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Abstract 

Seeking knowledge has firmly been declared as an obligation 

for every Muslim, because ignorance and illiteracy 

exterminate human values, eradicate natural qualities and 

wipe out all abilities and talents. The right solution of this 

problem is to seek knowledge anytime, anywhere and from 

anyone. So that the Holy Prophet (PBUH) urged his all 

companions and Muslim Umma to learn and seek 

knowledge, even that there is a famous saying: ‘Seek 

knowledge from the cradle to the grave’. Prophet 

Muhammad (PBUH) himself spent his whole life to learn 

from Allah Almighty. The Prophet (PBUH) declared 

Himself as a teacher, also he showed proud for being a 

teacher, and told his companions first to learn and then to 

teach others. He considered it a great virtue and described 

many advantages of it in the world and hereafter.  

There are so many standards and doctrines for good learning 

and earnest teaching which can be extracted from the life of 

Prophet Muhammad (PBUH) and applied to the current 

science of education. The following research intends to point 

out all fundamentals and basics of education from the life of 

the Prophet (PBUH); above all, the rhetoric, stylistics and 

embellished annotating notes on Prophetic sayings would be 

a complementary addition to its reader. 
 

Keywords: Sῑrah; Teaching Methods; Ḥadῑth; Rhetoric; Stylistics. 
 

لزمه طلب العلم وحتصيله حسب ما قّدر اهلل له. ذلك بأّن ، من نسب نفسه إىل اإلسالم وانتمى إليه كل
حقيقًة ، اجلهل غري حمموٍد يف كل جمتمٍع ويف كل ملة يف العامل كله، وليس للجهل من سبيل يف اإلسالم

 ملواطن ومنها قوله الكرمي:فقد أمر الصحابَة بتحصيل العلم وأّكد ذلك هلم يف كثري من ا ملسو هيلع هللا ىلص الّنيب أكدها
، بسنٍد صحيحٍ  ملسو هيلع هللا ىلص عن الّنيب كما نرى يف حديٍث ُرِوي عن أنس بن مالكٍ  إنّه ُفِرض على كل مسلٍم،

 .1،2ولفظه: "طلب العلِم فريَضٌة على ُكّل مسلٍم"
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ُت من ذلك قوله: "إّّنا بُعِثو  ينشره يف الّناسو  هنض بنفسه للدعوة للعلم وكان يُذيع العلمَ  ملسو هيلع هللا ىلص والّنيب
وظيفَة املعلم من أشرف اِلمَهن والوظائف وأْخرَيِها؛ و  .فثبت من هذا احلديث أّن مهنَة التعليم 3ُمعّلماً"

هلذه املهّمة، فهو ُقدوة الّناس، واألسوة احلسنة، واملعلم األول  ملسو هيلع هللا ىلص ألّن اهلل سبحانه اختار أشرف اخلالئق
 لألّمة.

هو الذي فيه اخلري  –لكي يصلوا إىل درجة املعلم  ةعلى نيل هذه الفضيلة العالي فلذلك حَث الصحابة
من يف األرِض و  وإّن الَعامَل لََيستغِفُر له من يف الّسَمواتِ  " لفظه:و  كما ُرِوي عنه يف حديٍث طويلٍ -ُكّله

 .4حىّت احلِيتاُن يف املاء"
در مل يكن وجاء يف مسند اإلمام أمحد عن ابن عباس يف حديث حسن أنه كان أناس من األسرى يوم ب

 فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة. ملسو هيلع هللا ىلص فجعل رسول اهلل، هلم فداء
من غري املتعلمني حيث يقول  وقد يدعوهم تارًة برتغيبهم يف طلب العلم بتقدمي متعلمي القرآن على غريه

علومه، و  معّلُم القرآن وفيه إشارٌة إىل معّلِم اخلري، وهو يف احلقيقة 5.هلم:"خريكم من تعّلم الُقرآن وعّلَمُه"
 املعّلُم هو القدوة واملثُل األعلى للّناس. فيصَبُح هبذا التعليم

ترغيباته يف أحاينٍي خمتلفٍة هو إبراز أمهية التعليم يف جمتمع و  األمسى من إرشاداتهو  األعلى ملسو هيلع هللا ىلص وهدفه
 البشرية، وإبداء حماسنه وفضائله أماَم الّناس كلهم.

 .6تقريرا ال فضوَل فيها وال تقصرَي، بل كالمه فصلٌ و  فعالو  ٌم لآلخرين قوالكلها تعلي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فحياة
 الشعِب،، و األجياِل املقبلة، و جندها كّلها تعليمًا لألّمة -األحاديث القولّية –فعندما ننظر إىل أقواله 

، ا وال تُنفِّروا"بشِّرو  القويل املعروف: ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل املثال نذكر هنا حديثه، و أمجعها البشريةو  اجملتمع،و 
ففي اجلملة األوىل أمر البشارة ، للّناس يف كل مجلة ولفظ ، ففي هذا احلديث تعليم7وَيسِّروا وال تُعسِّروا"

، والنهى عن أن يتخذ الدعاة طريقا وعرا ينفرون به الناس عن الدين، ملن آمن وأسلم باجلنة والنعيم املقيم
 النهي عن الُعسر.و  وكذلك يف اجلملة اليت بعدها أمر بالُيسر

جامعية كلمات  وُث نرى، املقابلة"، وكذلك يف الثانيةو  ُُثّ ننظر إىل حماسٍن بالغيٍة يف اجلملة األوىل "الطباق
 وغزارة املعىن.، واختصار األلفاظ، احلديث

امالته  يف معو  شوؤنِه اليوميةو  احلياتية يف أمورِه، و وكذلك نرى نفس األمر يف أفعاله أي يف سنته العملية
 .8أموِر التعليمو  كانت مبنيٌة على التعليم ملسو هيلع هللا ىلص كلها

فالفائدة التعليمية مقصودة ، كله يتسم حقيقًة بأساليب التعليم ملسو هيلع هللا ىلص كما فعله وتقريراته ملسو هيلع هللا ىلص فقول الّنيب 
"ال يتكّلم إاّل فيما ينفع الناس ويبقى هلم منارة يستفيدون منها إىل  ملسو هيلع هللا ىلص وواضحة يف كل ذلك؛ ألّن الّنيب

إاّل  وال َيصُدر عنه أمٌر إاّل هو مشرٌي إىل نفٍع وخرٍي، وال يُوّئد أمرًا من األمور أو يقره 9 امة "يوم القي
 أو تُقّوي فيهم فكراً وتبعث فيهم مهة ونشاطاً.، أو العَملّية اليت تزيد الناس خريا، للفائدة العلمّية
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 التعليمّية المختلفة ملسو هيلع هللا ىلصطرقه وأساليبه 
 أفضلها وأقواها وقعا يف النفوس يُبادر إىلو  أمجَلهاو  أساليب تعليمه أحسَنها خيتار يف ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل

أساليب متنّوَعًة، ملّونة بألواٍن   ملسو هيلع هللا ىلص ومن طالع كُتَب الّسنِة جيد أّن لرسول اهلل، أقرهبا إىل العقول فهماو 
بطريق الكناية ال تارًة يف موقف السائل، ومرًّة يف موقف اجمليب، وأحيانًا يُعّلم  ملسو هيلع هللا ىلص كثريٍة؛ فقد نراه

 التلويح والتلميح.و  وتارًة أُخرى يكون تعليمه باإلهبام، وتارًة يُعّلم النّاس بطريق التشبيه والتصريح التصريح،

 التعليمّية في التالي ملسو هيلع هللا ىلص ويمكننا أن نلّخص أساليبه
ل أسلوب االتصا، أسلوب ضرب األمثال، أسلوب القصص، أسلوب احملاورة، التهيئة والتمهيد أسلوب

، أسلوب اإلمياءات، أسلوب التشويق أسلوب التطبيق العلمي،، الكالمي، أسلوب االتصال النظري
، أسلوب طرح األسئلة، أسلوب التكرار، أسلوب انبثاق التعليم من األمثلة، أسلوب الّرسم التوضيحي

 ة الّنَبويّة.وما إىل ذلك من األساليب التعليميّ  -أسلوب التعليم من حيث الفهم واإلشارة والتعريض
حبثُنا هذا حمدد ومقتصر على احلديث عن أساليب التعليم املستفادة من حديث الّنخلة، حيث أّن ذكر  

