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 املقدمُ
لقد أرسل هللا رسؾله هدي ورحسة للعاالسضؽ  وااتام متستاه ايولا  ها  
ؼي  تب لااضي لواؾ عا ؼي عاتي تو اشي اؾُه مب سو ضيباضؽا را وميب ِا ابا  ايي التربية  قال تعاال  "" هواؾا اِلا بي باعاا

ااؼو  زوعاليبسوتو ؼي وا زوااِّاهيبضتب اا آيااتبااهب وا اااتوؾا مب َي اا ااةا وا ب سا كي ل  اليكبتاااابا وااليحب ااالا االو لايباا  لا ؽي قابي
 (1)("2)موببضؽ  

وقااد أكرا الراااكم السراادوم طبيعااة إرساااله  والراادم الاا ي بعااِ مااؽ 
 .(2)أجله اقال " إَ هللا لؼ عبعثش  معشتا وه متعشتا ولكؽ بعثش  معلسا ميدرا"

وسار الشب  ايمضؽ تحؾ تحقضق هداه مدتعضشا بأسالضب تربؾزة متعادكة  
ااؾا " اا إذ قااال ألتساه إياهااا ربااه جال وعااال   ااؽب التا اقو عا ااا عاشظب ما حقااه" وا

(3)   "
يُسا ) لاييػا عاغب لو َّللِاب عا َا اازي ا اا لاؼو وا ِلساػا ماا لاؼي تاكوؽي تاعي  . (4)( {113واعا

وسااالؼ( مااارت باااه العدعاااد ماااؽ التجاااارب هللا علياااه  صااال وقبااال بعثتاااه ) 
الذخرااية التاا  أهقلتااه برصااضد مااؽ الخباارات  اقااد ااااَ مراادقا ااا  قؾمااه  
مدتذاارا لادعتؼ اا  ااال أماؾر حيااتتؼ  اتعامال مااب اال حالاة بساا عشاساابتا  
اتسكؽ مؽ تعليستؼ وسياستتؼ مب قدؾة قلؾبتؼ  وجياء طباعتؼ  وتيؾرهؼ  

علا  أذاهاؼ  حتا  أصابحؾا  ضار ااحتسل ما اضتؼ مؽ جياء وغلغاة  وصابر 
 أمة بعد أَ لؼ يكؽ لتؼ ؽيسة وه وزَ . 

هللا علياه وسالؼ( وهدياه أساالضب وطرائاق   وجاء ا  ماشت  الشبا  )صال
متشؾعة  بسا عتشاسب ماب اال حالاة  وماا عاداب الداأل والسلال عاؽ الشياؾس  

                                                           
 . 2الجسعة (1)
أخخجههم لدههم  حههه  ههحبحم  لطهه ، ب ال:ههيا   نهه ، ب ربهه ن أن نههيا الخأ ههم     هه ن (2)

 . 1478  ح  498هه  2/497نيق  إ  ن لشبة   
 .3الشج   (3)
 . 113الشد ء (4)
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وااَ لتعليؼ السرأة تراضب ماؽ ها أل ايساالضب  وتلاػ الظرائاق  حضاِ صاارت 
أة ا  عالل اإلسالل الؾاراة كاعية ومجاهدة ا  سااحات القتاال  وااتام السر 

ال مياكعؽ الحياة بعد أَ لؼ يكؽ لتؽ شأَ وه ؽيساة باضؽ  شرزكة للرجل ا 
  ايمؼ.

اااا وصشب اإلسالل ماؽ تلاػ السارأة السيظاؾرة علا  الجلاد والرابر مدالسة 
ؾرتتاا  ترابر بحق  لدعتا القدرة عل  تحسل تبعات الدعؾة  متسا ااتام  ظ

وتحتدااب ااارام أحااب الشاااس إلاا  قلبتااا  محتداابة إياااهؼ شااتداء ااا  ساابضل 
إعالء السة هللا وتررة كعشه  اسا صشب مشتا اليارساة السواؾارة التا  تزارب 
ببدالتتا ايمثال  شأتتا شأَ الرجل  اكاَ ه ا الدعؽ الحشيف ميترم طرم 

ت وألساب السؾاؽاف ا  حياة السرأة  سجلم ببدالتتا وروعتتا أترب الريحا
 ا  تارزخ الدولة اإلسالمية التلضد .

ومااا بااضؽ قااراءة ااا  تااارزخ الساارأة الشاصااب الاا ي مااد بجاا ورأل ااا  تااارزخ 
الدولة اإلسالمية ا  أزه  عرؾرها  واعتلم ػيه آاام الرق  والتحزر بساا 

ل  هللا غرسه اضتا معلستا وقائدها وتبراستا السزئ سضدتا وحبضبشاا   )صا
( اااااا وبااضؽ حالاار تتقاااذم ػيااه الساارأة السداالسة تيااارات التورزااب ؼعليااه وساال

ايجشب   والتذدك اإلسالم   اتجرها ايول  بعضدا عاؽ سااحة الادعؽ  وتاِّزؽ 
لتااا البعااد عااؽ ساااحة العقضاادة  والخااالص مااؽ الذاارائب  واهلتااِّال بااايوامر  

بتااا  وتداحبتا الثاتياة إلاا  جادراَ مغلسااة  اتقاة  تكبال ملكاتتااا  وت اد مؾاه
وتقضااد عظاءهااا بأسااؾار مااؽ سااؾء اليتااؼ  وتعااؾك بتااا إلاا  عراار الجاهليااة 
والزااالل  متتسااضؽ اإلسااالل بسااا هااؾ باارئ مشااه ااا  تقاادعرأل للساارأة  و عااداكها 

 لحسل السد ؾلية . 
وزحااااول هااا ا البحاااِ أَ يخااارج باااالسرأة ماااؽ ذلاااػ الخلااا  الااا ي عِّزشاااه 

السذااااااعر  راااااؾمشا هجتاااااؾاء عقؾلشاااااا بساااااا يداااااتتؾي ايذوام  وزدغاااااد  
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وايحاساايس  بتقااديؼ تساااذج للساارأة السداالسة التاا  صااشعم علاا  عااد الرسااؾل 
 هللا عليه وسلؼ(  وبتربضته  وتؾجضته .  صل )

و ذا ااتااام الراااحابية التااا  تلقااام أماااؾر كعشتاااا وكتياهاااا عاااؽ الرااااكم 
هللا عليااه وساالؼ( الاا ي ه عشظااق عااؽ التااؾي هاا  الشسااؾذج  صاال السردوم)

ا  تدائشا  وتبحِ عشه ا  تربية بشاتشا  اساا ها   ال ي تقتدي به  وتتسثله
هللا علياااه وسااالؼ( اااا  تعليساااه لااا لػ  صااال الؾسااائل التااا  اتتتجتاااا الشبااا  )

 الشسؾذج ولتلػ القدوة ؟؟
وزحاااول البحااِ أَ يجسااب عاادكا مااؽ الؾسااائل التاا  تجلاام ااا  تعليسااه 

هللا عليااه وساالؼ( لشداااء السداالسضؽ  لعلشااا تتسثلتااا  وتقتاادي بتااا ااا   صاال )
تربية بشاتشا  وتتسثل بتا ا  تقؾزؼ أتيدشا  ليعؾك لسجتسعشا ما اااَ عاشعؼ باه 
مؽ تساسػ أسري  ومجتسب متالحؼ ايراااَ  قاؾي البشيااَ  ملتحياا بذاسائل 

  ية لد مؽ عتربرؾَ بأمتشا ومجتسعشا .
هللا عليااه وساالؼ(  صاال وبااالشغر والسدارسااة لؾاابس مااؽ أحاكعااِ الشباا  )

ة وتربضتتااا و عااداكها لتكااؾَ تااؾاة لسساارة السداالسة  التاا  عشاا  اضتااا بااالسرأ
 وجدت أَ هشاا أسالضب متعدكة حسلتا السشت  الشبؾي ا  تعليؼ السرأة .

أسالًب امليهج اليبىٍ يف تعليًه امليرأَ   اجاء بحث  ه ا بعشؾاَ " 
 .  "دراسُ يف اخلصآص واملزايا

 وجاء البحِ ا  مقدمة وستة مباحِ  و اتسة 
قد تحدهم اضتا عؽ سبب ا تيار السؾلؾع  والخظة الت  أما السقدمة  ا

 سار علضتا البحِ . 
 وااتم السباحِ بعشؾاَ "

 أسلؾب لرب السثل -1
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 أسلؾب الشرح واإلرشاك -2
 أسلؾب الترغضب والترهضب  -3
 أسلؾب طرح الدؤال  -4
 أسلؾب التعرزض -5
 أسلؾب الحؾار  -6
 باهلل  عليه تؾالم و ليه أتضب .وعل  هللا قرد الدبضل  وما تؾػيق  إه "
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 أسلىب ضرب املثل

 تعريف املثل :

قااال ااا  اللداااَ " "والسثاال والسثضاال االسثاال  والجسااب " أمثااال  والسثاال 
 . (1)الذ ء ال ي يزرب لذ ء مثال ػيجعل مثله"

وقال اباؽ ااارس " "السايؼ والثااء والاالل أصال صاحيح عادل علا  مشااعرة 
 . (2)الذ ء للذ ء  وه ا مثل ه ا أي تغضرأل  والسثل " اذبه وشبيه"

وا  اهصظالح " "السثل عبارة عؽ قؾل ا  ش ء يذبه قؾه ا  شا ء 
 (3)آ ر مذابته لضبضؽ أحدهسا اآل ر.

ه تشكاار  ومكاتااه ه تباااري  *ولسمثااال ااا  الكااالل أهسيااة جلضلااة  واؾائااد 
ولتااا تااأهضر عجضااب علاا  الدااسب  وتقرزاار غرزااب ااا  العقااؾل  "وزجتسااب ااا  
السثل مااه يجتساب اا  غضارأل ماؽ الكاالل ماؽ إيجااز الليا   و صاابة السعشا   

 .  (4)وحدؽ التذبيه  وجؾكة الكتابة  اتؾ تتاية البالغة"

التا اضر والاؾع  ولسا ااَ التدم مؽ لرب ايمثال ا  القارآَ الكارزؼ " 
والحااِ والِّجاار واهعتبااار  والتقرزاار  وتقرزااب السااراك للعقاال  وترااؾزرأل ااا  

                                                           
 المد ن  رن لشظ ر  ل دة )لثل(  ط دار   در  ريخوت .(1)
لعجههه  ليههه لبذ الم هههة  رهههن حههه ر     حييهههن ب طبهههج الدهههيم  ههه رون  ل: عهههة لرههه: ه (2)

 م .1969 ه   1389   2ال  رمه الحمبه  ط 
ألرههههل الي لهههه  الحدههههن رههههن ب السعههههخو  ن لخقيهههه   264الس ههههخدات حههههل رخنهههه  اليههههخ ن (3)

 األ  ه نل  حيينب ب ليج لبينل  ب ط ب دار السع ر 
   حييهنبب أره   87/ 1لجسع األلث ل ألرل ال زل أحسهج رهن ب رهن أحسهج السيهجانه  (4)

 ال زل إرخاهب    ط عبده ال  ره الحمبه .
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هللا علياه وسالؼ(   صال صؾرة السحدؾس  اقد حغضم ايمثال بعشاية الشب )
اشراأل عتسثل بأمثال غضرأل مؽ ايتبياء قبله ػيقاؾل " إَ مساا أكرا الشااس ماؽ 

 (1)ت "ش ءهالل الشبؾة ايول  " إذا لؼ تدتح ااصشب ما 

 هسا تسثل بالذعر أيزا  وذلػ بقؾل لبضد "

 أه ال ش ء ما  ال هللا باطل

قرءاَ الكارزؼ أهادام ا ولسمثال ا  الدشة الشبؾزة السظترة اسا لتا ا  ال
تربؾزااة جلضلااة  وؽاايؼ تعليسيااة عدعاادة  لاا ا يجااب علاا  العقليااة السداالسة أَ 
تحدؽ تأملتا  والتيكضر اضتا هستخراج مكشؾتاتتا  والؾقؾم علا  أهادااتا " 

 . (2)وتلػ ايمثال تزربتا للشاس وما يعقلتا إه العالسؾَ"

 أسلىب ضرب املثل

الضب البياااَ الشبااؾي  عباارز مااا ااا  ايمثااال الشبؾزااة أساالؾب قااؾي مااؽ أساا
الاااشيس  وماااا  يااا  ماااؽ الحاااس  اساااا يعظااا  صاااؾرة للسعقاااؾل اااا  هض اااة 

 السحدؾس .

غاياة ايمثاال اا   العربية غاية عغسا   وأيزاا ماؽ ا ولزرب ايمثال 
بياااَ الشبااؾة  تؾلاايح مااا غسزاام صااؾرته  وتقرزااب مااا بعااد عااؽ ايذهاااَ 
بترااؾزرأل ااا  صااؾرة محدؾسااة مذاااهدة  وهااؾ مداالػ مااؽ مدااالػ تتاا عب 
الشيس وتربضتتا عل  اليزضلة والخضر  ومشعتا عؽ اإلهؼ واليحا،  ولاه أهار 

                                                           
    4717رق   2524أخخجم ال خ رى حه  حبحم   لط ، األد،   ن ، الحب ء  (1)
 .43 ت لن اآل ةل رة العشكب(2)
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اس ماا ا  تربية العقل عل  ايؼية التيكضر الراحيح السساشت  ماؽ  االل ؽيا
 قضل ػيه السثل بسا لرب يجله .

هللا علياه وسالؼ( للسارأة أسالؾبا  صل * وقد جاء السثل ا  تعليؼ الشب  )
هللا  صال ااعال ومؤهرا ا  مشغؾمة اي الم والؾيؼ واليزاائل التا  حارص )

 عليه وسلؼ( عل  تعليستا للسرأة .

كاتتااا * و ذا ااتاام أمثااال ايمااؼ تسثاال ماارآة تعكااس علضتااا أ القتااا وعا
وأهثار   البيااَ الشباؾي أعلا  شاأتاومعتقداتتا  اال غرابة مؽ أَ تأت  أمثاال 

 وأجل معش  .  وأعسق اكرا  بياتا

********** 
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 احلديث األول

ؾلا َّللِاب  سو َِ را راةا " } أا زي ِلؼا  صل عاؽي أابب  هورا سا هب وا لايي اِلؼا صل َّللِاو عا لاِساا سا   اا
لااقا  الو إذاا أاتاا  أاهيلااهو أاغي كوؼي الِرجو اشي ؼي  هاالي مب اكو البدا االا " ماجا اهب ااقا تب جي ؼي ببؾا تب لاضي لا عا أاقيبا
ااعاليامو بباأاهيلب   ؾلو " ااعاليمو ببأاهيلب  اا اا وا ياقو ثو ػا ديب روجو ػايوحا تيراألو  هوِؼ ياخي بااباهو واأاري ا  سب

تو  كا ثاامي ااتاااة  ها اا ؟ اادا ثو ااجا اديب اؽي توحا كوِؽ ما اشي االا " هاالي مب ااءب ااقا لا  الشيبدا لا عا ؾا  ااأاقيبا
ؾلو َّللِاب  سو لامي  لبضارااهاا را تاظااوا ا وا تا باتاضي هي ي رو دا لا  إحي اِلؼا  صال هاعااب  عا سا اهب وا لايي َّللِاو عا

ااؼي  ِب إِتتو َّللاا الااامي " إي  ا ااا  ااقا ماتا الا ااسابا اا زادي ااالا " وا ااِدهيؽا  ااقا ااِؽ لاضاتاحا َا وا بِتتو ااِدهوؾ عاتاحا
  َ ظاا اايي ثااالو شا ااؽي ااعااالا ذالبااػا  ما ثااالا ما َِ ما ااؽي ااعااالا ذالبااػا ؟ إ ثااالو ما ااا ما َا ما و رو هااالي تااادي
َا  و غوارو ا واالِشااسو عاشي تا شي تاهو مب اجا ِكةب ااقازا  حا باهو ببالديب احب هوساا صا دو ظااتاة  لاقب ا أاحا يي شا وا

راأاة  { راأاة  إبلا  امي ل  واها امي جو ل  إبلا  را جو ضاِؽ را زب ؼ قاالا " أاها ها يويي تب إلاضي
(1) 

 بني يدٍ احلديث 

أماؾر  هللا عليه وسالؼ(يمته لاؼ يقترار علا   إَ تعليؼ رسؾل هللا )صل
احدااب  باال شااسل ااال تياصااضل الحياااة وأكم مااا اضتااا  ومااؽ ذلااػ  العقضاادة

  استا  قؾزام البا رة قاؾي ؾاة ايسرة رؾصية عالقة الرجل بامرأته  اتسا ت
هللا علياه وسالؼ ( اا  ها ا الحادعِ   الشبات وترعرع  ػيزب لشا الشبا  )صال

ومباااكئ راسااخة علاا  الااِّوجضؽ اهلتااِّال بتااا  وززاارب لشااا أروع  أسدااا هابتااة
مؽ اذف ستر الحياة الِّوجية  وما ذلػ إه لدