخذ �ل�صحابة هذ� �ملنهج وحملوه على خري وجه، فكان من حر�صهم-
ر�صي �هلل عنهم- �لتثبت يف �لرو�ية و�لتحري فيها، فهم ليروون �صيئا من �حلديث 
حتى يتم �لتوثق منه، فاإن ح�صل و�حتيج يف م�صاألة �إىل �لدليل �ل�صحيح فيها كان 
�حلفاظ منهم بثابة �ملرجع �ملوثوق يُرجع �إليه فيذكرون ما عندهم من حفظهم ما ورد 
ِ �صلى  يف تلك �مل�صاألة. وَعْن �َصُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب قال: »لََقْد ُكْنُت َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ
�هلل عليه و�صلم ُغاَلًما، َفُكْنُت �أَْحَفُظ َعْنُه، َفَما مَيَْنُعِني ِمَن �ْلَقْوِل �إِلَّ �أَنَّ َها ُهَنا ِرَجاًل 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َعَلى �ْمَر�أٍَة َماتَْت  ْيُت َوَر�َء َر�ُصوِل �هللَّ لَّ ُهْم �أَ�َصنُّ ِمنِّي، َوَقْد �صَ
اَلِة َو�َصَطَها«)3(.  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يِف �ل�صَّ َعَلْيَها َر�ُصوُل �هللَّ َفَقاَم  ِنَفا�ِصَها،  يِف 
وهذ� �بن م�صعود لَبَّى ِحنَي �أََفا�َض ِمْن َجْمٍع. َفِقيَل: �أَْعَر�ِبيٌّ َهَذ�؟! َفَقاَل َعْبُد 
و�؟ �َصِمْعُت �لَِّذي �أُْنِزلَْت َعَلْيِه �ُصوَرُة �ْلَبَقَرِة يَُقوُل يِف َهَذ�  لُّ : �أَنَ�ِصَي �لنَّا�ُض �أَْم �صَ ِ �هللَّ
ُهمَّ لَبَّْيَك«)4(. ففي قولهم: »�أعر�بي هذ�« ��صتنكار� منهم لفعله،  �مْلََكاِن: »لَبَّْيَك �للَّ
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وباأنه يجهل �حلكم، فبني لهم �بن م�صعود �حلكم �ل�صرعي يف �مل�صالة و�أخرج لهم 
ما يحفظ عن ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم-. وذكر �لإمام م�صلم رو�ية من 
�أن  �أبي قتادة حديثا طويال وفيه ق�صة، و�ل�صاهد منه  طريق عبد �هلل بن رباح عن 
اِمِع، �إِْذ َقاَل ِعْمَر�ُن  ُث َهَذ� �حْلَِديَث يِف َم�ْصِجِد �جْلَ عبد �هلل بن رباح قال: »�إِينِّ لأَُحدِّ
ْيَلَة، َقاَل: ُقْلُت  ْكِب ِتْلَك �للَّ ُث َفاإِينِّ �أََحُد �لرَّ َها �ْلَفَتى َكْيَف حُتَدِّ : �ْنُظْر �أَيُّ نْيٍ �ْبُن ُح�صَ
ْث َفاأَْنُتْم �أَْعَلُم  اِر. َقاَل: َحدِّ َفاأَْنَت �أَْعَلُم ِباحْلَِديِث. َفَقاَل: مِمَّْن �أَْنَت؟ ُقْلُت: ِمَن �لأَْن�صَ
ْيَلَة، َوَما �َصَعْرُت  ْثُت �ْلَقْوَم. َفَقاَل ِعْمَر�ُن: لََقْد �َصِهْدُت ِتْلَك �للَّ ِبَحِديِثُكْم. َقاَل: َفَحدَّ
�أَنَّ �أََحًد� َحِفَظُه َكَما َحِفْظُتُه«)1(. فهذه �صهادة من �صاحبي لأحد �لتابعني باأن يحّدث 
بهذ� �حلديث، و�أن ي�صبح م�صدر�ً من م�صادر تلك �لرو�ية، فاأعطاه �لتعزيز و�أّيده، 

ملجرد �أنه �متلك مهارة �حلفظ و�لتذكر، فهو موؤهل حلمل تلك �لأمانة.
�ملطلب �لر�بع: �ملرجعية يف �لرتجيح عند �لختالف: 

�إن �لختالف و�قع ل حمالة بني بني �لب�صر. لكن �لق�صية كيف يتم �لرتجيح 
�لقو�عد  لها  وو�صعو�  �لعلماء،  طرحها  �لتي  �مل�صائل  من  فهي  �لختالف،  عند 
حفظه  قوة  حيث  من  �لر�وي  حال  يف  �لنظر  �ل�صو�بط  تلك  ومن  و�ل�صو�بط، 
�أو  �لق�صة،  �صاحب  هو  يكون  كاأن  رو�يته،  بها  حتتف  �لتي  و�لقر�ئن  و�صبطه، 
ُعرف عنه �صدة حفظه ودقته، وغريها من م�صائل �لرتجيح وذلك للو�صول �إىل دقة 
�ملعلومة وتوثيقها. قال �لإمام �ل�صافعي: »يُ�ْصَتَدلَّ على ِحْفظ �أحِدهم ِبَُو�َفَقِة �أْهل 
�لرو�يُة  �ختلَفت  له.و�إذ�  �حِلْفِظ  �أْهِل  حفظ  بخالف  ِحْفظه  خالف  وعلى  �حِلْفظ، 
�ل�صدق  على  تُدلُّ  �ِصو�ه،  وُوُجوٍه  بهذ�،  و�لَغَلط  منها  �ملحفوظ  على  ��صتدللنا 

و�حلفظ و�لغلط«)2(. 
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، َفَقاَل لَُه �أَبُو  ِ َو�أَِبي ُمو�َصى �لأَ�ْصَعِرىِّ وَعْن �َصِقيٍق َقاَل: »ُكْنُت َجاِل�ًصا َمَع َعْبِد�هللَّ
َفَكْيَف  لِّي،  َويُ�صَ ُم  يََتيَمَّ َكاَن  �أََما  �َصْهًر�،  �مْلَاَء  يَِجِد  َفَلْم  �أَْجَنَب  َرُجاًل  �أَنَّ  لَْو  ُمو�َصى: 
ِعيًد� َطيًِّبا«؟ َفَقاَل  ُمو� �صَ ُدو� َماًء َفَتيَمَّ َنُعوَن ِبَهِذِه �لآيَِة يِف �ُصوَرِة �مْلَاِئَدِة: »َفَلْم جَتِ تَ�صْ
ِعيَد.  ُمو� �ل�صَّ �َض لَُهْم يِف َهَذ� لأَْو�َصُكو� �إَِذ� بََرَد َعَلْيِهُم �مْلَاُء �أَْن يََتيَمَّ : لَْو ُرخِّ ِ َعْبُد �هللَّ
اٍر ِلُعَمَر  َا َكِرْهُتْم َهَذ� ِلَذ�؟ َقاَل: نََعْم. َفَقاَل �أَبُو ُمو�َصى: �أََلْ تَ�ْصَمْع َقْوَل َعمَّ ُقْلُت: َو�إِنَّ
ْغُت  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى َحاَجٍة، َفاأَْجَنْبُت َفَلْم �أَِجِد �مْلَاَء، َفَتَمرَّ بََعثَِني َر�ُصوُل �هللَّ
َا  �بَُّة، َفَذَكْرُت َذِلَك ِللنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: »�إِنَّ ُغ �لدَّ ِعيِد َكَما َتَرَّ يِف �ل�صَّ
ثُمَّ  َها،  نََف�صَ ُثمَّ  �لأَْر�ِض،  َعَلى  ْربًَة  �صَ ِه  ِبَكفِّ َرَب  َف�صَ َهَكَذ�،  َنَع  تَ�صْ �أَْن  يَْكِفيَك  َكاَن 
 : ِ ِه، ُثمَّ َم�َصَح ِبِهَما َوْجَهُه. َفَقاَل َعْبُد �هللَّ َماِلِه �أَْو َظْهَر �ِصَماِلِه ِبَكفِّ ِه ِب�صِ َم�َصَح ِبَها َظْهَر َكفِّ
َ يَا  اٍر؟«)1(. ويف رو�ية عند �لن�صائي: »َفَقاَل: �تَِّق �هللَّ �أََفَلْم تََر ُعَمَر َلْ يَْقَنْع ِبَقْوِل َعمَّ
اُر. َفَقاَل يَا �أَِمرَي �مْلُوؤِْمِننَي: �إِْن �ِصْئَت َلْ �أَْذُكْرُه. َقاَل: َل، َولَِكْن نَُولِّيَك ِمْن َذِلَك  َعمَّ

َما تََولَّْيَت«)2(. 
نقل �حلافظ �بن حجر عن �لنووي يف ذلك: »معنى قول عمر: �تق �هلل يا عمار 
�أي فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك ن�صيت �أو ��صتبه عليك فاإين كنت معك ول �أتذكر 
�صيئا من هذ�. ومعنى قول عمار: �إن ر�أيت �مل�صلحة يف �لإم�صاك عن �لتحديث به 
ر�جحة على �لتحديث به و�فقتك و�أم�صكت فاإين قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. 
فقال له عمر: نوليك ما توليت، �أي ل يلزم من كوين ل �أتذكره �أن ل يكون حقا يف 

نف�ض �لأمر فلي�ض يل منعك من �لتحديث به«)3(. 
ويختلف �صمرة بن جندب وعمر�ن بن ح�صني، قال �صمرة: »�َصْكَتَتاِن َحِفْظُتُهَما 
، َوَقاَل: َحِفْظَنا  نْيٍ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َفاأَْنَكَر َذِلَك ِعْمَر�ُن ْبُن ُح�صَ َعْن َر�ُصوِل �هللَّ
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�َصْكَتًة! َفَكَتْبَنا �إِىَل �أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب ِبامْلَِديَنِة َفَكَتَب �أُبٌَي �أَْن َحِفَظ �َصُمَرُة«)1(. فمن حفظ 
حجة على من ل يحفظ. وكذلك يف م�صاألة �ل�صهاد�ت يوؤخذ بعني �لعتبار يف 
�صروط �ل�صهادة مدى �صبط �لو�قعة وحفظها، وذلك بالنظر �إىل �لقر�ئن �ملحتفة 
يف �أد�ء �ل�صهادة، بحيث تخف معها �حتمالية �لن�صيان، �أو �خللط. ومن ذلك لو 

نظرنا �إىل قول �هلل تعاىل: چ  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱں  چ)2(. قال �لقرطبي: »�أجيزت �صهادتهن يف �لأمو�ل خا�صة 
يف قول �جلمهور ب�صرط �أن يكون معهما رجل، و�إنا كان ذلك يف �لأمو�ل دون 
غريها، و�أجاز �لعلماء �صهادتهن منفرد�ت فيما ل يّطلع عليه غريهن لل�صرورة«)3(. 
لَّ �إِْحد�ُهما« �أي تن�صى �إحدى  وقال �خلازن يف لباب �لتاأويل: »وقوله تعاىل: »�أَْن تَ�صِ
فاأقيمت  �لن�صيان  �لن�صاء  طباع  على  �لغالب  لأن  �ْلأُْخرى  �إِْحد�ُهَما  َر  َفُتَذكِّ �ملر�أتني 
�ملر�أتان مقام �لرجل �لو�حد حتى لو ن�صيت �إحد�هما تذكرها �لأخرى فتقول ح�صرنا 
جمل�ض كذ� و�صمعنا كذ� فيح�صل بذلك �لذكرى«)4(. ف�صهادة �ملر�أة مما �ختلف فيها 
�لفقهاء فيما يخ�ض �لعدد، �أو يف �لأمور �لتي جتوز فيها �صهادتها، ومع هذ� قبل 
�لقرينة من حيث تذّكرها  �لتي تكون فيها  �أهل �لعلم �صهادتها منفردة يف �لق�صايا 

�أكرث، و�صبطها للو�قعة فيها �أدق، ك�صهادتها يف �لنكاح �أو �لر�صاع وغريهما)5(. 

َقْد  �إِينِّ  َفَقالَْت:  �ْمَر�أٌَة  َفَجاَءِت  �ْمَر�أًَة،  ْجُت  َقاَل: »تََزوَّ �حْلَاِرِث  ْبِن  ُعْقَبَة  وَعْن 
ْعُتُكَما، َفاأَتَْيُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: »َوَكْيَف َوَقْد ِقيَل، َدْعَها َعْنَك،  �أَْر�صَ
�أَْو نَْحَوُه«)6(. فهنا �أخذ �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم-ب�صهادة �ملر�أة، وما حفظته يف 
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�لق�صية لأنها �أدعى للتذكر يف هكذ� حو�دث �أكرث من غريها. ويف �ملقابل جند �أن 
عمر بن �خلطاب رد قول فاطمة بنت قي�ض بعدم وجوب �ل�صكنى و�لنفقة للمطلقة 
َة نَِبيَِّنا �صلى �هلل عليه و�صلم ِلَقْوِل �ْمَر�أٍَة  ِ َو�ُصنَّ ثالثا بقوله �مل�صهور: »َل نرَْتُُك ِكَتاَب �هللَّ
ْكَنى َو�لنََّفَقُة«)1(. وهذه م�صاألة مما �ختلف  َها َحِفَظْت �أَْو نَ�ِصيَْت، لََها �ل�صُّ َل نَْدِري لََعلَّ
�أو ثبوت  ثبوتهما،  �أو  �لنفقة،  �أو  �ل�صكنى،  ب�صقوط  �لقول  �لعلماء من حيث  فيها 

�أحدهما، ومن قال ب�صقوطهما �حتج با حفظته فاطمة بنت قي�ض )2(. 
�ملبحث �لثاين: �لعو�مل �ملوؤثرة يف تعزيز مهارة �لفظ و�لتذكر وعالج 

�سعفها يف �ل�سنة �لنبوية
�ملطلب �لأول: عامل �لإميان و�لتقوى يف تنمية �ملهارة: 

ىئىئ   ېئ    چ   تعاىل:  �هلل  وقال  چ)3(.  ھ   ہ   ہ    ہ   چ   تعاىل:  �هلل  قال 
ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ چ )4(. ففي عطف �لعلم على �أمره بالتقوى 
باأن �لتقوى �صبب لإفا�صة �لعلوم وحت�صيلها، و�لتوفيق فيها، فالأ�صل �لنية  �إيحاء 
من  �لذهني  �ل�صتعد�د  جانب  �إىل  �لإمياين  �ل�صتعد�د  �إن  حت�صيله.  يف  �خلال�صة 
�لعو�مل �لتي توؤثر على �لقدر�ت �لعقلية عند �لإن�صان، ومنها مهارة �حلفظ، وهذ� 
�لدعاء  نيل  على  حر�صو�  فقد  جميعا-  عليهم  �هلل  -ر�صو�ن  �ل�صحابة  �أدركه  مما 
وبركته من ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم- حلفظ دينهم و�أبد�نهم، و�أن يعّلمهم 
قال:  �أنه  نف�صه  عن  عنه-  �هلل  -ر�صي  هريرة  �أبو  ذكر  عليهم.  ويحفظها  �حلكمة، 
: �إِينِّ �َصِمْعُت ِمْنَك َكِثرًي� َفاأَْن�َصاُه، َقاَل: �ْب�ُصْط ِرَد�َءَك، َفَب�َصْطُت  ِ »ُقْلُت يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َمْمُتُه َفَما نَ�ِصيُت َحِديًثا بَْعُد«)5(. وهذ� �بن عبا�ض  ُه، َف�صَ مَّ َفَغَرَف ِبيَِدِه ِفيِه ُثمَّ َقاَل: �صُ

�صحيح م�صلم، كتاب �لطالق، باب �ملطلقة ثالثا، ح1480.  -1
�صرح �لنووي على م�صلم، جـ10، �ض95.  -2
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ُهمَّ  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َوَقاَل: »�للَّ ِنى َر�ُصوُل �هللَّ مَّ -ر�صي �هلل عنهما- يقول: »�صَ
م�صعود  �بن  مر حديث  معانيه. وقد  �ألفاظه وفّهمه  �أي: حّفظه  �ْلِكَتاَب«)1(.  ْمُه  َعلِّ
ِ َعلِّْمِني ِمْن َهَذ�  حني لقي �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- حيث قال: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ٌم ». ويف رو�ية:  َفاإِنََّك ُغَليٌِّم ُمَعلَّ  ُ �ِصي، َوَقاَل: »يَْرَحُمَك �هللَّ �ْلَقْوِل، َقاَل: َفَم�َصَح َر�أْ
�أََحٌد »)2(. قال �لإمام �ل�صافعي:  ِفيَها  ِفيِه �َصْبِعنَي �ُصوَرًة، َل يَُناِزُعِني  »َفاأََخْذُت ِمْن 
»لي�ض �لعلم ما ُحِفَظ، �لعلم ما نََفَع. ومن ذلك دو�م �ل�صكينة، و�لوقار و�خل�صوع 
و�لتو��صع هلل و�خل�صوع«)3(. ونعلم حتذير �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- من تعلم 
�لعلم رياء، ومباهاة، فقد روي عن �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم_ �أنه َمْن َطَلَب 
ِرَف ِبِه ُوُجوَه �لنَّا�ِض �إِلَْيِه  َفَهاَء، �أَْو يَ�صْ �ْلِعْلَم ِليَُجاِرَى ِبِه �ْلُعَلَماَء، �أَْو ِليَُماِرَى ِبِه �ل�صُّ
�أبي هريرة-ر�صي �هلل عنه- عن �لنبي-�صلى �هلل عليه  �لنَّاَر«)4(. وعن   ُ �أَْدَخَلُه �هللَّ
َمُه،  َوَعلَّ �ْلِعْلَم  َم  تََعلَّ َوَرُجٌل  َعَلْيِه...  �ْلِقيَاَمِة  يَْوَم  ى  يُْق�صَ �لنَّا�ِض  َل  �أَوَّ و�صلم-: »�إِنَّ 
ْمُت �ْلِعْلَم  َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل:تََعلَّ َوَقَر�أَ �ْلُقْر�آَن، َفاأُِتَى ِبِه َفَعرَّ
 ، َعاِلٌ ِليَُقاَل  �ْلِعْلَم  ْمَت  تََعلَّ َولَِكنََّك  َكَذْبَت،  َقاَل:  �ْلُقْر�آَن،  ِفيَك  َوَقَر�أُْت  ْمُتُه،  َوَعلَّ
َوَقَر�أَْت �ْلُقْر�آَن ِليَُقاَل ُهَو َقاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل! ُثمَّ �أُِمَر ِبِه َف�ُصِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى �أُْلِقَى 

يِف �لنَّاِر«)5(. 
و�إذ� كانت �لتقوى من �أعظم �أ�صباب حت�صيل �لعلم و�لنتفاع به، فاملعا�صي من 

�أعظم �أ�صباب ن�صيان �لعلم وحمق بركته و�لعياذ باهلل، قال �هلل تعاىل: چ ڱ  ڱ  
ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب �للهم علمه �لكتاب، ح75.  -1
م�صند �أحمد، جـ6، �ض83. قال �صعيب �لأرناوؤوط يف �لتحقيق: �صحيح.  -2

تذكرة �ل�صامع، �بن جماعة، �ض15.  -3
جـ6،  �لرتمذي،  �صحيح  �لألباين،  ح�صنه  لدنيا،  علمه  يطلب  فيمن  باب  �لعلم،  كتاب  �لرتمذي،  �صنن   -4
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ۈ    ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئچ)1(. قال �لبغوي: »قال 
عطاء: هذه �أ�صد �آية على �لعلماء، وذلك �أن �هلل �أخرب �أنه �آتاه �آياته من ��صمه �لأعظم 
و�تباع  �لدنيا  �إىل  بال�صكون  فا�صتوجب  و�حلكمة،  و�لعلم  �مل�صتجابة،  و�لدعو�ت 
�لهوى تغيري �لنعمة، و�لن�صالخ عنها، ومن �لذي ي�صلم من هاتني �خللتني �إل من 
ع�صمه �هلل«)2(. قال �ل�صافعي: �صكوت �إىل وكيع �صوء حفظي......... فاأر�صدين 
�إىل ترك �ملعا�صي وقال �علم باأن �لعلم نور................  ونور �هلل ل يوؤتاه 

عا�صي
�ملطلب �لثاين: �ملناف�سة و�لبحث عن �لتفوق: 

�إن �لتناف�ض يف �أمور �خلري �أمر �متدحه �ل�صرع، م�صد�قا لقوله تعاىل: چۉ  ۉ  
ې  ېچ)3(. ول يليق باأهل �لعلم تعاطي �ملناف�صة و�ل�صحناء على �لدنيا، 
تعاىل،  هلل  خال�صا  �لتناف�ض  يكون  �أن  يجب  بل  و�لبغ�صاء،  �لعد�وة  �صبب  لأنها 
غاردنر_�أحد  هو�رد  يرى  �لآخرة.  يف  و�ل�صعادة  �لدنيا،  يف  �لفائدة  لتتح�صل 
علماء علم �لنف�ض- �أن عالقة �لباحث عن �لتفوق و�لتناف�ض يف �لتعلم بيد�ن معني 
تبد�أ برحلة مبكرة من عمره، حيث تبد�أ هذه �لعالقة على �صكل ميل، �أو تف�صيل 
ملو�صوع، �أو تخ�ص�ض، ثم ينمو هذ� �مليل لي�صبح ولعا باملو�صوع يف مر�حل �لعمر 
�لالحقة، ويتمثل هذ� بالنكباب على قر�ءته، وحفظه، وفهم م�صكالته. وي�صيف 
ُفقد  فاإن  مكونات،  ثالثة  من  يتاألف  �ل�صلوك  هذ�  �أن  نظريته  تف�صري  على  غاردنر 

�أحدها فقد معها �لإبد�ع و�لتفوق. و�ملكونات �لثالث هي:
يحفزون  �لذي  �ملخت�صون  �لإبد�ع  3( �حلكماء  ميد�ن  �ملبدع 2(  �لفرد   )1

�صورة �لأعر�ف، �لآيات من175 �إىل 177.  -1
خمت�صر تف�صري �لبغوي، جـ1، �ض324.  -2

�صورة �ملطففني، �آية26.  -3
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تلك �لطاقات)1(. 
يف  �لتناف�ض  على  �صحابته  يحث  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  كان  وقد 
�أبي هريرة-ر�صي  �أكرث مما ي�صدر عنه، و�حلر�ض عليه. عن  �لعلم، و�أيهم يحفظ 
ٍد يِف يَِدِه  مَّ �هلل عنه- عن �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- �أنه قال: »َو�لَِّذي نَْف�ُض حُمَ
لَيَاأِْتنَيَّ َعَلى �أََحِدُكْم يَْوٌم َوَل يََر�يِن، ثُمَّ لأَْن يََر�يِن �أََحبُّ �إِلَْيِه ِمْن �أَْهِلِه َوَماِلِه َمَعُهْم«)2(. 
فمق�صود �حلديث حثهم على مالزمة جمل�صه �لكرمي، وم�صاهدته، للتاأدب، وتعلم 
�ل�صر�ئع وحفظها وتبليغها. ولأن �لتناف�ض يف �لعلم يورث �صاحبه �لهمة و�لعزم، 
و�إر�دة �لتفوق على قرنائه، فيعطي �لد�فعية)motivation( للعلم و�لتعلم، هذ� 
مع توفري �لبيئة، و�جلو �ملنا�صب لالإبد�ع و�لتفوق. وقد كان �ل�صحابة-ر�صي �هلل 
عنهم- يبحثون دوما عن �لتفوق و�ل�صبق يف تبليغ �لعلم، و�أيهم يحفظ �أكرث، قال 
�َصْبِعنَي  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  يِف  ِمْن  »َقَر�أُْت  نف�صه:  عن  م�صعود  �بن 
�ْلُكتَّاِب«)3(. ومعلومة مكانة �بن م�صعود يف  �بٌَة يِف  ُذوؤَ لَُه  ثَاِبٍت  ْبُن  َوَزْيُد  �ُصوَرًة، 

�مل�صائل �ملتعلقة بامل�صاحف ور�صمها ورو�يتها. 

فهذ� �ل�صغف و�لهتمام بد�أ يف مر�حل مبكرة من عمره، ومت تعزيزه من ِقبل 
�لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- حتى و�صل �إىل ما و�صل �إليه من علم. ولننظر �إىل 
ُهَرْيَرَة  �أَبَا  �إِنَّ  تَُقولُوَن  �أبي هريرة-ر�صي �هلل عنه- �لذي يقول فيه: »�إِنَُّكْم  حديث 
�مْلَُهاِجِريَن  بَاُل  َما  َوتَُقولُوَن  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َعْن  �حْلَِديَث  يُْكرِثُ 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِبِْثِل َحِديِث �أَِبى ُهَرْيَرَة،  ثُوَن َعْن َر�ُصوِل �هللَّ اِر َل يَُحدِّ َو�لأَْن�صَ
 ِ ْفٌق ِبالأَ�ْصَو�ِق، َوُكْنُت �أَْلَزُم َر�ُصوَل �هللَّ َو�إِنَّ �إِْخَوِتي ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َكاَن يَ�ْصَغُلُهْم �صَ
َذ� نَ�ُصو�، َوَكاَن  َذ� َغابُو�، َو�أَْحَفُظ �إِ �صلى �هلل عليه و�صلم َعَلى ِمْلِء بَْطِني، َفاأَ�ْصَهُد �إِ

�لإبد�ع، د.فتحي جرو�ن، �ض51.  -1
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ِة،  فَّ اِر َعَمُل �أَْمَو�ِلِهْم، َوُكْنُت �ْمَر�أً ِم�ْصِكيًنا ِمْن َم�َصاِكنِي �ل�صُّ يَ�ْصَغُل �إِْخَوِتي ِمَن �لأَْن�صَ
ثُُه  يَُحدِّ َحِديٍث  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يِف  �هللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َوَقْد  يَْن�َصْوَن،  ِحنَي  �أَِعي 
َما  �إِلَّ َوَعى  ثَْوبَُه  لَْيِه  �إِ ُثمَّ يَْجَمَع  َمَقالَِتي َهِذِه،  َي  �أَْق�صِ ثَْوبَُه َحتَّى  �أََحٌد  يَْب�ُصَط  لَْن  �إِنَُّه 
َمَقالََتُه  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ى َر�ُصوُل �هللَّ �إَِذ� َق�صَ َنَِرًة َعَليَّ َحتَّى  َفَب�َصْطُت  �أَُقوُل، 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِتْلَك ِمْن  ْدِري، َفَما نَ�ِصيُت ِمْن َمَقالَِة َر�ُصوِل �هللَّ َجَمْعُتَها �إِىَل �صَ

�َصْىٍء«)1(. 
قال �حلافظ �بن حجر: »يف هذه �لق�صة دللة على تيز �أبي هريرة يف �حلفظ، 
وعدم مبالة �حلافظ باإنكار من ل يحفظ«)2(. قلت: وفيه �أي�صا بيان لهذ� �مليل وتلك 
�لرغبة من �أبي هريرة يف حت�صيل �لعلوم وحفظها، وخا�صة �أن �إ�صالمه جاء متاأخر�، 
فاأر�د �أن يناف�ض يف هذ� �خلري، ويلحق ما فاته من حديث، ووجد �مليد�ن �ملالئم 
للتناف�ض يف �لطاعة و�لدين، حتى لقي من ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم- رعاية 
لتلك �ملوهبة، فو�صل به لهذ� �لإبد�ع و�لتفوق يف حفظ حديث ر�صول �هلل-�صلى 
�هلل عليه و�صلم- فاأ�صبح يعّد من �ملكرثين بني �لرو�ة من �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم 
به،  يهتم  معني،  جمال  يف  يتخ�ص�ض  كان  �ل�صحابة  بع�ض  �أن  ومعلوم  جميعا-. 
ويتقنه، فما كان من ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم- �إل �أن عزز هذ� �لهتمام 
ونّاه يف نفو�صهم، مثل حذيفة بن �ليمان، و�بن عبا�ض، ومعاذ بن جبل، وزيد بن 
ثابت وغريهم من �لذين تيزو� يف تخ�ص�صات معينة)3(. روى �لرتمذي من طريق 
ُث َعْن �أَِبيِه َقاَل: »َخَرَج َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت ِمْن ِعْنِد  ْحَمِن ْبَن �أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن يَُحدِّ َعْبَد �لرَّ
لَُه َعْنُه، َفُقْمَنا  اَعِة �إِلَّ ِل�َصْىٍء �َصاأَ َف �لنََّهاِر، ُقْلَنا َما بََعَث �إِلَْيِه يِف َهِذِه �ل�صَّ َمْرَو�َن ِن�صْ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم،  �ْصيَاَء �َصِمْعَناَها ِمْن َر�ُصوِل �هللَّ ْلَناُه َفَقاَل: نََعْم �َصاأَلََنا َعْن �أَ َف�َصاأَ
َحِديًثا  ِمنَّا  �َصِمَع  �ْمَر�أً   ُ �هللَّ َر  »نَ�صَّ يَُقوُل:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �َصِمْعُت 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب �إذ� ق�صيت �ل�صالة، ح2047.  -1
فتح �لباري، جـ3، �ض195.  -2

�أ�صباب تفوق �ل�صحابة يف �صبط �حلديث، د.حممد عيد �ل�صاحب، ود.�صلطان �لعكايلة، �ض24.  -3
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َغُه َغرْيَُه، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه �إِىَل َمْن ُهَو �أَْفَقُه ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه  َفَحِفَظُه، َحتَّى يَُبلِّ
لَْي�َض ِبَفِقيٍه«)1(. قال �ملباركفوري �صارحا معنى �حلديث: »�ملعنى: خ�صه �هلل بالبهجة 
�لنا�ض يف �لدنيا ونّعمه  و�ل�صرور ملا رزق بعلمه ومعرفته من �لقدر، و�ملنزلة بني 
�إخبار يعني جعله  �إنه  يف �لآخرة حتى يرى عليه رونق �لرخاء و�لنعمة، ثم قيل: 
ذ� ن�صرة. وقيل: دعاء له بالن�صرة، وهي �لبهجة و�لبهاء يف �لوجه من �أثر �لنعمة. 
وقوله:)فحفظه( �أي بالقلب �أو بالكتابة«)2(. ونالحظ من �لرو�ية �ختيار مرو�ن بن 
�خل�صو�صية،  على  ذلك  ودللة  ليحدثه،  عنه-  �هلل  ثابت-ر�صي  بن  لزيد  �حلكم 
و�ملكانة �لعلمية �لتي يتمتع بها زيد بن ثابت يف حفظه حلديث ر�صول �هلل-�صلى 
�هلل عليه و�صلم- وقوة �أد�ئه له، فكان مرجعا علميا يُرجع له عند �حلاجة،كل ذلك 
نتج عن �لتز�مه توجيهات �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- بحفظ حديثه، و�لتناف�ض 

يف حت�صيله، حتى ينال �صرف ذلك �لدعاء وبركته. 
�ملطلب �لثالث: �لت�سميع و�ملذ�كرة: 

يحفظ،  ما  تكر�ر  على  تعتمد  و�لتي  م�صطلح)�لت�صميع(  �لرتبية  علماء  ذكر 
يتم حفظها  كي  لفظيا  ترديد�  �ملعلومات  �لفرد  بها  يردد  �لتي  »�لطريقة  وعرفوها: 
يف �لذ�كرة«. وترجع �أهميته �إىل �أنه ي�صاعد طلبة �لعلم على �لحتفاظ باملعلومات 
علماوؤنا  عنه  عرب  ما  وهو  �لذ�كرة)3(.  خمزن  يف  با�صتمر�ر  ن�صطة  حالة  يف 
�ل�صابقون)باملذ�كرة( وهي �أ�صلوب وو�صيلة رئي�صية لتثبيت �حلفظ وتكينه، فعلى 
طالب �لعلم �أن يذ�كر بحفوظاته �لذي يحفظ من كان مثله يف �ملرتبة، �أو فوقه، �أو 
حتته، فاإن �ملذ�كرة تثبت �حلفظ، وحترره وتقرره، ويزد�د بح�صب كرثة �ملذ�كرة)4(. 
�لذهن  ت�صيب  �آفة  وهي  �لن�صيان،  �لإن�صان  عند  تورث  و�ملذ�كرة  �ملر�جعة  وقلة 
�صنن �لرتمذي، كتاب �لعلم، باب ما جاء يف �حلث على تبليغ �ل�صماع، ح2656، قال �لرتمذي: ح�صن.  -1

حتفة �لأحوذي، جـ7، �ض348.  -2
�صيكولوجية �لتعليم، د. جابر عبد �حلميد، �ض177.  -3

تذكرة �ل�صامع و�ملتكلم، �بن جماعة، �ض75. �لنظم �لتعليمية عند �ملحدثني، مكي �أقالينة، �ض76.  -4
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و�لذ�كرة، و�لن�صيان �لذي يكون عن �إهمال وتق�صري مذموم، على خالف �لن�صيان 
ْن يَُقوَل:  �لذي هو من طبائع �لب�صر، ومن هنا يُفهم معنى حديث: »ِبْئ�َض َما لأََحِدِهْم �أَ
ُدوِر  ًيا ِمْن �صُ َي، َو��ْصَتْذِكُرو� �ْلُقْر�آَن، َفاإِنَُّه �أَ�َصدُّ تََف�صِّ نَ�ِصيُت �آيََة َكْيَت َوَكْيَت، بَْل نُ�صِّ
َجاِل ِمَن �لنََّعِم«)1(. فياُلحظ من �حلديث �للفظة �لأوىل)ن�صيت( بالتخفيف فيه  �لرِّ
�إ�صعار بعدم �لتق�صري، وهذ� غري حا�صل، و�إنا جاء �لتوجيه بالتثقيل)ن�ّصيت( ويف 
و��صتذكاره)2(. ومن  معاهدته  لتفريطه يف  عليه  �لن�صيان  بوقوع  �أنه عوقب  معناه 
هنا جاء �لتوجيه من �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- بتعاهده، و��صتعمال �ملحفز�ت 
و�مل�صاعد�ت على �حلفظ و�لتذكر، وتن�صيط �لذ�كرة. جاء يف حديث �بن عمر-
اِحِب  َمثَُل �صَ َا  ر�صي �هلل عنهما- �أن ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم- قال: »�إِنَّ
َلِة �إِْن َعاَهَد َعَلْيَها �أَْم�َصَكَها، َو�إِْن �أَْطَلَقَها َذَهَبْت«)3(.  اِحِب �لإِِبِل �مْلَُعقَّ �ْلُقْر�آِن َكَمثَِل �صَ
يف  جليا  �لهدف  هذ�  ويظهر  �حلفظ،  تثبيت  �ملذ�كرة  �أهد�ف  من  �أن  �ت�صح  وقد 
َو�َصلََّم،  َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنَِّبيِّ  ِعْنَد  نَُكوُن  »نَّا  قال:  عنه-  �هلل  �أن�ض-ر�صي  حديث 
َم، ثُمَّ يَُقوُم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ ثَُنا َر�ُصوُل �هللَّ َا ُكنَّا نَْحًو� ِمْن �ِصتِّنَي �إِْن�َصانًا، َفيَُحدِّ َوُربَّ

َا َقْد ُزِرَع يِف ُقُلوِبَنا«)4(.  َفَنرَتَ�َجُعُه بَْيَنَنا، َهَذ� َوَهَذ� َوَهَذ�، َفَنُقوُم، َوَكاأَنَّ
�ملطلب �لر�بع: �أ�سلوب �لأد�ء و�لإلقاء: 

دور  من  لها  ملا  �لرتبيون،  بها  �هتم  �لتي  �لأمور  من  و�لإلقاء  �لأد�ء  �أ�صاليب 
على  تعني  فهي  و�ملدّر�ض،  �ملتلقي  بني  و�لتو��صل  �لتعليم  عملية  �لأهمية يف  بالغ 
�أن  وميكننا  �إليه.  �حلاجة  عند  �ملخزون  ��صتح�صار  على  وبالتايل  �حلفظ،  تكني 
من  ر�قيا  م�صتوى  بلغت  بليغة  �أ�صاليب  من  �لنبوي  �ملنهج  �ختطه  ما  �إىل  نتو�صل 
�ملنهاج �لرتبوي �ملتكامل و�لذي كان له وقع عظيم، و�أثر تربوي تعليمي يف نفو�ض 

�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب ��صتذكار �لقر�آن، ح5032.  -1
مرقاة �ملفاتيح، جـ4، �ض149.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب �لقر�ءة عن ظهر قلب، ح5031.  -3
�لفقيه و�ملتفقه، �خلطيب �لبغد�دي، جـ2، �ض127.  -4
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يف  �ملتنوعة  �لأ�صاليب  و�صلم-  عليه  �هلل  هديه-�صلى  يف  وجدنا  وقد  �مل�صلمني. 
تبليغ �حلكمة و�ملو�عظ حتى لقيت يف �لقلوب م�صتودعها، ووعتها �أذهانهم حفظا 
وتبليغا. حيث ذكر بع�ض �لباحثني �أ�صاليب نبوية كثرية تعني على �حلفظ و�لتذكر 
مثل: ��صتخد�م �صرب �ملثل، و�لق�صة، و�لر�صوم، و�حلو�ر وغريها)1(. وقد ُذكر 
عنه-�صلى �هلل عليه و�صلم- طريقته يف �لإلقاء و�لبيان، حيث تروي لنا عائ�صة-
�حْلَِديَث  يَ�ْصُرُد  يَُكْن  َلْ  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  »�إِنَّ  عنها-  �هلل  ر�صي 
َكاَلًما  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َكاَلُم  »َكاَن  �أي�صا:  وقالت  َك�َصْرِدُكْم«)2(. 
اًل يَْفَهُمُه ُكلُّ َمْن �َصِمَعُه«)3(. قال �ملال علي �لقاري: »�أي ل يكن يتابع �حلديث  َف�صْ
ك�صردكم �أي �ملتعارف بينكم من كمال �ت�صال �ألفاظكم، بل كان كالمه ف�صال بّينا 
و��صحا لكونه ماأمور� بالبالغ �ملبني، وبينته بقولها: »لو عده �لعاّد« �أي لو �أر�د عده 
مريد �لعد لأح�صاه �أي عده و��صتق�صاه. قال �لطيبي: يعني ل يكن حديثه متتابعا 
�أر�د  لو  بف�صل كالمه  بل كان  �مل�صتمع،  فيلتب�ض على  بع�ض  �إثر  بع�صه  ياأتي  حيث 
�مل�صتمع عده �أمكنه، فيتكلم بكالم و��صح مفهوم يف غاية �لو�صوح و�لبيان«)4(. 
وقال بدر �لدين بن جماعة يف م�صائل �أ�صاليب �لتعليم: »وينبغي �أل يطيل تطويال 
ميل، ول يق�صر تق�صري� يخل، وير�عي يف ذلك م�صلحة �حلا�صرين يف �لفائدة يف 
�لتطويل، ول يرفع �صوته ز�ئد� على قدر �حلاجة، ول يخف�صه خف�صا ل يح�صل 
كان  �أن كالمه  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  عن  وقد روي  �لفائدة،  كمال  معه 

ف�صال يفهمه من �صمعه، و�أنه كان �إذ� تكلم بكلمة �أعادها ثالثا لُتفهم عنه«)5(.

عيد  د.حممد  �ل�صحابة،  تفوق  �أ�صباب  �لنحالوي.  �لرحمن  عبد  و�أ�صاليبها،  �لإ�صالمية  �لرتبية  �أ�صول   -1
�ل�صاحب 5

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب �صفة �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم، ح3568.  -2
�صنن �أبي د�ود،كتاب �لأدب، باب �لهدي يف �لكالم، ح4835، ح�صنه �لألباين، �صحيح �أبي د�ود، ج1،   -3
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مرقاة �ملفاتيح، جـ9، �ض715.  -4
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�ملطلب �خلام�س: �ختيار �لأوقات �ملنا�سبة: 
و�ختيار  ن�صاطهم،  �أوقات  ومعرفة  �ملتعلمني،  طبائع  مر�عاة  �ملربني  على 
�لأوقات �لتي يكون فيها �لطالب �أكرث ��صتعد�د� للتلقي، مع �صفاء �لذهن للحفظ، 
�بن  قال  ن�صاطهم.  بقائهم على  من  يتاأكد  �أن  بعد  �إل  در�صه  يتابع  �أل  �ملعلم  فعلى 
�أو نعا�صه،  �أو غ�صبه،  �أو همه،  �أو عط�صه،  جماعة: »ول يدر�ض يف وقت جوعه، 
م�صعود-ر�صي  �بن  عن  �ملزعج«)1(.  وحره  �ملوؤل،  برده  حال  يف  ول  قلقه،  �أو 
�لأيام  يف  باملوعظة  يتخولنا  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  »كان  قال:  عنه-  �هلل 
كر�هة �ل�صاآمة علينا«)2(. ذكر �أهل �لعلم يف معنى �حلديث �أي: كان يطلب حالتهم 
و�أوقات ن�صاطهم، وفيه �لقت�صاد يف �ملوعظة لئال تلها �لقلوب فيفوت �ملق�صود. 
قال �ملال علي �لقاري: »�أي يعظنا يوما دون يوم، ووقتا دون وقت، ويُروى)باحلاء( 

�أي: يتاأمل �أحو�لنا �لتي نن�صط فيها للموعظة فيعظنا فيها«)3(.
�ملطلب �ل�ساد�س: �لوعي و�لإدر�ك ملا يحفظ: 

بالفهم  �رتبطت  �إذ�  �إل  يتم  �ملعلومة ل  �ملن�صود من حفظ  �لهدف  �إن حت�صيل 
و�لإدر�ك، فمن حفظ وفهم ما ��صتوعبته ذ�كرته كان �ملرجو منه يف تبليغ �لعلم �أكرث، 
َمُه«)4(. يرى بع�ض علماء  َم �ْلُقْر�آَن َوَعلَّ ُكْم َمْن تََعلَّ و�لفائدة �ملتح�صلة منه �آكد.«َخرْيُ
يعرف)باإ�صرت�تيجية  ما  �لذ�كرة  يف  �حلفظ  تثبيت  على  �مل�صاعد�ت  من  �أن  �لرتبية 
�لتنظيم( وهي تعني: »جتميع وت�صنيف �لعنا�صر �ملت�صابهة من حيث �ملعنى«، فهي 
حماولة لإيجاد تنظيم �أو ترتيب للمادة �ملتعلمة تعني على ��صتح�صار �ملعلومة عند 
 ِ �حلاجة �إليها«)5(. روى �لرتمذي يف �صننه عن حذيفة قال: »�أَ�ْصَرَف َعَلْيَنا َر�ُصوُل �هللَّ

تذكرة �ل�صامع، �ض33.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب ما كان يتخولهم بالوعظة، ح68.  -2
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َفَقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه  اَعَة،  نََتَذ�َكُر �ل�صَّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِمْن ُغْرَفٍة َونَْحُن 
اَعُة َحتَّى تََرْو� َع�ْصَر �آيَاٍت......�حلديث«)1(. فمن �ملالحظ �أن  و�صلم: »َل تَُقوُم �ل�صَّ
�لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- �أعطاهم �إىل جانب ما يحفظونه من علم، وما لديهم 
من معلومات حول تلك �مل�صاألة)قيام �ل�صاعة( ق�صايا وم�صائل �أخرى تعينهم على 
�لفهم، وبتنظيم وترتيب علمي يعني على �حلفظ. ومما يدل كذلك على عناية �ل�صرع 
باحلفظ مرتبطا بالفهم، ما رو�ه زيد بن ثابت-ر�صي �هلل عنه- قال: قال ر�صول �هلل 
َغُه َغرْيَُه،  ُ �ْمَر�أً �َصِمَع ِمنَّا َحِديًثا َفَحِفَظُه َحتَّى يَُبلِّ َر �هللَّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »نَ�صَّ
َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه �إِىَل َمْن ُهَو �أَْفَقُه ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْي�َض ِبَفِقيٍه«)2(. وممن �عتنى 
بذلك من كبار فقهاء �ل�صحابة عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل عنه- حيث حذر �أميا 
حتذير من يروي دون فهم ووعي ملا يروي خلطورة ذلك على تبليغ �لدين، و�أهمية 
�رتباط �حلفظ بالفهم ملا يف ذلك تثبيت للحفظ و�لتذكر. روى �لبخاري عن �بن 
ِ ِبَا ُهَو  نُوَن، َقاَم َفاأَْثَنى َعَلى �هللَّ ا �َصَكَت �مْلُوؤَذِّ ، َفَلمَّ عبا�ض قال: »َجَل�َض ُعَمُر َعَلى �مْلِْنرَبِ
َها بنَْيَ  َر يِل �أَْن �أَُقولََها، َل �أَْدِري لََعلَّ ا بَْعُد، َفاإِينِّ َقاِئٌل لَُكْم َمَقالًَة َقْد ُقدِّ �أَْهُلُه، َقاَل: �أَمَّ
َي  ْث ِبَها َحْيُث �ْنَتَهْت ِبِه َر�ِحَلُتُه، َوَمْن َخ�صِ يََدْي �أََجِلي، َفَمْن َعَقَلَها َوَوَعاَها)3( َفْليَُحدِّ
ًد� �صلى �هلل عليه  مَّ بََعَث حُمَ  َ �إِنَّ �هللَّ  : َعَليَّ يَْكِذَب  �أَْن  �أُِحلُّ لأََحٍد  َفاَل  يَْعِقَلَها  َل  �أَْن 
ْجِم َفَقَر�أْنَاَها َوَعَقْلَناَها  ُ �آيَُة �لرَّ ، َو�أَْنَزَل َعَلْيِه �ْلِكَتاَب، َفَكاَن مِمَّا �أَْنَزَل �هللَّ و�صلم ِباحْلَقِّ
باملعنى  �حلديث  رو�ية  �حلديث  علماء  �أباح  هنا  ومن  َوَوَعْيَناَها....�حلديث«)4(. 
ب�صروط، ومنها �أن يكون �لر�وي عاملا با حتيل �إليه �ملعاين، قال �خلطيب �لبغد�دي: 
�ملعنى«)5(.  على  �حلديث  رو�ية  �لألفاظ  ومعاين  �خلطاب  بو�قع  للعال  »يجوز 
�أجرى �لباحث)�أبنجهاو�ض(-�أ�صتاذ �لطب �لنف�صي يف جامعة كولومبيا- در��صات 

�صنن �لرتمذي، كتاب �لفنت، باب ما جاء يف �خل�صف، ح2183، وقال عنه: حديث ح�صن �صحيح.  -1
�صنن �لرتمذي، كتاب �لعلم، باب ما جاء يف �حلث على تبليغ �ل�صماع، ح2656، وقال عنه: ح�صن.  -2

وعند �لقرطبي يف جامع بيان �لعلم وف�صله بزيادة: "وحفظها"، جـ2، �ض103.  -3
�صحيح �لبخاري، كتاب �حلدود، باب رجم �حلبلى من �لزنا �إذ� �أح�صنت، ح6830.  -4

�لكفاية، �ض198.  -5
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يف هذ� �ملجال على مدى تاأثري �ملعنى يف �حلفظ و�لن�صيان، فقد ��صتخدم لأول مرة 
مقاطع ل معنى لها يف جتربة �لتعلم و�حلفظ، ومن هذه �لدر��صات �ت�صح �أنه بعد 
�صاعة و�حدة كان �ملفحو�ض ل يحتفظ باأكرث من40% مما كان قد حفظه، ويف نهاية 
�ليوم كان �لن�صيان قد �أ�صاب معظم ما حفظه. فاأثبت جتربته �أن �لتعلم �مل�صاحب 

للمعنى يبقى ملدة طويلة يف �لذ�كرة)1(.
�ملطلب �ل�سابع: �أ�سلوب �لكتابة و�ملحو: 

�لقوة  نو�حى  �إبر�ز  هي  للطلبة  �ل�صامل  للتقومي  �لأ�صا�صية  �لأهد�ف  من 
ملن  عالجيا  �إجر�ء  مثال  �لكتابة  تكون  فقد  وعالجها.  �ل�صعف  نقاط  وت�صخي�ض 
ذلك  ت�صديق  وجدنا  وقد  عليها.  بالكتابة  في�صتعني  �حلفظ،  على  همته  �صعفت 
»ُكْنُت  َقاَل:  َعْمٍرو  ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  َعْن  �صننه  يف  �أبود�ود  رو�ه  ما  �لنبوي  �ملنهج  يف 
َفَنَهْتِنى  ِحْفَظُه  �أُِريُد  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ َر�ُصوِل  ِمْن  �أَ�ْصَمُعُه  �َصْىٍء  ُكلَّ  �أَْكُتُب 
بَ�َصٌر  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  تَ�ْصَمُعُه، َوَر�ُصوُل �هللَّ �أَتَْكُتُب ُكلَّ �َصْىٍء  ُقَرْي�ٌض، َوَقالُو�: 
 ِ �هللَّ ِلَر�ُصوِل  َذِلَك  َفَذَكْرُت  �ْلِكَتاِب،  َعِن  َفاأَْم�َصْكُت  ا،  �صَ َو�لرِّ ِب  �ْلَغ�صَ يِف  ُم  يََتَكلَّ
ِبيَِدِه  نَْف�ِصى  َفَو�لَِّذى  »�ْكُتْب  َفَقاَل:  ِفيِه  ىَل  �إِ ُبِعِه  ِباأُ�صْ َفاأَْوَماأَ  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى 
«)2(. ففي هذ� �حلديث دللة على ف�صيلة لعبد�هلل بن عمرو  �إِلَّ َحقٌّ َما يَْخُرُج ِمْنُه 
يف حفظه للحديث و��صتعانته على �حلفظ بالكتابة، مع �إذن ر�صول �هلل-�صلى �هلل 
عليه و�صلم- له بالكتابة، وهذه �لف�صيلة جعلته يف تناف�ض مع �أبي هريرة ر�صي �هلل 
عنهما يف حفظ �حلديث، مع مزّية لعبد �هلل بن عمرو، وهي ما ذكرها �أبو هريرة 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِمنِّي،  بنف�صه حني قال: »َما َكاَن �أََحٌد �أَْعَلَم ِبَحِديِث َر�ُصوِل �هللَّ
ِ ْبِن َعْمٍرو َفاإِنَُّه َكاَن يَْكُتُب ِبيَِدِه َويَِعيِه ِبَقْلِبِه، َوُكْنُت �أَِعيِه ِبَقْلِبي  �إِلَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد �هللَّ

�لذ�كرة، د.�إبنجهاو�ض، �ض43.  -1
د�ود، جـ1،  �أبي  �لألباين، �صحيح  �لعلم، ح3646. �صححه  كتابة  باب  �لعلم،  كتاب  د�ود،  �أبي  �صنن   -2

�ض2.
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به من رخ�صة  �أكرثية عبد �هلل بن عمرو على ما فاز  ِبيَِدي«)1(. فُتحمل  �أَْكُتُب  َوَل 
�لكتابة و�لتي ��صتعان بها على �صبط �ملحفوظ. روى �لرتمذي من طريق �أبي �صالح 
عن �أبي هريرة �أن رجال قال: »يا ر�صول �هلل �إين ل �أحفظ �صيئا، قال: ��صتعن بيمينك 
على حفظك«)2(. فالكتابة �إجر�ء عالجي قد ت�صلح لفئة دون �أخرى، وقد مر معنا 
و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  للحديث وجهه  ن�صيانه  ��صتكى  هريرة حني  �أبا  �أن 
�أن يب�صط رد�ءه ثم دعا له. فكل حالة توؤخذ  �آخر، وهو حينما طلب منه  لإجر�ء 
على حدة، فما ي�صلح ل�صخ�ض كاإجر�ء عالجي قد ل يكون نافعا لغريه. وهذ� ما 
يعرف بعلم �لرتبية �ملعا�صر)�لتدري�ض �لعالجي(، فالطلبة يتلقون تدري�صاً جماعياً 
وقد يقعون يف �أخطاء �لأمر �لذي ي�صتوجب تدخاًل تعليمياً لت�صحيح هذه �لأخطاء 
من خالل �أ�صاليب عالجية معينة وحتى يعمل هذ� �لت�صحيح ب�صكل فعال لبد �أن 
ي�صبقه ت�صخي�ض دقيق لهذه �لأخطاء. ومن ثم فاإن عماد فكرة �لتدري�ض �لعالجي 
هما عمليتا �لت�صخي�ض و�لعالج. وحتى يكون �لإجر�ء �لعالجي فعال فاإنه يجب 

مر�عاة �لأ�ص�ض �لتالية:
�ل�صتفادة من نقاط قوة �لتلميذ يف عالج نقاط �صعفه.   )1

�لتنوع يف �لأن�صطة �لعالجية.   )2
بع�ض  �ملقابل  يف  يكون  قد  لكن  وميولهم)3(.  �لتالميذ  �هتمامات  مر�عاة    )3
�ملتعلمني �لذين ل ي�صلح معهم �لإجر�ء �لعالجي �ل�صابق، فيكون يف حقهم 
ي�صعف  وقد  لهم،  ناجح  غري  �لكتابة  �أ�صلوب  يكون  بحيث  �آخر،  �إجر�ء 
باأن تكون �لكتابة يف حقهم بد�ية، ولفرتة  �آخر،  �إىل طريقة  ذ�كرتهم، فيلجاأ 

�مل�صند، �أحمد بن حنبل، ح9354، �صرح معاين �لآثار، �لطحاوي، جـ4، �ض318. ح�صنه �بن حجر، فتح   -1
�لباري، جـ1، �ض207.

�صنن �لرتمذي، كتاب �لعلم، باب �لرخ�صة يف كتابة �لعلم، ح2666، قال �لرتمذي: �إ�صناده لي�ض بذلك   -2
�لقائم.

�صيكولوجية �لتعليم، د.جابر عبد �حلميد، �ض125وما بعدها.   -3
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كتبوه،  ما  حمو  لهم  �لأف�صل  من  يكون  ثم  �حلفظ،  يتح�صل  حتى  حمددة 
وهذ� و�رد يف تر�ثنا �لرتبوي من ع�صر �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم- ومن 
�هلل  �لنبي-�صلى  �أخبار عن  من  و�لتابعني. فوجدنا  �ل�صحابة  بعده من جيل 
عليه و�صلم تاأمر باملحو ملن كتب �صيئا غري �لقر�آن �لكرمي، روى م�صلم عن �أبي 
�صعيد �خلدري قال: قال ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َل تَْكُتُبو� َعنِّي، 
َرَة،  َوَمْن َكَتَب َعنِّي َغرْيَ �ْلُقْر�آِن َفْليَْمُحُه«)1(. روى �خلطيب ب�صنده عْن �أَِبي نَ�صْ
َعُلَها  َقاَل: ُقْلَنا ِلأَِبي �َصِعيٍد: لَْو َكَتْبُتْم لََنا، َفاإِنَّا َل نَْحَفُظ، َقاَل: »َل نُْكِتُبُكْم َوَل جَنْ
ُثَنا َفَنْحَفُظ، َفاْحَفُظو� َعنَّا  ُ َعَلْيِه و�صلم يَُحدِّ لَّى �هللَّ ِ �صَ اِحَف، َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ َم�صَ
َكَما ُكنَّا نَْحَفُظ َعْن نَِبيُِّكْم«)2(. وقد ورد عن بع�ض �ل�صلف باأن بع�ض طلبتهم 
كانو� يكتبون، فوجهوهم نحو �ملحو، لأن �لعتماد دوما على ما هو مكتوب 
و��صتح�صار  �لذ�كرة،  تن�صيط  �لتعود على  من  فكان لبد  �لذ�كرة،  ي�صعف 
عليها  تعّود  لو  �لتي  �لأخرى  �ملحفز�ت  �إىل  د�ئما  �للجوء  دون  �ملحفوظ 
ْحَمِن  �لرَّ َعْبِد  َعْن  �لإن�صان �صعفت همته وذ�كرته. روى �خلطيب ب�صنده عن 
 ِ �هللَّ َعْبُد  لََنا  َفَفِطَن  َفَنْكُتُبُه،  ْيَء  �ل�صَّ نَ�ْصَمُع  »ُكنَّا  َقاَل:  َم�ْصُعوٍد،  ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  ْبِن 
�خلطيب  وقال  َفَغ�َصَلُه«)3(.  َماٍء،  ِمْن  َوِباإَِجانٍَة  ِباْلِكَتاِب  َوَدَعا  َولَِدِه،  �أُمَّ  َفَدَعا 
ِطَر�ِب  ي �إِىَل ��صْ �لبغد�دي: »َونُِهَي َعِن �ِلتَِّكاِل َعَلى �ْلِكَتاِب، ِلأَنَّ َذِلَك يُوؤَدِّ
َحُب  ْفُظ �لَِّذي يَ�صْ ْفِظ َحتَّى يََكاُد يَْبُطُل، َو�إَِذ� ُعِدَم �ْلِكَتاُب َقِوَي ِلَذِلَك �حْلِ �حْلِ
ِحْفِظ  َعَلى  يَ�ْصَتِعنُي  َلِف  �ل�صَّ ِمَن  َو�ِحٍد  َغرْيُ  َوَكاَن  َمَكاٍن...  ُكلِّ  يِف  �ْلإِْن�َصاَن 
ْن يَتَِّكَل  ا �ْلِكَتاَب َخْوًفا ِمْن �أَ �حْلَِديِث ِباأَْن يَْكُتَبُه َويَْدُر�َصُه ِمْن ِكَتاِبِه، َفاإَِذ� �أَْتَقَنُه حَمَ

ْفِظ َوتَْرِك �ْلِعَنايَِة ِبامْلَْحُفوِظ«)4(. اِن �حْلِ ي َذِلَك �إِىَل نُْق�صَ �ْلَقْلُب َعَلْيِه ِفيُوؤَدِّ

�صحيح م�صلم،كتاب �لزهد و�لرقائق، باب �لتثبت يف �حلديث، ح3004.   -1
تقييد �لعلم، �خلطيب �لبغد�دي، �ض36.   -2

تقييد �لعلم، �ض39.   -3
�ملرجع �ل�صابق، �ض58.  -4
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�ملطلب �لثامن: �لو�سائل �لطبية: 
يف  �لفرد  لإخفاق  نتيجة  يحدث  �لن�صيان  �أن  �إىل  �لعلمية  �لدر��صات  ت�صري 
��صرتجاع �خلربة �لتي مت تخزينها يف �لذ�كرة، لوجود بع�ض �لعو�مل �لتي توؤثر على 
�لذ�كرة، فمنها �لعو�مل �لطبية)�لبيـولوجية(، �أو �لنف�صية)�ل�صيكولوجية(، و�لتي 
قد توؤدي �إىل �ختالل وظيفة �جلهة �مل�صوؤولة عن �لذ�كرة يف ج�صم �لإن�صان. فنجد 
مثال �أن حترمي �ل�صرع للم�صكر�ت فيه حفاظ على مق�صد من مقا�صد �ل�صريعة، وهو 
�لإن�صان.  �صلبية على ج�صم  �مل�صكرة ب�صورة  �ملو�د  لتاأثري  ملا  �لعقل،  �حلفاظ على 
َل �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم  ْعِفيَّ �َصاأَ جاء يف �صحيح م�صلم �أَنَّ َطاِرَق ْبَن �ُصَوْيٍد �جْلُ
َو�ِء! َفَقاَل: �إِنَُّه لَْي�َض ِبَدَو�ٍء،  َنُعَها ِللدَّ َا �أَ�صْ َنَعَها، َفَقاَل: �إِنَّ ْمِر َفَنَها �أَْو َكِرَه �أَْن يَ�صْ َعِن �خْلَ
َولَِكنَُّه َد�ٌء«)1(. �إن تعاطي �ملو�د �لكحولية لفرت�ت يوؤدي �إىل �صعف �لذ�كرة، لأن 
�أنو�ع  �إهمال  �إىل  ميل  فين�صاأ  �حلر�رية  �ل�صعر�ت  من  كميات  ي�صتهلك  �ملتعاطي 
�لغذ�ء �لأخرى، في�صبح من �لو�جب تناول كميات ونوعيات من �لأغذية �أكرث، 
وهو ل يح�صل من �ملتعاطي، فتنق�ض عنده مادة )�لثيامني( وهي �إحدى عنا�صر 
فيتامني)ب( و�لتي يطردها ج�صم �ملتعاطي للكحول، فيعاين تلفا يف �لذ�كرة، لأن 
�لتلف ي�صيب �أج�صاما يف �ملخ وهي ما تعرف)بالأج�صام �حللمية( و�مل�صوؤولة عن 
تن�صيط �لذ�كرة يف �جل�صم)2(. وقال �أهل �لعلم و�لف�صل: »وينبغي �أن ي�صتعمل ما 
�لن�صيان«)3(.  يورث  ما  يجتنب  �أن  وينبغي  �لذهن،  جلودة  �صببا  تعاىل  �هلل  جعله 
نحو  �أو  �لأطعمة و�لأغذية،  نوعيات من  نحو  �لنبوي  �لتوجيه  �أن  فيه  ومما ل�صك 
و�لن�صاط،  �لريا�صة  مثل  �صليمة،  ب�صورة  �جل�صم  نو  على  تعني  معينة  �صلوكيات 
�لتوجيهات، فيها ِحكم  �لنف�صية، وغريها من  �لنوم و�لر�حة، و�ل�صحة  و�صاعات 
�لذ�كرة،  باحلفاظ على قوة  ما هو متعلق  �لإن�صان، وخا�صة  لبني  ربانية، و�صحة 

و�لبتعاد عن كل ما ي�صبب �صعفها �أو تلفها)4(.
�صحيح م�صلم،كتاب �لأ�صربة، باب حترمي �لتد�وي باخلمر، ح1984.  -1

�ملخ �لب�صري، كر�صتني تبل، �ض112.  -2
تذكرة �ل�صامع، �بن جماعة، �ض77.  -3

ير�جع للمزيد يف ذلك ما ر�صدته لنا �مل�صادر و�ملر�جع يف �لطب �لنبوي.  -4
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نتائج وتو�شيات

مهارة �حلفظ و�لتذكر مهارة عقلية عليا، لها قيمتها �ل�صرعية و�لإن�صانية.   )1
�ملحافظة  �لتعليمية وجب  �لعملية  بالغة يف  �أهمية  لها  و�لتذكر  �حلفظ  مهارة    )2

عليها وتعزيزها.
يف  �صعفها  وعالج  �حلفظ  مهارة  على  للمحافظة  �لنبوي  �لتوجيه  يكمن    )3

عو�مل، ميكن ��صتخال�صها يف �لآتي:
لبد من �تقان �لعملية �لتعليمية و�لتعلمية منذ �لبد�ية، مع توفري �مليد�ن، �أو  �أ-  

�لبيئة �ملنا�صبة لذلك.
ب- يجب �أن تكون �ل�صلة وثيقة بني ما يتعلمه �لفرد وحاجاته �ل�صخ�صية و�هتماماته.
وهي  �إل  �صامية،  �أهد�ف  نحو  �لفرد  يتعلمه  ملا  �لالحقة  �ملهمة  توجيه  يجب  ج- 

توظيف ما مت حت�صيله يف �مل�صالح �لدينية و�لدنيوية. 
�ل�صرتجاع  ووقت  �لتعلم،  وقت  لل�صخ�ض  و�لنف�صية  �جل�صمية  �ل�صحة  د- 

�صرورية لتلك �لعملية.
ل�صتخر�ج  �ملنا�صب  �جلو  وتوفري  للمتعلم،  �ملبكرة  �ملوهبة  مر�عاة  يجب    )4
�ملوهبة  عليهم  ظهرت  �ل�صحابة  م�صاهري  من  جمموعة  �أن  لوحظ  �إذ  طاقاتها، 
�ملبكرة منذ نعومة �أظفارهم. و�إن �لرعاية �لنبوية �لتي �صملتهم �صنعت منهم 

علماء كبار وقادة عظام. 
توجيه �لد�ر�صني نحو در��صة �ملنهج �لنبوي يف رعاية �ملوهوبني يف �ملجالت    )5

�ملختلفة. 
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني،،،
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مبادئ �جلودة يف �ل�سنة �لنبوية 
تاأ�سيال وتطبيقا

د. حممد يحيى بالل منيار 
جامعة �لطائف - �ل�سعودية



312

ربة  �صُ على  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  مرور  »حديث 
فاأَدَخَل يَده فيها فَوَجد طعاما مبلول، وفيه قوله: »�أفال  طعاٍم، 
جعلَته فوق �لطعام كي ير�ه �لنا�ض؟! من َغ�ضَّ فلي�ض مني!«. 
يتعلق  فيما  �خلارجية  �لرقابة  لتطبيق  نوذج  �حلديث  هذ�  يف 
خرج  فقد  فيها،  �لتجاري(  )�لغ�ض  وك�صف  �ل�صلع،  بجودة 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف جولة تفتي�صية للب�صائع و�ل�صلع، 
ويف �أثناء جتّوله مّر على هذه �ل�صربة �ملغ�صو�صة، فقال ذلك. 
ول �صك �أن تطبيق مثل هذه �لرقابة �صتحمي �لعمل �لتجاري من 
�صور �أخرى منت�صرة من �لغ�ض يف �ل�صوق، كتقليد �ملاركات 
�لعاملية �أو �ملحلية ذ�ت �جلودة �لعاملية �أو �ملحلية، و�لجتار يف 
�ل�صالحية، وكتابة حمتويات على  �ملنتهية  �أو  �لفا�صدة  �ل�صلع 
وتزوير  بد�خله،  ما  على  تنطبق  ل  مو��صفات  �أو  �ل�صندوق 
�ملحلية  �لنقود  وتزييف  عليها،  و�ل�صطو  و�مل�صنفات  �لكتب 
�مل�صرفية،  �ل�صيكات  وتزوير  �لكبرية،  �لفئات  ذ�ت  و�لأجنبية 
حو�لت  �أو  ب�صيكات  �ملحلية  �لبنوك  من  �ملبالغ  و�صحب 
�ملعززة  �مل�صتندية  �لعتماد�ت  تزوير  خالل  من  �أو  مزورة، 

بو�فقة �لبنوك«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

و�آله  حممد  ونبينا  �صيدنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
يف  �ملعا�صر  بفهومه  ظهر  و�إن  )�جلودة(  مو�صوع  فاإن  وبعد:  �أجمعني،  و�صحبه 
�لفكر �لإد�ري �حلديث، و�صارت له �صهرة وقيمة عاملية ب�صبب تبّني بع�ض �ملنّظمات 
و�لهيئات �لعاملية له، فهو يف �أ�صوله وجذوره يرجع �إىل م�صادر ديننا �لإ�صالمي، 
�إليه �أدبيات �جلودة  َلْت لفكر �جلودة وثقافتها، باأ�صمى و�أتقن مما و�صلْت  �لتي �أ�صَّ

�ملعا�صرة. 
)�ل�صّنة  خالل  من  �ملو�صوع  هذ�  تاأ�صيل  ليرُبز  �لبحث  هذ�  جاء  هنا  ومن 
�مللكات  بتوظيف  تقوم  و�لتي  باجلودة،  �لتميز  جمال  يف  ر�ئعة  ببادئ  �لنبوية( 

�لإبد�عية لدى �لفرد �مل�صلم لت�صل به �إىل �أعلى درجات �لتميز �لب�صري. 
وتكمن �أهمية �لبحث يف كونه ينبع من َرِحم �ل�صنة �لنبوية تاأ�صيال وتطبيقا. 
ملبادئ  منطلق  هي  تاأ�صيلية،  �صيغ  ذ�ت  نبوية  ن�صو�ض  و�أ�صا�صه:  �أ�صُله  فالبحث 
�جلودة. و�لبحث يف تطبيقاته: ن�صو�ض من �لأحاديث �أي�صا، جاء فيها �إر�صاد�ت 
كان  �جلودة،  ملبادئ  �لتطبيقي  �لفكر  �أن  على  من خاللها  يُفهُم  و�أحد�ث  ووقائع 
موجود� يف �ل�صنة �ملطهرة ب�صور مبدعة - ربا يُعد بع�صها فر�ئد يف �لتاريخ- قبل 

�أن تنطلق �صعار�ت تطبيق �جلودة �ملعا�صرة. 
ويهدف �لبحث �إىل �لآتي: 

�ملبادئ  - بذلك  لت�صكل  �جلودة،  يف  �لتاأ�صيلية  �ل�صيغ  ذ�ت  �لأحاديث  جمع 
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و�ل�صتدلل  �ل�صت�صهاد  بجرد  �لكتفاء  وعدم  �لفن)1(.  هذ�  يف  و�لأ�صول 
لعنا�صر �جلودة من �ل�صنة �لنبوية. 

بيان �صبق �ل�صنة �لنبوية باإ�صر�قات متميزة من �لن�صو�ض �لتي ت�صمل �جلانبني:  -
�لإ�صالمي  �لفكر  عن  بعيدة  �جلودة  فلي�صت  للجودة،  و�لتطبيقي  �لتاأ�صيلي 

وتاأ�صيله. 
مبادئ  - لُتعربِّ عن  �ختريت  �لتي  �لتاأ�صيلية  �لأحاديث  تكون  �أن  �لباحث  ياأُمل 

هذه  ت�صري  بحيث  �جلودة،  ملبادِئ  �صعار�ٍت  �نطالقة  فاحتَة  هي  �جلودة، 
�لأحاديث على طرف �لثمام من �ملهتمني باجلودة وغريهم، ومن خاللها يتم 
ن�صو�ض  من  �لطاهرة  �أ�صولها  �إىل  �جلودة  نعيد  وبهذ�  �ملبادئ،  تلك  تد�ول 

�ل�صنة �لنبوية. 
�إن مو�صوع )�جلودة( تناوله عدٌد من �لباحثني من خالل �ملنظور �لإ�صالمي)2(، 
�إ�صالمية عامة بح�صب ما ورد يف ن�صو�ض  تناُولهم له كان من خالل روؤية  �أن  �إل 
�لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �ملطهرة و�أقو�ل �ل�صلف، ول يَُتح لأحد منهم - فيما تي�صر 
�لطالع عليه- �لكتابة عن هذ� �ملو�صوع يف �ل�صنة �لنبوية من �جلانب �لتاأ�صيلي 

خا�صة. 
ينظر يف هذ� �ل�صياق بحثي �ملقدم للندوة �خلام�صة فقد ��صتملت فكرته �أي�صا على تقعيد مو�صوع �إد�رة   -1
�لنبوية لإد�رة �لأزمات  �ل�صنة  �لنبوية، وكان عنو�نه: »ن�صو�ض قو�عدية من  �ل�صنة  �لأزمات من خالل 

عر�صا وتطبيقا«.
مثل: مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة يف �صوء �ملنهج �لإ�صالمي در��صة مقارنة لإبر�هيم طه �لعجلوين.   -2

�صالح  بنت  لبدرية  �إ�صالمية(  )قر�ءة  و�ملتطلبات  و�ملبادئ  �ملفهوم  �لعام:  �لتعليم  يف  �ل�صاملة  �جلودة   
�مليمان. 

جودة �لتعليم يف �لت�صور �لإ�صالمي، مفاهيم وتطبيقات ملحمود خليل �أبو دف.   
جودة �لتعليم من منظور �إ�صالمي )ورقة علمية( ملحمد عبد �لفتاح �صاهني، �إ�صماعيل �صندي.   

ومن �لكتابات �لوحيدة -�لتي تي�صر �لطالع عليها- �لتي يقرتب عنو�نها من عنو�ن هذ� �لبحث، مقال:   
�لعدد  �جلودة،  عال  جملة  �ل�صديق،  �ملوىل  عبد  للحاج  �لإ�صالم«  يف  �جلودة  ملفهوم  تاأ�صيلية  »روؤية 
�لأول �ض21-23، وهو تاأ�صيل عام �أي�صا - كغريه من �لكتابات- مق�صوٌد به جمرد �ل�صت�صهاد للجودة 

من خالل ن�صو�ض �لقر�آن و�ل�صنة، ولي�ض تاأ�صيال خمت�صا بال�صنة �لنبوية.
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جو�نب من �جلّدة يف �لبحث: 
�أنه بحث تاأ�صيلي ملو�صوع �جلودة يف �ل�صنة �لنبوية. - 1
�صلتها - 2 على  �لقر�ء  من  �لعديد  يّطلع  ربا  �لنبوية،  �ل�صنة  من  تطبيقات  �إبر�ز 

باجلودة لأول مرة. 
��صطالحي - 3 تعريف  و�ختيار  �لتمهيد(،  )يف  ومبادئها  �جلودة  مفهوم  بيان 

للجودة، يُتوقع �أن يكون فيه �صيء من �جلدة و�لإبد�ع على �لرغم من كرثة 
ما ُكتب يف هذ� �ملو�صوع. 

ُرتبت �ملبادئ �ل�صبعة للجودة يف �لبحث على �لنحو �لآتي: �لإتقان. ومهارة 
و�لرقابة.  �لتعامل.  وُح�صن  �لفريق.  بروح  و�لعمل  �ملهنية.  و�لكفاءة  �لأد�ء. 
ومنطلقها؛  �جلودة  �أ�صا�ض  �لإتقان  �أن  جند  هنا  ومن  �مل�صتمر.  �لتح�صني  �أخري�  ثم 
�إىل  حتتاج  �ملهارة  على  و�لقدرة  �لأد�ء؛  مهارة  �كت�صاب  �إىل  �لإتقان  ويحتاج 
كفاءة؛ وقد جتتمع كفاء�ت متعددة وخمتلفة يف عمل ما، فيتطلب �لنجاُح حينئذ 
�لعمل بروح �لفريق فيما بني تلك �لكفاء�ت؛ ول تتاأتى هذه �لروح �مل�صرتكة على 
�لوجه �ملطلوب �إل بح�صن �لتعامل فيما بني كل من له �صلة بالعمل؛ ثم تاأتي �لرقابة 
�لتي ُت�صك بزمام جميع ما �صبق، لبث روح �جلودة يف �لعمل؛ ثم يبقى بعد ذلك 

متابعة حت�صني �لعمل و�حلر�ض على �إ�صفاء مزيد من �جلودة عليه با�صتمر�ر. 
ويف �خلتام �أ�صاأل �هلل �لتوفيق و�ل�صد�د، و�صلى �هلل و�صلم على �صيدنا حممد 

و�آله و�صحبه، و�حلمد هلل رب �لعاملني. 
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�لتمهيد: مفهوم �جلودة ومبادئها
�أول: بيان مفهوم �جلودة.

معنى كلمة »�جلودة«: �جلودة كلمة معروفة، بعنى �صد )�لرد�ءة(، وتُنطق 
بفتح �جليم و�صمها)1(. و�أ�صل �لكلمة تدل على �ل�صماحة وكرثة �لعطاء)2(، ولهذ� 
يطلق هذ� �لو�صف على من ي�صدر عنه �ل�صيء بكرثة وعفوية، ومن ثم يقال: فالن 
َجَو�ٌد، ويقال للفر�ض �ل�صريع: �جلو�د، وللمطر �لغزير �لو��صع: �جَلْود)3(. ويُلحظ 
ح من َطْرٍف خفّي �إىل ت�صمن كلمة »�جلودة«  من هذه �لإطالقات �للغوية �أنها تُلمِّ
معنى »�لإتقان«، لأن �لإتقان ينتج عن كرثة �ملمار�صة، بحيث ي�صري ذلك �ل�صيء 
�صهاًل على �صاحبه، ي�صدر عنه بطابع �لعفو و�ل�صماحة لكرثة تعّوده عليه، فيكون 

كاأنه �أتقنه)4(. 
باأمت  بال�صيء  �لإتيان  هي  ��صطالحا:  �جلودة  للجودة:  �ل�صطالحي  �لتعريف 

�صورة، بحيث يتحقق �لغر�ض �ملق�صود منه باأعلى درجة ممكنة ب�صفة د�ئمة)5(.
تو�صيحات تتعلق بتعريف �جلودة: 

�أمور - 1 مر�عاة  على  للدللة  ��صُتخدمت  حديث،  �إد�ري  م�صطلح  )�جلودة( 
تتعلق باإتقان �لعمل �ملهني خا�صة. ول يرد تعريفها يف �ل�صطالح �لإ�صالمي 

تاج �لعرو�ض 526/7.   -1
معجم مقايي�ض �للغة 1/ 493.   -2

معجم مقايي�ض �للغة 1/ 493 وتاج �لعرو�ض 529-527/7.  -3
لأن  وذلك  �لإتقان،  معنى  )�جلودة(  كلمة  ت�صمني  �لالتينية يف  �للغة  �صبقت  �لعربية  �للغة  تكون  وبهذ�   -4
�جلودة Quality ترجع يف �للغة �لالتينية �إىل كلمة Qualitas وهي بعنى م�صتوى ودرجة �إجادة �ل�صيء 

و�إتقانه the degree of excellence of a thing. ينظر:
مر�قبة �جلودة لفاطمة علي متويل �ض3.  

ينظر ��صرت�تيجية �إد�رة �جلودة �ل�صاملة لأحمد كردي �ض 7.   
ر )�جلودة( باأنها �لدرجة �لعالية من �لنوعية �أو �لقيمة.  قامو�ض �أك�صفورد َف�صَّ  

��صُتخل�ض هذ� �لتعريف من معاين كلمتي �لإتقان و�لإح�صان، كما �صياأتي بيان ذلك يف �لتو�صيحات.   -5



317

�جُتهد  ولذ�  �ملعا�صرين،  �جلودة  �أ�صحاب  لدى  لها  �ملر�د  �ملعنى  يو�فق  با 
)�لإتقان(  كلمتي  معاين  من  �أعاله-  -�ملذكور  تعريفها  ��صتخال�ض  يف 
�ملعنى  على  �لدللة  يف  معها  ت�صرتكان  كلمتني  �أبرز  وهما  و)�لإح�صان(، 

�ملطلوب لها يف مفهومها �ملعا�صر)1(. 
�ل�صنة - 2 �أو  �لكرمي  �لقر�آن  يف  )�جلودة(  لفظ  ورود  �ملعا�صرين  بع�ض  نََفى 

�لنبوية)2(.  وهذ� �لنفي �إن كان �ملر�د به خ�صو�ض هذه �لكلمة بعينها ولفظها، 
فهو نفٌي �صحيح. �أما �إن كان �ملر�د به �لنفَي �ملطلق لأ�صل مادة )�جلودة( - باأي 
م�صتق من م�صتقاتها-، فهو نفٌي غرُي �صحيح، وذلك لورود �إحدى م�صتقاتها 
يف �صياق حديث، وهو ما يف »�صحيح م�صلم« َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر عن �لنبي 
وَءُه، ُثمَّ يَُقوُم  اأُ َفيُْح�ِصُن ُو�صُ �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »َما ِمْن ُم�ْصِلٍم يََتَو�صَّ
نَُّة«. َقاَل ـ عقبةـ:  لِّي َرْكَعَتنْيِ ُمْقِبٌل َعَلْيِهَما ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه �إِلَّ َوَجَبْت لَُه �جْلَ َفيُ�صَ
َفُقْلُت: َما �أَْجَوَد َهِذِه! َفاإَِذ� َقاِئٌل بنَْيَ يََديَّ يَُقوُل: �لَِّتي َقْبَلَها �أَْجَوُد! َفَنَظْرُت َفاإَِذ� 
اأُ َفيُْبِلُغ �أَْو  ُعَمُر َقاَل: »�إِينِّ َقْد َر�أَْيُتَك ِجْئَت �آِنًفا، َقاَل: »َما ِمْنُكْم ِمْن �أََحٍد يََتَو�صَّ
ِ َوَر�ُصولُُه  ًد� َعْبُد �هللَّ مَّ ُ َو�أَنَّ حُمَ وَء ُثمَّ يَُقوُل: �أَ�ْصَهُد �أَْن َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ َفيُ�ْصِبُغ �ْلُو�صُ
�أَيَِّها �َصاَء«)3(. فهذ� يُثبت ورود  نَِّة �لثََّماِنيَُة يَْدُخُل ِمْن  �أَْبَو�ُب �جْلَ �إِلَّ ُفِتَحْت لَُه 
�أ�صل هذه �ملادة يف �ل�صنة �لنبوية، وكوُن هذ� �لإطالق جاء - يف �ملرتني- 
على ل�صان �صحابي، ل ينفي ن�صبته لل�صنة �لنبوية، لأنه �إطالق ر�جع لو�صف 

وقد ��صُتخل�ض هذ� �لتعريف من قوله تعاىل:)ىب يب جت   حت خت   مت(، وقوله تعاىل:)ۀ ۀ  ہ ہ   -1
ہ(. ينظر لذلك: �لبحر �ملحيط 78/7، �لتحرير و�لتنوير 150/21، معجم �لفر�ئد �لقر�آنية لبا�صم 
يحاولون  كانو�  �لإ�صالمي،  �ل�صطالح  بح�صب  �جلودة  عّرفو�  �لذين  �أن  كما  )تقن(.  مادة  �لب�صومي، 
�جلودة  مثال:  ينظر  و�ل�صنة،  �لكتاب  يف  �لو�ردين  و�لإح�صان  �لإتقان  كلمتي  نف�ض  خالل  من  تعريفها 
�لتعليم من  �مليمان �ض: 2و11 و24، ومقال جودة  لبدرية  �إ�صالمية(  �لعام )قر�ءة  �لتعليم  �ل�صاملة يف 

منظور �إ�صالمي، �إعد�د حممد عبد �لفتاح �صاهني، �إ�صماعيل �صندي. 
http://uqu.edu.sa/page/ جودة �لتعليم من منظور �إ�صالمي، حممد عبد �لفتاح و�إ�صماعيل �صندي  -2

.82354/ar
وِء، 209/1)و�للفظ له(. �صنن �أبي  ْكِر �مْلُ�ْصَتَحبِّ َعِقَب �ْلُو�صُ �صحيح م�صلم، كتاب �لطهارة، باب �لذِّ  -3

اأَ 1/ 43 )169(.  ُجُل �إَِذ� تََو�صَّ د�ود، كتاب �لطهارة، باب َما يَُقوُل �لرَّ
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مقولة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �ملذكورة يف �حلديث. 
يف - 3 �ملعا�صرين  لدى  �خُتلف  فقد  حديث،  م�صطلٌح  ب�صفتها  )�جلودة( 

فمعظم  �أ�صحابها.  �أنظار  وجهات  فيها  تختلف  عديدة  �صيغ  على  تعريفها 
�جلانب  هو  لأنه  و�ل�صناعي،  �ملهني  �جلانب  على  ترّكز  �لتعريفات  هذه 
كلمات  عبار�تهم  يف  يَِرد  ولذ�  �جلودة،  معنى  يف  �أ�صحابها  لدى  �ملطلوب 
ذلك  ونحو  �لقيمة(  �ل�صعر،  �ملتطلَّب،  �خلدمة،  �ملنَتج،  �مل�صتفيد،  )�لعميل، 
من �لألفاظ)1(. ول�صك �أن هذه �لألفاظ حتقق ما يريده �أ�صحابها من �جلودة 
يف �جلانب �ملهني و�ل�صناعي، لكنها تُخرج �لتعريف عن �صموليته للجو�نب 
�أ�صحاب  فاإن  �أي�صا، ولذ�  فيها  �لأخرى من �حلياة، مع كون �جلودة مطلوبة 
يف  �جلودة  حتقيق  بنهجيتهم  �أر�دو�  بـ)�لكايزن(  �مل�صماة  �جلودة  منهجية 
جميع جو�نب �حلياة، با فيها �حلياة �ل�صخ�صية. وهناك تعريفات جيدة تتاز 
تقت�صر  �أو  لي�صت و�فية يف عبار�تها،  بالعموم و�ل�صهولة و�لخت�صار، لكنها 
�أو  �لكفاءة و�لفاعلية  تعني:  على بع�ض متطلبات �جلودة، مثل كون �جلودة 
�إىل ما �صبق من �لعر�ض،  �أو �خللو من �لعيوب)2(. وبالنظر  �لتميز و�ملثالية، 
يقال: لي�ض �ملق�صود بهذ� �لعر�ض و�لتحليل، �إهد�َر تلك �لتعريفات، خا�صة �إذ� 
علمنا �أنها من و�صع رّو�ٍد يف جمال �جلودة، فينبغي �إبقاوؤها و�ل�صتفادة منها 
يف جمالتها وميادينها �خلا�صة بها، لكن مع �لعرت�ف بقيمة تلك �لتعريفات، 
�مللحوظات  من  يخلو  للجودة،  ��صطالحي  تعريف  يُختار  �أن  هنا  �جُتهد 
�ل�صابقة قدر �لإمكان، ويكون �صامال جلميع جو�نب �حلياة، فكان هو �لتعريف 
ينظر: ��صرت�تيجية نظام �جلودة يف �لتعليم ملح�صن بن نايف، �لف�صل �لأول )فقرة 1(، و�جلودة �ل�صاملة   -1
لبدرية �مليمان �ض 20-22 ومر�قبة �جلودة لفاطمة متويل �ض 4. ومن �أجود ما وقفُت عليه من هذ� �لنوع 
من �لتعريفات، �لتعريف �لآتي: »فهُم ما يحتاجه �مل�صتفيد وتوفريه له بفاعلية«. ينظر برنامج �لإد�رة �لعامة 
جودة  عالقة  لكل  لـ)�جلودة(  �لتعريف  هذ�  يُعتمد  �أن  وينبغي  )يوتيوب(.  بالأح�صاء  و�لتعليم  للرتبية 

تكون بني طرفني، �أحدهما مفيد و�لآخر م�صتفيد. 
ينظر �جلودة �ل�صاملة يف �لتعليم �لعام لبدرية �مليمان �ض21، ومر�قبة �جلودة لفاطمة متويل �ض4.   -2
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�لذي مت �إير�ده)1(. 
ل يلزم يف حتقيق �جلودة �أن يكون �ل�صيء �ملر�د فعُله جمياًل �أي�صا يف �لوقت - 4

و�لربط  »�جلودة«  كلمة  مفهوم  من  عادًة  �لأذهان  �إىل  يتبادر  كما  نف�صه، 
كامال  تاما  بال�صيء  يوؤتى  �أن  باجلودة:  �ملر�د  و�إنا  �جلمال،  بينها وبني  �لذهني 
ذلك  كان  �صو�ء  �ملق�صود،  �لغر�ض  منه  يتحقق  بحيث  فيه(  عيب  )بدون 
�ل�صيء: يتطلب حتقيق )�جلمال و�حُل�صن( �أم ل يتطلب ذلك. وهذ� هو �لذي 
ُق�صد �إليه بكلمة »باأمت �صورة« يف �صيغة �لتعريف. وعلى هذ�، فاإذ� مت �لإتيان 
بـ )�ل�صيء غري �جلميل(، على ما يقت�صيه عمُله وينا�صبه ويُويف بغر�صه، فقد 
حتققت �جلودة فيه من جهة �أن مقت�صى �حُل�صن يف هذ� �ل�صيء هو �أن يوؤتى 
به على هذه �ل�صفة و�لهيئة، فهو َح�َصٌن بقت�صى �ملطلوب فيه، و�إن ل يكن 
َح�َصنا من حيث �ل�صورة و�ل�صكل �أو �مل�صمون. ويت�صح هذ� من قول �لطربي 
يف تف�صري قوله تعاىل چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ ]�ل�صجدة: 7[ �أن �لإح�صان 
هنا يحتمل �أحد وجهني: �إما )معنى �لإحكام و�لإتقان( �أو )معنى �لتح�صني 
�لذي هو يف معنى �جلمال و�حُل�صن(، قال: »فلما كان يف َخْلقه ما ل يُ�صك 
ن كل ما َخَلق، ولكن معناه:  يف قبحه و�صماجته، ُعِلم �أنه ل يَْعِن به �أنه َح�صَّ
ْنَعَته«)2(. ومن هذ� �ملعنى جاء قوُل �بن عبا�ض ر�صي �هلل  �أنه �أَحَكَمه و�أَتَقَن �صَ
�إن ��ْصَت �لقرد لي�صت بَح�َصنة، ولكنه  �أما  عنهما يف تف�صري هذه �لآية نف�صها: 

ولعل �أقرب تعريف يتفق مع �لتعريف �ملختار، �أن �جلودة: �أد�ء �لعمل وفق معايري عالية �لدقة و�لإحكام،   -1
بحيث يتحقق �لعمل بنتائجه باأعلى درجة ممكنة. ينظر جودة �لتعليم ل�صاهني، �صندي )�صبق �لعزو �إليه(. 
�ملقاربة  �لتعريفات  بنتائجه(. ومن  �لعمل  قولهم )يتحقق  �للغوي يف  �لتعبري  �صالمة  ويلحظ عليه عدم 
�أي�صا للتعريف �ملختار: »عمل �لأ�صياء بطريقة �صحيحة من �ملرة �لأوىل، وبطريقة �أف�صل يف �ملرة �لتالية«. 
�إد�رة �جلودة �ل�صاملة لنورة �لعفيف، ملف باور بوينت )�صريحة 4(، وكذ� تعريف: »�لعمل �ل�صحيح 
بوينت  باور  ملف  �ل�صمري،  لنيف  �ل�صاملة  �جلودة  ينظر  مرة«.  كل  ويف  مرة  �أول  من  �صحيح  ب�صكل 

)�صريحة 3(. 
تف�صري �لطربي 18/ 599.  -2
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�أَْحَكَم َخْلَقها)1(. ويت�صح هذ� �أي�صا )عدم �لرت�بط بني �جلودة و�جلمال( من 
جهة �أن تطبيق �لثو�ب و�لعقاب، يعد حتقيقا للجودة، مع �أن �لعقاب - يف 
تطبيقه يف حمله  َح�َصًنا لأن  فيه، ولكنه يعترب  َح�َصًنا ول مرغوبًا  لي�ض  نف�صه- 
باجلودة.  �إخالل  �إىل  �صيوؤدي  تطبيقه  فعدم  ولذ�  غر�صه،  يحقق  �لذي  هو 
وهذ� �ملعنى �أوماأ �إليه بع�ض �ملف�صرين يف معنى �إتقان �هلل تعاىل ملخلوقاته يف 
قوله تعاىل: چ ىب  يب  جت     حت  خت متچ ]�لنمل: 88[ وهو �أنه تعاىل من �إتقانه 
لالأ�صياء رتَّب �جلز�ء �أح�صن ترتيب، فقال عقبه چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ ثم 
قال: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ)2( ]�لنمل: 89، 90[، �أي فتطبيق 

�لثو�ب و�لعقاب، تطبيق للجودة و�لإتقان. 
يت�صح - 5 منه،  �ملق�صود  للغر�ض  قا  حمقِّ �ل�صيء  كون  يف  �جلودة  حتقق  معيار 

َخَلَقُه(:  �أَْح�َصَن كلَّ �َصْيٍء  من قول �بن عا�صور يف تف�صري قوله تعاىل )�لَّذي 
باأن يكون  �أي حمموًد� غرَي معيب، وذلك  �ل�صيء ح�صًنا،  »�لإح�صان: جعُل 
على  م�صنوعة  ر�أيتها  �لأ�صياء  تاأملت  �إذ�  »فاإنك  قال:  منه«،  باملق�صود  و�فيا 
�نت�صاُقه  ليَ�ْصُهل  �لهو�ء  ورّقُة  عليها،  لل�صري  مثال  �لأر�ض  ف�صالبُة  ينبغي،  ما 
ميينا  تَْلتهُب  �ملاء  مثَل  كانت  لو  لأنها  فوُق  �إىل  �لنار  لهيب  ُه  وتوجُّ للتنّف�ض، 

و�صمال لكرُثت �حلر�ئق، فاأما �لهو�ء فال يقبل �لحرت�ق«)3(. 
و�أخري� فاإن �لتعريف يبدو - ح�صب �مل�صتطاع- �صامال ملبادئ �جلودة �ل�صبعة - 6

�إليه يف  �أ�صري  �مل�صتمر( �لذي  �لتح�صني  �ملذكورة يف �لبحث، با فيها )مبد�أ 
باأعلى  م�صتمر�  �ل�صيء  من  �ملق�صود  �لغر�ض  حتقق  يبقى  باأن  �لتعريف،  �آخر 
درجة ممكنة ب�صفة د�ئمة. ومعنى هذ� متابعة �لتح�صني �مل�صتمر لل�صيء، و�إل 
لبن  و�ل�صافية   ،419  /4 �لعرو�ض  تاج  ينظر:  �لو�صل.  بهمزة  و»��صت«   .597  /18 �لطربي  تف�صري   -1

�حلاجب �ض61.
نظم �لدرر للبقاعي 5/ 456.   -2

�لتحرير و�لتنوير 21/ 150.  -3
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فعند ما يتوقف �لتح�صني، يبد�أ ذلك �ل�صيء يتناق�ض يف حتقيق غر�صه على 
�لوجه �ملطلوب، فيكون ذلك نق�صا يف جودته. 

ثانيا: بيان مفهوم »مبادئ �جلودة«: 
معنى كلمة »�ملبادئ«: �ملر�د بـ)�ملبادئ( �لقو�عد �لأ�صا�صية �لتي يقوم عليها 
َول مثاًل،  �ل�صيء ول يخرج عنها)4(، ومنه يقال: �ملبد�أ �لأ�صا�صّي يف �لتعامل بني �لدُّ
ويقال:  لالآخرين.  �لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  �لتدخل  وعدم  �ملتبادل  �لحرت�م  هو 
�أ�صا�صّيات �ملو�صوع: �أي مبادئه �أو �أ�صوله �جلوهرية)5(. ولعل من �لتعبري�ت �جليدة 

ملعنى كلمة )�ملبادئ(: ما ميكن بها �ل�صروع يف �ل�صيء على ب�صرية)6(.
�لأ�ص�ض  تعني:  �جلودة  فمبادئ  هذ�  وعلى  �جلودة«:  »مبادئ  معنى  بيان 
�ملمار�صات  عن  تعرب  و�لتي  عليها،  وتُبنى  �جلودة  منها  تنطلق  �لتي  و�ملرتكز�ت 
�إىل  يوؤدي  بها  �لإخالل  فاإن  ولذ�  �جلودة،  لتحقيق  �تباعها  �لو�جب  �جلوهرية 

�لإخالل عادًة باجلودة)7(.
تو�سيحات تتعلق ببيان معنى »مبادئ �جلودة«: 

لي�ض معنى )مبادئ �جلودة(، �أنه ل بد من توفر جميع عنا�صرها يف �آن و�حد - 1
يف كل عمل من �لأعمال، بحيث لو ل توجد بجميعها لختّل معيار �جلودة 
يف �لعمل، و�إنا �ملر�د �أن �جلودة ل ت�صتغني عن هذه �ملبادئ عموما و�إجمال، 
�إجنليزي  عربي  فرن�صي  قامو�ض  ينظر   basic things about something �لإجنليزية:  يف  عنها  ويعرب   -4

)�أ�صا�ض(
ينظر �ملعجم �لو�صيط 42/1، ونحو �إتقان �لكتابة باللغة �لعربية ملكي �حل�صني �ض 196 وقد عرب �ل�صيخ   -5
عبد �لوهاب خالف يف كتابه علم �أ�صول �لفقه بكلمة)�ملبادئ( ملعنى )�لأ�صول و�لقو�عد �لت�صريعية(، 
ينظر فيه:  �ض92 �ملبادئ �ل�صرعية �لتي بُنيت على �ل�صت�صحاب؛ �ض207 �ملبادئ �خلا�صة بدفع �ل�صرر؛ 
�ض209 �ملبادئ �خلا�صة برفع �حلرج. ويف �ض232 ذكر مبادئ ترجيحية عامة مثل قولهم: �إذ� تعار�ض 

م. ح �ملحرَّ م و�ملبيح، ُرجِّ �ملحرَّ
�لتقرير و�لتحبري 1/ 52 لبن �أمري حاج.  -6

ينظر: �جلودة �ل�صاملة يف �لتعليم �لعام لبدرية �مليمان �ض 18.  -7



322

�أما ما يتعلق بتوفرها كلها �أو بع�صها يف �لعمل، فذلك يرجع �إىل طبيعة �لعمل، 
فبع�ض �لأعمال ل بد فيها من توفر جميع هذه �ملبادئ، وبع�صها �لآخر قد ل 
يلزم فيها ذلك، بل ربا يكفي وجوُد بع�صها بحيث تتحقق �جلودة، ول يعني 
ذلك �إلغاء �ملبد�أ �لذي ل تكن له �صرورة يف ذلك �لعمل، من قائمة مبادئ 

�جلودة كليًة)1(. 
�ختريت - 2 �لتي  منها  -�صو�ٌء  �جلودة(  )مبادئ  ت�صمية  يف  �ملعا�صرون  يختلف 

�أو  )�ملفاهيم،  مثل  عديدة،  �أخرى  بت�صميات  غريها-  �أو  �لبحث،  هذ�  يف 
�ملتطلبات، �أو �ملقومات، �أو �لآليات، �أو �لعنا�صر �لأ�صا�صية، �أو �ملكونات، �أو 
�ملعايري( ونحو ذلك من �لألفاظ �لتي موؤّد�ها و�حد مع �لختالف يف �لتعبري. 
�لتعبري بلفظ )مبادئ  وقد �ختار غري و�حد ممن كتب يف مو�صوع �جلودة، 

�جلودة()2(. 
خمتلفة، - 3 بعناوين  �جلودة(  )مبادئ  ت�صمية  يف  �جلودة  ُكّتاب  �ختلف  كما 

ٍط  �ختلفو� كذلك يف تعد�دها وحتديدها، فمن ُمقّل )3 �أو4عنا�صر(، ومتو�صِّ
فمثال: مبد�أ �لعمل بروح �لفريق، ل يُ�صتغنى عنه -�إىل جانب �ملبادئ �لأخرى- يف �لأعمال �جلماعية،   -1
لكنه ل يلزم وجوده يف �لأعمال �لفردية، ول يعني ذلك �إلغاَءه من )مبادئ �جلودة( لعدم �صرورته هنا. 

ينظر )مبادئ �جلودة(:   -2
مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة يف �صوء �ملنهج �لإ�صالمي لإبر�هيم �لعجلوين.  -

�جلودة �ل�صاملة يف �لتعليم �لعام:�ملفهوم و�ملبادئ و�ملتطلبات )قر�ءة �إ�صالمية( لبدرية �مليمان.  -
مبادئ �جلودة خلالد �ل�صحيم، ملف باور بوينت.  -

مبادئ �جلودة �لإد�رية يف �لإ�صالم خلليفة بن عبد �هلل �لفو�ز )ل �أطلع عليه(.  -
مبادىء �إد�رة �جلودة �ل�صاملة ملحمد �ل�صو�ربي، ن�صر جامعة �لأزهر )ل �أطلع عليه �أي�صا(.   -

ومن �ملقالت �لتي تناولت عنا�صر �جلودة وعرّبت عنها بكلمة )مبادئ �جلودة(:   
.https://www.google.com.sa/url مبادئ �جلودة بقلم علي بن عبد �هلل �لغما�ض  -

.http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?p=257863 أربعة مبادئ للجودة�  -
./http://www.arabicstat.com/board صرح مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة بقلم عدنان حميد�  -

http://www.aleqt.com/2009/02/05/art - ه�صا  حممد  �لثمانية،  �جلودة  �إد�رة  مبادئ  م  
.cle_192862.html

http://www.brooonzyah.net/vb/t3575.  9000-2000  iso �آيزو  �جلودة  �إد�رة  نظام  مبادئ   -
.html
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)7 �أو8 عنا�صر(، وُمكرث )14عن�صر�(؛ �إل �أن �لقدر �مل�صرتك �لذي يُ�صتخل�ض 
)�ملبادئ  فلك  يف  �لأغلب-  -يف  يدور  يكاد  �لكتابات،  تلك  جمموع  من 

�ل�صبعة( �ملذكورة يف هذ� �لبحث)1(. 

ينظر ما ُذكر من �لكتب و�ملقالت يف �لهام�ض �ل�صابق. وي�صاف �إىل ذلك:   -1
مفاهيم �أ�صا�صية عن �ل�صبط �ل�صامل للجودة و�إد�رة �جلودة �ل�صاملة ملحمد عي�صوين.   

بل �إن مبادئ دمينج �لأربعة ع�صر �لتي �عتمدها كثري من �ملنظمات يف �لعال )�ل�صناعية منها و�خلدمية،   
و�لربحية وغري �لربحية(، ُوجد بال�صتقر�ء �أنها تعود �إىل �صبع عنا�صر رئي�صة. 

مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة لإبر�هيم �لعجلوين �ض 3-4 وتلك �لعنا�صر �ل�صبعة �لتي تعود �إليها مبادئ   
ها �صوى و�حدة منها، هي نف�ض �ملبادئ �ل�صبعة �ملذكورة يف هذ� �لبحث مع �ختالفات يف  دمينج، كلُّ

�لعناوين. 
�ملبادئ  �صمن  مذكورة  ومعظمها  عنا�صر،  ثمانية  �لباحثني يف  بع�ض  �أي�صا  �لآيزو خل�صها  مبادئ  �إن  ثم   

�ل�صبعة يف هذ� �لبحث. 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp جميد  �صاكر  �صو�صن  بقلم  �جلودة  رو�د  مقال   
ُذكرت فيه معايري بالدريج )�أحد رو�د �جلودة(، وهي �صبعة معايري تقرتب يف �جلملة من �ملبادئ �ل�صبعة 

�ملذكورة يف هذ� �لبحث. 
ثم مما ي�صرين �أنني بعد �لنتهاء من �لبحث �طلعُت على در��صة بعنو�ن »مبادئ �جلودة« للدكتور خالد   
�ل�صحيم، فوجدُت �أنه َذَكر �أن �لختالف بني �لباحثني يف حتديد مبادئ �جلودة، وقلتها �أو كرثتها، ل يعني 
وجود تباين وعدم تر�بط بينها، و�إنا كل ما يف �لأمر �أن كل باحث يركز على بع�ض �ملبادئ �لتي ير�ها 
�أ�صا�صية للجودة، ومن ثم يرى �أن ما عد�ها هي مبادئ فرعية تن�صوي حتت تلك �لأ�صا�صيات، فهو �ختالف 
تنوع ل �ختالف تباين. ثم �أجاد �لدكتور �ل�صحيم ف�صنَّف مبادئ �جلودة بختلف �أنو�عها عند �لباحثني، 
�إىل ثالث جمموعات تبعا لدرجة �صيوعها يف كتاباتهم. فاملجموعة �لأوىل: هي �لتي تكاد تكون م�صرتكة 
لدى غالبية باحثي �جلودة. و�ملجموعة �لثانية: هي �ملبادئ �لتي نالت ن�صبة �أقل من �لتفاق لدى �لباحثني. 
�أما �ملجموعة �لثالثة فهي مبادئ نالت ن�صبة �أقل من �ملجموعتني �ل�صابقتني يف بحوث �جلودة. وقد ظهر 
�أن مبادئ �ملجموعتني �لأوىل و�لثانية -وهما �للتان �أخذتا ن�صبة �لغالبية لدى باحثي  باملقارنة بحمد �هلل 
�جلودة- �حتو�هما هذ� �لبحث يف مبادئه �ل�صبعة. �أما �ملجموعة �لثالثة فمع كون مبادئها ذ�ت ن�صبة �أقل 

من �ملجموعتني �ل�صابقتني يف بحوث �جلودة، ففيها �أي�صا ما يعود �إىل �ملبادئ �ل�صبعة يف هذ� �لبحث. 
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�ملبد�أ �لأول: »�إن �هلل عّز وجّل يحبُّ �إذ� َعِمل �أحُدكم عماًل �أن ُيتِقنه«)1)
�لإتقان �أ�سا�س �جلودة ومنطلقها)2)

درج  ولهذ�  �لإ�صالم،  يف  �جلودة  ملفهوم  �أ�صا�صًيا  منطلًقا  يُعّد  �حلديث  هذ 
جملٌة ممن كتب يف مو�صوع �جلودة يف �لإ�صالم، على �ل�صت�صهاد به وَجْعله �أ�صاًل 
لتقرير مفهوم �جلودة يف �لإ�صالم، حتى قال بع�صهم: )�جلودة �ل�صاملة بفهومنا 

�ملعا�صر هي مفتاح �لإتقان و�لإح�صان فيه()3(. 
�إن معنى �لإتقان: �أن يُح�ِصن �لعامُل عمَله باأن ل يُبِقي فيه مقاًل لقائل)4(، فهو 
يقوم على جتويد �لعمل بطريقة ت�صل �إىل �ملطابقة للمو��صفات �ملثالية �لتي ترتقي 
ب�صتوى �لعمل بطريقة مبدعة، وتُعطي للعمل قيمًة ورونًقا خا�صا)5(. يقول �ملناوي: 
»فعلى �ل�صانع �لذي ��صتعمله �هلل يف �لآلت و�لِعدد مثاًل: �أن يعمل با عّلمه �هلل 
عمَل �إتقاٍن و�إح�صاٍن بق�صد نفع خلق �هلل، ول يعمل على نية �أنه �إن ل يَعمل �صاع، 
�أن  ُذكر  كما  �ل�صنعة؛  تقت�صيه  ما  �إتقان  ح�صب  على  بل  �لأجرة،  مقد�ر  على  ول 
ليلَته،  يََنْم  بالإتقان �ملطلوب فيه، وَدَفعه ل�صاحبه؛ فلم  �أخّل فيه  �صانًعا َعِمل عماًل 
وِجاًل من �أن يَظِهر يف عمله �صيٌء غرُي ُمتَقن، ف�َصَرع يف عمٍل �آخَر بدًل عنه حتى 
�صعف  �إ�صناده  ويف  عنها.  �هلل  ر�صي  عائ�صة  حديث  من   ،)897(  275  /1 للطرب�ين  �لأو�صط  �ملعجم   -1
لوجود م�صعب بن ثابت بن عبد �هلل بن �لزبري، قال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد 98/4: »وّثقه �بن حبان 
و�صّعفه جماعة«. و�ملعتمد ت�صعيفه، فقد قال عنه �بن حجر يف تقريب �لتهذيب )6686(: »لنّي �حلديث«. 
لكْن له �صاهد �أخرجه �لبيهقي يف �صعب �لإميان 234/7 من طريق قطبة بن �لعالء بن �ملنهال عن �أبيه عن 
عا�صم بن ُكليب عن ُكليب بن �صهاب �جلرمي مر�صاًل. وهو �صعيف �أي�صا لكونه مر�صاًل بالإ�صافة �إىل من 
تُُكلم فيه من رو�ته، لكن �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 106/3)1113( يقول عن هذه �لرو�ية: »�إنها 
تُقّوي رو�ية �لطرب�ين بع�ض �لقوة«. ثم �إن معنى )�لإتقان و�لإح�صان( مبثوث يف ن�صو�ض �ل�صريعة كما 

ل يخفى، فيمكن بجموع ذلك �أن يقال بتقوية �حلديث و�جنبار �صعفه. 
�إد�ر�تها )�إد�رة  �إحدى  �أحد من�صوبيها(، �ختارت  �لطائف )�لتي هو  �أن جامعة  �لبحث  ي�صر كاتَب  ومما   -2
�خلدمات �لعامة بعمادة �لدر��صات �جلامعية( �صمن �لِقيَم، هذ� �حلديث �صعاًر� لنف�ض هذ� �ملبد�أ بعنو�ن 

)�جلودة و�لكفاءة و�لتميز(،ول يطلع عليه �لباحث �إل بعد �نتهاء �لبحث.
83111=http://www.afifedu.gov.sa/vb/showthread.php?pمفهوم �إد�رة �جلودة �ل�صاملة  -3

في�ض �لقدير 287/2.   -4
�لأبعاد �لرتبوية ملفهوم �ل�صتقامة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية ل�صهري كولك �ض 56.  -5
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�أَتَقَنه با تُعطيه �ل�صنعة، ثم جاء به ل�صاحبه، فا�صرَتَجَع منه �لعمَل �ل�صابق، و�أعطاه 
 ! �ل�صنعة  بل ق�صاًء حلق  �أعمل لأجلك،  له: ل  �لثاين، ف�صكره هذ�، فقال  �لعمَل 
ر �ل�صانع يف  كر�هَة �أن يظهر من عملي عمٌل غرُي متقن ! قال �ملناوي: »فمتى ق�صّ

�لعمل ملجرد نق�ض �لأجرة، فقد َكَفر ما َعلَّمه �هلل، وربا �ُصِلب �لإتقاَن«!)1(. 
وتظهر قيمة �لإتقان �أوًل من جهة حمبة �هلل تعاىل للعمل �ملتَقن، فاإن �لإمد�د 
�لإلهي ينزل على �لعامل بح�صب عمله، فكل من كان عمُله �أتقَن و�أكمَل فاحل�صناُت 
تُ�صاَعف له �أكرَث، و�إذ� �أكرث �لعبُد من �حل�صنات �أحّبه �هلل تعاىل)2(. كما تظهر هذه 
�لقيمة ثانًيا يف  �أن �صفة �لإتقان تلتقي مع و�صف �هلل تعاىل لنف�صه باإتقانه ملخلوقاته، 
فقد قال تعاىل عن نف�صه: چ ىب  يب  جت     حت  خت    متىت چ ]�لنمل:88[. قال �بن �لقيم: 
»ومن و�فق �هللَ يف �صفٍة من �صفاته، قاَدْته تلك �ل�صفُة �إليه بزمامه، و�أَْدَخَلْته على 

َْته حمبوبًا له«)3(. ريَّ بَْته من رحمته، و�صَ ربه، و�أَْدنَْتُه منه، وَقرَّ
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية لالإتقان: 

�حلاذُق - 1 هو  »�ملاهر:  �ْلرَبََرِة«)4(.  �ْلِكَر�ِم  َفَرِة  �ل�صَّ َمَع  ِباْلُقْر�آِن  »�مْلَاِهُر  حديث: 
حفظه  جلودة  �لقر�ءُة،  عليه  ي�ُصقُّ  ول  يتوقف  ل  �لذي  �حلفظ،  �لكامُل 
و�إتقانه«)5(. وظهرت قيمة مهارته يف كونه ُجعل مع �ملالئكة �ل�صفرة �لكر�م 

�لربرة، »فيكوُن باملهارة عند �هلل كرميًا بًر�«)6(. 

ينظر في�ض �لقدير 286/2.   -1
�لتي�صري للمناوي 269/1.   -2

�جلو�ب �لكايف �ض 44.   -3
متفق عليه من حديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها، و�للفظ مل�صلم. �صحيح �لبخاري، كتاب �لتف�صري، �صورة   -4

عب�ض 1882/4)4653(، �صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب ف�صل �ملاهر بالقر�آن 549/1. 
�صرح �صحيح م�صلم للنووي 6: 84.  -5

�صرح �صحيح �لبخاري لبن بطال 10: 542.   -6
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2 - ِ حديث �إتقان زيد بن ثابت لغة �ليهود وكتابتهم، فقد قال: »�أََمَريِن َر�ُصوُل �هللَّ
يَُهوَد  �آَمُن  َما   ِ �إِينِّ َو�هللَّ َوَقاَل:  يَُهوَد.  ِكَتاَب  لَُه  ْمُت  َفَتَعلَّ �صلى �هلل عليه و�صلم 
لَُه  �أَْكُتُب  َفُكْنُت  َحَذْقُتُه  َحتَّى  �َصْهٍر  ُف  ِن�صْ �إِلَّ  ِبي  مَيُرَّ  َفَلْم  ْمُتُه  َفَتَعلَّ ِكَتاِبي  َعَلى 
َم تلك  لَْيِه«)1(. و�حلديث و��صح يف �إتقان زيد تعلُّ ْقَر�أُ لَُه �إَِذ� ُكِتَب �إِ �إَِذ� َكَتَب َو�أَ
�للغة، وقد ظهرت �أي�صا مهارته �لفائقة يف تعّلمه لها يف مدة وجيزة تقُرب من 

ن�صف �صهر !
3 - .)2(» تنَْيِ ِ َفَلُه �أَْجُرُه َمرَّ َح ِل�َصيِِّدِه َو�أَْح�َصَن ِعَباَدَة �هللَّ حديث: »�إِنَّ �ْلَعْبَد �إَِذ� نَ�صَ

يف  �لإتقان  عن�صر  �إبر�ز  على  يدل  فاإنه  ل�صيده«  َح  »نَ�صَ لفظ  هنا:  و�ل�صاهد 
و�أخل�ض  �خللو�ض  وجه  على  ب�صاحله  قام  �أنه  �لن�صح:  معنى  لأن  �خلدمة، 
�خلدمة)3(. وهذه �لكلمة »�لن�صح لل�صيد« ت�صمل ما ي�صمى يف �أيامنا بـ)�خلدمة 
�ملميزة(، وهي �لتي تقت�صي من �ل�صخ�ض بذل كل ما ميكنه من �إجادة و�إح�صان 
فاإن  )�لن�صح(،  بحق  قام  �أنه  عليه  ي�صُدق  �خلدمة، حتى  �أد�ء  ومهار�ت يف 
�خلري  )�إر�دة  هي  جملٍة  عن  بها  يُعربَّ  كلمٌة  �خلطابي:  قال  كما  )�لن�صيحة( 
للمن�صوح له(...)4(. كما ميكن �أن يدخل يف معنى كلمة »�لعبد« -جماًز�- 
فاإنه من  ما،  �أو جهة  ل�صخ�ض  �لأيام: كل من يكون مروؤو�صا وتابعا  يف هذه 
وجه يعد مملوكا، ويعد رئي�صه �صيًد� له، فهوؤلء �إذ� بذلو� �لن�صح يف �خلدمة 
ومو�هب  مهار�ت  من  لديهم  ما  و�أبدو�  روؤ�صائهم،  جهة  من  �إليهم  �ملفو�صة 

�أبو  بنحوه  به، ورو�ه  تعليقا جمزوما  �حلكام 2631/6،  ترجمة  باب  �لأحكام،  كتاب  �لبخاري،  رو�ه   -1
كتاب  و�لرتمذي،  له(،  )3645()و�للفظ   318/3 �لعلم  طلب  على  �حلث  باب  �لعلم،  كتاب  د�ود، 
ن  �ل�صتئذ�ن، باب ما جاء يف تعليم �ل�صريانية، 67/5 )2715(. قال �لرتمذي: »ح�صن �صحيح«. وح�صَّ

�إ�صناده حمقق م�صند �أحمد )21618(. 
متفق عليه من حديث �بن عمر ر�صي �هلل عنهما، و�للفظ مل�صلم. �صحيح �لبخاري، كتاب �لعتق، باب   -2
�لعبد �إذ� �أح�صن عبادة ربه ون�صح �صيده 899/2 )2408(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لأميان، باب ثو�ب 

�لعبد و�أجره �إذ� ن�صح ل�صيده و�أح�صن عبادة �هلل 1284/3. 
ينظر �صرح �لزرقاين على �ملوطاأ 509/4، وعون �ملعبود 52/14.  -3

معال �ل�صنن للخطابي 4/ 125، �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 37/2.   -4
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لتقدمي خدمة مميزة ولو ل يُطلب ذلك منهم، مع عدم �لإخالل يف �لوقت 
نف�صه بحق �هلل تعاىل، فريجى لهم �لدخول يف �صمن هذ� �حلديث. ومما ي�صهد 
لهذ� �ملعنى �لعام، ورود هذ� �حلديث يف رو�ية بلفظ عام دون تقييده بلفظ 
ِل�َصيِِّدِه«)1(،  ُح  َويَْن�صَ َربِِّه  ِعَباَدَة  يُْح�ِصُن  لأََحِدِهْم،  َما  »ِنْعَم  هكذ�:  »�لعبد« 
فكلمة »لأحدهم« بعمومها ت�صفع يف تعميم معنى �حلديث بحيث ي�صمل غري 

)�لعبيد �ململوكني( �ملعروفني بعناهم �ل�صطالحي �خلا�ض. 
ُو�صفت بع�ض �لن�صاء �ل�صحابيات يف عهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم باإتقان - 4

�ملوؤمنني زينب بنت جح�ض ر�صي �هلل عنها،  �أم  �ليدوية. فمنهن  �ل�صناعات 
ويف  �ل�صناعة)3(.  يف  حاذقًة  كانت  �أي  َناًعا«)2(  �صَ كانت  »�أنها  ُو�صفت  فقد 
ناعَة �ليد، فكانت تدبُغ وتخرُز« �حلديث)4(،  رو�ية: »وكانت زينُب �مر�أًة �صَ
وظهر من هذه �لرو�ية نوُع تلك �لأعمال، و�أنها كانت تتطلب مهارًة يدويًة. 
ومنهن: زينب �مر�أة عبد �هلل بن م�صعود ر�صي �هلل عنهما، فقد ُو�صفت �أي�صا 

َناع �ليدين)5(.  باأنها كانت �صَ
�أر�صد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل �لعناية باإتقان �لعمل حتى ولو كان ذلك - 5

�أ�صحاب  �أن رجاًل من  �مليت ودفنه، فعن جابر ر�صي �هلل عنه  بتكفني  يتعلق 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ُقب�ض فُكفِّن يف كفٍن غرِي طائٍل)6(، فقال �صلى �هلل 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لعتق، باب �لعبد �إذ� �أح�صن عبادة ربه ون�صح �صيده 900/2 )2411(.  -1
م�صند �لبز�ر 360/1 )241(. و�إ�صناده �صحيح كما يف �ل�صل�صلة �ل�صعيفة لالألباين 746/13 )6335(.  -2

م�صارق �لأنو�ر للقا�صي عيا�ض 47/2.  -3
�مل�صتدرك 26/4، وقال �حلاكم: »�صحيح على �صرط م�صلم«، وو�فقه �لذهبي، و�أقره �بن حجر يف �لفتح   -4
287/3. ولكن فيه �إ�صماعيل بن �أبي �أوي�ض، قال �بن حجر عنه يف �لتقريب )460(: »�صدوق �أخطاأ يف 
»�صدوق   :)3412( �لتقريب  يف  حجر  �بن  عنه  قال  �أوي�ض(  )�أبو  �أبوه  وكذلك  حفظه«،  من  �أحاديث 
�أن  لالألباين 13/ 746 )6335(. وعليه ميكن  �ل�صعيفة  �ل�صل�صلة  يهم«، فيكون �حلديث ح�صنا كما يف 

يُحمل ت�صحيح �حلاكم، ثم �إن هذه �لرو�ية تتقوى برو�ية �لبز�ر �ل�صابقة. 
�صنن �بن ماجه، كتاب �لزكاة، باب �ل�صدقة على ذي قر�بة 1/ 587 )1835(، و�صحح �إ�صناده �لبو�صريي   -5

يف م�صباح �لزجاجة 93/2. 
�أي حقري غري كامل �ل�صرت. �صرح �صحيح م�صلم للنووي 7/ 11.  -6
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ن �أحُدكم �أخاه َفْليُح�صن كَفَنه«)1(. وي�صمل ذلك حت�صني  عليه و�صلم: »�إذ� َكفَّ
لبدن  و�صرته  وتعميمه  �لكفن،  ثوب  كاإ�صباغ  �لنو�حي،  جميع  من  �لكفن 
�مليت، وكثافته، ونظافته ونقائه، وحت�صينه، وتعطريه، ونحوه)2(. ويف حديث 
دفن �لأمو�ت يوم �أُحد قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »�حِفُرو� و�أَْو�ِصُعو� 
و�أح�ِصُنو�«)3(، وفيه �إر�صاد من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل »ُح�صن عمل 
ا، وتنقيِته  �لقرب«)4(، »�أي: �جعلو� �لقرب ح�صًنا بت�صوية قعره �رتفاًعا و�نخفا�صً

من �لرت�ب و�لقذ�ة وغريهما«)5(.
حديث �أن بالل ر�صي �هلل عنه جاء �إِىَل �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِبَتْمٍر بَْريِنٍّ - 6

َفَقاَل لَُه �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »ِمْن �أَْيَن َهَذ�؟ َقاَل ِباَلٌل: َكاَن ِعْنَدنَا َتٌْر 
اٍع ِلُنْطِعَم �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم. َفَقاَل �لنَِّبيُّ  اَعنْيِ ِب�صَ َرِدىٌّ َفِبْعُت ِمْنُه �صَ
بَا! َل تَْفَعْل، َولَِكْن  بَا! َعنْيُ �لرِّ ْه َعنْيُ �لرِّ ْه �أَوَّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِعْنَد َذِلَك: �أَوَّ
ِه«)6(. ومثل ذلك: �لو�قعُة  ِبَبْيٍع �آَخَر ُثمَّ ��ْصرَتِ َي َفِبِع �لتَّْمَر  ْن تَ�ْصرَتِ �إَِذ� �أََرْدَت �أَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ��ْصَتْعَمَل َرُجاًل َعَلى َخْيرَبَ  �لأخرى �لتي فيها �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
�هلل عليه  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  �لتمر(.  �أف�صل  َجِنيٍب)نوع من  ِبَتْمٍر  َفَجاَءُه 
اَع ِمْن  ِ، �إِنَّا لََناأُْخُذ �ل�صَّ ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ و�صلم: »�أَُكلُّ َتِْر َخْيرَبَ َهَكَذ�؟ َقاَل: َل َو�هللَّ
�صحيح م�صلم، كتاب �جلنائز، باب يف حت�صني كفن �مليت 651/2. وكلمة »كَفَنه« يف �حلديث، و�إن كان   -1
بطت �أي�صا باإ�صكان �لفاء �أي »َكْفَنه«،  �لأقرب فيها كونها بفتح �لفاء �أي بعنى )ثوب �لكفن(، �إل �أنها �صُ

فتكون بعنى »هيئة تكفينه«، كما �أ�صار �إليه �بن عبد �لرب يف �ل�صتذكار 3/ 19.
وفي�ض   33  /4 �لن�صائي  �صنن  على  �ل�صندي  وحا�صية   12-11/7 للنووي  م�صلم  �صحيح  �صرح  ينظر:   -2

�لقدير 1/ 455. 
�صنن �لرتمذي، كتاب �جلهاد، باب ما جاء يف دفن �ل�صهد�ء 213/4 )1713(، وقال: »حديث ح�صن   -3

�صحيح«. و�أخرجه �أحمد يف م�صنده )16262( وقال حمققه: »�إ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم«. 
وبه بّوب عبد �لرز�ق يف م�صنفه 3: 507 على �حلديث، وهكذ� فعل �بن �ملنذر يف �لأو�صط 5: 450 فقال   -4

)ذكر �لأمر بحفر �لقبور للموتى وحت�صني ذلك و�لتو�صع فيه( ثم �صاق هذ� �حلديث. 
مرقاة �ملفاتيح �صرح م�صكاة �مل�صابيح 1219/3.  -5

متفق عليه من حديث �أبي �صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه. �صحيح �لبخاري، كتاب �لوكالة، باب �إذ� باع   -6
�لوكيل �صيئا فا�صد� فبيعه مردود 813/2 )2188()و�للفظ له(، و�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب 

بيع �لطعام مثال بثل 3/ 1215. 
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�جْلَْمِع وهو تر  ِمَن  اَعنْيِ  ِبال�صَّ ِبالثَّاَلثَِة)ويف رو�ية  اَعنْيِ  َو�ل�صَّ اَعنْيِ  ِبال�صَّ َهَذ� 
َر�ِهِم،  ْمَع ِبالدَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َل تَْفَعْل ِبِع �جْلَ رديء(. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
َر�ِهِم َجِنيًبا«)1(. ففي هذين �حلديثني �إر�صاد �إىل ركيزة من ركائز  ُثمَّ �ْبَتْع ِبالدَّ
لُدن  من  �جلودة  ثقافة  تنطلق  �أن  وهي  �ملعا�صرة،  �جلودة  رو�د  عند  �لإتقان 
�لقيادة و�لإد�رة �لعليا، ويعربَّ عنها بـ)قيادة ذ�ت روؤية()2(، فذلك هو �لذي 
يجعل روح �جلودة تَ�ْصري يف كيان �لعاملني ويُغريهم باحلر�ض عليها و�لتناف�ض 
فيها. فهنا نبَّه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم -وهو �ملَثَل �لأعلى و�لقدوة- �إىل 
�لهتمام بثقافة �جلودة، ببيان �أن هذه �لطريقة يف ��صتبد�ل �لتمر �جليد مكان 
�إىل حل  نف�صه  �لوقت  �أر�صدهم يف  ثم  �ل�صرعية،  �لرديء، خمالفة للجودة 
�لرديء  �لتمر  يُباع  باأن  �صهلة،  ومهارة  جائزة  بطريقة  �ل�صتبد�ل  لهذ�  بديل 
�أوًل، ثم يُ�صرَتى بثمنه ما ير�د من �لتمر �جليد. وهذ� �لإر�صاد للحل �لبديل هو 
�أي�صا من عنا�صر �جلودة �لتي ينبغي �أن حتر�ض عليها �لقيادة ذ�ت �لإتقان، لأنه 
يوؤدي �إىل �لوقاية ومنع حدوث �لأخطاء و�لعيوب من �لبد�ية، بدًل من �أن 
يقع �خلطاأ ثم يُ�صحح، وهذ� ما و�صلت �إليه �جلودة �ملعا�صرة يف �أرقى مر�حل 

تطور�تها، ويُعرب عنها ببد�أ )�فعله �صحيحا منذ �ملرة �لأوىل()3(. 