وال يَسُعها نطاقنا احملدود هذا فضربنا ، املذكورة آنفا بالتفصيل أمر ال مُيكن يف هذه الُعجالة األساليب
 يف األسطُرِ  القادمِة.  قصرنا حبثَنا عن حديث الّنخلة كما سريدو  عنها كشحاً،

 تخريج حديث النخلة
ألن حديث النخلة حديث معروف ومنقول بأسانيٍد صحيحة مرضيٍة عنها يف ُكُتِب احلديث وأمهات  

ُّث ما وجدناه فيه من الفوائَد العلمّية ، اعتىن به احملدثون، وَرَووه يف كتُبهم احلديثّية املاتعةو  مصادر احلديثية
قنَعةاملستفادة ومن ال

ُ
ِدراسًة ووجهنا و  لذلك اعتنينا به حبثاً ، روائَع التعليمّية اجلادة، واإلشارات البالغّية امل

ِعناَن الّدراسِة إليه لكشِف املزيد من احلقائق حوله، فنبدأ أّواًل بذكر احلديث ُّث إيراد التخريج فيما يَلي 
قال : " إّن مَن الّشجِر شجرًة ال يسُقُط  ملسو هيلع هللا ىلص :أخرج البخاري ومسلم عن عبِداهلِل بِن ُعمَر، أّن رسوَل اهللِ 

ثُوِن ما ِهَي؟ " فوقَع النّاُس ىف شجِر الباِديِة، قال ، وقع ىف نفِسي أهّنا الّنْخلةُ و  ورُقها، وهى َمَثُل املسِلِم، حدِّ
اهلِل:  ْخلُة" قال عبدُ "هي الن  : ملسو هيلع هللا ىلصعبداهلِل: فاْسَتْحيَ ْيُت، فقالوا: يارسوَل اهلِل! َأْخِبْنا هبا؟ فقال رسوُل اهلل 

 10فقال: "أَلْن تكوَن قلَتها أحبُّ إيل  من أْن يكوَن يلْ كذا وكذا".، فَحد ثُت أىب مبا وقع يف نفِسيْ 
ألنّه ال يكاد َيشبع من  وهذا احلديث رواه البخاري يف أحد عشر موضعًا يف )صحيحه(، حسب العادة؛

لنزوِل إىل أعماق احلديث، والنقاط الدَُّرر منه، واخلروِج على قُ رّائه هبا، استخراِج املسائِل، واستنباِط الفوائد، وا
 أكثَر من عشرين مرة. حىت يَذُكَر احلديث الواحد

وهنا نشرُي إليها مع ذكر عناوين األبواب اليت رواها فيها، ألّن تلك العناوين تُعدُّ مبثابِة شرٍح وجيٍز ملعاِن 
ويف )باب  11كتاب العِلم، يف )باب قول احملّدث: حّدثَنا وأخِبنا وأنبأنا(،  احلديث. رواه يف أربعة مواضع من

ويف )باب  13ويف )باب الَفْهم يف العلم(، 12طَرح اإلمام املسألة على أصحابه لَيختَِب ما عندهم من العلم(،
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 )تفسري سورة ويف كتاب التفسري، يف 15،ويف كتاب البيوع، يف )باب بيع اجلُّماِر وأْكله(،14احلياء يف العلم(
، ويف ثالثة 18، ويف )باب بركِة النخلة(17، ويف موضعني من كتاب األطعمة، يف )باب أْكِل اجلُّمار(16إبراهيم(

، ورواه مرًة أخرى فيه بلفظ 19مواضع من كتاب األدب، يف )باب ما ال يُْسَتْحي من احلّق للتفقُّه يف الدين(
من مخس  . ورواه مسلم يف ))صحيحه((20بالكالِم والسُّؤال( آخر، ويف )باب إكرام الكبري، ويبدُأ باألكِب

طرق، يف أواخر )كتاب ِصفِة القيامة واجلّنِة والنار(، قبَل )كتاب اجلنة وِصَفِة نعيمها وأهلها( يف باب مثُل 
 . 21املؤمن مثل الّنخلة"

