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  طرق االتصال التربوي 
   )السمعية والبصرية(

  )دراسة موضوعية في الحديث النبوي(
  

   نصار أسعد نصار الدكتور

  قسم علوم القرآن والحديث

  كلية الشريعة جامعة دمشق

  

  الملخص

 ةمتجاهل، ُأحدثت في العالم اإلسالمي كليات للتربية ومعاهد للتعليم؛ تبنت قيم اآلخرين وتجاربهم
، ففي حين عادى الغرب العلم، والواقع خير برهان،  والتاريخ أصدق شاهد)1(. التربويتراث األمة

 )2(،ووضع أسساً للبحث العلمي، أرسى اإلسالم قواعد منهج تربوي ثبتت نجاعته، وأقصى العلماء
  .وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهم معالم التربية النبوية في تفعيل الوسائل السمعية والبصرية

 

  

                                                
بل قـد  ، وليس عيباً أو عاراً األخذ من عند اآلخرين واالستفادة من تجاربهم      . وليس جميعها ،  هذا حال أكثر المؤسسات التعليمية     1-

   .إنما العار في جلب الغث وترك السمين، يصل األخذ إلى حد الوجوب الكفائي إذا كان مفيداً أو ثمة حاجة إليه
ونـسبوا كثيـراً مـن المنجـزات     ،  استمد الغرب أسس البحث العلمي من المسلمين في أثناء احتكاكهم بهم في األندلس وغيرها  2-

  .   وما زال المسلمون في تقهقر؛ لتوالي هجمات الغرب على العالم اإلسالمي منذ سقوط غرناطة إلى اليوم، العلمية لهم
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  :المقدمة
وال يتحقق ناتج تربوي إال ، معلم ومتعلم وتعلُم، يقوم العمل التربوي على ثالثة عناصر أساسية

من سمع وبصر وعقل ووجدان؛ فهي المنافذ ، وقدراتهحواس الشخص ، والوصلة، بوصلة تربط بينها
وإن كانت . فعال بهاوالتفاعل مع أحداثه واالن، والطرق التي يتم خاللها االتصال بالعالم الخارجي

ليست  وهي فضل أن يؤدى بغيرها؛األأو ، فما يؤدى بطريقة قد ال يؤدى بأخرى، متباينة الوظيفة
وهكذا ، فما تحقق من طريقين أرسخ مما تحقق من طريق، بل يعضد بعضها بعضاً، متعارضة األداء

  ...ما تحقق من ثالثة

، يجخارالنقل ال ففي حين يقوم السمع والبصر ب،أن العالقة بين طرق االتصال تكامليةونظراً إلى 
 .ويمثل الوجدان العاطفي مقر التفاعالت ومجمع االنفعاالت،  الداخلييقوم العقل بالتحليل والتركيب

تربية على أثر المما يدلل ، طبع معالم شخصية المتلقيي، ينتج عنه مخزون ثقافي يقبع في الالشعور
 من الخير لألمة المبادرة إلى اختيار المنهج التربوي الذي يحقق وأنه، ودورها في التوجيه والبناء
  .بناء أجيال خيرة ومعطاءة

 تَقْفُ ولَا( :السمع والبصر والعقلفقال عن ،  عن تلك الطرقعدةوقد تحدث القرآن الكريم في مواضع 
عن قال و]. ٣٦إلسراءا[ )مسُئولًا عنْه كَان ُأولَِئك كُلُّ والْفَُؤاد والْبصر السمع ِإن ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما
 )مِبين نَِذير لَكُم ِإنِّي قَوِم يا  (] 32غافر[ )التَّنَاد يوم علَيكُم َأخَافُ ِإنِّي قَوِم ويا ( :الوجدان ةطباخم
   )1(].٢نوح[

بإلقاء الضوء على ، في التربيةتجلية بعض معالم المنهج اإلسالمي في  إسهاماًويمثل هذا البحث 
ني  دعوة لتبيوه، دراسة موضوعية في الحديث النبوي، السمعية والبصرية، طرق االتصال التربوي

  .rرسول اهللا ، بشريةال في مربهذا المنهج وااللتزام بهديه؛ لما يمثله أنه منهج أعظم 
  .يتضمن البحث مقدمة وتمهيداً ومبحثين

  .لبحث وهدفه والمنهج المتبع فيهتتضمن إشكالية ا، المقدمة
  .وعرضاً لمحفزات التعليم، تعريفاً لالتصال التربوييتضمن ، التمهيد

  .االتصال السمعي: المبحث األول
  .االتصال السمعي: المبحث الثاني

                                                
  .  هو طرق االتصال الفكري والوجداني في الحديث النبوي و- إن شاء اهللا تعالى- للبحث صلة-1
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  :تمهيد
  :التربويتعريف االتصال 

 شيٍء إلى شيٍء ضم على يدلُّ واحد أصٌل: والالم والصاد الواوو) وصل( من ،مصدر: لغة، االتصال
 وصلو ،الفَصل خالف والوصل ،الِهجران ِضد والوصُل، وِصلةً وصالً الشيء  ووصلْت)1(.يعلَقَه حتَّى

 لَعلَّهم الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد( :العزيز التنزيل وفي. وِصلةً وصالً يِصلُه بالشيء الشيء
ونتَذَكَّرلْنا َأي، ]51قصصال[)يصو اَألنْبياء ِذكْر ى من وَأقاِصيصضتَبرون لعلهم ببعض بعضها معي. 
 رَأيت« :الحديث وفي ...ِإياه وَأبلَغَه ِإليه َأنهاه وَأوصله ِإليه ووصله .ينقطع لم بالشيء الشيء واتَّصَل
 اتَّصل شيء كلُّ :الليث قال ،االتِّصال والوصلة .موصوالً َأي )2(»اَألرض ِإلى السماء من واِصالً سبباً

 َأي وصلة وبينهما ِصلةً يِصلها رِحمه فالن وصل ويقال .وصل والجمع وصلة بينهما فما بشيء
   )4(.به" فَاتَّصَل" "وصلًا "بغيره الشيء ووصلْتُ )3(.التَّصارم ضد والتَّواصل. وذَِريعة اتِّصال

 كاتصال ببعض بعضها األشياء اتحاد واالتصال )5(.ِدنْياً رهطه الرجل دعاء االتصاُل :عمرو وَأب وقال
   )6(.االنفصال ويضاده الدائرة طرفي

                                                
  .)6/87 (،اللغة  مقاييس1-
 ظُلَّـةً  الْمنَاِم ِفي اللَّيلَةَ َأرى ِإنِّي« :اللَِّه رسوَل يا فَقَاَل، r اللَِّه رسوَل َأتَى رجلًا َأن يحدثُ كَان عباٍس :عن ابنِ ، زء من حديث  ج 2-

 فَـَأراك  الْـَأرضِ  ِإلَـى  السماِء ِمن واِصلًا سببا وَأرى والْمستَِقلُّ فَالْمستَكِْثر ِبَأيِديِهم ِمنْها يتَكَفَّفُون النَّاس فََأرى والْعسَل سمنال تَنِْطفُ
 َأبـو  قَاَل فَعلَا لَه وِصَل ثُم ِبِه فَانْقَطَع آخَر رجٌل ِبِه َأخَذَ ثُم فَعلَا آخَر رجٌل ِبِه خَذََأ ثُم فَعلَا بعِدك ِمن رجٌل ِبِه َأخَذَ ثُم فَعلَوتَ ِبِه َأخَذْتَ
 الَّـِذي  وَأمـا  الِْإسـلَامِ  فَظُلَّةُ الظُّلَّةُ َأما :بكٍْر َأبو قَاَل ، اعبرها r اللَِّه رسوُل قَاَل فَلََأعبرنَّها لَتَدعنِّي واللَِّه َأنْتَ ِبَأِبي اللَِّه رسوَل يا بكٍْر

 الْواِصـلُ  السبب وَأما والْمستَِقلُّ الْقُرآِن ِمن فَالْمستَكِْثر ذَِلك ِمن النَّاس يتَكَفَّفُ ما وَأما وِلينُه حلَاوتُه فَالْقُرآن والْعسِل السمِن ِمن ينِْطفُ
اِء ِمنمِض ِإلَى السقُّ الَْأرِه َأنْتَ الَِّذي فَالْحلَيِبِه تَْأخُذُ ع ِليكعفَي 2269(، الرؤيـا  تأويـل  فـي  بـاب  ،الرؤيا كتاب مسلم .»ِبِه اللَّه (
)4/1777(.  
   .)11/726 (،العرب  لسان-3
  .)1/341 (،المنير  المصباح-4
  . )31/85 (،القاموس جواهر من العروس  تاج-5
 ِدنْيـاً  عمـه  ابـن  هو: يقال. )2/248 (،اللغة معجم مقاييس . لدنوها الدنيا وسميت ،يدنُو دنا ِمن القَريب، وهو› الدِني‹من   ›  ِدنْيا ‹

 تـاج . ظَهـراً  عمـه  ابـن  فهـو  تَباعد فِإذَا ِدنْيا، عمه ابن هو: اَألصمِعي وقال.)1/371 (،اللغة جمهرة. النّسب قريب أي ودنْياً،
  .)12/497 (،العروس

  .)31ص (،التعاريف مهمات على  التوقيف-6
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فاالتصال ، وقيام ِصلة، وإنشاء وصلة،  على االتصال والتواصل وااللتقاء والقرب"وصل"مادة  إذن تدل
  ...فينوقيام ِصلة بين طر،  بين شيئينإنشاء وصلة

  . لدى المتعلم قوى التلقيتفعيل : معناهف، التربوياالتصال أما 

انفعال المتعلم وتفعاله : والتلقي...  السمعية والبصريةالقدرات: والقوى ،الدفع والتحريض: فالتفعيل
  .والتلقي أعم من التعلم. ذاتياً أو مع معلم

والمنهج ، موضوع البحثلة على ادال  األحاديثتتتبعحيث  ،المنهج االستقرائيفي البحث اتبعت 
  .  على الموضوعديثاحاألوجه داللة بيان و، بتفسير ما يشكل فهمهوذلك ، تحليليال

دفع اللمحفزات التعليم؛ لما لها من دور مهم في موجز ض رال بد من ع، وقبل الشروع في البحث
   . التربوي

  :محفزات التعليم
 حيث تتكون حالة ،وتوجيه القدرات نحو تحقيق غاية معينةغير خاف أثر المحفزات في بعث العزيمة 

 وتمثلت تلك المحفزات في ، توجه السلوك وتؤثر في الفكر،من التعبئة النفسية واالستعداد الفكري
  . بيان مكانة العلم ومنزلة العلماء واألمر بالتعلم والحض على التعليم والحث على نشر العلم

 ربك ِباسِم اقْرْأ(:  قولهr به نبيه Yعليها من أن أول ما خاطب اهللا  فال أدل ،أما عن مكانة العلم
 وما والْقَلَِم( : بY وقسمه )1(،]114طه[)ِعلْما ِزدِني رب وقُْل( : وأمره له،]1العلق[)خَلَقَ الَِّذي

ونطُرسْأ( : من قراءة، واإلشارة إلى وسائله)2(،]١القلم[)ي(:  وكتابة،)اقْراوون مطُرسوأداته  ، )ي

                                                
 أن أمـر  كمـا  منـه  المزيـد  يسأله  أنr نبيه تعالى اهللا ألمر العلم من كان شيء أشرف فلو: ( رحمه اهللا تعالى   القرطبي  قال -1

  .)4/41(الجامع ألحكام القرآن، .  )العلم من يستزيده
 عـن  التعلم إلى تتجه تكن لم التي األمة وسط في إليها، وتوجيه لقيمتها، تعظيم فهو - أي الكتابة  -بها القسم فأما: قال سيد قطب   -2

 فيهـا،  المقدرة هذه نمو يتطلب اهللا علم في لها المقدر دورها كان الذي الوقت في ونادرة، متخلفة فيها الكتابة وكانت الطريق، هذا
 رشـيدة  قيادة البشرية بقيادة لتنهض ثم. األرض أرجاء إلى الحياة مناهج من عليها يقوم وما العقيدة ههذ بنقل لتقوم بينها، وانتشارها

:  ومما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الـوحي بقولـه تعـالى       .الكبرى المهمة بهذه النهوض في أساسي عنصر الكتابة أن شك من وما. 
وأن ، ]5-1العلـق [)يعلَـم  لَم ما الِْأنْسان  علَّمِبالْقَلَِم علَّم الَِّذي. الَْأكْرم وربك اقْرْأ. علٍَق ِمن لِْأنْسانا خَلَقَ .خَلَقَ الَِّذي ربك ِباسِم اقْرْأ(

وحي إليـه  ولكنه بدأ ال، ثم أكد هذه اللفتة هنا لحكمة معينة      ، الذي قدر اهللا أن يكون أمياً     ، هذا الخطاب موجهاً لهذا للنبي األمي     يكون  
وكان هذا حلقة من المنهج اإللهي لتربية األمـة وإعـدادها للقيـام    ، بالقسم بنون والقلم وما يسطرون ، منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم   

 ).7/287(، في ظالل القرآن. بالدور الكوني الضخم الذي قدره لها في علمه المكنون
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من سلَك طَِريقًا يطْلُب ِبِه ِعلْما َ» :عده طريقاً موصالً إلى الجنة مع )1(،]4العلق[)علَّم ِبالْقَلَِم( :الرئيسة
هو  و)3(،»هه ِفي الديِنمن يِرد اللَّه ِبِه خَيرا يفَقِّ«:  وعنواناً للخير)2(،»سهَل اللَّه لَه طَِريقًا ِإلَى الْجنَِّة

 بعِدِه ِمن الرجُل يخَلِّفُ ما خَيرr : اللَِّه رسوُل قَاَل:  قَاَلt قَتَادةَ َأِبي عنف: من خير ما يخلفه المرء
 اختار r والرسول )4(.بعِدِه ِمن ِبِه يعمُل وِعلْم َأجرها يبلُغُه تَجِري وصدقَةٌ لَه يدعو صاِلح ولَد ثَلَاثٌ

 )5(.حلقة العلم على غيرها

فَِع(:  فقد رفع القرآن الكريم قدرهم،ا عن منزلة العلماءأمري اللَّه نُوا الَِّذينآم ِمنْكُم الَِّذينُأوتُوا و الِْعلْم 
 قَاِئما الِْعلِْم وُأولُو والْملَاِئكَةُ هو لَّاِإ ِإلَه لَا َأنَّه اللَّه شَِهد(:  وأعلى شأنهم،]11المجادلة[ )درجاٍت
 يعلَمون لَا والَِّذين يعلَمون الَِّذين يستَِوي هْل قُْل()7(: وشرفهم بنسِبهم للعلم)6(،]18عمرانآل [)ِبالِْقسِط

الْعلَماء هم ورثَةُ الَْأنِْبياِء ورثُوا الِْعلْم « :، وأنهم ورثة صفوة الخلق]٩الزمر[)الَْألْباِب ُأولُو يتَذَكَّر ِإنَّما
   )8(.»من َأخَذَه َأخَذَ ِبحظٍّ واِفٍر

                                                
-3 الـرحمن [ )  الْبيان علَّمه الِْإنْسان خَلَقَ (:  بالنطق كما من،)  علَّم ِبالْقَلَِم( :لم بتيسير الكتابة بالقU من: قال الفخر الرازي -1
   .)30/69 (.مفاتيح الغيب، ]4

الترمذي كتاب العلم باب ما جاء فـي فـضل   ، )4867(باب االجتماع على الذكر والدعاء   ، كتاب الذكر والدعاء  ،  أخرجه مسلم  2-
   ). 219(المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، وابن ماجه) 2606(دة الفقه على العبا

 الْمـسَألَِة،  عن النَّهِي باب، كتاب الزكاة، ، مسلم)1/39) (71(، باب من يِرد اللَّه ِبِه خَيرا يفَقِّهه ِفي الدينِ  ، كتاب العلم ،  البخاري 3-
)1037)(2/718.(   
   ).237 (،الْخَير النَّاس معلِِّم ثَواِب باب، المقدمة، ماجه ابن -4
 ِإحـداهما  ِبحلْقَتَـينِ  هـو  فـإذا  الْمسِجد فَدخََل حجِرِه بعِض من يوٍم  ذَاتَ r اللَِّه رسول خَرج« :قال ،wعمٍرو بن اللَِّه عبد عن -5