متفق عليه من حديث �أبي �صعيد �خلدري و�أبي هريرة ر�صي �هلل عنهما. �صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع،   -1
باب �إذ� �أر�د بيع تر بتمر خري منه 767/2 )2089(، كتاب �لعت�صام، باب �إذ� �جتهد �لعامل �أو �حلاكم 
فاأخطاأ 2675/6 )6918( )و�للفظ له و�لزيادة من كتاب �لعت�صام(، و�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، 

باب بيع �لطعام مثال بثل 3/ 1215.
�لإ�صالم  يف  �جلودة  ملفهوم  تاأ�صيلية  وروؤية  �ض4و6،  للعجلوين  �ل�صاملة  �جلودة  �إد�رة  مبادئ  ينظر:   -2

للحاج عبد �ملوىل �ل�صديق، جملة عال �جلودة �ض22.
ينظر مفاهيم �أ�صا�صية عن �ل�صبط �ل�صامل لعي�صوين �ض27.   -3
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َ َكَتَب �لإِْح�َساَن َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َفاإَِذ� َقَتْلُتْم  �ملبد�أ �لثاين: »�إِنَّ �هللَّ
ْبَح«)1)  َفاأَْح�ِسُنو� �ْلِقْتَلَة َو�إَِذ� َذَبْحُتْم َفاأَْح�ِسُنو� �لذَّ
مهارُة �لأد�ء: قيمة ورونق ل غنى عنها يف �جلودة

هذ� �حلديث يعّد قاعدة يف �لعناية باأ�صلوب تنفيذ �لعمل وكيفية �أد�ئه )ولعله 
�لذي ي�صمى لدى �أ�صحاب �جلودة �ملعا�صرة بنهج �لعملية، �أو ت�صميم �لعمليات 
و�إتقانه يف جميع مر�حل  �لأد�ء  بدقة  �لعامل  يعتني  باأن  وتنفيذها(، ويكون ذلك 
�لعمل وخطو�ته، وبهذ� تتحقق )جودة يف كل جزئية من جزئيات �لعمل(، ينُتج 
عنها )جودٌة تر�كمية يف جمموع �أجز�ء �لعمل(، وذلك يوؤدي طبيعًيا �إىل �إنتاج 
عمل متكامل يف �جلودة.  و�ملر�د بـ)�لإح�صان( هنا: حت�صني �لأعمال �مل�صروعة، ل 
جمرد �لإنعام على �لغري، فحقٌّ على من �َصَرع يف �صيء منها �أن ياأتي به على غاية 
ل له نف�ُصه  لة؛ وليحذر من �أن تُ�صوِّ حة و�لـُمكمِّ كماله، ويحافظ على �آد�به �لـُم�صحِّ
: يزيد به �لثو�ب حتى يفوق مع قّلته، �لكثرَي  �أنه �إذ� فعل ذلك َقلَّ عمله، لأنه و�إن َقلَّ

�لذي ل �إح�صاَن فيه)2(.
هذ�  لتقريب  مثال  �حلديث-  -يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �ختار  وقد 
َفاأَْح�ِصُنو� �ْلِقْتَلَة َو�إَِذ�  َقَتْلُتْم  �ملعنى )وهو �لإح�صان يف تنفيذ �لعمل(، فقال: »َفاإَِذ� 
ْبَح«. وكان �ختيار �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لهذين �ملثالني  َذبَْحُتْم َفاأَْح�ِصُنو� �لذَّ
لتو�صيح معنى �جلودة يف �أد�ء �لعمل، من باب ما ي�صمى بـ)�لتنبيه بالأوىل(، �أي 
�أنه �إذ� كان �أد�ء �لعمل باإح�صاٍن ومهارة مطلوبا حتى يف تنفيذ �لذبح و�لقتل، مع �أن 
للّروح و�إنهاًء للحياة، وفيهما غاية �لأذى للمقتول و�ملذبوح، فكان  فيهما �إزهاقاً 
و�لعناية  �لهتمام  ذلك  ي�صتدعي  �أن  بدون  كانت،  طريقة  باأي  ذلك  يتم  �أن  ميكن 

ِديِد  ْبِح َو�ْلَقْتِل َوحَتْ �صحيح م�صلم، كتاب �ل�صيد و�لذبائح وما يوؤكل من �حليو�ن، باب �لأَْمِر ِباإِْح�َصاِن �لذَّ  -1
ْفَرِة 3/ 1548، من حديث �صّد�د بن �أو�ض ر�صي �هلل عنه. �ل�صَّ

ينظر: �ملفهم 240/5، و�لفتح �ملبني ب�صرح �لأربعني للهيتمي �ض341.  -2
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بكيفية تنفيذ كل منهما، ومع ذلك ُطلب �أد�ُء هذين �لعملني باإح�صان، ليكون ذلك 
ُمنبًِّها من )باب �أوىل( �إىل رعاية �لإح�صان يف �أد�ء بقية �لأعمال �لتي هي �أعلى من 

جمرد �لذبح و�لقتل، �أي فهي �أحرى �أن يُطلب فيها �لإح�صان)1(. 
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية ملهار�ت �لأد�ء: 

تنفيذ - 1 ُح�صن  �إىل  نف�صه  �حلديث  هذ�  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أر�صد 
ح ذبيحَته«، وهذ�ن لفظان وجيز�ن  �لذبح بقوله »وْليُِحّد �أحُدكم �َصْفَرتَه، وْلرُيِ
يجمعان عدد� من �صور �لإح�صان �ملطلوبة يف �لذبح، ومنها: �لرفُق بالبهيمة، 
�لآلة.  و�إحـد�ُد  مو�صع.  �إىل  مو�صع  من  ها  يـجرُّ ول  بعنف،  ـَرُعها  يَ�صْ فال 
و�لإجهاُز)2(. وقطُع �لودجني و�حللقوم. و�إر�حُتها. وترُكها �إىل �أن ترَُبد)3(. 
وميكن �أن يقال: �إن �لأمر باإح�صان �لذبح، ميكن نقله وتو�صيع د�ئرته �إىل جميع 
هذين  من  -ي�صتفاد�ن  عن�صرين  على  �لرتكيز  خالل  من  وذلك  �لأعمال، 

�للفظني-، يتحقق من خاللهما �أد�ء �لأعمال بجودة ومهارة، وهما: 
�أوًل: �لعناية بجودة �آلت �لعمل و�ملقّدمات �لالزمة له، وهو �مل�صار �إليه يف   

لفظ )وْليُِحّد �أحُدكم �صفَرتَه(. 
ْح  �إليه يف لفظ )وْلرُيِ �مل�صار  �لعمل بهارة وتفوق، وهو  باأد�ء  �لعناية  ثانًيا:   

ذبيحَته(. 
�لأ�صخا�ض - 2 �أحد  مهارة  ظهرت  �لغار)4(،  دخلو�  �لذين  �لثالثة  حديث  يف 

ينظر �لفتح �ملبني �ض 342.  -1
�أي �إمر�ر �ل�صكني على �لذبيحة ب�صرعة وقوة، لئال تطول عملية �لذبح فتوؤدي �إىل تعذيب �حليو�ن كما   -2

كان يفعله �أهل �جلاهلية. ينظر: �صرح �لبخاري لبن بطال 5/ 420 و22/6 وعون �ملعبود 8/ 8.
ينظر �ملفهم 5/ 242-241.  -3

��صتاأجر  باب من  �لإجارة،  �لبخاري، كتاب  �بن عمر ر�صي �هلل عنهما. �صحيح  متفق عليه من حديث   -4
�أجري� فرتك �أجره فعمل فيه �مل�صتاأجر فز�د 2/ 793 )2152(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لذكر و�لدعاء، 

باب ق�صة �أ�صحاب �لغار �لثالثة 4/ 2099.
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يف كيفية تقدمي �خلدمة للو�لدين ب�صورة نادرة تدل على مدى غاية �لكمال 
مهارة  على  نقف  نف�صه،  �حلديث  يف  وكذلك  �خلدمة.  تلك  يف  و�لإح�صان 
ذكية لدى �ل�صخ�ض �لذي كان ��صتاأجر �أُجر�ء للعمل، حيث قام بحفظ مال 
�أحد �أولئك �لأُجر�ء عن طريق و�صعه يف م�صروع ��صتثماري، فاأ�صدى بذلك 

�صورة نادرة من �لإجادة يف حفظ �لأمانة و�أد�ئها. 
ق�صة - 3 �لعمل:  �أد�ء  يف  بارعة  مهارة  فيها  ظهرت  �لتي  �لفريدة  �لنماذج  من 

�لليايل، ول يكن  ليلة من  �لأ�صخا�ض يف  �أحد  ب�صيافة  قام  �لذي  �ل�صحابي 
م �ل�صبيان بدون  عنده يف �لبيت �إل ُقوُت �صبيانه، فَطَلب من زوجته �أن تُنوِّ
�إذ� جل�ض �ل�صيُف لالأكل، ففعلت �ملر�أُة ذلك،  تُطِفئ �ل�صر�َج  �لَع�صاء، و�أن 
فاأكل  �صيئا!  ياأكال  ل  �حلقيقة  يف  وهما  ياأكالن  �أنهما  �ل�صيف  يُِريان  فجعال 
ر�صول  �إىل  �ل�صحابي  هذ�  غد�  �ل�صباُح  �أَ�صَبح  فلما  طاويني!  وباتا  �ل�صيُف 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فقال: »قد َعِجَب �هللُ من �صنيِعكما ب�صيِفكما هذه 

جئ   ی   یی    ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   چ  تعاىل:  �هلل  و�أنزل  �لليلَة« 
�هلل  »�أثنى  �لنووي:  يقول  ]�حل�صر:9[)1(.  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ 
ور�صولُه �صلى �هلل عليه و�صلم على هذ� �لرجل و�مر�أته، فدّل على �أنهما ل 

يرتكا و�جًبا، بل �أَح�َصنا و�أجَماَل، ر�صي �هلل عنهما«)2(.
4 - ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ حديث �أبي مو�صى �لأ�صعري ر�صي �هلل عنه قال: ��ْصَتَمَع َر�ُصوُل �هللَّ

��ْصَتَمْعُت  �أَبَا ُمو�َصى،  َقاَل: »يَا  َبْحُت،  �أَ�صْ ا  َفَلمَّ ْيِل،  �للَّ ِمَن  ِقَر�َءِتي  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه 
 ،ِ ْيَلَة لََقْد �أُوِتيَت ِمْزَماًر� ِمْن َمَز�ِمرِي �آِل َد�ُوَد«، ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِقَر�َءتََك �للَّ

متفق عليه من حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه. �صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب قول �هلل   -1
)ويوؤثرون على �أنف�صهم ولو كان بهم خ�صا�صة( 1382/3 )3587(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لأ�صربة، 

باب �إكر�م �ل�صيف وف�صل �إيثاره 3/ 1624. 
�صرح �صحيح م�صلم للنووي 14/ 12.   -2
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ِبرًي�«)1(. هذ� �حلديث يدل على ما كان �أُوتيه  ُت لََك حَتْ ْ لَْو َعِلْمُت َمَكانََك، حَلَربَّ
�أبو مو�صى ر�صي �هلل عنه من �لأد�ء �حَل�َصن �لعايل يف قر�ءة �لقر�آن �لكرمي، 
ولهذ� ملا علم �أبو مو�صى �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ��صتمع �إليه و�أُعجب 
ف �لنبيَّ  به، تنى �أنه َعِلم بذلك لز�د يف حت�صني �لقر�ءة وجتميلها، حتى يُعرِّ
�صلى �هلل عليه و�صلم �أنه متمكن من �لقر�ءة و�لأد�ء، فيحمده �لنبي �صلى �هلل 

عليه و�صلم ويدعو له، فتح�صل له ف�صيلة ومنقبة)2(. 
اَعَة«)3) �لكفاءُة  ْهِلِه َفاْنَتِظِر �ل�سَّ �ملبد�أ �لثالث: »�إَِذ� �أُ�ْسِنَد �لأَْمُر �إِىَل َغرْيِ �أَ

�ملهنية: �سرياُن نظام �جلودة
�جلودة  مبادئ  يف  ي�صمى  ما  وتقرير  لتاأ�صيل  ر�ئع  �إر�صاد  �حلديث  هذ�  يف 
�أ�صحاب �جلودة وخرب�وؤها بقولهم:  بـ)�لكفاءة �ملهنية(، وهو مبد�أ مهم يُعربِّ عنه 
�أبي  �ملنا�صب(. و�أ�صل هذ� �حلديث ورد عن  �ملكان  �ملنا�صب يف  �لرجل  )عن�صر 
يَِّعِت �لأََمانَُة  هريرة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إَِذ� �صُ
ْهِلِه  ِ؟ َقاَل: �إَِذ� �أُ�ْصِنَد �لأَْمُر �إِىَل َغرْيِ �أَ اَعُتَها يَا َر�ُصوَل �هللَّ اَعَة« َقاَل: َكْيَف �إِ�صَ َفاْنَتِظِر �ل�صَّ

اَعَة«.  َفاْنَتِظِر �ل�صَّ
عدم  �أن  جهة  من  باجلودة،  �ملبد�أ  هذ�  ربط  �لنبوي  �لإر�صاد  هذ�  �أبان  فلقد 
�إ�صناد �لأمور �إىل �أهلها )وهم �لأكفاء �جلديرون بتحملها و�لقيام بها(، يعد ت�صييعا 
خر�ب  �إىل  ذلك  و�صيوؤدي  �أنو�عها،  بكافة  م�صوؤوليته  وحتمل  �لعمل  �أمانة  ملبد�أ 
ُمو�َصى  �أَبي  َقْوِل  ِذْكُر  َحابَِة،  �ل�صَّ َمَناِقِب  َعْن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �إِْخَباِرِه  ِكَتاُب  حبان،  �بن  �صحيح   -1
�صرط  على  و�إ�صناده   ،)7197(  170/16 لَُه،   َ حَلَربَّ َمَكانَُه  َعِلَم  لََو  �أَْن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ َطَفى  ِلْلُم�صْ
م�صلم كما قاله حمققه. و�أ�صل �حلديث يف �ل�صحيحني من دون قوله: »لو علمُت مكانك...«. �صحيح 
و�صحيح   ،)4761(1925/4 للقر�آن  بالقر�ءة  �ل�صوت  ح�صن  باب  �لقر�آن،  ف�صائل  كتاب  �لبخاري، 

م�صلم، كتاب �صالة �مل�صافرين، باب ��صتحباب حت�صني �ل�صوت بالقر�آن 1/ 546. 
ينظر: �ملفهم للقرطبي 2/ 423، جمع �لو�صائل لعلي �لقاري �ض142.   -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب رفع �لأمانة 2382/5 )6131(، كتاب �لعلم، باب من �صئل علما   -3
ُو�صد  »�إذ�  �مل�صهور:  �للفظ  �ل�صائل 31/1 )59(، وفيه  �أجاب  فاأمت �حلديث ثم  وهو م�صتغل يف حديثه 

�لأمر �إىل غري �أهله فانَتِظْر �ل�صاعة«. 
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�لأعمال وف�صادها وت�صييعها؛ �إذ �إن �صاحبها �صيكون �أخرق ل يُح�صن �ل�صناعة ول 
��صَت�صرى  و�إذ�  �لعمل،  �أد�ء  يف  و�لإتقان  �لإح�صان  منه  يُتوقع  فلن  �لعمل،  يجيد 
هذ� �لت�صييع لالأمانة يف تولية غري �لأكفاء و��صُتمرئ، فاإنه �صيوؤدي �صيئا ف�صيئا �إىل 
�نت�صار �خلر�ب و�لف�صاد يف نظام �حلياة عامة دينيا ودنيويا)1(، وذلك موؤذٌن بقيام 
�ل�صاعة ونهاية �لعال، فاإن من عالمات �ل�صاعة �أن تنقلب �لأحو�ل وت�صري �لأمور 
عموما �إىل غري �لأكفاء، بل �صريتفع غرُي �لأكفاء على �لأكفاء، كما يف قوله �صلى 
�لوعوَل«  �لتُّحوُت  »ويعُلو  عنه:  �هلل  ر�صي  هريرة  �أبو  رو�ه  فيما  و�صلم  عليه  �هلل 
وفيه: قلنا: وما �لتُّحوت ؟ قال: »ُف�صوُل �لرجال و�أهُل �لبيوتات �لغام�صة، يُرفعون 

فوق �صاحليهم. و�لوعوُل: �أهل �لبيوت �ل�صاحلة«)2(.
�أربع  �لكفاء�ت-  بقية  حتتها  تن�صوي  �لتي   - �لكفاء�ت  �أنو�ع  و�أهم  هذ�، 
كفاء�ت �أ�صا�صية، جمعْتها ثالث �آيات كرميات يف �لقر�آن �لكرمي، جاء فيها ذكر هذه 
�لكفاء�ت �لأربع يف �صميم �لأهلية �ملطلوبة لتويل �لأعمال. فاأُوىل تلك �لآيات، 
قوله تعاىل يف بيان كفاءة يو�صف عليه �ل�صالم عند ما ر�صح نف�صه لتويل �لوز�رة 
وهاتان   .]55 ]يو�صف:  چچ  چ   چ      ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    چ  �ملالية)3(: 
�أو  �لعقلية،  و)�لكفاءة  �لعملية(  )�لكفاءة  عن  �ن  تُعربِّ و�لعلم(  )�حلفظ  �ل�صفتان 
كفاءة �خلربة و�لتخ�ص�ض(. وهما �صفتان تتعلقان بكل �لأعمال و�لوظائف، ولهذ� 
��صتدل بهما يو�صف عليه �ل�صالم لأهليته للوز�رة، )و ل يقل: �إين ح�صيب كرمي، 
و�إن كان هو كذلك، ول قال: �إين جميل مليح، �إنا قال: »�إِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم«، ف�صاألها 
باحلفظ و�لعلم، ل بالن�صب و�جلمال()4(. وثانية تلك �لآيات، قوله تعاىل يف بيان 
َمْدين:  �صاحب  �بنُة  �صاهدْته  ما  ح�صب  �لعمل،  يف  �ل�صالم  عليه  مو�صى  كفاءة 

جامع �لعلوم و�حلكم �ض41.   -1
�ملعجم �لأو�صط للطرب�ين 228/1 )748( و�إ�صناده ح�صن �إن ل يكن �صحيحا كما يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة   -2

لالألباين 643-641/7 )3211(.
تف�صري �بن �صعدي �ض401.   -3

تف�صري �لقرطبي 9/ 216.   -4
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]�لق�ص�ض: 26[.  چہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ 

ف  وثالثتها: قوله تعاىل عن عفريت �جلن يف عهد �صليمان عليه �ل�صالم حني َو�صَ
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  نف�صه بكفاءته لإح�صار عر�ض ملكة �صباأ: 

ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ ]�لنمل: 39[. 

بيان  معر�ض  يف  و)�لأمانة(  )�لقوة(  �صفتي  ذكر  تكرر  �لآيتني  هاتني  ففي 
�ن عن )�لكفاءة �لتاأهيلية(، و)�لكفاءة �لنف�صية(. وهاتان  كفاءة �لعمل، وهما تُعربِّ
به �لكفاءة و�جلودة و�لتميز يف كل من يتوىل  تُوَزن  �لكفاءتان هما �مليز�ن �لذي 

عمال، �صغري� كان �أم كبري�. 

هي  و�لقوة(  و�لأمانة  و�لعلم،  )�حلفظ  �لأربع  �ل�صفات  هذه  فاإن  وباجلملة 
�أ�صول كفاء�ت �لعمل، ومتى ُوجدت هذه �ل�صفات يف عامل �أو موظف �أو مدير، 
فاإنه -يف �لغالب- �صيكون جيد� يف عمله، مثمر� يف �أد�ئه، عاليا يف قدر�ته، موؤديا 

لو�جبه. 

تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية لختيار �أ�سحاب �لكفاء�ت �ملهنية: 

ِ ْبِن َم�ْصُعوٍد َو�َصاِلٍ َمْوىَل �أَِبي - 1 ْربََعٍة: ِمْن َعْبِد �هللَّ حديث: »��ْصَتْقِرئُو� �ْلُقْر�آَن ِمْن �أَ
ُحَذْيَفَة َو�أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل«)1(. وقد قيل �صمن وجوه تخ�صي�ض 
و�أتقَن  لألفاظه،  �صبطا  �أكرَث  كانو�  »�أنهم  عنهم:  �لقر�آن  باأخذ  �لأربعة  هوؤلء 

لأد�ئه«)2(. 
حديث زيد بن ثابت يف توّليه مهمة جمع �لقر�آن يف عهد �أبي بكر ر�صي �هلل - 2

»�إِنََّك  �ملهمة:  بهذه  تكليفه  �أر�د  �أبو بكر ر�صي �هلل عنه حني  له  قال  عنه، فقد 
�صحيح �لبخاري: كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب مناقب عبد �هلل بن م�صعود ر�صي �هلل عنه 3: 1372)3549(   -1

و�صحيح م�صلم: كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل عبد �هلل بن م�صعود 4: 1913.
ينظر: �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 16/ 17 وفتح �لباري 7/ 102.  -2
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ِ �صلى �هلل  َرُجٌل �َصابٌّ َعاِقٌل، َل نَتَِّهُمَك، َوَقْد ُكْنَت تَْكُتُب �ْلَوْحَى ِلَر�ُصوِل �هللَّ
عليه و�صلم، َفَتَتبَِّع �ْلُقْر�آَن َفاْجَمْعُه«)1(. وو��صح من هذه �لكلمات مدى ثقة 
�أبي بكر ر�صي �هلل عنه يف كفاءة زيد ر�صي �هلل عنه لتويل هذه �ملهمة �جلليلة، 
فقد »َذَكر له �أربع �صفاٍت مقت�صيٍة خ�صو�صيَته بذلك: كونه �صابا فيكون �أن�صَط 
�لنف�ُض  َكن  فرَتْ يُّتهم  ل  وكونه  له،  �أوعى  فيكون  عاقال  وكونه  منه،  يُطلب  ملا 
�إليه، وكونه كان يكتب �لوحَي فيكون �أكرَث ممار�صًة له. وهذه �ل�صفات �لتي 
�أ�صار �لإمام �لبخاري  �جتمعت له، قد توجد يف غريه لكن مفرقًة«)2(. وقد 
ب على �حلديث يف مو�صع بـ )باب  �إىل �صيء من هذه �لكفاء�ت، حيث بوَّ

ي�صتحب للكاتب �أن يكون �أمينا عاقال()3(. 
حديث جابر ر�صي �هلل عنه يف زو�جه بالثيب دون �لِبكر، وبيانه �صبب ذلك - 3

�أخو�ٌت  ��صُت�صهد، ويل  �أو  تُويفِّ و�لدي  بقوله:  للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
�صغاٌر، فكرهُت �أن �أتزوج مثلهن فال توؤّدبهّن ول تقوم عليهّن، فتزوجُت ثيًبا 
ْبَت«)5(،  لتقوم عليهّن وتوؤّدبهّن)4(، فقال له �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أَ�صَ
ويف رو�ية قال: »فبارك �هلل لك« �أو قال يل خري�)6(. فهنا ظهرت جودة عقل 
جابر ر�صي �هلل عنه يف كونه �أتى بزوجة تكون كفوؤً� لتحمل م�صوؤوليات �لبيت 
وتربية هوؤلء �لأخو�ت، وقد ��صتح�صن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم منه هذه 

�لكيا�صة و�حل�صافة يف هذ� �لت�صرف حيث دعا له بالربكة و�خلري. 

�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب جمع �لقر�آن 1907/4)4701(.  -1
فتح �لباري 13/9.   -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب ي�صتحب للكاتب �أن يكون �أمينا عاقال 2629/6)6768(.  -3
ُجِل �لإَِماَم 1083/3 )2805( و�صحيح م�صلم3، كتاب �مل�صاقاة،  �صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ��ْصِتْئَذ�ِن �لرَّ  -4
باب بَْيِع �ْلَبِعرِي َو��ْصِتْثَناِء ُرُكوِبِه 1221/3. ووردت �ألفاظ �أخرى، فمنها: فتزوجت ثيًبا تعّلمهن وتوؤّدبهن، ومنها: فاأحببت 

�أن �أتزوج �مر�أة جتمعهّن وتَـْم�ُصُطهّن وتقوم عليهن. ينظر �صحيح �لبخاري)2275( و)1991( و�صحيح م�صلم1089/2. 
ِل �مْلُوؤِْمُنوَن 1489/4  ِ َفْليََتَوكَّ ُهَما َوَعَلى �هللَّ ُ َوِليُّ ْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم �أَْن تَْف�َصاَل َو�هللَّ �صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب �إِْذ َهمَّ  -5

)3826(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لر�صاع، باب ��ْصِتْحَباِب ِنَكاِح �ْلِبْكِر 1088/2.
�صحيح م�صلم، كتاب �لر�صاع، باب ��ْصِتْحَباِب ِنَكاِح �ْلِبْكِر 1087/2.  -6
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لأنه كان - 4 م�صرًكا  دلياًل  عليه و�صلم  �هلل  �لنبي �صلى  �ختار  �لهجرة،  ق�صة  يف 
ماهًر� خّريًتا يف معرفة �لطريق �ل�صّري -غري �لطريق �ملعروف-)1(، فقد »نََظر 
–�صلى �هلل عليه و�صلم- يف هذ� �لختيار �إىل �لكفاية وحدها، فاإذ� �كتملت 

يف �أحٍد ولو م�صركاً ��صتخدمه و�نتفع بوهبته«)2(. 
حديث َطْلق بن علي �ليمامي قال: بنيُت مع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم - 5

نو� �ليماميَّ من �لطني، فاإنه من �أح�صنكم له  م�صجَد �ملدينة، فكان يقول: »مكِّ
ا«)3(. ويف رو�ية عند �لإمام �أحمد، قال طْلٌق: جئُت �إىل �لنبي �صلى �هلل  م�صًّ
قال:  عمُلهم،  يُعجبه  ل  فكاأنه  قال:  �مل�صجد،  يبنون  و�أ�صحابُه  و�صلم،  عليه 
فاأخذُت �مِل�ْصَحاَة، فَخَلطُت بها �لطني، فكاأنه �أعجبه �أَْخِذي �مل�صحاَة وعملي، 
فقال: »دُعو� �حلنفيَّ و�لطنَي، فاإنه �أ�صبُطكم للطني«)4(. هذ� �حلديث و��صح 

ب �صاحب كنز �لعمال عليه)5(.  يف »تو�صيد �لأمر �إىل �أهله«، وبه بوَّ
تنزيل - 6 ومن  �صعدي:  �بن  �ل�صيخ  يقول  منازلَهم«)6(.  �لنا�َض  »�أَْنِزلُو�  حديث: 

�لنا�ض منازلهم: �أن جُتعل �لوظائف �لدينية و�لدنيوية و�ملمتزجة منهما لالأكفاء 
لون غرَيهم يف ولية تلك �لوظيفة...؛ وهذه �لوليات  �ملتميزين، �لذين يَْف�صُ
ف فيها �أهل �لكفاءة  ى �إىل �أهلها، و�أن يوظَّ من �أعظم �لأمانات، فيتعني �أن توؤدَّ

ُروَرِة 790/2 )2144(. �صحيح �لبخاري، كتاب �لإجارة، باب ��ْصِتْئَجاِر �مْلُ�ْصِرِكنَي ِعْنَد �ل�صَّ  -1
فقه �ل�صرية ملحمد �لغز�يل �ض171.  -2

وقال:  �لطرب�ين،  طريق  من   169  /8 �ملختارة«  »�لأحاديث  �صاحب  و�أخرجه   )8242(  332/8 للطرب�ين  �لكبري  �ملعجم   -3
�إ�صناده �صحيح. و�أخرجه �بن حبان 3/ 404. و�إ�صناده قوي كما قال حمققه. ويف رو�ية يف دلئل �لنبوة للبيهقي542/2: 

»فاإنه من �أح�صنكم له بناًء«. 
يتقوى  لكنه  �ل�صري 362/13  �لذهبي يف  قال  قبل حفظه كما  لنّيٌ من  بن عتبة،  �أيوب  �أحمد 39/ 465 )31( وفيه  م�صند   -4

بتابعاته �لتي منها �لرو�ية �ل�صابقة، ولهذ� حكم عليه حمقق �مل�صند بقوله: »حديث ح�صن«. 
كنز �لعمال 3: 48 و3: 280.   -5

رو�ه م�صلم تعليقا يف مقدمة �صحيحه6/1، ورو�ه �أبو د�ود، كتاب �لأدب، باب يف تنزيل �لنا�ض منازلهم 261/4)4842(   -6
من حديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها. وتكلم عليه �ل�صخاوي يف �ملقا�صد �حل�صنة �ض163 باأن فيه �نقطاعا وكذلك �خُتلف يف 
رفعه ووقفه، لكن َذَكر له �صو�هد مرفوعة وموقوفة، وقال بعد ذلك: »وباجلملة فحديث عائ�صة ح�صن«، وهكذ� قال �أي�صا 

يف كتابه »�جلو�هر و�لدرر« كما نقله عنه �بن عالن يف دليل �لفاحلني 218/2.
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بها؛ وكلُّ وظيفة لها �أكفاء خمت�صون، وهو د�خل يف هذ� �حلديث �ل�صريف)1(.
�أن - 7 �إىل  �أي�صا  تنبيه  فيه  �حلديث  هذ�  ِلَعَمِلِه«)2(.  ٌر  ُميَ�صَّ َعاِمٍل  »ُكلُّ  حديث: 

فردية ومهار�ت  فروق  بينهم  توجد  �لنا�ض  و�أن  تختلف،  �لب�صرية  �لكفاء�ت 
بطبعه، فال يقدر على  له  قابٌل  له، وملا هو  ملا ُخلق  ر ويُهّياأ  يُيَ�صَّ متنوعة، وكٌل 

غريه)3(. ولهذ� قيل: من بورك له يف �صناعة �أو حرفة �أو جتارة فْليَْلزْمها)4(.
�حلديث - 8 هذ�  َر�ِحَلًة«)5(.  ِفيَها  ُد  جَتِ تََكاُد  َل  �مْلِائَة  َكالإِِبِل  �لنَّا�ُض  َا  »�إِنَّ حديث: 

�ملعا�صرة  �لرتبوية  �لدر��صات  �إىل ما ي�صمى يف  تظهر بالغته يف كونه ير�صد 
بـ)�لتاأهيل( �أو )�إعادة �لتاأهيل(، وهو �ل�صعي يف تعليم من يفتقد �لكفاء�ت 
�لأ�صا�صية �ملطلوبة للعمل وتقوميه، حتى يَكت�صب �لكفاءة و�ملهارة يف �لأمور 
�لتي ل بّد له منها)6(. فاحلديث مع كونه يُخرب فيه �صلى �هلل عليه و�صلم عن �أمٍر 
و�قع، وهو �أن �لنا�ض كثريون، فاإذ� �أردَت �أن تنتخب منهم من ي�صلح للتعليم 
�أو �لفتوى �أو �لإمامة �أو �لوليات �لكبار �أو �ل�صغار �أو �لوظائف �ملهمة، ل تكد 
جتْد من يقوم بتلك �لوظيفة قياما �صاحلا؛ ومع هذ� �لإخبار بالو�قع ن�صت�صف 
من م�صمون �حلديث توجيهاً �إىل �أنه ينبغي ملجموع �لأمة �أن ي�صعو� ويجتهدو� 
يف )تاأهيل �لرجال( �لذين ي�صلحون للقيام باملهمات و�لأمور �لكلية �لعامة 
�لنفع. فالوظائف �لدينية و�لدنيوية، و�لأعمال �لكلية، ل بد للنا�ض منها، ول 

�صرح جو�مع �لأخبار لبن �صعدي، بتلخي�ض وت�صرف �ض 44-43.  -1
ِه َوِكَتابَِة ِرْزِقِه َو�أََجِلِه َوَعَمِلِه َو�َصَقاَوِتِه َو�َصَعاَدِتِه 2041/4،  ْلِق �لآَدِميِّ يِف بَْطِن �أُمِّ �صحيح م�صلم، كتاب �لقدر، باب َكْيِفيَِّة �خْلَ  -2
ٌر مِلا ُخلق له. �صحيح �لبخاري )7112( و�صحيح م�صلم،  من حديث جابر بن عبد �هلل ر�صي �هلل عنهما. ويف رو�ية: كلُّ ُميَ�صَّ

�ملو�صع �ل�صابق، كالهما من حديث عمر�ن ر�صي �هلل عنه. 
م�صائل  يف  �إنكار  »ل   ،35  /5 �لقدير  وفي�ض   ،196/16 م�صلم  على  �لنووي  و�صرح   ،2744/6 �لبخاري  �صحيح  ينظر   -3

�خلالف« للدكتور عبد �ل�صالم مقبل �ملجيدي، تقدمي عمر عبيد ح�صنة �ض2.
ل�صان �لعرب 249/4.  -4

متفق عليه من حديث �بن عمر ر�صي �هلل عنهما، و�للفظ للبخاري. �صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب رفع �لأمانة   -5
2383/5 )6133( و�صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة ر�صي �هلل تعاىل عنهم، باب َقْوِلِه �صلى �هلل عليه و�صلم �لنَّا�ُض 

ُد ِفيَها َر�ِحَلًة 1973/4.  َكاإِِبٍل ِمائٍَة َل جَتِ
�لثقافة �لإ�صالمية، �مل�صتوى �لر�بع �ض 158.  -6
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�لأكفاء و�لأمناء، وذلك  يتولها  باأن  �إل  تتم  بها، وهي ل  �إل  تتم م�صلحتهم 
ي�صتدعي �ل�صعي يف حت�صيل هذه �لأو�صاف بح�صب �ل�صتطاعة)1(.

�ملبد�أ �لر�بع: »يُد �هلل مع �جلماعة«)2) 
�لعمل بروح �لفريق: ع�ُسد نظام �جلودة)3)

هذ� �حلديث �لوجيز يقرر قيمة �لعمل بروح �لفريق، وهو �ملعرب عنه يف لغة 
�لقر�آن و�ل�صنة �ملطهرة ببد�أ )�لتعاون( �لذي هو �صرورة من �صروريات �حلياة، 

فال يَ�صتغِني عنه �لنا�ض يف �أمور دينهم ودنياهم)4(. 
وهذ�  �صبحانه،  �هلل  من  �لأجر  �بتغاء  �حلق  على  �مل�صاعدة  هو:  و�لتعاون 
�ملعنى هو �ملق�صود �لذي ينبغي �أن يظهر يف )�لعمل �جلماعي(، ولهذ� ياأتي مبد�أ 
�جتماع  من  �لعربة  فلي�صت  �جلماعي،  �لعمل  روح  عن  �أ�صا�ًصا  معرًب�  )�لتعاون( 
بروح  �لعمل  �أد�ء  هي  ذلك  من  �لغاية  بل  فح�صب،  �لجتماع  جمرد  هي  �لقوم 
�أو ربا  �أو �ملوؤ�ص�صة،  �لفريق �لو�حد �ملتعاون، �لذي تكون فيه م�صلحُة �ملجموعة 
م�صالُح �ملبادئ، �أعلى من م�صلحة �لفرد، مع �لعرت�ف يف �لوقت نف�صه بحقوق 
بنة �لأ�صا�صية يف �لعمل �جلماعي  �أن �لفرد �ل�صالح هو �للَّ �لأفر�د بكاملها، باعتبار 

�ل�صليم)5(.

�صرح جو�مع �لأخبار لبن �صعدي �ض249.  -1
�صحيح �بن حبان، كتاب �ل�صري، باب طاعة �لأئمة، ذكر �إثبات معونة �هلل جل وعال �جلماعة 437/10 )4577(. و�إ�صناده   -2
�صحيح كما يف تعليقات حمققه. ورو�ه م�صلم يف �صحيحه من غري قوله: »يد �هلل مع �جلماعة«، �نظر: كتاب �لإمارة، باب 

حكم من فّرق �أمر �مل�صلمني وهو جمتمع 1479/3.
مما ي�ُصّر كاتَب �لبحث هنا �أي�صا – كما �صبق يف �ملبد�أ �لأول- �أن جامعة �لطائف )�لتي هو �أحد من�صوبيها( �ختارت �إحدى   -3
�إد�ر�تها، )�إد�رة �خلدمات �لعامة بعمادة �لدر��صات �جلامعية( هذ� �ل�صعار �حلديثي لنف�ض هذ� �ملبد�أ، وقد �طلع �لباحث 

على هذ� بعد �لنتهاء من �لبحث.
�ل�صو�عق �ملر�صلة 517/2 و641.  -4

http://www.panet.co.il/online/ تيلخ  �بو  �صمري  �لإ�صالم،  يف  �لتعاون  �أهمية   -5
http:// عطية  ناجي  حممد  د.  و�ملمار�صة،  �لتنظري  بني  و�ملوؤ�ص�صية   .articles/32/33/S-625003,32,33.html

.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1817
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�إن قيمة �لعمل �جلماعي من حيث �جلودة تظهر يف �أن �إتقان �لعمل يكون �أبلَغ 
لتوّزع  �أخّف م�صّقة و�أ�صهَل وطاأًة؛  �آخرين يجعله  بال�صرت�ك مع  �لعمل  معه، لأن 
�حِلمل و�لعْبء فيه على �جلميع؛ ثم �إنه يتيح لكل فرد �أن ي�صعر بامل�صئولية، فيجعله 
ذلك �أكرث �لتز�ما و�إ�صر�ًر� على حتقيق نتائج �أف�صل؛ كما �أنه ي�صاعد �أفر�د �لفريق على 
حتقيق تقديٍر �أف�صل للذ�ت، و�ل�صعور بثقة �أكرث بالنف�ض، وهذ� يح�ّصن �لت�صالت 
و�لعالقات فيما بينهم يف �لعمل، فيزيد ذلك من �لإنتاجية وحت�صني �لنتائج �لنهائية؛ 

ولذلك يقول علماء �لإد�رة: �إن �لروؤية �مل�صرتكة �إبد�ع)1(.

وقيمًة  جودًة  �جلماعيَّ  �لعمَل  �أَْعَطْت  �لنبوية  �ل�صنة  فاإن  وبعُد،  ذلك  وقبل 
من حيث ح�صول �لتاأييد �لإلهي له، وهو �لو�رد يف هذ� �للفظ �لنبوي �ل�صريف 
»يُد �هلل مع �جلماعة«، كما �أنها �أعطْته جودًة من حيث حلول �لربكة �لإلهية فيه)2( 
�أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  �ملتفق عليه  -و�لربكة خرٌي كلها-، و�صاهد هذ� يف 
و�صلم قال: »َطَعاُم �ِلْثَننْيِ َكاِفى �لثَّاَلثَِة َوَطَعاُم �لثَّاَلثَِة َكاِفى �لأَْربََعِة«)3(، »فيوؤخذ 
منه �أن �لكفاية تن�صاأ عن بركة �لجتماع، و�أن �جلمع كلما كرُث �زد�دت �لربكة«)4(. 

وهذه �لكفاية هي ناء معنوي يح�صل يف �ل�صيء �ملجَتَمع عليه، فيزيد �لإنتاج 
عما هو �أكرث من حاجة �لفريق وعددهم، وهذ� ما يو�صحه �بن خلدون بثال و�قعي 
يف �حلياة، وهو �أن �لُقوت من �حلنطة لو �نَتَدب لتح�صيله �صخ�ٌض و�حُد بفرده ملا 
�أمكنه �أن يح�صل على ما يكفيه كفاية تامة، لكن �إذ� �نتدب لتح�صيله عدد من �لنا�ض 

.http://www.islamdoor.com/k/292.htm كونو� على �خلري �أعو�نا ملحمد �صالح �ملنجد  -1
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=302557 ينظر  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لأطعمة، باب َطَعاُم �ْلَو�ِحِد يَْكِفى �ِلْثَننْيِ 2061/5 )5077(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لأ�صربة،   -3
َعاِم �ْلَقِليِل َو�أَنَّ َطَعاَم �ِلْثَننْيِ يَْكِفى �لثَّاَلثََة َونَْحِو َذِلَك 1630/3.  يَلِة �مْلَُو��َصاِة ِفى �لطَّ باب َف�صِ

ِقنَي؟ َقالُو�:  ُكْم تَاأُْكُلوَن ُمَتَفرِّ : �إِنَّا نَاأُْكُل َوَل نَ�ْصَبُع! َقاَل: َفَلَعلَّ ِ فتح �لباري 535/9. ومما ي�صهد له حديث »َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ  -4
ِ َعَلْيِه يَُباَرْك لَُكْم ِفيِه«. �أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �لأطعمة، باب يِف  نََعْم. َقاَل: »َفاْجَتِمُعو� َعَلى َطَعاِمُكْم، َو�ْذُكُرو� ��ْصَم �هللَّ
َعاِم )3766(، م�صند �أحمد )16078(. وقد تُُكلِّم يف �إ�صناده، لكن يظهر - من خالل در��صة �إ�صناده-  �ِلْجِتَماِع َعَلى �لطَّ

ترجيح قول �لعر�قي يف كتابه تخريج �أحاديث �لإحياء 349/1 )1310( بتح�صني �إ�صناده. 
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وتوّزعو� بينهم �ملهماِت �ملختلفة �ملتعلقة به، فما يح�صل حينئذ من �لقوت �ملجتمع، 
يكون قوتًا لأ�صعافهم مر�ت. ولهذ� يقول �بن خلدون: فالأعمال بعد �لجتماع: 

تزيد على حاجات �لعاملني و�صرور�تهم)1(. 
وباجلملة فتظهر �أهمية هذ� �ملبد�أ )�لعمل بروح �لفريق( يف �لو�قع �ملعا�صر، 
د )مبد�أ �لتعاون( بفهومه �ملتجدد؛ حيث �صار يُقا�ض مدى جناِح �أيِّ  يف كونه يُج�صِّ
�أفر�دها، وعمِلهم فيما بينهم بروح  �إخفاقها بقد�ر �لتعاُون �لقائم بني  �أو  موؤ�ص�صة 
�صت بع�ُض �لدول جائزة بهذ� �ل�صم )جائزة �لعمل  �لفريق �لو�حد؛ ولذلك َخ�صَّ
بروح �لفريق(، ُتنح لالإد�رة �أو �لق�صم �لذي يتحلَّى بهذه �لروح، لتكون �جلائزة 

تقديًر� جماعيًّا للفريق باأكمله)2(. 
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية ملبد�أ �لتعاون و�لعمل بروح �لفريق: 

اِبَعُه«)3(. - 1 ا«، َو�َصبََّك �أَ�صَ ُه بَْع�صً حديث: »�إِنَّ �مْلُوؤِْمَن ِلْلُموؤِْمِن َكاْلُبْنيَاِن يَ�ُصدُّ بَْع�صُ
�إَِذ�  �جْلَ�َصِد،  َمثَُل  َوتََعاُطِفِهْم  َوتََر�ُحِمِهْم  ِهْم  تََو�دِّ يِف  �مْلُوؤِْمِننَي  »َمثَُل  وحديث: 
ى«)4(. هذه �لأحاديث  َهِر َو�حْلُمَّ ٌو تََد�َعى لَُه �َصاِئُر �جْلَ�َصِد ِبال�صَّ ��ْصَتَكى ِمْنُه ُع�صْ
ميكن  حيث  �لفاعلة،  �لإن�صانية  �لعالقات  �إقامة  يف  �لتعاون  مهارة  �أثر  ترُبز 
و�جلهد)5(.  �لوقت  يوفر  �لتعاون  لأن  و�إتقان؛  ب�صرعة  و�لعمل  �ملهمة  حتقيق 
ويف لفظة )�لت�صبيك بني �لأ�صابع( �إ�صارة �إىل �أنه ل ينبغي �أن يقت�صر �لتعاون 
�إىل  ميتد  �أن  بد  ل  بل  �لو�حدة،  �ملوؤ�ص�صة  د�خل  هم  من  على  �لعاملني،  بني 

مقدمة �بن خلدون بت�صرف وتلخي�ض �ض360.   -1
 .http://www.alukah.net/Social/0/3184/ لعمل بروح �لفريق ملحمد عبد �لقادر �ل�صو�ف�  -2

متفق عليه من حديث �أبي مو�صى �لأ�صعري ر�صي �هلل عنه، و�للفظ للبخاري. �صحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب تعاون   -3
�ملوؤمنني بع�صهم بع�صا 2242/5)5680(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة، باب تر�حم �ملوؤمنني وتعاطفهم وتعا�صدهم 

.1999/4
�لبخاري: كتاب �لأدب، باب رحمة  ب�صري ر�صي �هلل عنهما، و�للفظ مل�صلم. �صحيح  �لنعمان بن  متفق عليه من حديث   -4

�لنا�ض و�لبهائم5: 2238)5665( و�صحيح م�صلم، �ملو�صع �ل�صابق.
 .http://www.bishaedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=32339  -5
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�لدول  مع  �لبلد  خارج  حتى  بل  �لو�حد،  �لبلد  يف  �لأخرى  �ملوؤ�ص�صات 
�لأخرى ذ�ت �لتجارب �ملتقدمة يف جمال �لتجويد و�لتطوير. 

حديث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ملعاذ و�أبي مو�صى ر�صي �هلل عنهما حني - 2
تعاون  �إىل  �إر�صاد  فيه  تَْخـَتِلفا«)1(.  ول  »وتََطاَوَعا  �ليمن:  �إىل  �أمرَيْين  بعثهما 
�جلماعي،  �لعمل  يف  و�حدة  مهمة  جتمعهم  من  وكلِّ  �مل�صوؤوليات  �أ�صحاب 
باأن يتفق �ملت�صاركون يف �حلكم و�لقر�ر ول يختلفو�، فاإن �لختالف يورث 
�لختالل؛ فاإن �تفقو� فذ�ك، و�إل تباحثو� حتى يتفقو� على �ل�صو�ب، و�إل 

رفعو� �لأمر ملن فوقهم)2(.  
َوبنَْيَ - 3 بَْيَنَنا  �ْق�ِصْم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ِللنَِّبيِّ  اُر  �لأَْن�صَ »َقالَِت  حديث: 

�مْلَُئونََة،  تَْكُفونَا  َفَقالُو�)�لأن�صار(:  َل.  َقاَل:  �لنَِّخيَل.  �إِْخَو�ِنَنا)�ملهاجرين( 
�حلديث  هذ�  َو�أََطْعَنا«)3(.  �َصِمْعَنا  َقالُو�)�ملهاجرون(:  �لثََّمَرِة.  يِف  َونُ�ْصِرُكُكْم 
فيه نوذج تطبيقي للعمل بروح �لفريق، وذلك �أنه ملا قدم �ملهاجرون �ملدينة 
من مكة ول يكن باأيديهم �صيء، �أحبَّ �لأن�صاُر �أن تُق�َصم �أمو�لهم بينهم وبني 
�ملهاجرين لتحقيق �لإخاء بينهم، ولكن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أحب �أن 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  يَْر�َض  فلم  باأيديهم،  وعقار�تهم  �لأن�صار  �أمو�ل  تبقى 
مو��صاة  من  �إليه  يهدفون  ما  ق  حُتقِّ �أخرى  �صورًة  �لأن�صار  فعر�ض  بق�صمتها، 
يقوم  �أن  وذلك  �لفريق(،  بروح  )�لعمل  �صورة  وهي  �ملهاجرين،  �إخو�نهم 
م�صرتكا  ذلك  بعد  �ملح�صول  ويكون  �لأن�صار،  نخيل  يف  بالعمل  �ملهاجرون 
متفق عليه من حديث �أبي مو�صى ر�صي �هلل عنه. �صحيح �لبخاري: كتاب �جلهاد، باب ما يكره من �لتنازع و�لختالف   -1
ه �أمريين �إىل مو�صع �أن يتطاوعا ول يتعا�صيا 6:  يف �حلرب 3: 1104)2873(، وكتاب �لأحكام، باب �أمر �لو�يل �إذ� َوجَّ

2624)6751(، و�صحيح م�صلم: كتاب �جلهاد، باب يف �لأمر بالتي�صري وترك �لتنفري 3: 1358.
�أعو�نا  �خلري  على  كونو�   ،281/14 �لقاري  عمدة  162/13و163،  �لباري  فتح   ،41  /12 للنووي  م�صلم  �صرح  ينظر:   -2

للمنجد )�صبق �لعزو �إليه(.
�أو غريه، وتُ�صركني يف �لثمر 2/ 818 )2200(،  �إذ� قال: �كفني موؤونة �لنخل  �صحيح �لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب   -3

وكتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب �إخاء �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بني �ملهاجرين و�لأن�صار 3/ 1378)3569(. 
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بينهم وبني �لأن�صار )�أ�صحاب �لأمو�ل(، وبهذ� يتحقق بقاء ملكية �لأن�صار 
لأ�صول �أمو�لهم باأيديهم، مع مو��صاتهم لإخو�نهم �ملهاجرين باإ�صر�كهم معهم 
�أبدى  فقد  بالتعاون،  �لت�صحية  ُروح  �لأن�صاُر  �أبدى  كما  وهنا  �لثمار)1(.  يف 
�ملهاجرون �أي�صا تلك �لُروح �لعالية من �لتعاون حيث قالو�: »�صمعا وطاعة« 
�لثمرة  �قت�صام  مع  �لعمل  عبء  فيها  يتحملون  �لتي  �لطريقة  بهذه  للعمل 
بينهم وبني �لأن�صار، فر�صي �هلل عنهم و�أر�صاهم. وي�صبه هذ� �لنموذج من 
�لتعاون، ما ح�صل من تعاون �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم مع �صلمان ر�صي �هلل 
عنه، يف فكاكه من �لّرق، فقد كان �صلمان ر�صي �هلل عنه كاتََب - باأمر �لنبي 
ثالِثمائِة  على  ّق،  �لرِّ من  ليتخل�ض  �ليهوديَّ  �صّيَده  و�صلم-  عليه  �هلل  �صلى 
لأ�صحابه:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فقال  جاهزًة،  مغرو�صًة  له  يعطيها  نخلة 
ُجُل ِبثَاَلِثنَي َوِديًَّة)�أي �صغار �لف�صيل(،  »�أَِعيُنو� �أََخاُكْم« َفاأََعانُويِن ِبالنَّْخِل، �لرَّ
ُجُل ِبَقْدِر  ُجُل ِبَع�ْصٍر، يُِعنُي �لرَّ ُجُل ِبَخْم�َض َع�ْصَرَة، َو�لرَّ ُجُل ِبِع�ْصِريَن، َو�لرَّ َو�لرَّ
�هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  يِل  َفَقاَل  َوِديٍَّة.  ثاََلثُِمائَِة  يِل  �ْجَتَمَعْت  َحتَّى  ِعْنَدُه،  َما 
ُكوُن  �أَ َفاأِْتِني  َفَرْغَت  َفاإَِذ�  لََها)�حفر لها(،  ْر  َفَفقِّ يَا �َصْلَماُن  عليه و�صلم: »�ْذَهْب 
َحاِبي، َحتَّى �إَِذ� َفَرْغُت ِمْنَها  �صْ ْرُت لََها، َو�أََعانَِني �أَ ُعَها ِبيَِدي«. َقاَل: َفَفقَّ �أَنَا �أَ�صَ
ُب  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َمِعي �إِلَْيَها، َفَجَعْلَنا نَُقرِّ تُُه َفَخَرَج َر�ُصوُل �هللَّ ِجْئُتُه َفاأَْخرَبْ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِبيَِدِه، َفَو �لَِّذي نَْف�ُض �َصْلَماَن  ُعُه َر�ُصوُل �هللَّ لَُه �ْلَوِديَّ َويَ�صَ

ْيُت �لنَّْخَل«)2(. ِبيَِدِه َما َماتَْت ِمْنَها َوِديٌَّة َو�ِحَدٌة َفاأَدَّ
ٍة - 4 ُمْغرَبَّ �ُصُه،  َر�أْ �أَ�ْصَعَث   ،ِ �هللَّ �َصِبيِل  يِف  َفَر�ِصِه  ِبِعَناِن  �آِخٍذ  ِلَعْبٍد  »ُطوبَى  حديث 

َكاَن  اَقِة  �ل�صَّ يِف  َكاَن  َو�إِْن  َر��َصِة،  �حْلِ يِف  َكاَن  َر��َصِة  �حْلِ يِف  َكاَن  �إِْن  َقَدَماُه، 
�لعمل  د�خل  �ملهمات  توزيع  �أهمية  على  يدل  �حلديث  هذ�  اَقِة«)3(.  �ل�صَّ يِف 
�صحيح �لبخاري، كتاب �لهبة، باب ف�صل �ملنيحة 926/2 )2486(. وينظر: �صرح �بن بطال 460/6 و 8/ 113، فتح �لباري 9-8/5.  -1

م�صند �أحمد )23737(، و�إ�صناده ح�صن كما قال حمققه.   -2
�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد، باب �حلر��صة يف �لغزو يف �صبيل �هلل 3/ 1057 )2730( من حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل   -3
عنه. و�ل�صاقة: هم �لذين يكونون ور�ء �جلي�ض -يف �آخر �لع�صكر- ويحفظون �جلي�ض. �لنهاية لبن �لأثري 424/2 و�صرح 

�لنووي على م�صلم 132/12. 
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�جلماعي، و�أن كل �صخ�ض له قيمته �أيًا كان موقعه يف ذلك �لعمل وم�صوؤوليته 
فيه، و�أن �أد�ءه لذلك �لعمل د�خل �ملنظومة �جلماعية باإخال�ض و�إتقان، يجعله 
ذ� �صاأن رفيع عند �هلل تعاىل ثم عند �لنا�ض، بغ�ض �لنظر عن م�صّماه �أو م�صتو�ه 
�حلر��صة،  �أو  �ملوؤّخرة  �أو  �ل�صد�رة  يف  ُو�صع  ف�صو�ء  �لعمل،  يف  �لوظيفي 

»فاأين �تُّفق له كان فيه«)1(. 
ِبَخرْيٍ - 5 �أَْهِلِه  يِف  َخَلَفُه  َوَمْن  َغَز�،  َفَقْد   ِ �هللَّ �َصِبيِل  يِف  َغاِزيًا  َز  َجهَّ »َمْن  حديث: 

�لعمل  �إجناز  �أهمية �ل�صرت�ك و�مل�صاهمة يف  َغَز�«)2(. هذ� �حلديث يبني  َفَقْد 
�جلماعي وت�صهيل �أد�ئه، ويندرج يف هذ� �صوٌر معا�صرة من �ملعاونة يف �إقامة 
�لأن�صطة �خلريية و�لأعمال �لإ�صالمية �جلماعية، كامل�صاركة فيها بالنف�ض و�ملال 
و�لوقت، و�حلّث على �حل�صور، و�صحذ �لهمم لتنفيذ مهاّمها، و�لذّب عنها 
وحر��صة �أهلها؛ ويُلحق بذلك ُح�صن ��صتقبال رّو�دها، و�إتقان و�صع بر�جمها 

وترتيب جد�ولها، ومقاومة حماولت هدمها و�إعاقتها)3(. 
�ملبد�أ �خلام�س: »�لِبـرُّ ُح�سـُن �خُلـُلق«)4) 

ُح�سن �لتعامل: مهارٌة َتزيد من فاعلية �جلودة

( كلمة جامعة  هذ� �حلديث من جو�مع كلمه �صلى �هلل عليه و�صلم؛ �إذ )�لربُّ
�خُلُلق  �خُلُلق: خ�صو�ض  بُح�صن  و�ملر�د  �ملعروف)5(.  �خلري وخ�صال  �أفعال  جلميع 
وعظيم  لأهميته  به  )�لرّب(  تف�صري  فيكون  وعليه  �ل�صم،  بهذ�  �ملعروف  �لكرمي، 

 http://majdah.maktoob.com/vb/majdah42283 ك�صف �مل�صكل لبن �جلوزي 539/3، وينظر �أهمية �لتعاون  -1
متفق عليه من حديث زيد بن خالد �جلهني ر�صي �هلل عنه، و�للفظ مل�صلم. �صحيح �لبخاري: كتاب �جلهاد، باب ف�صل   -2
من جهز غازيا �أو خلفه بخري 1045/3)2688(، و�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �إعانة �لغازي يف �صبيل �هلل 

بركوب وغريه وخالفته يف �أهله بخري 1506/3.
ينظر: �صرح م�صلم للنووي 40/13، دليل �لفاحلني 454/1، كونو� على �خلري �أعو�نا للمنجد )�صبق �لعزو �إليه(.   -3

�صحيح م�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة، باب تف�صري �لرب و�لإثم 1980/4)2553( من حديث �لنو��ض ر�صي �هلل عنه.  -4
�لفتح �ملبني ب�صرح �لأربعني لبن حجر �لهيتمي �ض 462-461.   -5
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فيه  �لقلَب  يخالج  �أن  ينبغي  ل  -مما  �خُلُلق  ُح�صن  �أن  �حلديث  معنى  فكاأن  �صاأنه، 
ريٌب وترّدٌد- �أنه �أعظُم خ�صال �لرّب، كما قال �صلى �هلل عليه و�صلم: »�حلجُّ عرفُة« 
�ل�صدق،  �ل�صلة، وبعنى  بعنى  يكون  �لرّب  �لعلماء:  قال  �لن�صيحُة«)1(.  و»�لديُن 
و�حتمال  �جلانب،  ولني  و�ل�صحبة،  �لع�صرة  وح�صن  و�ملربَّة،  �للطف  وبعنى 

چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   �أ�صري �إىل هذه �ملعاين يف �جلملة يف قوله تعاىل:  �لأذى، وقد 
ٺ چ �لآية ]�لبقرة: 177[، فهذه �لأمور هي جمامع ُح�صن �خللق، وكلها تندرج 

حتت عنو�ن »�لرب ح�صن �خللق«)2(.
يفعلوه  �أن  حتب  ما  معهم  تفعل  �أن  هو  قوله:  يف  كلَّه  ذلك  بع�صهم  وجمع 
�لذي  �لنا�ض:  �إىل  »وْليَاأِْت  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  قوله  ما جاء يف  معك)3(، وهو 
يُحّب �أن يوؤتَى �إليه«)4(، وهي قاعدة تُعّد من كربيات �لقو�عد �لأخالقية �لتي تعتمد 
عليها معظم �لأخالق �لجتماعية)5(، وهي تطبيق عملي حلديث: »ل يُوؤِْمُن �أََحُدُكْم 
َحتَّى يُِحبَّ لأَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْف�ِصِه«)6(، وهي قاعدة من قو�عد �ل�صعادة يف �حلياة، 

ولو �أن �لنا�ض م�صو� عليها يف �لتعامل فيما بينهم لنالو� خرًي� كثرًي�)7(.
حديث »�حلج عرفة«: م�صند �أحمد )18774( عن عبد �لرحمن بن يَْعَمر ر�صي �هلل عنه، و�إ�صناده �صحيح كما قال حمققه.   -1
وحديث »�لدين �لن�صيحة«: �صحيح م�صلم 74/1 عن  تيم �لد�ري ر�صي �هلل عنه. ينظر: �لفتح �ملبني للهيتمي �ض 458 

و254، غريب �حلديث للخطابي 585/1، فتح �لقوي �ملتني �صرح �لأربعني لعبد �ملح�صن �لعباد )ح27(.
ينظر يف �صرحها: �لفتح �ملبني للهيتمي �ض 458-459، �ملنهاج و�صرح �لأربعني لل�صيخ عطية، درو�ض   -2

�صوتية، �لدر�ض رقم 39 و60.
ينظر: �لفتح �ملبني للهيتمي �ض 359.  -3

ِل 1472/3. وهو جزء من حديث  ِل َفالأَوَّ َلَفاِء �لأَوَّ �صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب �ْلَوَفاِء ِبَبْيَعِة �خْلُ  -4
لعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض ر�صي �هلل عنهما.

ينظر: �إنا بعثت لأتم مكارم �لأخالق )بحث(، جلمال حممد �لزكي �ض 49، قو�عد نبوية لعمر �ملقبل   -5
http://www.islamdoor.com/a/viewtopic. �إليه«  يوؤتَى  �أن  يُحّب  �لذي  �لنا�ض:  �إىل  »وْليَاأِْت 
t&4=php?f=262. �صرح جو�مع �لأخبار لبن �صعدي �ض 233، �لأخالق �لفا�صلة، قو�عد ومنطلقات 

لكت�صابها للرحيلي �ض61.
و�صحيح   ،14/1 ِلَنْف�ِصِه  يُِحبُّ  َما  لأَِخيِه  يُِحبَّ  �أَْن  �لإِميَاِن  ِمَن  باب  �لإميان،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -6
اِل �لإِميَاِن �أَْن يُِحبَّ لأَِخيِه �مْلُ�ْصِلِم َما يُِحبُّ ِلَنْف�ِصِه ِمَن  ِليِل َعَلى �أَنَّ ِمْن ِخ�صَ م�صلم، كتاب �لإميان، باب �لدَّ

67/1. من حديث �أن�ض. �خْلَرْيِ
�صرح ريا�ض �ل�صاحلني لبن عثيمني 235/6 )باب �لنهي عن �لإيذ�ء(، قو�عد نبوية للدكتور عمر �ملقبل   -7

)�صبق �لعزو �إليه(.
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�إن هذ� �ملبد�أ )ح�صن �خللق( يت�صمن بعمقه و�صموليته ما يُعرب عنه خرب�ء �جلودة 
�مل�صتفيد(  �أو  �لعميل  بتعبري�ت جزئية �صمن مبادئ �جلودة، كـ)�إر�صاء  �ملعا�صرة 
كما  �لتعبري�ت؛  من  ذلك  ونحو  و�مل�صتفيدين(  �ملوّردين  مع  �لأمثل  )�لعالقة  �أو 
يوؤكدون على ك�صب ر�صا �لعمالء �صو�ء كان د�خليني )وهم زمالء �لعمل د�خل 
نطاق �ملوؤ�ص�صة( �أو خارجيني )وهم من تربطنا بهم �صلٌة تتعلق بالعمل خارج نطاق 
�خللق(  ح�صن  )�لرّب  �لنبوي  �ملبد�أ  هذ�  ي�صملها  �لعالقات  تلك  وكل  �ملوؤ�ص�صة(؛ 
�لعمل  يف  �جلودة  حتقيق  يف  �ملبد�أ  هذ�  قيمة  يُظهر  ومما  �لر�ئع.  و�إيجازه  ببالغته 
وح�صن �لأد�ء �لوظيفي و�ملهني، �أنه �أ�صبح له �صدى يف �لع�صر �حلا�صر فيما ي�صمى 
بـ)�أخالق �ملهنة(، ومن �أجل ذلك ظهرت م�صطلحات عديدة يف هذ� �ل�صاأن مثل 
�لإد�رة(  و)�أخالقيات  و�لعمل(  �لوظيفة  و)�أخالقيات  و�آد�بها(  �ملهنة  )ميثاق 
ونحو ذلك، وهي ت�صمل جو�نب عديدة تتعلق بالعمل، مثل: �أخالق مز�ولة �ملهنة، 
و�أخالق �لتعامل مع �مل�صتفيدين من �ملهنة، �أخالق �لتعامل مع زمالء �لعمل د�خل 

بيئة �لعمل. 
وعلى كل يوؤكد �لباحثون �ملتخ�ص�صون يف �جلودة، �أن �لأخالق ومنظومة 
�لقيم يف كل من�صاأة، تعد ركيزة �أ�صا�صية يف حتقيق �جلودة �ل�صاملة وفعاليتها. وربا 
يكفي �لقول ب�صدد ما حل�صن �خللق من قيمة ومكانة يف جمال �لعمل، ما تن�ض عليه 
موؤ�ص�صات �لعمل ومنظماته يف موؤهالت �صغل �لوظيفة، �أن يكون �ملتقدم لها حائز� 

على �صهادة ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك)1(.
تطبيقات ل�سن �لتعامل من �ل�سنة �لنبوية: 

ى«)2(. ويف - 1 حديث: »َرِحَم �هللُ رجاًل �َصْمًحا �إِذ� باع، و�إذ� ��صرَتَى، و�إِذ� �ْقَت�صَ
�لغامدي،  �صعيد  �إعد�د  �لر�بع،  �مل�صتوى  �لإ�صالمية،  �لثقافة  كتاب  من  �ملو�صوع  كتابة هذ�  ��صتفيد يف   -1

بادحدح �ض 99-107 و136. 
ا فليطلبه يف  �صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب �ل�صهولة و�ل�صماحة يف �ل�صر�ء و�لبيع، ومن َطَلب حقًّ  -2

عفاف 730/2.
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ى«)1(. قال �بن حجر: »وفيه �حل�ض  ى، �صمًحا �إذ� َق�صَ رو�ية: »�صمًحا �إذ� �قَت�صَ
�مل�صاحة،  وترك  �لأخالق،  معايل  و��صتعمال  �ملعاملة،  يف  �ل�صماحة  على 

و�حل�ض على ترك �لت�صييق على �لنا�ض يف �ملطالبة، و�أخذ �لعفو منهم«)2(.
ومن �سور هذه �ل�سماحة:

َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه َقاَل: »َكاَن ِلَرُجٍل َعَلى �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم  -
»�أَْعُطوُه«  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  َفَقاَل  اُه،  يََتَقا�صَ َفَجاَءُه  �لإِِبِل)3(،  ِمَن  �ِصنٌّ 
ُه َفَلْم يَِجُدو� لَُه �إِلَّ �ِصنًّا َفْوَقَها، َفَقاَل: »�أَْعُطوُه« َفَقاَل: �أَْوَفْيَتِني َوفَّى  َفَطَلُبو� �ِصنَّ
اًء«)4(.  َق�صَ �أَْح�َصُنُكْم  ِخيَاَرُكْم  »�إِنَّ  �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم:  َقاَل  ِبَك.   ُ �هللَّ
هذه �لو�قعة تدل على �أدب �مل�صتدين مع �لد�ئن)5( و�لتعامل معه با يُر�صيه 
وي�صّره )�أي ما ي�صمى بك�صب ر�صا �لعميل(. كما �أنها تدل على ح�صن تعامل 
�لد�ئن �أي�صا مع �مل�صتدين، وذلك �أن �لد�ئن يُ�صرع له �إذ� ��صتوفى َدْيَنه، �أن 

يدعو بهذ� �لدعاء للم�صتدين فيقول له: �أوفيَتني �أوَفى �هلل بك)6(. 
يَُقوُل:  - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبيَّ  �َصِمْعُت  َقاَل  عنه  �هلل  ر�صي  ُحَذْيَفَة  َعْن 

ُف  َو�أَُخفِّ �مْلُو�ِصِر،  َعِن  ُز  َفاأَجَتَوَّ �لنَّا�َض  �أُبَاِيُع  ُكْنُت  لَُه)7(،َقاَل:  َفِقيَل  َرُجٌل  »َماَت 

�صحيح �بن حبان 11/ 267 )4903( من حديث جابر �أي�صا. و�إ�صناده �صحيح على �صرط �ل�صحيح كما   -1
قال حمققه.

فتح �لباري 4/ 307.   -2
�أي جمٌل له �ِصنٌّ معنّي. فتح �لباري 5: 59.   -3

�لق�صاء 843/2  باب ح�صن  �ل�صتقر��ض،  كتاب يف  �لبخاري،  للبخاري. �صحيح  و�للفظ  عليه  متفق   -4
ْح�َصُنُكْم  ُكْم �أَ � ِمْنُه َو َخرْيُ ى َخرْيً )2263(، و�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب َمِن ��ْصَت�ْصَلَف �َصْيًئا َفَق�صَ

اًء 1225/3.  َق�صَ
وبه بّوب �صاحب »كنز �لعمال« 10/6 )15558( على �حلديث.   -5

ينظر: حتفة �لذ�كرين بعدة �حل�صن �حل�صني �ض291. وكلمة »�أوَفى �هللُ بك« هي مثل »�أوَفاك �هللُ« كما   -6
يف رو�ية عند �لبخاري 2/ 843 )2262( »�أوَفْيَتِني، �أوَفاك �هللُ«. فالباء يف »بك« للتاأكيد كما يف عمدة 

�لقاري 134/12. 
7-  �أي: ما كنت ت�صنع ؟ كما يف فتح �لباري 58/5. ويف رو�ية عند �لبخاري )1971( تََلقَّت �ملالئكة روح 

رجل ممن كان قبلكم، قالو� �أََعِمْلَت من �خلري �صيئا؟
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َعِن �مْلُْع�ِصِر، َفُغِفَر لَُه«)1(. �لتجوز معناه: �مل�صاحمُة يف �لقت�صاء و�ل�صتيفاء، 
وقبوُل ما فيه نق�ض ي�صري)2(. هذ� نوذج مثايل يف تعامل هذ� �لرجل ب�صماحة 
�أو  مو�صر  من  ��صتوفى  �صو�ء  �ل�صتيفاء،  ويف  �لقت�صاء  يف  وكرم  و�أَْريَحّية 
يتعلق  كان  ما  �أن  وذلك  �ل�صنفني،  مع  حقوقه  عن  يتجاوز  فكان  مع�صر)3(، 
�أو  با�صتيفاء �حلق فيُ�صِقط بع�صه،  بحلول �لأجل فاإنه كان يوؤّخره، وما يتعلق 

يُ�صامح يف �لنقود �ملزّيفة)4(.
له على رجل قر�ٌض،  - �أنه كان  �ليَ�َصر ر�صي �هلل عنه،  �أبي  �ل�صحابي  وحديث 

�أن  ��صتحياًء من  منه  �لغرمي  �ختباأ  �لغرمي ل�صتيفاء حقه،  بيت  �إىل  فلما ذهب 
ُمْع�ِصًر�.   ِ َو�هللَّ »ُكْنُت  قال:  ��صتخفائه،  �صبب  عن  �ليَ�َصر  �أبو  �صاأله  فلّما  يلقاه، 
ِ. َقاَل: َفاأَتَى  ِ، َقاَل: �هللَّ ِ. ُقْلُت: �آهللَّ ِ، َقاَل: �هللَّ ِ. ُقْلُت: �آهللَّ ِ، َقاَل: �هللَّ َقاَل: ُقْلُت �آهللَّ
 ، ِني، َو�إِلَّ �أَْنَت يِف ِحلٍّ اًء َفاْق�صِ ِحيَفِتِه َفَمَحاَها ِبيَِدِه. َفَقاَل: �إِْن َوَجْدَت َق�صَ ِب�صَ
 ، َهاتنَْيِ �أُُذيَنَّ  َو�َصْمُع  َعْيَنْيِه،  َعَلى  َبَعْيِه  �صْ �إِ َع  َوَو�صَ  ، َهاتنَْيِ َعْيَنيَّ  ُر  بَ�صَ َفاأَ�ْصَهُد 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  َقْلِبِه،  َمَناِط  ىَل  �إِ َو�أَ�َصاَر  َهَذ�  َقْلِبي  َوَوَعاُه 
ُ يِف ِظلِِّه«)5(. هذ� نوذج  ُه �هللَّ َظلَّ َع َعْنُه �أَ َوُهَو يَُقوُل: »َمْن �أَْنَظَر ُمْع�ِصًر� �أَْو َو�صَ
مميز يف �ل�صماحة، وهو �أن يكون �لإن�صان رفيعا يف �لتعامل مع �إخو�نه، فال 
يَ�صغله �لتفكري با له من حقوٍق جُتاههم، عن �لتفكري با ينبغي �أن يكون عليه 

من �صماحة وتقدير لظروفهم ورفع �حلرج عنهم.
�صحيح �لبخاري،  كتاب �ل�صتقر��ض، باب ح�صن �لتقا�صي 843/2.  -1

�إجناح �حلاجة �صرح �صنن �بن ماجه �ض174. ومما يو�صح معنى �لتجوز، �حلديث �مل�صهور: »�إين  ينظر:   -2
لأقوم يف �ل�صالة �أريد �أن �أطّول فيها، فاأ�صمع بكاء �ل�صبي، فاأجتّوز يف �صالتي كر�هية �أن �أ�ُصّق على �أمه. 

�صحيح �لبخاري 250/1من حديث �أبي قتادة. 
ينظر: �إجناح �حلاجة �صرح �صنن �بن ماجه �ض174.  -3

ينظر: �ملفهم 436/4 وقد وردت هذه �ل�صور ل�صماحة هذ� �لرجل يف �لرو�يات �لأخرى لهذ� �حلديث   -4
مثل )فكنت �أُنِظر �ملع�صر، و�أجتّوز يف �ل�صّكة �أو يف �لنقد(، ويف لفظ )�أُنظر �ملو�صر و�أجتاوز عن �ملع�صر(، 
ر على �ملو�صر و�أُنظر �ملع�صر(، ويف لفظ )فاأقبل من �ملو�صر و�أجتاوز عن �ملع�صر(، ويف  ويف لفظ )كنت �أُي�صِّ

لفظ )كنت �أقبُل �ملي�صور و�أجتاوز عن �ملع�صور(. �صحيح �لبخاري )1971( و�صحيح م�صلم 1194/3.
ِة �أَِبى �ْليَ�َصِر 2301/4. ِويِل َوِق�صَّ �صحيح م�صلم، كتاب �لزهد و�لرقائق، باب َحِديِث َجاِبٍر �لطَّ  -5
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ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َع�ْصَر - 2 حديث �أن�ض ر�صي �هلل عنه: »َخَدْمُت َر�ُصوَل �هللَّ
َوَهالَّ  َكَذ�؟  َفَعْلَت  ِلَ  ِل�َصْيٍء  يِل  َقاَل  َوَل   ! َقطُّ �أُفًّا  يِل  َقاَل  َما   ِ َو�هللَّ �ِصِننَي، 
ُخُلقه  بيان كمال  �أن هذ� �حلديث و��صح جد� يف  َكَذ�؟«)1(. ل �صك  َفَعْلَت 
�صلى �هلل عليه و�صلم وُح�صن ع�صرته وِحلمه و�صفحه)2(، لكن �حلديث بهذ� 
�هلل  �لنبي �صلى  �أن  منه عموما  يُفهم  �لأل�صنة،  �مل�صهور على  �ملخت�صر  �لقدر 
و�إنا  توجيهه،  ول  هذ�  برتبية خادمه  يتعلق  �صيئا  ميار�ض  يكن  و�صلم ل  عليه 
نبه  بل  باإطالقه،  كذلك  �لأمر  ولي�ض  �صيئا.  يقول  ول  ويتحمل  يتغا�صى  كان 
�خلرب�ء على �أن �حلديث نوذج �إد�ري يحتوي على مبد�أ مثايل يف �لتوجيه 
و�لإر�صاد، ينبغي �أن يُحتذى يف �لتعامل مع �ملوظفني وكلِّ من يكون مروؤو�صا 
وتابعا )�أي �لتعامل مع �لعمالء �لد�خليني(، وهو ترك �للوم و�لعتاب على 
جمال  وهناك  �صيكون)3(،  ر  ُقدِّ ما  فاإن  بخري،  ياأتي  ل  �للوم  لأن  �لتق�صري، 
�أي�صا  لي�ض معنى هذ�  �لقادمة، ولكن  �ملرة  تق�صري يف  فيه  ما ح�صل  لتد�رك 
�للوم  يُ�صتبدل  و�إنا  و�ل�صتف�صار،  �مل�صاءلة  وعدم  �لغارب  على  �حلبل  ترك 
باأ�صلوب توجيهي �آخر يهدف �إىل حتقيق �ملق�صود وحمل �ل�صخ�ض على �أن 
يتنبه بنف�صه -مع �لحتفاظ بخاطره)4( من دون �إحر�ج ل�صخ�صه ول غ�ّض من 
كر�مته- �إىل تد�رك �خللل. وهذ� �لأ�صلوب �لآخر هو )�أ�صلوب �ل�صتي�صاح 
قال  فقد  نف�صه،  لهذ� �حلديث  �أخرى  و�ل�صتف�صار(، وهو مو�صح يف رو�ية 
�أن�ض: كان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و �صلم من �أح�صن �لنا�ض ُخُلقا، فاأر�َصَلني 
يوما حلاجة، فقلت: و�هلل ل �أذهُب -ويف نف�صي �أْن �أذَهَب ِلـمـا �أمرين به نبيُّ 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم-، فخرجُت، حتى �أمّر على �صبيان وهم يلعبون يف 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَْح�َصَن �لنَّا�ِض ُخُلًقا، 4: 1804.  �صحيح م�صلم، كتاب �لف�صائل، باب َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ  -1

�صرح �صحيح م�صلم للنووي 71/15.  -2
فما  �صنني،  لهذ� �حلديث: خدمت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ع�صر  �أن�ض يف رو�ية  كما ورد عن   -3
�أر�صلني يف حاجة قط، فلم يتهياأ يل �إل قال: »لو ُق�صي لكان، ولو ُقدر لكان«. �صعب �لإميان للبيهقي 

10/ 411 )7714( و�إ�صناده �صحيح كما يف م�صند �أحمد بتعليقات حمققه )13418(.
ينظر فتح �لباري 10/ 460.  -4
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بَقَفاي من ور�ئي،  َقَب�َض  قد  �هلل عليه و�صلم  �هلل �صلى  فاإذ� ر�صوُل  �ل�صوق، 
قال: فنظرُت �إليه وهو ي�صحك، فقال: »يا �أُني�ُض، �أََذَهْبَت حيث �أمرتُك« ؟ قال: 
قلُت: نعم �أنا �أذهُب يا ر�صول �هلل. قال �أن�ض: و�هلل لقد خدمُته ت�صَع �صنني، ما 
علمُته قال ل�صيء �صنعُته: ل فعلَت كذ� وكذ� ؟ �أو ل�صيء تركُته: هاّل فعلَت كذ� 
وكذ�)1(. فهذ� بيـان لأ�صـلوب �لتوجيـه �لذي �تـخذه �لر�صول �صلى �هلل عليه 
»�أََذَهْبَت  باإيجاز وبلطف:  �ل�صوؤ�ل  �أن�ض ر�صي �هلل عنه، وت�صـمن:  و�صلم مع 
و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �مل�صرقة  �بت�صامَته  �صوؤ�له  مع  وَجَمع  �أمرتُك«،  حيث 
ر ��صَمه تليًحا. وي�صتخل�ض من هذ� �أن �ل�صر�مة و�حلزم يف  وقبل ذلك، �صغَّ
�لت�صيب و�لتق�صري، ميكن  �لتوجيه لتد�رك �خللل، وعدم ترك ما يوؤدي �إىل 
تطبيقه عن طريق �ل�صتف�صار و�ل�صتي�صاح بدون ��صتخد�م �لتوبيخ و�لتقريع 

�أو �لتحقري)2(.
حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: - 3

�أن  ل�صك  �آَخَر«)3(.  منها  َي  َر�صِ ُخُلًقا  منها  َكِرَه  �إْن  موؤمنًة؛  موؤمٌن  يَْفَرْك  »ل 
هذ� �حلديث خا�ض باحلياة �لزوجية، وهو من �أكرب �لأ�صباب و�لدو�عي �إىل 
�أن  نهى  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  �إن  �لزوجني، حيث  �لع�صرة بني  ح�صن 
ما  يَلحظ  �أن  ينبغي  بل  فر�قها،  يحمله على  كليا  بغ�صا  �لرجل زوجته  يُبغ�ض 
فيها من �لأخالق �جلميلة و�لأمور �لتي تنا�صبه، و�أن يجعلها يف مقابلة ما كره 
�صحيح م�صلم، �ملو�صع �ل�صابق 1805/4. وقد جاءت �لقطعة �لأخرية يف هذ� �حلديث وهي قول �أن�ض   -1
�لباقي، مف�صولة عن  )و�هلل لقد خدمته ت�صع �صنني...( يف ن�صخة �صحيح م�صلم ط. حممد فوؤ�د عبد 
�ل�صياق �لذي قبله، ف�صار �حلديُث حديثني م�صتقلني، و�ل�صحيح �أن هذه �لقطعة هي جزء من �حلديث 
�ل�صرعية  �لأحكام  �لأخرية يف  �لقطعة  م�صتمال على هذه  تاما  �حلديث  �لتام، وهكذ� جاء  ب�صياقه  نف�صه 

لالإ�صبيلي3: 83 نقال عن �صحيح م�صلم، وهكذ� هو يف �صنن �أبي د�ود 246/4 )4773(.
http://www.almoslim.للفائدة يف �صرح �حلديث �نظر �ملو�قع �لآيتية: حديث مده�ض لفهد �ل�صيف  -2
http://www.hrdiscussion.102547، وحما�صرة يف �لإد�رة بقلم �صال عبد �جلليل/net/node
http://forsanhaq. و�ملنهج �لنبوي يف ت�صحيح �أخطاء �لغلمان لعامر �لهو�صان ،html.com/hr17241

348883=com/showthread.php?t
�صحيح م�صلم، كتاب �لنكاح، باب �لو�صية بالن�صاء 1091/2.  -3
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من �أخالقها، وبهذ� تدوم �ل�صحبة، وربا �أدى هذ� �إىل �أن ت�صعى �لزوجة �إىل 
تعديل ما يكرهه زوجها منها وتبديله. وهذ� �لأدب ل ينبغي �أن يقت�صر على 
�حلياة �لزوجية فقط، بل ينبغي ��صتعماله مع جميع �ملعا�صرين و�ملعاملني؛ لأن 
مما  �ملعا�صرين  من  يجيء  ما  على  �لنف�ض  فتوطنُي  متعذر،  �لنا�ض  يف  �لكمال 
ل عليه ُح�صَن �خُلُلق، وفعَل �ملعروف و�لإح�صاَن  يخالف رغبة �لإن�صان، يُ�َصهِّ

مع �لنا�ض)1(. 
�ملبد�أ �ل�ساد�س: »�لإح�سـاُن �أْن َتْخـ�َسى �هللَ كاأّنَك َتَر�ُه«)2)

�لرقابة: ُروح �جلودة

هذه �جلملة �لنبوية هي �صيغة �أخرى للحديث �مل�صهور »�لإح�صاُن �أْن تعبَد �هلل 
كاأنك تر�ه«)3(، لكن هذ� �للفظ »�أن تخ�صى �هلل كاأنك تر�ه« �أ�صرح يف تاأ�صيل )مبد�أ 
�لرقابة( �لذي هو مبد�أ �أ�صا�صي من مبادئ �جلودة، للو�صول �إىل �إتقان �لعمل، �إذ 
و�أثِرها يف  �لرقابة  معنى  ولتقريب  �لعمل.  �جلودة يف  معايري  تختّل  �لرقابة  بدون 
جودة �لعمل، ميكن �أن يقال من باب �لتمثيل: �إن �حلر�ض على �جلودة يف �لعمل، 
للعمل  �ملتلقِّي  باأهمية  �لإح�صا�ض  خالل  من  �أخرى  بعد  درجًة  �أحدنا  لدى  يزد�د 
ومرتبته، وي�صتمر هذ� �لرتقي �إىل �أن ت�صل �جلودة �إىل �أعلى درجاتها حني يكون 

ًما لأعلى من�صب �أو �صلطة يف �لعمل.  هذ� �لعمل مقدَّ

فاإذ� كان هذ� �لإح�صا�ض �ملتعلق باملر�تب �لب�صرية يوؤثر يف درجة جودة �لعمل، 
ينظر �صرح جو�مع �لأخبار لبن �صعدي �ض 135-134.  -1

اِلِه 40/1. من حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل  �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب �لإِ�ْصاَلُم َما ُهَو َوبَيَاُن ِخ�صَ  -2
عنه.

�لإميان،  �لبخاري، كتاب  للبخاري. �صحيح  �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه، و�للفظ  متفق عليه من حديث   -3
يَل �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َعِن �لإِميَاِن َو�لإِ�ْصاَلِم َو�لإِْح�َصاِن 27/1 )50(، وغريها من  �ِل ِجرْبِ باب �ُصوؤَ
اِلِه  1/ 39،  ورو�ه م�صلم بهذ�  �ملو��صع.  و�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب �لإِ�ْصاَلُم َما ُهَو َوبَيَاُن ِخ�صَ

�للفظ 1/ 36 من حديث عمر ر�صي �هلل عنه.
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ويوؤدي �إىل �لرتقاء باجلودة كلما علْت تلك �ملرتبة، فكيف لو �صعر �لعامل �أن ما 
م هلل �صبحانه وتعاىل ! فهنا �صياأتي )�لإح�صان يف �لعمل(  يقوم به من عمٍل، هو مقدَّ
يف �أعلى �صوره، لأنه نابع من مر�قبة عظمة �ملرتبة �لإلهية �ملذكورة يف هذه �لقاعدة 
�لناظرين  �أهوَن  يكوَن  �أن  �هلل  �تق  بقوله:  �ل�صلف  بع�ض  يو�صحه  ما  وهو  �لنبوية، 
�إليك)1(. و�إىل هذ� �ملعنى للمر�قبة و�أثرها يف جودة �لعمل، ير�صد �لغز�يل بقوله 
ب بها �إىل ح�صرة ملك �مللوك؛  يف تثيل لطيف: »فال�صالة عندك قربٌة وحتفٌة تتقرَّ
كو�صيفٍة يُهديها طالُب �لُقربة من �ل�صالطني، �إليهم؛ وهذه �لتحفة تُعَر�ض على �هلل 
�صورتها  حت�صني  يف  �خلرية  فاإليك  �لأكرب،  �لعر�ض  يوم  عليك  تَِرُد  ثم  وجل،  عز 
�أ�صاأَت فعليها«)2(. وما �أعطاه �لغز�يل هنا  وتقبيحها؛ فاإن �أح�صنَت فلنف�صك، و�إن 
ل  كما  �لأعمال  �صائر  يف  تطبيقه  ميكن  �ل�صالة،  يف  �ملر�قبة  لتحقيق  تو�صيف  من 
يخفى، وبذلك تتحقق �جلودة قدر �لإمكان يف كل عمل من �لأعمال، �صو�ء كانت 

�أعمال دينية �أم دنيوية. 
ثم �إن �ملر�قبة �لتي تتحقق بها �جلودة �ملطلوبة يف �لعمل، نوعان: 

��صـت�صعار  - وهي  و�صمريه،  �لإن�صان  د�خل  من  تنبع  د�خلية:  ذ�تية  مر�قبة 
�مل�صـلم رقابة �هلل تعاىل علـى نف�صه وما ي�صدر عنها من �لأقو�ل و�لأفعال)3(. 

لكونها  - باخلارجية؛  و�ُصميت  �لب�صرية،  �لرقابة  وتتمثل يف  ومر�قبة خارجية: 
تقع خارج نطاق �ل�صخ�ض)4(. 

ل لها هذ� �حلديث »�لإح�صان  و�ملرتبة �لأوىل )�ملر�قبة �لذ�تية(، هي �لتي يوؤ�صِّ
جامع �لعلوم و�حلكم لبن رجب �ض 36 )�صرح حديث �لإح�صان( و�ض 162 )�صرح حديث �أبي ذر �تق   -1

�هلل حيثما كنت(. 
�إحياء علوم �لدين 1/ 159.   -2

http:// �جلز�ئري  كرديد  بو  �لدين  لنور  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  �لعام يف  �ملال  على  �لرقابة  نظام  ينظر:   -3
www.islamselect.net/mat/86138، وينظر دورة يف �أخالقيات �لعمل ل�صلمان �لعودة.

ونظام   ،html.http://muntada.islamtoday.net/t22015 �لعودة  ل�صلمان  �لذ�تية  �لرقابة  ينظر   -4
�لرقابة على �ملال �لعام لنور �لدين �جلز�ئري، �لهام�ض �ل�صابق
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�أن تخ�صى �هلل كاأنك تر�ه«، وهي �لأ�صل يف حتقيق �جلودة �حلقيقية، �إذ �إنها تكون 
د�فعًة لاللتز�م بامل�صوؤولية جتاه )�ملر�قبة �خلارجية(، و�إل فبدونها ربا تكون )�لرقابة 
�خلارجية( وحدها قليلة �جلدوى – بل �أحيانًا عدميَة �جلدوى- يف حتقيق متطلب 
�جلودة. ثم �إن �لرقابة �خلارجية عن�صر مهم �أي�صا، ل يقلل من �صاأنها �أهمية �لرقابة 
ب�صوؤولية  ذ�تي  �إح�صا�ٌض  بالعمل  �لقائمني  لدى  يوجد  �أن  يندر  لأنه  �لذ�تية)1(، 
�لعمل و�أد�ئه بجودة، ولهذ� تُعّد �لرقابة �خلارجية �إحدى �لآليات �لرئي�صية للجهاز 
�لإد�ري �لتي ل يُ�صَتغنى عنها يف �لعمل، وقد جاءت بع�ض �لتطبيقات يف �ل�صنة 
�لنبوية لهذ� �لنوع من �لرقابة �أي�صا، وَحَر�ض �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عليها كما 

�صياأتي يف �لتمثيل للتطبيقات. 
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية للرقابة �لذ�تية: 

يًَطا َفَما َفْوَقُه َكاَن ُغُلوًل - 1 حديث: »َمِن ��ْصَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا خِمْ
تق�صيمه يف  قبل  �لعام  �ملال  �ل�صرقة من  �لغلول: هو  �ْلِقيَاَمِة«)2(.  يَْوَم  ِبِه  يَاأِْتي 
�أو  �ملن�صب  على  �عتماد�ً  �لعام  �ملال  �ل�صرقة من  �لآن:  به  �لغنائم)3(، ويُلحق 
كبري�  �أ�صال  �حلديث  يُعد  �لز�جر  �لأ�صلوب  وبهذ�  �ملعارف)4(.  �أو  �ملوقع 
�ل�صرقات و�لختال�صات  �لرقابة �لذ�تية- من  تنمية  يف �لرتهيب -عن طريق 
�أخطر هذه  �لعمل)5(. ومن  موؤ�ص�صات  منت�صر� يف  وبياًل  د�ًء  تُعد  �لتي  �ملالية 
�أنها د�خلة فيه-:  يُتنبه لدخولها يف هذ� �حلديث -مع  �لختال�صات �لتي ل 
)�لر�صوة(، كما يُفهم من تبويب �بن حبان رحمه �هلل يف �صحيحه على هذ� 

 20123=http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t ينظر مفهوم �لرقابة  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال 1465/3، من حديث َعدّي بن َعمرية �لكندي   -2

ر�صي �هلل عنه. 
ينظر: �صرح �صحيح م�صلم للنووي 216/12 و�لنهاية لبن �لأثري 80/3.  -3

غ�صل �لأمو�ل يف �لنظم �لو�صعية، روؤية �إ�صالمية، ملحمد بن �أحمد �ل�صالح �ض 44.   -4
نظام �لرقابة على �ملال �لعام لنور �لدين �جلز�ئري )�صبق �لعزو �إليه(.  -5
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�حلديث)1(.
ِ ِبَغرْيِ َحقٍّ َفَلُهُم �لنَّاُر يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)2(. - 2 وَن ِفى َماِل �هللَّ �صُ حديث »ِرَجاًل يََتَخوَّ

يف هذ� �حلديث �أي�صا توجيه رقابي بتخويف من يتقلد �صيئا من �أمور �مل�صلمني 
فينب�صط يف �أمو�لهم بغري �إذنهم، ويت�صرف فيها بجرد �لت�صهي وبالباطل، با 
�صيحل به من �لعقاب يوم �لقيامة)3(. ول �صك �أن مثل هذ� �لأ�صلوب �لز�جر 
�ليقظة  �ل�صمائر  �أ�صحاب  نف�ض  يف  �لذ�تية  �لرقابة  ��صت�صعار  عموماً  يبعث 

و�لقلوب �حلية. 
يف حديث �لثالثة �لذين دخلو� �لغار، ظهرت �ملر�قبة �لذ�تية يف حق �لرجل - 3

رْته �لبنُت بخ�صية �هلل  �لذي �أر�د �أن يقع بابنة عمه، وهو �أنه ملا قدر عليها، ذكَّ
ِه«، فان�صرف عنها؛ ولهذ�  امَتَ �إِلَّ ِبَحقِّ َ َوَل تَُف�ضَّ �خْلَ ومر�قبته، فقالت له: »�تَِّق �هللَّ
تو�صل �إىل �هلل تعاىل بهذه �ملر�قبة قائال: »َفاإِْن ُكْنَت تَْعَلُم �أَنِّى َفَعْلُت َذِلَك ِمْن 
ْج َعنَّا«)4(. و�حلديث و��صح يف �أثر �ملر�قبة �لذ�تية يف �لنكفاف  َخ�ْصيَِتَك َفَفرِّ
عن مثل هذه �جلرمية مع كون جميع �لو�صائل و�لفر�ض مهياأًة ومتاحًة ل�صاحبها 
بقية  �لذ�تية يف  �ملر�قبة  من  �لنموذج  هذ�  تطبيق  ميكن  �رتكابها. وهكذ�  يف 
�جلر�ئم بختلف �أنو�عها، مما يكون له �أثر كبري يف نقاء �ملجتمع وطهارته من 

�جلر�ئم، خ�صو�صا �جلر�ئم �خُلُلقية. 
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية للرقابة �خلارجية: 

ِة َطَعاٍم َفاأَْدَخَل - 1 رْبَ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َمرَّ َعَلى �صُ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
�صحيح �بن حبان، باب �لر�صوة، ذكر �لبيان باأن ��صم �لغلول قد يقع على �لر�صوة 468/11 )5078(.  -1

�صحيح �لبخاري، كتاب فر�ض �خلم�ض، باب قول �هلل تعاىل فاأن هلل خم�صه وللر�صول 1135/3 )2950(،   -2
من حديث خولة ر�صي �هلل عنها.

ينظر: �صحيح �بن حبان 10/ 370 )4512( وفتح �لباري 6: 219.   -3
�لغار 3/  �لأنبياء، حديث  �لبخاري، كتاب  �بن عمر ر�صي �هلل عنهما. �صحيح  متفق عليه من حديث   -4

1278)3278(. و�صحيح م�صلم، كتاب �لذكر و�لدعاء، باب ق�صة �أ�صحاب �لغار �لثالثة 2099/4. 
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ابَْتُه  �أَ�صَ َقاَل:  َعاِم!  �لطَّ اِحَب  �صَ يَا  َهَذ�  »َما  َفَقاَل:  بََلاًل  اِبُعُه  �أَ�صَ َفَنالَْت  ِفيَها  يََدُه 
َمْن  �لنَّا�ُض،  يََر�ُه  َكْي  َعاِم  �لطَّ َفْوَق  َجَعْلَتُه  »�أََفاَل  َقاَل:   ،ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َماُء  �ل�صَّ
َغ�ضَّ َفَلْي�َض ِمنِّي«)1(. هذ� �حلديث نوذج و��صح لتطبيق �لرقابة �خلارجية فيما 
يتعلق بجودة �ل�صلع وك�صف �لغ�ض �لتجاري فيها عن طريق �إجر�ء جولت 
�لتجاري  �لعمل  �صتحمي  �لرقابة  هذه  مثل  تطبيق  �أن  �صك  ول  تفتي�صية)2(. 
�لعاملية  �ملاركات  كتقليد  �ل�صوق،  يف  �لغ�ض  من  منت�صرة  �أخرى  �صور  من 
�أو �ملحلية ذ�ت �جلودة، و�لجتار يف �ل�صلع �لفا�صدة �أو �ملنتهية �ل�صالحية، 
بد�خله،  ما  على  تنطبق  ل  مو��صفات  �أو  �ل�صندوق  على  حمتويات  وكتابة 
وكذلك  و�لأجنبية  �ملحلية  �لنقود  وتزييف  عليها،  و�ل�صطو  �لكتب  وتزوير 
�أو  ب�صيكات  �ملحلية  �لبنوك  من  �ملبالغ  و�صحب  �مل�صرفية،  �ل�صيكات  تزوير 
حو�لت مزورة، �أو من خالل تزوير �لعتماد�ت �مل�صتندية �ملعززة بو�فقة 

�لبنوك)3(. 
ربة �ل�صابق- يف تطبيق - 2 ومن �ل�صو�هد �لتي يُ�صتاأن�ض بها -وتُ�صبه حديث �ل�صُّ

من  �صحبها  �أو  و�إتالِفها  �ملمنوعة،  �ل�صلع  يف  �لجّتار  ملنع  �خلارجية  �لرقابة 
�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  »�أََمَريِن  قال:  عنهما  �هلل  عمر ر�صى  �بن  �لأ�صو�ق: حديث 
َفاأُْرِهَفْت،  ِبَها  َفاأَْر�َصَل  ِبَها،  َفاأَتَْيُتُه  ْفَرُة،  �ل�صَّ َوِهَي  ِبُْديٍَة  �آِتيَُه  �أَْن  و�صلم  عليه  �هلل 
َحاِبِه �إِىَل �أَ�ْصَو�ِق �مْلَِديَنِة  ُثمَّ �أَْعَطاِنيَها َوَقاَل: �ْغُد َعَليَّ ِبَها، َفَفَعْلُت، َفَخَرَج ِباأَ�صْ
اِم، َفاأََخَذ �مْلُْديََة ِمنِّي َف�ُصقَّ َما َكاَن ِمْن ِتْلَك  َوِفيَها ِزَقاُق َخْمٍر َقْد ُجِلَبْت ِمَن �ل�صَّ
و� َمِعي،  ْن مَيْ�صُ َحابَُه �لَِّذيَن َكانُو� َمَعُه �أَ َرِتِه، ثُمَّ �أَْعَطاِنيَها َو�أََمَر �أَ�صْ َقاِق ِبَح�صْ �لزِّ

َنا َفَلْي�َض ِمنَّا 99/1، من  �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب َقْوِل �لنَّبيِّ �صلى �هلل تعاىل عليه و�صلم َمْن َغ�صَّ  -1
حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه.

ينظر كتاب: فلي�ض مّنا، ملتعب بن �صريان �لع�صيمي �ض 3.   -2
ينظر: غ�صيل �لأمو�ل وبيان حكمه يف �لفقه �لإ�صالمي و�لنظم �ملعا�صرة لعبد �هلل حممد عبد �هلل، بحث   -3

مقدم للموؤتر �لعاملي �لثالث لالقت�صاد �لإ�صالمي، بجامعة �أم �لقرى. 
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َها َفاَل �أَِجُد ِفيَها ِزقَّ َخْمٍر �إِلَّ �َصَقْقُتُه،  َو�أَْن يَُعاِونُويِن َو�أََمَريِن �أَْن �آِتَي �لأَ�ْصَو�َق ُكلَّ
ا �إِلَّ �َصَقْقُتُه«)1(.  َفَفَعْلُت َفَلْم �أَْتُرْك يِف �أَ�ْصَو�ِقَها ِزقًّ

َدَقاِت بَِني - 3 حديث: �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ��صتعمل �بن �لأُْتِبّية)2( َعَلى �صَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َوَحا�َصَبُه، َقاَل: َهَذ� �لَِّذي  ا َجاَء �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ �ُصَلْيٍم، َفَلمَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َفَهالَّ  لَُكْم، َوَهِذِه َهِديٌَّة �أُْهِديَْت يِل. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
اِدًقا«)3(. يف  َك َحتَّى تَاأِْتيََك َهِديَُّتَك �إِْن ُكْنَت �صَ َجَل�ْصَت يِف بَْيِت �أَِبيَك َوبَْيِت �أُمِّ
هذ� �حلديث تطبيق للرقابة �خلارجية عن طريق حما�صبة �ملوظفني و��صتجو�بهم 
فيما يُكلفون به من �لأعمال، وخ�صو�صا فيما يتعلق بالأمور �ملالية، وبه بّوب 
�أن  كما  ُعماله(.  �لإمام  حما�صبة  )باب  بقوله  �حلديث  على  �لبخاري  �لإمام 
�لُعمال)4( وتك�صف عن �حتيالتهم يف �حل�صول  �أمانة  تُ�صحح  هذه �ملحا�صبة 
على �أمو�ل بطرق خفية - �أثناء عملهم - وباأ�صماء تُطلق على غري م�صمياتها. 
ولهذ� بّوب �لبخاري �أي�صا على هذ� �حلديث بـ)باب �حتيال �لعامل ليُهَدى 

له(. 

ف �إ�صناَده حمققه ل�صعف �أبي بكر بن �أبي مرمي-�أحد رو�ته- ب�صبب �ختالطه؛  م�صند �أحمد )6165( و�صعَّ  -1
لكن يتقوى �حلديث برو�ية �أخرى و�ردة يف �مل�صند �أي�صا )5390(، وعليه فاحلديث بجموع �لطريقني 
ح�صٌن كما حكم به حمقق �مل�صند. وهذ� �ملثال م�صتفاد من بحث غ�صل �لأمو�ل يف �لنظم �لو�صعية، روؤية 

�إ�صالمية ملحمد بن �أحمد �ل�صالح �ض 43. 
ْتبّية« بالالم. ينظر فتح �لباري 13/  هكذ� يف بع�ض �لرو�يات »�لأُتبّية« بالهمزة، ويف رو�يات �أخرى »�للُّ  -2

165، وعمدة �لقاري 155/13. 
ُعماله 2632/6  �لإمام  باب حما�صبة  �لأحكام،  كتاب  �لبخاري  للبخاري. �صحيح  و�للفظ  عليه  متفق   -3
حميد  �أبي  حديث  من   ،1463/3 �لعمال  هد�يا  حترمي  باب  �لإمارة،  كتاب  م�صلم،  �صحيح   ،)6772(

�ل�صاعدي ر�صي �هلل عنه. 
ينظر: عمدة �لقاري 105/9.  -4
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(1(» ِ َو�إِْن َقلَّ �ملبد�أ �ل�سابع: »�أََحبُّ �لأَْعَماِل �أَْدَوُمَها �إِىَل �هللَّ
�لتح�سني �مل�ستمر: �سرُّ بقاء �جلودة و�لرتقاء بها

�لدو�م و�ل�صتمر�ر: يف حد ذ�ته )جودٌة( له قيمته �لعالية يف نظر �ل�صرع، لأن 
�ملد�ومة توؤدي �إىل �لتنمية و�لزيادة، فالد�ئم -بتتابع وقوعه- ينمو ويكرُث، ويُثمر 
بَّ ذلك  ويوؤّثر، كقطر�ت �ملاء �لتي تقع على �حلجر على تو�ٍل، فتوؤّثر فيه؛ و لو �صُ
�لقدر من �ملاء دفعًة و�حدة، ل يوؤّثر)2(، وكما قال �ل�صاعر: و�إنا �ل�صيُل �جتماُع 
َقْط)3(. �أما غري �لد�ئم، فاإنه -و�إن كان كثري�- �صيتوقف عند حد معني، بل �إنه  �لنُّ
بعد ذلك يبد�أ يف �لتناق�ض -ب�صبب توقفه- �إىل �أن ينقطع. ولهذ� كانت �ملد�ومة 
من مقومات �جلودة يف �لعمل، لأنها من �أهم �لأ�صباب �ملوؤدية �إىل �لرتقاء بالعمل، 
�إثر ��صتمر�ره يف �أد�ء عمله،  من خالل �خلرب�ت �لرت�كمية �لتي يكت�صبها �لإن�صان 

�إىل �أن ي�صل به �إىل حد �لإتقان)4(. 
يقول �لغز�يل: »و�آحاد �لأعمال يقلُّ �آثارها، بل ل يُـَح�ضُّ باآثارها، و�إنا يرتتب 
�لأثر على �ملجموع، فاإذ� ل يُعِقب �لعمُل �لو�حُد �أثًر� حم�صو�ًصا، ول يُرَدْف بثاٍن 
وثالٍث على �لقرب، �نحى �لأثر �لأول؛ وكان كالفقيه يريد �أن يكون فقيَه �لنف�ض، 
فاإنه ل ي�صري فقيَه �لنف�ض �إل بتكر�ٍر كثري؛ فلو بالََغ ليلًة يف �لتكر�ر، وتََرك �صهر� �أو 
ع ذلك �لقدر على �لليايل  �أ�صبوعا، ثم عاد وبالََغ ليلًة، ل يوؤّثر هذ� فيه؛ ولو َوزَّ
�أبان عنها  �لتي  �ملعنوية يف )�ملد�ومة( هي  فيه«)5(. وهذه �جلودة  َلأَثَّر  �ملتو��صلة 

باب  �لرقاق،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح  مل�صلم.  و�للفظ  عنها،  �هلل  ر�صي  عائ�صة  حديث  من  عليه  متفق   -1
�مل�صافرين،  �لعمل 5/ 2373 )6099 و6100(، و�صحيح م�صلم، كتاب �صالة  �لق�صد و�ملد�ومة على 

باب ف�صيلة �لعمل �لد�ئم 541/1. 
�إحياء علوم �لدين 32/4.  -2

عنه  �أورده   698 �ملتوفى  �حللبي  �لنحا�ض  لبن  �ملذكور  و�لبيت   ،71/6 للنووي  م�صلم  �صرح  ينظر:   -3
�ل�صيوطي يف بغية �لوعاة 1/ 14.

ينظر: �لأبعاد �لرتبوية ملفهوم �ل�صتقامة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية ل�صهري كولك.   -4
�إحياء علوم �لدين 351/1.   -5
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هذ� �حلديث، �أنها �صفة حمبوبٌة عند �هلل،، ولهذ� كان عمُله �صلى �هلل عليه و�صلم 
ِدميًة)1(، �أي يدوم عليه ول يقطعه)2(.

على  �ملد�ومة  �أن  �جلودة،  حتقيق  يف  و�أثرها  �ملد�ومة  قيمة  على  يدل  مما  �إن 
بذل �جلهد و�إتقان �لعمل، حتتاج �إىل طول جماهدة للنف�ض، ولهذ� جاء �لقرت�ن 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   چ  بني �ملجاهدة و�لإح�صان يف قوله تعاىل: 
�لأعمال  يف  �ملطلوبة  �جلودة  على  فاملد�ومة  69[؛  لعنكبوت:   �[ ہچ  ہ  
�لنبي  ��صتعاذ  ولهذ�  و�صرب،  جماهدة  �إىل  حتتاج  دوماً،  ورعايُتها  و�لتكاليف، 
ِبَك  �أَُعوُذ  �إِنِّى  ُهمَّ  �صلى �هلل عليه و�صلم من تر�خي �لهمة و�لك�صل يف دعائه: »�للَّ
ِمَن �ْلَعْجِز َو�ْلَك�َصِل«)3(، ففيه �إ�صارة لطيفة �إىل �أن من �لعو�مل �مل�صاعدة على �إتقان 
�لعمل وحتقيق �جلودة فيه، �ملد�ومَة على �جلّد، و��صتنها�َض �لهمة �لعالية ب�صورة 

م�صتمرة، وعدَم تاأخري �لأعمال)4(.  

و�إذ� كانت )�ملد�ومة( من حيث �لأ�صل، �صفًة تُ�صفي جودًة على �أي عمل، 
�إليه  ما و�صل  و�ملحافظة على  �لعمل(  )�ملد�ومة على حت�صني  فيدخل يف عمومها 
من جودة و�إتقان، ولي�ض هذ� فح�صب، بل مو��صلة �لعمل با�صتمر�ر لإ�صفاء مزيد 
من �لتح�صني و�لتطوير على �لعمل، و�لرتقاء به نحو �لأف�صل فالأف�صل. وهذ� ما 
يعرب عنه خرب�ُء �جلودة �ملعا�صرون ببد�أ )�لتح�صني �مل�صتمر( وهو ما يُعرف بوجه 
Kaizen �لذي هو عبارة عن )ثقافة  �ليابانيني ب�صطلح )�لكايزن(،  �أخ�ض لدى 

متفق عليه من حديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها. �صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب �لق�صد و�ملد�ومة   -1
�لد�ئم  �لعمل  ف�صيلة  باب  �مل�صافرين،  �صالة  كتاب  م�صلم،  و�صحيح   )6101(  2372/5 �لعمل  على 

 .540/1
�صرح �لنووي 6/ 72.   -2

متفق عليه من حديث �أن�ض ر�صي �هلل عنه. �صحيح �لبخاري، كتاب �لدعو�ت، باب �لتعوذ من فتنة �ملحيا   -3
و�لك�صل  �لعجز  من  �لتعوذ  باب  و�لدعاء،  �لذكر  كتاب  م�صلم،  �صحيح   ،)6006(2341/5 و�ملمات 

وغريه 2079/4. 
جودة �لتعليم يف �لت�صور �لإ�صالمي، مفاهيم وتطبيقات ملحمود خليل �أبو دف، ختام �لو�صيفي �ض 42.   -4
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�لإتقان �مل�صتمرة(، وهو من مفاهيم �إد�رة �جلودة، وله �أهميٌة كبرية عند �ملهتمني؛ 
نظًر� جلاذبيَّته و�صهولة تطبيقه يف كل نو�حي �حلياة. و)كايزن( هذه، منهجيٌة يابانية 
�لقطاع  تقت�صر على  �ملنهجية ل  لكن هذه  �لعمل،  وبيئة  �لأد�ء  تطوير  �إىل  تهدف 
ا، و�لتي  �ل�صناعي فقط، بل تُعد �إحدى ��صرت�تيجيات �جلودة �ل�صخ�صية للفرد �أي�صً
تت�صمن قدًر� عالًيا من تقدير �لذ�ت، و�ل�صتقامة، و�لإخال�ض يف �لقول و�لعمل، 
لزيادة  حياته  جو�نب  جميع  يف  م�صتمرة  بتح�صينات  و�لقيام  �لذ�تي،  و�ل�صبط 
�لقدر�ت �لذ�تية و�ملهار�ت �لفردية، و�إ�صافة ت�صهيالت تنظيمية حلياته �ل�صخ�صية، 
�لتي  هذه  )�لكايزن(  منهجية  فاإن  وباجلملة  و�ملجتمعية)1(.  و�ملهنية،  و�ملنزلية، 
�إ�صالمي  �إرث  هي  و�لإد�ري،  �لتقني  �لتطوير  جمال  يف  عادية  غري  نقلًة  �أَْحَدثَْت 
�أ�صيل �أوجزه هذ� �حلديث ب�صياغته �لب�صيطة �لو��صعة �ملعنى »�أحب �لأعمال �إىل 

�هلل: �أدوُمها و�إن قل«)2(.
تطبيقات من �ل�سنة �لنبوية لإ�سفاء �لتح�سني �مل�ستمر:

حديث جمع �لقر�آن يف عهد �أبي بكر ر�صي �هلل عنه، ثم يف عهد عثمان ر�صي - 1
يعد  �هلل عنهما،  �خلليفتان ر�صي  به  قام  �لذي  �جلليل  �لعمل  �هلل عنه)3(. هذ� 
و�إدخال  للعمل،  �مل�صتمر  �لتطوير  يف  )�لكايزن(  لأ�صحاب  ر�ئد�  نوذجا 
�إبد�عات جديدة عليه يف كل مرة. و�أ�صل �لفكرة )وهي �لعناية بكتابة �لقر�آن 
http://www.alukah.net/Web/صناعة �لتغيري و�أنوذج ��صرت�تيجية �لكايزن بقلم حنايف جو�د�)(  -1

 hanafijawad/0/44207/#ixzz2NGiAEJlU
�لإتقان  وثقافة   ،http://www.myqalqilia.com/Kaizen.htm �مل�صتمرة  �لتدريجية  �لتح�صينات  وكايزن 
وتطبيقات   ،1430/7/7 بتاريخ   2935 �لعدد  �ل�صعودية  عكاظ  �صحيفة  �لغامدي،  عطية  �صعد  بقلم 
http://trboyhmde.com/showthread. �جلربوع  �صالح  ملياء  بقلم  �ملبكرة  �لطفولة  يف  �لكايزن 

 .php?t=6981
 ./http://aljsad.com/forum37/thread151365لكايزن �إرث �إ�صالمي �أ�صيل�  -2

كال �حلديثني يف �صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب جمع �لقر�آن 1907/4)4702-4701(   -3
�أي�صا  �لبخاري  و�أخرج  عنه،  �هلل  ر�صي  عثمان  حديث  ومن  عنه،  �هلل  ر�صي  ثابت  بن  زيد  حديث  من 
و�لعرب  قري�ض  بل�صان  �لقر�آن  نزل  باب  �لقر�آن،  ف�صائل  كتاب  عنه يف  �هلل  عثمان ر�صي  حديث جمع 

.)4699(1906/4
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�لكرمي( �نطلقْت من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، ومن �صو�هد ذلك: 
�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان نََهى عن كتابة �أي �صيء �صوى �لقر�آن فقال:  -

»َل تَْكُتُبو� َعنِّى َوَمْن َكَتَب َعنِّى َغرْيَ �ْلُقْر�آِن َفْليَْمُحُه«)1(. 
كان �صلى �هلل عليه و�صلم ياأمر بالكتابة فور نزول �لآيات فعن �لرب�ء ر�صي �هلل  -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀچ  چ  نزلْت  ملا  عنه: 
ْوِح  ]�لن�صاء: 95[ قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »�ْدُع يِل َزْيًد� َوْليَِجْئ ِباللَّ
َو�ِة« ثم قال: �كتب: چ ٱ  ٻ  ٻ  چ)2(.  َو�ِة َو�ْلَكِتِف �أَِو �ْلَكِتِف َو�لدَّ َو�لدَّ

مر�جعة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم للمكتوب و�لتاأكد منه. فقد ُروي �أن زيد�  -
كان يكتب ما مُيلي عليه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم من �لقر�آن، قال: فاإذ� فرغُت 

قال: »�قر�أ« فاأقروؤُه، فاإن كان فيه �صقٌط �أَقاَمُه، ثم �أخُرُج به �إىل �لنا�ض)3(. 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  عهد  يف  �لكرمي  �لقر�آن  بكتابة  �لعناية  من  �صور  فهذه 
و�صلم، وبها يظهر �أن �لقر�آن �لكرمي كان ُكتب بعناية تامة يف عهد �لنبي �صلى �هلل 
عليه و�صلم كامال، ولكنه ل يكن ُمرتًَّبا ول حم�صوًر� يف جملد و�حد، لعدم جتان�ض 

�لأ�صياء �ملكتوبة فيها. 
يف  �لقر�آن  جمع  جتديد�ته:  �أبرز  من  وكان  �ل�سديقي،  �جلمع  جاء  ثم 
م�صحف و�حد م�صل�صَل �لآيات و�ل�صور. �أما �جلمع �لعثماين، فكان عبارة عن 
باإدخال  فيه  �لعمل  �متاز  �ل�سديقية، لكن  ن�سخ م�ساحف متعددة عن �ل�سحف 
�صحيح م�صلم، كتاب �لزهد و�لرقائق، باب �لتثبت يف �حلديث وحكم كتابة �لعلم 4/ 2298 من حديث   -1

�أبي �صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه.
متفق عليه، و�للفظ للبخاري. �صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب كاتب �لنبي �صلى �هلل عليه   -2
و�صلم 1909/4)4704( و�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب �صقوط فر�ض �جلهاد عن �ملعذورين 3/ 

.1508
باب  �لعلم،  كتاب  �لزو�ئد:  �لهيثمي يف جممع  و�أورده  للطرب�ين 2/ 257 )1913(  �لأو�صط  �ملعجم   -3
عر�ض �لكتاب بعد �إمالئه 1/ 152وقال: »ورجاله موثقون �إل �أن فيه: »وجدت يف كتاب خايل«، فهو 

وجادة«. �نتهى.
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على  و�ل�صور  �لآيات  ترتيب  ومنها:  �ل�صديقي،  �جلمع  على  �إ�صافية  حت�صينات 
�ل�صورة �ملوجودة �لآن. وكتابة كلمات �لقر�آن ب�صفة ميكن معها قر�ءة �لقر�ء�ت 
�ملختلفة للكلمة �لو�حدة بدون تكر�ر كتابتها - قدر �لإمكان-. وتت �لكتابة بلجنة 
ر�صمية،  ب�صفة  �مل�صاحف  هذه  وُوزعت  عنه.  �هلل  ر�صي  عثمان  باإ�صر�ف  منتخبة 
لتكون �لقر�ءة با يو�فق ر�صمها وكتابتها. ومت �خلال�ض من �مل�صاحف �لتي ل تكن 

لها �صفة ر�صمية وجماعية)1(. 

له �صلى �هلل - 2 بال�صفاعة، فقال  �لنا�ض  �أ�صعد  �أبي هريرة يف �صوؤ�له عن  حديث 
�أََحٌد  �حْلَِديِث  َهَذ�  َعْن  يَ�ْصاأَلَِني  َل  ْن  �أَ ُهَرْيَرَة  �أَبَا  يَا  َظَنْنُت  »لََقْد  و�صلم:  عليه 
يَْوَم  ِب�َصَفاَعِتي  �لنَّا�ِض  �أَ�ْصَعُد  �حْلَِديِث  َعَلى  َك  ِحْر�صِ ِمْن  َر�أَْيُت  مِلَا  ِمْنَك  ُل  �أَوَّ
�أَْو نَْف�ِصِه«)2(. هذ� �حلديث يدل  ا ِمْن َقْلِبِه  ُ َخاِل�صً �إِلََه �إِلَّ �هللَّ �ْلِقيَاَمِة َمْن َقاَل َل 
�لتح�صني  �ملهني(، وهو عن�صر من عنا�صر  بـ)�لنمو  على �لهتمام با ي�صمى 
م�صتمر�ً يف  يتطلب نو�ً  بطبيعته  �ملهني  »�لعمل  �أن  �لعمل، ذلك  �مل�صتمر يف 
متابعَة كل  �لعامل  يقت�صي من  �لعلمي و�لتكنولوجي...، وهذ�  �لتطور  ظل 
من  هذ�  وي�صتفاد  و�لإبد�ع«)3(.  �لإتقان  �إىل  و�صوًل  عمله  نطاق  يف  جديد 
حديث �أبي هريرة �ملذكور، حيث �إنه من خالل هذ� �ل�صوؤ�ل -�لذي ل يُبادر 
�إليه �أحٌد قبله- �أبان عما كان لديه من حا�صة �لنمو �لعلمي يف جمال �حلديث 
ره �صلى �هلل عليه و�صلم له و�أثنى عليه به، �أنه كان يَتوقع  �ل�صريف، وهو ما قدَّ
من خالل ما كان يرى من �صغفه ونهمه يف حت�صيل �لأحاديث و�لإكباب عليها 

��صتفيد يف كتابة جمع �لقر�آن �لكرمي بر�حله �لثالث، من: بحث جمع �لقر�آن �لكرمي حفظا وكتابة، لعلي   -1
�بن �صليمان �لعبيد �ض 493 و529 و 488-490 و 508 و 528 و 519 وبحث جمع �لقر�آن �لكرمي يف 
عهد �خللفاء �لر��صدين لعبد �لقيوم �ل�صندي �ض 397 و399. ل يقف �لأمر يف خدمة �لقر�آن �لكرمي عند 
هذ� �حلد، بل ��صتمرت �لتح�صينات وتتابعت عليه منذ عهد عثمان ر�صي �هلل عنه �إىل يومنا، و�صت�صتمر 

م�صتقبال �أي�صا باإذن �هلل.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب �حلر�ض على �حلديث 49/1)99(.   -2

جودة �لتعليم يف �لت�صور �لإ�صالمي ملحمود �أبو دف، ختام �لو�صيفي �ض 37.   -3
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�حلديث  هذ�  ب�صماع  يحظى  من  �أوَل  �صيكون  �أنه  با�صتمر�ر،  منها  و�لزدياد 
منه �صلى �هلل عليه و�صلم. وهذ� �حلر�ض على �لعلم هو �لذي يكون �صببا يف 
تفوق �ملرء يف تخ�ص�صه وبلوغه درجة �لريادة و�لمتياز فيه، »فاإن �حلري�ض 
يبلغ بحر�صه �إىل �لبحث عن �لغو�م�ض ودقيق �ملعاين؛ لأن �لظو�هر ي�صتوي 
�لنا�ُض يف �ل�صوؤ�ل عنها لعرت��صها �أفكاَرهم؛ وما لُطف من �ملعاين ل يَ�صاأل عنه 
�إل �لر��صُخ، فيكون ذلك �صببا للفائدة«)1(، ولهذ� كان هذ� �حلر�ض عند �أبي 
هريرة يف �لتخ�ص�ض �حلديثي، هو �لذي جعله يتفوق يف كرثة �لأحاديث 
دون بقية �ل�صحابة �لآخرين ر�صي �هلل عنهم، وقد بنّي هو ر�صي �هلل عنه عن 
�صّر ذلك و�صببه حني قال: »�إِنَّ �لنَّا�َض يَُقولُوَن �أَْكرَثَ �أَبُو ُهَرْيَرَة!« ثم بنّي �صبب 
ْفُق ِبالأَ�ْصَو�ِق، ِو�إِنَّ  ذلك بقوله: »�إِنَّ �إِْخَو�نََنا ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َكاَن يَ�ْصَغُلُهُم �ل�صَّ
ْمَو�ِلِهْم، َو�إِنَّ �أَبَا ُهَرْيَرَة َكاَن يَْلَزُم  اِر َكاَن يَ�ْصَغُلُهُم �ْلَعَمُل يِف �أَ �إِْخَو�نََنا ِمَن �لأَْن�صَ
ُروَن، َويَْحَفُظ  ُر َما َل يَْح�صُ َبِع بَْطِنِه، َويَْح�صُ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِب�صِ َر�ُصوَل �هللَّ

َما َل يَْحَفُظوَن«)2(. 

ِ ثُمَّ ��ْصَتِقْم«)3(. �ل�صتقامة تطبيق ذهبي ملفهوم �لتح�صني - 3 حديث: »ُقْل �آَمْنُت ِباهللَّ
�مل�صتمر)4(، فهي ثبات على �ملنهج �مل�صتقيم باملحافظة على �إيفاء �حلقوق ورعاية 
قال  ولهذ�  و�صاٌق  �صعٌب  و�ل�صتمر�ر  �لثبات  هذ�  �أن  �صك  ول  حدوده)5(، 

عمدة �لقاري 128/2.   -1
متفق عليه من حديث �أبي هريرة، و�للفظ للبخاري. �صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب حفظ �لعلم   -2
عنه  �هلل  ر�صي  هريرة  �أبي  ف�صائل  من  باب  �ل�صحابة،  ف�صائل  كتاب  م�صلم،  �صحيح   ،)118(55/1
1940/4 ويف رو�ية عند �لبخاري 827/2 )2223(، قال: يقولون: �إن �أبا هريرة يُكرث �حلديث...!، 

ثون مثَل �أحاديثه !.  ويقولون: ما للمهاجرين و�لأن�صار ل يُحدِّ
�أو�صاف �لإ�صالم 65/1 ولفظ »فا�صتقم« هكذ� يف �صحيح  �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب جامع   -3
م�صلم ط عبد �لباقي، لكن �حلديث م�صهور بلفظ »ثم ��صتقم« وهو �لذي �أورده �لنووي يف �صرحه مل�صلم 

2/ 8 وكذ� �حلميدي يف �جلمع بني �ل�صحيحني 3/ 536. 
ينظر �لتغيري من �لد�خل لأمين عبده �ض 42.   -4

ينظر: في�ض �لقدير 497/1، و�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن �ض418.  -5
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�صلى �هلل عليه و�صلم: »��صتقيمو� ولن حت�صو�«)1(، ومن هنا يقول �لإمام �بن 
تيمية رحمه �هلل: �أعظم �لكر�مة لزوم �ل�صتقامة)2(. و�ل�صتقامة من �أهم �أ�صباب 
ا هلل،  �لتفوق و�لتميز لكونها تدفع �لفرد �إىل �لتجويد و�لإتقان جترًد� و�إخال�صً
وتُك�صبه �جتاًها �إيجابًيا نحو �لطموح وتطوير �لذ�ت)3(، ولهذ� جاء يف رو�ية: 

»��صتقيمو� تُفلحو�«)4(.

م�صند �أحمد )22378( و)22414( و)22436( من حديث ثوبان ر�صي �هلل عنه. وهو �صحيح بجموع   -1
طرقه كما ي�صتفاد من كالم حمققه. 

مد�رج �ل�صالكني 105/2.  -2
�لأبعاد �لرتبوية ملفهوم �ل�صتقامة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية �ض 56.   -3

حمققه:  وقال  �آخر.  باإ�صناد  �للفظ  بهذ�   )22414( �أحمد  �لإمام  رو�ه  �ل�صابق،  ثوبان  حديث  نف�ض  هو   -4
حديث �صحيح. 
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اخلامتة

�َصَبقْت �ل�صنة �لنبوية مفاهيَم �جلودة �ملعا�صرة، باإ�صر�قات متميزة يف �جلودة، - 1
و�كت�صابا  �لإبد�عية  للملكات  توظيفاً  و�لتطبيقي،  �لتاأ�صيلي  �جلانبني:  ت�صمل 
ملهار�ت �لتطوير �لذ�تي و�ملوؤ�ص�صي لدى �مل�صلم و�صوًل به �إىل �أعلى درجات 

�لتميز �لب�صري. 
مع - 2 عاٍل  بكاٍن  �جلامعية  من  �لنبوية  �ل�صنة  يف  للجودة  �لتاأ�صيلية  �لن�صو�ض 

مبادئ  من  و�حد  مبد�أ  من  �أكرَث  حتتوي  فاإنها  ولهذ�  �لألفاظ،  وجيزة  كونها 
�جلودة �ملعا�صرة. 

باأمت �صورة بحيث يتحقق �لغر�ض �ملق�صود منه - 3 بال�صيء  �جلودة: هي �لإتيان 
باأعلى درجة ممكنة ب�صفة د�ئمة. 

ل يلزم يف حتقيق �جلودة: �أن يكون �ل�صيء �ملر�د جودتُه، جمياًل �أي�صا، ولهذ� - 4
حتقيق  هو  بغر�صه،  ويُويف  عمُله  يقت�صيه  ما  على  �جلميل  غري  �ل�صيء  فتنفيذ 

للجودة، كما يف تطبيق مبد�أ �لعقاب يف حمله. 
�إن حديث »�َصبَّك بني �أ�صابعه« �لذي َمثَّل به �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ملبد�أ - 5

�لتعاون. 
للرقابة - 6 يوؤ�ص�ض  بديع  تاأ�صيلي  ن�ض  تر�ه«،  كاأنك  �هلل  تخ�صى  �أن  »�لإح�صان 

بها خرب�ء  يلهج  �لتي  �خلارجية  �لرقابة  من  �لغر�ض  �ملوؤثرة يف حتقيق  �لذ�تية 
�جلودة �ملعا�صرة، وبدونها ل ت�صل �جلودة �إىل م�صتو�ها �ملطلوب مهما بلغت 

)�ملر�قبة �خلارجية( ذروتَها.
�إن منهجية )�لكايزن( �ليابانية: هي �إرث �إ�صالمي �أ�صيل، �أوجزْته �ل�صنة �لنبوية - 7

يف ن�ض تاأ�صيلي ب�صيط عميق وهو: »�أحب �لأعمال �إىل �هلل �أدوُمها و�إن قّل«. 
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�لن�صو�ض �لنبوية �لتاأ�صيلية �لتي ��صُتهل بها كل مبد�أ من مبادئ �جلودة، ميكن - 8
�إليه رّو�د �جلودة(، عن  تُعّد نو�ًة لن�صر ثقافة �جلودة )وهو هدف يدعو  �أن 

طريق حفظ هذه �لن�صو�ض وَجْعِلها �صعار�ت ملبادئ �جلودة. 
�إن مبادئ �جلودة كما �أنها �صبيل للو�صول �إىل �لتميز، يُقرتح �أن تُن�صاأ جائزة - 9

)ولو  �لكرمية  ندوتنا  وتتبناها  �لنبوية(  �ل�صنة  يف  باجلودة  لـ)�لتميز  عاملية 
ما  �ملعايري و�ملكانة  لها من  �أخرى(، ويو�صع  �أكادميية  بالتعاون مع موؤ�ص�صات 

يجعلها تُناِف�ض جو�ئَز �جلودة �لعاملية �ملعا�صرة. 
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امل�شادر واملراجع

�لكتب: 
)ر�صالة  - �لنبوية  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �ل�صتقامة  ملفهوم  �لرتبوية  �لأبعاد 

�لدكتور حممود خليل  �إ�صر�ف �لأ�صتاذ  ماج�صتري(، ل�صهري عبد �هلل كولك، 
�أبو دف، ق�صم �أ�صول �لرتبية باجلامعة �لإ�صالمية بغزة 2010/1431.

مكتبة  - دهي�ض،  بن  �مللك  عبد  حتقيق  �ملقد�صي،  لل�صياء  �ملختارة  �لأحاديث 
�لنه�صة �حلديثة، مكة �ملكرمة، �لطبعة �لأوىل 1410.

�إحياء علوم �لدين للغز�يل، د�ر �ملعرفة، بريوت. -
�هلل  - �صيف  بن  �هلل  لعبد  لكت�صابها  ومنطلقات  قو�عد  �لفا�صلة،  �لأخالق 

�لرحيلي، د�ر �ل�صفري، بدون تاريخ.
�إد�رة �جلودة �ل�صاملة لنورة �لعفيف، ملف باور بوينت.  -
�ل�صتذكار لبن عبد �لرب، حتقيق �صال عطا، حممد علي معو�ض، د�ر �لكتب  -

�لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل 1421.
لأحمد  - �لعاملة،  �لقوى  مهار�ت  لتنمية  �ل�صاملة  �جلودة  �إد�رة  ��صرت�تيجية 

�ل�صيد كردي، ن�صر 2011م. 
��صرت�تيجية نظام �جلودة يف �لتعليم ملح�صن بن نايف �لعتيبي، ينبع، �لطبعة  -

�لأوىل 1428. 
�لأو�صط يف �ل�صنن و�لإجماع و�لختالف لبن �ملنذر، حتقيق �أبو حماد �صغري  -

�أحمد، د�ر طيبة، �لريا�ض، �لطبعة �لأوىل 1405.
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مكارم  - لأتم  بعثت  �إنا  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  قول  حول  بحث 
�لأخالق، جلمال حممد �لزكي، ن�صر �ملجمع �لعلمي لبحوث �لقر�آن و�ل�صنة، 

موؤ�ص�صة د/�أحمد �صوقي �إبر�هيم �لعلمية، دون تاريخ.
د�ر  - معو�ض،  وعلي  �ملوجود  عبد  عادل  حتقيق  حيان،  لأبي  �ملحيط  �لبحر 

�لكتب �لعلمية، لبنان، �لطبعة �لأوىل 1422.
بغية �لوعاة يف طبقات �للغويني و�لنحاة لل�صيوطي، حتقيق حممد �أبو �لف�صل  -

�إبر�هيم، �ملكتبة �لع�صرية، لبنان بدون تاريخ. 
)بدون  - �لهد�ية  د�ر  �ملحققني،  من  جمموعة  حتقيق  للزبيدي،  �لعرو�ض  تاج 

تاريخ(. 
�لطبعة  - بريوت،  �لعربي،  �لتاريخ  موؤ�ص�صة  عا�صور،  لبن  و�لتنوير  �لتحرير 

�لأوىل 1420. 
تخريج �أحاديث �لإحياء للعر�قي، حتقيق �أ�صرف عبد �ملق�صود، مكتبة طربية،  -

�لريا�ض، �لطبعة �لأوىل 1415.
تف�صري �لطربي، حتقيق عبد �هلل بن عبد �ملح�صن �لرتكي، د�ر هجر، �لقاهرة.  -
�صوريا،  - �لر�صيد،  د�ر  عو�مة،  حممد  حتقيق  حجر،  لبن  �لتهذيب  تقريب 

�لطبعة �لأوىل 1406.
�لتقرير و�لتحبري لبن �أمري حاج، د�ر �لفكر، بريوت 1417. -
�لريا�ض،  - �ل�صافعي،  �لإمام  للمناوي، مكتبة  �ل�صغري،  ب�صرح �جلامع  �لتي�صري 

�لطبعة �لثالثة 1408.
�لثقافة �لإ�صالمية )�مل�صتوى �لر�بع للمقرر �جلامعي(، �إعد�د �صعيد �لغامدي،  -
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علي بادحدح، د�ر حافظ، جدة، �لطبعة �لأوىل 1431.
جامع �لعلوم و�حلكم لبن رجب، حتقيق �صعيب �لأرناوؤوط و�إبر�هيم باج�ض،  -

موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، �لطبعة �لثانية 1412. 
�حلديث  - �لع�صر  �إىل  �لنبوي  �لع�صر  من  �لتاريخية  مر�حله  يف  �لقر�آن  جمع 

يف  �ملاج�صتري  درجة  على  للح�صول  تكميلي  بحث  زيد،  �أبو  �صرعي  ملحمد 
�لتف�صري وعلوم �لقر�آن، كلية �ل�صريعة بجامعة �لكويت 1419.

جمع �لقر�آن �لكرمي حفظا وكتابة، علي بن �صليمان �لعبيد، �صمن بحوث ندوة  -
�ملنعقدة يف جممع  �لكرمي وعلومه،  بالقر�آن  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  عناية 

�مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف باملدينة �ملنورة 3-6 رجب 1421.
جمع �لقر�آن �لكرمي يف عهد �خللفاء �لر��صدين لعبد �لقيوم �ل�صندي، �صمن  -

بحوث ندوة عناية �ململكة بالقر�آن �لكرمي وعلومه.
�جلو�ب �لكايف ملن �صاأل عن �لدو�ء �ل�صايف )�لد�ء و�لدو�ء(، لبن �لقيم،  -

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
جودة �لتعليم يف �لت�صور �لإ�صالمي، مفاهيم وتطبيقات، ملحمود خليل �أبو  -

�لعام  �لتعليم  �لو�صيفي، بحث مقدم ملوؤتر �جلودة يف  دف، ختام يو�صف 
�لفل�صطيني كمدخل للتميز، �ملنعقد بتاريخ 2007/10/31-30. 

�جلودة �ل�صاملة، �إعد�د نيف حممد �ل�صمري، �مل�صرف �لرتبوي باإد�رة �لرتبية  -
و�لتعليم بحافظة عفيف، �ل�صعودية، ملف باور بوينت. 

)قر�ءة  - و�ملتطلبات  و�ملبادئ  �لعام:�ملفهوم  �لتعليم  يف  �ل�صاملة  �جلودة 
�إ�صالمية( بدرية بنت �صالح �مليمان، بحث مقدم للقاء �لر�بع ع�صر للجمعية 
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يف  �جلمعية  فرع  يف  �ملقام  )ج�صنت(  و�لنف�صية  �لرتبوية  للعلوم  �ل�صعودية 
�لق�صيم 28-29 ربيع �لآخر بعنو�ن »�جلودة يف �لتعليم �لعام«.

حا�صية �ل�صندي على �صنن �لن�صائي ملحمد بن عبد�لهادي �أبو �حل�صن �ل�صندي  -
)مطبوعة مع �صنن �لن�صائي(.

دلئل �لنبوة للبيهقي، حتقيق عبد �ملعطى قلعجى، د�ر �لكتب �لعلمية - ود�ر  -
�لريان للرت�ث، �لطبعة �لأوىل 1408.

دليل �لفاحلني لطرق ريا�ض �ل�صاحلني لبن عاّلن �ل�صديقي، ت�صوير د�ر �لفكر  -
لطبعة م�صطفى �حللبي 1392. 

دورة يف �أخالقيات �لعمل ل�صلمان �لعودة، ُكتيب ن�صرْته �صركة �لت�صالت  -
�ل�صعودية. 

روؤية تاأ�صيلية ملفهوم �جلودة يف �لإ�صالم للحاج عبد �ملوىل �ل�صديق، جملة  -
عال �جلودة، �لعدد �لأول �أغ�صط�ض 2010، �ل�صنة �لأوىل. 

�صنن �بن ماجه، حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي. د�ر �لفكر، بريوت.  -
�صنن �أبي د�ود، حتقيق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد، د�ر �لفكر، بريوت.  -
�صنن �لرتمذي، حتقيق �أحمد حممد �صاكر و�آخرون، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي،  -

بريوت. 
�ملطبوعات  - مكتب  غدة،  �أبو  عبد�لفتاح  حتقيق  )�ملجتبى(،  �لن�صائي  �صنن 

�لإ�صالمية، حلب، �لطبعة �لثانية 1406 – 1986. 
�لطبعة  - �لريا�ض،  �ملعارف،  مكتبة  لالألباين،  �ل�صحيحة،  �لأحاديث  �صل�صلة 

�لأوىل 1422-1415.
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نعيم  - حممد  �لأرناوؤوط،  �صعيب  حتقيق  للذهبي،  �لنبالء  �أعالم  �صري 
�لعرق�صو�صي، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، �لطبعة �لتا�صعة 1413.

�لعثمان،  - �أحمد  ح�صن  حتقيق  �حلاجب،  لبن  �لت�صريف،  علم  يف  �ل�صافية 
�ملكتبة �ملكية، مكة، �لطبعة �لأوىل 1415.

�صرح جو�مع �لأخبار لبن �صعدي )و��صمه �لتام: بهجة قلوب �لأبر�ر وقرة عيون  -
�لأخبار يف �صرح جو�مع �لأخبار(، مكتبة �ملعارف، �لريا�ض، �لطبعة �لثالثة 1404 

�صرح ريا�ض �ل�صاحلني لبن عثيمني. -
مكتبة  - �إبر�هيم،  بن  يا�صر  تيم  �أبو  بطال، حتقيق  �لبخاري لبن  �صرح �صحيح 

�لر�صد، �لريا�ض، �لطبعة �لثانية 1423.
�لطبعة  - بريوت،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  للنووي،  م�صلم  �صحيح  �صرح 

�لثانية 1392.
�لكتب  - د�ر  زغلول،  ب�صيوين  �ل�صعيد  للبيهقي، حتقيق حممد  �لإميان  �صعب 

�لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل 1410.
�صعيب  - حتقيق  بلبان(،  �بن  �صحيح  برتتيب  )�لإح�صان  حبان  �بن  �صحيح 

�لأرنوؤوط، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، �لطبعة �لثانية 1414.
�صحيح �لبخاري، حتقيق م�صطفى ديب �لبغا، د�ر �بن كثري، بريوت، �لطبعة  -

�لثالثة 1407.
�لعربي،  - �إحياء �لرت�ث  �لباقي، د�ر  �صحيح م�صلم، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد 

بريوت.
�لأزهر،  - �صباب  �لدعوة،  مكتبة  خالف،  �لوهاب  لعبد  �لفقه  �أ�صول  علم 
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ت�صوير عن �لطبعة �لثامنة لد�ر �لقلم. 
عمدة �لقاري للعيني، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت. -
د�ر  - �آبادي،  �لعظيم  �حلق  �صم�ض  ملحمد  د�ود  �أبي  �صنن  �صرح  �ملعبود  عون 

�لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لثانية 1995.
�صالح  - �أحمد  بن  ملحمد  �إ�صالمية،  روؤية  �لو�صعية،  �لنظم  يف  �لأمو�ل  غ�صل 

�ل�صالح، بحث مقدم للموؤتر �لعاملي �لثالث لالقت�صاد �لإ�صالمي، بجامعة �أم 
�لقرى، مكة �ملكرمة، حمرم 1424هـ- مار�ض2003م.

�هلل  - لعبد  �ملعا�صرة  و�لنظم  �لإ�صالمي  �لفقه  وبيان حكمه يف  �لأمو�ل  غ�صيل 
�لإ�صالمي،  لالقت�صاد  �لثالث  �لعاملي  للموؤتر  مقدم  بحث  �هلل،  عبد  حممد 

بجامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة، حمرم 1424هـ- مار�ض2003م.
فتح �لباري لبن حجر، حتقيق حمب �لدين �خلطيب وترقيم حممد فوؤ�د عبد  -

�لباقي، مكتبة �لريا�ض �حلديثة، �لبطحاء، �لريا�ض.
جا�صم  - �أحمد  به:  ُعني  �لهيتمي،  حجر  لبن  �لأربعني  ب�صرح  �ملبني  �لفتح 

وزمالوؤه، د�ر �ملنهاج، جدة، �لطبعة �لثانية 1430.
فلي�ض مّنا، ملتعب بن �صريان �لع�صيمي، د�ر �لقا�صم، �لطبعة �لأوىل 1423 هـ  -

/2002م
في�ض �لقدير ب�صرح �جلامع �ل�صغري للمناوي، �ملكتبة �لتجارية �لكربى، م�صر،  -

�لطبعة �لأوىل 1356.
قامو�ض فرن�صي عربي �إجنليزي )�ملكتبة �ل�صاملة(.  -
ح�صني  - علي  حتقيق  �جلوزي،  لبن  �ل�صحيحني  حديث  من  �مل�صكل  ك�صف 
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�لبو�ب، د�ر �لوطن، �لريا�ض 1418.
كنز �لعمال، لعلي �ملتقي، حتقيق حممود عمر �لدمياطي، د�ر �لكتب �لعلمية،  -

بريوت، �لطبعة �لأوىل 1419.
مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة يف �صوء �ملنهج �لإ�صالمي در��صة مقارنة لإبر�هيم  -

طه �لعجلوين، جملة جامعة دم�صق، �صباط 2006.
مبادئ �جلودة خلالد �ل�صحيم، ملف باور بوينت. -
�لكتاب  - للرت�ث،  د�ر  �لريان  د�ر  للهيثمي،  �لفو�ئد  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 

�لعربي، �لقاهرة- بريوت 1407.
حلو�ن،  - جامعة  �لتطبيقية،  �لفنون  كلية  متويل،  علي  لفاطمة  �جلودة  مر�قبة 

م�صر )دون تاريخ(
مرقاة �ملفاتيح �صرح م�صكاة �مل�صابيح، لعلي �لقاري، حتقيق جمال عيتاين، د�ر  -

�لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل 1422.
�لقادر عطا، د�ر  - للحاكم، حتقيق م�صطفى عبد  �ل�صحيحني  �مل�صتدرك على 

�لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل 1411.
م�صند �أحمد، بتحقيق �صعيب �لأرناوؤوط وزمالئه، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت،  -

�لطبعة �لأوىل 1421. 
م�صند �لبز�ر، حتقيق حمفوظ �لرحمن زين �هلل، موؤ�ص�صة علوم �لقر�آن ومكتبة  -

�لعلوم و�حلكم، بريوت-�ملدينة، �لطبعة �لأوىل 1409.
ود�ر  - �لعتيقة  �ملكتبة  عيا�ض،  للقا�صي  �لآثار  �صحاح  على  �لأنو�ر  م�صارق 

�لرت�ث، بدون تاريخ. 
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�ملنتقى  - حممد  حتقيق  للبو�صريي،  ماجه  �بن  زو�ئد  يف  �لزجاجة  م�صباح 
�لك�صناوي، د�ر �لعربية، بريوت، �لطبعة �لثانية 1403.