فيها من املعاِن هلذا احلديث وقد مَجَْعنا يف الرواية املذكورة هنا بني روايات البخاري ومسلم، الستيفاء ما 
الكرمي. "ورواه غرُي البخاري ومسلم من أصحاب ))الكتب الستة((، واإلماُم أمحد يف ))املسند((، وغريُه 

 .22من احملدِّثني. واحلديث املذكور حديٌث جليُل القدر، غزيُر العلم، كبرُي الصلة بالتعليم وأسبابه
 التصوير البالغي لحديث الّنخلة

شجرة النخلة وما يتعلق هبا "من الثمار واجلريد والليف، والساق ودواِم   املثل املذكور يف حديثقد مجع يف
اخلضرِة طوال العام، واإليواء إىل ظلها وقاية من احلر، وحالوة الثمر، وبني املسلم وما يصدر عنه من 

آلخر يف دوام االنتفاع الطاعات وعمل اخلري، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكالمها ُيشِبه ا
 .23وعمومه"

واملشبه هنا  -وهو الشجرة-وضرب األمثال جَيدر بشأنه أن يكون املشبه به فيه من أموٍر حسيٍة كما ههنا 
 .24املسلم، حىت ُتدرك جبميع احلواس

 والتشبيُه التمثيلي يف احلديث املذكور مقلوبًا، فكان املشبُه هو النخلُة، واملشبُه به هو املسلُم،
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص هو أنّهو  كما نشاهد مثله يف حديٍث آخرٍ   من أموٍر حسيٍة، - املشبه واملشبه به - وكليهما

يَ ْبقى مْن  )أَرَأيْتم لو أّن هنرًا بِباِب أحدِكْم يَ ْغَتِسُل فيِه كل  يوٍم مْخًسا، هل يَ ب َْقى من َدرَنِِه شيٌئ؟ قالوا: ال
طَايَا(َدرَنِه شيٌئ. قال: " فذِلَك مثُل الّصلواتِ   . 25 اخلَْمِس، مَيُْحو اهللُ هِبِن  اخلَْ

فنجد هناك قلًبا وعكًسا يف الّتْشبيِه حيُث إن  األْصَل َتْشبيُه املْعُقوِل بِاْلَمْحُسوِس ُمبالِغًة؛ كقولِِه 
نوَب كاْلَوَسِخ؛ أِلهّنا ُتوسُِّخ واجلُْْملُة ُمبَ ي َِّنٌة ِلوجِه الّشبِة، وهو أن  الذُّ 26تعاىل:"قالوا إّّنا البَ ْيُع ِمْثُل الرِّبا" 

ْوَساَخ الظّاِهَر واْلباِطَن، والص الُة تُزِْيُل تلك األْوساَخ واألْقَذاَر احِلّسي َة واْلَمْعنوِي َة، كما أّن الن هَر يُزِيُل األ
 .27احْلِسي َة"

ث املذكور، ومنها: صورة والتصور الفين يف بالغة األسلوب البياِن املستمد من ألوان اخليال يف احلدي
التشبيه التمثيلي فقد ُشبِّه االغتسال مخس مرات؛ إلزالة األوساخ احلسية والنفسية بأداء الصلوات اخلمس، 

 .28ميحو هبا الذنوب، للتأكيد على تشريع الغسل والصلوات معاً، فهما مرتبطان بطاعة اهلل ومرضاته
فاته املعنوية واخللقية من النخلة احملسوسة للتصريح بأن وتشبيه املسلم بالنخلة، ألن املسلم أبلُغ يف ص
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املسلم أعزُّ عند اهلل وعند الناس، وأن النخلة مع أهنا شبيهٌة به يف مجيع منافعها إال أن منافع املسلم أكثر 
منها؛ الستكثاره من اخلري والعمل الصاحل والتمسك بالفضائل، والتحلي مبكارم األخالق والتخلي عن 

 والصفات الذميمة، عالوة على متّيزه عن اخلالئق بالعقل والتكليف.القبيح 
وفيه إشارة إىل أن تشبيه الشيئ بالشيئ اليلزم أن يكون نظريه من مجيع وجوهه، فإن املؤمن المياثله شيئ 

  .29من اجلمادات، واليعادله وكذلك المُتاثله النخلة وغريها يف كلِّ شيئ، ذلك أن منافع املسلم أكثر منها
على  ملسو هيلع هللا ىلص هو عندما عرض النيبو  وبعد ذكر بالغة احلديث ننظر إىل التصوير القصصي يف هذا احلديث

سؤااًل عن شجرٍة اليسقط ورقها، وذكر هلم بعض خصائصها اليت تلتقي -رضي اهلل عنهم  -الصحابة 
مع غريه يف  فيها صفات املسلم، لكي حيرك العقل واملشاعر، وينمي الذكاء يف النفس، ويتنافس املتلقي

 املهارات العقلية، لتعميق التجارب اإلنسانية يف احلياة. 
فابتعدوا مجيًعا عن النخلة، ومل تتفق إجاباهتم مع صفات الشجرة املطلوبة، ورسول اهلل يتلقى اإلجابات 

ق بصدر واسع وقلب مفتوح، ما عدا الراوي عبداهلل بن عمر الذي خطر يف باله أهنا النخلُة، فكاد أن ينط
ويعلن عما دار يف عقله لكن حيائه منعه من أن يعلن ذلك، وحوله كبار الصحابة رضي اهلل عنهم. فهيبًة 

يطرح هذا السؤال بصفات أخرى، ويتلقى اإلجابة غري  ملسو هيلع هللا ىلص منهم وتوقريًا هلم سكت عن اإلجابة، والنيب
ية: " إهنا ال ينقطع الصحيحة، ُث يزيدهم بعض الصفات هلا، حىت تكون أكثر وضوًحا كما ورد يف روا

 مثرها وال يُعدم نيله وال يبطل قطعها".
 .30كما ال يسقط ملسلم دعوة"  -أي: خوصة -ويف رواية ثانية: " اليسقط هلا أبلمة 

 فعجزوا، حىت قالوا: حدثنا عنها يارسول اهلل!31ويف رواية ثالثة: " إن من الشجر ما بركته كِبكة املسلم" 
هذا احلوار القصصي  الشيق، الذي اشرتكت فيه الشخصيات القصصية فقال جميًبا عن السؤال بعد 

"إهنا النخلة"، ألهنا كاملسلم ينتفع جبميع أجزائها املتنوعة كالثمرة واجلريدة والليف : ملسو هيلع هللا ىلص املختلفة، قال
 .32واخلوص والعرجون حىت النوى يف علف الدواب، والظالل، ألن املسلم كله خري"

 ةوجه التشبيه في حديث النخل
وعند اإلمام القرطيب: " وجه الشبه أن أصل دين املسلم ثابت، وأّن ما يصدر عنه من العلوم واخلري قوت 

 .33لألرواح والقلوب، وأنه اليزال مستوراً بدينه، وأنه ينتفع بكل ما صدر عنه حيًّا وميًتا"
 الشجر وأعالها مرتبة، ويف  ووْجه تشبيِه النخلة باملسلم قائٌم من جهات كثرية، وذلك يف أهنا تُعدُّ أشرفَ 

كثرة خريها، ودواِم ظلِّها، وطيب مثرِها، ووجوِده على الدوام، فإنه من حني يطُلُع مثُرها اليزاُل يؤكل أنواًعا 
 حىت جُيد  مَتْرًا ويُقَطع. 

يُ ّتخُذ منها منافُع كثرية، فَخَشُبها، وورُقها، وأغصاهُنا، ُتستعمُل ُجذوعًا وحطًبا وغرَي  وإذا يَِبَسْت النخلة
. أما مجاُل نباهِتا وورِقها، وحسُن 34ذلك. ُث آِخُر شيئ يُنتَ َفُع به منها هو نواها، فإنه يُ ّتخُذ علًفا لإلبِل"
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وراقها، ومتاُسُك ِجْذعها أن تلعَب به الرياح ودواُم ُخضرة أ ِخْلَقتها ومثرِها، وفارُغ طوهِلا وانبساِقها،
واألعاصري، وكرمُي ظّلها وفيِئها، ملن كان يف جزيرة العرب: فمنافُع مشهودة، وُمَتٌع متكاثرًة معروفة حممودة. 

 وقد مدَحها اهلل يف القرآن بآياٍت كثرية أمّيا مدح.
ع األحوال، ونفُعه مستمرٌّ له ولغريه حىت بعد وكذلك املسلم أواملؤمن كّله خرٌي ونفع، وبركُته عامة يف مجي

موته. فهو ذو عمٍل صاحل، وقوِل حسن، كثرُي الطاعات على ألواهنا ما بني صائم، وُمصلٍّ، وتاٍل للقرآن، 
 وذاكِر اهلل، ومذّكٍر به، وُمَتصّدٍق، وآمِر باملعروف، وناٍه عن املنكر. 

، مجيُل املظهر واملخَِب، َمكارُم أخالِقه مبذولة  حُيالُط الناس ويصُِب على أذاهم، آِلٌف مألوف، ينفُع واليضرُّ
 للناس، يُعطي وال مَينع، وجِتُد فيه ُرسوًخا على احلق وثباتًا عليه. 

عمله صاعٌد إىل ربِّه بالقبول والرضوان، إْن جالْسَته نفعك، وإن شارْكَتُه نفعك، وإن صاحْبَته نفعك، وإن 
 .35من شؤونه َمْنفعة" شاَوْرتَه نفعك، وكلُّ شأن

 .36"إن وجه الشبه كون النخلة خلقت من فضل طينة آدم فلم يثبت احلديث بذلك" وأما من قال:
 فوائد علمية في حديث النخلة
ضرب هذا مثاًل يستنبط منه أنه يُرّغُب اإلنسان يف ابتغاء الولد، فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص وفقه هذا احلديث أّن رسول اهلل
اليت تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا من مثارها اليت ينتفع هبا الناس، وظلها  من حيث القياس يشبه بالشجرة

وغري  - خوصها وجريدها -الذي، يصد عنهم حر الشمس وجيدون روحه، وما يكون فيها من منافع 
ذلك؛ فإهنا معرضة ألن تثمر مثرة مشتملة على ما هو أصل ملمثها؛ فلو قدر مقدر أنه قد غرس نوى مثرة 

لة غارس من وقت محلها إىل آخر بقائها؛ ُث غرس ما تثمره كل خنلة تنبت من ذلك النوى، هذه النخ
وامتد ذلك إىل يوم القيامة، فإنه يعلم به قدر الثواب ابتغاء الولد الذي يولد له ُث يولد لولده وولد ولده، 

 .37مثل الرجل املسلم ()شجرة مثلها  هكذا ما تناسلوا حىت تكون ُسّنة األمة العظيمة، فهذا معىن قوله:
ويقول ابن حجر: وأما من زعم أنه وجهه : كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت أو أهنا الحتل حىت تلقح، 
أو أهنا متوت إذا غرقت، أو أن لطلعها رائحة من األدمي، أو أهنا تعشق، أو أهنا تشرب من أعالها، 

ملسلم، ُث هذا احلديث ال ينايف حديث أيب فكلها ضعيفة؛ ألن كل ذلك مشرتك يف اآلدميني ال خيتص با
، أي: صعاب املسائل، فإن ذلك حممول على ما ال نفع فيه أو ما 38 داود: "أنه هنى عن األغلوطات"
 .39خرج على سبيل التعنت والتعجيز

 .40ويقول الشنقيطي: يعلم من هذا احلديث أن املؤمن ال ينقطع نفعه باملوت قطًعا
نف عن ابن عمر، قال: كنا عند النيب صلي اهلل عليه وسلم، فقال: "أخِبوِن ووقع يف التفسري عند املص

. فذكر النفي ثالث مرات على سبيل االكتفاء، 41 بشجرة كالرجل املسلم ال يتحاتُّ ورُقها وال، وال، وال"
ح يف أهنا فقيل يف تفسريه: وال ينقطع مثرها، وال يعدم فُيؤها، وال يبطل نفعها. قلت: انظر هذا النفي الصري
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تعلم أن قول من قال: إن املؤمن امليت ينقطع نفعه باملوت -ال يبطل نفعها، وهي مشبهة بالرجل املسلم 
 .42زيغ وهبتان وافرتاء

 التالية مّما ُيستفاد من الحديث النِّقاط العلمية
باب وقد بّوب له اإلمام البخاري يف "صحيحه"  : يف هذا احلديث التحريض على الفهم يف العلم،1