ونءقْري آنالْقُر  ونعديو الْ اللَّهىوُأخْر ونلَّمتَعي ونلِّمعيالنبي فقال و r ٌٍّر على  كُلُؤلَاِء خَيه آنالْقُر ونعديو اللَّه فَِإن شَاء  مطَـاهَأع 
ِإنو شَاء مهنَعُؤلَاِء مهو ونلَّمتَعا ويعلمون يِإنَّمِعثْتُ وا بلِّمعم لَسفَج مهعم«.  
  .)1/298 ()2251( ،الطيالسي مسند). 225( ،الِْعلِْم طَلَِب علَى والْحثِّ الْعلَماِء فَضِل باب، مقدمةال، ماجه ابن
 اهللا لقـرنهم  العلمـاء  مـن  أشرف أحد كان لو فإنه وفضلهم؛ العلماء وشرف العلم فضل على دليل اآلية هذه في:  قال القرطبي  6-

  .)4/41( الجامع ألحكام القرآن .العلماء اسم قرن كما مالئكته واسم باسمه
-7   مـن شـرف   : اهللاهالشافعي رحماإلمام  قال ، شرف الشيء من شرف متعلقه، فيكفي حملة العلم شرفاً نسبتهم إليه          نظراً إلى أن 

   . )1/18(.  إحياء علوم الدين.العلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن
. »خلقـه  على اهللا أمناء العلماء«:  قوله rوروي عن رسول اهللا     ). 3157(، باب الحث على طلب العلم    ، علمكتاب ال ،  أبو داود  8-

  .)14/366 ()14505(أحاديث   جامع).14/267 (عساكر وابن ،)1/100()115( القضاعي ،tعن أنس 
  ).4/41(، آن الجامع ألحكام القر.خطير الدين في لهم ومحل عظيم، للعلماء شرف وهذا:  قال القرطبي
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 )1(.»مسِلٍم كُلِّ علَى فَِريضةٌ الِْعلِْم طَلَب«:  طلبه فريضةrرسول اهللا  فقد عد ،أما عن األمر بالتعلم
 الْفَراِئض وتَعلَّموا النَّاس، وعلِّموه الِْعلْم وتَعلَّموا النَّاس علِّموهو الْقُرآن تَعلَّموا «:وأمر بالتعلم

 والرحلة )3(.»ِإنَّما الِْعلْم ِبالتَّعلُّم«: ببذل الجهدفال ينال إال ،  وبين طريقة تحصيله)2(.»النَّاس وعلِّموها
  )5(. وسؤال أهل العلم)4 (،ل المزيد منهيحصتل

 واألداء ، في الحياة أنها تقوم على العطاء بعد األخذ Uفإن من سنن اهللا ،أما عن الحض على التعليم
 أن وبين )6(،»النَّاس وعلِّموه الِْعلْم تَعلَّمواَ» :قال بالتعليم بعد التعلم؛ حيث r فقد أمر، بعد التلقي

للمعلم مثل أن و )8(.دقة أن يعلم المرء ما تعلمهأفضل الصأن  و)7(.ألجراالعالم والمتعلم شريكان في 
 لَا ِبِه عِمَل من َأجر فَلَه ِعلْما علَّم من «: قَاَلr النَِّبي  َأنt،ِ َأنٍَس عن: العاملين بما علموار وأج

نْقُصي ِر ِمناِمِل َأج9(.»الْع( 

                                                
 ،العلـم  طلـب  علـى  والحـث  العلمـاء  فـضل  بـاب  ،والعلم الصحابة وفضائل اإليمان في كتابابن ماجه   ، tرواه أنس    -1
   .)1/7()9( المعجم األوسط .)1/81()224(

 مـن  يِجـدانِ  الَ الْفَِريـضةِ  ِفي االثْنَاِن يخْتَِلفَ ىحتَّ الِْفتَن وتَظْهر سينْقَِضي الِْعلْم فَِإن« : وتتمته، t مسعوٍد بِن رواه عبداللَّهِ  2-
وصححه الحاكم ووافقـه    . )4/63()6305. (الفرائض بتعليم األمر باب، الفرائض كتاب ، سنن النسائي الكبرى   .»بينَهما يفِْصُل
   .)4/369()7950( الفرائض كتاب .المستدرك، الذهبي

األول فيه راو لـم   ،)19/395)(929-928(،  المعجم الكبير،وعن أبي الدرداء، اً، عن معاوية رواه الطبراني في الكبير مرفوع 3-
  ).1/128(، باب العلم بالتعلممجمع الزوائد، . واآلخر فيه كذاب، ورواه البزار موقوفاً عن ابن مسعود ورجاله ثقات، يسم
  .وخاصة عندما ال يجد الطالب ما يلبي نهمته منه في بلده  4-

باب الْخُروِج ِفي طَلَِب الِْعلِْم ورحَل جاِبر بن عبِداللَِّه مِسيرةَ شَهٍر ِإلَى عبِداللَّـِه  : بقوله،  اإلمام البخاري أحد أبواب كتاب العلم       ترجم
  .)1/41 ()78(، البخاري. u إلى الخضرu عن رحيل موسى rثم ساق حديث رسول اهللا . بِن ُأنَيٍس ِفي حِديٍث واِحٍد

خَرجنَا ِفي سفٍَر فََأصاب رجلًا ِمنَّا حجر فَشَجه ِفي رْأِسِه ثُم احتَلَم فَسَأَل َأصحابه فَقَاَل هْل تَِجدون ِلـي رخْـصةً           «: t قَاَل جاِبر    5-
     لَى الْمع َأنْتَ تَقِْدرةً وخْصر لَك ا نَِجدِم فَقَالُوا ممِفي التَّي لَى النَِّبينَا عا قَِدماتَ فَلَمَل فَماِء فَاغْتَسrِبذَِلك فَقَاَل،  ُأخِْبر :  اللَّـه مقَتَلَه قَتَلُوه

رِحِه ِخرقَةً ثُم يمسح علَيها ويغِْسَل سـاِئر  ِإنَّما كَان يكِْفيِه َأن يتَيمم ويعِصب علَى ج   ، فَِإنَّما ِشفَاء الِْعي السَؤالُ   ، َألَا سَألُوا ِإذْ لَم يعلَموا    
سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب المجـروح تـصيبه الجنابـة       ، )284(أبو داود، كتاب الطهارة، باب المجروح يتيمم،        . »جسِدِه

   ).745(، الدارامي، كتاب الطهارة، باب المجروح  تصيبه الجنابة )2898(، المسند )565(
    ).6/379 (بغداد، تاريخ. اإلنفاق على يزكو والعلم النفقة تنقصه المال: ، قالt روي عن علي -6

 الْوسـطَى  ِإصـبعيهِ  بـين  وجمع يرفَع َأن وقَبضه يقْبض َأن قبل الِْعلِْم بهذا علَيكُمr: »اللَِّه   رسول قال :قال ،tُأمامةَ   أبي عن 7-
 الْعلَمـاءِ  فَضِل باب ،المقدمة ماجه، ابن. »الناس ساِئِر في خَير وال الَْأجِر في شَِريكَاِن والْمتَعلِّم الْعاِلم قال ثُم هكَذَا الِْإبهام ِليتَ والَِّتي

  ).228( ،الِْعلِْم طَلَِب علَى والْحثِّ
 بـاب  ،المقدمة ،ماجه ابن. »الْمسِلم َأخَاه يعلِّمه ثُم ِعلْما الْمسِلم الْمرء يتَعلَّم َأن صدقَِةال َأفْضُل« : قال r النبي َأن هريرةَ أبي عن 8-

   ).243( ،الْخَير النَّاس معلِِّم ثَواِب
   .)236( ،الْخَير النَّاس معلِِّم ثَواِب باب ، المقدمة،ماجه ابن 9-
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 ،tَ قَاَل ماِلك بن الْحويِرِث ،يت المرء وخاصتهأهل ب ، وأول من يبدأ بهم،أولى من ينبغي تعليمهمو
 قَاَل لَنَا النَِّبيr :»موهلِّمفَع ِليكُموا ِإلَى َأهِجعِس للنبي )1(.»ارِدالْقَيبع فْدوقال و r : شُقٍَّة ِمن ِإنَّا نَْأِتيك

فَمرنَا ِبَأمٍر نُخِْبر ،  مضر وال نَستَِطيع َأن نَْأِتيك ِإلَّا ِفي شَهٍر حراٍمبِعيدٍة وبينَنَا وبينَك هذَا الْحي ِمن كُفَّاِر
احفَظُوه وَأخِْبروه من : ثم قال...  فََأمرهم ِبَأربٍع ونَهاهم عن َأربٍع، نَدخُُل ِبِه الْجنَّةَِبِه من وراءنَا

كُماءر2(.»و(   
عظم أجر من علم من  rالرسولبين  ، وزيادة عدد المتعلمين في األمةتوسيع دائرة العلمأجل ومن 

عن َأِبي ف ...عمال من خدم ويقوم مقامهم اليومومن ، من عبيد وإماء، كانوا ضمن عهدة الشخص
 rِل الِْكتَاِب آمن ِبنَِبيِه وآمن ِبمحمٍد ثَلَاثَةٌ لَهم َأجراِن رجٌل ِمن َأهr :» قَاَل رسوُل اللَِّه ، قَاَل،tموسى 

وعلَّمها  ، ورجٌل كَانَتْ ِعنْده َأمةٌ فََأدبها فََأحسن تَْأِديبها،والْعبد الْمملُوك ِإذَا َأدى حقَّ اللَِّه وحقَّ مواِليِه
  )3(.»زوجها فَلَه َأجراِن ثُم َأعتَقَها فَتَ،فََأحسن تَعِليمها

، حضور جميع مجالس العلم متعذر أو غير متاح للجميعأن فنظراً إلى  ،أما عن الحث على نشر العلم
 أن يعلم r أمر سول اهللا هذا تعليم من لم يتعلم؛ ل،لم ومن ع،إعالم من لم يتلق، وجب على من تلقى

الغائبالحاضر  :» لِّغ الشَّاِهدبِمنْهِلي ى لَهعَأو وه نلِّغَ مبي ى َأنسع الشَّاِهد فَِإن ودعا لمن )4(.»الْغَاِئب 
نَضر اللَّه امرًأ سِمع ِمنَّا حِديثًا فَحِفظَه حتَّى يبلِّغَه غَيره فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى «: غ ما تلقاه بالنضارةبلَّ

من بين  ،في الخيريةبون شاسع ال أن ونظراً إلى )5(.»نْه ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍهمن هو َأفْقَه ِم
لَّمعو ِلمعلِّم،علم ولم يوبين من ع  ،نهى رسول اهللا  )6(.لم يعملم وِلأو عr أن من و ،كتم العلم عن

                                                
  ). 5/2238 ( )5662 (،والبهائم الناس رحمة باب، األدب كتاب،  البخاري1-
 وفْد عبِد الْقَيِس علَى َأن يحفَظُوا الِْإيمان والِْعلْـم ويخِْبـروا مـنr    باب تَحِريِض النَِّبي َ   ، كتاب العلم ، البخاري،  رواه ابن عباس   2-

 ،مهاءر85(و .(  
   ).95( تَعِليِم الرجِل َأمتَه وَأهلَه،  البخاري، كتاب العلم، باب3-
مـسلم، كتـاب    ).65( رب مبلٍَّغ َأوعى ِمن ساِمٍع rباب قَوِل النَِّبي  ، كتاب العلم ، ، البخاري t جزء من حديث رواه أبو بكرة        4-

  ).3179(القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال، 
، tالبخاري، كتاب العلم، باب ِليبلِّغْ الِْعلْم الشَّاِهد الْغَاِئب مـن حـديث أبـي بكـرة     . »ا ِليبلِّغ الشَّاِهد ِمنْكُم الْغَاِئبَألَ«:  وفي رواية 

)102 .(  
المحدث الفاصل بـين الـراوي      ،  tرواه عبادة بن الصامت     . »إني أحدثكم بالحديث، فليحدث الحاضر منكم الغائب      «: وقال أيضاً 

   ).13/453) (4313(، عيم األصبهاني معرفة الصحابة ألبي نُ،)14ص()11( ، للرامهرمزي،الواعيو
   .حِديثٌ حسن: قَاَل َأبو ِعيسى) 2580(، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، كتاب العلم، الترمذي،  رواه زيد بن ثَاِبٍت5-
مثَُل ما بعثَِني اللَّه ِبِه ِمن الْهدى والِْعلِْم كَمثَِل الْغَيِث الْكَِثيِر َأصاب َأرضا فَكَـان ِمنْهـا               «:  قَالَ r، عن النَِّبيt     عن َأِبي موسى     6-

نَفَع اللَّه ِبها النَّاس فَشَِربوا وسقَوا وزرعوا وَأصابتْ       نَِقيةٌ قَِبلَتْ الْماء فََأنْبتَتْ الْكَلََأ والْعشْب الْكَِثير وكَانَتْ ِمنْها َأجاِدب َأمسكَتْ الْماء فَ            
 وعلَّـم  فَذَِلك مثَُل من فَقُه ِفي ِديِن اللَِّه ونَفَعه ما بعثَِني اللَّه ِبـِه فَعِلـم          ، ِمنْها طَاِئفَةً ُأخْرى ِإنَّما ِهي ِقيعان لَا تُمِسك ماء ولَا تُنِْبتُ كَلَأً           

قَاَل َأبـو  ) 77(،باب فَضِل من عِلم وعلَّم ، كتاب العلم ، البخاري. »ومثَُل من لَم يرفَع ِبذَِلك رْأسا ولَم يقْبْل هدى اللَِّه الَِّذي ُأرِسلْتُ ِبهِ            
 .  اء قَاع يعلُوه الْماء والصفْصفُ الْمستَِوي ِمن الَْأرِضوكَان ِمنْها طَاِئفَةٌ قَيلَتْ الْم: قَاَل ِإسحاقُ، عبداللَِّه
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 ،t هريرةَ أبي عن: عاقبته وخيمةا أن كم )1(،»أثم  فقدالعلم كتم فمن ،العلم تكتموا ال«: فعله أثم
   )2(.»الِْقيامِة يوم نَاٍر من ِبِلجاٍم اهللا َألْجمه فَكَتَمه ِعلٍْم عن سِئَل من«: r اللَِّه رسول قال :قال

  سمعيل الاصالتا :المبحث األول
: آليتهو، جهاز السمعي في الكائن الح لالتصال مع العالم الخارجي الرئيسةوسيلة وال، األولىاألداة 

االتصال المنهج النبوي في ن تجلية  ويمك. لتصب في جهاز سمعصوتية تنطلق من مصدرذبذبات 
  : السمعي من خالل النقاط اآلتية

 :تفعيل دور الصوت، أوالً

ل تكون األكمتحققه على الوجه وبمقدار ، أدوات االتصال بين بني البشريأتي الصوت في مقدمة 
واختيار الحسن ، وتلوين النبرة، العمل على إيصاله: ويراعى في الصوت، ر واألثر أعمقالفعالية أكب

  .من األصوات
    :المتلقينإيصال الصوت إلى  -1

ما أو ، نبرةوقد يكون برفع ال، رعايته تهيئة ما يكفل بلوغ الصوت جميع المتلقينأول ما يجب إن 
 الرعاية أكثر؛ كانت زاد العدد أو توسع المكان مالكو، انات حديثة ووسائل معاصرةتق من اقوم مقامهي

  .وذلك كي يعم الخير وينتشر الخبر

 ِفي سفْرٍة سافَرنَاها فََأدركَنَا وقَد َأرهقَتْنَا الصلَاةُ ونَحنr تَخَلَّفَ عنَّا النَِّبي «: قَاَل عبداللَِّه بِن عمٍرو
سلْنَا نَمعُأ فَجضى نَتَوِلنَا فَنَادجلَى َأرع ِتِهحولَى صثَلَاثاً: ِبَأع ِن َأوتَيرالنَّاِر م قَاِب ِمنٌل ِلألعي3(.»و(  

 : الصوتنبرةلوين ت -2

 بينما يعلو ويشتد، رقيقةونبرة   خفيضفالتعبير عن الرضا يكون بصوت، مختلفةال هللصوت إيحاءات
أو خفضها في ، اللين رفع نبرة الصوت في موقف يقتضي فادحومن الخطأ ال، غضبعند وقوع ما ي

كأن يشتد الصوت فجأة ، عالية دون وجود موقف يستدعي ذلكافتعال نبرة أو ، موقع يقتضي الشدة
 وال أسوأ من خطاب يسير على وتيرة واحدة من أول .يمهد لهما يسبقه أن دون مبرر أو دون 