�لإ�صالمي،  - �ملكتب  �لأعظمي،  �لرحمن  �لرز�ق، حتقيق حبيب  عبد  م�صنف 
بريوت، �لطبعة �لثانية1403.

�ملعجم �لأو�صط للطرب�ين، حتقيق طارق عو�ض �هلل،  عبد �ملح�صن بن �إبر�هيم  -
�حل�صيني، د�ر �حلرمني، �لقاهرة 1415.

معجم �لفر�ئد �لقر�آنية لبا�صم �لب�صومي، ن�صر مركز نون للدر��صات و�لأبحاث  -
�لقر�آنية، بدون تاريخ. 

�ملو�صل،  - �لزهر�ء،  مكتبة  �ل�صلفي،  حمدي  حتقيق  للطرب�ين،  �لكبري  �ملعجم 
�لطبعة �لثانية 1404 – 1983.

�جليل،  - د�ر  هارون،  �ل�صالم  عبد  حتقيق  فار�ض،  لبن  �للغة  مقايي�ض  معجم 
بريوت، �لطبعة �لثانية 1420. 

حتقيق  - و�آخرين،  �لزيات  �أحمد  م�صطفى،  �إبر�هيم  تاأليف:  �لو�صيط  �ملعجم 
جممع �للغة �لعربية، د�ر �لدعوة، دون تاريخ.

�ل�صاملة ملحمد  - و�إد�رة �جلودة  للجودة  �ل�صامل  �ل�صبط  �أ�صا�صية عن  مفاهيم 
عي�صوين، ن�صر �لكلية �لتقنية بحائل 2005.

�بن  - د�ر  و�آخرين،  م�صتو  �لدين  �لقرطبي، حتقيق حميي  �لعبا�ض  لأبي  �ملفهم 
كثري، د�ر �لكلم �لطيب، دم�صق، �لطبعة �لأوىل 1417. 

�ملوطاأ ملالك بن �أن�ض، ترقيم حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي،  -
م�صر. 
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نحو �إتقان �لكتابة باللغة �لعربية ملكي �حل�صني )�ملكتبة �ل�صاملة( -
غالب  - �لرز�ق  عبد  للبقاعي، حتقيق  و�ل�صور  �لآيات  تنا�صب  �لدرر يف  نظم 

�ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت 1415.
�ملو�قع �لإلكرتونية: 

�أربعة مبادئ للجودة  -
 http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?p=257863  

برنامج �لإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم بالأح�صاء )يوتيوب(.  -
تطبيقات �لكايزن يف �لطفولة �ملبكرة بقلم ملياء �صالح �جلربوع  -

http://trboyhmde.com/showthread.php?t=6981  

و�إ�صماعيل  - �صاهني  �لفتاح  عبد  ملحمد  �إ�صالمي  منظور  من  �لتعليم  جودة 
�صندي، ورقة علمية ملوؤتر �لنوعية يف �لتعليم �جلامعي �لفل�صطيني، بجامعة 

�لقد�ض �ملفتوحة بدينة ر�م �هلل يف �لفرتة 2004/7/5-3  
 http://uqu.edu.sa/page/ar/82354  

�لرقابة �لذ�تية ل�صلمان �لعودة  -
http://muntada.islamtoday.net/t22015.html  

يف  -  3699 �لعدد  �حلو�ر،  جملة  جميد،  �صاكر  ل�صو�صن  �جلودة  رو�د 
 2012/4/15

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp  

�صرح مبادئ �إد�رة �جلودة �ل�صاملة، بقلم عدنان حميد -
http://www.arabicstat.com/board  
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�صناعة �لتغيري و�أنوذج ��صرت�تيجية �لكايزن بقلم: حنايف جو�د  -
 http://www.alukah.net/Web/hanafijawad/0/44207/#ixzz2NGiAEJlU  

قو�عد نبوية لعمر �ملقبل »وْليَاأِْت �إىل �لنا�ض: �لذي يُحّب �أن يوؤتَى �إليه«  -
 http://www.islamdoor.com/a/viewtopic.php?f=4&t=262  

�لكايزن �إرث �إ�صالمي �أ�صيل  -
 /http://aljsad.com/forum37/thread151365  

وينظر:  -
 http://forum.uaewomen.net/showthread.php?t=853957&page=2  

كايزن، �لتح�صينات �لتدريجية �مل�صتمرة  -
 http://www.myqalqilia.com/Kaizen.htm  

مبادئ �إد�رة �جلودة �لثمانية، للمهند�ض حممد ه�صام �خلطيب  -
 http://www.aleqt.com/2009/02/05/article_192862.html  

مبادئ �جلودة بقلم علي بن عبد �هلل �لغما�ض  -
 https://www.google.com.sa/url  

-   9000-2000 iso مبادئ نظام �إد�رة �جلودة �آيزو
http://www.brooonzyah.net/vb/t3575.html  

مفهوم �إد�رة �جلودة �ل�صاملة:  -
 http://www.afifedu.gov.sa/vb/showthread.php?p=83111  

مفهوم �لرقابة: -
http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=20123  
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بو كرديد  - �لدين  لنور  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  �لعام يف  �ملال  �لرقابة على  نظام 
�جلز�ئري:

 http://www.islamselect.net/mat/86138  

مقالت �سحفية ودرو�س �سوتية: 
�لعدد  - �ل�صعودية،  عكاظ  �صحيفة  �لغامدي،  عطية  �صعد  بقلم  �لإتقان  ثقافة 

2935 بتاريخ 1430/7/7.
�صرح �لأربعني لل�صيخ عطية، �لدر�ض رقم 39 و60. -



»معيار �جلودة �أ�سا�س تويل �لوظيفة 
يف �سوء �ل�سنة �لنبوية«

د. حممد عودة اأحمد احلوري 
جامعة طيبة- �ل�سعودية
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»معيار �جلودة غري مرتبط بعمر حمدد �أو جن�ض معني: مما 
يحفظ للمنهج �لإ�صالمي و�صبقه �إىل �لتميز و�جلودة �أنه بحث 
فيمن يتوىل عمال معينا عن تو�فر معيار �جلودة ملن ي�صند �لأمر 
�إليه، بغ�ض �لنظر عن عمره �أو جن�صه �أو غري ذلك. فها هو ر�صول 
�هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- يعقد �للو�ء لأ�صامة بن زيد، مع 
حد�ثة �صنه فهو �ل�صاب �لذي ل يتجاوز �لثامنة ع�صر من عمره 
- على جي�ض فيه �أبو بكر وعمر . وي�صند �صرف �لأذ�ن لبالل 
�لأذ�ن   �صرف  �أم مكتوم -�لأعمى-  -�حلب�صي- وي�صند لبن 
�ملنا�صب  �جلودة  معيار  منهم  كلٍّ  ملّا حتقق يف  �ل�صالة،  و�إمامة 

للوظيفة �لتي �أ�صندت �إليه -ر�صي �هلل عنهم جميعا«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، �لذي �أح�صن كل �صيء خلقه، وبد�أ خلق �لإن�صان من 
طني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني، خري �لأولني و�لآخرين، �أجود �لنا�ض 

معدنا، و�أ�صدقهم قول وفعال، وعلى �آله و�صحبه وبعد: 
فيها،  تفاوتو�  مهار�ت وكفاء�ت  تقومي، ووهبهم  �أح�صن  �لب�صر يف  �هلل  خلق 
وماز بع�صهم على بع�ض، ثم �أر�صدهم �إىل ما ي�صلحهم يف �لد�رين، وجعل من 
�أََمارة على �لف�صاد  �أهله، وجعل �صده  �إ�صناد �لأمر �إىل  �أ�ص�ض �صالح �ملجتمعات 

وقرب قيام �ل�صاعة.
وجند �لعال �ليوم يتو�فق على �عتماد ما �صماه منظمة �لآيزو)iso()1( لقيا�ض 
�جلودة يف �صتى �ملجالت �لعلمية و�لعملية، وبات كل من يح�صل على �عتماد هذه 
�ملنظمة يتفاخر على غريه ممن مياثله حتى �صكل هذ� �لأمر ظاهرة. وهذ� �لأمر يدفع 
�إ�صالمي؛  منظور  من  لها  و�لتاأ�صيل  �لظاهرة  �لبحث يف هذه  �إىل  �لغيور  �مل�صلم 
من هنا جاء هذ� �لبحث �ملعنون بـ: »معيار �جلودة �أ�صا�ض تويل �لوظيفة يف �صوء 
�ل�صنة �لنبوية«؛ ليوؤ�صل لهذ� �جلانب ويربز تفوق �لإ�صالم �صكال وم�صمونا على 

هذه �ملنظمة �لدولية.

�ملنظمة �لدولية للمعايري �أيزو: منظمة تعمل على و�صع �ملعايري، وت�صم هذه �ملنظمة ممثلني من عدة منظمات   -1
قومية للمعايري. مت �إيجاد هذه �ملنظمة يف 1947/2/23 وهي ت�صرح عن معايري جتارية و�صناعية عاملية. 
يكمن مقر هذه �ملنظمة يف جنيف، �صوي�صر�. بالرغم من �أن �لأيزو تعرف عن نف�صها كمنظمة غري حكومية، 
ولكن قدرتها على و�صع �ملعايري �لتي تتحول عادة �إىل قو�نني �إما عن طريق �ملعاهد�ت �أو �ملعايري �لقومية 
جتعلها �أكرث قوة من معظم �ملنظمات غري �حلكومية. توؤلف منظمة �لأيزو عملياً حلفاً ذو �صالت قوية مع 
�حلكومات. ينظر: ويكيبيديا، �ملو�صوعة �حلرة على �لر�بط: http://ar.wikipedia.org، تاريخ �لزيارة: 

�لأربعاء 23-1-2013م �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحاً.
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�عتنت  هل  �لآتية:  بالأ�صئلة  �لبحث  م�صكلة  تلخي�ض  ميكن  �لبحث:  م�صكلة 
�ل�صنة �لنبوية بتحقيق �جلودة يف �لوظيفة؟ وهل و�صعت لها معيار�ً ؟ وهل و�صعت 
�أ�ص�صا لهذ� �ملعيار؟ وهل ر�عت طبيعة كل وظيفة، وما هي جمالت �لوظيفة �لتي 

�عتمدت معيار �جلودة؟
�أهمية �ملو�سوع: تظهر �أهميه مو�صوع �لبحث من خالل ما ياأتي: بيان �أهمية 
هذ�  تطبيق  على  �ملرتتب  �لأثر  �ملن�صب. وتو�صيح  لتويل  �أ�صا�صي  كمعيار  �جلودة 
وتر�جعها،  �مل�صلمة،  �ملجتمعات  ف�صاد  �أن  و�إظهار  �لعامة.  �حلياة  يف  �ملعيار 

و��صطر�ب م�صاحلها، يكمن يف حتييد تطبيق هذ� �ملبد�أ.
�أهد�ف �لبحث: يهدف هذ� �لبحث �إىل �لتاأ�صيل ملبد�أ �لقيادة لالأجود عمال، 
و�لأتقن من خالل جمع �لأحاديث �ملحتج بها �لو�ردة يف �حلث على تطبيق �إ�صناد 
�لأمر لالأجود )لأهله(، وبيان بع�ض جو�نب �حلياة �لتي �أ�صندت فيها �ل�صنة �لنبوية 
�مل�صلمني  �إىل حث  يهدف  كما  و�لإتقان.  �جلودة  �أ�صا�ض  على  و�لرئا�صة  �لوظيفة 

قياد�ت و�صعوب على تفعيل هذ� �ملبد�أ للنهو�ض بالأمة.
�لدر��سات �ل�سابقة: من خالل �لتتبع و�ل�صوؤ�ل ل �أقف على بحث علمي، 

�أو كتاب يت�صل بو�صوع بحثي. 
�ملبحث �لأول: �جلودة، مفهومها، و�لعناية بها، و�لتحذير من �إهمالها.

�ملطلب �لأول: مفهوم �جلودة.
ٌل َو�ِحٌد، َوُهَو  �ُل �أَ�صْ يُم َو�ْلَو�ُو َو�لدَّ �جلودة لغة: قال �بن فار�ض: »)َجَوَد( �جْلِ �أ- 

َدُر: �جْلُوَدُة«)1(. ُة �ْلَعَطاِء.. و�مْلَ�صْ ْيِء، َوَكرْثَ ُح ِبال�صَّ �لتَّ�َصمُّ

مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض، 1/ 493.  -1
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َفَجاَد،  �ل�صيَء  و�أَجدت  جيِّد�ً،  اَر  �صَ �أَي  وَجْودة  ُجودة  �ل�صيُء  »َوَجاَد 
و�لتَّجويد ِمْثُلُه. َوَقْد َقالُو� �أَْجَوْدت َكَما َقالُو�: �أَطال و�أَْطَوَل و�أَطاب و�أَْطيََب و�أَلن 
اِن َو�لتََّماِم. َويَُقاُل: َهَذ� �َصْيٌء َجيٌِّد بنَيِّ �جُلودة و�جَلْودة. َوَقْد  ْق�صَ و�أَْلنَي َعَلى �لنُّ

َجاَد َجْودة و�أَجاد: �أَتى باجَليِّد ِمَن �ْلَقْوِل �أَو �ْلِفْعِل«)1(.
عنا�صر  على  للوقوف  �مل�صطلح  هذ�  ��صتخد�م  بتتبع  �مل�سطلح:  مقرتنات  ب- 
�أهمها:  �ملعنى،  تدعم  �أخرى  باألفاظ  يقرتن  وجدته  عليه،  يدل  �لذي  �ملعنى 
ِة، َو�ملتانة.  �لكمال، و�لإتقان، و�حل�صن، و�لدقة، و�لكفاءة، و�ل�صحة، و�ْلُقوَّ
فوجدت �لقوم يقولون: �لكمال َو�جْلَْوَدِة، �لإتقان َو�جْلَْوَدِة، �حل�صن َو�جْلَْوَدِة، 
ِة َو�جْلَْوَدِة، �ملتانة  �لدقة َو�جْلَْوَدِة، �لكفاءة َو�جْلَْوَدِة، �ل�صحة َو�جْلَْوَدِة، �ْلُقوَّ

َو�جْلَْوَدِة.
هذ�  �ملعا�صرة  �لعربية  �للغة  معجم  �أ�صحاب  عرف  قد  ��سطالحا:  �جلودة  ج- 
وهو  نعة«)2(.  �ل�صَّ و�إتقان  �لّتكوين،  »�صالمة  هي:  �جلودة  فقالو�  �مل�صطلح 
تعريف من�صبط مع �ملعنى �للغوي لهذ� �مل�صطلح و�ملفرد�ت �ملر�دفة له �ملقرتنة 

به.
معيار �جلودة يف �إد�رة �لآيزو: يقول د. �ل�صيد �أحمد �لكوري: »�ملعيار: هو  د- 
يفي  �أن  يجب  �لتي  �ملتطلبات  يحدد  �إجماع  نتيجة  ت�صدر  وثيقة  عن  عبارة 
يف  بها...  معرتف  جهة  عليها  وت�صادق  خدمة،  �أو  عملية،  �أو  ما،  منتج  بها 
�لوقت �لذي يحدد فيه معيار �ملنتج �ملتطلبات �لتي يجب توفرها ليكون �ملنتج 
�صاحلاً لال�صتخد�م. حتدد معايري خدمة ما �ملتطلبات �لو�جب توفرها للتاأكد 
من مالءمتها للغر�ض. وبا �أن مفهوم �إد�رة �جلودة مفهوم حديث ن�صبياً؛ لذ� 
تعابري مثل )مقيا�ض  �ل�صركات ل تدرك بو�صوح مدلول  �لكثري من  ما ز�لت 

ل�صان �لعرب، �بن منظور، 3/ 135، وينظر: تاج �لعرو�ض، �لزبيدي، 7/ 527.  -1
معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، �أحمد خمتار عمر �ض 418.  -2
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�ملعايري  �أو  �ملو��صفات  �ملنتج  مقيا�ض  �جلودة(يحدد  نظام  و)معيار  �ملنتج( 
للمعيار/  �ملحددة  �ملتطلبات  مع  متالئماً  ليكون  �ملنتج  يف  توفرها  �لو�جب 
خالل  من  �مل�صنع،  �ملنتج  �صهادة  يف  �لأ�صا�صي  �ملبد�أ  ويخول  �لزبون. 
�لرتخي�ض، ��صتخد�م عالمة حمددة على �ملنتج للتاأكيد بذلك على �أن �ملنتج 
�ملو��صفات  مع  �ملنتج  تو�فق  على  وت�صادق  حمددة.  متطلبات  مع  يتو�فق 
�ملحددة جهة مانحة لل�صهادة معرتف بها ومن خالل مر�قبة دورية ملنتجات 

�ل�صركة �ملمنوحة لهذه �ل�صهادة(")1(.
هنا  �لتنبيه  من  بد  ل  �لآيزو:  ومنظمة  �لإ�سالمي  �ملنظور  بني  �جلودة  معيار  هـ- 
�لتي  �ل�صرعية  �لن�صو�ض  من خالل  �لإ�صالمي  �ملنظور  �جلودة يف  معيار  �أن 
�صياأتي  �إهماله -كما  من  تلك حذرت  �أو  عليه،  �لتي حثت  �صو�ء  به:  �عتنت 
�أ�صا�صا على  �لنظرة �لإ�صالمية �لتي تقوم  لحقا -، يوؤكد لدى �ملن�صف تيز 
�لإتقان، و�لإحكام، و�إخر�ج �لعمل يف �أح�صن �صورة. يف حني جند �لآيزو 
تعني باأرقام و�صروط متى تو�فرت �عتمدت �جلودة، ولي�ض من �صروطها �أن 
يكون �لعمل قد �أجنز يف �أح�صن �صوره. ولو �أخذنا مثال �لآيزو يف �لتعليم 
�جلامعي -ويقا�ض عليه غريه يف �ل�صحة و�لتجارة وغريهما-: فهي تنظر �إىل 
�أمور عددية لي�صت هي جوهر �لعملية �لتعليمية؛ فهي تركز على عدد �لقاعات 
�لتدري�صية، وجتهيز�تها، وعدد �لطالب يف �لتخ�ص�ض، وعدد �ملدر�صني من 
�لطالب..  عدد  �إىل  ون�صبتهم  �لعلمية  رتبهم  بختلف  �جلامعني  �لأ�صاتذة 

�لخ)2(.

http://kenanaonline.com/ �لكردي  �أحمد  لين  �أون  كنانة  بو�بة  �لعنكبوتية،  �ل�صبكة  ينظر:   -1
ahmedkord. تاريخ �لزيارة �لثنني 16-7-2012 م �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحا. 

"�ض  �لدولية  �ملعايري  �صوء  فى  �جلامعات  فى  �لأكادميى  �لإعتماد  ونظم  �ل�صاملة  بحث:"�جلودة  ينظر:   -2
http:/ :11-12. د. عماد �لدين �صعبان على ح�صن،من�صور يف �ل�صبكة �لعنكبوتية على �لر�بط �لتايل

faculty.ksu.edu.sa/alisaad تاريخ �لزيارة �لثنني 16-7- 2012م �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�.
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غنية  دول  تتبع  جامعات  يف  تخ�ص�صات  مثال  �لعربية  بالدنا  يف  جند  لذلك 
على  ح�صلت  قد  ثَم  ومن  �جلودة،  معايري  حتقيق-  �أقول  -ول  توفري  ��صتطاعت 

�لآيزو؛ و�إن كان معلوما للدولة نف�صها �صعف �ملخرجات وعدم كفاءة �خلريج.
�ملطلب �لثاين: �لعناية مبعيار �جلودة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية. 

�ل�صبق  قدم  و�حلائزة على  �ملجال،  �لر�ئدة يف هذ�  �لإ�صالمية هي  �ل�صريعة 
فيه، وتظهر �لعناية بعيار �جلودة جليا يف �ملنظور �لإ�صالمي حني جند �لتنبيه عليها 

يف �لكتاب و�ل�صنة: 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     چ   وتعاىل:  تبارك  �حلق  فيقول  �لكرمي:  �لكتاب  يف  �أما 
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   

ۆئچ �لن�صاء: )58(.

تو�صيد  �أوليا  فيه دخوًل  يدخل  �أهلها  �إىل  �لأمانات  برد  �لكرمي  �لرباين  فالأمر 
�لأمور �إىل �أهلها �لقادرين على �لقيام باأعبائها دون غريهم. يقول ر�صيد ر�صا يف 
ْكِم بنَْيَ �لنَّا�ِض  تف�صري هذه �لآية �لكرمية: »�أََمَر �هللُ تََعاىَل ِبَردِّ �ْلأََمانَاِت �إِىَل �أَْهِلَها،َوِباحْلُ
ِة  ِة، َومَلَّا َكاَن يَْدُخُل يِف َردِّ �ْلأََمانَاِت تَْو�ِصيُد �ْلأُمَّ اِطًبا ِبَذِلَك ُجْمُهوَر �ْلأُمَّ ِباْلَعْدِل، خُمَ

�أََمرَّ �ْلأَْحَكاَم �إِىَل �أَْهِلَها �ْلَقاِدِريَن َعَلى �ْلِقيَاِم ِباأَْعَباِئَها..«)1(.
لَّى  - �صَ َي �هلل َعْنها- �أَنَّ �لنَِّبيَّ و�أما يف �ل�صنة �ملطهرة: فروي عن عائ�صة- َر�صِ
�أَْن  َعَماًل  �أََحُدُكْم  َعِمَل  �إَِذ�  يُِحبُّ  وتعاىل  تبارك  �هلل  )�إن  َقال:  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ �هللَّ

يُْتِقَنُه()2(.
يِف  بَاٌب  َوُهَو  �ْلإِميَاِن،  �ُصَعِب  ِمْن  َو�لثَّاَلثنَي  �خْلَاِم�ض  �لبيهقي يف  ذكره  وقد 

تف�صري �ملنار، ر�صيد ر�صا، 5/ 146.   -1
ذكره  لذ�  بع�صا  بع�صها  يقوي  طرق  وللحديث   .4932-4929 232،ح   / �لبيهقي،7  �لإميان،  �صعب   -2

�ل�صيخ �لألباين يف �صحيح �جلامع �ل�صغري وزيادته 1/ 383.
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�ْلأََمانَاِت، َوَما يَِجُب ِمْن �أََد�ِئَها �إِىَل �أَْهِلَها)1(، وهو موؤيد ملا ذكرته �آنفا يف معنى �لآية 
�لكرمية.

به  »�أي يحكمه-كما جاء م�صرحا  �ملناوي:  قال  كما  ودللته ظاهرة، ومعناه 
�ل�صور، و�لآلت،  ��صتعمله �هلل يف  �ل�صانع �لذي  �لع�صكري-. فعلى  يف رو�ية 
و�لعدد مثال، �أن يعمل با علمه �هلل عمل �إتقان و�إح�صان؛ بق�صد نفع خلق �هلل �لذي 
��صتعمله يف ذلك، ول يعمل على نية �أنه �إن ل يعمل �صاع، ول على مقد�ر �لأجرة؛ 

بل على ح�صب �إتقان ما تقت�صيه �ل�صنعة«)2(.
�ملطلب �لثالث: �لتحذير من �إهمال معيار �جلودة.

حذر �ل�صارع �حلكيم من �إهمال �جلودة و�لإتقان، و�للجوء بدل عنهما �إىل 
�لغ�ض و�لتدلي�ض، جند هذ� ظاهر� يف قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »َمْن َغ�ضَّ َفَلْي�َض 
ِمنَّا«)3(. �أي: »ل ين�صح من ��صتن�صحه، وزين له غري �مل�صلحة. فمن ترك �لن�صح 
لالأمة، ول ي�صفق عليهم، ول يعنهم بنف�صه وما بيده. فكاأنه لي�ض منهم �إل ت�صمية 
وقبل  �ملتقن،  غري  وىّل  فمن  �لزجر،  يف  بليغ  مطلق  عام  لفظ  وهو  و�صورة«)4(. 
بالرديء بََدَل من �جليِّد فهو غا�ض لأمته. بل جند �ل�صارع �حلكيم عّد �لتفريط بعيار 
قوله  �ل�صاعة، كما يف  قيام  قرب  لالأمانة، وعالمة على  ت�صيعا  و�إهماله،  �جلودة، 
�لأََمانَُة  يَِّعِت  »َفاإَِذ� �صُ �ل�صاعة ؟.قال  �ل�صائل: متى  �صلى �هلل عليه و�صلم لالأعر�بي 
َد �لأَْمُر  ُو�صِّ َقاَل ر�صول �هلل: »�إَِذ�  اَعُتَها؟  �إِ�صَ َكْيَف  َقاَل �لأعر�بي:  اَعَة«،  �ل�صَّ َفاْنَتِظِر 

اَعَة«)5(. �إِىَل َغرْيِ �أَْهِلِه َفاْنَتِظِر �ل�صَّ
( �صعب �لإميان، �لبيهقي، 198/7.  -1

في�ض �لقدير، �ملناوي، 363/2.  -2
َنا َفَلْي�َض ِمنَّا« 1/ 99 ح  َم: »َمْن َغ�صَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإميان، بَاُب قْوِل �لنَِّبيِّ �صَ  -3

.164
في�ض �لقدير، �ملناوي، 5/ 387.  -4

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لعلم، بَاُب َمْن �ُصِئَل ِعْلًما َوُهَو ُم�ْصَتِغٌل يِف َحِديِثِه، َفاأَمَتَّ �حَلِديَث ُثمَّ �أََجاَب   -5
اِئَل، 1/ 21،ح 59. �ل�صَّ
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�لدرو�ض،  �أخذ  يف  �أ�صاًل  �حلديث  هذ�  يجعل  �أن  »ينبغي  �ملنري:  �بن  قال 
و�لقر�ءة، و�حلكومات، و�لفتاوى عند �لزدحام على �ل�صبق«)1(.

�ملطلب �لر�بع: معيار �جلودة غري مرتبط بعمر حمدد �أو جن�س معني.
مما يحفظ للمنهج �لإ�صالمي و�صبقه �إىل �لتميز و�جلودة �أنه بحث فيمن يتوىل 
عمال معينا عن تو�فر معيار �جلودة فيمن ي�صند �لأمر �إليه بغ�ض �لنظر عن عمره �أو 
جن�صه �أو غري ذلك. فها هو ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم - يعقد �للو�ء لأ�صامة 
�بن زيد -ر�صي �هلل عنهما-، مع حد�ثة �صنه فهو �ل�صاب �لذي ل يتجاوز �لثامنة 
وي�صند  عنهما)2(.  �هلل  ر�صي   - وعمر  بكر  �أبو  فيه  جي�ض  على   - عمره  من  ع�صر 

�صرف �لأذ�ن لبالل -�حلب�صي- -ر�صي �هلل عنه-)3(.
وي�صند لبن �أم مكتوم -�لأعمى- -ر�صي �هلل عنه- �صرف �لأذ�ن)4( و�إمامة 
�ل�صالة)5(، ملّا حتقق يف كلٍّ منهم معيار �جلودة �ملنا�صب للوظيفة �لتي �أ�صندت �إليه.

�ملطلب �خلام�س: معيار �جلودة مقدم على �لقر�بة و�ل�سد�قة. 
�لأ�ص�ض  له  �لإ�صالمي و�صع  �ملجتمع  يقيم  �أن  �أر�د  �حلنيف حينما  �ل�صرع  �إن 
و�لقو�عد، وكان من بني هذه �لقو�عد �أن �لعمل ل بد �أن ي�صند �إىل �أهله؛ لتتحقق 
�ملنفعة �ملرجوة منه، وهذ� يقت�صي لز�ما �أن تهمل �أي موؤثر�ت جانبية قد تيل �لنف�ض 
�إىل �إعمالها عند �إ�صناد �لعمل ملن يقوم به من قر�بة �أو �صد�قة. فنجد �ل�صرع رجح 
حديث  يف  �صريحا  ذلك  ويظهر  �ل�صيقة،  �لفئوية  �مل�صالح  على  �لعامة  �مل�صلحة 

دليل �لفاحلني لطرق ريا�ض �ل�صاحلني، �لبكري 8/ 660.  -1
ُ َعْنُهَما-،  َى �هللَّ �َصاَمَة ْبِن َزْيٍد َر�صِ اِئِل َزْيِد ْبِن َحاِرثََة َو�أُ ينظر: �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لف�صائل، باب َف�صَ  -2

131/7 ح 6417. و�مل�صنف، عبد�لرز�ق، 482/5 ح 9777.
ينظر: �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأذ�ن، باب بدء �لأذ�ن، 219/1 ح 579.  -3

ينظر: �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأذ�ن، باب �أذ�ن �لأعمى �إذ� كان له من يخربه، 223/1 ح 592،   -4
�ل�صحيح، م�صلم، كتاب �ل�صالة، باب جو�ز �أذ�ن �لأعمى �إذ� كان معه ب�صري، 287/1ح371.

ينظر: �ل�صنن، �أبو د�ود، كتاب �ل�صالة، باب �إَِماَمِة �لأَْعَمى، 162/1 ح 595. وهو حديث ح�صن كما   -5
قال �بن حجر. ينظر: �لتلخي�ض �حلبري، �بن حجر، 91/2.
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َم ِحنَي بََعَث َعْمَرو ْبَن  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  �أَنَّ �لنَِّبيَّ �صَ ْبِن �ِصرِييَن،  ِد  مَّ �حْلَ�َصِن، َوحُمَ
ِمْنُه،  �إِيَلَّ  �أََحبُّ  ُهَو  َمْن  َو�أََدُع  ُجَل  َلأَْبَعُث �لرَّ َقاَل: »�إِينِّ  ْي�ِض  �جْلَ �أَِمرًي� َعَلى  �ْلَعا�ِض 
ُه �أَْن يَُكوَن �أَْيَقَظ َعْيًنا، َو�أَ�َصدَّ �َصَفًر�، �أَْو َقاَل: َمِكيَدًة«)1( ففي هذ� �حلديث  ُه لََعلَّ َولَِكنَّ
ت�صريح باأن �ملطلوب هو تولية �لقادر على �إجناز �لعمل على �أح�صن وجه و�أتقنه؛ 

ي�صمن ذلك �صفات متو�فرة فيمن �أ�صند �إليه �لعمل.
بل جند �لأمر ياأخذ م�صار� �أظهر حينما جند ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
عيفاً،  ، �إيِن �أَر�َك �صَ يقول لأبي ذر -ر�صي �هلل عنه- عندما طلب منه ولية: »يا �أبا َذرٍّ

رنَّ على �ْثننِي، ول تََولَّنَيَّ َماَل يَتيٍم«)2(.  و�إين �أِحبُّ لََك َما �أُِحبُّ ِلَنْف�صي، ل تَاأمَّ
عيٌف، و�إِنَّها  ، �إِنََّك �صَ وبني له �لنبيُّ عليه �ل�صالم �صبب ذلك فقال: »يا �أبَا َذرٍّ
عليه  �لَِّذي  ى  َو�أدَّ ها،  ِبَحقِّ خَذها  �أَ َمْن  �إِل  َونََد�َمٌة،  ِخزٌي  �لقيامِة  يوَم  و�إنها  �أَمانٌَة، 
ِفيَها«)3( مع ما يعلم �صلى �هلل عليه و�صلم من مكانة �أبي ذر وديانته حني قال: »ما 

�ُء �أ�صَدَق ِمْن �أبي ذّر«)4(. �أظلَِّت �خل�صر�ء، ول �أقلَِّت �ْلَغرْبَ
كانت  باأ�صحابه  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  خربة  �أن  ياأتي  فيما  ونلحظ 

�أ�صا�صا لتويل �لوظيفة �أو للمنع؛ كلٌّ ح�صب ما ي�صلحه.
�ملطلب �ل�ساد�س: تنقية معيار �جلودة مما قد يوؤثر فيه.

�صلبا؛  فيه  توؤثر  قد  �صائبة  �أي  من  �لعمل  تنقية  على  �حلكيم  �ل�صارع  حر�ض 
ربطا  وربطه  عمله،  ي�صلح  ملا   - �جلودة  ملعيار  حمققا  كان  و�إن   - �لعامل  فوجه 
�أل  �أ�صا�صا-  به  توؤمن  ل  لعلها  بل   - �لب�صرية  �لنظم  يف  تاما  ينعدم  بعامل  وثيقا 

�جلامع، معمر بن ر��صد 11/ 322 ح 20658. �حلديث رجاله ثقات و�إن كان مر�صال.  -1
ُروَرٍة. 6/ 7 ح 4824. �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإمارة، باب باب َكَر�َهِة �لإَِماَرِة ِبَغرْيِ �صَ  -2
ُروَرٍة. 6/ 6 ح 4823. �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإمارة، باب باب َكَر�َهِة �لإَِماَرِة ِبَغرْيِ �صَ  -3

�أبي ذر ر�صي �هلل عنه 5/ 669 ح 3801.و قال: ويف  �ملناقب، باب مناقب  �جلامع، �لرتمذي، كتاب   -4
�لباب عن �أبي �لدرد�ء و �أبي ذر. قال: وهذ� حديث ح�صن.
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وهو �لرعاية و�لتوفيق �لربانيني. ونحن مع�صر �مل�صلمني نوقن �أنه ل بد من �لرعاية 
�لربانية؛ ليتوفق �لإن�صان يف عمله مهما �أوتي من �أ�صباب دنيوية. ويف هذ� �لإطار 
جند �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يقول لعبد �لرحمن بن �صمرة- ر�صي �هلل عنه 
لَْيَها،  �إِ ُوِكْلَت  َم�ْصاأَلٍَة  َعْن  �أُْعِطيَتَها  �إِْن  َفاإِنََّك  �لإَِماَرَة؛  تَ�ْصاأَِل  َل  ْحَمِن  �لرَّ َعْبَد  »يَا   :-
َو�إِْن �أُْعِطيَتَها َعْن َغرْيِ َم�ْصاأَلٍَة �أُِعْنَت َعَلْيَها، َو�إَِذ� َحَلْفَت َعَلى مَيِنٍي َفَر�أَْيَت َغرْيََها َخرْيً� 
ْر مَيِيَنَك َو�أِْت �لَِّذي ُهَو َخرْي«)1(. يقول �ملهلب بن �أبي �صفرة م�صتنبطا من  ِمْنَها؛ َفَكفِّ
هذ� �حلديث: »فيه دليل على �أنه من تعاطى �أمًر�، و�صولت له نف�صه �أنه قائم بذلك 
�لأمر، �أنه يخذل فيه فى �أغلب �لأحو�ل؛ لأنه من �صاأل �لإمارة ل ي�صاألها �إل وهو 
يرى نف�صه �أهال لها، فقد قال -�صلى �هلل عليه و�صلم- : )وكل �إليها( بعنى: ل يعن 
على ما �أعطاه، و�لتعاطى �أبًد� مقرون باخلذلن، و�إن من دعي �إىل عمل، �أو �إمامة 
ر نف�صه عن تلك �ملنزلة وهاب �أمر �هلل؛ رزقه �هلل �ملعونة، وهذ� �إنا  ين، فَق�صَ فى �لدِّ

هو مبنى على �أنه من تو��صع هلل رفعه«)2(.
ثم جند �ل�صارع �حلكيم بعد ذلك يحذر َمْن حتقق فيه معيار �جلودة -ف�صال عن 
، َقاَل: �َصِمْعُت  غريه- من غ�ض �لأمة وخيانة �لأمانة، فعن َعِدىِّ ْبِن َعِمرَيَة �ْلِكْنِدىِّ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- يَُقوُل: »َمِن ��ْصَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا  َر�ُصوَل �هللَّ
ِمَن  �أَ�ْصَوُد  َرُجٌل  �إِلَْيِه  َفَقاَم  َقاَل:  �ْلِقيَاَمِة«.  يَْوَم  ِبِه  يَاأِْتى  ُغُلوًل  َفْوَقُه،َكاَن  َفَما  يًَطا  خِمْ
ِ، �ْقَبْل َعنِّى َعَمَلَك. َقاَل: »َوَما لََك«.  لَْيِه، َفَقاَل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ نِّى �أَْنُظُر �إِ اِر َكاأَ �لأَْن�صَ
َعَلى  ِمْنُكْم  ��ْصَتْعَمْلَناُه  َمِن  �لآَن:  �أَُقولُُه  نَا  »َو�أَ َقاَل:  َوَكَذ�.  َكَذ�  تَُقوُل  �َصِمْعُتَك  َقاَل: 
َعَمٍل، َفْليَِجْئ ِبَقِليِلِه َوَكِثرِيِه، َفَما �أُوِتَى ِمْنُه �أََخَذ، َوَما نُِهَى َعْنُه �ْنَتَهى«)3(. ففي هذ� 
�حلديث »حتري�ض �لعمال على �لأمانة، وحتذيرهم من �خليانة ولو يف تافه«)4(، ول 

ُ، 9/ 79 ح 7146. َعانَُه �هللَّ ِل �لإَِماَرَة �أَ �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب َمْن َلْ يَ�ْصاأَ  -1
�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال،8 /217.  -2

اِل، 3/ 1465 ح 1833. ِرمِي َهَد�يَا �ْلُعمَّ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإمارة، باب حَتْ  -3
في�ض �لقدير، �ملناوي، 74/6.  -4
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�صك �أن مثل هذ� �لتحري�ض د�فع لالإتقان، وحمقق للجودة يف �أعلى م�صتوياتها.
َعْبٍد  ِمْن  ويوؤكد �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- هذ� �ملعنى يف حديث: »َما 
نَِّة«)1(. ويف رو�ية: »َما  يَحٍة �إِلَّ َلْ يَِجْد َر�ِئَحَة �جْلَ ُ َرِعيًَّة َفَلْم يَُحْطَها ِبَن�صِ َعاُه �هللَّ ��ْصرَتْ
نََّة« )2(. ُ َعَلْيِه �جْلَ َم �هللَّ ِمْن َو�ٍل يَِلي َرِعيًَّة ِمَن �مْلُ�ْصِلِمنَي َفيَُموُت َوْهَو َغا�ضٌّ لَُهْم �إِلَّ َحرَّ
فالن�صح يلزم �صاحبه �لقيام بعمله على �أمت وجه ويف �أح�صن �صورة، وربطه 
بالآخرة، و�لوعيد عليه، دليل على كمال �لعناية باإ�صالح معا�ض �لعباد، فاهلل تعاىل 
�إنا وّله و��صرتعاه على عباده؛ ليدمي �لن�صيحة لهم، ل ليغ�صهم فيموت عليه، فلما 

قلب �لق�صية ��صتحق �أن ل يجد ر�ئحة �جلنة)3(.
�ملطلب �ل�سابع: حتقق معيار �جلودة يف �لأ�سخا�س يجب �أن يكون نتاج خربة وممار�سة. 

تكون  �أن  بد  ل  و�أجوده؛  وجه  �أمت  على  �لعمل  �إجناز  على  �لقادر  معرفة  �إن 
قائمة على �أ�صا�ض من �خلربة باأحو�ل �لأ�صخا�ض وقدر�تهم، وهذ� ما جنده جليا يف 
�ل�صنة �لنبوية فاإن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قد خرب �أحو�ل �أ�صحابه، ون�ضَّ 
على �إمكانيات بع�صهم ومميز�تهم، وقد جمعت بع�صا من ذلك، ففي حديث �أن�ض 
�بن مالك-ر�صي �هلل عنه- قال: قال ر�صوُل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- : »�أَْرَحُم 
اُهْم  َدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن، َو�أَْق�صَ ُ ُعَمُر، َو�أَ�صْ ُهْم يِف ِديِن �هللَّ �َصدُّ ِتي �أَبُو بَْكٍر، َو�أَ ِتي ِباأُمَّ �أُمَّ
َر�ِم  ُهْم ِلِكَتاِب �هلِل �أُبَيُّ ْبُن َكْعٍب، َو�أَْعَلُمُهْم ِباحْلَاَلِل َو�حْلَ َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب، َو�أَْقَروؤُ
ِة �أَبُو  ٍة �أَِميًنا، َو�أَِمنُي َهِذِه �لأُمَّ ُهْم َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت، �أََل َو�إِنَّ ِلُكلِّ �أُمَّ ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َو�أَْفَر�صُ

�ِح«)4(. ُعَبْيَدَة ْبُن �جْلَرَّ
ُ َعْنُه- َقاَل: َقاَل �لنَِّبيُّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  َي �هللَّ ويف حديث ُحَذْيَفَة -َر�صِ

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب من ��صرتعي رعية فلم ين�صح، 9/ 89 ح 7150.  -1

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب من ��صرتعي رعية فلم ين�صح، 9/ 89 ح 7151.  -2
ينظر:�إر�صاد �ل�صاري، �لق�صطالين، 224/10.  -3

�ِح  �جلامع، �لرتمذي،كتاب �ملناقب، باب َمَناِقِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوَزْيِد ْبِن ثَاِبٍت َو�أُبَىٍّ َو�أَِبى ُعَبْيَدَة ْبِن �جْلَرَّ  -4
ُ َعْنُهْم، 5/ 665، ح 3791. وقال: هذ� حديث ح�صن �صحيح.  َى �هللَّ َر�صِ
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َحابُُه َفَبَعَث  ، يَْعِني َعَلْيُكْم، يَْعِني �أَِميًنا- َحقَّ �أَِمنٍي َفاأَ�ْصَرَف �أَ�صْ َر�َن: »لأَْبَعثَنَّ لأَْهِل جَنْ
ُ َعْنُه«)1(، وعند م�صلم: »لأَْبَعثَنَّ �إِلَْيُكْم َرُجاًل �أَِميًنا َحقَّ �أَِمنٍي َحقَّ  َي �هللَّ �أَبَا ُعَبْيَدَة، َر�صِ

�أَِمنٍي«)2(.
قال �لقرطبي: »وكان �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قد �أخرب عن كل و�حد 
من �أعيان �أ�صحابه -ر�صى �هلل عنهم- با غلب عليه من �أو�صافه، و�إن كانو� كلهم 

ف�صالء، علماء، حكماء، خمتارين ملختار«)3(. 
لكن  �ل�صحابة،  من  وغريه  عبيدة  �أبي  بني  م�صرتكة  »و�لأمانة  �لعيني:  وقال 
�ل�صحابة  �أبي عبيدة، و�لنبي خ�ض كل و�حد من كبار  بيان زيادتها يف  �ملق�صود 

بف�صيلة و�حدة و�صفه بها فاأ�صعر بقدر ز�ئد فيها على غريه«)4(.
ويف حديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض- ر�صي �هلل عنهما- وَذَكَر َعْبُد �هلِل 
ُه �َصِمْعُت �لنَِّبيَّ -�صلى �هلل عليه  �أُِحبُّ �أََز�ُل  �ْبُن َعْمٍرو َعْبَد �هلِل ْبَن َم�ْصُعوٍد َفَقاَل: َل 
،َوُمَعاٍذ،  ْربََعٍة: ِمْن َعْبِد �هلِل ْبِن َم�ْصُعوٍد، َو�َصاِلٍ و�صلم- يَُقوُل: »ُخُذو� �ْلُقْر�آَن ِمْن �أَ

َو�أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب«)5(.
ممن  غريهم  دون  بالذكر  �لأربعة  هوؤلء  »وتخ�صي�ض  ُمعلال:  �لقرطبي  قال 
حفظ �لقر�آن من �ل�صحابة -ر�صى �هلل عنهم- وهم عدد كثري كما ياأتي؛ لأنَّ هوؤلء 
�لأربعة هم �لذين تفرغو� لإقر�ء �لقر�آن وتعليمه دون غريهم ممن ��صتغل بغري ذلك 
من �لعلوم، �أو �لعباد�ت، �أو �جلهاد، وغري ذلك، ويحتمل �أن يكون ذلك من �لنبي 

َعْنُه، 3/ 1369 ح  �هللُ  َي  َر�صِ �ِح  �جْلَرَّ ْبِن  ُعَبْيَدَة  �أَِبي  َمَناِقِب  �ملناقب،بَاُب  كتاب  �لبخاري،  �ل�صحيح،   -1
.3535

�ِح ر�صى �هلل تعاىل عنه: 7/ 129 ح:  اِئِل �أَِبى ُعَبْيَدَة ْبِن �جْلَرَّ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لف�صائل، باب َف�صَ  -2
6407

�ملفهم، �لقرطبي، 293/6.  -3
عمدة �لقاري، �لعيني،380/24.   -4

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب �لقر�ء من �أ�صحاب �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم، 4/   -5
1911،ح 4713.
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-�صلى �هلل عليه و�صلم- ؛ لأنه علم �أنهم هم �لذين ينت�صبون لتعليم �لنا�ض �لقر�آن 
بعده،وليوؤخذ عنهم؛ فاأحال عليهم ملا علم من ماآل �أمرهم، كما قد �أظهر �ملوجود 
�لف�صالء، و�هلل  �أ�صانيد  �لغالب  تنتهي يف  و�إليهم  �ء،  �لقرَّ �أئمة  �إذ هم  من حالهم؛ 
�أعلم«)1(. وقال �بن حجر م�صتنبطا من هذ� �حلديث: »وي�صتفاد منه.. �أن �لبد�ءة 

بالرجل يف �لذكر على غريه يف �أمر ��صرتك فيه مع غريه يدل على تقدمه فيه«)2(.
�ملطلب �لثامن: �إذ� حتقق معيار �جلودة فال يلتفت �إىل كالم �مل�سككني و�ملعرت�سني.

�مل�صلمني  �أن م�صلحة  �ل�صرع �حلنيف  �أر�صاها  �لتي  �لر��صخة  �لقو�عد  �إن من 
متى حتققت وجب �ل�صريورة �إليها، وغ�ض �لطرف عن �أر�جيف �ملرجفني، فمتى 
تيقن ويل �لأمر ِمن حتقق معيار �جلودة يف �صخ�ض ما وَكل �لأمر �إليه. يظهر هذ� 
جليا يف حديث عبد �هلل بن عمر- ر�صي �هلل عنهما- قال: بعث ر�صوُل �هلل -�صلى 
َر عليهم �أ�صامَة بَن زيد، فطعن بع�ُض �لنا�ض يف �إمارته،  �هلل عليه و�صلم- بَْعثاً، و�أمَّ
فقال ر�صوُل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- : »�إن تَْطعنو� يف �إمارته، فقد كنتم تطعنون 
يف �إمارة �أبيه من قبل، َو�مْيُ �هلل، �إْن كان خلليقاً لالإمارة، و�إن كان مَلِْن �أَحبَّ �لنا�ض 

�إيّل، و�إنَّ هذ� مَلِْن �أحبِّ �لنا�ض �إيلَّ بعَده«)3(. 
�ملبحث �لثاين: �عتماد معيار �جلودة لتويل �لوظيفة �ملتعلقة بالعباد�ت.

�ملطلب �لأول: �عتماد معيار �جلودة لتويل وظيفة �ملوؤذن.
تعد وظيفة �ملوؤذن من �أ�صرف �لوظائف يف �ملجتمع �لإ�صالمي؛ ملا لالأذ�ن من 
رمزية عميقة، وملا يرتتب عليه من �أجر �صريف؛ فاملوؤذنون هم �أطول �لنا�ض �أعناقا 

�ملفهم، �لقرطبي، 375/6.  -1
فتح �لباري، �بن حجر، 48/9.  -2

َعْنُهَما   ُ َى �هللَّ اِئِل َزْيِد ْبِن َحاِرثََة َو�أُ�َصاَمَة ْبِن َزْيٍد َر�صِ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب َف�صَ  -3
130/7ح 6417.
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و�إعناقا يوم �لقيامة كما �صح �خلرب عن �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم)1(. 
�لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم-  وبد�أت حكاية هذه �لوظيفة حني �جتمع 
كما  �لدين  لل�صالة -وهي عمود هذ�  �لند�ء  كيفية  معهم يف  وت�صاور  باأ�صحابه، 
هو معلوم-، وقد خُلّ�صت جمريات هذ� �لجتماع وما �صدر عنه يف حديث �أَِبى 
اِر َقاَل: �ْهَتمَّ �لنَِّبىُّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  ُعَمرْيِ ْبِن �أَنَ�ٍض، َعْن ُعُموَمٍة لَُه ِمَن �لأَْن�صَ
اَلِة؛ َفاإَِذ�  وِر �ل�صَّ ْب َر�يًَة ِعْنَد ُح�صُ اَلِة َكْيَف يَْجَمُع �لنَّا�َض لََها؟ َفِقيَل لَُه: �ْن�صِ ِلل�صَّ
بُّوَر-  ا، َفَلْم يُْعِجْبُه َذِلَك. َقاَل: َفُذِكَر لَُه �ْلُقْنُع- يَْعِنى �ل�صَّ ُهْم بَْع�صً َر�أَْوَها �آَذَن بَْع�صُ
َوَقاَل ِزيَاٌد: �َصبُّوَر �ْليَُهوِد، َفَلْم يُْعِجْبُه َذِلَك. َوَقاَل: »ُهَو ِمْن �أَْمِر �ْليَُهوِد«. َقاَل: َفُذِكَر 
ِ ْبُن َزْيِد ْبِن َعْبِد َربِِّه  َرَف َعْبُد �هللَّ اَرى«. َفاْن�صَ لَُه �لنَّاُقو�ُض. َفَقاَل: »ُهَو ِمْن �أَْمِر �لنَّ�صَ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفاأُِرَى �لأََذ�َن ِفى َمَناِمِه- َقاَل: -  َوُهَو ُمْهَتمٌّ ِلَهمِّ َر�ُصوِل �هللَّ
ِ، �إِنِّى  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفاأَْخرَبَُه. َفَقاَل لَُه: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َفَغَد� َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ
اِب- ر�صى  لََبنْيَ نَاِئٍم َويَْقَظاَن �إِْذ �أَتَاِنى �آٍت َفاأََر�ِنى �لأََذ�َن. َقاَل: َوَكاَن ُعَمُر ْبُن �خْلَطَّ
�لنَِّبىَّ -�صلى  �أَْخرَبَ  ُثمَّ  َقاَل: -  يَْوًما-  ِع�ْصِريَن  َفَكَتَمُه  َذِلَك  َقْبَل  َر�آُه  َقْد  عنه-  �هلل 
ْبُن َزْيٍد   ِ َفَقاَل: �َصَبَقِنى َعْبُد �هللَّ تُْخرِبَِنى«.  �أَْن  َمَنَعَك  َفَقاَل لَُه: »َما  �هلل عليه و�صلم- 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- : »يَا ِباَلُل، ُقْم َفاْنُظْر َما يَاأُْمُرَك  َفا�ْصَتْحيَْيُت. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
: �أَنَّ  َن ِباَلٌل. َقاَل �أَبُو ِب�ْصٍر: َفاأَْخرَبَِنى �أَبُو ُعَمرْيٍ ِ ْبُن َزْيٍد، َفاْفَعْلُه«. َقاَل: َفاأَذَّ ِبِه َعْبُد �هللَّ
 ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َعَلُه  ؛جَلَ ا  َمِري�صً يَْوَمِئٍذ  َكاَن  �أَنَُّه  لَْوَل  َزْيٍد  ْبَن   ِ �هللَّ َعْبَد  �أَنَّ  تَْزُعُم  اَر  �لأَْن�صَ

نًا«)2(. -�صلى �هلل عليه و�صلم- ُموؤَذِّ

ِعْنَد �َصَماِعِه 5/2 ح 878. وقد  ْيَطاِن  ِل �لأََذ�ِن َوَهَرِب �ل�صَّ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �ل�صالة، باب ف�صْ  -1
ورد �حلديث برو�يتني: �أَعناقا بفتح �لهمزة: من �لعنق وهي �لرقبة، و�إِعناقا بك�صرها من �صري �لعنق وهي 

هئية م�صي. ينظر: �لنووي، �صرح م�صلم 92-91/4.
�ل�صنن، �أبو د�ود، كتاب �ل�صالة، باب بَْدِء �لأََذ�ِن 1/ 186 ح 498. وهو حديث ح�صن كما قال �بن   -2

حجر. ينظر: فتح �لباري، �بن حجر، 81/2.
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فنلحظ هنا كيف �أ�صند ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وظيفة �ملوؤذن لبالل مع 
�أن �لذي ر�أى �ملنام هما عبد �هلل بن زيد وعمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنهم جميعا. 
وبالبحث عن �صبب ذلك جند معيار �جلودة لهذه �لوظيفة حا�صر� يف بالل 
ن  �صريحا يف قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم »فُقْم مع بالل، فاألِق عليه ما ر�أيت، فليُوؤذِّ
ُن به«)3( ويف  لِقيِه عليه، ويوؤذِّ به فاإنه �أنَدى �صوتاً منك، فقمت مع بالل، فجعلُت �أُ

رو�ية: »فاإنه �أنَدى، و�أمدُّ �صوتاً منك، فاألق عليه ما قيل لك، وليُناِد بذلك«)4(. 
وطول  �ل�صوت،  جمال  جودتها:  ومعيار  قو�مها  �ملوؤذن  وظيفة  �أن  ومعلوم 
�ل�صوت  �أن  ول�صك  لالجتماع؛  �لنا�ض  دعوة  �لأذ�ن  من  �ملق�صود  لأن  �لنف�ض؛ 
�صماع  فيحتمل  �ل�صوت  �أمد  يطيل  �لنف�ض  وطول  للقدوم،  بالنا�ض  يحدو  �لندي 
�إعالم  »�إنه  �لأذ�ن:  �بن رجب يف فو�ئد  قال  لبالل.  �لأذ�ن  فاأ�صند  له،  �أكرب  عدد 
�لند�ء  فاإن  ند�ًء؛  و�صمي  �ل�صوت،  رفع  فيه  �صرع  فلهذ�  �مل�صجد؛  عن  للغائبني 
�هلل  لعبد  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �لنبي-  قال  �ملعنى  ولهذ�  �لرفيع.  �ل�صوت  هو 
�بن زيد: »قم فاألقه على بالل؛ فاإنه �أندي �صوتاً منك«)5(. وقال �بن حجر: »�أَْنَدى 
ْوُت، َويَُطوَل �أََمُد  ، َو�ْلإَِطالَِة، َو�ْلإِ�ْصَماِع؛ ِليَُعمَّ �ل�صَّ ْوتًا ِمْنَك، �أَْي: �أَْقَعُد يِف �مْلَدِّ �صَ
وُدُه ِمْن �إِْلَهاِء �ْلآَدِميِّ َعْن �إَِقاَمِة  ْيَطاِن َمْق�صُ اأِْذيِن؛ َفيَْكرُثُ �جْلَْمُع، َويَُفوُت َعَلى �ل�صَّ �لتَّ

يَلِتَها َفيَِفرُّ ِحيَنِئٍذ«)6(. اَلِة يِف َجَماَعٍة، �أَْو �إِْخَر�ِجَها َعْن َوْقِتَها، �أَْو َوْقِت َف�صِ �ل�صَّ
عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  عند  مقدما  كان  و�إن  عنه-  �هلل  -ر�صي  فعمر 
�إ�صناد �لوظيفة ر�عى جانب  �أن  �إل  و�صلم- وهو من حيث �ملكانة ما هو معلوم، 
�ل�صنن، �أبو د�ود، كتاب �ل�صالة، باب بَْدِء �لأََذ�ِن 1/ 187 ح 499. قال �خلطابي: "روي هذ� �حلديث   -3
و�لق�صة باأ�صانيد خمتلفة وهذ� �لإ�صناد �أ�صحها". ينظر: معال �ل�صنن، �خلطابي، 152/1. وح�صنه �بن 

حجر. ينظر: فتح �لباري، �بن حجر، 81/2.
�جلامع، �لرتمذي، �أبو�ب �ل�صالة، باب ما جاء يف بدء �لأذ�ن 1/ 356 ح189. وقال: َحِديٌث َح�َصٌن   -4

ِحيٌح. �صَ
فتح �لباري، �بن رجب، 5/ 179.  -5

فتح �لباري، �بن حجر، 2/ 87.  -6
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حاجة �لوظيفة دون �لعالقات �ل�صخ�صية.
ِباْلأََذ�ِن؛  �أَْوىَل  ْوتًا َكاَن  �أَْرَفُع �صَ �أَنَّ ُكلَّ َمْن َكاَن  : »ِفيِه َدِليٌل َعَلى  اِبيُّ َقاَل �خْلَطَّ

ْوِتِه �أَْوَقُع ؛َكاَن ِبِه �أََحقُّ َو�أَْجَدُر«)1(. ِلأَنَّ �ْلأََذ�َن �إِْعاَلٌم. َوُكلُّ َمْن َكاَن �ْلإِْعاَلُم ِب�صَ
َم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ ُذوَرَة، �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ ويوؤكد هذ� �ملعنى حديث �أَِبي حَمْ
َمُه �ْلأََذ�ُن)2(. ُذوَرَة، َفَعلَّ ْوُت �أَِبي حَمْ نُو� َفاأَْعَجَبُه �صَ �أََمَر نَْحًو� ِمْن ِع�ْصِريَن َرُجاًل َفاأَذَّ
�جلاهلية  �أركان  من  ركن  هدم  وهو  ههنا،  �إغفاله  ينبغي  ل  ملمح  مع  قلت: 

�ملتمثل بالع�صبية؛ فبالل عبد حب�صي، قدمه �لإ�صالم وفق مبد�أ: چڇ    ڍ  ڍ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ �حلجر�ت: )13(.

�ملطلب �لثاين: �عتماد معيار �جلودة لتويل وظيفة �إمامة �ل�سالة.
�إمامة �لنا�ض يف �ل�صالة من �أ�صرف �لوظائف، و�أعظمها �صاأنا، كيف ل وهي 
ومن  �لدين،  ي�صلح  ب�صالحها  �لتي  )�ل�صالة(؛  �لإ�صالم  �صعائر  باأعظم  مرتبطة 
لو�زم �صالح �لدين ��صتقامة �لعبد، ومتى ��صتقام �لعبد تفاعل مع �أمته و�أ�صهم يف 

نهو�ض جمتمعه وتطوره.
ول�صرف هذه �ملهنة و�أهميتها با�صر �صلى �هلل عليه و�صلم �إمامة �لنا�ض بنف�صه، 
�لر�صالت؛  خاتة  ور�صالته  كافة،  للنا�ض  �ملبعوث  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  كان  وملا 
بعده.  �لنا�ض من  يُقدم �صاحبه لإمامة  �لذي  �ملعيار  �لأهمية بكان و�صع  كان من 
�هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  َر�ُصوُل  لََنا  َقاَل  يَُقوُل:  عنه-،  �هلل  َم�ْصُعوٍد-ر�صي  �أَبَي  حديث  ففي 
ُهْم ِلِكَتاِب �هلِل، َو�أَْقَدُمُهْم ِقَر�َءًة، َفاإِْن َكانَْت ِقَر�َءتُُهْم  َم: »يَوؤُمُّ �ْلَقْوَم �أَْقَروؤُ َعَلْيِه َو�َصلَّ
ُهْم  �أَْكرَبُ ُهْم  مَّ َفْليَوؤُ �َصَو�ًء،  �ْلِهْجَرِة  يِف  َكانُو�  َفاإِْن  ِهْجَرًة،  �أَْقَدُمُهْم  ُهْم  َفْليَوؤُمَّ �َصَو�ًء، 
ِل�ْض َعَلى تَْكِرَمِتِه يِف بَْيِتِه �إِلَّ  ُجَل يِف �أَْهِلِه، َوَل يِف �ُصْلَطاِنِه، َوَل جَتْ نَّ �لرَّ �ِصنًّا، َوَل تَوؤُمَّ

معال �ل�صنن، �خلطابي، 1/ 153.  -1
�ل�صحيح، �بن خزمية 1/ 195.  -2
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�أَْن يَاأَْذَن لََك، �أَْو ِباإِْذِنِه«)1(.
لكتاب  �لقوم  �أَْقَر�أَ  يكون  �أن  لالإمامة هو  �لرجل  تقدم  معيار  �أن  فنلحظ جليا 
�هلل، فاإذ� ت�صاوى معه غريه نظر لف�صله- و�ملعرب عنها هنا بالهجرة-، فاإن ماثله غرُيه 

رجح �لأكرب �صّناً....
وعند تطبيق هذ� �ملعيار وجدنا ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف مر�ض 
بَا بَْكٍر �إَِذ� َقاَم يِف  لِّي ِبالنَّا�ِض«. َقالَْت َعاِئ�َصُة: ُقْلُت: �إِنَّ �أَ موته يقول: »ُمُرو� �أَبَا بَْكٍر يُ�صَ
لِّ ِللنَّا�ِض. َفَقالَْت َعاِئ�َصُة: َفُقْلُت  َمَقاِمَك َلْ يُ�ْصِمْع �لنَّا�َض ِمَن �ْلُبَكاِء، َفُمْر ُعَمَر َفْليُ�صَ
َة: ُقويِل لَُه �إِنَّ �أَبَا بَْكٍر �إَِذ� َقاَم يِف َمَقاِمَك َلْ يُ�ْصِمِع �لنَّا�َض ِمَن �ْلُبَكاِء، َفُمْر ُعَمَر  حِلَْف�صَ
َم: »َمْه �إِنَُّكنَّ  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ُة. َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ لِّ ِللنَّا�ِض. َفَفَعَلْت َحْف�صَ َفْليُ�صَ
َما  ِلَعاِئ�َصَة  ُة:  َفَقالَْت َحْف�صَ ِللنَّا�ِض«.  لِّ  َفْليُ�صَ بَْكٍر  �أَبَا  ُمُرو�  َو�ِحُب يُو�ُصَف،  َلأَْننُتَّ �صَ

يَب ِمْنِك َخرْيً�«)2(. ُكْنُت ِلأُ�صِ
 )3( ِلِب ْبِن �أَ�َصٍد َقاَل: »مَلَّا ��ْصُتِعزَّ ِ ْبِن َزْمَعَة ْبِن �ْلأَ�ْصَوِد ْبِن �مْلُطَّ ويف حديث َعْبِد �هللَّ
ِباَلٌل  َدَعا  َقاَل:  �مْلُ�ْصِلِمنَي،  ِمَن  نََفٍر  ِعْنَدُه يِف  َو�أَنَا  َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِبَر�ُصوِل �هلِل �صَ
لِّي ِبالنَّا�ِض، َقاَل: َفَخَرْجُت، َفاإَِذ� ُعَمُر يِف �لنَّا�ِض، َوَكاَن  اَلِة، َفَقاَل: ُمُرو� َمْن يُ�صَ ِلل�صَّ
َ ُعَمُر �َصِمَع َر�ُصوُل  ا َكربَّ لِّ ِبالنَّا�ِض. َقاَل: َفَقاَم، َفَلمَّ �أَبُو بَْكٍر َغاِئًبا، َفَقاَل: ُقْم يَا ُعَمُر َف�صَ
�هلِل  َر�ُصوُل  َفَقاَل  َقاَل:  ِهًر�،  جُمْ َرُجاًل  ُعَمُر  َوَكاَن  ْوتَُه،  َم �صَ َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �هلِل �صَ
َذِلَك   ُ �هللَّ يَاأْبَى  َو�مْلُ�ْصِلُموَن،  َذِلَك   ُ �هللَّ يَاأْبَى  ؟  بَْكٍر  �أَبُو  َفاأَْيَن  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ
لَّى  اَلَة، َف�صَ لَّى ُعَمُر ِتْلَك �ل�صَّ َو�مْلُ�ْصِلُموَن َقاَل: َفَبَعَث �إِىَل �أَِبي بَْكٍر، َفَجاَء بَْعَد �أَْن �صَ
ِبالنَّا�ِض«)4(. قال �بن رجب: »و�ملر�د من َهَذ� �حَلِدْيث يِف َهَذ� �لباب - بَاب �أَْهِل 

َحقُّ ِبالإَِماَمِة 2/ 133 ح1566. �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �ل�صالة، باب َمْن �أَ  -1
�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لعلم، باب �أهل �لعلم و�لف�صل �أحق بالإمامة، 1/ 239ح647.  -2

�أَْي: ��صَتّد ِبِه �ملَر�ض و�أ�ْصَرف َعَلى �مْلَْوِت. �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري، 3/ 228.  -3
عنه 4/ 348ح4662. وهذ�  �هلل  بَْكٍر ر�صى  ِبى  �أَ ��ْصِتْخاَلِف  ِفى  باب  �ل�صنة،  كتاب  د�ود،  �أبو  �ل�صنن،   -4
�حلديث �صححه �حلاكم على �صرط م�صلم، و�صكت عنه �لذهبي. ينظر: �مل�صتدرك، �حلاكم، 640/3 ح 
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لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- �أَبَا بَْكر بال�صالة  ِل �أََحقُّ ِبالإَِماَمِة-: �أمر �لنَِّبّي- �صَ �لِعْلِم و�لَف�صْ
بالنا�ض يِف مر�صه، و�أنه روجع يِف َذِلَك فزجر من ر�جعه، وكرر �لأمر بذلك«)1(.

ويف�صر �بُن كثري �صبب هذ� �لإ�صر�ر من ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ، 
ويبني �أنه غري مناف لالأمر باأن تكون �لإمامة لالأقر�أ فيقول: »�أنا ل �أ�صك �أن �ل�صّديق 
لَّى  -ر�صي �هلل عنه- قر�أ �لقر�آن، وقد ن�ض عليه �لأ�صعري م�صتدلًّ باأنه �صّح �أنه -�صَ
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- قال: »يوؤم �لقوم �أقروؤهم لكتاب �هلل و�أكرثهم قر�آنًا«، وتو�تر عنه  �هللَّ
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- ياأمر  لَّى �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- �أنه قّدمه لالإمامة، ول يكن -�صَ لَّى �هللَّ -�صَ
باأمر ثم يخالفه بال �صبب؛ فلول �أن �أبا بكر كان مّت�صًفا با يقدمه يف �لإمامة على �صائر 
�ل�صحابة- وهو �لقر�ءة- ملا قّدمه؛ فال ي�صوغ نفي حفظ �لقر�آن عنه بغري دليل، وقد 

�صح يف �لبخاري �أنه بنى م�صجًد� بفناء د�ره فكان يقر�أ �لقر�آن �أي ما نزل«)2(.
قلت: وين�صاف �إىل هذ� �لأمر يف هذه �ملرحلة خ�صو�صا �رتباط �إمامة �ل�صالة 
بالإمامة �لعظمى، و�لدللة عليها، وهو ما �أدركه �ل�صحابة بعُد. قال عليٌّ عن �أبي 
�أَْمِرنَا،  يِف  نََظْرنَا  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ �لنَِّبيُّ  ُقِب�َض  »مَلَّا  عنهما-:  �هلل  بكر -ر�صي 
يَنا ِلُدْنيَانَا  اَلِة، َفَر�صِ َم �أَبَا بَْكٍر يِف �ل�صَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- َقْد َقدَّ لَّى �هللَّ َفَوَجْدنَا �لنَِّبيَّ -�صَ

ْمَنا �أَبَا بَْكٍر«)3(. ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- ِلِديِنَنا، َفَقدَّ لَّى �هللَّ ِ -�صَ َي َر�ُصوُل �هللَّ َمْن َر�صِ
لُوَن  �لأَوَّ �ملَُهاِجُروَن  َقِدَم  »مَلَّا  َقاَل:  ُعَمر،  �بن  َحِدْيث  ذلك  تطبيقات  ومن 
ُهْم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- َكاَن يَوؤُمُّ ِ- �صَ ٌع ِبُقَباٍء- َقْبَل َمْقَدِم َر�ُصوِل �هللَّ َبَة- َمْو�صِ �لُع�صْ

ُهْم ُقْر�آنًا«)4(. �َصاِلٌ َمْوىَل �أَِبي ُحَذْيَفَة، َوَكاَن �أَْكرَثَ

فتح �لباري، �بن رجب، 6/ 116.  -1
�إر�صاد �ل�صاري، �لق�صطالين، 7/ 458.  -2

�لطبقات �لكربى، �بن �صعد، 3/ 183. قال �لهيتمي: �إ�صناده جيد.ينظر: �ل�صو�عق �ملحرقة، �لهيتمي،   -3
.201/1

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �جلماعة و�لإمامة، بَاُب �إَِماَمِة �لَعْبِد َو�ملَْوىَل، 246/1 ح 660.  -4



396

وهو من�صجم تاما مع قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »��ْصَتْقِرئُو� �لقر�آَن من �أربعة: 
من �بِن م�صعود- فبد�أَ به- و�صال موىل �أبي حذيفَة، ومعاذ، و�أُبّي«)5(.

َعَلْيِه  لَّى �هللُ  ْبِن �َصَلَمَة، َقاَل: َقاَل �لنَِّبيِّ �صَ ومن تطبيقاته كذلك حديث َعْمِرو 
ُقْر�آنًا«.  ُكْم  ْكرَثُ �أَ ُكْم  َوْليَوؤُمَّ �أََحُدُكْم،  ْن  َفْليُوؤَذِّ اَلُة  �ل�صَّ َرِت  َح�صَ َفاإَِذ�   ...« َم:  َو�َصلَّ
بنَْيَ  ُمويِن  َفَقدَّ ْكَباِن،  �لرُّ ِمَن  ى  �أَتََلقَّ ُكْنُت  مِلَا  ِمنِّي،  ُقْر�آنًا  �أَْكرَثَ  �أََحٌد  يَُكْن  َفَلْم  َفَنَظُرو� 
ْو �َصْبِع �ِصِننَي..«)6(. فنلحظ جليا كيف كانت �أحقية �لإمامة  نَا �ْبُن �ِصتٍّ �أَ �أَْيِديِهْم، َو�أَ

ملوىل ول�صغري لنطباق �صرطهما عليهما.
فعن  �ملبادئ،  هذه  يطبقون  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أ�صحاب  ووجدنا 
؛ �أَْن  �ِريَّ يًما �لدَّ اِب �أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب، َوَتِ �ل�صائب بن يزيد �أنه قال: »�أََمَر ُعَمُر ْبُن �خْلَطَّ
يَُقوَما ِللنَّا�ِض ِباإِْحَدى َع�ْصَرَة َرْكَعًة، َقاَل: فَكاَن �ْلَقاِرُئ يَْقَر�أُ ِبامْلِِئنَي، َحتَّى ُكنَّا نَْعَتِمُد 

ِرُف �إِلَّ يِف ُفُروِع �ْلَفْجِر«)7(.  يِّ ِمْن ُطوِل �ْلِقيَاِم، َوَما ُكنَّا نَْن�صَ َعَلى �ْلِع�صِ
�ملطلب �لثالث: �عتماد معيار �جلودة لتويل وظيفة و�يل �لزكاة.

تعد هذه �لوظيفة �أكرث �لوظائف �صيوعا يف �لعهد �لنبوي؛ ذلكم �أّن َر�ُصول 
َدَقاِت، �إىَل ُكّل َما  َعَلْيِه َو�َصّلَم- َقْد بََعَث �أَُمَر�َءُه َوُعّمالَُه َعَلى �ل�صّ ّلى �هللُ  �هللِ -�صَ

�أَْوَطاأَ �ْلإِ�ْصاَلُم من �لبلد�ن)8(
وقد عقد بع�ض �أ�صحاب �ل�صري)9( ف�صال يف ذكر ُعّمال ر�صوِل �هللَّ -�صّلى �هللَّ 
عليه و�صّلم- على �لزكاة. وعند �إنعام �لنظر يف معيار تويل وظيفة قب�ض �أمو�ل 
�أقو�مهم،  من  غالبا-  �ختريو�-  �أنهم  �لعمال  هوؤلء  �ختيار  يف  لحظت  �لزكاة، 
عنه 3/ 1372ح  �هلل  �أبي حذيفة ر�صي  �صال موىل  مناقب  باب  �ملناقب،  كتاب  �لبخاري،  �ل�صحيح،   -5

.3548
قطعة من حديث �أخرجه يف �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب من �صهد �لفتح 4/ 1564ح4051.  -6

مالك، �ملوطاأ، باب ما جاء يف قيام رم�صان 2/ 159 ح380.  -7
�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 5/ 302.  -8

ينظر مثال: جو�مع �ل�صرية، �بن حزم، �ض25، و �إمتاع �لأ�صماع، �ملقريزي، 9/ 376.  -9
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ُفَقَر�ِئِهْم«)1(  َعَلى  َفرُتَدُّ  �أَْغِنيَاِئِهْم  ِمْن  »تُوؤَْخُذ  �لزكاة  �أن  �أعلم-  ومرد ذلك - و�هلل 
�إذ لبد من  �أهمية هذ� �ملعيار  باأحو�ل قومه و�أهله من غريه. وعلى  �أعرف  و�ملرء 
َر�ِفِع  �ل�صنة ترغيبا كما يف حديث  �إليه  تو�فر �لأمانة فامل�صاألة مالية، وهذ� مانبهت 
لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- يَُقوُل: »�ْلَعاِمُل َعَلى  ِ -�صَ �ْبِن َخِديٍج، َقاَل: �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ

ِ، َحتَّى يَْرِجَع �إِىَل بَْيِتِه«)2(. َدَقِة ِباحْلَقِّ َكاْلَغاِزي يِف �َصِبيِل �هللَّ �ل�صَّ
�هلِل  َر�ُصوَل  �َصِمْعُت  َقاَل:   ، �ْلِكْنِديِّ َعِمرَيَة  ْبِن  َعِديِّ  حديث  يف  كما  وترهيبا 
يًَطا َفَما  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- يَُقوُل: »َمِن ��ْصَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل، َفَكَتَمَنا خِمْ -�صَ
ينِّ  اِر َكاأَ َفْوَقُه، َكاَن ُغُلوًل يَاأِْتي ِبِه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«، َقاَل: َفَقاَم �إِلَْيِه َرُجٌل �أَ�ْصَوُد ِمَن �ْلأَْن�صَ
�َصِمْعُتَك  لََك؟«َقاَل:  َقاَل: »َوَما  َعَمَلَك،  َعنِّي  �ْقَبْل  �هلِل،  َر�ُصوَل  يَا  َفَقاَل:  �إِلَْيِه،  �أَْنُظُر 
تَُقوُل: َكَذ� َوَكَذ�، َقاَل: »َو�أَنَا �أَُقولُُه �ْلآَن، َمِن ��ْصَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل، َفْليَِجْئ 

ِبَقِليِلِه َوَكِثرِيِه، َفَما �أُوِتَي ِمْنُه �أََخَذ، َوَما نُِهَي َعْنُه �ْنَتَهى«)3(.
وكان  بن جبل  معاذ  �لأول:  �لوظيفة،  توىل هذه  �ثنني ممن  مع  هنا  ونقف 
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أر�صله و�أبا مو�صى �لأ�صعري -ر�صي �هلل عنهما- �إىل 
ُ َعْنُهَما، َقاَل:  َي �هللَّ �ليمن، كما يف حديث �بن عبا�ض؛ ففي حديث �ْبِن َعبَّا�ٍض َر�صِ
َعَلْيِه َو�َصلََّم- مِلَُعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحنَي بََعثَُه �إِىَل �ليََمِن:»�إِنََّك  لَّى �هللُ  ِ -�صَ َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ُ، َو�أَنَّ  ْن َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ ْن يَ�ْصَهُدو� �أَ ىَل �أَ �َصَتاأِْتي َقْوًما �أَْهَل ِكَتاٍب، َفاإَِذ� ِجْئَتُهْم، َفاْدُعُهْم �إِ
َعَلْيِهْم  َقْد َفَر�َض   َ �أَنَّ �هللَّ ُهْم  َفاأَْخرِبْ ِبَذِلَك،  �أََطاُعو� لََك  َفاإِْن ُهْم   ،ِ ًد� َر�ُصوُل �هللَّ مَّ حُمَ
 َ �هللَّ نَّ  �أَ ُهْم  َفاأَْخرِبْ ِبَذِلَك،  لََك  �أََطاُعو�  ُهْم  َفاإِْن  َولَْيَلٍة،  يَْوٍم  ُكلِّ  يِف  َلَو�ٍت  �صَ َخْم�َض 
�أََطاُعو�  ُهْم  َفاإِْن  ُفَقَر�ِئِهْم،  َعَلى  َفرُتَدُّ  �أَْغِنيَاِئِهْم  ِمْن  تُوؤَْخُذ  َدَقًة  �صَ َعَلْيِهْم  َفَر�َض  َقْد 
 ِ �هللَّ َوبنَْيَ  بَْيَنُه  لَْي�َض  َفاإِنَُّه  �ملَْظُلوِم،  َدْعَوَة  َو�تَِّق  �أَْمَو�ِلِهْم  َوَكَر�ِئَم  َفاإِيَّاَك  ِبَذِلَك،  لََك 
�إِلَْيِه 1/ 35  َعاِء  َو�لدُّ يِن  �لدِّ َو�َصَر�ِئِع  َوَر�ُصوِلِه   ِ ِباهللَّ ِبالإِميَاِن  �لأَْمِر  باب  �لإميان،  �ل�صحيح، م�صلم، كتاب   -1

ح130.
�جلامع، �لرتمذي، 3/ 29 ح 654. وقال: "َحِديٌث َح�َصٌن".  -2

اِل 3/ 1465 ح 1833. ِرمِي َهَد�يَا �ْلُعمَّ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإمارة، باب حَتْ  -3
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ِحَجاٌب«)1(. 
ا  �إِمَّ ْرَفَها:  َو�صَ َكاِة  �لزَّ َقْب�َض  يََتَوىلَّ  �لَِّذي  ُهَو  »�ْلإَِماَم  �أن  �حلديث  هذ�  ففي 
باأن من  َقْهًر�«)2( وقد �صرح معاذ  ِمْنُه  �أُِخَذْت  ِمْنَها  �ْمَتَنَع  َفَمِن  ِبَناِئِبِه؛  ا  مَّ َو�إِ ِبَنْف�ِصِه، 
ُق �أَْهَل  دِّ َم �أُ�صَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ مهمته جمع �ل�صدقات فَقاَل: »بََعثَِني َر�ُصوُل �هلِل �صَ
ْبن  َماِلك  بنف�صه جمعها لكنه توىل قب�صها)4( كما روي عن  يبا�صر  �ْليََمِن«)3(. ول 
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم-  لَّى �هللَّ ِ -�صَ ِ ْبِن َرَها، بََعثَُه َر�ُصوُل �هللَّ ُمَر�َرَة ِمْن بَِني �ُصَهْيِم ْبِن َعْبِد �هللَّ
َدَقَة،  �ل�صَّ يَْجَمُعو�  �أَْن  َو�أََمَرُهْم  اُهْم،  �َصمَّ ِمْنُهْم  ٍة  ِعدَّ �إِىَل  َمَعُه  َوَكَتَب  �ْليََمِن،  �إِىَل 
َخرْيً�«.  ِبِهَما  َو�أََمَرُهْم  ُمَر�َرَة،  ْبِن  َوَماِلِك  َجَبٍل،  ْبِن  ُمَعاِذ  �إِىَل  َفيَْدَفُعوَها  ْزيََة؛  َو�جْلِ
بعد خربة وب�صرية  �ملهمة �جلليلة جاء  تويل معاذ -ر�صي �هلل عنه- هذه  ومعيار 
بقدر�ته؛ فهو كما و�صفه �صلى �هلل عليه و�صلم �أعلم �لنا�ض باحلالل و�حلر�م، وهو 
من �لأمناء، و�أر�صل معه من �أبناء �أهل �ليمن من يب�صر �أحو�ل قومه فتتحق نظرية 

)تُوؤَْخُذ ِمْن �أَْغِنيَاِئِهْم، َفرُتَدُّ َعَلى ُفَقَر�ِئِهْم(.
ِة: فعن  ْتِبيَّ و�أما �ل�سحابي �لثاين ممن توىل وظيفة قب�س �لزكاة فهو �ْبُن �للُّ
لَّى �هللُ َعَلْيِه  ِ- �صَ ُ َعْنُه-، َقاَل: »��ْصَتْعَمَل َر�ُصوُل �هللَّ َي �هللَّ اِعِديِّ -َر�صِ �أَِبي ُحَمْيٍد �ل�صَّ
َجاَء  ا  َفَلمَّ ْتِبيَِّة  �للُّ �ْبَن  يُْدَعى  �ُصَلْيٍم،  بَِني  َدَقاِت  �صَ َعَلى  �لأَ�ْصِد  ِمَن  َرُجاًل  َو�َصلََّم- 

َحا�َصَبُه«)5(.
وفعال،  قول  �لإ�صالمي  �ملنهج  تيز  على  للتاأكيد  �لنموذج  هذ�  و�خرتت 

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب بعث �أبي مو�صى ومعاذ بن جبل ر�صي �هلل عنهما �إىل �ليمن قبل   -1
حجة �لود�ع 4/ 1577 ح4090.
فتح �لباري، �بن حجر، 3/ 360.  -2

�مل�صند، �أحمد بن حنبل، 240/5ح 22435. قطع من حديث فيه �صعف لكن يعت�صد بجموع طرقه لذ�   -3
�صححه �ل�صيخ �لأباين كما يف خمت�صر �إرو�ء �لغليل �ض: 154 ح 795.

�لطبقات �لكربى، �بن �صعد، - متمم �ل�صحابة - �لطبقة �لر�بعة �ض: 772، باإ�صناده ح�صن.  -4
�مل�صدقني مع  تعاىل {و�لعاملني عليها} وحما�صبة  باب قول �هلل  �لزكاة،  �لبخاري، كتاب  �ل�صحيح،   -5

�لإمام 2/ 545 ح 1429.
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فال�صك �أن �لأمانة موجودة لثقة ر�صول �هلل به، وتوليته �إياه؛ لكن تولية َمن حتقق 
فيه معيار �جلودة ل يعني عدم �ملحا�صبة، نب�صر هنا كيف �أن �ختيار �لُكُفوؤ ل مينع 
حما�صبته مِلاَ قد يقع لالإن�صان تلبي�صا �أوجهال. قال �ملهلب بن �أبي �صفرة: »َحِديُث 

ِحيح �أََمانَته«)1(. ا�َصَبِة �ملوؤتن، َو�أَن �ملحا�صبة تَ�صْ ٌل يِف حُمَ �ْلَباِب �أَ�صْ
ومن �لتطبيقات �ملبا�صرة: ما رو�ه �إبر�هيم بن عطاء موىل عمر�ن بن ح�صني: 
عن �أبيه، قال: »�إِن زياد�ً -�أو بع�ض �لأمر�ء- بعث عمر�ن بن ح�صني على �ل�صدقة، 
َها على �لفقر�ء، فلما رجع قال لعمر�ن: �أَين �ملال؟ قال:  فاأخذها من �لأغنياء، وردَّ
وللمال �أْر�َصْلَتني؟ �أخذناها من حيُث كنا ناأخذها على عهد ر�صول �هلل -�صلى �هلل 
عليه و�صلم- ، وو�صعناها حيث ُكنَّا ن�صعها على عهد ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه 

و�صلم-«)2(. 
�أن  يبني �صرورة  ما  �ملجتمعات. وهو  بالأمم، وي�صلح  ينه�ض  �لذي  هذ� هو 

يكون معيار �جلودة حا�صر� -�أي: �أن ي�صند �لأمر لأهله-. 
�ملطلب �لر�بع: �عتماد معيار �جلودة لتويل وظيفة �إمارة �لج.

معلوم �أن �أد�ء فري�صة �حلج ل يتحقق يف عهد �لنبوة �إل مرتني، �لثانية منهما 
باإمرته �صلى �هلل عليه و�صلم وهي ما عرفت بحجة �لود�ع. وقبلها بعام بعد فتح مكة 
�أر�صل �صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أبا بكر -ر�صي �هلل عنه- �أمري� على �لنا�ض 
: َقاَل �ْبُن �إ�ْصَحاَق: ُثمَّ �أََقاَم َر�ُصوُل  باحلج، قال �بن ه�صام: »تَاأِْمرُي �أَِبي بَْكٍر َعَلى �حْلَجِّ
�أَبَا بَْكٍر  �ًل َوَذ� �ْلَقَعَدِة، ثُمَّ بََعَث  اَن َو�َصوَّ بَِقيََّة �َصْهِر َرَم�صَ َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  ِ �صَ �هللَّ
ْرِك  ُهْم، َو�لنَّا�ُض ِمْن �أَْهِل �ل�صِّ �أَِمرًي� َعَلى �حْلَجِّ ِمْن �َصَنِة ِت�ْصٍع، ِليُِقيَم ِلْلُم�ْصِلِمنَي َحجَّ

فتح �لباري، �بن حجر 3/ 366.  -1
َمُل ِمْن بََلٍد �إِىَل بََلٍد، 2/ 33ح 1627. و�إ�صناده  َكاِة َهْل حُتْ �ل�صنن، �أبو �دود، كتاب �لزكاة،باب ِفى �لزَّ  -2

�صحيح. ينظر: �لألباين، �صحيح �أبي د�ود، 328/5.
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ُ َعْنُه َوَمْن َمَعُه ِمْن �مْلُ�ْصِلِمنَي«)1(. َي �هللَّ ِهْم. َفَخَرَج �أَبُو بَْكٍر َر�صِ َعَلى َمَناِزِلِهْم ِمْن َحجِّ
و�إذ� وقفنا على طبيعة �ملهمة �لتي �أر�صل لأجلها �أبو بكر جتلى لنا معيار �جلودة 
َرَفُه  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- ُمْن�صَ يف توليته. َقاَل �ْبُن �إِ�ْصَحاَق: »ثُمَّ �أََقاَم َر�ُصوُل �هلِل -�صَ
�حْلَجِّ  َعَلى  �أَِمرًي�  بَْكٍر  �أَبَا  بََعَث  ُثمَّ  �ْلَقْعَدِة،  َوَذ�  �ًل،  َو�َصوَّ اَن،  َرَم�صَ بَِقيََّة  تَُبوَك  ِمْن 
َمَناِزِلِهْم  َعَلى  ْرِك  �ل�صِّ �أَْهِل  ِمْن  َو�لنَّا�ُض  ُهْم،  َحجَّ ِلْلُم�ْصِلِمنَي  ِليُِقيَم  ِت�ْصٍع،  �َصَنِة  يِف 
َما  نَْق�ِض  يِف  بََر�َءُة  َونََزلَْت  �مْلُ�ْصِلِمنَي،  ِمَن  َمَعُه  َوَمْن  بَْكٍر  �أَبُو  َفَخَرَج  ِهْم،  َحجِّ ِمْن 
َعَلْيِه،  َكانُو�  �لَِّذي  �ْلَعْهِد  ِمَن  َو�مْلُ�ْصِرِكنَي  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه  لَّى �هللُ  بنَْيَ َر�ُصوِل �هلِل -�صَ
لَّى �هللُ َعَلْيِه  َقاَل �ْبُن �إِ�ْصَحاَق: َفَخَرَج َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب َعَلى نَاَقِة َر�ُصوِل �هلِل -�صَ
يُق، َقاَل: �أَِمرٌي  دِّ ا َر�آُه �أَبُو بَْكٍر �ل�صِّ ِريِق َفَلمَّ َباِء، َحتَّى �أَْدَرَك �أَبَا بَْكٍر، ِبالطَّ َو�َصلََّم- �ْلَع�صْ
ُهْم، َحتَّى �إَِذ�  يَا، َفاأََقاَم �أَبُو بَْكٍر ِللنَّا�ِض َحجَّ ُموٌر. ُثمَّ َم�صَ ُموٌر؟ َفَقاَل: َل، بَْل َماأْ �أَْو َماأْ
َن يِف �لنَّا�ِض ِبالَِّذي �أََمَرُه ِبِه  ْمَرِة؛ َفاأَذَّ َكاَن يَْوُم �لنَّْحِر، َقاَل َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب ِعْنِد �جْلَ
نََّة َكاِفٌر، َوَل  َها �لنَّا�ُض �إِنَُّه َل يَْدُخُل �جْلَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- َفَقاَل: »�أَيُّ َر�ُصوُل �هلِل -�صَ
يَُحجُّ بَْعَد �ْلَعاِم ُم�ْصِرٌك، َوَل يَُطوُف ِباْلَبْيِت ُعْريَاٌن، َوَمْن َكاَن لَُه َعْهٌد ِعْنَد َر�ُصوِل �هلِل 
َن  ِتِه، َو�أََجلَّ �لنَّا�َض �أَْربََعَة �أَ�ْصُهٍر ِمْن يَْوِم �أَذَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- َفُهَو لَُه �إِىَل ُمدَّ -�صَ
َة، �إِلَّ �أََحًد� َكاَن  ِجَع ُكلُّ َقْوٍم �إِىَل َماأَْمِنِهْم ِمْن ِباَلِدِهْم، ُثمَّ َل َعْهَد، َوَل ِذمَّ ِفيِهْم؛ ِلرَيْ
تَُه. َوَهَذ� �لَِّذي َذَكَرُه  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- َعْهٌد؛ َفُهَو لَُه ُمدَّ لَُه ِعْنَد َر�ُصوِل �هلِل -�صَ

ولَِة«)2(.  ُد ْبُن �إِ�ْصَحاَق يِف �مْلََغاِزي َمْوُجوٌد يِف �ْلأََحاِديِث �مْلَْو�صُ مَّ حُمَ
ويلحظ هنا �أن هذه مرحلة �نتقالية، فيها عاد�ت فا�صدة، و�لدعوة �إىل تغيريها 
بحاجة �إىل علم، وحكمة، ولني، ول يخفى على �أحد حّظ �أبي بكر يف هذ� �لأمر 

�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، 2/ 543 هذ� لفظ �بن ه�صام و�أ�صل �حلديث يف �ل�صحيحني من م�صند �أبي   -1
هريرة ر�صي �هلل عنه. ينظر: �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �حلج،باب باب حج �أبي بالنا�ض يف �صنة ت�صع، 

1586/4ح4105.
�ل�صحاح  مفرقة يف  �أ�صمل، وهي  لأنها  �لرو�ية  �خرتت هذه  قلت:  �لبيهقي، 5/ 295.  �لنبوة،  دلئل   -2

وغريها من كتب �ل�صنة.
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على �صائر �ل�صحابة -ر�صي �هلل عنهم جميعا-.
�ملبحث �لثالث: معيار �جلودة �أ�سا�س تويل �لوظيفة يف �ملعامالت.

�ملطلب �لأول: معيار �جلودة �أ�سا�س تويل �لإمامة �لعظمى.
�لإمامة �لعظمى )رئا�صة �لدولة( هي �لوظيفة �لأخطر، و�لأعظم �صاأنا بني �صائر 
�لوظائف؛ �إذ يعد �ملوظف فيها نائبا يقيم �أحكام �هلل يف �لأر�ض، وميكن �لقول �إنها 
َذ� َف�َصَدْت َف�َصَد �جْلَ�َصُد  ُه، َو�إِ َلَح �جْلَ�َصُد ُكلُّ َلَحْت �صَ بثابة �لقلب من �جل�صد؛ �إذ� �صَ
ُه.و�إذ� كان �لأمر كذلك فوجود معيار �جلودة فيمن يتولها فر�ض لزم، ويختلف  ُكلُّ
�لأمر فيها عن �صائر �لوظائف باأن �صائر �لوظائف يكتفى معها بتوفر معيار �جلودة 
فيمن يتولها و�إن وجد من هو �أجود منه، فاملهم �أد�ء �لعمل على �أح�صن �صورة. 
�أ�صندت  فيمن  �أن يكون معيار �جلودة قد حتقق  ي�صرتط  �لعظمى  �لإمامة  لكن يف 
�لولية له باأعلى �صورها عن �صائر �أقر�نه.وهذ� يف�صر لنا ترتيب �خللفاء �لر��صدين 
ُعَمَر،  �ْبِن  فَعِن  �لنبوي  �لعهد  يف  مكانتهم  مع  من�صجما  جاء  �لذي  �خلالفة،  يف 
ُ بنَْيَ �لنَّا�ِض يِف َزَمِن �لنَِّبيِّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  ُ َعْنُهَما، َقاَل: »ُكنَّا نَُخريِّ َي �هللَّ َر�صِ
اَن -ر�صى �هلل عنهم-)3(.  اِب، ُثمَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ ُ �أَبَا بَْكٍر، ُثمَّ ُعَمَر ْبَن �خْلَطَّ ، َفُنَخريِّ
وقد كانو� ر�صي �هلل عنهم يقّرون لبع�صهم بهذ� �لف�صل، ويعلم كلٌّ منزلته بني 
َنِفيَِّة، َقاَل: ُقْلُت  ِد �ْبِن �حْلَ مَّ �أ�صحابه. و�صاأكتفي بدليل و�حد وهو ما روي عن »حُمَ
لأَِبي-علي بن �أبي طالب- �أَيُّ �لنَّا�ِض َخرْي بَْعَد َر�ُصوِل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
يُت �أَْن يَُقوَل ُعْثَماُن- ُقْلُت:  ؟ َقاَل: �أَبُو بَْكٍر. ُقْلُت: ثُمَّ َمْن ؟ َقاَل: ُثمَّ ُعَمُر.- َوَخ�صِ

ثُمَّ �أَْنَت ؟ َقاَل: َما �أَنَا �إِلَّ َرُجٌل ِمَن �مْلُ�ْصِلِمنَي«)4(.

عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  بعد  بكر  �أبي  ف�صل  �ل�صحابة،باب  ف�صائل  كتاب  �لبخاري،  �ل�صحيح،   -3
و�صلم1337/3ح3455.

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة،باب قول �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم لو كنت متخذ� خليال   -4
1342/3ح3468.
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فاإذ� �أنعمنا �لنظر وجدنا ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- يعني �أبا بكر �أحق 
�لنا�ض بها بعده، تلميحا وت�صريحا م�صروفا تنفيذه حلكمة �أر�دها �هلل- جل وعز -: 
�أما تلميحا ففي حو�دث عّدة منها: عندما �أ�صر على �أن يخلفه يف �إمامة �ل�صالة كما 
�صبق، ومنها ما يف حديث ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َقاَل �أَتَِت �لنَِّبيَّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
لَْيِه، َقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هلِل، �أََر�أَْيَت �إِْن ِجْئُت  َمْتُه يِف �َصْيٍء َفاأََمَرَها �أَْن تَْرِجَع �إِ �ْمَر�أٌَة َفَكلَّ

ِديِني؛ َفاأِْتي �أَبَا بَْكٍر«)1(. َوَلْ �أَِجْدَك؟ َكاأَنََّها تُِريُد �مْلَْوَت. َقاَل: »�إِْن َلْ جَتِ
رو�ه  ففيما  وعز-  جل  �هلل-  �أر�دها  حلكمة  تنفيذه؛  م�صروفا  ت�صريحا  و�أما 
�هلل عليه  �هلِل -�صلى  َر�ُصوُل  َفَقاَل  َو�َر�أْ�َصاْه،  َعاِئ�َصُة  َقالَْت  َقاَل:  ٍد  مَّ حُمَ ْبُن  �ْلَقا�ِصُم 
َعاِئ�َصُة:  َفَقالَْت  لَِك«.  َو�أَْدُعو  لَِك،  َفاأَ�ْصَتْغِفُر  ؛  َحىٌّ نَا  َو�أَ َكاَن  لَْو  :«َذ�ِك  و�صلم- 
�ًصا  بُّ َمْوِتي، َولَْو َكاَن َذ�َك، لََظِلْلَت �آِخَر يَْوِمَك ُمَعرِّ َك حُتِ ِ �إِينِّ لأَُظنُّ َو�ُثْكِليَاْه ! َو�هللَّ
لََقْد  �َصاْه  َو�َر�أْ �أَنَا  »بَْل   : و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنَِّبيُّ  َفَقاَل  �أَْزَو�ِجَك.  ِبَبْع�ِض 
ْو يََتَمنَّى  ْعَهَد �أَْن يَُقوَل �ْلَقاِئُلوَن، �أَ ْن �أُْر�ِصَل �إِىَل �أَِبي بَْكٍر َو�ْبِنِه َو�أَ َهَمْمُت، �أَْو �أََرْدُت �أَ

ُ، َويَاأْبَى �مْلُوؤِْمُنوَن«)2(. ُ، َويَْدَفُع �مْلُوؤِْمُنوَن، �أَْو يَْدَفُع �هللَّ �مْلَُتَمنُّوَن. ُثمَّ ُقْلُت: يَاأْبَى �هللَّ
قال �بن حجر: »فاأعهد، �أي: �أعني �لقائم بالأمر بعدي ، هذ� هو �لذي فهمه 
�لبخاري فرتجم به. و�إن كان �لعهد �أعّم من ذلك، لكن وقع يف رو�ية عروة عن 
عائ�صة بلفظ«�دعى يل �أباك و�أخاك حتى �أكتب كتابا«، وقال يف �آخره »وياأبى �هلل 
�أَْكُتَب  َحتَّى  َو�أََخاِك  بَْكٍر  �أَبَا  ىِل  »�ْدِعي  بكر«. ويف رو�ية مل�صلم  �أبا  �إل  و�ملوؤمنون 
ُ َو�مْلُوؤِْمُنوَن �إِلَّ  ؛ َويَُقوَل َقاِئٌل: �أَنَا �أَْوىَل. َويَاأْبَى �هللَّ ِكَتابًا؛ َفاإِنِّى �أََخاُف �أَْن يََتَمنَّى ُمَتَمنٍّ
�أَبَا بَْكٍر«. ويف رو�ية للبز�ر »معاذ �هلل �أن يختلف �لنا�ض على �أبي بكر.«. فهذ� ير�صد 
�إىل �ن �ملر�د �خلالفة، و�أفرط �ملهلب؛ فقال: فيه دليل قاطع يف خالفة �أبي بكر«)3(.

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب �لإ�صتخالف 6/ 2639ح6794.  -1

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �لأحكام، باب �لإ�صتخالف 6/ 2638ح6791.  -2
فتح �لباري، �بن حجر 13/ 206.  -3
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�لنبي  بعد وفاة  بكر -ر�صي �هلل عنه- عامة، ومو�قفه  �أبي  �إن مو�قف  قلت: 
ذكر  وما  له،  و��صتيعابه  �خلرب،  ��صتقباله  من  خا�صة:  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى 
�لنا�ض به، وما قاله لالأن�صار يف �ل�صقيفة عندما �أر�دو� �خلالفة، ثم موقفه من بعث 
�أ�صامة- ر�صي �هلل عنه -، وقتاله مانعي �لزكاة، و�ملرتدين؛ مما هو معلوم يف �صريته 
�لعطرة-ر�صي �هلل عنه- لتوؤكد جت�صيد معيار �جلودة لتويل �خلالفة فيه من: حكمة، 
فكان  متكاملني.  نظر، وحزم ولني  ر�أي، وبعد  وعلم، ورباطة جاأ�ض، وح�صافة 

خليقا باخلالفة.
�ملطلب �لثاين: �عتماد معيار �جلودة لتويل جمع �لقر�آن ون�سخه.

عليه  �هلل  �صلى   - �لنبي  �أن  ومعلوم  �لكرمي،  �لقر�آن  هو  �لأمة  هذه  د�صتور 
و�لقر�آن  نبيه  �هلل  وتوفى  �لوحي،  كتاب  هم  لكتابته  �أ�صحابه  من  ثلة  �تخذ  و�صلم 
مرحلة  �لدولة  ودخلت  �خلالفة،  عنه  �هلل  ر�صي  بكر  �أبو  وتوىل  كله،  مكتوب 
جديدة، وخا�صت معارك م�صريية فتكت بخرية �ل�صحابة خا�صة �لقر�ء، فكان من 
ح�صافة �لر�أي بكان �أن يجمع �لقر�آن د�صتور هذه �لأمة. يقول �لن�صفي يف تف�صري 

قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  
ڀچ �صورة �حلديد: �آية )25(: »�لكتاب: قانون �ل�صريعة، ود�صتور �لأحكام 
�لدينية؛ يبني �صبل �ملر��صد و�لعهود، ويت�صمن جو�مع �لأحكام و�حلدود، وياأمر 

بالعدل و�لإح�صان، وينهى عن �لبغي و�لطغيان«)1(.
لهذه  �جلودة  معيار  ركائز  هي  ثابت.فما  بن  زيد  على  يقع  �لختيار  وجند 
�أَْهِل  َمْقَتَل  بَْكٍر  �أَبُو  �إِيَلَّ  »�أَْر�َصَل  َعْنُه:   ُ �هللَّ َي  َر�صِ َقاَل  ؟.  فيه  تو�فرت  �لتي  �لوظيفة 
�ْليََماَمِة َوِعْنَدُه ُعَمُر، َفَقاَل �أَبُو بَْكٍر: �إِنَّ ُعَمَر �أَتَايِن، َفَقاَل: �إِنَّ �ْلَقْتَل َقِد ��ْصَتَحرَّ يَْوَم 
�ِء يِف �مْلََو�ِطِن؛ َفيَْذَهَب َكِثرٌي ِمَن  �ْليََماَمِة ِبالنَّا�ِض، َو�إِينِّ �أَْخ�َصى �أَْن يَ�ْصَتِحرَّ �ْلَقْتُل ِباْلُقرَّ

مد�رك �لتنزيل، �لن�صفي، 336/4.  -1
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َمَع �ْلُقْر�آَن. َقاَل �أَبُو بَْكٍر: ُقْلُت ِلُعَمَر: َكْيَف  َمُعوُه، َو�إِينِّ لأََرى �أَْن جَتْ �ْلُقْر�آِن �إِلَّ �أَْن جَتْ
ِ َخرْيٌ.  �أَْفَعُل �َصْيًئا َلْ يَْفَعْلُه َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ؟ َفَقاَل ُعَمُر: ُهَو َو�هللَّ
ْدِري، َوَر�أَْيُت �لَِّذي َر�أَى ُعَمُر.  ُ ِلَذِلَك �صَ َفَلْم يََزْل ُعَمُر يَُر�ِجُعِني ِفيِه َحتَّى �َصَرَح �هللَّ
 ، ُم، َفَقاَل �أَبُو بَْكٍر: �إِنََّك َرُجٌل،�َصابٌّ َقاَل َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت: َوُعَمُر ِعْنَدُه َجاِل�ٌض َل يََتَكلَّ
َعاِقٌل، َوَل نَتَِّهُمَك،ُكْنَت تَْكُتُب �ْلَوْحَي ِلَر�ُصوِل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفَتَتبَِّع 
َباِل؛ َما َكاَن �أَْثَقَل َعَليَّ مِمَّا �أََمَريِن ِبِه  َفِني نَْقَل َجَبٍل ِمَن �جْلِ ِ لَْو َكلَّ �ْلُقْر�آَن َفاْجَمْعُه. َفَو�هللَّ

ِمْن َجْمِع �ْلُقْر�آِن«)1(.

نَتَِّهُمَك(  )َوَل  )َعاِقٌل(   ) )�َصابٌّ �لركائز:  هذه  لنا  تبني  �حلديث  يف  فنظرة 
)ُكْنَت تَْكُتُب �ْلَوْحَي ِلَر�ُصوِل �هلِل �صلى �للهز عليه و�صلم(. وهي ذ�تها �لتي �أهلته 

لن�صخ �لقر�آن )�لد�صتور( لتوحيد �لأمة على قر�ءة و�حدة ملّا خ�صي �ختالفها)2(.

�ملطلب �لثالث: �عتماد معيار �جلودة كاأ�سا�س لتويل وظيفة قيادة �جلي�س.

تعد قيادة �جليو�ض من �أعظم �لوظائف مكانة، و�أخطرها مقاما ؛فعلى �جليو�ض 
تقع م�صوؤولية حماية �لدول و�لدفاع عنها؛ لذ� وجب على من يختار قائد �جلي�ض 

�أن ي�صند هذه �لوظيفة ملن هو �أهل لها.
وبالنظر يف �ل�صرية �لنبوية جند ناذج لذلك،منها: ما رو�ه عبد �هلل بن عمر- 
َر عليهم  ر�صي �هلل عنهما- قال: بعث ر�صوُل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- بَْعثاً، و�أمَّ
�هلل عليه  �هلل -�صلى  فقال ر�صوُل  �إمارته،  �لنا�ض يف  بع�ُض  بَن زيد، فطعن  �أ�صامَة 
و�صلم- : »�إن تَْطعنو� يف �إمارته فقد كنتم تطعنون يف �إمارة �أبيه من قبل، َو�مْيُ �هلل، 
�إْن كان خلليقاً لالإمارة، و�إن كان مَلِْن �أَحبَّ �لنا�ض �إيّل، و�إنَّ هذ� مَلِْن �أحبِّ �لنا�ض 

�ل�صحيح، �لبخاري،كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب جمع �لقر�آن،4/ 1906ح 4701.  -1

�ل�صحيح، �لبخاري،كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب جمع �لقر�آن،4/ 1906ح 4702.  -2
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�إيلَّ بعَده«)1(.
ف�صغر �صن �أ�صامة)2(، وكونه موىل،و�عرت��ض من �عرت�ض ل مينع من توليته 

هذه �لوظيفة ملا �أيقن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أهليته لذلك.
ذلك  له  وقع  ملن  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  منه  خطاب  »هذ�  �لقرطبي:  قال 
َمْعتبُته كانت كذلك، كما  �إذ  �صرًت� لهم؛  يعيِّنهم  �لطعن، لكنه على كرمي خلقه ل 
م، وكان �لطعن يف �إمارة زيد من حيث �أنه كان موىًل، ف�صهد �لنبي -�صلى  تقدَّ
�هلل عليه و�صلم- لأ�صامة و�أبيه ر�صي �هلل عنهما؛ باأنَّهما �صاحلان لالإمارة، ملا يعلم من 
�أهليتهما لها، و�أن كونهما موليني ل يغ�ضُّ من منا�صبهما، ول يقدح يف �أهليتهما 

لالإمارة«)3(. وقد �أنفذ �أبو بكر ر�صي �هلل عنه ذلك �لبعث وفتح �هلل عليه)4(.
�أحد  يوم  �لرماة  لقيادة  عنه-  �هلل  بن جبري -ر�صي  عبد�هلل  تولية  نلحظ  كما 
و�أجل�ض  يومئذ،  �مل�صركني  »لقينا  قال:  عنه-  �هلل  -ر�صي  عازب  بن  �لرب�ء  روى 
ُجَبري  بَن  �هلل  عبد  عليهم  َر  و�أمَّ ماة،  �لرُّ من  جي�صاً  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنَّبيُّ 
ظهرو�  ر�أيتموهم  و�إن  تربحو�،  فال  عليهم  َظَهرنا  ر�أيتمونا  فاإن  تربحو�،  ل  وقال: 
علينا فال تُِعينونا، فلما لِقينا َهَربُو�، حتى ر�أيُت �لن�صاَء يَ�ْصَتِدْدَن يف �جَلَبل، رفعن 
فقال  �لغنيمَة،  �لغنيمة،  يقولون:  فاأخذو�   ، َخالِخيُلهنَّ بََدْت  قد   ، �ُصوِقِهنَّ عن 
عبد �هلل بُن ُجبري: عهد �إيلَّ �لنبيُّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- : �أن ل تربحو�، فاأبَْو�، 

فلما �أبَْو� �صرَف �هلل وجوَههم، فاأ�صيَب �صبعون قتياًل،...«)5(.
�أمر ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- وما  يلتزم  فها هو عبد�هلل بن جبري 
َعْنُهَما   ُ َى �هللَّ اِئِل َزْيِد ْبِن َحاِرثََة َو�أُ�َصاَمَة ْبِن َزْيٍد َر�صِ �ل�صحيح، م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب َف�صَ  -1

7/ 130ح 6417.
�إر�صاد �ل�صاري، �لق�صطالين، 367/9.  -2

�ملفهم، �لقرطبي،308/6.  -3
ينظر: ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، �بن �جلوزي، 657/1.  -4

�ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �أحد، 4/ 1486 ح3817.  -5
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عهد �إليه، ول تغره �لغنائم كما �صنعت باأ�صحابه ر�صو�ن �هلل عليهم.
�ملطلب �لر�بع: �عتماد �جلودة كاأ�سا�س لتويل مهمة قتالية خا�سة.

يحتاج رئي�ض �لدولة �أحيانا �إىل �إنفاذ مهام خا�صة تريح �مل�صلمني من روؤو�ض 
تثري �صر� عليهم، و�صاأكتفي باإير�د نوذجني لذلك، �لأول: قتل �أبي ر�فع �ليهودي. 
�ِء َقاَل: بََعَث َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إِىَل �أَِبي َر�ِفٍع �ْليَُهوِديِّ  فَعِن �ْلرَبَ
َر َعَلْيِهْم َعْبَد �هلِل ْبَن َعِتيٍك، َوَكاَن �أَبُو َر�ِفٍع يُوؤِْذي َر�ُصوَل �هلِل  اِر َفاأَمَّ ِرَجاًل ِمَن �لأَْن�صَ
ا َدنَْو�  َجاِز، َفَلمَّ ٍن لَُه ِباأَْر�ِض �حْلِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َويُِعنُي َعَلْيِه، َوَكاَن يِف ِح�صْ
َحاِبِه: �ْجِل�ُصو�  ْم�ُض َوَر�َح �لنَّا�ُض ِب�َصْرِحِهْم، َفَقاَل َعْبُد �هلِل لأَ�صْ ِمْنُه َوَقْد َغَربَِت �ل�صَّ
�ِب لََعلِّي �أَْن �أَْدُخَل. َفاأَْقَبَل َحتَّى َدنَا ِمَن �ْلَباِب،  ٌف ِلْلَبوَّ َمَكانَُكْم ؛َفاإِينِّ ُمْنَطِلٌق َوُمَتَلطِّ
�ُب: يَا َعْبَد �هلِل، �إِْن  ي َحاَجًة َوَقْد َدَخَل �لنَّا�ُض، َفَهَتَف ِبِه �ْلَبوَّ ثُمَّ تََقنََّع ِبثَْوِبِه َكاأَنَُّه يَْق�صِ
ا َدَخَل  ْغِلَق �ْلَباَب. َفَدَخْلُت، َفَكَمْنُت. َفَلمَّ ُكْنَت تُِريُد �أَْن تَْدُخَل َفاْدُخْل؛ َفاإِينِّ �أُِريُد �أَْن �أُ
َق �لأََغاِليَق َعَلى َوتٍَد. َقاَل: َفُقْمُت �إِىَل �لأََقاِليِد َفاأََخْذتَُها؛  �لنَّا�ُض �أَْغَلَق �ْلَباَب، ثُمَّ َعلَّ
َعْنُه  َذَهَب  ا  َفَلمَّ لَُه  َعاَليِلَّ  َوَكاَن يِف  ِعْنَدُه،  يُ�ْصَمُر  َر�ِفٍع  �أَبُو  َوَكاَن  �ْلَباَب،  َفَفَتْحُت 
َما َفَتْحُت بَابًا �أَْغَلْقُت َعَليَّ ِمْن َد�ِخٍل، ُقْلُت:  ِعْدُت �إِلَْيِه. َفَجَعْلُت ُكلَّ �أَْهُل �َصَمِرِه �صَ
و� �إِيَلَّ َحتَّى �أَْقُتَلُه. َفاْنَتَهْيُت �إِلَْيِه َفاإَِذ� ُهَو يِف بَْيٍت ُمْظِلٍم  �إِِن �ْلَقْوُم نَِذُرو� ِبي َلْ يَْخُل�صُ
َو�ْصَط ِعيَاِلِه َل �أَْدِري �أَْيَن ُهَو ِمَن �ْلَبْيِت َفُقْلُت: يَا �أَبَا َر�ِفٍع. َقاَل: َمْن َهَذ� ؟ َفاأَْهَوْيُت 
اَح، َفَخَرْجُت  ْيِف َو�أَنَا َدِه�ٌض َفَما �أَْغَنْيُت �َصْيًئا َو�صَ ْربًَة ِبال�صَّ ِربُُه �صَ ْوِت َفاأَ�صْ نَْحَو �ل�صَّ
ْوُت يَا �أَبَا َر�ِفٍع ؟  ِمَن �ْلَبْيِت؛ َفاأَْمُكُث َغرْيَ بَِعيٍد، ُثمَّ َدَخْلُت �إِلَْيِه؛ َفُقْلُت: َما َهَذ� �ل�صَّ
ْربًَة  ِربُُه �صَ ْيِف. َقاَل: َفاأَ�صْ َربَِني َقْبُل ِبال�صَّ َك �ْلَوْيُل؛ �إِنَّ َرُجاًل يِف �ْلَبْيِت �صَ َفَقاَل: لأُمِّ
ْيِف يِف بَْطِنِه، َحتَّى �أََخَذ يِف َظْهِرِه؛ َفَعَرْفُت  ْعُت ُظَبَة �ل�صَّ �أَْثَخَنْتُه، َوَلْ �أَْقُتْلُه، ُثمَّ َو�صَ
ْعُت  �إِىَل َدَرَجٍة لَُه، َفَو�صَ �ْنَتَهْيُت  بَابًا، َحتَّى  بَابًا  �أَْفَتُح �لأَْبَو�َب:  َقَتْلُتُه؛ َفَجَعْلُت  �أَينِّ 
ِرْجِلي، َو�أَنَا �أَُرى �أَينِّ َقِد �ْنَتَهْيُت �إِىَل �لأَْر�ِض، َفَوَقْعُت يِف لَْيَلٍة ُمْقِمَرٍة؛ َفاْنَك�َصَرْت 
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ْبُتَها ِبِعَماَمٍة، ُثمَّ �ْنَطَلْقُت َحتَّى َجَل�ْصُت َعَلى �ْلَباِب. َفُقْلُت: َل �أَْخُرُج  �َصاِقي، َفَع�صَ
�أَْنَعى  َفَقاَل:  وِر،  �ل�صُّ َعَلى  �لنَّاِعي  َقاَم  يُك  �لدِّ اَح  ا �صَ َفَلمَّ �أََقَتْلُتُه؟  �أَْعَلَم  َحتَّى  ْيَلَة  �للَّ
ُ �أَبَا  َحاِبي، َفُقْلُت: �لنََّجاَء َفَقْد َقَتَل �هللَّ َجاِز، َفاْنَطَلْقُت �إِىَل �أَ�صْ �أَبَا َر�ِفٍع تَاِجَر �أَْهِل �حْلِ
ْثُتُه. َفَقاَل: �ْب�ُصْط ِرْجَلَك.  َر�ِفٍع. َفاْنَتَهْيُت �إِىَل �لنَِّبيِّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفَحدَّ
�أَ�ْصَتِكَها َقّط«)1(. ففي �صياق هذه �لق�صة ما  َلْ  َفَكاأَنََّها  َفَم�َصَحَها،  َفَب�َصْطُت ِرْجِلي؛ 

يدل على �أهلية هذه �لفرقة للعملية �خلا�صة �لتي قامت بها.
َقاَل  يَُقوُل:  َجاِبًر�  �َصِمْعُت  قال:  َعْمٍرو  فعن  �لأ�صرف  بن  كعب  قتل  و�لثاين: 
 َ �هللَّ �آَذى  َقْد  َفاإِنَُّه  �لأَ�ْصَرِف  ْبِن  ِلَكْعِب  »َمْن   : عليه و�صلم-  �هلل  ِ -�صلى  �هللَّ َر�ُصوُل 
َقاَل  »نََعْم«.  َقاَل  �أَْقُتَلُه  �أَْن  بُّ  �أَحُتِ  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َم�ْصَلَمَة  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َفَقاَل  َوَر�ُصولَُه«. 
َقْد  ُجَل  �لرَّ َهَذ�  �إِنَّ  َوَقاَل  بَْيَنُهَما  َما  َوَذَكَر  لَُه  َفَقاَل  َفاأَتَاُه  »ُقْل«.  َقاَل  َفالأَُقْل  �ْئَذْن ىِل 
نَُّه. َقاَل �إِنَّا َقِد �تََّبْعَناُه �لآَن  ِ لََتَملُّ ا َو�هللَّ ْي�صً ا �َصِمَعُه َقاَل: َو�أَ َدَقًة َوَقْد َعنَّانَا. َفَلمَّ �أََر�َد �صَ
َرْدُت �أَْن تُ�ْصِلَفِنى  رُي �أَْمُرُه- َقاَل- َوَقْد �أَ َونَْكَرُه �أَْن نََدَعُه َحتَّى نَْنُظَر �إِىَل �أَىِّ �َصْىٍء يَ�صِ
�َصَلًفا َقاَل َفَما تَْرَهُنِنى َقاَل: َما تُِريُد؟ َقالَ: تَْرَهُنِنى ِن�َصاَءُكْم. َقاَل: �أَْنَت �أَْجَمُل �ْلَعَرِب 
ُرِهَن  َفيَُقاُل:  َحِدنَا؛  �أَ �ْبُن  يُ�َصبُّ  َقاَل:  �أَْوَلَدُكْم.  تَْرَهُنوِنى  لَُه:  َقاَل  ِن�َصاَءنَا!  �أَنَْرَهُنَك 
َوَو�َعَدُه  َفَنَعْم.  َقاَل:  اَلَح-  �ل�صِّ يَْعِنى  �لالأَْمَة-  نَْرَهُنَك  َولَِكْن  َتٍْر؛  ِمْن  َو�ْصَقنْيِ  ِفى 
، َوَعبَّاِد ْبِن ِب�ْصٍر، َقاَل: َفَجاُءو�، َفَدَعْوُه لَْياًل،  ِبى َعْب�ِض ْبِن َجرْبٍ �أَْن يَاأِْتيَُه ِباحْلَاِرِث، َو�أَ
َكاأَنَُّه  ْوتًا  �صَ لأَ�ْصَمُع  �إِنِّى  تُُه:  �ْمَر�أَ لَُه  َقالَْت  َعْمٍرو:  َغرْيُ  َقاَل  �ُصْفيَاُن:  َقاَل  �إِلَْيِهْم.  َفَنَزَل 
لَْو  �ْلَكِرمَي  �إِنَّ  نَاِئَلَة،  َو�أَبُو  يُعُه،  َوَر�صِ َم�ْصَلَمَة،  ْبُن  ُد  مَّ َهَذ� حُمَ َا  �إِنَّ َقاَل:  َدٍم.  ْوُت  �صَ
ٌد: �إِنِّى �إَِذ� َجاَء َف�َصْوَف �أَُمدُّ يَِدى �إِىَل َر�أْ�ِصِه،  مَّ ُدِعَى �إِىَل َطْعَنٍة لَْياًل لأََجاَب. َقاَل حُمَ
ُد ِمْنَك  ٌح- َفَقالُو�: جَنِ ا نََزَل نََزَل -َوُهَو ُمَتَو�صِّ َفاإَِذ� ��ْصَتْمَكْنُت ِمْنُه َفُدونَُكْم. َقاَل: َفَلمَّ
ِتى ُفاَلنَُة ِهَى �أَْعَطُر ِن�َصاِء �ْلَعَرِب. َقاَل: َفَتاأَْذُن ىِل �أَْن �أَ�ُصمَّ  يِب. َقاَل: نََعْم؛ حَتْ ِريَح �لطِّ
، ُثمَّ َقاَل: �أَتَاأَْذُن ىِل �أَْن �أَُعوَد. َقاَل: َفا�ْصَتْمَكَن ِمْن  . َفَتَناَوَل َف�َصمَّ ِمْنُه؟ َقاَل: نََعْم، َف�ُصمَّ

َقْيِق، 4/ 1482 ح3813. ِ ْبِن �أَِبي �حْلُ �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاب َقْتِل �أَِبي َر�ِفٍع َعْبِد �هللَّ  -1
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َر�أْ�ِصِه، ُثمَّ َقاَل: ُدونَُكْم. َقاَل َفَقَتُلوُه«)1(.
�ملطلب �خلام�س: �عتماد معيار �جلودة كاأ�سا�س لتويل وظيفة �ملعلم.

�لعلم: �أ�صا�ض بناء �ملجتمعات، و�ملعلم: هو �لباين �لذي يتوىل مهمة �لبناء، 
�أ�صحابه،  خرية  �لوظيفة  لهذه  يختار  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  وجدنا  لذ� 

و�أعلمهم. 
َعَب  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- ُم�صْ ِ -�صَ ففي مرحلة تاأ�صي�ض �لدولة بََعَث َر�ُصوُل �هللَّ
�ْبَن ُعَمرْيِ ْبِن َها�ِصٍم �إِىَل �أَْهِل �مْلَِديَنِة؛ ِليُْقِرئَُهُم �ْلُقْر�آَن. و�أر�صل معه �بن �أم مكتوم)2(.
ثم بعد ��صتقر�ر �لدولة وتو�صعها وطلب �لد�خلني يف �لإ�صالم من يعلمهم 
�أن�ض-ر�صي  �أ�صحابه. وروى  ِجلة  ينتقي  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي -�صلى  وجدنا 
�هلل عنه-: »�أنَّ �أهل �ليمن َقِدُمو� على ر�صوِل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ، فقالو�: 
بِن �جلر�ح،  �أبي عبيدَة  بيد  نََّة و�لإ�صالَم، قال: فاأخذ  �ل�صُّ �بعث معنا رجاًل يعلِّمَنا 
�لنَِّبيِّ  �إِىَل  نَا�ٌض  »َجاَء  َقاَل:  عنه  �هلل  ر�صي  وعنه  �لأمة«)3(،  هذه  �أمنُي  هذ�  فقال: 
نََّة،  َو�ل�صُّ �ْلُقْر�آَن  يَُعلُِّمونَا  ِرَجاًل؛  َمَعَنا  �ْبَعْث  �أَْن  َفَقالُو�:  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  -�صَ
َحَر�ٌم؛  َخايِل  ِفيِهْم  �ُء-  �ْلُقرَّ لَُهْم  -يَُقاُل  اِر  �ْلأَْن�صَ ِمْن  َرُجاًل  �َصْبِعنَي  �إِلَْيِهْم  َفَبَعَث 

ْيِل يََتَعلَُّموَن«)4(. يَْقَرُءوَن �ْلُقْر�آَن، َويََتَد�َر�ُصوَن ِباللَّ

�ْليَُهوِد، 3/ 1425 ح  َطاُغوِت  �ْصَرِف  �ْلأَ ْبِن  َكْعِب  َقْتِل  بَاُب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  م�صلم،  �ل�صحيح،   -1
.1801

ينظر: �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب باب مقدم �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم و�أ�صحابه   -2
�ملدينة،1428/3ح3710. و�مل�صنف، عبد �لرز�ق �ل�صنعاين، كتاب �جلمعة، باب �أول من جمع، 3/ 

160 ح 5146.
�ل�صحيح، م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة ر�صي �هلل تعاىل عنهم، باب ف�صائل �أبي عبيدة بن �جلر�ح ر�صي   -3

�هلل تعاىل عنه 4/ 1881 ح 2419.
�ل�صحيح، م�صلم، كتاب �لإمارة، باب ثبوت �جلنة لل�صهيد 3/ 1508 ح 677.  -4
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�ملطلب �ل�ساد�س: �عتماد �جلودة كاأ�سا�س لتويل وظيفة �أمانة �ل�سر.
تعد �أمانة �ل�صر من �لوظائف �لتي يحتاج �إليها �مل�صوؤولون، وقد حظي بهذ� 
بن  حذيفة  �جلليل  �ل�صحابي  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  عند  �ل�صرف 
�ليمان- ر�صي �هلل عنه -؛ حتى عرف ب�صاحب �ل�صر. ففي حديث َعْلَقَمَة �أَنَُّه َقِدَم 
ُهمَّ �ْرُزْقِني َجِلي�ًصا. َفَقَعَد �إِىَل �أَِبي  ، َفَقاَل: �للَّ لَّى َرْكَعَتنْيِ اأَْم؛ َفاأَتَى �مْلَ�ْصِجَد؛ َف�صَ �ل�صَّ
رِّ  �ل�صِّ اِحُب  ِفيُكْم �صَ �أَلَْي�َض  َقاَل:  �ْلُكوَفِة.  �أَْهِل  ِمْن  َقاَل:  �أَْنَت؟  مِمَّْن  َفَقاَل:  ْرَد�ِء.  �لدَّ

�لَِّذي َكاَن َل يَْعَلُمُه َغرْيُُه؟ يَْعِني ُحَذْيَفَة- َقاَل: ُقْلُت بََلى...«)1(.
�ملطلب �ل�سابع: �عتماد معيار �جلودة كاأ�سا�س لتويل وظيفة �ملخابر�ت.

�لقوة،  به  تقا�ض  �لذي  �مليز�ن  هو  �ليوم  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  يكون  يكاد 
من  �إليه  ما حتتاج  �جلهاز جلمع  لهذ�  �أكرب عدد  لتجنيد  بينها  فيما  �لدول  وتتناف�ض 
مع  لديهم،  و�ل�صعف  �لقوة  مو�طن  لتعرف  و�أعد�ئها  خ�صومها  عن  معلومات 
حر�صها �ل�صديد على �نتقاء عنا�صر هذ� �جلهاز؛ لأن �أي �خرت�ق لهذ� �جلهاز يهدد 
يف  �لوظيفة  هذه  من   - و�صلم  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  ��صتفاد  �لدولة.وقد  �أمن 
تقول  �لهجرة  ففي حديث  لها.  م�صتحقا  لها عن�صر�  و�نتقى  مبكرة جد�،  مرحلة 
َق َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- َو�أَبُو بَْكٍر ِبَغاٍر  عائ�صة ر�صي �هلل عنها: »ثُمَّ حَلِ
يِف َجَبِل ثَْوٍر؛ َفَكَمَنا ِفيِه ثاََلَث لَيَاٍل، يَِبيُت ِعْنَدُهَما َعْبُد �هلِل ْبُن �أَِبي بَْكٍر- َوْهَو ُغاَلٌم، 
َة َكَباِئٍت، َفاَل  ِبُح َمَع ُقَرْي�ٍض ِبَكَّ ، ثَِقٌف، لَِقٌن- َفيُْدِلُج ِمْن ِعْنِدِهَما ِب�َصَحٍر؛ َفيُ�صْ �َصابٌّ
اَلُم«)2(.  يَ�ْصَمُع �أَْمًر� يُْكَتاَد�ِن ِبِه، �إِلَّ َوَعاُه، َحتَّى يَاأِْتيَُهَما ِبَخرَبِ َذِلَك ِحنَي يَْخَتِلُط �لظَّ
وقد ن�صت ر�صي �هلل عنها على �لعنا�صر �لتي حققت معيار �جلودة عند عبد�هلل بن 

( )ثَِقٌف( )لَِقٌن(. �أبي بكر ر�صي �هلل عنه وهي: )ُغاَلٌم( )�َصابٌّ
�ل�صحيح، �لبخاري ـكتاب �ملناقب، باب مناقب عمار وحذيفة ر�صي �هلل عنهما 3/ 1367ح 3533.  -1

َحاِبِه �إِىَل �مْلَِديَنِة  َم َو�أَ�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة،بَاب ِهْجَرِة �لنَِّبيِّ �صَ  -2
3/ 1417 ح 3692.
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و�أعانه يف هذه �ملهمة �ل�صريفة عامر بن فهرية -ر�صي �هلل عنه-.قالت عائ�صة: 
يُحَها َعَلْيِهَما ِحنَي  َة َمْوىَل �أَِبي بَْكٍر ِمْنَحًة ِمْن َغَنٍم؛ َفرُيِ »َويَْرَعى َعَلْيِهَما َعاِمُر ْبُن ُفَهرْيَ
يِفِهَما- َحتَّى  تَْذَهُب �َصاَعٌة ِمْن �ْلِع�َصاِء؛ َفيَِبيَتاِن يِف ِر�ْصٍل -َوُهَو لنََبُ ِمْنَحِتِهَما َوَر�صِ
يَايِل �لثَّاَلِث«)1(.  َة ِبَغَل�ٍض. يَْفَعُل َذِلَك يِف ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن ِتْلَك �للَّ يَْنِعَق ِبَها َعاِمُر ْبُن ُفَهرْيَ
َفْيِل ْبِن �َصْخرَبََة، �أَُخو َعاِئ�َصَة  ِ ْبِن �لطُّ َة ُغاَلًما ِلَعْبِد �هللَّ ويف رو�ية: »َفَكاَن َعاِمُر ْبُن ُفَهرْيَ
ِلُج  َفيَدَّ ِبُح؛  َويُ�صْ َعَلْيِهْم،  َويَْغُدو  ِبَها،  يَُروُح  َفَكاَن  ِمْنَحٌة؛  بَْكٍر  ِلأَِبي  َوَكانَْت  َها،  ِلأُمِّ
ا َخَرَج، َخَرَج َمَعُهَما يُْعِقَباِنِه،  َعاِء، َفَلمَّ �إِلَْيِهَما، ُثمَّ يَ�ْصَرُح َفاَل يَْفُطُن ِبِه �أََحٌد ِمْن �لرِّ

َحتَّى َقِدَما �مْلَِديَنَة«)2(.
وقام بهذ� �لدور �ل�صتخبار�تي يف مهمة خا�صة �صاحب �ل�صر حذيفة ر�صي 
�هلل عنه فيما رو�ه يزيد بن �صريك- رحمه �هلل- قال: »ُكنَّا عند ُحَذيفة، فقال رجل: 
لو �أدركُت ر�صوَل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ، قاتلُت معه و�أَْبَلْيُت، فقال ُحَذيفُة: 
ليلَة  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  مع  ر�أيُتنا  لقد  ذلك؟  تفعل  كنَت  �أنَت 
�لأحز�ب، و�أََخَذْتنا ريح �صديدة وُقّر، فقال ر�صوُل �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- : 
�أل رجل ياأتيني بخرب �لقوم جعله �هلل معي يوم �لقيامة؟ ف�صكْتنا، فلم يُِجْبه منا �أحد، 
ثم قال: �أل رجل ياأتيني بخرب �لقوم جعله �هلل معي يوم �لقيامة؟ ف�صكتنا، فلم يُِجْبه 
منا �أحد، ثم قال: �أل رجل ياأتيني بخرب �لقوم جعله �هلل معي يوم �لقيامة؟ ف�صكْتنا، 
�إذ دعاين  بُّد�ً  �أَجد  فلم  �لقوم  َفاْئِتنا بخرب  يا حذيفُة  قم  فقال:  �أحد،  منا  فلم يجبه 
، فلما َولَّْيُت  با�صمي �إل �أن �أقوَم، قال: �ذهب، فائتني بخرب �لقوم، ول تَْذَعْرهم عليَّ
ِلي ظهره  ام حتى �أتيُتهم، فر�أيت �أبا �صفيان يَ�صْ من عنده جعلُت كاأنا �أم�صي يف حمَّ
بالنار، فو�صعُت �صهماً يف َكِبد �لقو�ض، فاأردت �أن �أرميَُه، فذكرُت قوَل ر�صول �هلل 
، ولو رميُتُه لأ�صبُته، فرجعُت و�أنا �أم�صي  -�صلى �هلل عليه و�صلم- : ل تَْذَعْرهم عليَّ
َحاِبِه �إِىَل �مْلَِديَنِة  َم َو�أَ�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة،بَاب ِهْجَرِة �لنَِّبيِّ �صَ  -1

3/ 1417 ح 3692.
ِجيِع َوِرْعٍل َوَذْكَو�َن َوِبْئِر َمُعونََة 4/ 1502ح 3866. �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب �ملغازي، بَاب َغْزَوِة �لرَّ  -2
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يف مثل �حلّمام، فلما �أتيُته، فاأخربتُُه خرب �لقوم، وفرغُت، ُقِرْرُت فاألَب�َصني ر�صوُل 
لِّي فيها. فلم �أَزْل نائماً  ل عباَءة كانت عليه يُ�صَ �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- من َف�صْ

حتى �أ�صبحُت، فلما �أ�صبحت قال: قم يا نَْوَمان«)1(.
�ملطلب �لثامن: �عتماد معيار �جلودة كاأ�سا�س لتويل وظيفة �لإر�ساد 

)�لدليل �ل�سياحي)
على  لياأمنو�  �لطرق؛  �أف�صل  على  ويدلهم  ير�صدهم  من  �إىل  �لنا�ض  يحتاج 
�أنف�صهم تارة، ويخت�صرو� �لوقت تارة �أخرى، و ليحققو� ماآرب �أخرى، وقد وجد 
عليه  �هلل  �لنبي -�صلى  �عتمد  وقد  �حلاجة،  لتلبية هذه  �ليوم وظائف ووز�ر�ت 
�لوظيفة يف مرحلة  بهذه  يقوم  �ختياره ملن  و�صلم- معيار �جلودة يف ذلك عند 
حرجة وهي �لهجرة �ل�صريفة. تقول عائ�صة- ر�صي �هلل عنها -: »َو��ْصَتاأَْجَر َر�ُصوُل 
يُت  رِّ يًتا- َو�خْلِ يِل- َوْهَو ِمْن بَِني َعْبِد ْبِن َعِديٍّ َهاِديًا ِخرِّ �هلِل َو�أَبُو بَْكٍر َرُجاًل ِمْن بَِني �لدِّ
- َوْهَو َعَلى ِديِن  ْهِميِّ �مْلَاِهُر ِباْلِهَد�يَِة- َقْد َغَم�َض ِحْلًفا يِف �آِل �ْلَعا�ِض ْبِن َو�ِئٍل �ل�صَّ
لَيَاٍل  ثاََلِث  بَْعَد  ثَْوٍر  َغاَر  َوَو�َعَد�ُه  َر�ِحَلَتْيِهَما،  �إِلَْيِه  َفَدَفَعا  َفاأَِمَناُه؛  ُقَرْي�ٍض-،  اِر  ُكفَّ
َطِريَق  ِبِهْم  َفاأََخَذ  ِليُل  َو�لدَّ َة  ُفَهرْيَ ْبُن  َعاِمُر  َمَعُهَما  َو�ْنَطَلَق  ثاََلٍث،  ْبَح  �صُ ِبَر�ِحَلَتْيِهَما 

َو�ِحِل«)2(. �ل�صَّ
�لكلمة،  �صرف  »وهنا  فيقول:  ذلك  على  �صال  حممد  عطية  �ل�صيخ  ويعلق 
و�أمانة �لأجري: چ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ ]�لق�ص�ض: 26[، فهذ� م�صرك 
ينتقل خفية من  �أن  يريد  على دين قومه، وهذ� ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
قومه، ومع ذلك ياأتنه؛ ملا عرف عنه من �لأمانة، فاأعطاه �أبو بكر ر�حلتني، وو�عد�ه 
�لغار بعد ثالثة �أيام، فجاء على �ملوعد، فدلهم على �لطريق، ويختلف �لنا�ض بعد 

ْحَز�ِب 3/ 1414 ح 1788. �ل�صحيح، م�صلم،كتاب �جلهاد و�ل�صري، بَاُب َغْزَوِة �ْلأَ  -1
َحاِبِه �إِىَل �مْلَِديَنِة  َم َو�أَ�صْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �ل�صحيح، �لبخاري، كتاب ف�صائل �ل�صحابة،بَاب ِهْجَرِة �لنَِّبيِّ �صَ  -2

3/ 1417 ح 3692.
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ذلك: هل �أ�صلم �أو ل ي�صلم؟ و �بن حجر يرجح �أنه �أ�صلم بعد هذ�.
�ل�صيخ �لأمني -رحمة  �أنه عند �لعقد كان م�صركاً، ولهذ� يقول و�لدنا  يهمنا 

ڳ   ک  گ  گ   گ   گ   چ  تعاىل:  قوله  تف�صري  وعليه- يف  علينا  تعاىل  �هلل 
ڳچ  ]حممد: 24[، يقول: �لتدبر يف �آيات كتاب �هلل و�لعمل بها تقت�صينا �أن 
ناأخذ بال�صناعات وبالفنون وبالعلوم ولو من غري �مل�صلمني ما د�م يف ذلك خدمة 
لديننا، ول تتعار�ض مع �لدين يف �صيء، وذكر �لطبيب غري �مل�صلم، و�لفنيني �أو 

�أرباب �ل�صناعات �أو غري ذلك مما �مل�صلمون بحاجة �إليهم«)1(.