 الفهم يف العلم.
فيه استحباب احلياء ما مل يؤد إىل تفويت مصلحة، وهلذا متىن عمر أن يكون ابنه مل يسكت، وقد و  :2

 بّوب عليه اإلمام البخاري يف العلم واألدب.
 : وفيه دليل على بركة النخلة، وما تثمره وقد بُ ّوب عليه يف صحيح البخاري أيًضا.3
ار جائز، ألن كل ما جاز أكله جاز بيعه، وهلذا بُ ّوب عليه يف البيوع من ودليل على أن بيع اجُلمّ  :4

 صحيح البخاري.
فيه دليل على جواز جتمري النخل، وقد بّوب عليه البخاري يف األطعمة لئال يظن أن ذلك من باب و  :5 

 .43ًة{إضاعة املال، وأورده يف تفسري قوله تعاىل: }َضَرَب الل ُه َمَثاًل َكِلَمًة طَيِّبَ 
 إشارة منه إىل أن املراد بالشجرة النخلة.

فيه أّن هذا احلديث ضرب األمثال واألشباه لزيادة اإلفهام، وتصوير املعاِن لرتسيخ يف الذهن، و  :6
 ولتحديد الفكر يف النظر يف حكم احلادثة.

 ظن أنه الصواب.: وفيه توقري الكبري، وتقدمي الصغري أباه يف القول، وأن ال يبادره مبا فهمه، وإن 7
وفيه أن العامل الكبري قد خيفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، ألن العلم مواهب، واهلل يؤيت فضله  :8

 من يشاء.
وفيه اإلشارة إىل حقارة الدنيا يف عني عمر، ألنه قابل فهم ابنه ملسألة واحدة حُبْمر الن  َعم، مع عظم  :9

 .44مقدارها وغالء مثنها
 يَنقطع عمُله حىت بعَد موتِه، إذا نَظَر من حياتِه آلِخرتِه، واغتَ َنم من يوِمه ِلَغِده، يُنتَ َفُع وفيه أن ال :10

َعُث تصرُّفاتِه كلِّها اإلمياُن باهلل، والنفُع لعباِد اهلل، سبحان اهلل ما  بكل ما َيْصُدُر عنه َحيًّا وميتاً، إْذ َمب ْ
 .45أعَظَم املؤمن؟!

 الخاتمة
ذه الّدراسة املختصرة حناول أن نشري إىل بعض النتائج املهّمة ما حصلنا من احلديث يف هناية مطاف ه

 خالل البحث يف نُقاٍط تاليٍة:
الرتغيب يف اختبار الذكاء والتفكري، وحتريك العقل باأللغاز لكي يظهر  نتعّلم من احلديث املذكور •

 شخصية الرجل ويِبز رأيه ويظهر علم.
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 عاِن إىل العقل بالتصوير وضرب األمثال.وحنصل منه أيضا تقريب امل •

وكذلك الرتغيب يف احلياء وتوقري الكبري،  تركه يف حنٍي آخٍر،و  ونستفيد منه أمهية احلياء يف حنيٍ  •
 ذوي املنازل السامية.و  الكبارو  وجمالسة الرجل مع العلماء

 يبها.النخلة أفضل أنواع الشجر لقلة تكاليفها، وكثرة منافعها، وغزارة مثرهتا وط  •

فال ينبغي له أن يقتصَر يف أمٍر خرٍي  املنافع،و  وكذلك نسنفيد من احلديث أّن املسلم كثري الفضائل •
 مجيع اخلالئق.و  بل جيدر له أن يَتعداه إىل املسلمني، على نفسه

أحيانا قد ختفى عليه بعض األمور وتنكشف على العامل  -صاحب الشان -ويُظهر منه أّن العامل •
من فضل اهلل  -العلم –فثبت منه أّن هذا ، يُدرك حقيقتهو  ًة منه يف العلم واملعرفةالذي أقصر درجَ 
 يُؤتيه من َيشاء.

ونأخذ منه أيضًا أّن الدنيا فانَيٌة ليس هلا احلقيقة، وإاّل فما قابل عمر بن اخلطاب فهم ابنه ملسألٍة  •
 غايل الّثمن.و  واحدٍة حُبُمِر النّ َعِم وهو عظيم املقدار

على أن ال يَنقطَع عمُل اإلنسان فيما بعد املوت وإّنا يبقى له عمل اخلري موصوال إيل  يدل واحلديث •
 .46يوم القيامة 

 

 والمصادر الهوامش
                                                 

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ه (273ابن ماجة )أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين(، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  1
 قال األلباِن:و  ،81ص --1ه ج سنن ابن ماج ،فيصل عيسى البايب احلليب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

 صحيح.
للعالمة حممد عبد  فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ،املرأة كليهماو  وهو الرجل ،املكلف-واملراد من املسلم 2

ه   1415 األوىل الطبعة:، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ،أمحد عبد السالم ضبطه وصححه: ،287—4الرؤوف املناوي 
 م.1994 -

ه ( املسند املستخرج 430األصبهاِن )أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران( )املتوىف:  3
 –بريوت  -الناشر: دار الكتب العلمية  ،احملقق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي ،على صحيح اإلمام مسلم

 .-رضي اهلل عنها–وهذا احلديث الطويل منقول عن عائشة -م1996 - ه 1417الطبعة: األوىل،  ،لبنان
احملقق: بشار عواد  ،ه ( سنن الرتمذي279)أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك(، )املتوىف:  الرتمذي 4

ء يف بَاُب َما َجاَء يف َفْضِل احلديث ُروي عن أيب الدردا -م 1998بريوتسنة النشر:  –الناشر: دار الغرب اإلسالمي  ،معروف
 .،الِفْقِه َعَلى العِبَاَدةِ 

وسننه وأيامه =  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اجلعفي( اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  البخاري )حممد بن إمساعيل أبو عبد 5
احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصرالناشر: دار طوق  ،َخي ْرُُكْم َمْن تَ َعل َم الُقْرآَن َوَعل َمهُ -بَاٌب: روائه عثمان  ،صحيح البخاري

 ه .1422الطبعة: األوىل،  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(



ورلٹنی  173 ء2017ویپ اٹج ا

                                                                                                                            
الطبعة:  ،كراتشي باكستان  ،املكتبة الغفوريّة العاصمية ،26أبو غدة )عبد الفتاح( الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم ص  6

 ه .1423ألوىل، ا
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل  ه (261النيسابوري )مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي( )املتوىف:  7

روا وال ِإَذا بَ َعَث أََحًدا ِمْن َأْصَحابِِه يف بَ ْعِض أَْمرِِه، قَاَل:" بشِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأيب ُموَسى، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 بريوت. –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي -وَيسُِّروا وال تُعسِّروا"،تُنفِّروا

، َحىت  تَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصيف َسَفٍر، فَاْنطََلَق َرُسوُل الل ِه  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُمِغريََة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: ُكْنُت َمَع الن يبِّ  ومثال احلديث الفعلي: 8 اَرى َعينِّ
لُِيْخرَِج َيَدُه ِمْن ُكمَِّها َفَضاَقْت، َفَأْخرََج َيَدُه ِمْن َأْسَفِلَها، َفَصَبْبُت َعَلْيِه،  ،فَ َقَضى َحاَجَتُه، َوَعَلْيِه ُجب ٌة َشْأِمي ٌة، َفَذَهبَ 

 .1:81 بخاريصحيح ال، فَ تَ َوض أَ ُوُضوَءُه لِلص اَلِة، َوَمَسَح َعَلى ُخف ْيِه، ُُث  َصل ى
 .29ص  ،الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم 9

 .4—2164الصحيح لإلمام مسلم و  ،1:38 صحيح البخاري 10
 . 1:22 صحيح البخاري 11
 .1:22 صحيح البخاري 12
   .1:25 صحيح البخاري 13
 .1:38 صحيح البخاري 14
 .3:78 صحيح البخاري 15
 .6:79 صحيح البخاري 16
 .7:80 صحيح البخاري 17
 .7:80 صحيح البخاري 18
 .8:29 صحيح البخاري 19
 .8:34 صحيح البخاري 20
 .4:6164 صحيح مسلم 21
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