                                                
  .)172 ص ( )175 (، للطبراني،متعمداً علي كذب من حديث طرق -1
  ).3/321)(3658( الِْعلْم، منِْع كَراِهيِة  باب،كتاب العلم داود أبي  سنن-2

  ). 58 (،ه ِبالِْعلِْمباب من رفَع صوتَ،  البخاري كتاب العلم3-
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، أو ينخفض عند موقف يتطلب قوة بيان، دعي الهدوءأو يعلو عند موقف يست، اإلى منتهاهجلسة ال
  .والثاني يثير الضجر، فاألول يبعث على الملل

 كَانt :»قال جابر ،  يعلو صوته ويشتد غضبه عند الكالم عن األمر المهمrفقد كان رسول اهللا  
 صبحتُكُم جيٍش نَِذير كََأنَّه وجنَتَاه واحمرتْ صوتُه وارتَفَع غَضبه اشْتَد الساعةَ ذَكَر  ِإذَاr اللَِّه رسوُل
تْكُمس1(.»م(   

تكسوه وفالخطاب العام تعلو فيه النبرة ، الموقف وحال الشخصطبيعة في النبرة يراعى وينبغي أن 
  . الحوار  ويسودهالهدوء لفهي ،درس العلمبخالف ، العاطفة

كخطبة الجمعة ، اب الجماهيريخطال، في اإللقاء حماسة النبرة وفياً ستدعي علومواقف التي تمن الف
ِإذَا  rكَان رسوُل اللَِّه « :tجابر قال  .العامأو عند تعبئة الرأي ، العيد أو في المناسبات العامةأو 

تُهولَا صعو نَاهيتْ عرماح خَطَب يج نِْذرم تَّى كََأنَّهح هبغَض اشْتَدواكُمسمو كُمحبقُوُل ص2(.»ٍش ي(   
الذي بال كما في قصة ،  حانية وعبارات رقيقةةبلهج، المقابل يخاطب الجاهل وحديث العهد بتربيةبو

 لذكر هي إنما القذر هذا من لشيء تصلح ال المساجد هذه إن : لهقالو ،دعاه فرغ فلما«: في المسجد
وقال  ،»أترضاه ألمك«:  بقولهrخاطبه ، ذي طلب اإلذن بالزناالشاب ال ومثله )3(،»والصالة اهللا
 والَ الِْقبلَةَ يستَقِْبِل فَالَ الْغَاِئِط ِإلَى َأحدكُم ذَهب فَِإذَا الْواِلِد ِمثُْل لَكُم َأنَا ِإنَّما« :صحابهألرشداً م

   )4(.»يستَدِبرها
 :اختيار الصوت الحسن -3

وأدعـى لحـسن االسـتماع والنظـر فيمـا          ،  النفوس  وأثره في  ،ألسماع ا للصوت الحسن وقعه في   
 rوكـان رسـول اهللا      ، لنفـور وداعيـاً ل  قد يكون سـبباً لإلعـراض       ، بخالف غير الحسن  ، يطرح

 اِهللا رسـولُ  قَـالَ : قَـالَ  موسـى  َأِبـي  عـن ف ، في قراءة القرآن   ندييحب االستماع إلى الصوت ال    

                                                
علـى  وصححه الحاكم   . )3/207() 5545(، يجلس أن قبل المنبر صعد إذا الناس على يسلم اإلمام باب، للبيهقي السنن الكبرى  1-

   .)4/569()8595(، المستدرك، ووافقه الذهبي، شرط الشيخين
   ).1435(، باب تخفيف الصالة والخطبة، كتاب الجمعة،  مسلم2-
  .)1/344 ()654. (األصبهانيألبي نعيم ، المستخرج على صحيح اإلمام مسلمالمسند  -3

   .  يأتي تخريج الحديثين4-
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r :»تُِني لَوَأيَأنَا رو عمَأس تَكاءةَ ِقراِرحالْب ا  ُأوِتيـتَ  لَقَدـارمِمز  اِميـرِ  ِمـنزآِل م داوفَقَـالَ  )1(،د :
تُ لَوِلمع تُهربلَح ا لَكِبير2(.»تَح(   

نةَ َأِبي عريره tَأنَّه  قُوُل كَانوُل قَاَل :يساللَِّه ر r :»لَم ْأذَني ٍء اللَّها ِلشَيم َأِذن ِللنَِّبي تَغَنَّى َأني 
  )3(.»ِبالْقُرآِن

                                                
 الـصوت  حـسن  فـي  المنتهـى  وإليه ،rالنبي   هو وداود. المزمار بصوت نغمته وحالوة صوته حسن شبه:  قال ابن األثير   -1

   .)3/393 (.الحديث غريب في  النهاية.بالقراءة
 .موسـى  َأِبـي  شَْأِن ِفي مخْتَصرا بريدةَ حِديِث ِمن مسِلم وَأخْرجه موسى، َأِبي قَوِل دون الصِحيِح ِفي َأخْرجاه  وقَد : قال البهيقي  -2

 ،)4/1925 ()4761 (.ِللْقُـرآنِ  ِبـالِْقراءةِ  الصوِت حسِن باب، كتاب فضائل القرآن   البخاري. )4/183 ()2366( .اإليمان شعب
. ووافقه الـذهبي . يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث:  قال الحاكم .)1/546 ()793( ،بالقرآن الصوت تحسين استحباب باب، مسلم

 بـن  خالد غير الصحيح شرط على ورجاله الطبراني رواه، منه طرف الصحيح في: وقال الهيثمي . )3/529 ()5966( ،المستدرك
  .)9/601 ()15942. (الزوائد مجمع. جماعة وضعفه نحبا ابن ووثقه األشعري نافع

 َأنْزلْنَـا  َأنَّـا  يكِْفِهم َأولَم( :تَعالَى وقَولُه ِبالْقُرآِن يتَغَن لَم من باب، الْقُرآِن فَضاِئِل ِكتَاب البخاري. ِبِه يجهر يِريد لَه صاِحب وقَاَل -3
كلَيع تْلَى الِْكتَابي ِهملَيبالقرآن الصوت تحسين استحباب باب، كتاب صالة المسافرين وقصرها   ، مسلم. )4/1918 ()4735( )ع ،

)792() 1/545(.   
 الْمـراد  َأن :ذهب سفْيان بن عيينَة وآخـرون     ، يتَغنَّى: واختلف في معنى  ، )لربها وأذنت( :تعالى قوله ومنه، استمع): أذن(ومعنى  
 َأولَـم (: عزوجـلَّ  اُهللا قَـالَ  ،)والكتب األحاديث من غيره عن(، ِبِه واِلاكِْتفَاء والتَّكَثُّر) االفتقار ضد هو الذي( ِبالْقُرآِن غْنَاءِبه اِلاستِ 

كِْفِهملْنَا َأنَّا يَأنْز كلَيع تْلَى الِْكتَابي ِهملَييجهر به: وقال بعضهم . ]51العنكبوت[)ع .ذَهواإلمام الشافعي وموافقوه ِإلَـى  ب َأن  ادـرالْم 
 َأِبـي  ِلـابنِ  قُلْـتُ : قَاَل الْورِد، بِن الْجباِر عبِد ِبِروايِة ذَِلك علَى استَدلُّوا َ ،وتَحزنًا حذْرا يقْرَأه ِبَأن وذَِلك ِبالْقُرآِن، الصوِت تَحِسين ِبِه

 سـنَِّتنَا  علَـى  لَيس يِريد " ِمنَّا لَيس: " وقَولُه: قَالُوا. استَطَاع ما يحسنُه: قَاَل ؟ الصوِت حسن يكُن لَم ِإذَا َأرَأيتَ محمٍد، َأبا يا: ملَيكَةَ
نَّةَ فَِإنِة ِفي الساءآِن ِقرالْقُر ذْرالْح ،نزالتَّحفَِإذَا و كتَر ذَِلك نٍَّة، تَاِركًا كَانئل ِلسنحـن : فقـال ، سفيان تأويل عن اإلمام الشافعي  وس 
 أبـو  التغني، وأنكر  به أراد أنه علمنا .بالقرآن يتغن: r قال لما ولكن. بالقرآن يستغن لم من: لقال  االستغناء r أراد لو بهذا، أعلم

 الروايـة  ويؤيـده  الـصوت  تحـسين  من أنه والصحيح. والمعنى غةالل حيث من وخطأه ،به يستغني قال من تفسير الطبري جعفر
 في النهاية، )10/258 (،بطال البن ،البخاري صحيح شرح ، )4/189 (،اإليمان شعب: انظر. به يجهر :بالقرآن يتغنى :األخرى
  .)1/68 (،للجزري واألثر الحديث غريب

 تقريبـه  عـن  الكنايـة  ومعنـاه  ،مجاز هو بل تعالى اهللا على ستحيلي فإنه ،اإلصغاء بمعنى االستماع على هنا يحمل أن يجوز وال
  )6/78 (مسلم على النووي شرح. تأويله فوجب يختلف ال تعالى اهللا سماع ألن ثوابه؛ وإجزال القارئ

 مـسيب، ال بـن  وسعيد مالك بن أنس عن ذلك روى. والترجيع باأللحان القرآن قراءة تأوله باالستغناء كره   ومن:   وقال ابن بطال  
 قـرأوه  القرآن قرأوا إذا وكانوا  ،بتطريب القراءة يكرهون كانوا: النخعى وقال والنخعي، جبير بن وسعيد سيرين، وابن والحسن،

 ربنـا،  ذِكرنا موسى ألبى يقول كان أنه الخطاب بن عمر عن الطبري ذكر: القراءة في اإللحان أجاز وممن... بحزن ترتيالً حدرا
 أحـسن  مـن  عـامر  بـن  عقبة وكان. فليفعل موسى أبي غناء بالقرآن يغني أن استطاع من: مرة وقال. تالحنوي موسى أبو فيقرأ
 ابـن  وأجـازه . نزلت أنها أظن كنت ما: وقال ،عمر فبكى عليه فقرأ كذا، سورة يَّعل اعرض: عمر له فقال. بالقرآن صوتًا الناس
  .)10/258 (،بطال البن ،البخاري صحيح شرح.. مسعود وابن عباس
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 اهللا رسول خرج لما :قال ،محذورة أبي عن .األذان يختار صاحب الصوت الحسن لتأدية rكما كان 
rنؤذن فقمنا ،بالصالة يؤذنون فسمعناهم ،نطلبهم مكة أهل من عشرة عاشر خرجت حنين  من 

 فأذنا إلينا فأرسل الصوت حسن إنسان تأذين هؤالء من سمعت  قد:r اهللا رسول فقال ،بهم نستهزئ
 علي وبرك ناصيتي على فمسح يديه بين فأجلسني ،ىتعال :أذنت حين فقال ،آخرهم كنت رجالً رجالً
 اآلن يؤذنون كما فعلمني اهللا رسول يا كيف قلت الحرام البيت عند فأذن اذهب :قال ثم ،مرار ثالث
   )1(.بها

  :ظروف المحيطةرعاية ال، ثانياً
باالستنصات هذا يتم و، حسنطة كي يتحقق األداء على الوجه المن الضروري رعاية الظروف المحي

  .والمحافظة على االستمرارية ومنع المعوقات، والتهيئة
  :االستنصات والتهيئة -1

: الْوداِع ِفي حجِة t لجِريٍر r قال رسول اهللا ، المتلقيناستنصاتباإللقاء  قبل الشروع من المهم
تَنِْصتْ النَّاسٍض«: فَقَاَل، اسعب ِرقَاب كُمضعب ِربضا يِدي كُفَّارعوا بِجع2(.»لَا تَر(   

 :rكما في قول رسول اهللا ، يكون بالتنبيهوقد  ،؛ للتأهب للتلقيإيقاظ الهممو ،سماعاأل تهيئةويليه 
 الِْبكْر ِبالِْبكِْر جلْد ِماَئٍة ونَفْي سنٍَة والثَّيب ِبالثَّيِب جلْد ،الًه لَهن سِبي قَد جعَل اللَّخُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي«

مجالر3(.»ِماَئٍة و(  

 دفَحِم... جلَسه مجِلٍس آِخر وكَان  الِْمنْبرr النَِّبي صِعدy: » عباٍس قَاَل ابن: أو يكون بالنداء المباشر
َأثْنَى اللَّهِه ولَيع ا: قَاَل ثُمهَأي النَّاس وا ،ِإلَىِه فَثَاب4(.»...ِإلَي(   
  :المعوقات إزالةواالتصال ستمرارية ا -2

ويشغل الحواس يشوش مما ، هعوقما يإزالة المحافظة على استمرارية االتصال ومن الضروري 
  . إلقبال والتفاعلألنه يصعب العودة إلى ما سبق من االتفكير؛ 

                                                
  ).1/498) (1597(، السفر في األذانباب ، صالةكتاب ال، الكبرى النسائي  سنن-1

   ).118(باب الِْإنْصاِت ِللْعلَماِء ، كتاب العلم،  البخاري2-
 جـاء فـي   باب ما، كتاب الحدود، الترمذي. )5/115 ()4509(، باب حد الزنا  ، كتاب الحدود ، مسلم ،عبادةَ بِن الصاِمتِ  رواه   3-

  .)4/41 ()1434(، الرجم على الثيب
  .)1/314 ()885( .بعد َأما الثَّنَاِء بعد الْخُطْبِة ِفي قَاَل من باب، كتاب الجمعة ،البخاري 4-
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 فَمضى الساعةُ متَى فَقَاَل َأعراِبي جاءه الْقَوم يحدثُ مجِلٍس  ِفيr النَِّبي بينَما«: tهريرةُ  قَاَل َأبو
 حتَّى يسمع، لَم بْل ،عضهمب وقَاَل ،قَاَل ما فَكَِره قَاَل، ما سِمع ،الْقَوِم بعض فَقَاَل ، يحدثrُ اللَِّه رسوُل

 من باب:  وقد ترجم اإلمام البخاري للحديث بقوله.»الساعِة عِن الساِئُل َأين :قَاَل ،حِديثَه قَضى ِإذَا
   )1(.الساِئَل َأجاب ثُم الْحِديثَ فََأتَم حِديِثِه ِفي مشْتَِغٌل وهو ِعلْماً سِئَل

    : التلقي طرق تنوع ، ثالثاً

طرق ( :بذه العملية سمي المحدثون هوي،  ومادة متلقاةإلقاء وتلق،  ثالثة عناصر أساسيةية التربوية علىلمتقوم الع
فتلوين ، ية التعليميةلمالعوال تخفى فائدة تنويع طرق االتصال بين طرفي ، طرق التعلم والتعليم أي ،)التحمل واألداء

إضافة إلى أن فاعلية الطرق تختلف ،  الحيوية وتعيد النشاط وتحفز الملكات وتنبه الحواستجدد، التفاعلطريقة 
    .فاألجدى لغيره أن يعرض بطريقة أخرى، أجدى أن يعرض بطريقةفما كان ، ختالف المادة العلميةبا

تلك الطرق وأولى ،  طرقةثمانيفي   حصروها حيث؛علماء الحديث،  طرق التلقيل الكالم فيفصإن أول من 
  بلغلمنوهي اإلذن ، ثم اإلجازة، أو ما يعرف بالعرض، القراءة عليه: تليها، )المعلم(السماع من الشيخ : وأعالها

لسماع أكثر طرق تلقي في حين كان او...  بالتعلم بمفردهمرحلة يستطيع معها التلقي دون تلقين مباشر من معلم
ل الستدالاقال اإلمام البخاري في  .مشروعية الطرق األخرى على األحاديث دلت، rالصحابة عن رسول اهللا 

: r ِفي الِْقراءِة علَى الْعاِلِم ِبحِديِث ِضماِم بِن ثَعلَبةَ قَاَل ِللنَِّبي )2(واحتَج بعضهم:  على الشيخللقراءة
 قَومه ِبذَِلك  َأخْبر ِضمامr علَى النَِّبي ِذِه ِقراءةٌفَهَأاللَّه َأمرك َأن تُصلِّي الصلَواِت قَاَل نَعم قَاَل 

وهاز3(.فََأج(  

                                                
 اَألمـر  وسد ِإذَا :ِإضاعتُها ؟ قَالَ   كَيفَ قَاَل ،ةَالساع فَانْتَِظِر اَألمانَةُ ضيعِت فَِإذَا :قَاَل ،اللَِّه رسوَل يا َأنَا ها قَاَل«:  وتتمة الحديث  1-
  . )1/33()59(. البخاري. »الساعةَ فَانْتَِظِر َأهِلِه غَيِر ِإلَى

 تَـضمنَه  فَِلمـا  الْعاِلم َأما تَعلِّم،والْم الْعاِلم َأدب علَى التَّنِْبيه محصله. )مشْتَِغل وهو ِعلْما سِئَل من باب: (قَوله، قال الحافظ ابن حجر    
ك ِمنر تَرجاِئل، زْل السب هباِض َأدرِبالِْإع نْهلًا عتَّى َأوفَى حتَوا ِاسم ِفيِه، كَان ثُم عجابه ِإلَى روفَقَ جِبِه؛ فَر ِلَأنَّه اب ِمنرالَْأع  ـمهو 

 يسَأل لَا َأن الساِئل َأدب ِمن تَضمنَه فَِلما الْمتَعلِّم وَأما الْجواب، ولَا متَعينًا السَؤال يكُن لَم ولَو الساِئل سَؤال جواب يةالِْعنَا وِفي. جفَاة
  .)1/142(، فتح الباري .مقَدم الَْأول حقّ ِلَأن ِبغَيِرِه مشْتَِغل وهو الْعاِلم

 بحديث أو غيره، ألن من حق القوم الـذين بـدأ بحـديثهم أال              أن من أدب المتعلم أال يسأل العالم ما دام مشتغالً         : فيه: قال المهلب 
 ،صـفرة  أبي ابن القاسم أبو التميمي، األسدي أسيد بن أحمد ابن هو، المهلبو .)1/137 (.شرح ابن بطال   .يقطعه عنهم حتى يتمه   

، أعـالم النـبالء    سـير  .)545ص( ،المـذهب   الـديباج  .)هـ435ت(. البخاري على صحيح  شرح: له. محدث  فقيه .األندلسي
)17/579.(  

  .هو الحميدي شيخ اإلمام البخاري2- 
    .علَى الْمحدِث الِْقراءةُ والْعرض ﴾وقُْل رب ِزدِني ِعلْما﴿: باب ما جاء ِفي الِْعلِْم وقَوِلِه تَعالَى، كتاب العلم، البخاري 3-



 ار                          نصار أسعد نص2010-الثاني العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 
 

437 

 ِفي الْمنَاولَِة -ميدي وهو الح- واحتَج بعض َأهِل الِْحجاِز)1(:لمناولة والمكاتبةلوقال في االستدالل   
 ِديِث النَِّبيِبحr؛ِريِلَأِميِر الس ثُ كَتَبيقَاَلاًِة ِكتَاب حكَذَاال« : وكَذَا و كَانلُغَ متَّى تَبح ْأهلَغَ )2(  تَقْرا بفَلَم 

 ِر النَِّبيِبَأم مهرَأخْبلَى النَّاِس وع َأهقَر كَانالْم ذَِلكr«.)3  (  

 وكذا المتعلمون يقرؤون ،فما زال المعلمون يلقون مقوالتهم، وتلك الطرق أساسية ال يمكن االستغناء عنها
م القيام بالتعللمتعلم أنه يمكن لإلى  ) والمناولة والمكاتبةةاإلجاز(: وتشير الطرق األخرى، على معلميهم

وهو ما ، كما يدل عليه أحد قيود تعريف الحديث، بنفسهمتابعة تلقيه حال بلوغه مرتبة تؤهله الذاتي 
  . المعلمتبعه موافقة من من المتعلم تاجتهاد فالتقرير يسبقه ،  من تقريرrأضيف إلى النبي 

  :األداءصفة ، رابعاً

وقد ، الهدف وتحصل الغايةتحقق ي، جواب حسناًوال،  والتعبير بليغاً،فصيحاًيكون األداء بمقدار ما  
     .جواباًحسنهم وأ،  تعبيراًوأبلغهم، منطقاًً  الناسأفصح rكان رسول اهللا 

  :حيلفصألداء اا  -1
 بإخراجها ،تمكين الحروف: حيفصالمنطق ال: ما يمكن أن يعبر عنهأو ، األداء الفصيح المقصود من 

تتداخل أو الحروف تندمج ال  بحيث  المستحق؛ الزمنئهاإعطاب ،وتحقيق الكلمات ،من مخارجها
  . كلماتال

 الْحجرِة اسمِعي يا ربةَ الْحجرِة كَان َأبو هريرةَ يحدثُ ويقُوُل اسمِعي يا ربةَ: قَاَل عروة بن الزبير
 النَِّبي ا كَانقَالَِتِه آِنفًا ِإنَّممذَا وِإلَى ه عمةَ َألَا تَسورا قَالَتْ ِلعلَاتَهتْ صا قَضلِّي فَلَماِئشَةُ تُصعوr  ُثدحي

اهصلََأح ادالْع هدع ِديثًا لَو4(.ح(  

                                                
أن يكتب الـشيخ لطالـب   : والمكاتبة. مع التصريح باألذن بالرواية أو عدم التصريح، إعطاء الشيخ الطالب بعض مروياته:   المناولة -1

   ).  126ص(، البن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر. حاضر أو غائب كتاباً فيه بعض مروياته
ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلـة فتأتينـا مـن أخبـار               قال ، يومين فافتح الكتاب    إذا سرت  : قال له  ،وفي رواية  2-
  ).1/155( ، فتح الباري.قريش

   .باب ما يذْكَر ِفي الْمنَاولَِة وِكتَاِب َأهِل الِْعلِْم ِبالِْعلِْم ِإلَى الْبلْداِن، كتاب العلم،  البخاري3-
ففيـه   ، وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيهناوله الكتاب فإنه ،الداللة من هذا الحديث ظاهرة   ووجه  : قال الحافظ ابن حجر   

  ).1/155(،  فتح الباري.المناولة ومعنى المكاتبة
  ).5325. (باب التثبت في الحديث، كتاب الزهد والرقائق،  مسلم 4-
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َألَا يعِجبك َأبو فُلَاٍن جاء فَجلَس ِإلَى جاِنِب «: السيدة عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها لعروة بن الزبيرقَالَتْ و
  يسِمعِني ذَِلك وكُنْتُ ُأسبح فَقَام قَبَل َأن َأقِْضي سبحِتي ولَو َأدركْتُهrحجرِتي يحدثُ عن رسوِل اللَِّه 

  )1(.»لَم يكُن يسرد الْحِديثَ كَسرِدكُمr لَرددتُ علَيِه ِإن رسوَل اللَِّه 

 كَالَِم ِفي كَان«: عبِداللَِّه بن قال جاِبر، ؛ ليفهم عنهويفصله يترسل في كالمه rوقد كان رسول اهللا 
كَالَما فَصالً يفْهمه كُلُّ  r كَان كَالَم رسوِل اللَِّه :عاِئشَةُلسيدة  اقَالَتْ و.»تَرِسيٌل َأو تَرِتيٌل r اللَِّه رسوِل

هِمعس ن2(.»م(  

 اللَِّه رسوُل  كَانt: قال َأنَس .لتحفظه الصدور وتعيه العقول؛ تهعادوإالكالم  تكراروقد يتطلب األمر 
  )3(.اًثَالَث َأعادها كَِلمٍةِب تَكَلَّم وِإذَا ثَالَثاً، سلَّم سلَّم ِإذَا

نٍل وعجر مخَد النَِّبي r:َأن  النَِّبي rثَ ِإذَا  كَاندِديثًا حح هاداٍت ثَالَثَ َأعر4(.م(  

الزوِر فَما زاَل  وقَوُل الَأ« : فَقَاَلِليفْهم عنْه اًثال من َأعاد الْحِديثَ ثَ:اً بعنوانباب  وعقد اإلمام البخاري
 قَاَل النَِّبي رمع نقَاَل ابا وهركَريrلَّغْتُ ثَلَاثْل بيتجاوز التكرار الحد ال ينبغي أن وبالمقابل  )5(.»اً ه

 الثَّرثَارون ،قاًالَأخْ مساِوِئكُم اآلِخرِة ِفي ِمنِّي وَأبعدكُم ِإلَي َأبغَضكُم ِإنr: » اهللا رسوُل قَاَل، المطلوب
قُونتَشَد7(.اإلكثار من الكالم وترديده، والثرثرة )6(.»الْم(  

                                                
 .قصدت السيدة عائشة أبا هريرة كما بينته روايـة مـسلم          ، )r) 3303) (3/1307باب صفة النبي    ، كتاب المناقب ،  البخاري 1-

  .)t .)6554()7/167 هريرةَ َأِبى فَضاِئِل ِمن باب، الفضائلكتاب صحيح مسلم 
   .)4/408 ()4841-4840(. الْكَالَِم ِفي الْهدِى باب، األدبكتاب ، سنن أبى داود -2

 )5890( ،ثَالَثًا واِالسِتْئذَاِن التَّسِليِم باب، اِلاسِتْئذَاِن  ِكتَاب ).1/48)(94.(الْحِديثَ ثَلَاثًا ِليفْهم  باب من َأعاد    ، كتاب العلم ، البخاري3- 
)5/2305(.  

باب إعادة المحدث الحديث حـال الروايـة   : وقد ترجم له الخطيب البغدادي، )3168(باب تكرير الحديث ،  أبو داود كتاب العلم 4-
  ). 1/234(، ألخالق الراوي وآداب السامعالجامع ، ليحفظ
  .سورة اوقرأو، إذا اجتمعوا تذاكروا العلم rكان أصحاب رسول اهللا :  نضرةوقال أب
، بيننـا  فنتراجعـه  يقوم ثم،  rاهللا رسول فيحدثنا، إنساناً ستين من نحوا كنا وربما rالنبي عند نكون كنا:  tمالك بن أنس  وقال

، حفظـه  علـى  تعويله ويكون، فيكتبه، وحفظه، الدرس منهم واحد كل أتقن فإذا ،قلوبنا في زرع قد أنماوك، فنقوم، وهذا وهذا هذا
  . )492-1/493()945-944( ، الفقيه والمتفقه.منه فاستثبته كتابه إلى رجع محفوظه من شيء عليه اضطرب فإن

  ).1/47( ، كتاب العلم،  البخاري-5
رواه أحمـد   :  قـال الهيثمـي    .)22/221()588( ،المعجم الكبيـر  . )4/193()17767( ،مسندال ،t  الْخُشَِني  رواه َأبو ثَعلَبةُ   6-

   .)7/329 (،مجمع الزوائد. والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح
   ).1/209( ،النهاية في غريب األثر 7-
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وهو التوسع في الكالم وفتح ، والتفيهق )1(.تكلف السجع والتصنع فيهوهو ، التشدق r  الرسولكرهو
يبات بقصر الخطبة وكان يخطب بكلمات ط r أمرنا رسول اهللا :y مار بن ياسرقال ع )2(.الفم فيه

   )3(.قليالت وقد كره التشدق والتفيهق

إن اهللا عزوجلَّ يبِغض البليغ من « : ق   ال r،أثناء الكالمفي اللسان افتعال حركات ب rالرسول  ذمكما 
  )4(.» تَخَلَُّل الباِقرِة بلسانهاِبِلساِنِه الرجال الذي يتخلَُّل

   :بليغالتعبير ال -2
حيث تضفي على العبارات جماالً ، واستعمال الفنون البالغية، جازة العبارةمن سمات التعبير البليغ و

وبهاء ،وعلى المعنى غنى وثراء .  

   وهي ما عبر )5(،أنه بكلمات قليلة يؤدي معاني كثيرة، rرسول اهللا خطاب  سمةأول ما نجده من إن و

                                                
   .)4/462( ،فيض القدير 1-

  ).2/453( ، النهاية في غريب األثر.ة بهم وعليهِمء بالناس يلْوى ِشدقَيالمستَهِز:  المتَشدق،وقيل
) 2/453( . النهاية في غريـب األثـر      .من غير احتياط واحتراز   وهو التوسع في الكالم     ، وقيل التشدق والتفيهق معناهما واحد     2-
  .)3/482(و

   .)2/364 (،االستذكار 3-
 ففهـق  اإلنـاء فقهـت  أ : يقال،ن الفهق وهو االمتالء واالتساع ممأخوذ أفواههمالذين يتوسعون في الكالم ويفتحون به      : المتفيهقون
  ).3/482(،  النهاية في غريب األثر.يفهق فهقاً

: والبـاقرة  .)4/459()5007( .الْكَـالَمِ  ِفي الْمتَشَدِق ِفي جاء ما باب، كتاب األدب  ،سنن أبى داود  ، rرواه عبداهللا بن مسعود      4-
  .البقر جماعة

 ، النهايـة فـي غريـب األثـر     .لفَّـاً  بلسانها الكأل البقرة تَلُفُّ كما ويلُفُّه لسانه به ويفَخّم الكالم في يتَشَدق الذي هو: قال ابن األثير  
)2/73.(   

 على الغير ووسيلة إلـى االقتـدار علـى تعظـيم     أي المظهر للتفصح تيهاً) ن اهللا تعالى يبغض البليغ من الرجال     إ(: وقال المناوي 
أي الذي يتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة ووجه الشبه إدارة لـسانه  ) الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها(حقير عظيم   صغير أو ت  

  .)1/540 (، التيسير بشرح الجامع الصغير.حول أسنانه حال كالمه كفعل البقرة حال األكل
بـل اجتمـاع العلـوم    ، ماع المعاني الكبار في الكلمات القصار اجتrأقوى اإلبالغ في كالم النبي    :  قال العقاد رحمه اهللا تعالى     5-

  ). 88ص. (rعبقرية محمد . الواقعة في بضع كلمات وقد بسطها الشارحون في مجلدات
 الـصنعة،  عـن  وجـلَّ  معانيه، عدد وكثر حروفه عدد قّل الذي الكالم  وهو r كالمه من آخر فَنّاً هذا بعد ذاكر وأنا: قال الجاحظ 

أنا وما(: محمد يا قل: وتعالى تبارك اللّه قال كما وكان التكلف، عن هونُز وقد  فكيف )المتَكلِّفين ِمن  وجانـب  التـشديق،  عـاب 
 عـن  ورِغـب  الوحـشي،  الغريب وهجر القصر، موضع في والمقصور البسط، موضع في المبسوطَ واستعمل التعقيب، أصحاب
 الكـالم  وهو بالتوفيق، ويسر بالتأييد، وشُيد بالعصمة، خُفَّ قد بكالٍم إال يتكلَّم ولم حكمٍة، ِميراِث عن إال ينِطقْ فلم السوقي، الهجين
 اسـتغنائه  مـع  الكـالم،  عدد وقلّة اإلفهام، حسِن وبين والحالوة، المهابة بين له وجمع بالقَبول، وغشَّاه المحبةَ، عليه اللّه ألقَى الذي
 أفحمـه  وال خَصم، له يقُم ولم حجة، له بارتْ وال قَدم، به زلّت وال كلمة، له تسقط لم معاودته، إلى السامع حاجة لِّةوِق إعادته، عن

 يطلـب  وال بالـصدق  إال يحتج وال الخصم، يعرفه بما إال الخصم إسكاتَ يلتِمس وال الِقصار بالكِلم الطِّوال الخُطَب يبذُّ بل خطيب،
 يحـصر،  وال يـسِهب  وال يعجل، وال يبِطيء وال يلِْمز، وال يهِمز وال المواربة، يستعمل وال بالِخالبة، يستعين وال بالحق، إال الفَلْج

 وال قعـاً، مو أحـسن  وال مطلباً، أكرم وال مذهباً، أجمَل وال وزناً، أعدَل وال لفظاً، أقصد وال نفعاً، أعم قَطّ بكالٍم الناس يسمع لم ثم
   .)121ص (،والتبيين البيان.  كثيراrً كالمه من فحوى، في أبين وال معنًى، أفصح وال مخرجاً، أسهل
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   )1(.»ُأوِتيتُ جواِمع الْكَِلِم«: بقوله، rعنه 

 قَالُوا ِبَأكْبِر الْكَباِئِر ثَلَاثًا َألَا ُأنَبُئكُمr :»قوله من ذلك ،  البالغيةنن في استخدام الصور تفrكما أنه 
 كَانو لَسجِن وياِلدقُوقُ الْوعِباللَِّه و اكوَل اللَِّه قَاَل الِْإشْرسا رلَى يتَِّكًئابموِر قَاَل فَمُل الزقَوا  فَقَاَل َألَا و

   )2(.» حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَيكَررهازاَل 

، لملكاتالحواس وإيقاظ الما يحدثه من تنبيه ، )ُأنَبُئكُمال َأ: (باالستفهام حديثه rبدأ رسول اهللا حيث 
: لالتفصيثم ، لما يمنحه من مهلة يحصل خاللها التهيؤ» ِبَأكْبِر الْكَباِئِر«: بتحذير مجملثم اتبعه 

فَما زاَل  -ثَلَاثًا«: التكرارمع استعمال أسلوب ، وذلك بعد أن تم االستعداد، »...الِْإشْراك ِباللَِّه«
  )3(. لما له من أثر في التأكيد والتنفير؛»يكَررها

3-  سن اإلجابةح: 

أكثر من   اإلجابةأن تكون ألمر فقد يقتضي ا،حالللتبعاً ، اإلجابةاألسلوب األمثل في نباهة تخير من ال
تحقيقاً لفائدة  ...ا سأل عنهمالسائل إلى أعم أو بتوجيه ، عنهالمسؤول عكس تكون أو ، قدر السؤال

   . مهأعظم أو معنى أ

 ،هو الطَّهور ماُؤه« :بقوله، r أجابه ،»؟َأفَنَتَوضُأ ِمن ماِء الْبحِر« :rاهللا رسول عندما سأل رجل ف
  . للحاجة إليها ُأوتي بها  زيادة عن قدر السؤال،»الِْحلُّ ميتَتُه« :قولهف )4(.»هالِْحلُّ ميتَتُ

                                                
 )1199( .بـاب منـه  ، واللفظ له كتاب المـساجد   ، مسلم. )6/2573 ()6611( .اليد في المفاتيح باب ،التعبير  كتاب ،البخاري 1-
)2/64(.   