�صرح بلوغ �ملر�م لل�صيخ عطية حممد �صال 220/ 11، برتقيم �ملكتبة �ل�صاملة �آليا وهو عبارة عن �أ�صرطة   -1
مفرغة.
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اخلامتة

�ختالف جوهر مفهوم �جلودة بني �ملنظور �لإ�صالمي و�ملوؤ�ص�صات �ملعا�صرة - 1
�لتي �عتنت بهذ� �ملو�صوع، فبينما يحر�ض �لإ�صالم على �إتقان �لعمل باأح�صن 
�صوره، جند ذلك غري لزم يف �ملفاهيم �ملعا�صرة �إنا هي جمموعة معايري متى 

حتققت �عتمدت �جلودة.
�صبق �لنظام �لإ�صالمي غريه من �لأنظمة يف �عتماده معيار �جلودة، وو�صعه - 2

�لأ�ص�ض �لو�جب حتققها يف كثري من �لوظائف ت�صريحا �أو تلميحا.
�هتم �لإ�صالم بعيار �جلودة، وحث عليه، وحذر من �إهماله،ونقاه مما قد يوؤثر - 3

فيه، وقدمه على �لقر�بة و�لن�صب و�أعاله على �صائر �لعالقات.
حتقق - 4 على  فركز  �جلودة؛  معيار  �أمام  تاما  �لطبقية  �لفو�رق  �لإ�صالم  �ألغى 

معيار �جلودة وطبيعة �لوظيفة، لذ� وجدناه ي�صند �لعمل لغري �مل�صلم، وللعبد، 
ولالأنثى، ولل�صغري، متى حقق معيار �جلودة. 

�نتقاء �ل�صخ�ض �لذي حتقق فيه معيار �جلودة جاء بناء على معرفة تامة وخربة، - 5
ول يوؤثر فيه �لإ�صاعة و�لإرجاف و�لت�صكيك.

بل - 6 �لعامل؛  يف  �جلودة  معيار  بتوفري  �لعمل  �إتقان  حتقيق  �لإ�صالم  يق�صر  ل 
�لتذكري  وهو  �أل  تنكره-  �لو�صعية؛بل  �لنظم  �آخر�-تهمله  عامال  �إليه  �أ�صاف 

باهلل ترغيبا وترهيبا؛ ل�صمان خروج �لعمل باأح�صن �صوره.
�عتمد �لإ�صالم معيار �جلودة كاأ�صا�ض لتويل جميع �لوظائف على �ختالف - 7

قدرها، من �لإمامة �لعظمى وحتى �أ�صغر مهمة.
و�لإمام، - 8 كاملوؤذن،  �لنبوي  �لعهد  يف  بالعباد�ت  �ملتعلقة  �لوظائف  تنوعت 
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وو�يل �لزكاة، و�أمري �حلج... و�أ�صندت جميعها بناء على حتقق معيار �جلودة 
يف �ملوظف.

جمال - 9 يف  وظيفة  كل  يف  �جلودة  لتحقيق  �ملنا�صب  �ملعيار  �لإ�صالم  �عتمد 
نف�ض،  وطول  ند�وة  �ل�صوت:  يف  كامن  �ملوؤذن  وظيفة  فمعيار  �لعباد�ت: 
وظيفة  ومعيار  �لقر�آن،  قر�ءة  �إتقان  يف  كامن  �ل�صالة  �إمامة  وظيفة  ومعيار 
و�يل �لزكاة كامن يف �لأمانة ومعرفة �لنا�ض، ومعيار وظيفة �إمارة �حلج كامن 

يف �لفقه و�حلكمة يف �لتعامل.
�لعظمى، - 10 كالإمامة  �لنبوي  �لعهد  يف  باملعامالت  �ملتعلقة  �لوظائف  تنوعت 

حتقق  على  بناء  جميعها  و�أ�صندت  �جلي�ض،...�لخ  وقيادة  �لد�صتور،  وكتابة 
معيار �جلودة يف �ملوظف.

جمال - 11 يف  وظيفة  كل  يف  �جلودة  لتحقيق  �ملنا�صب  �ملعيار  �لإ�صالم  �عتمد 
�ملعامالت: فمعيار وظيفة �لإمامة �لعظمى كامن يف �لقدرة على �إقامة �صرع 
�هلل يف �لأر�ض، ومعيار وظيفة جمع �لد�صتور كامن يف �خلربة فيه مع �لقدرة 
�جل�صدية و�لأمانة، ومعيار وظيفة قيادة �جلي�ض كامن يف �لقدرة على حتقيق 
�لن�صر وجناء �جلي�ض، ومعيار وظيفة �ملخابر�ت �لعامة و�ملهمات �خلا�صة كامن 
يف �لقدرة على كتمان �ل�صر، وحتقيق �لهدف �ملحدد، ومعيار وظيفة �لدليل 
�ل�صياحي كامن يف �خلربة بالطرق و�لأماكن مع �لأمانة، ومعيار وظيفة �ملعلم 

كامن يف �لقدرة على �لتعليم و�إي�صال �ملعلومة.
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امل�شادر واملراجع

�إر�صاد �ل�صاري ل�صرح �صحيح �لبخاري، �أحمد بن حممد بن �أبى بكر بن عبد  -
�مللك �لق�صطالين �مل�صري، �أبو �لعبا�ض، �صهاب �لدين )ت: 923هـ(، �ملطبعة 

�لكربى �لأمريية، م�صر، ط: 7، 1323 هـ.
�إمتاع �لأ�صماع با للنبى من �لأحو�ل و�لأمو�ل و�حلفدة و�ملتاع، تقى �لدين  -

�أحمد بن على �ملقريزى )م 845(، حتقيق حممد عبد �حلميد �لنمي�صى، د�ر 
�لكتب �لعلمية، بريوت، ط: 1، 1420هـ/1999م. 

تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، حمّمد بن حمّمد بن عبد �لرّز�ق �حل�صيني،  -
بيدي )ت: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من  �أبو �لفي�ض، �مللّقب برت�صى، �لزَّ

حتقيقني، د�ر �لهد�ية.
)ت:  - ر�صا  علي  بن  ر�صيد  حممد  �حلكيم(،  �لقر�آن  )تف�صري  �ملنار  تف�صري 

1354هـ(، �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، 1990 م.
�لربكات عبد �هلل بن  - �أبو  �لتاأويل(،  �لتنزيل و�أ�صر�ر  �لن�صفى )مد�رك  تف�صري 

�أحمد بن حممود �لن�صفي )ت 710هـ(، حتقيق �ل�صيخ: مرو�ن حممد �ل�صعار، 
د�ر �لنفائ�ض بريوت. 

�بن  - علي،  بن  �أحمد  �لكبري،  �لر�فعي  �أحاديث  تخريج  يف  �حلبري  �لتلخي�ض 
حجر �لع�صقالين )ت: 852هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1419هـ.1989م.

�جلامع �ل�صحيح �صنن �لرتمذي، حممد بن عي�صى �أبو عي�صى �لرتمذي �ل�صلمي  -
)ت 279 هـ(، حتقيق: �أحمد حممد �صاكر و�آخرون، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي 

- بريوت.
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�أمور ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  - �جلامع �مل�صند �ل�صحيح �ملخت�صر من 
و�صننه و�أيامه،حممد بن �إ�صماعيل �أبو عبد�هلل �لبخاري �جلعفي )ت 256 هـ(، 

حتقيق: حممد زهري بن نا�صر �لنا�صر، د�ر طوق �لنجاة، ط: 1، 1422هـ
�صعيد  - بن  �أحمد  بن  �أخرى لبن حزم، علي  �ل�صرية وخم�ض ر�صائل  جو�مع 

د�ر  عبا�ض،  �إح�صان  حتقيق:  456هـ(،  )ت  �لظاهري  �لأندل�صي،  حزم،  �بن 
�ملعارف - م�صر، ط: 1، 1900 م.

دلئل �لنبوة، �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �خُل�ْصَرْوِجردي �خلر��صاين،  -
�أبو بكر �لبيهقي )ت: 458هـ(، حتقيق: �لدكتور / عبد �ملعطى قلعجى، د�ر 

�لكتب �لعلمية ود�ر �لريان للرت�ث، ط: 1، 1408 هـ / 1988 م.
بن  - بن عالن  بن حممد  �ل�صاحلني، حممد علي  لطرق ريا�ض  �لفاحلني  دليل 

�إبر�هيم �لبكري �ل�صديقي �ل�صافعي )ت: 1057هـ(، �عتنى بها: خليل ماأمون 
�صيحا، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، بريوت - لبنان، ط: 4، 1425 

هـ- 2004 م.
�صنن �أبي د�ود، �أبو د�ود �صليمان بن �لأ�صعث بن �إ�صحاق بن ب�صري بن �صد�د  -

�لدين  ِج�ْصتاين )ت: 275هـ(، حتقيق: حممد حميي  �ل�صِّ �لأزدي  �بن عمرو 
عبد �حلميد، �ملكتبة �لع�صرية، �صيد� - بريوت.

�ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، عبد �مللك بن ه�صام بن �أيوب �حلمريي �ملعافري  -
�أبو حممد )ت: 213هـ(، حتقيق: طه عبد �لرءوف �صعد، د�ر �جليل - بريوت، 

ط: 1، 1411ه.
�صعب �لإميان، �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �خُل�ْصَرْوِجردي �خلر��صاين،  -

�أحاديثه:  وخرج  ن�صو�صه  ور�جع  حققه  458هـ(،  )ت:  �لبيهقي  بكر  �أبو 
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�لدكتور عبد �لعلي عبد �حلميد حامد، �أ�صرف على حتقيقه وتخريج �أحاديثه: 
خمتار �أحمد �لندوي، �صاحب �لد�ر �ل�صلفية ببومباي - �لهند، مكتبة �لر�صد 
للن�صر و�لتوزيع بالريا�ض بالتعاون مع �لد�ر �ل�صلفية ببومباي بالهند، ط: 1، 

1423 هـ- 2003 م.
�ل�صلمي  - بكر  �أبو  خزمية  بن  �إ�صحاق  بن  حممد  خزمية،  �بن  �صحيح 

�ملكتب  �لأعظمي،  م�صطفى  حممد  د.  حتقيق:  �لني�صابوري)ت311هـ(، 
�لإ�صالمي- بريوت، 1390هـ- 1970م.

�صحيح �جلامع �ل�صغري وزياد�ته، حممد نا�صر �لدين �لألباين )ت: 1420هـ(،  -
�ملكتب �لإ�صالمي- بريوت. 

موؤ�ص�صة  - 1420هـ(،  )ت:  �لألباين  �لدين  نا�صر  حممد  د�ود،  �أبي  �صحيح 
غر��ض للن�صر و�لتوزيع، �لكويت، ط1، 1423 هـ- 2002 م.

�ل�صو�عق �ملحرقة على �أهل �لرف�ض و�ل�صالل و�لزندقة، �أبو �لعبا�ض �أحمد بن  -
حممد بن حممد بن علي، �بن حجر �لهيتمي)ت973(، حتقيق: عبد�لرحمن 
�بن عبد�هلل �لرتكي وكامل حممد �خلر�ط، موؤ�ص�صة �لر�صالة - بريوت، ط1، 

1997م.
�لطبقات �لكربى، حممد بن �صعد �أبو عبد �هلل �لب�صري )ت230 هـ(، حتقيق:  -

�إح�صان عبا�ض، د�ر �صادر - بريوت، ط: 1، 1968 م.
بن  - �أحمد  بن  حممود  حممد  �أبو  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لقاري  عمدة 

مو�صى بن �أحمد بن ح�صني �لغيتابى �حلنفى بدر �لدين �لعينى )ت: 855هـ(، 
د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت.

�لف�صل  - �أبو  حجر  بن  علي  بن  �أحمد  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 
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حممد  و�أحاديثه:  و�أبو�به  كتبه  رقم  هـ(،   852 )ت  �ل�صافعي  �لع�صقالين 
فوؤ�د عبد �لباقي و قام باإخر�جه و�صححه و�أ�صرف على طبعه: حمب �لدين 

�خلطيب، د�ر �ملعرفة- بريوت، 1379ه.
�أحمد  - بن  �لرحمن  عبد  �لدين  زين  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 

)ت:  �حلنبلي  �لدم�صقي،  ثم  �لبغد�دي،  �ل�َصالمي،  �حل�صن،  بن  رجب  �بن 
795هـ(، حتقيق: حممود بن �صعبان بن عبد �ملق�صود و�آخرون، مكتبة �لغرباء 

�لأثرية- �ملدينة �لنبوية. ط: 1، 1417 هـ- 1996 م.
بن  - �لروؤوف  عبد  حممد  �لدين  زين  �ل�صغري،  �جلامع  �صرح  �لقدير  في�ض 

�لقاهري )ت:  �ملناوي  �لعابدين �حلد�دي ثم  �لعارفني بن علي بن زين  تاج 
1031هـ(، �ملكتبة �لتجارية �لكربى - م�صر، ط: 1، 1356هـ. 

ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �جلوزي  -
)ت 571 ه(، حتقيق: علي ح�صني �لبو�ب، د�ر �لوطن- �لريا�ض، 1418هـ- 

1997م.
ل�صان �لعرب، حممد بن مكرم بن على، �أبو �لف�صل، جمال �لدين بن منظور  -

د�ر �صادر - بريوت، ط 3،  �لإفريقى )ت: 711هـ(،  �لرويفعى  �لأن�صاري 
1414 هـ.

�مل�صند، �أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�صد �ل�صيباين )ت:  -
241هـ(، حتقيق: �ل�صيد �أبو �ملعاطي �لنوري، عال �لكتب - بريوت، �لطبعة: 

1، 1419هـ 1998 م.
�مل�صند �ل�صحيح �ملخت�صر بنقل �لعدل عن �لعدل �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  -

�لني�صابوري )ت: 261هـ(،  �أبو �حل�صن �لق�صريي  و�صلم، م�صلم بن �حلجاج 
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حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت.
�أبو بكر عبد �لرز�ق بن همام بن نافع �حلمريي �ليماين �ل�صنعاين  - �مل�صنف، 

�لهند  �لعلمي-  �ملجل�ض  �لأعظمي،  �لرحمن  حبيب  حتقيق:  211هـ(،  )ت: 
)�ملكتب �لإ�صالمي - بريوت(، ط: �لثانية، 1403هـ.

معال �ل�صنن )وهو �صرح �صنن �أبي د�ود(، �أبو �صليمان �أحمد بن حممد �خلطابي  -
�لب�صتي )288 هـ(، �ملطبعة �لعلمية - حلب، ط1، 1351 هـ- 1932م.

معجم �للغة �لعربية �ملعا�صرة، �أحمد خمتار عبد �حلميد عمر )ت: 1424هـ(  -
ب�صاعدة فريق عمل، عال �لكتب، ط: 1، 1429 هـ- 2008 م.

�أبو  - �لر�زي،  �لقزويني  زكرياء  بن  فار�ض  بن  �أحمد  �للغة،  مقايي�ض  معجم 
�لفكر،  د�ر  هارون،  حممد  �ل�صالم  عبد  حتقيق:  395هـ(،  )ت:  �حل�صني 

1399هـ- 1979م.
بن  - عمر  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبو  م�صلم،  تلخي�ض  كتاب  من  �أ�صكل  ملا  �ملفهم 

�إبر�هيم �لقرطبي )ت 656ه(، حتقيق: حمي �لدين ديب م�صتو و�آخرون، د�ر 
�بن كثري- د�ر �لكلم �لطيب، �لطبعة: �لأوىل 1996 - 1417.

موطاأ �لإمام مالك، مالك بن �أن�ض �أبو عبد�هلل �لأ�صبحي )ت179 ه(، حتقيق:  -
هـ-   1413 �لأوىل  �لطبعة:  دم�صق،   - �لقلم  د�ر  �لندوي،  �لدين  تقي  د. 

1991م.
�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �أبو �ل�صعاد�ت �ملبارك بن حممد �جلزري  -

)ت606 ه(، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وى- حممود حممد �لطناحي، �ملكتبة 
�لعلمية- بريوت، 1399هـ- 1979م.
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�ل�سبكة �لعنكبوتية: 
- http://kenanaonline.com/ �لكردي  �أحمد  لين  �أون  كنانة  بو�بة 

�ل�صابعة  �ل�صاعة  م   2012-7-16 �لثنني  �لزيارة  تاريخ   .ahmedkord
�صباحا. 

�لزيارة  - تاريخ   ،http://ar.wikipedia.org،ويكيبيديا، �ملو�صوعة �حلرة
�لأربعاء 23-1-2013م �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا.

�لأبحاث: 
�صوء  - فى  �جلامعات  فى  �لأكادميى  �لإعتماد  ونظم  �ل�صاملة  »�جلودة  بحث: 

من�صور   .12-11 على ح�صن، �ض  �صعبان  �لدين  عماد  د.  �لدولية«  �ملعايري 
http:/faculty.ksu.edu.sa/ :يف �ل�صبكة �لعنكبوتية على �لر�بط �لتايل

alisaad تاريخ �لزيارة �لثنني 16-7- 2012م �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�.



�لتحفيز �ملادي و�أثره يف �سناعة �لتميز 
وتنمية �ملهار�ت يف �سوء �ل�سنة �لنبوية

د. حمّمد زهري عبد اهلل املحّمد
جامعة طيبة - �ل�سعودية
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»�لتحفيز �ملادي له �عتبار يف �ل�صرع ل ينكر، فقد �أظهرت 
�ملجتمع  فئات  مع  �لتعامل  يف  وتنوعاً  مرونة  �لنبوية  �ل�صنة 
�ملختلفة، فا�صتخدمت �ملكافاأة �ملادية ملن ل يكفيه �ملدح و�لثناء.

متطور�  مفهوماً  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ر�صخ  وقد 
للقيادة؛ ذلك �ملفهوم �لذي ينوع من �لتحفيز تنوع �حتياجات 
من يقودهم، فيعرف ما يوؤثر فيهم ويزيد من مهار�تهم  �ملختلفة، 
�ل�صاملة،  �لأ�صرية  و�لرعاية  �ملالية،  و�ملنح  �لرتقيات،  فكانت 
وغريها من �أ�صاليب �لتحفيز �ملادي ذ�ت �لأثر �لبالغ يف �لتقدم 

و�لتطور لدى فئات خمتلفة ممن تربو� يف �ملدر�صة �لنبوية«.

من �أبرز فقر�ت �لبحث 
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P

املقدمة

الة و�ل�ّصالم على حمّمد و�صحبه و�آله، ومن دعا  �حلمد هلل جّل جالله، و�ل�صّ
بدعوته، و��صنّت ب�صّنته، وبعد،،، 

فاإّن �هلل �صبحانه وتعاىل �صّرف هذه �لأمة بالتميُّز على غريها من �لأمم، وجعل 
نبيَّها خامت �لأنبياء و�لر�صل، و�أر�د �صبحانه وتعاإىل من عباده �أن يكونو� متميزين يف 

عقائدهم وثقافاتهم و�صلوكهم، وجعل ذلك ديناً وعبادة يثيب عليها.
و�لتميُّز له دو�فع وحو�فز، ل بّد من معرفتها، و�لوقوف عندها، ولذ� رغبت 
يف �لبحث يف هذ� �لأمر، ووقع �لختيار على عنو�ن »�لتحفيز �ملادي و�أثره يف 

�صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت يف �صوء �ل�صنة �لنبوية«.
وتظهر �أهمية مو�سوع �لبحث من خالل ما ياأتي:

بيان �أهمية �لتحفيز �ملادي ومرتبته، ودوره �ملهم يف دفع �لإن�صان نحو �لتميز. -
هذه  - من  �أرجو  ولذ�  للمتميزين،  فيه  �لبقاء  �أ�صبح  ع�صر  يف  نعي�ض  نحن 

نبينا  هدي  من  م�صتفادة  لكونها  �لتميز  نحو  قويا  د�فعا  ت�صكل  �أن  �لدر��صة 
-�صلى �هلل عليه و�صلم-. 

ناأمل �أن ي�صهم هذ� �لبحث -�إن �صاء �هلل تعاىل- يف �إ�صافة علمية جديدة يف  -
جانب مهم من جو�نب �حلياة. 
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ونهدف من هذ� �لبحث �أن نحقق �لآتي:
�لتاأ�صيل �ل�صرعي للتحفيز �ملادي من �ل�صنة، وجمع -ما �أمكن- من �لأحاديث  -

�ل�صحيحة �لو�ردة فيه.
��صتنباط �لأحكام و�لفو�ئد �ملتعلقة بالتحفيز �ملادي ومباحثه، ودفع ما �أثري من  -

�صبهات حوله.
يت�صل  كتاب  �أو  علمي،  بحث  على  �أقف  ل  و�ل�صوؤ�ل  �لتتبع  خالل  ومن 
در��صة  �لنبوية  �ل�صنة  »�لتميز يف �صوء  بعنو�ن:  ر�صالة  على  �إل  بحثي،  بو�صوع 
مو�صوعية«، وهي ر�صالة مقدمة لنيل درجة �ملاج�صتري، 1432هـ-2011م، للباحثة 

مها �صليمان �أبو نر، من �جلامعة �لإ�صالمية- غزة.
ول يت�صل ببحثي من ر�صالتها �إل مطلب و�حد، هو �ملطلب �لثاين من �ملبحث 
�صفحات؛  ثالث  يف  وجاء  �ملادية،  �ملكافاأة  بعنو�ن:  �لثاين،  �لف�صل  يف  �لثاين 
�لغنيمة،  بزيادة  �ملكافاأة  وهي:  �ملادية،  �ملكافاأة  على  فقط  �أمثلة  ثالثة  فيها  َذَكَرْت 
و�ملكافاأة بقمي�ض، و�ملكافاأة بعباءة، جاءت لها باأحاديث ثالث ل تنل ن�صيبها من 
�لتحليل �أو �ل�صرح لها، ول يخل �ملثال �ملتعلق بالقمي�ض من �لتكلف �لو��صح. مما 
يبقي مو�صوع �لتحفيز �ملادي بحاجة ما�صة �إىل �لبحث و�لتو�صع فيه وبيان �أطر�فه 

وجو�نبه.
�ملبحث �لأول: مفهوم �لتحفيز �ملادي، و�أهميته.

�ملطلب �لأول: مفهوم �لتحفيز �ملادي يف �للغة و�ل�سطالح.
�أوًل: �لتحفيز لغة:

َل �بن فار�ض معنى )�حَلْفز( يف �للغة بقوله: »�حلاء و�لفاء و�لز�ي، كلمٌة  �أ�صَّ
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و�حدٌة تدّل على �حلّث وما قرب منه«)1(. 
وتكاد تتفق �ملعاجم وكتب �للغة على �أنَّ �حلفز هو �حلثُّ و�لإعجال، فيقال: 
�أي�صاً: َحثُّك �ل�صيء من خلفه،  �أعجله وحثَّه عليه«)2(. و�حَلْفُز  »حفزه �إىل �لأمر: 

�َصْوقاً وغري �صوق، ويقال: َحَفَزه يَْحِفُزه َحْفز�ً)3(.
ياأتي بعنيني: �لأول: كل ما يعجل  �لتحفيز  �أنَّ  ت�صتنتج  �للغة  �أهل  ومن كالم 

ويحّث على فعل ما. و�لثاين: حث �ل�صيء ودفعه من خلفه.
وبالتايل  �ملعنوي)4(،  خالف  فهو  �ملادي،  �لعنو�ن؛  من  �لآخر  �ل�صّق  و�أما 
فالتحفيز �ملادي يف �للغة: هو كل مقابل مادي يدفع ويحث على فعل ما، �أو حتقيق 
هدف ما. �و كل مقابل مادي يدفع نحو �لتقدم؛ لأنَّ دفَع �ل�صيِء وحثَّه ِمن خلفه 

-كما ورد يف معنى �حلفز- ي�صري �إىل حثِّه على �لتقدم �إىل �لأمام.
ثانيًا: �لتحفيز ��سطالحًا:

تعددت تعريفات �لتحفيز من قبل �لعلماء و�لباحثني، على ح�صب �جتهادهم 
وروؤ�هم:

�لعمل،  و�لفاعلية يف  �لن�صاط  مولد  »هو  �لتحفيز:  �أنَّ  �لفقي  �لدكتور  فريى 
وهو من �لطرق �لن�صطة للح�صول على �أف�صل ما لدى �لغري، �صو�ء كان ذلك يتعلق 

بالأمور �ملادية �أو �ملعنوية«)5(. 
يولد  �لذي  �لفرد  لدى  �لد�خلي  �ل�صعور  هو  �لتحفيز  �أنَّ  غريه  يرى  بينما 

معجم مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض، ج2، �ض85.  -1
تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، �لزبيدي، ج15، �ض111. ول�صان �لعرب، ج5، �ض337، و�ملعجم   -2

�لو�صيط، ج1، �ض184.
ل�صان �لعرب، �بن منظور، حفز، ج5، �ض337.  -3

�ملعجم �لو�صيط، ج2، �ض633.  -4
قوة �لتحفيز، �بر�هيم �لفقي، �ض5.  -5



426

�أهد�ف  �إىل حتقيق  �لو�صول  �أو �صلوك معني يهدف منه  ن�صاط  �لرغبة لتخاذ  فيه 
معينة«)1(. 

�أنَّ �لتحفيز هو: »�لعملية �لتي  وذهب عال �لنف�ض يف �لإد�رة �إيجرت �إىل 
ت�صجع وتوجه �ل�صلوك«)2(. 

وهناك من يتو�صع قليال يف معنى �لتحفيز، فريى �صتريز ومورتر �أنَّ �لتحفيز 
دفع �لفرد لتخاذ �صلوك معني �أو �إيقافه �أو تغيريه)3(. وهذ� �لتعريف مبني على �أّن 
ا �يجابي يدفع نحو �صلوك معني، �أو �صلبي يدفع نحو تغيري �صلوك �أو  �لتحفيز �إمَّ

�إيقافه.
ويرى �لهيتي �أنَّ �لتحفيز هو �إدر�ك و��صتقبال للموؤثر �خلارجي وتوجيهه نحو 
عملية �لدفع �ليجابي �أو �ل�صلبي �عتماد� على طبيعة �لإدر�ك و�لفهم لطبيعة �ملوؤثر 

�خلارجي من ناحية �لفرد)4(. 
و�ما �حلو�فز فلها �رتباط وثيق بفهوم �لتحفيز فهي �لو�صائل �ملادية و�ملعنوية 

�ملتاحة ل�صباع �حلاجات و�لرغبات �ملادية و�ملعنوية لالأفر�د)5(. 
وهذه �لتعريفات و�إن �ختلفت يف �صياغتها فاإنها تكاد تلتقي يف �أنَّ �لتحفيز 
هو كل ما يولد �لرغبة يف فعل معني �أو �صلوك معني ماديا كان �أم معنويا، وهذ� 

�ملعنى ل يختلف كثري� عن �ملعنى �للغوي.
و�صاقت�صر يف هذ� �لبحث على �لتحفيز �ملادي دون غريه، وهو: كل ما يولد 

�لرغبة يف فعل معني من و�صائل مادية.

�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية، عبد �لقادر عالقي، �ض476.  -1
�لتحفيز، ماك�ض �إيه �يجرت، �ض1.   -2

�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية، عالقي، �ض476.  -3
4-  )(�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية، خالد عبد �لرحيم �لهيتي، �ض255.

�ل�صلوك �لتنظيمي، حممد قا�صم �لقريوتي، �ض301.  -5



427

ثالثًا: هل �لتحفيز يكون قبل �لقيام بالفعل �أو بعده؟
�لفعل،  �لتحفيز يكون قبل  �أنَّ  �للغة و�ل�صطالح  �أهل  يفهم من كالم  �لذي 
بق�صد �لت�صجيع على فعله، لكن ظهر يل من خالل �لأمثلة �لتي وقفت عليها من 
�ل�صنة �أّن �لتحفيز ح�صل قبل �لفعل، وح�صل بعده، وبعنى �آخر وجدت �أّن �لنبي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- كان يحثُّ �ل�صحابة على بع�ض �لأمور ويحفزهم عليها 
مادياً؛ ليحم�صهم على �لقيام بها، و�أي�صاً وجدت من خالل �أمثلة �أخرى �أنَّ �لنبي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- كافاأ �ل�صحابة على قيامهم ببع�ض �لأفعال �لتي �أمرهم بها 
�أو تيزو� عن غريهم بفعلها كما �صيت�صح من  �أح�صنو� �لقيام بها و�تقنوها،  عندما 
خالل �صور �لتحفيز وجمالته، وتلك �ملكافاآت �ملادية مهما كان نوعها ومقد�رها 
كانت نوعا من �لتحفيز، ودفعا للثبات على �لتميز؛ �إذ �لإن�صان عندما يكافاأ على 
بخالف  نف�صه،  لتطوير  ي�صعى  وقد  تيزه،  على  ويثبت  بنف�صه  ثقته  تزد�د  تيزه 
�أن ي�صاب بالإحباط، و�لنا�ض يف ذلك  من يوؤدي عماًل متميز�ً ول يكافاأ، فيمكن 

متفاوتون بح�صب �إميانهم، و�صربهم، وثقافتهم. 
�لعرت�ف  دون  حافز  ثمة  »لي�ض  �إنَُّه  في�صر(:  )جون  �ملعنى  هذ�  يف  ويقول 
على  �ملنظمة  ت�صيع  �لأوىل  �حلالة  يف  حافز،  تقدمي  دون  تيز  ثمة  ولي�ض  بالتميز، 
نف�صها فر�صة عظيمة بعدم �لدعاية للمكافاأة �أثناء منحها للعاملني، ويف �حلالة �لثانية 

لي�ض من �ملنطقي �لعرت�ف بالأد�ء �جليد دون مكافاأته«)1(. 
ر�بعًا: �ألفاظ ذ�ت �سلة بلفظ �لتحفيز: �لهدية و�لهبة، و�جلائزة و�لعطية.

حتى يت�صح معنى �لتحفيز ل بدَّ من بيان عالقته ببع�ض �لألفاظ �لتي قد تبدو 
م�صابهة له يف �ملعنى، ومنها �لهبة و�لهدية. 

ذكر �أهل �للغة �أنَّ �لهدية ما يتقرب به �ملهدي �إىل �ملهدى �إليه، ولي�ض كذلك 
كيف ت�صنع نظاما للحو�فز و�ملكافاآت، �ض179.  -1
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�لهبة، ولهذ ل يجوز �أن يقال: �إنَّ �هلل يهدي �إىل �لعبد كما يقال: �إنَّه يهب له، وقال 
تعاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ )مرمي:5(. وتقول: �أهدى �ملروؤو�ض �إىل �لرئي�ض، 

ووهب �لرئي�ض للمروؤو�ض)1(.
و�لهبة: �لعطية �خلالية من �لأغر��ض و�لأعو��ض«)2(. 

و�أما �جلائزة و�لعطية: فاجلائزة ما يعطاه �ملادح وغريه على �صبيل �لإكر�م ول 
يكون �إل ممن هو �أعلى من �ملعطي. 

و�لعطية عامة يف جميع ذلك)3(، بعنى كل ما �صبق من �ألفاظ يطلق عليه عطية، 
ويتمايز بع�صها عن بع�ض بعان خمتلفة.

�لتحفيز  �أنَّ  هو  �ملادي،  و�لتحفيز  �ملذكورة  �للفاظ  بني  �لعالقة  عن  و�أما 
يت�صمن حو�فز مادية، �صو�ء �أكانت مبالغ مالية، �أم نقدية، لكن يكون �لق�صد منه 
ذلك،  منها  يق�صد  ل  �لتي  �لهدية  بخالف  قول،  �أو  فعل  على  له  تعطى  من  حّث 
و�إنا يق�صد منها �لتقرب من �ملهدي �إليه �أو �إعظامه، وكذلك �لهبة تفرتق على �أنَّها 
جمرد عطاء �أو تربع ل يق�صد منه �لتقرب كما يف �لهدية، ول يق�صد منه �أي�صاً حّث 
من �أُعطيت له على فعل �أو قول كما يف �حلو�فز، بينما �جلو�ئز نوع من �حلو�فز، 

وت�صرتك جميعها يف كونها عطية.
�ملطلب �لثاين: �أهمية �لتحفيز �ملادي يف �ل�سنة �لنبوية.

ورد يف �لقر�آن �لكرمي، ما يبني طبيعة �لإن�صان من ميله �إىل حب �ملال، فقال 
تعاىل: چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅچ )�لفجر: 20(.

و�لناظر يف �لقر�آن �لكرمي يجد �أنَّ �هلل -�صبحانه وتعاىل- �أمر �مل�صلم بالتو�زن 
�لفروق �للغوية، �لع�صكري، �ض167، �ض168.  -1

تاج �لعرو�ض، �لزبيدي، ج4، �ض365.  -2
�لفروق �للغوية، �لع�صكري، �ض172.  -3
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يو�صل  �لآخرة وما  ��صّد �حلثِّ على طلب  �لرتغيب وحّثه  �أ�صّد  به  فرغَّ يف حياته، 
به �ألَّ ين�صى ن�صيبه من �لدنيا مما يعينه على �آخرته، ومن  �إليها، ويف �لوقت ذ�ته رغَّ
به يف �جلمع بني جانبني: �جلانب �لروحي و�جلانب �ملادي، وبهما ي�صل �إىل  ثَمَّ رغَّ

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   چ  ر�صى ربه. قال تعاىل: 
جبچ.  يئ   ىئ   مئ   حئ    یجئ   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ    ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۆئۈئ  

)�لق�ص�ض:77(.
�أو  �إغفاله  ميكن  و�أهمية، ول  �أ�صل  له  �ملادي  باجلانب  �لهتمام  فاإنَّ  هنا  ومن 
�إنكاره، ومن ثَمَّ فاإنَّ �لتحفيز ينبغي �أن يكون م�صاره باجتاه ما دعا �لقر�آن �إليه، وهو 
�لرتكيز على �جلانب �لأخروي و�لروحي، وعدم �إغفال �جلانب �لدنيوي و�ملادي. 
و�أما عن �لتحفيز �ملادي �لذي يقابل �لتحفيز �ملعنوي، فتظهر �أهميته يف �ل�صنة 

�لنبوية، من خالل ما ياأتي:
�أول: ظهور حالت ل ينفع معها �إل �لتحفيز �ملادي: ومن هنا تظهر �أهميته 
عقول  د�خل  من  تنبع  �حلما�ض  �إثارة  و�أ�صاليب  «�حلو�فز  �أنَّ ذلك  �إليه،  للحاجة 
وقلوب �لآخرين، وحيث �إنّه لن يكون با�صتطاعتنا �أبد� �لدخول �إىل عقول وقلوب 

�لآخرين فاإننا �صنظّل د�ئما ندور حولهم يف مد�ر خارجي«)1(.
وكانت �أهمية �لتحفيز �ملادي يف �لعمل مثار جدل عرب �لزمن، فكانت بع�ض 
�لنظريات تقول باأهميته وبع�صها تنفي �أو تقلل من �أهميته؛ فاملدر�صة �لتقليدية - �لتي 
تايلور«  »فريدريك  �لأمريكي  �ملهند�ض  �لتا�صع ع�صر من خالل  �لقرن  ظهرت يف 
ومن تبعه من تالميذه- ترى �أّن �حلو�فز �ملادية هي �لأ�صا�ض حلفز �لأفر�د، و�أنها ل 
تنح �إل للمتميز، وعلى �أ�صا�ض �لإنتاج، �أما مدر�صة �لعالقات �لإن�صانية من خالل 
)�لتون مايو( وزمالئه-يف م�صانع هاوتورن-�صيكاغو- فقد نظرت �إىل �لإن�صان 

قوة �لتحفيز، �إبر�هيم �لفقي، �ض6.  -1
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على �أنه خملوٌق له م�صاعر و�أحا�صي�ض يعمل يف ظل جماعات، فتنوعت �حلو�فز 
�أنَّ ما يعطى  عندهم �إىل مادية ومعنوية. وترى كثري من نظريات �لإد�رة �حلديثة 
لالأفر�د من حو�فز مادية ومعنوية يكون على ح�صب م�صتويات �لأد�ء، ل �مل�صاو�ة 

بني �لأفر�د، وينظر �إىل �لتميز على خالف ما ر�أت �لنظريات �ل�صابقة)1(. 
وقد ظهر هذ� �لنوع من �لتحفيز يف زمن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، و�أكرث 
ما ظهر يف �ملوؤلفة قلوبهم، حيث �أعطاهم �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم ما �أعطاهم 
من غنائم حنني، ونحتاج هنا �إىل �أن نفهم طبيعة هذ� �لأمر ب�صكل �صحيح، فقد تثار 
حوله �صبهة، تتلخ�ض يف �لطعن يف �صدق �أولئك �لذين �أخذو� مال على دخولهم 
�لإ�صالم، وقد قال فيهم عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�إِينِّ �أُْعِطي ُقَرْي�ًصا �أَتَاأَلَُّفُهْم؛ لأَنَُّهْم 
َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة«)2(. وقد ورد على ل�صان بع�صهم �أنَّه قال: )�أَْي َقْوِم، �أَ�ْصِلُمو� 
ُجُل لَيُ�ْصِلُم َما  ًد� لَيُْعِطى َعَطاًء َما يََخاُف �ْلَفْقَر. َفَقاَل �أَنَ�ٌض: �إِْن َكاَن �لرَّ مَّ ِ �إِنَّ حُمَ َفَو�هللَّ

ْنيَا َوَما َعَلْيَها()3(. ْنيَا، َفَما يُ�ْصِلُم َحتَّى يَُكوَن �لإ�صالم �أََحبَّ �إليه ِمَن �لدُّ يُِريُد �إِلَّ �لدُّ
ويجاب عن ذلك مبا ياأتي:

يف  �لد�خلني  �أولئك  �إعطاء  من  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   - �لنبي  مق�صد  كان  �أ- 
�لإ�صالم �أول ما دخلو� هو حتفيزهم على �لثبات على �لإ�صالم، خا�صة �أنهم 
يحبون �ملال ويرغبون فيه. وقد ذكر �لقرطبي �أن: »مق�صود �أن�ض من �حلديث: 
�أنَّ �لرجل كان يدخل يف دين �لإ�صالم رغبة يف كرثة �لعطاء، فال يز�ل يُْعَطى 
يكون  حتى  باأنو�ره،  ويتنور  فيه،  وي�صتقر  لالإ�صالم،  �صدره  ين�صرح  حتى 

�حلو�فز و�أثرها على �لعمال، مبارك بن علي �خلر�ز، �ض150. و�أحمد �صقر عا�صور، �ل�صلوك �لن�صاين   -1
يف �ملنظمات، �ض151.

ُقُلوبُُهْم  �مْلُوؤَلََّفَة  يُْعِطي  �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َكاَن  َما  �لبخاري، كتاب فر�ض �خلم�ض، باب  �صحيح   -2
َوَغرْيَُهْم ِمَن �خْلُُم�ِض َونَْحِوِه، ح3146، ج4، �ض114.

ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أَْح�َصَن �لنَّا�ِض ُخُلًقاح2312،  �صحيح م�صلم، كتاب �لف�صائل، باب َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ  -3
ج4، �ض1806.
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ح بذلك �صفو�ن حيث قال:  �لإ�صالم �أحبَّ �إليه من �لدنيا وما فيها، كما �صرَّ
لأبغ�ض  و�إنّه  �أعطاين،  ما  عليه و�صلم  �هلل  �هلل �صلى  �أعطاين ر�صول  لقد  و�هلل 
. وهكذ� �تفق ملعظم  ، فما برح يعطيني حتى �إنّه لأحبُّ �لنَّا�ض �إيلَّ �لنا�ض �إيلَّ

�ملوؤلفة قلوبهم«)1(.

�لدنيا يف  �لإ�صالم طلبو�  للثبات على  �لعطاء  �أخذو�  �لذين  �أولئك  �أنَّ  ب- ثبت 
�لإميان يف  فلما عرفوه وتكن  �لدين،  بحقيقة  معرفتهم  لعدم  �أمرهم؛  بادئ 

قلوبهم ��صتغنو� عن حقوقهم من بيت �ملال. 

فقد نقل �بن بطال عن �ملهلب �أنَّه قال: »قال �ملهلب: وكان حكيم ممّن ��صتوؤلف 
باملال؛ لأنه كان يحب �ملال«. وقال �بن �جلوزي: »قد كان حكيم بن حز�م يعد من 
�ملوؤلفة قلوبهم ثم ��صتقر �لإميان يف قلبه ف�صار �أثبت من �جلبال فكان ل ياأخذ حقه 

من بيت �ملال ل من �أبي بكر ول من عمر«)2(. 

ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َغْزَوَة �ْلَفْتِح  وَعِن �ْبِن �ِصَهاٍب َقاَل: »َغَز� َر�ُصوُل �هللَّ
�مْلُ�ْصِلِمنَي  ِمَن  َمَعُه  ِبَْن  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َخَرَج  ُثمَّ  َة  َمكَّ َفْتِح 
عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َو�أَْعَطى  َو�مْلُ�ْصِلِمنَي،  ِديَنُه   ُ �هللَّ َر  َفَن�صَ  ، ِبُحَننْيٍ َفاْقَتَتُلو� 
َميََّة ِمائًَة ِمَن �لنََّعِم، ثُمَّ ِمائًَة، ُثمَّ ِمائًَة. َقاَل �ْبُن �ِصَهاٍب:  ْفَو�َن ْبَن �أُ و�صلم- يَْوَمِئٍذ �صَ
ِ -�صلى �هلل  ِ لََقْد �أَْعَطايِن َر�ُصوُل �هللَّ ْفَو�َن َقاَل: َو�هللَّ ثَِنى �َصِعيُد ْبُن �مْلُ�َصيَِّب �أَنَّ �صَ َحدَّ
، َفَما بَِرَح يُْعِطيِنى َحتَّى �إِنَُّه لأََحبُّ  يَلَّ نَُّه لأَْبَغ�ُض �لنَّا�ِض �إِ عليه و�صلم- َما �أَْعَطايِن، َو�إِ

.)3(» �لنَّا�ِض �إِيَلَّ

�ملفهم، �لقرطبي، ج19، �ض38.  -1
�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال، ج5، �ض319. ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، �بن �جلوزي،   -2

ج1، �ض3.
َل،  َفَقاَل  َقطُّ  �َصْيًئا  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  �ُصِئَل  َما  باب  �لف�صائل،  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -3

ح6162، ج7، �ض75.
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�إن كان  بجائزة  نعده  �أولدنا عندما  ن�صتخدمه يف حياتنا مع  قد  �لأمر  وهذ� 
حت�صيله جيد�، �أونقدم له هدية لتكون له حافز� يف ن�صاطه �أو در��صته.

كان �أغلب �ملوؤلفة قلوبهم من �ل�صادة �ملطاعني يف �أقو�مهم)1(، وكان �لهدف  ج- 
�أتباعهم و�أقو�مهم، وهذ� ي�صبُّ يف م�صلحة �مل�صلمني،  �إعطائهم ك�صب  من 
�إ�صافة �إىل �أنَّ �أولئك �ملوؤلفة قلوبهم ورد ما يفيد تكن �لإميان يف قلوبهم بعد 

معرفتهم بحقيقة �لإ�صالم.
قلوبهم من دخل يف  »�ملوؤلفة  قوله:  �هلل-  �ل�صافعي-رحمه  �لإمام  ونُِقل عن 
�لإ�صالم، ول يعطى م�صرك يتاألف على �لإ�صالم«)2(.وقد مال �بن حجر �إىل »�أنهم 

من �أ�صلم ونيته �صعيفة �أوكان يتوقع باإعطائه �إ�صالم نظر�ئه«)3(.
 وعلى كلٍّ ي�صتفاد من ذلك �أنَّ �لتعامل مع �لنا�ض يكون على ح�صب �أطباعهم 
�ملادية هو �لذي  للمال ونظرتهم  �لنَّا�ض من حبِّهم  �أولئك  وما جبلو� عليه، وحال 
�أوجب �إعطاءهم �ملال لكي ي�صلمو�، فهم من �صعف �لإميان و�لرتدد ما جعل �لنبي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- يعطيهم ليحفزهم على �لثبات على �لإميان، ويحفز غريهم 
ممن ل يدخل بعد، ��صتجالبا لقلوبهم و�أي�صاً ��صتجالباً لقلوب �أتباعهم �لذين كانو� 
ير�صون �إذ� ر�صي �أتباعهم، و�أما من �متالأ قلبه بالإميان فوكله �إىل �إميانه، كما ذكر 

�بن �لقيم)4(.
�لنظرة  �لإميان، لأنَّ  تزد�د كلما �صعف  �ملادية  �أهمية �حلو�فز  �أنَّ  ثانيًا: ظهر 
يف  �لإميان  قوي  كلما  �أهميتها  وتقل  �لإميان،  �صعيف  على  ت�صيطر  ما  غالبا  �ملادية 

�لنفو�ض كما دّل عليه حديث �ملوؤلفة قلوبهم. 

�ملغني يف فقه �لإمام �أحمد بن حنبل �ل�صيباين، �بن قد�مة، ج7، �ض319.  -1
�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال، ج3، �ض547.  -2

فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض252.  -3
فتح �لباري، �بن حجر، ج8، �ض49.  -4
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ثالثًا: تزد�د �أهمية �لتحفيز �ملادي �أي�صاً يف �ملو�قف �خلطرية و�لعظيمة حتى 
ز قوياً، وهذ� �صيظهر يف بع�ض �لأمثلة �ملذكورة يف  لو كان �إميان �ل�صخ�ض �ملحفَّ
�لأمثلة  �أكرث  من  يعدُّ  �ملال  �أنَّ  �لفقي  �لدكتور  يذكر  وكما  �ملادي.  �لتحفيز  �صور 
من  يعد  و�أي�صاً  �لجتماعية،  �لناحية  من  �ملقبولة  �ملحفزة  �لعو�مل  على  �مللمو�صة 

�أ�صهل عو�مل �لتحفيز من حيث �لقدرة على تقديره و�لتعبري عنه)1(.
�أهمها حتقيق ر�صا �لإن�صان  �أثره، ومن  �أهمية �لتحفيز �ملادي من  تنبع  ر�بعًا: 
وحتقيق  �لعمل،  يف  �لتميز  يف  دور  له  يكون  ما  مادية،  حو�فز  �إعطائه  خالل  من 
�لأهد�ف �ملبتغاة منه، و�صتظهر لنا يف �ملبحث �لأخري تلك �لآثار �خلطرية و�لعظيمة 

�ملرتتبة على �لتحفيز �ملادي ما يجعل �لهتمام به ومر�عاته �أمر�ً ملحاً و�صرورياً.
�ملبحث �لثاين: �سور �لتحفيز �ملادي، و�أ�سبابه، و�سفات �مل�سمولني به يف �ل�سنة �لنبوية.

�ملطلب �لأول: �سور �لتحفيز �ملادي.
�لتطبيقات  يف  و�صوره  �ملادي  �لتحفيز  �أ�صكال  �أنَّ  �إىل  هنا  �أ�صري  �أن  بّد  ل 
و�أ�صبحت  �لزمان،  عرب  وتطورت  تغريت  �ل�صور  �أنَّ  �صكَّ  ول  كثرية،  �ملعا�صرة 
هناك نظريات، تختلف من موؤ�ص�صة �إىل موؤ�ص�صة ومن �صركة �إىل �صركة، و�صاأقت�صر 
نوظف  �أن  ن�صتطيع  �لنبوية، حتى  �ل�صنة  �صور يف  من  ما وجدته  على  بحثي  يف 
هذ� �لأ�صلوب يف �لتعامل مع �لنا�ض �أح�صن توظيف، و�أي�صاً لنقتدي بنبينا -�صلى 
�هلل عليه و�صلم- �لذي ل ينطق عن �لهوى، ويعلم مد�خل �لنفو�ض وطبيعتها وما 
يوؤثر فيها يف موقف دون �آخر، فاأحيانا يكون �لتحفيز �ملعنوي هو �لأف�صل، و�أحيانا 
�لتحفيز �ملادي هو �لأف�صل، و�أحيانا يجتمع �لثنان، وهذ� يعتمد على �ل�صخ�ض، 
و�أي�صاً يعتمد على طبيعة �ملوقف وجماله، ومن هنا كان ل بّد من �إلقاء �ل�صوء على 

هذ� �لأمر على �لنحو �لآتي: 
قوة �لتحفيز، �إبر�هيم �لفقي، �ض6، �ض7 »بت�صرف«.  -1
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�أول: زيادة �أ�سهم �لغنيمة: وقد ورد يف ذلك ما حّدث به �صلمة بن �لأكوع 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ -ر�صي �هلل عنه- �أّن بع�ض �مل�صركني �أغارو� على �إبل ر�صول �هلل -�صَ
َو�َصلََّم- وقتلو� ر�عيه، فما �أن علم �صلمة بن �لأكوع حتى حلق بهم وحده، فما ز�ل 
يرميهم ويقتل منهم حتى ��صتنقذ جميع �إبل ر�صول �هلل منهم، وكان مما قاله: »َفَما 
َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِمْن بَِعرٍي ِمْن َظْهِر َر�ُصوِل �هللَّ  ُ �أَْتَبُعُهْم َحتَّى َما َخَلَق �هللَّ ِزْلُت َكَذِلَك 
�أَْلَقْو�  َحتَّى  �أَْرِميِهْم  �تََّبْعُتُهْم  ثُمَّ  َوبَْيَنُه،  بَْيِني  ْو�  َوَخلَّ َظْهِري،  َوَر�َء  ْفُتُه  َخلَّ �إِلَّ  َم  َو�َصلَّ
وَن َوَل يَْطَرُحوَن �َصْيًئا �إِلَّ َجَعْلُت َعَلْيِه  ا، يَ�ْصَتِخفُّ �أَْكرَثَ ِمْن ثاََلِثنَي بُْرَدًة، َوثاََلِثنَي ُرحْمً
ملا  َحابُُه(. ثم  َو�أَ�صْ َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ -�صَ َر�ُصوُل �هللَّ يَْعِرُفَها  َجاَرِة  �حْلِ ِمْن  �آَر�ًما 
َخرْيَ  �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- با فعله �صلمة بن �لأكوع قال: »َكاَن  علم 
لَّى  ِ -�صَ الَِتَنا)1( �َصَلَمُة، َقاَل: ُثمَّ �أَْعَطايِن َر�ُصوُل �هللَّ ُفْر�َصاِنَنا �ْليَْوَم �أَبُو َقَتاَدَة، َوَخرْيَ َرجَّ
�ِجِل، َفَجَمَعُهَما يِل َجِميًعا، ُثمَّ  : �َصْهَم �ْلَفاِر�ِض َو�َصْهَم �لرَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم- �َصْهَمنْيِ  ُ �هللَّ
�إىل  َر�ِجِعنَي  َباِء  �ْلَع�صْ َعَلى  َوَر�َءُه  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  -�صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  �أَْرَدَفِني 

�مْلَِديَنِة«)2(.
بن  ل�صلمة  جمع  و�ل�صالم-  �ل�صالة  -عليه  �لنبي  �أنَّ  �حلديث  يف  ونلحظ 
عليه،  بالثناء  �ملعنوي:  �لتحفيز  �لتحفيز:  من  نوعني  عنه-  �هلل  -ر�صي  �لأكوع 
و�إرد�فه خلفه على ناقته، و�لتحفيز �ملادي: و�لذي تثل يف �إعطاء �لنبي -�صلى �هلل 
عليه و�صلم- �إيه �صهمني: �صهم �لفار�ض، و�صهم �لر�جل، �أما �صهم �لر�جل فحّقه؛ 
لأنَّه كان ر�جاًل، و�أما �صهم �لفار�ض؛ فكما قال �لقا�صي عيا�ض: »فلغنائه ما ل يغنيه 

فو�ر�ض عدة«)3(. 

اٌل، بت�صديد �جليم فيهما. خمتار  الٌَة، وُرجَّ �ِجُل �صد �لفار�ض، و�جلمع َرْجٌل ك�صاحب و�صحب، وَرجَّ �لرَّ  -1
�ل�صحاح، �لر�زي، باب �لر�ء، رجل، �ض267.

�صحيح م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة ذي قرد وغريها، ح1807، ج3، �ض1433.  -2
�إكمال �ملعلم �صرح �صحيح م�صلم، عيا�ض، ج6، �ض104.  -3
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ول ريب �أن �لإن�صان يفرح عندما يكافاأ على تيزه، كما ل ريب �أّن مثل هذ� 
�لتقدير ي�صنع �إن�صانا �آخر مثله يف �لتميز، �أمال يف �حل�صول على ما ح�صل عليه من 

�ملكافاأة و�لتقدير و�لحرت�م.
�لنبي -�صلى �هلل  �إعطاء  �ل�صنة من ذلك  ومما ورد يف  ثانيا:�إعطاء مالب�س: 
عليه و�صلم- حذيفة بن �ليمان -ر�صي �هلل عنه- عباءته بعدما �أجنز �ملهمة �لتي كلفه 

بها ليلة �لأحز�ب.
ول بد من فهم طبيعة �ملوقف �لذي كان فيه حذيفة بن �ليمان؛ فالليلة من �أ�صّد 
�هلل عليه و�صلم- من  �لنبيُّ -�صلى  �لليايل عليهم من خوف وبرد وريح، طلب 
�ل�صحابة �لإتيان بخرب �مل�صركني، و�ألحَّ عليهم �إحلاحاً �صديد�ً، ورّغبهم با رّغبهم ما 
يجعل �لإن�صان ي�صرع يف �لإجابة ول يتو�نى عنها؛ باأنَّ من يفعل ذلك �صيكون معه 
يوم �لقيامة، لكن ل ي�صتجب �أحد! وهم يعلمون �أنَّ �لأمر على �لتخيري، ولي�ض 
�حلال  هذه  على  و�ل�صالم-  �ل�صالة  -عليه  �لنبي  وجدهم  فلما  �لإيجاب،  على 
عنّي حذيفة بن �ليمان -ر�صي �هلل عنه-، وعندئذ وجب عليه �أن ينّفذ �أمر ر�صول 
�هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-)1(. فقال له �صلى �هلل عليه و�صلم: »�ْذَهْب َفاأِْتِنى ِبَخرَبِ 
تُُه ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم َوَفَرْغُت،  ا �أَتَْيُتُه َفاأَْخرَبْ «. قال حذيفة: »َفَلمَّ �ْلَقْوِم، َوَل تَْذَعْرُهْم َعَليَّ
ِل َعَباَءٍة َكانَْت َعَلْيِه  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- ِمْن َف�صْ ُقِرْرُت، َفاأَْلَب�َصِنى َر�ُصوُل �هللَّ

لِّى ِفيَها«)2(. يُ�صَ
�لنبي -�صلى  له  �أمره -�صلى �هلل عليه و�صلم- بنجاح، وقّدر  فاأجنز حذيفة 
�هلل عليه و�صلم- ذلك �أح�صن تقدير، و�أ�صبل عليه من �لثوب �لذي كان عليه، وهو 

عباءة)3(، كان ي�صلي فيها.
�إكمال �ملعلم، عيا�ض، ج6، �ض82.  -1

�صحيح م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة �لأحز�ب، ح1788، ج3، �ض1414.  -2
�لعباءة: ك�صاء فيه خطوط. �إكمال �ملعلم، ج6، �ض82.  -3
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و�إلبا�ض �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- حذيفة عباءته مكافاأة مادية منه حلذيفة، 
�إ�صافة للثو�ب �ملوعود به. 

ول �صك �أنَّ ��صتطالع �أخبار �لعدو و�لتج�ص�ض عليهم من �ملهام �ل�صعبة �لتي 
حتتاج �إىل رجل يت�صف ب�صفات كثرية لإجنازها بنجاح، ويحق لنا �أن نت�صاءل عن 
ير�صل  �أن  �أر�د  و�صلم-�إذ�  عليه  �هلل  -�صلى  للنبيِّ  بد  ل  �إذ  �لختيار،  هذ�  �صبب 
ير�صل من هو  �أْن  �ل�صديدة،  �لليلة  تلك  �لعدو وخا�صة يف  �أخبار  لي�صتطلع  �أحد�ً 
�لبديهة، و�لن�صباط،  فيه من �حلر�ض، و�لفطنة، و�صرعة  �أهل لذلك، و�أن يكون 
و�ل�صجاعة، ما فيه، حتى ينجز تلك �ملهمة �ملكلَّف بها، ويرجع بالأخبار �لتي من 
عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  لأمر  تنفيذه  يف  حذيفة  وجدنا  وفعال  �أر�صل.  �أجلها 
�إليها،  �لكرمي  �لنبي  �أر�صده  �لتي  باخلطة  ويلتزم  �ل�صفات،  بتلك  يت�صف  و�صلم- 
ويحر�ض على تنفيذها بحذ�فريها، وين�صبط �أ�صّد �لن�صباط بقوله -عليه �ل�صالة 
ة حركة، ير�فق  «، مع ذكاء، و�صرعة بديهة، وخفَّ َعَليَّ تَْذَعْرُهْم  و�ل�صالم- :»َوَل 

ذلك كله �صجاعة غامرة، تتفوق على �صدة �ملوقف �لذي كان يعي�ض فيه.
ومما ورد �أي�صاً يف �إعطاء �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- مالب�ض، ما روي يف 
ق�صة �إ�صالم كعب بن زهري بن �أبي �ُصلمى، وقوله ق�صيدته �مل�صهورة يف مدح �لنبي 

-�صلى �هلل عليه و�صلم- �لتي مطلعها:
بَانَْت �ُصَعاُد َفَقْلِبي �ْليَْوَم َمْتُبوُل  ُمَتّيٌم �إْثَرَها َلْ يُْفَد َمْكُبوُل

و�صلم  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  منه  غ�صب  �صعر�ً  ذلك  قبل  قال  كعب  وكان 
و�أهدر دَمه ب�صببه.

وقد روى �أ�صل �لق�صة وتفا�صيل �إ�صالمه وق�صيدته �حلافُظ �لبيهقي يف دلئل 
�لنبوة باإ�صناده، وذكر �بُن كثري �أنَّه ورد يف بع�ض �لرو�يات �أنَّ ر�صول �هلل -�صلى 
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�هلل عليه و�صلم- �أعطاه بردته حني �أن�صده �لق�صيدة، و�أّن �بن �لأثري ذكر ذلك يف 
)�أُ�صد �لغابة( وقال عنها: وهي �لربدة �لتي عند �خللفاء، ثم قال �بن ُكثري: »وهذ� 
من �لأمور �مل�صهورة جد�ً، ولكن ل �أَر ذلك يف �صيٍء من �لكتب �مل�صهورة باإ�صناٍد 

�رت�صيه، فاهلل �أعلم«)1(. 
و�صبب �إعطاء �لنبي -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- بردته له مكافاأٌة وثو�ٌب على 
�لنبي  �لرب: »وقبل  �بن عبد  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-، قال  �صعره يف مدح 
عليه �ل�صالم �إ�صالمه، و�صمع �صعره و�أثابه«)2(. و�إنا ذكرت هذ� �ملثال ل�صهرته جد�ً 

و��صتفا�صته، وِذْكِر �أغلب كتب �ل�صري خرب �لربدة، مع �لق�صيدة وخرب �إ�صالمه. 
�أنَّه ي�صتحق مكافاأة  متميز�ً، فال ريب  ومما ي�صتفاد منه مكافاأة من يقول �صعر�ً 
يعد من  �صعر  من  قاله  وما  كاأبيه،  �ل�صعر�ء،  بن زهري من فحول  متميزة، وكعب 
�أروع ما قيل يف مدحه -�صلى �هلل عليه و�صلم-، »وما من �صاعر يف �لغالب جاء 
بعده، ومدح ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، �إل وقد نظم يف وزنها ورويها، وهلل 

در �لقا�صي حُميي �لدين بن عبد �لظاهر، حيث يقول:
لقد قال َكْعٌب يف �لنبيِّ ق�صيدة وُقلنا ع�صى يف َمدِحه نََت�صاَرُك

فاإْن �َصِملْتنا باجلو�ئِز َرْحَمٌة كرحمة كعٍب فهو كْعٌب ُمبارُك«)3(. 
ثالثا: جزء من �لإنتاج: 

ثبت يف �صريته -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أنَّه �أبقى يهود خيرب يف �أر�صهم-بناء 
على طلبهم -للعناية بها وزر�عتها ولهم �أجرهم: وهو �صطر ما يخرج منها.

ُ َعْنُهَما -: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم-  َي �هللَّ فَعِن �ْبِن ُعَمَر، َر�صِ
�ل�صرية �لنبوية، �بن كثري، ج3، �ض707.   -1

�لدرر يف �خت�صار �ملغازي و�ل�صري، �بن عبد �لرب، �ض252.  -2
�لطبقات �ل�صنية يف تر�جم �حلنفية، تقي �لدين بن عبد �لقادر �لتميمي �لد�ري �لغزي، �ض24.  -3
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ِمْنَها«)1(.  َخَرَج  َما  �َصْطُر  َولَُهْم  َويَْزَرُعوَها،  يَْعَمُلوَها  �أَْن  َعَلى  �إليهوَد؛  َخْيرَبَ  �أَْعَطى 
ويف لفظ �آخر عن �بن عمر: »َو�أََر�َد �إِْخَر�َج �إليهوِد ِمْنَها َف�َصاأَلَِت �إليهوُد َر�ُصوَل �هلِل 
ُف �لثََّمِر َفَقاَل لَُهْم  ُهْم ِبَها �أَْن يَْكُفو� َعَمَلَها َولَُهْم ِن�صْ -�صلى �هلل عليه و�صلم- ِليُِقرَّ

ُكْم ِبَها َعَلى َذِلَك َما �ِصْئَنا«)2(. َر�ُصوُل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- نُِقرُّ
ول �صّك �أنّه لو �أبقاهم لزر�عتها دون مو�فقته على �إعطائهم �صطر �لإنتاج ملا 
قامو� بزر�عتها كما يجب، وملا رعوها حّق رعايتها، فحفزهم بذلك للقيام بعملهم 

خري قيام.
�صحيح  يف  ورد  عما  م�صمونها  يف  تختلف  �صعد  �بن  عند  رو�ية  وهناك 
�لبخاري فيما يتعلق ب�صبب �إبقاء يهود خيرب، فبينما �لذي ورد يف �ل�صحيح �أنهم 
طلبو� �لبقاء من �لنبي -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- على �أن يكون لهم �صطر �لإنتاج، 
تفيد رو�ية �بن �صعد �أنَّ �صبب �إبقاء �لنبي لهم كفاءتهم، وعدم تو�فر �لأيدي �لعاملة 
لَّى  اَرِت �لأمو�ل يِف يَِد �لنَِّبيِّ -�صَ ا �صَ رِي ْبِن يَ�َصاٍر: »...َفَلمَّ من �مل�صلمني. فَعْن بَ�صِ
�لأر�ض،  َعَمَل  يَْكُفوَن  َما  اِل  �ْلُعمَّ ِمَن  لَُهْم  يَُكْن  َلْ  َحاِبِه،  َو�أَ�صْ َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ �هللَّ
ِف َما يَْخُرُج  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- �إىل �إليهوِد يَْعَمُلونََها َعَلى ِن�صْ لَّى �هللَّ َفَدَفَعَها �لنَِّبيُّ -�صَ
�مْلُ�ْصِلِمنَي  يََدِي  َوَكرُثَ يِف  اِب،  ْبُن �خْلَطَّ ُعَمُر  َكاَن  َذِلَك َحتَّى  يََز�لُو� َعَلى  َفَلْم  ِمْنَها، 
اِم، َوَق�َصَم �لأمو�ل  اُل، َوَقُوو� َعَلى َعَمِل �لأر�ض، َفاأَْجَلى ُعَمُر �إليهوَد �إىل �ل�صَّ �ْلُعمَّ

بنَْيَ �مْلُ�ْصِلِمنَي �إىل �ْليَْوِم«)3(.
وب�صري بن ي�صار تابعي، وعلى هذ� فاحلديث مر�صل، و�أياً يكن �لأمر فاإنَّ ما ورد 
يف رو�ية �بن �صعد لي�ض بغريب، فما كان �لنبي ليبقيهم دون م�صلحة؛ وهم فعلو� 
ما فعلو� من خيانة للم�صلمني، وما فعلها مع يهود غريهم، ولذ� فاإنَّ �إمكان �جلمع 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب �ملز�رعة مع �ليهود، ح2331، ج3، �ض138.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب �ملز�رعة مع �ليهود، ج3، �ض140.  -2

�بن �صعد، �لطبقات �لكربى، ترجمة 742، ج4، �ض187.  -3
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�ملتفرغة  �لعاملة  �لأيدي  قلة  �مل�صلمني من  �أّن طلبهم و�فق حال  �لرو�يتني هو  بني 
يكن  ل  و�أي�صاً  و�لدعوة،  باجلهاد  من�صغلني  كانو�  �آنذ�ك  �مل�صلمني  فاإّن  للزر�عة 
لديهم خربة يف �لزر�عة، ما يوؤكد �أنَّ �إعطاء �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إياهم 
ن�صف ما ينتج منها كان لكفاءتهم وعلمهم بالزر�عة، ويدل على ذلك ما ورد يف 
�أن  �صاألو� ر�صول �هلل  �أهل خيرب على ذلك  للبيهقي قوله: »فلما نزل  �لنبوة  دلئل 
يعاملهم �لأمو�ل على �لن�صف، وقالو�: نحن �أعلم بها منكم و�عمر لها، ف�صاحلهم 

ر�صول �هلل على �لن�صف«)1(.
وقد ُذِكَر عن �أهل خيرب �أنهم كانو� �أهل خربة وتيز يف �أعمال �حلد�دة �لتي 
فتح  حينما  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  �أنَّ  ويذكر  وغريها  للزر�عة  ت�صلح 

خيرب �أح�صر منها ثالثني حد�د�، وجعلهم يف �ملدينة ي�صنعون للنا�ض)2(.
ر�بعًا: �لأنعام«�لغنم و�لإبل«: 

كان من �صنته -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- مع من يدخل �لإ�صالم ويطلب �ملال، 
له على �لثبات على �لدين. ومن �حلو�فز �لتي قدمها �لنبي- �أنَّه ل يرده؛ حتفيز�ً 
�صلى �هلل عليه و�صلم- ملن دخل يف �لإ�صالم وطلب �لدنيا: �إعطاء بع�صهم �لإبل، 
كما يف �ملوؤلفة قلوبهم بعد حنني، و�أي�صاً �أعطى كثري�ً من �لغنم، ترغيباً ملن �أعطاه 
يف �لثبات على �لإ�صالم، و�أي�صاً ترغيباً لقومه �إذ� علمو� بذلك، خا�صة َمن يحب 

�ملال حبًّا جّماً.
َل �لنَِّبىَّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  فعن �أن�ض -ر�صي �هلل عنه-: »�أَنَّ َرُجاًل �َصاأَ
ًد�  مَّ ِ �إِنَّ حُمَ َغَنًما بنَْيَ َجَبَلنْيِ َفاأَْعَطاُه �إِيَّاُه، َفاأَتَى َقْوَمُه َفَقاَل: �أَْي َقْوِم، �أَ�ْصِلُمو�، َفَو�هللَّ
ْنيَا،  ُجُل لَيُ�ْصِلُم َما يُِريُد �إِلَّ �لدُّ لَيُْعِطى َعَطاًء َما يََخاُف �ْلَفْقَر. َفَقاَل �أَنَ�ٌض: �إِْن َكاَن �لرَّ

دلئل �لنبوة، �لبيهقي، جماع �أبو�ب غزوة خيرب، ج4، �ض226.  -1
�حلرف و�ل�صناعات يف �حلجاز يف ع�صر �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، عبد �لعزيز �بر�هيم �لعمري،   -2

�ض313.
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ْنيَا َوَما َعَلْيَها«)1(. َفَما يُ�ْصِلُم َحتَّى يَُكوَن �لإ�صالم �أََحبَّ �إليه ِمَن �لدُّ
فلننظر كيف �أثرت تلك �لنظرة �لبعيدة، من �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
يف ذلك �لإن�صان عندما �أعطاه ماًل على �إ�صالمه، ومن ثمَّ كيف �أثَّر ذلك على قومه 
فاأ�صلمو� لأجل �ملال �بتد�ء، ثم �صلح حالهم �نتهاء، وح�صن �إ�صالمهم، و�صارو� من 
َم بنظرته تلك من  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ حماة �لدين، ولننظر �أي�صاً كيف �صنع �لنبي �صَ
ذلك �لإن�صان د�عية �إىل �لإ�صالم، ينقل �صورة �إيجابية عن �مل�صلمني من م�صاعدة 
�لتي  �مل�صللة  �لدعو�ت  تلك  يجابه  ما  �إليهم،  ين�صّم  من  �أحو�ل  غريهم، وحت�صني 

كانت ت�صوه �صورة �لإ�صالم ب�صلميه.
ويح�صن هنا �لهم�ض يف �آذ�ن �لآباء و�ملربني �أّن عليهم ��صتثمار هذه �ل�صنَّة يف 
تربية �أبنائهم، فاإنَّ حال كثري من �لأبناء ل ينفع معه �إل مبلغ من �ملال حتى لو كان 
قليال، �أو هدية يحبها، في�صلح حاله، وي�صبح بعدها يفعل وينتهي دون طلب مقابل 

من مال �أو هدية بعد �صالح حاله.
ول بد هنا من �إدر�ك �أن هذ� �لأمر يحتاج �إىل در��صة �لنفو�ض، وو�صع حدود 
وقيود، وتقييم للنتائج؛ لأنَّ بع�ض �لنفو�ض قد ينفع معها غري �ملال لت�صلح �أو تتميز، 
وبع�صها ي�صبح مدمنا على �ملال ل يقبل �أن يفعل فعال �إل بال، ومن هنا ل ن�صمع 
�أنَّ �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أعطى كل من دخل �لإ�صالم ماًل، و �إنا كان ذلك 
عليها،  �ملرتتبة  للنتائج  وتقدير  �أعطاها،  �لتي  بالنفو�ض  معرفة  مع  وتقدير  بح�صاب 
و�لتعامل مع �صعاف �لإميان �أو غري �ملوؤمنني من �لأمور �لتي حتتاج �إىل مهارة فائقة 

تكن �لد�عي �إىل �هلل من �إجناز مهمته بنجاح.
وميكن �أن ن�صت�صف �ملعنى �لأخري من كالم �أن�ض -ر�صي �هلل عنه يف �حلديث 

ُخُلًقا،  �لنَّا�ِض  �أَْح�َصَن  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َكاَن  باب  �لف�صائل،  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -1
ح2312، ج4، �ض1806.
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ْنيَا، َفَما يُ�ْصِلُم َحتَّى يَُكوَن �لإ�صالم  لَّ �لدُّ ُجُل لَيُ�ْصِلُم َما يُِريُد �إِ �ل�صابق: »�إِْن َكاَن �لرَّ
ْنيَا َوَما َعَلْيَها«. �أََحبَّ �إليه ِمَن �لدُّ

ويبدو �أنَّ �إعطاء �لأمو�ل كان منهجاً منه -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف �لتعامل 
مع �صعاف �لإميان، فعن َعْمِرو ْبِن تَْغِلَب: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
نَّ �لَِّذيَن تََرَك َعَتُبو�،  �أُِتَي ِبَاٍل، �أَْو �َصْبٍى، َفَق�َصَمُه َفاأَْعَطى ِرَجاًل َوتََرَك ِرَجاًل، َفَبَلَغُه �أَ
ُجَل،  ُجَل َو�أََدُع �لرَّ ِ �إِينِّ لأُْعِطي �لرَّ ا بَْعُد، َفَو�هللَّ َ ثُمَّ �أَْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: �أَمَّ َفَحِمَد �هللَّ
َو�لَِّذي �أََدُع �أََحبُّ �إِيَلَّ ِمَن �لَِّذي �أُْعِطي، َولَِكْن �أُْعِطي �أَْقَو�ًما مِلَا �أََرى يِف ُقُلوِبِهْم ِمَن 
، ِفيِهْم  رْيِ ُ يِف ُقُلوِبِهْم ِمَن �ْلِغَنى َو�خْلَ �أَْقَو�ًما �إىل َما َجَعَل �هللَّ �جْلََزِع َو�ْلَهَلِع، َو�أَِكُل 
ِ َما �أُِحبُّ �أَنَّ يِل ِبَكِلَمِة َر�ُصوِل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم-  َعْمُرو ْبُن تَْغِلَب، َفَو�هللَّ

ُحْمَر �لنََّعِم«)1(.
و�أي�صاً قوله ل�صعد عندما �صاأله عن �صبب �إعطائه فالنا دون فالن، فقال له: )يَا 

ُ يِف �لنَّاِر()2(. ُه �أََحبُّ �إِيَلَّ ِمْنُه، َخ�ْصيََة �أَْن يَُكبَُّه �هللَّ ُجَل َوَغرْيُ �َصْعُد، �إِينِّ لأُْعِطي �لرَّ
خام�سًا: �َسَلب �لقتيل)3):

ورد عن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أنه �أباح للمجاهدين �أخذ ما يجدونه 
مع من يقتلونه يف �لغزو�ت مما يتعلق باأدو�ت �حلرب وغريها، ومن �أ�صهر ما ورد 

عنه قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »َمْن َقَتَل َقِتياًل لَُه َعَلْيِه بَيَِّنٌة، َفَلُه �َصَلُبُه«)4(.
وهذ� �لقول من �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- كان بعد �لنتهاء من �لقتال 

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلمعة، باب من قال يف �خلطبة بعد �لثناء: �أما بعد، ح 923، ج2، �ض13.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لإميان، باب �إذ� ل يكن �ل�صالم على �حلقيقة، ح 27، ج1، �ض13.  -2

عند  وغريه،  ملبو�ض  من  �ملحارب  مع  يوجد  ما  موّحدة:هو  بعدها  و�لالم،  �ملهملة  »بفتح  �ل�َصَلُب:   -3
�جلمهور، وعن �أحمد ل تدخل �لد�بة، وعن �ل�صافعي يخت �صباأد�ة �حلرب«. فتح �لباري، �بن حجر، 

ج6، �ض247.
�صحيح �لبخاري، كتاب فر�ض �خلم�ض، باب من ل يخم�ض �لأ�صالب، ح 3142، ج4، �ض112.  -4
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يف غزوة حنني، كما ظهر يف �صياق �حلديث نف�صه، وقد ��صُتهر عند بع�ض �لعلماء 
�إل يف حنني)1(، على  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ل يكن  �أنَّ هذ� �لقول من 
�لنبي -�صلى  �أنَّه ُحفظ عن  تعاىل-  �ل�صافعي -رحمه �هلل  �لإمام  �لر�جح عند  �أنَّ 
و�أحد، و�خلندق، وموؤتة،  بدر،  منها: غزوة  عليه و�صلم- يف مو�طن عدة،  �هلل 
وغريها، ي�صهد لذلك �أحاديث �صحيحة ذكرها �بن حجر وبني قوة �أ�صانيدها)2(، با 
يثبت فعال �أنَّ �إذن �لنبي -عليه �ل�صالة و�ل�صالم - للمجاهدين باأخذ ما يجدونه 

مع َمن يقتلونه يف �لغزو�ت �إنا كان يف غري حنني.
و�إباحة �صلب �لقتيل للمقاتل �أمر حتفيزي، ل �صّك �أنّه يزيد من حما�صة �ملقاتل، 
بل هو ما ظهر من و�قع بع�ض �ل�صحابة �ملقاتلني �أنَّهم رغبو� باحل�صول على �صلب 
�أنَّ  وقا�ض  �أبي  بن  �صعد  عن  �صحيح  باإ�صناد  و�لبيهقي  �حلاكم  روى  كما  �لقتيل، 
عبد �هلل بن جح�ض قال يوم �أحد: »تعال بنا ندعو، فدعا �صعد فقال: �للهم �رزقني 
و�آخذ  �أقتله،  حتى  �لظفر  عليه  �رزقني  ثم  ويقاتلني،  فاأقاتله  باأ�صه،  �صديد�ً  رجاًل 

�صلبه،... �حلديث)3(.
وكما روى �أي�صاً �بن �إ�صحاق يف �ملغازي يف ق�صة قتل علي بن �أبي طالب-
ر�صي �هلل عنه- عمرو بن عبد ود يوم �خلندق �أي�صاً فقال له عمر: »هال ��صتلبت 

درعه؟ فاإنّه لي�ض للعرب خري منها«)4(.
هذ� ي�صري �إىل وجود رغبة و�هتمام من بع�ض �ل�صحابة ب�صلب �لقتيل لغايات 

نقل ذلك عن �لإمام مالك كما ذكر �بن حجر، فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض247.  -1
فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض247.  -2

 ،َ لفظ �حلديث عند �حلاكم و�لبيهقي ورد هكذ�: »�أَنَّ َعْبَد �هلِل ْبَن َجْح�ٍض، َقاَل يَْوَم �أُُحٍد: �أََل تَاأِْتي نَْدُعو �هللَّ  -3
ِني َرُجاًل �َصِديًد� بَاأْ�ُصُه �َصِديًد� َحْرُدُه،  َفَخَلْو� يِف نَاِحيٍَة، َفَدَعا �َصْعٌد َفَقاَل: يَا َربِّ �إَِذ� لَِقيَنا �ْلَقْوَم َغًد�، َفَلقِّ
َفَر َحتَّى �أَْقُتَلُه، َو�آُخَذ �َصَلَبُه...�لخ �حلديث«. �مل�صتدرك على  َفاأَُقاِتُلُه ِفيَك َويَُقاِتُلِني، ُثمَّ �ْرُزْقِني َعَلْيِه �لظَّ
�ل�صحيحني للحاكم مع تعليقات �لذهبي يف �لتلخي�ض، كتاب �جلهاد، ح2409، ج2، �ض86. و�ل�صنن 

�لكربى، �لبيهقي، كتاب ق�صم �لفيء، باب �ل�صلب للقاتل، ح12549، ج6، �ض307.
فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض247.  -4
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متنوعة قد تكون للفقر، وقد تكون للح�صول على �أدو�ت �حلرب �لتي يفتقدونها، 
وغريها من �أ�صباب، وبالتايل فاإنَّ هذ� مما يطمح بع�صهم للح�صول عليه ويتحفزون 
�أنَّ معرفة �لنبي �لكرمي ببع�ض �لنفو�ض، و�أي�صاً معرفته  لنيله. ول �صك عندي يف 
باأنَّ  �لقول، ولول علمه  مثل هذ�  �إىل  دفعته  �لتي  �حلاجة هي  �ل�صحابة من  بحال 
ذلك يحفزهم ويزيد من حما�صهم و�إقد�مهم يف �جلهاد ما قاله لهم، بل ميكن �لقول 
�لدماء،  فيها  ت�صفك  �صاحة  �إنها  �أخرى،  �صاحة  لي�صت كاأي  �لقتال  �صاحة  �إنَّ  �أي�صاً: 
ويُ�صحى فيها باأغلى ما ميلك �لإن�صان، فالأمر فيها �صديد، و�لإقد�م فيها بل �لتقدم 
يحفزه،  ما  فيها  للثبات  �لإن�صان  ويحتاج  و�صيطانية،  نف�صية  عو�ئق  ت�صادفه  �إليها 

ويحتاج �لثابت فيها ما يزيد من مهار�ته ما يوؤدي �إىل تفوقه و�نت�صاره.
يقودهم، و�أن  �حتياجات من  ينظر يف  �أن  د�ئما  �لقائد  ينبغي على  ومن هنا 
تفوقهم  �إىل  يوؤدي  با  �لقتال  فيهم ويزيد من مهار�تهم يف  يوؤثر  ما  يعرف كذلك 
مكافاأة  منحهم  �أو  �لع�صكرية،  �لرتب  يف  برتقيتهم  وعدهم  مثل:  عدوهم،  على 

مالية، �أو رعاية �أ�صرهم وتعليمهم، �إىل غري ذلك مما يطمح �إليه �لإن�صان عادة.

ومن �لأمور �لتي تعّكر على منح �ملقاتل مكافاأة �أو �إباحة ما يجده مع �لقتيل له 
هو �أنَّ بع�صهم يرى �أّن هذ� يتنافى مع �لإخال�ض)1(، ويف ظني �لر�جح �أنّه لو كان 
يتنافى مع �لإخال�ض ملا �أباحه �لنبي �لكرمي، وكذلك ميكن �لقول مثله يف �لغنائم، 
و�أ�صتطيع يف هذ� �ملقام �أن �أقول يف تف�صري ذلك �إنَّه نوع من �لأجر �لدنيوي �لذي 
ي�صتحقه من يقاتل لأجل �أن تكون كلمة �هلل هي �لعليا، كما هو �لأمر نف�صه يف �إباحة 
ُ مِلَْن َخَرَج يِف �َصِبيِلِه،  �لغنائم، فَعِن �لنَِّبيِّ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َقاَل: »�ْنَتَدَب �هللَّ
ْو  ِديٌق ِبُر�ُصِلي، �أَْن �أُْرِجَعُه ِبَا نَاَل ِمْن �أَْجٍر، �أَْو َغِنيَمٍة، �أَ َل يُْخِرُجُه �إِلَّ �إِميَاٌن ِبي، َوتَ�صْ

ومالك  نياتهم،  ي�صعف  لأنه  �لقتال؛  قبل  �أ�صحابه  به  يُبلغ  �أن  �لإمام  من  وكره  مالك،  �لمام  ذلك  ر�أى   -1
يرى �أّن �إباحة �صلب �لقتيل �إنا كان من �لنبي �لكرمي بعد �نتهاء غزوة حنني دون باقي �لغزو�ت، وخالفه 

�جلمهور يف ذلك. فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض248-247.
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ِتي َما َقَعْدُت َخْلَف �َصِريٍَّة، َولََوِدْدُت �أَينِّ �أُْقَتُل  نََّة، َولَْوَل �أَْن �أَ�ُصقَّ َعَلى �أُمَّ �أُْدِخَلُه �جْلَ
يِف �َصِبيِل �هلِل، ُثمَّ �أُْحيَا، ثُمَّ �أُْقَتُل، ثُمَّ �أُْحيَا، ُثمَّ �أُْقَتُل«)1(.

قال �بن حجر: »و��صت�صكل بع�صهم نق�ض ثو�ب �ملجاهد باأخذه �لغنيمة، وهو 
عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  تدح  ��صتهر  وقد  �لأحاديث،  �أكرث  عليه  يدل  ملا  خمالف 
وقع  ما  �لأجر  تنق�ض  كانت  فلو  �أمته،  ف�صائل  من  وجعلها  �لغنيمة  بحل  و�صلم- 
�لتمدح بها«. ثم �أجاب عنه بقوله: »�أما �لعرت��ض بحلِّ �لغنائم فغري و�رد؛ �إذ ل 
يلزم من �حلل ثبوت وفاء �لأجر لكل غاز، و�ملباح يف �لأ�صل ل ي�صتلزم �لثو�ب 
ومع  �لثو�ب،  يح�صل  �لكفار  من  و��صتيالءها  �لغنيمة  �أخذ  �أن  ثبت  لكن  بنف�صه، 
ذلك فمع �صحة ثبوت �لف�صل يف �أخذ �لغنيمة و�صحة �لتمّدح باأخذها ل يلزم من 

ذلك �أن كل غاز يح�صل له من �أجر غز�ته نظري من ل يغنم �صيئا �لبتة«)2(.
�ساد�سًا: متليك �لأر�س ملن �أحياها:

�صّجع �لإ�صالم على �لعمل، ودعا �إليه د�ئماً باأ�صاليب خمتلفة، �إما من خالل 
ينتظر  ما  بيان  �لعامل �ملخل�ض، و�إما من خالل  ينتظر  �لذي  �لأخروي  �لأجر  بيان 
�لعامل من �لأجر �لدنيوي، و�أحيانا كان يحفز �لنا�ض �إىل ��صتغالل كل ما هو معطل 
مِمّا ميكن �ل�صتفادة منه. وممَا ورد يف ذلك قوله  من �ملو�د و�لأر��صي وغري ذلك 
«)3(. ويف رو�ية:  َحقُّ ا لَْي�َصْت لأََحٍد َفْهَو �أَ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َمْن �أَْعَمَر �أَْر�صً

ا َميَِّتًة َفِهَي لَه«)4(. »َمْن �أَْحيَا �أَْر�صً

َهاُد ِمَن �لإِميَاِن، ج1، �ض15، ح36.  �صحيح �لبخاري، كتاب �لإميان، باب �جْلِ  -1
فتح �لباري، �بن حجر، ج6، �ض8، 9.  -2

من  »و�ملر�د  ح2335.  �ض140،  ج3،  َمَو�تًا،  ا  �أَْر�صً �أَْحيَا  َمْن  باب  �ملز�رعة،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -3
»�أعمر �أر�صا بالإحياء فهو �أحق«، �أي: �أحق به من غريه«. �لعيني، عمدة �لقاري �صرح �صحيح �لبخاري، 

ج18، �ض474.
�ل�صنن، �لرتمذي، كتاب �لأحكام، بَاُب َما ُذِكَر يِف �إِْحيَاِء �أَْر�ِض �مْلََو�ِت، ح1379، ج3، �ض55. وقال   -4

�لرتمذي عنه: »ح�صن �صحيح«.
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بامليتة؛ لأنها معّطلة وغري  �لتي ل تعمر، و�صّبهها  �مليتة هي �لأر�ض  و�لأر�ض 
م�صتغلة با ينفع �لنا�ض. و�إحياء �لأر�ض يكون بطرق كثرية منها: �ل�صقي، �أو �لزرع، 
�أو �لغر�ض، �أو �لبناء، كما نقله �بن حجر عن �جلمهور)1(، ونقل �بن بطال عن مالك 
و�ل�صافعي �أنَّ �إحياء �لأر�ض �ملو�ت يكون: باإجر�ء �لعيون، وحفر �لآبار، و�لبنيان، 

و�حلرث، وغر�ض �لأ�صجار)2(.
�إحياء لها،  نافع للنا�ض يعد  �إحياء �لأر�ض بكل ما هو  �أّن  ومن كالمهم يظهر 
و�إن كان بع�ض �لفقهاء -�حلنفية - خالفوهم يف بع�ض �لتفا�صيل، كا�صرت�ط �إذن 

�حلاكم �لذي ل ير�ه �جلمهور)3(.
مادياً،  �لإن�صان  عليه  يُكافاأ  �أْن  ي�صتحق  مما  �ملو�ت  �إحياء  �أنَّ  �صبق  مما  ونلحظ 
�أمر  هي  تنفيذها،  �صهل  ومهما  حجمها،  �صغر  مهما  �لإيجابية  �أنَّ  �أي�صاً  ون�صتنتج 
على  يدل  ما  ذلك  من  ن�صتنتج  كما  معنويا.  �أو  ماديا  و�لتحفيز،  �ملكافاأة  ي�صتحق 
�أهمية ذلك �لفعل وعظمه يف �لإ�صالم، و�أّن �لبناء ل �لهدم هو وظيفة �مل�صلم يف 

هذه �لأر�ض.
و�أخري� ل بد �أن �أ�صري �إىل �أنَّ بع�ض �لباحثني عّد �أجر �لعمل من �لتحفيز �ملادي 
�أح�صن  على  ويوؤديه  عمله  يتقن  ويجعله  بالر�صا  �ملوظف  �أو  �لعامل  ي�صعر  �لذي 
حا�صل  حت�صيل  بع�صهم  عده  حيث  �لباحثون،  فيها  �ختلف  م�صاألة  وهذه  وجه، 
�ملتنا�صب  �أجره  �أخذ  �إذ�  �أو �ملوظف  �لعامل  �أنَّ  �أو �ملوظف)4(، ويف ظنِّي  للعامل 
ياأخذ  ل  من  بخالف  حافز�ً،  له  و�صيكون  بالر�صا،  �صي�صعر  فاإنه  عمله  مع  بعد�لة 

فتح �لباري، �بن حجر، ج5، �ض18.  -1
�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال، ج6، �ض476.  -2

فتح �لباري، �بن حجر، ج5، �ض18.  -3
�للوزي،  مو�صى  �لعمل،  حو�فز  نحو  �لأردنية  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لعاملني  �ل�أفر�د  )(�جتاهات    -4
جملة در��صات، �لعلوم �لإن�صانية، جملد22، �لعدد6، �ض376. و�أي�صا: �حلو�فز، عادل جودة، �ض21. 

و�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية، م�صطفى جنيب �صاوي�ض، �ض209.
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�أجره كما ينبغي، �أو ياأخذه مع مماطلة وتاأخري، كما يفعل بع�ض �أ�صحاب �لعمل مع 
عمالهم، فاإنَّ هوؤلء ل �صك �أّن �نتماءهم و�تقانهم لعملهم �أقل، وهو ما نّبه �إليه �لنبي 
ُمُهْم  تََعاىَل: »ثاََلثٌَة �أَنَا َخ�صْ  ُ �مل�صطفى -�صلى �هلل عليه و�صلم- حني قال: »َقاَل �هللَّ
وقوله  ْجَرُه«)1(.  �أَ يُْعِطِه  َوَلْ  ِمْنُه  َفا�ْصَتْوَفى  ِجرًي�  �أَ ��ْصَتاأَْجَر  َوَرُجٌل  �ْلِقيَاَمِة...  يَْوَم 

�أي�صاً: »�أَْعُطو� �لأَِجرَي �أَْجَرُه، َقْبَل �أَْن يَِجفَّ َعَرُقُه«()2(.
�ملطلب �لثاين: �أ�سباب �لتحفيز �ملادي، و�سفات �مل�سمولني به.

ما - 1 عليه و�صلم-  �هلل  �لنبي -�صلى  ورد �جلميل: ورد عن  �لإح�سان،  جز�ء 
�إذ� ل  �إل  �أن يكون جز�وؤه ماديا،  فالأوىل  ماديا  �إذ� كان  �لإح�صان  باأن  يفيد 
يجد فيكون معنويا، ومن ذلك قوله: »َمْن �أُْعِطَي َعَطاًء َفَوَجَد َفْليَْجِز ِبِه، َوَمْن 
َلْ يَِجْد َفْليُْثِن، َفاإِنَّ َمْن �أَْثَنى َفَقْد �َصَكَر، َوَمْن َكَتَم َفَقْد َكَفَر، َوَمْن حَتَلَّى ِبَا َلْ 

يُْعَطُه َكاَن َكاَلِب�ِض ثَْوبَْي ُزوٍر«)3(. 
�ملعطي  ذلك  به  يكافئ  ماًل  فوجد  عطاء  �أو  مال  �أعطي  من  �أنه  هذ�  ومعنى 
فليعطه، و�لأمر للوجوب، و�إن ل يكن عنده ما يكافئه به فليثن عليه وليمدحه)4(.

َي  وقد ورد عن نبينا �حلبيب �أنَّه كان يفعل ذلك، ومنه ما ورد َعْن َعاِئ�َصَة، َر�صِ
َويُِثيُب  �ْلَهِديََّة  يَْقَبُل  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �هلِل  َر�ُصوُل  »َكاَن  َقالَْت:  َعْنَها،   ُ �هللَّ

َعَلْيَها«)5(.

�صحيح �لبخاري، كتاب �لجارة، باب �إثم من منع �أجر �لأجري، ح2270، ج3، �ض118.  -1
�صنن �بن ماجه، باب �أجر �لأجر�ء، ح2443، ج3، �ض510. وهو �صعيف �لإ�صناد. �صبل �ل�صالم، حممد   -2

�بن �إ�صماعيل �ل�صنعاين، ج3، �ض82.
�ل�صنن، �لرتمذي، باب ما جاء يف �ملت�صبع با ل يعطه، ح 2034، ج3، �ض447. وقال �لرتمذي: »هذ�   -3

حديث ح�صن غريب«.
حتفة �لأحوذي، �ملباركفوري، ج5، �ض298. و�صبل �ل�صالم، �ل�صنعاين، ج4، �ض170.  -4

ج3،  ح2585،  �لهبة،  يف  �ملكافاأة  باب  عليها،  و�لتحري�ض  وف�صلها  �لهبة  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -5
�ض206. وهناك خالف فقهي بني �لعلماء يف م�صاألة �لثو�ب على �لهدية، وعلة �لثو�ب عليها.�نظر: فتح 

�لباري، �بن حجر، ج5، �ض210.
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فاإن ��صتطاع �مل�صلم �أْن يرد على �لهدية بهدية مهما كانت فهو �لأوىل، و�إن ل 
يجد فاإنَّ �لثناء و�ملدح و�لدعاء لفاعل �خلري كاٍف، مما دلَّ على �أنَّ �لإن�صان بطبيعته 
مييل �إىل �ملح�صو�ض، حتى و�ْن كان موؤمناً، لكن ينبغي �أْن تكون نظرته �ملادية و�قعية 

ومتو�زنة.
�ل�سجاعة �لفائقة: يقدر �لإ�صالم �أن يكون �مل�صلم �صجاعاً، وخا�صة يف بع�ض - 2

�لأمر ل جد�ل  �حلقوق، وهذ�  و��صرتد�د  �لأعد�ء،  وقتال  كاجلهاد  �ملو�طن: 
فيه. لكن مما يدعو للوقوف عنده، هو �أنَّ �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- كان 
يكافئ على �ل�صجاعة حتفيز�ً ل�صاحبها وتقدير�ً، كما يف ق�صة �صلمة بن �لأكوع 
�أثر �لتحفيز فيه فقال يف فو�ئد  �أ�صار �بن حجر �إىل  -ر�صي �هلل عنه-. وقد 
�حلديث: »��صتحباب �لثناء على �ل�صجاع، ومن فيه ف�صيلة ل�صيما عند �ل�صنع 

�جلميل؛ لي�صتزيد من ذلك«)1(.
باملوؤلفة - 3 �ملتعلق  �ملثال  يف  لحظنا  �إ�سالحهم:  �أو  �لإ�سالم  يف  �لنا�س  �إدخال 

قلوبهم كيف �أنَّ �لنبي -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- علل لالأن�صار �إعطاء قري�ض 
يتاألفهم على �لدين ب�صبب حد�ثة عهدهم باجلاهلية؛  �أن  �أر�د  �أنّه  �ملال؛ وهو 
ليثبتو� على �لإ�صالم، و�أي�صاً �أعطى ماًل لأنا�ض ل ي�صلمو� بعد - كما نقل �بن 

حجر؛ ليدخلو� يف �لإ�صالم. 
�أن حت�صل �صرورة  �إل  �لإ�صالم،  �أول  كان يف  �إنا  �لتاأّلف  �أّن  بع�صهم  ويرى 
�أول  يف  كان  �إنا  »و�لتاأّلف  قال:  �أنه  �ملهلب)2(  عن  بطال  �بن  نقل  حيث  فيجوز، 
�لإ�صالم؛ �إذ كان بالنا�ض حاجة �إىل تاألفهم لدفع م�صرتهم وملعونتهم، فاأما �إذ� علىَّ 
�صرورة  بالنا�ض  ينزل  �أن  �إل  �لتاأّلف،  يجب  فال  غريه  على  ورفعه  �لإ�صالم  �هلل 

فتح �لباري، �بن حجر، ج7، �ض463.  -1
�صنة  تويف  �لبخاري.  �صرح على �صحيح  له  �لقا�صم،  �أبو  �لأندل�صي  �لأ�صدي  �أبي �صفرة  بن  �ملهلب  هو   -2

خم�ض وثالثني و�أربعمائة، �نظر: �بن ب�صكو�ل، �ل�صلة، �ض203.
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يحتاج فيه �إىل �لتاأّلف«)1(.
وهذ� �لذي ذكره �ملهلب �أمر خاليف و�صحه �لعيني يف �صرحه فقال: »وكان 
يعطي لهم؛ لتتاألف قلوبهم، �أو ليدفع �صررهم عن �مل�صلمني. وهل تعطى �ملوؤلفة 
�أنهم  وجماعة  و�ل�صعبي  عمر  عن  فروي  خالف،  فيه  �لنبي؟  بعد  �لإ�صالم  على 
�أعطاهم بعد فتح مكة وك�صر  �آخرون: بل يعطون؛ لأنَّه قد  ل يعطون بعده، وقال 

هو�زن، وهذ� �أمر قد يحتاج �إليه في�صري �إليهم«)2(.
�إنا كان لأمرين: �لأول:  �لتاأّلف  �أّن  �آخر يف كالم �لعيني وهو  �أمر�ً  ونالحظ 
�لتحفيز  �أن  يعني  وهذ�  �صررهم،  لدفع  و�لثاين:  �لإ�صالم،  على  قلوبهم  لتتاألف 

�ملادي قد يكون لفعل �أو لرتك.
�ملادية  �لنظرة  هذه  تر�عي  �أن  و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  على  ينبغي  هنا  ومن 
لتحفيز �لعمال و�ملوظفني؛ من �أجل �لإقبال على �لعمل بهمة ون�صاط، ومن �أجل 
حتفيزهم على �لبقاء يف تلك �ل�صركة �أو �ملوؤ�ص�صة، وكلما ز�دت �حلو�فز ز�د ت�صك 

�ملوظف بوظيفته.
قيادية، - 4 ب�صفات  �لإن�صان  �ت�صاف  يعد  قيادية:  ب�سفات  �ل�سخ�س  �ت�ساف 

�إىل  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  دفعت  �لتي  �لأ�صباب  من  ��صتثنائية  �أو 
��صتعمال �لتحفيز �ملادي، وجدنا هذ� يف خرب هو�زن �لتي جاءت �إىل �لنبي 
�أمو�لها و�صبيها،  �لعفو ورد  �إ�صالمها، وتطلب  تعلن  عليه و�صلم  �هلل  -�صلى 
�لكرمي  �لنبي  لهم  فقال  معهم،  يكن  ل  عوف  بن  مالك  هو�زن  زعيم  لكن 
-وكان وزع �لأمو�ل و�ل�صبي على �ملقاتلني بعد �أن �نتظر هو�زن ول تاأت �إل 
متاأخرة: »�أبناوؤكم ون�صاوؤكم �أحب �إليكم �أم �أمو�لكم؟ فقالو�: يا ر�صول �هلل، 

�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال، ج8، �ض592.  -1
عمدة �لقاري، �لعيني، ج27، �ض304.  -2
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خريتنا بني �أمو�لنا و�أح�صابنا، بل ترد �إلينا ن�صاءنا و�أبناءنا؛ فهو �أحّب �إلينا«)1(.
ياأت معهم،  �أنَّ زعيمهم ل  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- عندما علم  لكن 
وهو يعلم �صاأنه ومكانته، عامله معاملة خمتلفة، فذكر لهم �أن يخربو� مالكا �إن �أتى 

م�صلما �صيكون له: رد ماله و�أهله �إليه، و�إعطاوؤه مئة من �لإبل.
فلما �صمع مالك بذلك خرج من ثقيف متخفياً، وحلق بر�صول �هلل -�صلى �هلل 
عليه و�صلم- و�أ�صلم وح�صن �إ�صالمه، و�أنفذ له ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 

ما وعده به)2(. 
ونلحظ هنا �أّن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ز�ده عن قومه: رد �أهله، ومئة 

من �لإبل حتفيز� له على �لإ�صالم.
و�مل�صاألة هنا ل �صّك �أنَّها ل تقت�صر على �إتيانه م�صلماً؛ فقد جاء قومه م�صلمني، 
لكن ل يرد عليهم �إل �أمو�لهم �لتي غنمها �مل�صلمون منهم، دون ن�صائهم و�أولدهم، 
ودون �إعطائهم ماًل �إ�صافياً. ولكن �لأمر يتجاوز ذلك مع �أهميته �إىل �أمر �آخر هو 
زعامة هذ� �ل�صخ�ض وقدرته على �لقيادة، وكذلك كان �لنبي �لكرمي يخطط لتوليته 
ثقيف و�لت�صييق  قبيلة  قتال  و�أي�صاً  و�أقدر عليهم،  باأمرهم  �أدرى  فهو  على قومه، 
عليه و�صلم- على من  �هلل  �هلل -�صلى  »فا�صتعمله ر�صول  �بن ه�صام:  قال  عليها، 

�أ�صلم من قومه، وتلك �لقبائل ثمالة و�صلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا«)3(.
باملهمة - 5 فالقيام  متميزة:  باأعمال  �لقيام  �أو  �ل�سعبة،  �ملهمات  يف  �لنجاح 

�ملوكلة �إىل �ل�صخ�ض و�إجنازها على �أمت وجه، مع خطورتها، وعدم وجود من 
يقوم بها غريه، مما ي�صتحق �ملرء �أن يكافاأ عليه، وهو ما ح�صل حلذيفة -ر�صي 
نقله �بن ه�صام عن �بن ��صحاق ب�صنده عن عمرو بن �صعيب عن �أبيه عن جده، وهو �صند ح�صن. �ل�صرية   -1

�لنبوية، �بن ه�صام، ج5، �ض163.
�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، ج5، �ض166.  -2
�ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام، ج5، �ض167.  -3
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�هلل عنه- ليلة �خلندق يف ��صتطالعه خرب �مل�صركني.
و�لقيام بعمل متميز �أي�صاً مما ي�صتحق �ملرء �أن ياأخذ عليه مكافاأة، وهو ما ح�صل 
لأبي �صلمة حني قام با قام به يف حلاقه بامل�صركني وحده و��صرتد�ه �إبل ر�صول �هلل 

�صلى �هلل عليه و�صلم وغريه مما و�صحناه يف �صور �لتحفيز.
كفاءة �ل�سخ�س وعدم وجود غريه: يُعطى من �لأمو�ل لتحفيزه على �لعمل - 6

�لنبي  �أبقاهم  عندما  خيرب  يهود  ق�صة  يف  كما  وجه،  �أح�صن  على  به  و�لقيام 
-عليه �ل�صالة و�ل�صالم - يف مز�رعهم، لعدم وجود من يحل حملهم من 

�مل�صلمني، وخلربتهم يف �لزر�عة.
ت�صادفه - 7 قد  �لإن�صان  فاإنَّ  �لرجة:  و�للحظات  �ل�سعبة،  �ملو�قف  مو�جهة 

�أو مو�قف �صعبة، فيحتاج  �صعوبات ومعوقات، وقد مير بلحظات حرجة، 
�إىل ما يثبته على موقفه، ويكون ذلك من خالل حتفيزه معنويا كما يكون من 
خالل حتفيزه ماديا، وقد تبني من خالل عر�ض �صور �لتحفيز �ملادي، كيف 
�أنَّ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان يحّفز �ملجاهدين يف كثري من �لغزو�ت، 
باإباحة ما يجده �ملجاهد مع من يقتله، مهما كان عددهم، فقال لهم: »من قتل 

قتيال فله �َصَلبه«.
�ملادة لها �حرت�م يف �ل�سرع ل ينكر: فقد ظهر من بع�ض �لأحاديث �أنَّ �ملكافاأة - 8

�ملادية لها قيمتها يف �لنفو�ض، كما �أن بع�ض �لنا�ض ل تنفع معه �إل �ملادة، ول 
يكفيه �ملدح و�لثناء.

تبني من خالل ما �صبق �أنَّ �لتحفيز �ملادي �صمل �أ�صنافا عديدة من �لنا�ض، جنده 
�صمل �ملجاهدين، كما �صمل فاعلي �خلري، ومن جهة �أخرى �صمل �صعاف �لإميان، 
وغري �مل�صلمني، ول يقت�صر على فرد معني �أو جماعة معينة. كما �صمل �أي�صاً من 
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و�إتقان  و�لفطنة،  �لفائقة،  كال�صجاعة  متميزة:  ب�صفات  و�ت�صف  متمّيز  بعمل  قام 
فيه خري:  بعمل  للقيام  له  بعمٍل؛ حتفيز�  يقم  �أي�صاً من ل  �لعمل، وغريها، و�صمل 
كالدخول يف �لإ�صالم، وهذ� �أمر مهم؛ �إذ ميكن �أن يُظن �أنَّ �لتحفيز يكون ملن قام 

بعمل متميز فقط.

ومن هنا ينبغي �لبحث عن �ملتميزين ملكافاأتهم على تيزهم، كما ينبغي �لبحث 
�أي�صاً عمن ميكن �أن يكونو� متميزين لتحفيزهم نحو �لتمّيز.

�ملبحث �لثالث: �سو�بط �لتحفيز �ملادي يف �سوء �ل�سنة �لنبوية:
يلحظ مدى  �أن  ز  للمحفِّ بد  فال  �لذي يحفز عليه:  �لعمل  م�سروعية  �أوًل: 
م�صروعية �لعمل �لذي يحّفز عليه، كما يف بقية �ملعامالت �لأخرى، ومن ثَمَّ يحرم 
تََعاىَل،  هلِل  �أَْعَطى  �أفعال حمرمة، ويدل عليه: »َمْن  �لتحفيز �ملادي و�ملعنوي على 

وَمَنَع هلِل، َو�أََحبَّ هلِل، َو�أَْبَغ�َض هلِل، و�أَْنَكَح هلِل، َفَقْد ��ْصَتْكَمَل �إِميَانَُه«)1(. 
ثانيا: �لعدل وعدم �لظلم: حّرم �هلل -�صبحانه وتعاىل- �لظلم على نف�صه، 
ْلَم َعَلى نَْف�ِصي، َوَجَعْلُتُه بَْيَنُكْم  ْمُت �لظُّ مه على �خللق فقال: »يَا ِعَباِدى �إِنِّى َحرَّ وحرَّ
تََظامَلُو�«)2(.كما دعا -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- �إىل �لعدل بني �لأولد  َفاَل  ًما  رَّ حُمَ
�إىل  ِبِه  �أَتَى  �أَبَاُه  »�أَنَّ  رٍي -ر�صي �هلل عنه-:  بَ�صِ ْبِن  ْعَماِن  �لنُّ فَعِن  �لعطية عموما،  يف 
َر�ُصوِل �هلِل -�صلى �هلل عليه و�صلم- َفَقاَل: �إِينِّ نََحْلُت �ْبِني َهَذ� ُغاَلًما. َفَقاَل: �أَُكلَّ 

َولَِدَك نََحْلَت ِمْثَلُه؟ َقاَل: َل، َقاَل: َفاْرِجْعه«)3(.
و�حلو�فز �لتي تعطى للمتميزين هي نوع من �لعطايا، فكذلك ينبغي توخي 
هو  كذلك  لأولده،  هديته  �أو  عطيته  يف  يعدل  �أن  �لأب  �أُمر  فكما  فيها،  �لعدل 

�مل�صند، �أحمد بن حنبل، ج3، �ض440. و�إ�صناده ح�صن كما قال �ل�صيخ �صعيب �لأرناوؤوط.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة و�لأدب، باب حترمي �لظلم، ح 6737، ج8، �ض16.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لهبة وف�صلها و�لتحري�ض عليها، باب �ْلِهَبِة ِلْلَولَِد. ح 2586، ح3، �ض206.  -3
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ماأمور بالعدل حينما يحفز �أولده، ومنهي �أن يقت�صر يف �لتحفيز على بع�صهم، 
ومنهي �أي�صاً �أن يكافَئ بع�صهم دون بع�ض �إذ� تيزو� يف در��صتهم، �أو �أيِّ عمٍل من 

�أعمالهم.
ومن �لدلة على وجوب توخي �لعدل �أي�صاً عندما حتّدث �لنبي -�صلى �هلل 
عليه و�صلم- عن �إحياء �لأر�ض، ذكر �أنَّ من ت�صّرف يف ملك غريه دون �إذنه فلي�ض 
ا َميَِّتًة  له حق فيما ��صتخرجه منها)1(، فقال -عليه �ل�صالة و�ل�صالم-:)َمْن �أَْحيَا �أَْر�صً

.)2() َفِهَي لَُه، َولَْي�َض ِلِعْرٍق َظاِلٍ َحقٌّ
ثالثًا: مر�عاة �لأولويات: فالتحفيز يبد�أ من �لأهل و�لأقارب، لقوله -عليه 
بَْيِتِه«)3(.  َو�أَْهِل  ِبَنْف�ِصِه  َفْليَْبَد�أْ   � َخرْيً �أََحَدُكْم   ُ �هللَّ �أَْعَطى  ِ»َذ�  و�ل�صالم-:  �ل�صالة 
و�لأوىل  فالأهم،  بالأهم  �لبتد�ء  �لأمر:  هذ�  »ومعنى  وغريها،  �لنفقة  يف  وهذ� 

فالأوىل«)4(.
و�أعظم �لنفقة ما كان على �لأهل كما ورد يف قوله -�صلى �هلل عليه و�صلم-: 
ْقَت ِبِه َعَلى ِم�ْصِكنٍي  دَّ ِ َوِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه ِفى َرَقَبٍة َوِديَناٌر تَ�صَ »ِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه ِفى �َصِبيِل �هللَّ

ْنَفْقَتُه َعَلى �أَْهِلَك«)5(. ْجًر� �لَِّذى �أَ ْعَظُمَها �أَ َوِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه َعَلى �أَْهِلَك �أَ
فبع�ض �لنا�ض قد يتجه �إىل تقدمي منفعة لغريه تاركاً �أهله و�أقاربه يف حالة من 
�لعوز و�لفقر، وكذلك بع�ض �لدول قد تتجه �إىل تقدمي يد �لعون و�مل�صاعدة لدول 
بعيدة تاركة جري�نها دون ذلك. وقد تكون �لنفقة بحد ذ�تها م�صروعة �صو�ء �إىل 

فتح �لباري، �بن حجر، ج5، �ض19.  -1
�صنن �لرتمذي، كتاب �لأحكام، بَاُب َما ُذِكَر يِف �إِْحيَاِء �أَْر�ِض �مْلََو�ِت، ح1378، ج3، �ض55. قال �بن   -2
�إىل �صاحب  له، وهو ر�جع  نعت  بتنوين عرق، وظال  �لأكرث،  لعرق ظال، يف رو�ية  »قوله:  حجر: 
�لعرق، �أي: لي�ض لذي عرق ظال، �أو �إىل �لعرق، �أي لي�ض لعرق ذي ظلم. ويروي بالإ�صافة، ويكون 

�لظال �صاحب �لعرق، فيكون �ملر�د بالعرق �لأر�ض. فتح �لباري، ج5، �ض19.
�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب �لنا�ض تبع لقري�ض، ح4815، ج6، �ض4.  -3

�ملفهم ملا �أ�صكل من تلخي �صكتاب م�صلم، �لقرطبي، ج12، �ض70.  -4
�صحيح م�صلم، كتاب �لزكاة، باب ف�صل �لنفقة على �لعيال و�ململوك، ح2358، ج3، �ض78.  -5
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قريب �أم بعيد، لكنها ل ينبغي �أن تنتقل �إىل �لبعيد دون �أن تر بالقريب.
ومن هنا فاإنَّ �لتحفيز �ملادي ينطبق عليه هذ� �ملعنى، وهو ما ينبغي �أن نر�عيه 
بتقدمي  �لنا�ض  بع�ض  يقوم  �أن  منا�صبا  لي�ض  فمثال  غرينا،  مع  وتعاملنا  حياتنا  يف 
�ملكافاآت �لت�صجيعية و�جلو�ئز لالأطفال حلفظهم بع�ض �صور �لقر�آن وين�صى �أولده 
�أكرث منها فال يكافئهم بحجة و�هية يف نف�صه هي  �أو  �لذين يحفظون تلك �ل�صور 

�أنهم �أولده ويتفهمون ذلك.
ب- ينبغي �أن ير�عى يف �لتحفيز �لظرف �ملنا�صب، فاملنافع �ملرتتبة على �لتحفيز 
تختلف من ظرف �إىل ظرف، ومن مكان �إىل مكان، ومن زمان �إىل زمان، 

وهذ� �ملبد�أ �لعام �أ�صارت �إليه �لآية �لكرمية: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      
ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبچ )�حلديد: 
�آية10(. فالذي ينبغي �أن يُر�عي يف �لإنفاق عموما ومنه �لتحفيز �ملادي �لنظر 
م�صلحة  لالأمة  جالباً  �لتحفيز  يكون  بحيث  للم�صلمني،  �لأنفع  �ملجال  �إىل 

چ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   تعاىل:  �إليه قوله  ما ي�صري  �أي�صاً  �أكرث، وهو  ومنفعة 
ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  
ائ  ائ  ەئ   ەئچ )�لتوبة:�آية 19(. حيث فا�صلت �لآية �لكرمية بني �أمور 

وبينت �أنها ل ت�صتوي عند �هلل تعاىل، وذلك من حيث �أهميتها و�أثرها.
مر�عاة �لفئة �لعمرية و�لرتكيز على بع�ض �لفئات: فال ينبغي تخطي �لطفل �إىل  ج- 
�لإ�صالم  �أّن  كيف  ولنتاأمل  �ل�صغار،  دون  �لكبار  فنحفز  �لتحفيز،  يف  غريه 
تعليمهم عند  ننتظر  �أن  �صبع، دون  �أبناء  �ل�صالة وهم  �أولدنا  نعلم  �أن  �أمرنا 

�لبلوغ.
وهذه �ملرحلة �لعمرية حتتاج �إىل مر�عاة معينة وحتفيز ينا�صبها، ليكون �أجدى 
يف �إقناعه، كاأن نعطيه قطعة حلوى �أو حبة من �ل�صوكولته، �أو لعبة، �أو نعطيه ما 
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يحبه من �حلو�فز �ملادية، و�ملوؤثِّرة فيه �إيجابيا.
ر�بعًا: عدم �لرجوع عن �ملكافاأت و�لو�فز: يحرم على �مل�صلم �أن يرجع يف 
عطيته بعد قب�صها، ومن ذلك �حلو�فز �لتي يقدمها بع�صهم للقيام بفعل معني �أو بعد 
ُجِل  �لقيام بفعل معني، ويدلُّ على ذلك قوله -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َل يَِحلُّ ِللرَّ
�أَْن يُْعِطَي َعِطيًَّة ثُمَّ يَْرِجُع ِفيَها �إِلَّ �لَو�ِلَد ِفيَما يُْعِطي َولََدُه، َوَمثَُل �لَِّذي يُْعِطي �لَعِطيََّة 

ثُمَّ يَْرِجُع ِفيَها، َكَمثَِل �لَكْلِب �أََكَل َحتَّى �إَِذ� �َصِبَع َقاَء ثُمَّ َعاَد يِف َقْيِئِه«)1(.
قب�صها  بعد  كانت  مهما  �لعطية  �لرجوع يف  يدّل على حترمي  �حلديث  فظاهر 
�جلمهور، وهناك من �صرفه عن ظاهره وحمله  ر�أي  لولده، وهو  �لو�لد  �إل من 
�أنَّ  �لأب  ��صتثناء  يف  �جلمهور  »وحجة  �ل�صديدة)2(.  �لكر�هة  عن  جماز  �أنّه  على 
�لولد وماله لأبيه، فلي�ض يف �حلقيقة رجوعاً، وعلى تقدير كونه رجوعاً فربا �قت�صته 

م�صلحة �لتاأديب، ونحو ذلك«)3(.
وللحو�فز من �لعطايا �أهد�ٌف خمتلفٌة، فاإذ� �أُعطيت ل�صخ�ض وقب�صها فال يحل 
�لرجوع فيها، و�أرى �أنّه لي�ض حمبذ� من �لأب �أن يرجع يف عطيته مهما كانت من 
هدية �أو غريها �إل �أن يكون لذلك عالقة بالرتبية و�لتاأديب، �أو م�صلحة ير�ها �لأب.
خام�سًا: عدم �ملن بالعطاء و�ملكافاأة: نهى �هلل عّز وجّل عن �إتباع �لنفقة يف �صبيل 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ  تََعاىَل:  فقال  نوعه،  كان  �أّياً  باملّن و�لأذى  �هلل 
وقد   ، �ملَنِّ من  اٌل  َفعَّ و«�ملَنَّان:   .)262 )�لبقرة:�آية  چ  ۀہ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ره يف �حلديث، فقال: ُهَو �لَِّذي َل يُْعِطي �َصْيًئا �إِلَّ َمنَُّه)4(، �أي: �إل �منَتَّ به على  ف�صَّ
َما َجاَء يِف َكَر�ِهيَِة  بَاُب  َعَلْيِه َو�َصلََّم-،   ُ لَّى �هللَّ �ْلَوَلِء َو�ْلِهَبِة َعْن َر�ُصوِل �هلِل -�صَ �أَْبَو�ُب  �صنن �لرتمذي،   -1

ُجوِع يِف �لِهَبِة، ح2132، ج4، �ض10. وقال �لرتمذي: هذ� حديث ح�صن �صحيح. �لرُّ
حتفة �لأحوذي، �ملباركفوري، ج5، �ض418.  -2

فتح �لباري، �بن حجر، ج5، �ض215.  -3
بَيَاِن  هذ� �للفظ رو�ه م�صلم من حديث �أبي ذر -ر�صي �هلل عنه-. �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب   -4

ِرمِي �إِ�ْصَباِل �لإَِز�ِر َو�مْلَنِّ ِباْلَعِطيَِّة، ح307، ج1، �ض71. و�أخرجه بلفظ �آخر �صياأتي قريباً.  ِغَلِظ حَتْ
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�أنَّ �لمتناَن بالعطاء، مبطٌل لأجِر �ل�صدقِة و�لعطاء، ُموؤٍْذ  �ملُْعَطى له، ول �َصكَّ يف 
للُمْعَطى؛ ولذلك قال تعاىل: چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ چ«)1(.

وبنيَّ �لنَّبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - �لوعيد �لذي ينتظر �ملنَّان، فقال: »ثاَلثٌَة 
�أَِليٌم«.  َعَذ�ٌب  َولَُهْم  يِهْم،  يَُزكِّ َوَل  �إليهْم،  يَْنُظُر  َوَل  �ْلِقيَاَمِة،  يَْوَم   ُ �هللَّ يَُكلُِّمُهُم  َل 
َخابُو�   : َذرٍّ �أَبُو  َقاَل  ِمَر�ٍر.  ثاََلَث  ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  َر�ُصوُل �هللَّ َفَقَر�أََها  َقاَل: 
ِباحْلَِلِف  �ِصْلَعَتُه  ُق  َو�مْلَُنفِّ َو�مْلَنَّاُن،  »�مْلُ�ْصِبُل،  َقاَل:  ِ؟  �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  ُهْم  َمْن  َوَخ�ِصُرو�، 

�ْلَكاِذِب«)2(.
و�ملق�صود �أنَّ �هلل -�صبحانه وتعاىل- ل يكلمهم تكليم �أهل �خلري�ت وباإظهار 
�لر�صى، بل بكالم �أهل �ل�صخط و�لغ�صب، ول ينظر �إليهم، �أي: يعر�ض عنهم ول 
يرحمهم، ول يزكيهم �أي: يطهرهم من دن�ض ذنوبهم)3(. وقد ذكر �لقرطبي كالماً 
مفاده �أنَّ �ملَنَّ متفرع عن خ�صال ذميمة، وهي: �لُبْخِل، و�لُعْجِب، و�لِكرْب، ون�صياِن 

ِمنَِّة �هلل تعاإىل فيما �أنَعَم به عليه)4(.
د عليها �هللُ -جلَّ يف عاله-، وبالتايل  ومن هنا ثبت �أنَّ �ملنَّ حر�م، وكبرية توعَّ

يحرم على من حّفز م�صلما ب�صيٍء، ثم َمنَّ عليه بعد ذلك.
�ملبحث �لر�بع: �آثار �لتحفيز �ملادي يف �سوء �ل�سنة �لنبوية:

�أوًل: ل يخفى تفاوت �لنا�ض و�لفروق بينهم يف �صعورهم وقدر�تهم، ولذلك 
وجدنا �لنبي -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- ر�عى هذ� �جلانب، ومن جهة �أخرى كان 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- ين�صح ويو�صي بع�ض �لنا�ض با ينق�صه، فيو�صي بع�صهم 
وهكذ�،  �لغ�صب  بعدم  وبع�صهم  وقتها،  على  الة  بال�صَّ وبع�صهم  �لو�لدين،  بربِّ 

�ملفهم، �لقرطبي، ج2، �ض66.  -1
ِرمِي �إِ�ْصَباِل �لإَِز�ِر َو�مْلَنِّ ِباْلَعِطيَِّة، ح306، ج1، �ض71. �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب بَيَاِن ِغَلِظ حَتْ  -2

هناك �أقو�ل �أخرى، �نظر: �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، ج2، �ض116.  -3
�ملفهم، �لقرطبي، ج2، �ض67.  -4
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وهذ� يدل على مدى �لو�قعية و�لإيجابية �لتي كان يتمتع بها �لنبي -عليه �ل�صالة 
ومنها  �لنا�ض،  مع  تعامله  �أ�صاليب  �إىل  ذلك  �متدَّ  ثَمَّ  و�ل�صالم- يف دعوته، ومن 
بع�ض  �إنَّ  حيث  من  �جلانب،  هذ�  يف  �لنا�ض  بني  �لفروق  ر�عى  حيث  �لتحفيز، 
�لنا�ض يوؤثر فيه �لتحفيز �ملعنوي، وبع�صهم يوؤثر فيه �ملادي، وهو �أمر بينته ول ميكن 
�أّثر  �لنا�ض ويوؤّثر فيهم، ولحظنا كيف  �أثر هذ� �صيظهر على  �أْن  �إغفاله، و�لنتيجة 
هذ� يف دخول بع�صهم �لإ�صالم، و�أي�صاً كيف �أنَّ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان 
يكتفي بالثناء -�أحياناً- على من كان �إميانه قوياً، بينما �أعطى من كان �إميانه �صعيفاً.

فاإنَّ �لهتمام  تعاىل،  �إىل �هلل  �لدعوة  �ل�صنة يف  ��صتثمار هذه  لنا من  بد  ول 
باأحو�ل �لنا�ض، وم�صاعدتهم ماديا مما يوؤثر يف �لنا�ض ويك�صب ودهم و�حرت�مهم، 
�أر�د  �أبي بكر �ل�صديق -ر�صي �هلل عنه- عندما  وقد وجدنا هذ� �ملعنى يف ق�صة 
ِغَنِة -�صيد �لقارة، و�صاأله عن وجهته، فقال �أبو  �لهجرة �إىل �حلب�صة، فلقيه �ْبُن �لدَّ
َفاأَْعُبَد  �لأر�ض  يِف  �أَ�ِصيَح  �أَْن  �أُِريُد  َفاأَنَا  َقْوِمي  »�أَْخَرَجِني  �لبخاري:  روى  فيما  بكر 
�مْلَْعُدوَم،  تَْك�ِصُب  َفاإِنََّك  يُْخَرُج؛  َوَل  يَْخُرُج،  َل  ِمْثَلَك  �إِنَّ  ِغَنِة:  �لدَّ �ْبُن  َقاَل  َربِّي. 
، َو�أَنَا لََك  ْيَف، َوتُِعنُي َعَلى نََو�ِئِب �حْلَقِّ ، َوتَْقِري �ل�صَّ ِمُل �ْلَكلَّ ِحَم، َوحَتْ ُل �لرَّ َوتَ�صِ

ِغَنِة، َفَرَجَع َمَع �أَِبي بَْكٍر«)1(. َجاٌر َفاْرِجْع َفاْعُبْد َربََّك ِبِباَلِدَك، َفاْرحَتََل �ْبُن �لدَّ
مو�قف و�جتاهات خطرية،  يوّجه يف  كان  �ملادي  �لتحفيز  �أنَّ  ثانيًا: لحظنا 
بهمات  و�لقيام  �لإميان،  �صعاف  و�إ�صالح  �لإ�صالم،  يف  و�لدخول  كاجلهاد، 
�إجناز �أعمال كبرية، ومن ثَمَّ ن�صل �إىل �أنَّ �لتحفيز �ملادي ميكن �أن  �صعبة، و�أي�صاً 

ي�صتغل يف مثل ذلك �أو با ي�صبهه �أو يقاربه من �أعمال.
ثالثًا: مكافاأة �ملتميِّز وحتفيزه وتييزه يف �لعطاء يُ�صعر �لفرد باأنَّه جزء مهم من 
�ملجتمع، و�أّن ما قام به من �أعمال متميزة ينبغي �أن تقّدر، وقد تبني كيف �أنَّ �لنبي 
�صحيح �لبخاري، كتاب �لكفالة، باب جو�ر �أبي بكر يف عهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وعقده، ح   -1

2297، ج3، �ض126.
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-�صلى �هلل عليه و�صلم- �أعطى �صلمة بن �لأكوع -ر�صي �هلل عنه- �صهمني لتميزه 
مع �أنّه كان ر�جاًل. 

ر�بعًا: ظهرت فائدة هذ� �لنوع من �لتحفيز يف تعزيز �لأخالق وفعل �خلري�ت 
فعل  و�ل�صالم -من  �ل�صالة  �أعطى -عليه  �إذ  حناه،  و�صَّ كما  �لإ�صالح،  و�أعمال 
�أثر ذلك يقت�صر على  �أمثلة ذكرتها، ول يَُظنُّ �أنَّ  فعاًل متمّيز� بعد �لنتهاء منه يف 
جز�ئه على فعله فقط، ولكن �لذي يظهر منه �أي�صاً تثبيته على خلقه وتيزه، و�أي�صاً 

تعزيز وتقوية تلك �ل�صفة فيه.
 وقد ينتقل ذلك �لأثر �إىل غريه فيقتدي به، �أو يتاأّثر به، كما ورد يف حديث 
من �أعطاه -�صلى �هلل عليه و�صلم- غنماً بني جبلني، وفيه ما يبني �أثر �حلو�فز �ملادية 
َل �لنَِّبيَّ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  ب�صكل �أو�صح مما �صبق، فَعْن �أَنَ�ٍض: »�أَنَّ َرُجاًل �َصاأَ
ًد�  مَّ �إِنَّ حُمَ  ِ َفَو�هللَّ �أَ�ْصِلُمو�  َقْوِم،  �أَْي  َفَقاَل:  َقْوَمُه  َفاأَتَى  �إِيَّاُه  َفاأَْعَطاُه  َجَبَلنْيِ  بنَْيَ  َغَنًما 
ْنيَا،  ُجُل لَيُ�ْصِلُم َما يُِريُد �إِلَّ �لدُّ لَيُْعِطى َعَطاًء َما يََخاُف �ْلَفْقَر. َفَقاَل �أَنَ�ٌض: �إِْن َكاَن �لرَّ

ْنيَا َوَما َعَلْيَها«)1(. َفَما يُ�ْصِلُم َحتَّى يَُكوَن �لإ�صالم �أََحبَّ �إليه ِمَن �لدُّ
�أّن �لتحفيز �ملادي ملن �أح�صن بدخول �لإ�صالم يعد  وظهر من �حلديث �أي�صاً 
ببقية  يتعلق  ما  عليه  ويقا�ض  له،  تنبه  ملن  مهم  �أمر  وهو  بعد،  يدخل  ل  ملن  حافز�ً 

�لأمور من �لأعمال �لدنيوية و�لأخروية.
خام�سًا: تبني يف بع�ض �لأحاديث �أنَّ �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- ر�عى 
�لو�قع يف �لتحفيز �ملادي عندما �أعطى يهود خيرب �صطر �لإنتاج لقلة �لأيدي �لعاملة 
م�صلحة  يف  �صّب  وهذ�  �لزر�عي،  �ملجال  يف  خيرب  �أهل  ولكفاءة  �مل�صلمني  من 
ل  ولكن  لهم،  و�لقت�صادي  �لزر�عي  �ملجال  يف  �لتقدم  يف  و�صاهم  �مل�صلمني، 

ُخُلًقا،  �لنَّا�ِض  �أَْح�َصَن  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َكاَن  باب  �لف�صائل،  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -1
ح2312، ج4، �ض1806.
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يكن ذلك على ح�صاب دينهم، حيث عندما جتاوز �إليهود حدودهم �أخرجهم عمر 
�بن �خلطاب كما ورد. 
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اخلامتة

�لأنبياء  وخاتة  �خللق،  خري  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  و�آخر�ً،  �أوًل  هلل  �حلمد 
و�لر�صل، وبعد،،، 

فهذه �أهم ما تو�صلت �إليه من نتائج لهذ� �لبحث �أجملها فيما ياأتي:
ينت �لدر��صة مفهوم �لتحفيز �ملادي باأنه كل ما يولد �لرغبة يف فعل معني من 

و�صائل مادية.
هناك �هتمام و��صح باجلانب �ملادي يف �لكتاب و�ل�صنة، لكنه حمدود و�صّيق 
مقارنة بالتحفيز �ملعنوي؛ ب�صبب تاأثري �لتحفيز �ملعنوي يف �ل�صحابة ب�صكل �أكرث من 
�لتحفيز �ملادي. وتبني من خالل �لدر��صة �أّن �لتحفيز �ملادي يكون ب�صبب ظروف 
وحالت ت�صتدعيه هي: حيث ي�صعف �لميان، �أو مع قوي �لميان لكن يف �ملو�قف 
�خلطرية مثل: لقاء �لعدو، �أو حني يتم �إجناز �لعمل بكفاءة وتيز، �أو حني ي�صاهم 

�لعمل يف �لرقي و�لتقدم.
ظهر �لتحفيز �ملادي يف �ل�صنة �لنبوية يف �صور و�أ�صكال متعددة تثلت يف: 
�إعطاء �لأمو�ل و�لأجور، وزيادة �أ�صهم �لغنيمة، و�إعطاء مالب�ض، وتخ�صي�ض ن�صبة 
من �لإنتاج، و�إعطاء �لإبل و�لغنم، و�إباحة �صلب �لقتيل لقاتله، وتليك �لأر�ض ملن 

�أحياها.
يهود خيرب يف مز�رعهم هو كفاءتهم وقلة  �إبقاء  �أّن �صبب  �لدر��صة  �أظهرت 

�لأيدي �لعاملة من �مل�صلمني. 
يكافاأ  �لتي  �لإ�صالم  �ملتميزة يف  �لأمور  من  و�إعمارها  �مليتة  �لأر�ض  �إ�صالح 

عليه �مل�صلم، مما يظهر مدى �أهمية �لزر�عة وحاجة �ملجتمع �إليها.
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�ت�صاف �مل�صلم ب�صفات قيادية من �لأمور �ملتميزة �لتي ينبغي مر�عاة �لتحفيز 
�ملادي فيها، و�ملكافاأة عليها.

عليه  �لنا�ض  حتفيز  ينبغي  و�أنه  �لنا�ض،  بني  �لتهادي  �أهمية  �لدر��صة  �أظهرت 
ماديا، �قتد�ء بالنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

تو�صلت �لدر��صة �إىل عدم وجود تعار�ض بني �لتحفيز �ملادي وبني �لإخال�ض 
يف �لعمل.

تبني من خالل �لدر��صة �َصْبَق �ل�صنَِّة �لنبوية نظريات �لتحفيز �حلديثة من حيث 
بيان �أهمية �لتحفيز �ملادي و�أثره.

�لنا�ض،  يف  تاأثريه  حيث  من  �ملادي  �لتحفيز  نفع  �لدر��صة  خالل  من  تبني 
وخا�صة يف جمال �لدعوة و�لإعالم، و�أنَّ من كان يُعطى كان ينقل �صورة ح�صنة 

عن �أحو�ل �مل�صلمني مما �أ�صهم يف دخول بع�صهم يف �لإ�صالم. 
و�حلمد هلل رّب �لعاملني
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