بـاب الكبـائر    ، كتاب اإليمان ، ومسلم). 2460(، باب ما قيل في شهادة الزور     ،  كتاب الشهادات  ،البخاري، tبكْرةَ  و  َأب رواه   2-
   ).136(، وأكبرها

  ).5/262( ،فتح الباري.  لينتبه السامع على إحضار فهمهوكرره تأكيداً:  قال الحافظ ابن حجر3-
باب ما جـاء    ، أبواب الطهارة ، سنن الترمذي ، يثٌ حسن صِحيح  هذَا حدِ : وقَاَل َأبو ِعيسى  ، أخرجه األربعة ، t رواه أبو هريرة     4-

  ).380 (،سنن ابن ماجه، )76(سنن أبي داود ، )59(سنن النسائي ، )64(، في ماء البحر
 الْبحـرِ  راِكب ِبها يبتَلَى وقَد ،ميتَِتِه حكْم علَيِه هيشْتَِب َأن َأشْفَقَ الْبحِر ماِء ِفي الساِئِل علَى الَْأمِر ِاشِْتباهr  عرفَ لَما :الراِفِعي قَاَل 

قَّبفَع ابوالْج نَؤاِلِه عاِن سيكِْم ِببتَِة حيقَاَل. الْمو هرغَي: َألَهس ناِئِه عم هابفََأج ناِئِه عاِمِه مطَعِلِعلِْمِه ؛و ِبَأنَّه قَد مهِوزعا ي ادِفيـهِ  لـز 
 الْجـوابِ  ِفـي  يجـاء  َأن الْفَتْوى محاِسِن ِمن وذَِلك :الْعرِبي ِابن وقَاَل .ِبِهما الْجواب ِانْتَظَم الْحاجةُ جمعتْهم فَلَما الْماء يعِوزهم كَما

ا ِبَأكْثَرَأُل ِممسي نْها عِة تَتِْميمةً ِللْفَاِئدِإفَادِلِعلٍْم و ِر آخَرغَي سوٍلُؤم نْه1/188(، األحوذي  تحفة.ع.(   
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 ما rَأن رجلًا سَأَل النبي : yعن ابِن عمر ، ما ال يجوز لبسهبين ، ا بلبس المحرم عمrوعندما سئل 
الِْعمامةَ ولَا السراِويَل ولَا الْبرنُس ولَا ثَوبا مسه الْورس َأو لَا يلْبس الْقَِميص ولَا «: يلْبس الْمحِرم فَقَاَل

  )1(.»الزعفَران فَِإن لَم يِجد النَّعلَيِن فَلْيلْبس الْخُفَّيِن ولْيقْطَعهما حتَّى يكُونَا تَحتَ الْكَعبيِن

 rرسول اهللا  رجل فحينما سأل، وصرف االهتمام إليه، فيههد ما ينبغي بذل الجالتوجيه إلى ومثله 
 رجالً َأنt » َأنٍَس عن، وهو اإلعداد لها، أولىأجدى وهو ما  إلى rوجهه  ،عن وقت قيام الساعة

 اللَّه ُأِحب َأنِّى ِإالَّ شَيء الَ لَها ؟ قَاَل َأعددتَ وماذَا :؟ قَاَل الساعةُ متَى فَقَاَل الساعِة،  عِنr النَِّبي سَأَل
ولَهسرَأنْتَ :فَقَاَل ،و عم نتَ مبب2(.»َأح(   

  البصريالتصال ا :المبحث الثاني
فإذا كانت األذن ،  يقل عنه فاعليةإال أنه ال، يأتي االتصال البصري بعد االتصال السمعي في المرتبة

.  األثر أقوىكانوإذا اتحدت الصورة مع الصوت ، صورةفالعين أداة تلقي ال، أداة تلقي الصوت
المنهج النبوي في االتصال  تجلية ويمكن، وبمقدار تفعيل جوانب االتصال البصري تكون الفائدة أكبر

  :البصري في النقاط اآلتية
 :واإلقبال التقابل  -1

مما ، ه وتلتقي العيونبحيث تتقابل الوجو، بعضاًمواجهة المعلم والمتعلم بعضهم  :التقابلالمراد من 
   .عل جميع الملكات وانفعالهااتفما ينتج عنه من  ل؛بلغيجعل األثر أ

 ابن قال )3(.]17النجم[ )طَغَى وما الْبصر زاغَ ما(: بقوله، r حسن إقبال الرسول Uوقد وصف اهللا 
 بصره هناك  تواطأ،البشر بأكمل الالئقة األدب غوامض من وهي عجيبة، أسرار اآلية هذه وفي: القيم

                                                
  ).2012(، باب ما يلبس المحرم، كتاب الحج، مسلم، )131(باب من َأجاب الساِئَل ِبَأكْثَر ِمما سَألَه ، كتاب العلم،  البخاري1-
 فحـصل فـي   ،ئل عما يلبسه المحرم فقال ال يلبس كذا وكذاسr نه إ فكالم وجزلهبديع الهذا من  : قال العلماء ، قال اإلمام النووي   

 الملبـوس الجـائز   وأمـا  ،ألنه منحصر ؛التصريح بما ال يلبس أولى     وكان   ،الجواب أنه ال يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك        
،  شرح النـووي علـى صـحيح مـسلم    .هويلبس ما سوا يعنى ، ال يلبس كذا وكذا r: فضبط الجميع بقوله     ،فغير منحصر للمحرم  

)8/73.(   
 والـصلة  البر كتاب ، مسلم .)t) .3485() 3/1349 الْخَطَّاِب بِن عمر منَاِقب باب، rالنَِّبي   َأصحاِب كتاب فَضاِئلِ ، البخاري 2-

  .)8/42 ()6878 (.َأحب من مع الْمرء باب، واألدب
 بـه  واإلخـاللُ .األدب كماِل من وهذا رآه، ما تجاوز وال جانباً، يلتفت لم إذ المقام؛ ذلك في" ألدبه وصفٌ هذا إن: القيم ابن  قال 3-
 ومجـاوزة؛  طغيـان  المنظور أمام ما إلى والتطلع زيغ، فااللتفات المنظور؛ أمام يتطلع أو شماله، وعن يمينه عن الناظر يلتفت أن

   .)2/261( ،القيم البن السالكين  مدارج.يتجاوزه وال يسرة، وال يمنة نهع بصره يصرف أال المنظور على الناظر إقبال فكمال
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 فهو حق بصيرتُه شاهدتْه وما له، مواطئة فالبصيرة بصره؛ شاهده فيما وتصادقا وتوافقا، وبصيرته،
قال ولهذا .والبصيرة البصر مشهد حقه في فتواطأ بالبصر؛ مشهودI : )ام كَذَب ا الْفَُؤادَأى مر 

ونَهارلَى َأفَتُما عى مر1(.هببصر رآه ما الفؤاد كذب ما أي ،]12-11النجم[ )ي(  

 إذا المجلس في له أوسع وأن أقبل، إذا بطرفي أرميه أن: ثالث علي لجليسي: y عباس ابن قال
  )2(.تحدث إذا إليه أصغي وأن جلس،

وترجم البخاري . »حولَه وجلَسنَا الِْمنْبِر علَى يوٍم ذَاتَ  جلَسr النَِّبي ِإنt :» الْخُدِري سِعيٍد قَاَل َأبوو
 ووجه داللة الحديث على )3(.خَطَب اِإلمام ِإذَا النَّاِس واسِتقْباِل الْقَوم اِإلمام يستَقِْبُل باب: بقوله، للحديث

: وفائدته )5(،وهو عين االستقبال )4(، نظرهم إليهيجلوسهم حوله لسماع كالمه يقتضأن : لترجمةا
   )6(.شروع بالكالمقبل الالتهيؤ حصول 

 وترجم اإلمام البخاري )7(.»ِعِزين َأراكُم ِلي ما «: على أصحابه جلوسهم متفرقينrالرسول أنكر و
  )8(.الْمسِجِد ِفي والْجلُوِس الِْحلَِق باب: للحديث بقوله

                                                
 أن رفيـع  عـالٍ  مقـام  في أقيمت إذا النفوس عادة فإن سواه، فيه يلحقه ال الذي اهللا مع واألدب الكمال غاية وهذا: كما أضاف  1-

 فـي  أقـيم  لما الرؤية ؟ ونبينا   نفسه طلبت والمناجاة ليمالتك مقام في أقيم موسى لما  أن ترى أال وفَوقَه؛ منه أعلى هو ما إلى تتطلع
   .)2/362( ،السالكين رجامد .البتة فيه مايقيم غير إلى قلبه وال بصره يلتفت لم حقه؛ وفّاه المقام ذلك
   .)1/306(، األخبار عيون 2-
   ).2470()3/101 (.الدنْيا زهرِة ِمن رجيخْ ما تَخَوِف باب، كتاب الزكاة ، مسلم).879()1/312( ،الجمعة كتاب ،البخاري 3-
    ).2/402(، فتح الباري 4-
   ).6/220( ،عمدة القاري 5-
 اسـتقبله  فـإذا  كالمـه،  استماع في معه األدب وسلوك كالمه لسماع التهيؤ ،لإلمام استقبالهم حكمة ومن: حجر ابن الحافظ قال 6-

، فـتح البـاري    .ألجلـه  القيـام  له شرع فيما وموافقته موعظته لتفهم أدعى كان ،ذهنه وحضور وبقلبه بجسده عليه وأقبل بوجهه
)2/402.(   

-7  اِبرقَاَل ج نةَ برمس t: خََلوُل دساللَِّه   رr ِجدسالْم مها «:فَقَاَل ِحلَقٌ وِلي م اكُمَأر قاَل .»ِعِزين ِريد: الْخَطَّاِبيقًا يِفر  خْتَِلِفـينم 
أخرجه مسلم بمعناه وأتم    : قال المنذري ). 4823()2/673( ،التَّحلُِّق ِفي باب، األدب كتاب ، سنن أبي داود   .واِحد مجِلس يجمعكُم لَا

 الْيـدِ ِب اِإلشَـارةِ  عـنِ  والنَّهِى الصالَِة ِفي بالسكُوِن اَألمِر باب، كتاب الصالة  ،صحيح مسلم انظر  . )13/119 (،عون المعبود . منه
   .)2/29 ()996( ،ِباِالجِتماِع واَألمِر ِفيها والتَّراص اُألوِل الصفُوِف وِإتْماِم السالَِم ِعنْد ورفِْعها

 فََأقْبـلَ  نَفَـٍر،  ثَالَثَـةُ  فََأقْبَل الْمسِجِد  ِفي r اللَِّه رسوُل بينَما«:  قَالَ t اللَّيِثي واِقٍد َأِبى عن،  أخرج في الباب حديث النفر الثالثة      8-
 َأالَ : قَـالَ  r اللَِّه رسوُل فَرغَ فَلَما خَلْفَهم، فَجلَس اآلخَر وَأما فَجلَس، فُرجةً فَرَأى َأحدهما فََأما واِحد،  وذَهبr  اللَِّه رسوِل ِإلَى اثْنَاِن

كُمِن ُأخِْبرا الثَّالَثَِة عَأم مهدى َأحاللَِّه، ِإلَى فََأو اهفَآو ،ا اللَّهَأمو ا، اآلخَريتَحا فَاسيتَحفَاس اللَّه ،ا ِمنْهَأمو اآلخَر ،ضرفََأع ضرفََأع  اللَّـه 
نْه1/180 ()462(، كتاب العلم، البخاري. »ع(.   

. الْمـستَِحي  علَى الثَّنَاء وِفيِه الْمسِجد، ِفي والْمذَكِّر الْعاِلم وجلُوس والذِّكْر الِْعلْم حلَق ازمةملَ فَضل الْحِديث ِفي: قال الحافظ ابن حجر   
  ).1/157(،  فتح الباري.الْمجِلس ِبِه ينْتَِهي حيثُ والْجلُوس
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، لتلقيأفيد لوللقبول وهذا أدعى ، النتباه اشديعمل على شعوراً من المهابة ووجد إلى المعلم يتوجه وال
   )1(.الطَّير وِسِهمرُؤ علَى كََأنَّما وَأصحابهr،  اللَِّه رسوَل َأتَيتُ :t شَِريٍك بن ُأسامةُ قَاَل

 :y عبِداللَِّه بِن قَاَل جاِبر. وجه من أخطأنبه من قصر ويفي، متابعة أحوال المتلقينفي كما أنه يعين 
»اءٌل ججالنَّ روِبي rخْطُبي  النَّاس موِة يعمتَ :فَقَاَل الْجلَّيا َأص؟ ي قَاَل ،الَ قَاَل فُالَن قُم كَع2(.»فَار(   

فإذا حضر خلوا أنفسهم من جميع األعمال ، المعلممما ينبغي مراعاته حضور المتلقين قبل وصول و
 فَِإذَا الِْإمام، خُروج قَبل الْجمعة يوم )3(سبحته ِمن يفْرغ نكَا عمر ِابن َأن ،نَاِفع عن ،وانصرفوا إليه

جخَر د لَمقْعام يتَّى الِْإمح تَقِْبلهسي.   

وكَان أنسام َأخَذَ  مالك ِإذَا بنة ِفي الِْإمم الْخُطْبوة يعمالْج تَقِْبلهسِهِه يجتَّى ِبوغ حفْرام يالِْإم ِمن 
   )4(.الْخُطْبة

  :وقوف المعلم في مكان مرتفع
 :y عمِرو اللَِّه بنقَاَل عبد .مرتفعينبغي وقوف المعلم في مكان ، وتحصل المشاهدةكي يتحقق التقابل 

   )5(.» ِفي حجِة الْوداِع ِبِمنًى ِللنَّاِس يسَألُونَهعلَى نَاقَِتِه r رسوُل اللَِّه وقَفَ«

 )6(.»كما يعلم المكتب الغلمان، على المنبريعلم الناس التشهد  rكان رسول اهللا «: y ل ابن عمرقاو
 r اللَِّه رسوُل َأرسَل :الساِعِدى سعٍد بن قال سهُل ،طب عليهيخ منبراً rاتخذ رسول اهللا غاية  اللهذهو

                                                
   .)3/443) (5875 (.السنن الكبرى للنسائي 1-
، مسلم، )888()1/315 (.ركْعتَيِن يصلِّى َأن َأمره يخْطُب وهو جاء رجالً اِإلمام رَأى ِإذَا باب، عةكتاب الجم  ،صحيح البخاري  2-

   .)3/14 ()2055(،يخْطُب واِإلمام التَِّحيِة باب
 التَّـسبيح؛  معنى في الفريضةُ شاركَتْها وإن بالسبحة النافلةُ خُصت وإنما :قال ابن األثير  . أي من صالة النافلة   : سبحته ِمن  يفْرغ 3-
النهايـة فـي      .واجبـةٍ  غير أنها في واألذْكار كالتَّسبيحات نَاِفلَة ألنها سبحة النَّافلة ِلصالة فقيل نوافُل الفرائض في التَّسبيحات ألن

  .)2/313 (،غريب األثر
   ).6/219( ،عمدة القاري). 2/402(،بن حجرفتح الباري ال ،)5/476 (، البن رجب،فتح الباري 4-
، باب الفُتيا على الدابـة عنـد الجمـرة   ، وكتاب الحج، )81. (باب الْفُتْيا وهو واِقفٌ علَى الدابِة وغَيِرها    ، كتاب العلم ،  البخاري 5-
   ).2302(، باب من حلق قبل النحر، كتاب الحج، ) راِحلَِتِهىعلَ( :بلفظ، مسلم ).1622(

. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضـعيف            : قال الهيثمي . )1/488()931( ،الفقيه والمتفقه  6-
 الخيـرة المهـرة     إتحاف.  هذا حديث رجاله ثقات    :قال البوصيري ، الطيالسي داود  ورواه أبو  .)2/167 ()2845(، مجمع الزوائد 

   .)2/64 ()1363/2( ،بزوائد المسانيد العشرة
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 فََأمرتْه. »النَّاس كَلَّمتُ ِإذَا علَيِهن َأجِلس َأعوادا ِلي يعمَل َأن ارالنَّج غُالَمِك مِرى َأن« امرَأٍة فُالَنَةَ ِإلَى
   )1(...الْغَابِة طَرفَاِء ِمن فَعِملَها

وهذا . وحيداًلى الفرد إن كان إو، اعة إن كانوا جم جميعاًالمخاطبينفهو توجه المعلم إلى ، اإلقبالأما 
وذلك باإلقبال عليهم جميعاً والتسوية بينهم في النظر ، ور النفسي للمتلقينيستدعي مراعاة الشع

ما م، إلقبال إليهم وتجاهل اآلخرين بافرداً أو مجموعةالمعلم  أن يخص فادحومن الخطأ ال، إليهم
  . األهميةوعدم بالنقص الشعور وينمي ، البغضاءيثير و، صدوراليوغر 

ال:  بِن أبي ثابٍتقاَل حبيب قِْبَل عليهم جميعاًِمني أن ثَ القومدنَِّة إذا حثَ : قاَلو. سدإذا ح ونِحبكانوا ي
مهليعم قِْبَل على الرجِل الواحِد، ولِكن2(.الرجُل ال ي(   

إحساساً بأن له منزلة عند من يمنح المخَاطَب فاإلقبال ، أو التجاهلوال يخفى األثر النفسي لإلقبال 
بالمقابل ينتج عن التجاهل شعور بالوحشة ، وهذا يعطي مزيداً من الثقة وشعوراً بالراحة، يخاطبه

عليه عند وإقباله  rالرسول صدر  دفعته رحابة t عمرو بن العاصفهذا . اإلحساس بالدونيةو
 r كان رسول اهللا :t عمرو بن العاص قال،  له إلى أن يظن نفسه أنه أفضل الصحابة إطالقاًهمالقات

 حتى ظننت أني خير ليل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك وكان يقبل بوجهه وحديثه عيقب
  )3(.القوم

 : تعابير الوجه -2

ترك أثراً في نفوس ت... والقبول أو الرفض،  لها دالالت معبرة من الرضا أو الغضبللوجه تعابير
 اإلحجامأما التجهم والغضب فيدفعان إلى ، دامواإلقدفعان إلى اإلقبال ت اشة فاالبتسامة والبش،الناظرين

    ...واإلعراض

  :طالقة الوجهو التبسم  - أ
أوقع في ، خالطه ابتسامةفالحديث الذي ت. توجيهالفي مهم ودور ، في النفسكبير   أثرلالبتسامة

  .عبوسداخله النفس وأدعى للقبول منه إذا رافقه تجهم و
                                                

   .)2/74()1244(، كتاب الصالة، مسلم). 1/122(، باب الْخُطْبِة على الِْمنْبِر، المساجدكتاب  ،البخاري -1
   .)179ص (،شرح التبصرة والتذكرة 2-
:  قلـت ،وعمر: قال  ؟ أنا خير أم عمر: قلت يا رسول اهللا، أنا خير أم أبو بكر؟ قال أبو بكر:فقلت يا رسول اهللا   :  وتتمة الحديث  3-

 الـشمائل المحمديـة   . فـوددت أنـي لـم أكـن سـألته     r فلما سألت رسـول اهللا   ،عثمان: يا رسول اهللا أنا خير أم عثمان؟ قال       
  .)8/300 (،مجمع الزوائد. حسن وإسناده الطبراني رواه، في الصحيح بعضه بغير سياقه: قال الهيثمي) 1/386 ()339(،للترمذي
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   )1(.اإلنسان ينتفع بذلك كما ينتفع بسائر المعروف ألن ؛من المعروفالتبسم و: قال ابن الجوزي

كان أبو الدرداِء الَ يحدث ِبحِديٍث ِإالَّ تَبسم فيه فقلت له إني َأخْشَى َأن يحمقَك « : الدرداِءقالت ُأمو
  )2(.»تَبسمالَ يحدث ِبحِديٍث ِإالَّ  rالناس فقال كان رسول اللَِّه 

 )3(.للمودة اًسببيكون و كبرلينافي ا وهو ،الءالنب أخالقشيم الفضالء و من الوجه طالقةب الناس ولقاء
   )4(.»وجِهي ِفي تَبسم ِإالَّ رآِني والَ ،َأسلَمتُ منْذُ r النَّبي حجبِني ما«: جِرير بن عبداهللا قَاَل

 ينْظُر الْحجرِة ِستْرr   النَِّبي كَشَفَ«: t سقال َأنَ،  عن الرضا والقبولاًريعبكون االبتسامة تتقد و
  )5(.»يضحك تَبسم ثُم مصحٍف، ورقَةُ وجهه كََأن قَاِئم وهو ِإلَينَا،

في  t ماِلٍك بن كَعبقال ، أبلغ من صريح القول افيكون أثره، عتاباًطياتها في البسمة قد تحمل و
 حتَّى َأمِشى فَِجْئتُ ،تَعاَل قَاَل ثُم ،الْمغْضِب تَبسم تَبسم علَيِه سلَّمتُ فَلَما فَِجْئتُه« :بوكقصة تخلفه عن ت

  )6(.» ؟ظَهرك ابتَعتَ قَِد تَكُن َألَم؟  خَلَّفَك ما ِلي فَقَاَل يديِه، بين جلَستُ

 r اللَِّه رسوَل َأتَيتُ: t عساٍل بن قَاَل صفْوان، ترحيبال بعلماً من يأتيه متتلقى يrوكان رسول اهللا 
وهتَِّكٌئ وِجِد ِفي مسلَى الْمٍد عرب ،فَقُلْتُ لَه ا ،لَهوَل يسِجْئتُ ِإنِّي :اللَِّه ر َأطْلُب ،ا «:فَقَاَل الِْعلْمبحرم 

 السماء يبلُغُوا حتَّى بعضا بعضه يركَب ثُم ِبَأجِنحِتها، وتُِظلُّه الْمالِئكَةُ حفُّهلَتَ الِْعلِْم طَاِلب الِْعلِْم، بطالِب
  )7(.» ؟تَطْلُب ِجْئتَ فَما يطْلُب، ِلما حبِهم ِمن الدنْيا

                                                
   .)1/245 (.البن الجوزي ،الصحيحينكشف المشكل من حديث  1-
.  مجهـول  : قال الـدارقطني   ،رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه حبيب بن عمر        : قال الهيثمي ). 5/199)(21783(، مسند ال 2-

  ، )549()1/157( . باب في طالب العلم وإظهار البشر له.مجمع الزوائد
   ).5/193. (شرح ابن بطال -3

  .)5/2260()5739 (.والضِحِك التَّبسِم باب، كتاب األدب، البخاري 4-
 وهـم  اِالثْنَـينِ  يـوم  كَـان  ِإذَا حتَّى ِفيِه تُوفِّي  الَِّذيr اللَِّه رسوِل وجِع  يصلي إماماً بالمسلمين ِفيtوذلك حينما كان أبو بكر   5-

، مـسلم . )1/240()648( .باإلمامة أحق والفضل العلم أهل باب، ةكتاب الجماعة واإلمام   ، البخاري ...الصالَِة كشف  ِفي صفُوفٌ
  .)2/24 ()971( .ِبالنَّاِس يصلِّى من وغَيِرِهما وسفٍَر مرٍض ِمن عذْر لَه عرض ِإذَا اِإلماِم اسِتخْالَِف باب، كتاب الصالة

 كَِلمتهم واتِّفَاق شَِريعتهم، وِإقَامتهم ِلِإماِمِهم، واتِّباعهم الصلَاة، علَى ِاجِتماعهم نِم رَأى ِبما  فَرحه r تَبسمه سبب: قال اإلمام النووي  
  .)4/142 (.مسلم على النووي شرح. وجهه يستَِنير يسره ما سِمع َأو رَأى ِإذَا عادته  علَىr وجهه ِاستَنَار وِلهذَا قُلُوبهم، واجِتماع

 ،مـسلم  .)4/1603()4156( )خُلِّفُوا الَِّذين الثَّالَثَِة وعلَى(: U اللَِّه  وقَولُ .ماِلٍك بِن كَعِب حِديثُ باب، كتاب المغازي ، البخاري 6-
  .)4/2120) (2769(،وصاحبيه مالك بن كعب توبة حديث باب ،التوبة كتاب

. باب في طالب العلم وإظهار البشر لـه       . مجمع الزوائد  .رجاله رجال الصحيح  : هيثميقال ال . )8/54)(7347( ،المعجم الكبير  7-
)450() 1/157(.   
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 :ظهور مالمح الغضب على الوجه -  ب

 و، عملالقيام بباألول يكون ، سلبياليجابي أو ض اإلباالعتراقد يتم التعبير عن الغضب أو عدم الرضا 
السلبي أبلغ في التعبير من وربما كان االعتراض .  الوجهفي باإلعراض أو ظهور األثر الثانييكون 

  .اإليجابياالعتراض 

صور فَتَلَون ام ِفيِه وِفي الْبيِت ِقرr دخََل علَي النَِّبي «:  رِضي اللَّه عنْهاعاِئشَةُالسيدة قَالَتْ 
ههج1(.…»و(   

عرفْها سنَةً فَِإن جاء َأحد يخِْبرك « :عن اللُّقَطَِة قَاَل rَأن َأعراِبيا سَأَل النَِّبيt  عن زيِد بِن خَاِلٍد و
نع َألَهسا وتَنِْفقْ ِبهِإلَّا فَاسا وِوكَاِئها والَِّة الِْإِبِل ِبِعفَاِصهض ههجو رعقَاَل فَتَما ولَهو ا لَك2(.»م(   

عِرفَ ِفي كَان النَِّبي َأشَد حياء ِمن الْعذْراِء ِفي ِخدِرها وِإذَا كَِره شَيًئا «: tسِعيٍد الْخُدِري و قَاَل َأبو
   )3(.»وجِهِه

 :  الجسدإيحاءات -3

 ،هاإيحاءاتة حركللف، وينفعل به فيه ما يحيطيتفاعل مع  ،مشاعر وأحاسيس اإلنسان  جسديحمل
 تعبيراً عن أو، أو تكون جواباً عن سؤال، اً أو نهياًأمرتعني فقد  .يهمعان يماءولإل، هاة دالالتشارلإلو

  ...حجم أو كمية أو مدةمقدار من أو لبيان ، إلثارة االنتباهأو ، معنىلداللة على لأو ، فكرة

  : اإلشارة باليد-أ
  هذه rواستخدم الرسول ، إن المعنى المؤدى باإلشارة باليد أسرع وصوالً من المعنى المؤدى بغيره

، وترجم اإلمام البخاري ألحاديث علقها، األسلوب في التعبير في مواقف مختلفة ومواضع متعددة
  .  الطَّالَِق واُألموِريباب اِإلشَارِة ِف: بقوله

                                                
 بـاب بـاب  ، والزينَـةِ  اللِّباِس ِكتَاب، مسلم، )5644(، اللَِّه ِلَأمِر والشِّدِة الْغَضِب ِمن يجوز ما بابباب  ، الَْأدِب ِكتَاب،  البخاري 1-

   ).3936(، الْحيواِن صورِة ِويِرتَص تَحِريِم
معها ِسقَاُؤها وِحذَاُؤها تَِرد الْماء وتَْأكُُل الشَّجر دعها حتَّى يِجدها ربها وسَألَه عن ضالَِّة الْغَنَِم فَقَاَل ِهي لَـك َأو               «:  وتتمة الحديث  2-

   ).2258(، باب من عرف اللقطة ولم يدفعها للسلطان، اب اللقطةكت، البخاري. »ِلَأِخيك َأو ِللذِّْئِب
   ).4284(، كتاب الفضائل، مسلم) r ،)3298باب صفة النبي ، كتاب المناقب،  البخاري3-
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 ِإنr »:دون أن يذكره؛ حيث قالإليه  r أشار النبي ،أو عظيم ثوابه رم اللسانم جظَان ِعمن أجل بيف 
الَ اللَّه ذِّبعِع يمِن، ِبديالَ الْعِن وزالْقَلِْب، ِبح لَِكنو ذِّبعذَا يِبه ،َأشَاراِنِه ِإلَى وِلس، َأو محر1(.»ي(   

  يَأشَار النَِّب«قَاَل كَعب بن ماِلٍك ،  بيده الشريفةrية أشار الرسول المقدار أو الكم من أجل بيانو
rَأ ِإلَىفَ خُِذ ي2(.»النِّص(   

 ِإلَى َأِبى بكٍْر َأن ِبيِدِه r يَأومَأ النَِّب« :t قَاَل َأنَسَ ، عن موقع اإلمامةبالتأخر tأبو بكر  هموعندما 
متَقَد3(.»ي(   

 الَ ِبيِدِه r يالنَِّبَأومَأ  «:الترتيب في مناسك الحجقدم الذبح على الرمي مخالفاً  من ها سألعندمو
جر4(.»ح(   

آحد ِمنْكُم  «: الصيِد ِللْمحِرِميِف rقال رسول اهللا ، مسؤوليةفي حمل الفعل اإلشارة مقام القد تقوم و
 ا َأوهلَيِمَل عحي َأن هراَأشََأمهِإلَي 5(.»فَكُلُوا قَاَل ، قَالُوا الَ،ار(  

                                                
 )924( .ميـتِ الْ علَى الْبكَاِء باب، الجنائز كتاب، مسلم. )1/439()1242(.الْمِريِض ِعنْد الْبكَاِء باب ،كتاب الجنائز ، البخاري  -1
)2/636(.  

 الَِّتـي  وشَـجاعته  ِفيهـا،  جار الَِّتي ِبِرياسِتِه ينْدبونَه ِإذْ ،ِباللِّساِن ِمنْه كَان ما الِْإنْسان ِبِه يعذَّب الَِّذي الْبكَاء َأن فَصح: حزم ِابن قَاَل
  .ِبذَِلك يعذَّب وهو الْمفَاِخر ِبهِذِه علَيِه يبكُون فََأهله الْحقِّ، ِفي يضعه لَم يالَِّذ وجوده اللَّه، طَاعة غَير ِفي صرفَها

 فَمعنَـى  الْمحرمـة،  لَْأفْعالا ِبِتلْك باِكيته بكَتْه ماتَ ِإذَا َأحدهم وكَان ويقْتُلُون، ويسبون يِغيرون الْجاِهِلية ِفي كَانُوا :الِْإسماِعيِلي وقَاَل 
 ِزيـادة  وِهي ذُِكر، ما َأفْعالهم محاِسن وكَانَتْ َأفْعاله، ِبَأحسن ينْدب الْميت ِلَأن ِبِه، َأهله علَيِه يبِكي الَِّذي ِبذَِلك يعذَّب الْميت َأن الْخَبر
   ). 3/155. ( فتح الباري.علَيها عذَابالْ يستَِحقّ ذُنُوبه ِمن ذَنْب
-2  بأخبر كَع  ناِلٍك بم ى َأنَّهتَقَاض نٍد َأِبى ابردنًا حيد ِه، لَهلَيِد ِفي عهوِل عساللَِّه ر r ِجِد،  ِفيسـتْ  الْمتَفَعا  فَارماتُهـوتَّـى  َأصح 

 ،كَعـب  يـا  ماِلٍك، بن كَعب يا« :ونَادى حجرِتِه ِسجفَ كَشَفَ  حتَّى r اللَِّه رسوُل ِإلَيِهما فَخَرج ِه،بيِت ِفى وهوr  اللَِّه رسوُل سِمعها
 .»فَاقْـِضهِ   قُمr :اللَِّه رسوُل قَاَل ،لَِّهال رسوَل يا فَعلْتُ قَد كَعب قَاَل. ديِنك ِمن الشَّطْر ضِع َأن ِبيِدِه فََأشَار ،اللَِّه رسوَل يا لَبيك قَاَل

   .)1/179()459( .الْمساِجِد ِفي الصوِت رفِْع باب، كتاب الصالة البخاري
   .)1/241 ()649(. ِباِإلمامِة َأحقُّ والْفَضِل الِْعلِْم َأهُل باب، كتاب فضل الجماعة واإلمامة ،البخاري 3-
  .)1/44 ()84( ،كتاب العلم. والرأس اليد بإشارة الفُتيا أجاب من باب، البخاري، y ابن عباٍسرواه  4-
  .)5/2027( . الطَّالَِق واُألموِريباب اِإلشَارِة ِف، الطالقكتاب  ،البخاري 5-

  ). 2/22)(1160( .الكبير المعجم .»فََأشَار ِإلَينَا بيده َأِن اجِلسواوهو يصلِّي  r َأتَينَا النبي :t بريدةوقال 
فَذَهب ثُم رجع وعلَى ِجلْـِدِه َأثَـر    امكُثُوا  َأنَأشَار ِإلَيِهم ِبيِدِهكَبر ِفي صلَاٍة ِمن الصلَواِت ثُمr  َأن رسوَل اللَِّه  عطَاء بن يسارٍ  وعن  
   .)2/66()153( ،موطأال. الْماِء

التقـوى هاهنـا   : ويقـول يشير بيده إلى صدره  في القلب ثم واإليمان عالنية   اإلسالم«: r قال رسول اهللا  : t أنس بن مالك   قال 
    .)2/66()153( ،موطأال. »التقوى هاهنا

 ،ِبيـِدهِ  وقَاَل. »َأعطَاه ِإالَّ خَيرا، اللَّه َأَلفَس يصلِّى، قَاِئم مسِلم يواِفقُها الَ ساعةٌ الْجمعِة ِفي«: r الْقَاِسِم َأبو قَاَل ،t هريرةَ وقَاَل َأبو 
عضوو لَتَهلَى َأنْمطِْن عطَى بسِر الْوالِْخنْصا قُلْنَا. وهدهزـ      ،الطـالق كتـاب   البخاري   .ي  . الطَّـالَِق واُألمـورِ    ي بـاب اِإلشَـارِة ِف

   .)3/5 ()2007(، الْجمعِة يوِم ِفي الَِّتي اعِةالس ِفي باب، كتاب الجمعةصحيح مسلم  )5/2029()4988(
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 فَحرفَها، ِبيِدِه، هكَذَا ؟ قَاَل الْهرج وما«: فحينما قيل له، يدهمن شرح معنى كلمة بإشارة ، rوالرسول 
كََأنَّه ِريد1(.»الْقَتَْل ي(    

  :اإلشارة باألصابع -  ب
وتصوير  ، الخيالإثارةمن ذلك ، باألصابع أيضاً دالالتفإن لإلشارة ، وكما أن لإلشارة باليد دالالت

  ...المقداركالقرب أو االقتران أو ، والتعبير عن معنى، األشياء

 rأشار ، نسبة ما مضى من عمر الدنيا إلى ما بقي منهاو، اليوم اآلخررب قُر تصوأجل فمن 
   )2(.»وقَرن بين السبابِة والْوسطَى -َأو كَهاتَيِن -ِذِه بِعثْتُ َأنَا والساعةَ كَهِذِه ِمن ه«: قَاَل، إصبعيهب

شبه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من : قال العيني
   )3(.التفاوت

ا وكَاِفُل الْيِتيِم ِفي َأنَ« :rقال ،  من كفل يتيماً أو عال جارتينال المكانة التي يتبوؤهمن أجل تخيو 
من عاَل جاِريتَيِن حتَّى تَبلُغَا جاء يوم «:  وقال أيضاً)4(.» وقَاَل ِبِإصبعيِه السبابِة والْوسطَى،الْجنَِّة هكَذَا

  )5(.» وضم َأصاِبعه،َأنَا وهوالِْقيامِة 

 يْأجوج ردِم ِمن الْيوم فُِتحr :»قال ، تح من ردم يأجوج ومأجوج ما فُن مقداريبيوعندما أراد أن 
وجْأجمِذِه ِمثُْل ولَّقَ ،هحِه ويعباِمِبِإصهالَِّتي  اِإلبا و6(.»تَِليه(   

  
                                                

 ؟ فَقَـالَ  الْهـرج  ومـا  اللَِّه رسوَل يا ِقيَل ،الْهرج ويكْثُر والِْفتَن، الْجهُل ويظْهر الِْعلْم، يقْبضr:»  النَِّبي  قَاَلt َأبي هريرةَ عن  1-
  ).1/44)(85 (.والرْأِس الْيِد ِبِإشَارِة الْفُتْيا َأجاب من باب،  البخاري كتاب العلم.»الْقَتَْل يِريد كََأنَّه ا،ِبيِدِه،فَحرفَه هكَذَا

بـاب  ، الـساعة  وأشراط الفتن كتاب ، مسلم ).4889( ،باب اللعان ، كتاب الطالق ، البخاري، tسهِل بِن سعٍد الساِعِدي      رواه   2-
   .)5244(عة قرب السا

   .)5/53(، عمدة القاري 3-
 من في باب ،كتاب األدب ،  سنن أبي داود   ،)5546(، باب فضل من بعول يتيماً    ، كتاب األدب ، البخاري، tسهَل بن سعٍد     عن   4-
ـ  ،  في الجنةrواإلشارة لبيان شدة قرب منزلة كافل اليتيم من منزلة الرسول      ). 4483. (اليتيم ضم رعة دخـول  أو إشارة إلـى س
   ).14/41(، عون المعبود. الجنة

، كتاب البر والـصلة   ، والترمذي، )4765(، البنات إلى اإلحسان فضل باب، كتاب البر والصلة  ، مسلم ،t  َأنَس بن ماِلكٍ    رواه 5-
   ).1837(، باب ما جاء في النفقة على البنات واألخوات

، البخـاري  .»...اقْتَـرب  قَـدِ  شَر ِمن ِللْعرِب ويٌل اللَّه، ِإالَّ ِإلَه الَ« :يقُوُل فَِزعاً وماًي جحٍش ابنَةَ  على زينَبr دخل رسول اهللا     6-
   .)6/2609 ()6716( .ومْأجوج يْأجوج باب، كتاب الفتن
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 : اإلماء بالرأس-ج

البخاري في كتاب ترجم اإلمام وقد ، اإلماء بالرأس تعبيراً عن القبول أو الرفض، ومن إيحاءات الجسد
 فاإلشارة تقوم مقام التصريح وخاصة عند تعذر .والرأس اليد بإشارة الفُتيا أجاب من  باب،العلم

 ِبِك فَعَل من لَها فَِقيَل حجريِن، بين جاِريٍة رْأس رض يهِوِديا َأنt: » َأنٍَس عن،  حقيقة أو حكماًالنطق
النَِّبي  فََأمر اعتَرفَ، حتَّى يزْل فَلَم ِبِه، فَِجيء ،ِبرْأِسها فََأومَأتْ الْيهوِدي، سمى ؟ حتَّى نفُالَ َأو َأفُالَن ؟
r ضفَر هْأسِة رار1(.»ِبالِْحج(   

اءمقَالَتْ َأسلَّى النَِّب:وص ي r اِئشَةَيِفوِف، فَقُلْتُ ِلعالْكُس :ا شَْأنا  مْأِسهَأتْ ِبرملِّى، فََأوتُص ىهالنَّاِس و 
  )2(. َأن نَعمفََأومَأتْ ِبرْأِسهاِإلَى الشَّمِس، فَقُلْتُ آيةٌ 

 :تغيير الهيئةالتحول و -د

ثارة إل الخطاب من هيئة إلى أخرى؛ لإلشارة إلى األهمية وأثناء  فيمن إيحاءات الجسد التحولو
ففي حين كان الرسول . معينأسلوب االلتزام ب وأواحدة  على هيئة تالثباتحقق في مما ال ي، االنتباه
rر ِج، ذكر شهادة الزوريقبل أن و،  يعدد الكبائرفي هذا إيحاء إلى و، ) فجلسمتكئاً وكان: (لستهغي

  . يستدعي التهيؤ الستقبال الخبر بكامل القوى امم،  له أهمية بالغةهأن ما سيذكر

 تَحِريِمِه تَْأِكيد ذَِلك ويِفيد اًمتَِّكئ كَان َأن بعد جلَس حتَّى ِبذَِلك ِاهتَم ِبَأنَّه يشِْعر :بن حجرقال الحافظ ا
ِعظَمِحِه و3(.قُب(   

 : عن عدم الرضاللتعبير  اإلعراضهـ 

 :t ماِلٍك بن َأنَِس عن، بلسان المقالالتعبير أبلغ من لسان الحال قد يكون التعبير عن عدم الرضا ب
»وَل َأنساللَِّه ر r جَأى خَرةً فَرشِْرفَةً قُبا فَقَاَل ،مِذِه مقَاَل ؟ ه لَه هابحِذِه َأصٍل - ِلفُالٍَن هجر ِمن 

                                                
   .)3/1008() 2595. (زتْجا بينَةً ِإشَارةً ِبرْأِسِه الْمِريض َأومَأ ِإذَا باب، الوصايا كتاب ،لبخاري ا1-
 علَـى  عـِرض  ما باب ،الكسوف كتاب  ، مسلم). 1/44)(86 (.والرْأِس الْيِد ِبِإشَارِة الْفُتْيا َأجاب من باب، البخاري كتاب العلم   2-

النَِّبي r الَِة ِفيوِف صالْكُس ِر ِمننَِّة َأمالنَّاِر الْج2/624) (905 (.و.(    
 اَلِْإشْـراك  فَـِإن  َأكْثَر، ِبها والتَّهاوِن اَلنَّاِس، علَى وقُوعا َأسهل اَلزوِر شَهادة َأو اَلزوِر قَول كَون ِبذَِلك اَِلاهِتماِم وسبب: ف وأضا 3-
 ِإلَـى  فَـاحِتيج  ،وغَيِرِهمـا  والْحسِد كَالْعداوِة ،كَِثيرة علَيِه فَالْحواِمل وراَلز وَأما اَلطَّبع، عنْه يصِرفُ والْعقُوق اَلْمسِلِم قَلْب عنْه ينْبو

 اَلـشَّاِهدِ  غَيـرِ  ِإلَى عديةمتَ اَلزور مفْسدة ِلكَوِن بْل قَطْعا اَلِْإشْراِك ِمن معها ذُِكر ما ِإلَى ِبالنِّسبِة ِلِعظَِمها ذَِلك ولَيس ِبتَعِظيِمِه اَِلاهِتماِم
  ).5/263( ،فتح الباري. غَاِلبا قَاِصرةٌ مفْسدتَه فَِإن اَلشِّرِك ِبِخلَاِف
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 النَّاِس ِفي علَيِه  يسلِّمr اللَِّه رسوَل صاِحبها جاء ِإذَا حتَّى نَفِْسِه ِفي وحملَها فَسكَتَ قَاَل -اَألنْصاِر
ضرَأع نْهع، نَعص ا ذَِلكارتَّى ِمرفَ حرُل عجالر بِفيِه الْغَض اضراِإلعو نْهفَشَكَا ،ع اِبِه ِإلَى ذَِلكحَأص، 

 حتَّى فَهدمها قُبِتِه ِإلَى الرجُل فَرجع قَاَل. كقُبتَ فَرَأى خَرج قَالُوا، r اللَِّه رسوَل ُألنِْكر ِإنِّي واللَِّه فَقَاَل
  )1(.»ِباَألرِض سواها

  :بيان بالفعلال -4
وهو أبلغ من أي ، خاصة في األمور التي فيها جانب عملي، يعد البيان بالفعل من أهم أساليب التعليم

التطبيق : يشمل البيان بالفعلو .داءكما أنه أدعى للمتابعة وحسن األ، بيان تفصيلي أو يتنظير كالم
  .والتدريب والتمثيل

  : من ذلك،ةأمثلة كثيروسيرة أصحابه  rنجد في سنة رسول اهللا و

: t الساِعِدى سعٍد بن قال سهل، الكيفية التي تؤدى بها ليري أصحابه  على المنبر؛صالةال rته ديأت
 ِفي فَسجد الْقَهقَرى نَزَل ثُم علَيها، وهو ركَع ثُم ،علَيها وهو وكَبر ،اعلَيه صلَّى r اللَِّه رسوَل رَأيتُ
 وِلتَعلَّموا ِلتَْأتَموا هذَا صنَعتُ ِإنَّما النَّاس َأيها« :فَقَاَل النَّاِس علَى َأقْبَل فَرغَ فَلَما عاد، ثُم الِْمنْبِر َأصِل

   )2(.»صالَِتي

 ؛الِْمنْبر ِاتِّخَاذ وِاسِتحباب ،ِبالِْفعِل الصلَاة َأفْعال الْمْأموِمين تَعِليم قَصد جواز وِفيِه: قال الحافظ ابن حجر
   )3(.ِمنْه والسماع الْخَِطيب مشَاهدة ِفي َأبلَغ ِلكَوِنِه

                                                
 فََأخْبرنَـاه  عنه كِإعراض صاِحبها ِإلَينَا شَكَا قالوا الْقُبةُ فَعلَتْ ما :قال ،يرها فلم يوٍم  ذَاتَ r اللَِّه رسول فَخَرج«:  وتتمة الحديث  1-

 جـاء  مـا  باب، كتاب األدب  داود أبي سنن. »منه بد ماال يعِني ،ماال إال ماال إال صاِحِبِه على وباٌل ِبنَاٍء كُلَّ ِإن َأما :فقال ،فَهدمها
  ).4/360( )5237 (.الِْبنَاِء ِفى

 ،حِريـرٍ  وجبـةُ  ذَهٍب ِمن خَاتَم يِدِه ِفي وكَان ،علَيِه يرد فَلَم  فَسلَّمr  النَِّبي ِإلَى الْبحريِن نِم رجٌل َأقْبَل«: t الْخُدِري وقال أبو سِعيدٍ  
 سـنن . »نَـارٍ  ِمن جمرةٌ يِدك ِفي كَان ِإنَّه :فَقَاَل ،يعنِّ فََأعرضتَ آِنفاً َأتَيتُك :اللَِّه رسوَل يا قَاَل ثُم ،السلَام علَيِه فَرد سلَّم ثُم فََألْقَاهما
  .)8/557 ()5221(. صفٍْر خَاتَِم لُبِس باب، كتاب الزينة، النسائي

قـال رسـول   .... ِمم عوده فَسَألُوه عن ذَِلك َأتَوا سهَل بن سعٍد الساِعِدي وقَد امتَروا ِفي الِْمنْبِر          َأن ِرجاالً «:  ِدينَارٍ بِناحاِزِم  ي  َأب عن   2-
 َأجِلس علَيِهن ِإذَا كَلَّمتُ النَّاس فََأمرتْه فَعِملَها ِمن طَرفَاِء الْغَابـِة ثُـم   اًمِري غُلَامِك النَّجار َأن يعمَل ِلي َأعواد :  المرأة من األنصار   rاهللا  

  سا فََأرِبه اءوِل اللَِّه     جسلَتْ ِإلَى رr    وَل اللَِّهستُ رَأير نَا ثُما هتْ هِضعا فَوِبه رفََأمr...«. ِة باب ،الجمعة كتاب، البخاريلَـى  الْخُطْبع 
  ).847. (باب جواِز الْخُطْوِة والْخُطْوتَيِن ِفي الصلَاِةباب ، كتاب المساجد، مسلم. )1/310()875(. الِْمنْبِر

  ).2/400 (، فتح الباري3-
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إزالة النخامة كما طبق عملياً كيفية  :t َأنٍَس عن، المسجدإزالة النخامة من كما طبق عملياً كيفية  
، ي في وجههئحتَى ر، فشَقَّ ذلك عليه،  رأى نُخَامة في القبلَِةالنَِّبي َأنt :» َأنٍَس عن، من المسجد

 ولَِكن ِقبلَِتِه، ِقبَل َأحدكُم يبزقَن فَالَ ربه ينَاِجى فَِإنَّه صالَِتِه، ِفي قَام ِإذَا َأحدكُم ِإن: فقال، فقام فحكه بيده
ناِرِه، عسي تَ َأوِه تَحيمقَد، فَ َأخَذَ ثُماِئِه طَرقَ ِردصِفيِه، فَب ثُم در هضعلَى بٍض، ععفَقَاَل ب: ْل َأوفْعي 
  )1(.»هكَذَا

  )2(.السامع نفس في أوقع نليكو بالفعل البيان فيه :الحافظ قال

تَوضَأ  منr: قَاَل رسوُل اللَِّه «: قال، وبعد أن فرغ منه، ِبوضوٍء فَتَوضَأ t عفَّان  بندعا عثْمانو
   )3(.»نِْبِهيحدثُ ِفيِهما نَفْسه غُِفر لَه ما تَقَدم ِمن ذَ ال هذَا ثُم صلَّى ركْعتَيِن نَحو وضوِئي

  )4(.للمتعلم وأضبط أبلغ لكونه ؛بالفعل التعليم الحديث وفي: حجر ابنالحافظ  قال

 هسألعندما ف، رسخ في الذهنوأ؛ ألنه أوقع في النفس التدريب العمليأسلوب  r الرسولعمل استكما 
 قال، ثانياليوم الوفي نهاية ، المواقيتن له عملياً أمره أن يقيم معهم ليبي، عن مواقيت الصالةرجل 
r :»الَِةقِْت الصو ناِئُل عالس نوَل اللَِّه ؟َأيسا رُل َأنَا يجقَاَل.  فَقَاَل الر: الَِتكُمقْتُ صا  وم نيب

تُمَأي5(.»ر(   

 rرسول اللَِّه ذَكَروا ِعنْدt :  مطِْعٍم  بنقال جبير، لبيان طريقة التنفيذلتمثيل با rالرسول  قام كما
 ْأِسي ثَالثًا ثُمعلى ر ا أنا فَُأِفيضِة فقال َأمنَابالْج َل ِمنبيدهالْغُس ا على  َأشَارِبِهم ِفيضي كََأنَّه

  )6(.»الرْأِس

                                                
 .)1/159 ()397( .الْمسِجِد ِمن ِبالْيِد الْبزاِق حك باب، البخاري كتاب الصالة 1-

   .)1/509 (،فتح الباري 2-
   ).331(، باب صفة الوضوء وكماله، كتاب الطهارة، مسلم، )155(، باب الوضوء ثالثاً، كتاب الوضوء،  البخاري3-
    ).1/261(، لباري فتح ا4-
 رجٌل فَسَألَه عن مواِقيِت الصلَاِة فَقَاَل َأِقم معنَا ِإن شَاء اللَّه فََأمر ِبلَالًا فََأقَام ِحين طَلَـع الْفَجـرr      َأتَى النَِّبي   « :الحصيب بن بريدة قال   5-

     سالَتْ الشَّمز ِحين فََأقَام هرَأم ثُم      اِجـبح قَعو غِْرِب ِحينِبالْم هرَأم ةٌ ثُمتَِفعرم اءضيب سالشَّمو رصلَّى الْعفَص فََأقَام هرَأم ثُم رلَّى الظُّهفَص 
         الشَّفَقُ ثُم غَاب ِحين ِبالِْعشَاِء فََأقَام هرَأم ِس ثُمالْغَِد الشَّم ِمن هرَأمرِر    فَنَوـصِبالْع هـرَأم ثُـم ِردبي َأن مَأنْعو درِر فََأبِبالظُّه هرَأم ِر ثُمِبالْفَج 

شَاِء فََأقَام ِحين ذَهب ثُلُثُ اللَّيِل ثُـم   فََأقَام والشَّمس آِخر وقِْتها فَوقَ ما كَانَتْ ثُم َأمره فََأخَّر الْمغِْرب ِإلَى قُبيِل َأن يِغيب الشَّفَقُ ثُم َأمره ِبالْعِ                  
، باب منـه ، كتاب الصالة، سنن الترمذي). 2/105)(1422(،باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد، مسلم. »...َأين الساِئُلقَاَل  

)140)(1/286.(   
      ).2/112( )1480. (المعجم الكبير. )1/260() 995( ،مصنف عبد الرزاق 6-
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  : الرسم التوضيحي -5
في التوضيح  افائدتهوال تخفى ، ةالتوضيحيم والرسفي أكثر من موقف  rاستخدم رسول اهللا 

  . تصوير المسألةيخ المعنى وترسو

 اً خَاِرج ِفي الْوسِطاً وخَطَّ خَطّاً مربعاًخَطّ rخَطَّ النَِّبي «: قال، tبن مسعود اللَِّه عبد من ذلك ما رواه
اَل هذَا الِْإنْسان وهذَا  ِإلَى هذَا الَِّذي ِفي الْوسِط ِمن جاِنِبِه الَِّذي ِفي الْوسِط وقَاً ِصغَاراًِمنْه وخَطَّ خُطَط

 َأخْطََأه فَِإن اضرالَْأع غَارِذِه الْخُطَطُ الصهو لُهَأم خَاِرج وذَا الَِّذي ههاطَ ِبِه وَأح قَد ِحيطٌ ِبِه َأوم لُهَأج
  )1(.»هذَا نَهشَه هذَا وِإن َأخْطََأه هذَا نَهشَه هذَا

                              

  األجل                            

  
    

 

 األمل                                                                        

             

                           

           األعراض                       

  

يِميِنِه  ثُم قَاَل هذَا سِبيُل اللَِّه مستَِقيما قَاَل ثُم خَطَّ عن ا ِبيِدِهخَطr  خَطَّ رسوُل اللَِّه«: قَاَل tوعنه 
وَأن هذَا ِصراِطي  : ثُم قَاَل هِذِه السبُل ولَيس ِمنْها سِبيٌل ِإلَّا علَيِه شَيطَان يدعو ِإلَيِه ثُم قَرَأوِشماِلِه

األنعام [ )2(.»ِبعوه وال تَتَِّبعوا السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تَتَّقُونمستَِقيماً فَاتَّ
١٥٣[.   

                                                
  ).6054. (باب ِفي الَْأمِل وطُوِلِه، كتاب الرقائق، البخاري 1-
  ). 1/435) (4142(،  بن مسعودعبِداللَِّهمسند ،  المسند2-

         
   اإلنسان       
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  سبل الشيطان                

ناٍس  وقَاَل اببعy :َّوُل خَطساللَِّه ر rِض  ِفيةَ اَألرعبخْطٍُط،َأ َأر قَاَل ثُم:ونرا  تَدذَا ؟ قَالُوا مه اللَّه 
ولُهسرو ،لَموُل قَاَل َأعساللَِّه رr :ُلاِء  َأفْضِل ِنسنَِّة َأهةُ: الْجِلٍد بنتُ خَِديجيةُ، خُوفَاِطمٍد بنتُ ومحم ،
ميرمبنتُ و انرةُ، ِعمآِسياِحٍم بنتُ وزَأ مرةُام نوع1(.ِفر(      

  الْجنَِّة َأهِل ِنساِء َأفْضُل                                 

  
 

 

  

  

  

  :خاتمةال
فُعل االتصال السمعي والبصري بمختلف المنهج النبوي في التربية في  هالبحث أنثنايا من تبين 
، باختيار األسلوب األمثل، لحال أو تبعاً لموقفوذلك وفقاً لل،  أداءحسنوأ، أكمل وجهعلى و، الصور

هذا في ... بدءاً من تفعيل دور الصوت وحسن األداء وبالغته، والطريق األبين، والوسيلة األنجع
، انتهاء بالرسم التوضيحي... وإيحاءات الجسد، وتعابير الوجه، إلى التقابل واإلقبال، االتصال السمعي

  .  في االتصال البصري

                                                
   .)10/30()11760( ،للطبراني الكبير  المعجم-1

  ٍدخُويِل بنتُ خَِديجةُ             

  محمد بنتُ فَاِطمةُ             
             ميربنتُ م انرِعم  

 مزاِحٍم بنتُ آِسيةُ             

     
 Yسبيل اهللا                                
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  راجعالم
دار ، البوصـيري  إسـماعيل  بـن  بكر أبي بن أحمد ،لمهرة بزوائد المسانيد العشرة    الخيرة ا  إتحاف •

  .)1999 -1420(، الوطن
 القاضي حسين بن أحمـد    : تمحمد بن إسماعيل األمير الصنعاني،       ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل     •

  ).م1986(، 1/ ط،بيروت، الرسالة مؤسسة ، حسن محمد مقبولي األهدل.دالسياغي و

  .لقرآن، أبو بكر الجصاص، دار الفكر، دمشقأحكام ا •

، سالم محمـد عطـا    : تبن عبد البر النمري القرطبي،      االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،      ا •
  ).م2000(، 1/ط ، بيروت،دار الكتب العلمية ،محمد علي معوضو

 .)م1973( ، بيروت، دار الجيل،طه عبد الرؤوف سعد: ت، ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين •

دار ، محمد محمد تامر.  د:تمحمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي،     .البحر المحيط في أصول الفقه     •
  ).2000 -1421(، 1/ط ،بيروت، الكتب العلمية

 ، 1/ط، بيروت ،صعب دار ،عطوي فوزي:  ت ،بحر بن عمرو ،أبو عثمان ، الجاحظ ،والتبيين البيان •
  .)م1968(

 بمرتـضى،  الحسيني، الملقّـب   الرزاق عبد بن محمد بن محمد ،موسالقا جواهر من العروس تاج •
  .الهداية دار، المحققين من مجموعة: ت، الزبيدي

  .تحفة األحوذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية •

 دار، ايـة الد رضـوان  محمد. د :ت، المناوي الرؤوف عبد محمد، التعاريف مهمات على التوقيف •
  ). هـ1410(، 1/ط، دمشق، الفكر دار، المعاصر الفكر

 ، الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، مكتبة اإلمـام الـشافعي           ،التيسير بشرح الجامع الصغير    •
 ).م1988 هـ 1408(، 3/ط ،الرياض

  .)1987 1406(، 3/طدار ابن كثير، دار اليمامة، ، مصطفى البغا. د: تالجامع الصحيح، البخاري،  •

دار ، أحمـد عبـد الجـواد   . عباس احمد صقر : جمع وترتيب ، جالل الدين السيوطي   ،الجامع الكبير  •
  .المنار
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، مكتبة المعـارف ، محمود الطحان. د: ت. للخطيب البغدادي ، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع     •
  ).1983-1403(، الرياض

،  بيـروت ،، دار الكتب العلميةر العطا حسن بن محمد بن محمود    ،حاشية العطار على جمع الجوامع     •
  ).م1999هـ 1420(، 1/ط

 .أحمد شاكر وآخرون: سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت •

 .)هـ1407(، 1/ط، خالد العلمي وزميله: ت، لكتاب العربي، بيروتسنن الدارمي، دار ا •

 .دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد: ت سنن أبي داود، •

 ).م1994هـ1414(مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، عبدالقادر عطا : تلسنن الكبرى للبيهقي، ا •

  .)1991-1411 ( ب العلمية، بيروت،دار الكت، عبدالغفار البنداري. د: ت سنن النسائي الكبرى •

 .2/ مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط،عبد الفتاح أبو غدة: ت، )المجتبى(سنن النسائي  •

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة: ابن ماجه، تسنن  •

  ).1993 -1413(، 9/ط، الرسالة مؤسسة ،للذهبي، النبالء أعالم سير •

 بـن  ياسر :ت، القرطبي البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو، شرح ابن بطال   •
  .)2003 -1423(، 2/ط ،الرياض، الرشد مكتبة، إبراهيم

  .مكتبة المشكاة، فحل ياسين ماهر،  د:ت ،شرح التبصرة والتذكرة •

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد العظيم الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت،                •
  ). هـ1411(

  .)1410(دار الكتب العلمية، بيروت، ، محمد السعيد بسيوني خليل: تشعب اإليمان، البيهقي،  •

سـيد عبـاس   : ت، الترمذي الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، ،ل المحمدية للترمذي لشمائا •
   .)هـ1412(، 1/ ط، بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية، الجليمي

  .)م1993هـ1414(، 2/ ط،شعيب األرنؤوط:  تصحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، •

 .اقيمحمد فؤاد عبد الب: صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ت •
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  . للطبراني،متعمداً علي كذب من حديث رقط •

  .القاهرة، مكتبة نهضة مصر، عباس محمود العقاد، rعبقرية محمد  •
 ، دار إحياء التراث العربـي ، شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني   عمدة القاري  •

  .بيروت
 ، بيـروت  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية              •

 .)1995-1415(، 2ط

 .المؤسسة المصرية العامة، البن قتيبة، عيون األخبار •

محمد فؤاد عـب البـاقي، المطبعـة        : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، ت         •
 .السلفية

عجيل .  د : ت ، الكويت ،ون اإلسالمية ؤوزارة األوقاف والش  : نشرالجصاص،  ، الفصول في األصول   •
    ).هـ1405(، 1/ط ،جاسم

، عادل بن يوسـف الغـرازي     : ت ، السعودية ،لخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي    الفقيه والمتفقه،   ا •
  ).هـ1421(، 2/ط

  ).هـ1356( ،1/طناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، عبدالرؤوف الم فيض القدير، •

علـي حـسين    :  ت ،أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجـوزي،         ،كشف المشكل من حديث الصحيحين     •
  ).1997-1418(،  الرياض،دار الوطن ،البواب

، بيـروت ، صـادر  دار ، المـصري  األفريقي منظور بن مكرم بن محمد، منظور البن ،العرب لسان •
  ./1ط

، بيـروت ، العلميـة  الكتب دار، الشافعي الرازي ميالتمي عمر بن محمد الدين لفخر ، الغيب مفاتيح •
  ). 2000-1421(، 1/ط

 ،، دار الريان للتراث، القاهرة، دار الكتاب العربـي، بيـروت           ومنبع القوائد  مجمع الزوائد للهيثمي   •
)1407(. 

محمـد عجـاج   . د:  ت، بيـروت ،دار الفكـر ،  للرامهرمزي،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي   •
  .)هـ1404(، /3الخطيب، ط

، العربـي  الكتـاب  دار ، البن قيم الجوزيـة   ، نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين مدارج السالكين   •
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  ، )1973–1393(، /2ط ،الفقي حامد محمد : ت، بيروت

  .1/دار الكتب العلمية، بيروت، ط، مصطفى عبد القادر عطا: المستدرك للحاكم، ت •

 .صرالمسند، أحمد بن حنبل، مؤسسة القرطبي، م •

 ).هـ1409(مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ، محفوظ الرحمن. د: تمسند البزار، أبو بكر البزار،  •

 .1/ط دار المأمون للتراث، دمشق،، حسين سليم أسد:  تمسند أبي يعلى الموصلي، •

 بـن  إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد ،ألبي نُعيم ، مسلم اإلمام صحيح على المستخرج المسند •
 ،العلمية الكتب دار، الشافعي إسماعيل حسن محمد حسن محمد: ت، األصبهاني مهران بن موسى
  .)1996 -1417(،1/ ط،بيروت

 المكتبـة ، محمـد  الـشيخ  يوسـف  :ت، المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد، المنير المصباح •
  .العصرية

، مال يوسـف الحـوت  ك: تمصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي،     •
 .)هـ1409(، 1/مكتبة الرشيد، ط

المكتـب  حبيب الرحمن األعظمـي     : تمصنف عبدالرزاق، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني،          •
  .)هـ1403( ،2/ طاإلسالمي،  بيروت،

دار ، طارق بـن عـوض اهللا    : ، ت سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       المعجم األوسط،    •
  .اهرةالحرمين، الق

  ).1985 –1405(، 1/ط ، بيروت،اإلسالمي المكتب  ، محمد شكور: ت،للطبراني، المعجم الصغير •

-1404( ،2/ ط  مكتبة العلـوم والحكـم، الموصـل،       ،حمدي السلفي :  ت لطبراني،المعجم الكبير، ل   •
1983(.  

  دار ،هـارون  محمـد  السالم عبد: ت، زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو، اللغة مقاييس معجم •
  ).1979 -1399(، الفكر

 1419( الريـاض،  ،دار الوطن  العزازي، يوسف بن عادل: ت، األصبهاني نُعيم أبومعرفة الصحابة    •
   .)هـ
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 ،2/ طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النـووي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،        •
  .)هـ1392(

 .حياء التراث العربي، مصردار إ، محمد فؤاد عبد الباقي: ك، تالموطأ، اإلمام مال •

نور الدين  . د: ت، البن حجر العسقالني  ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر          •
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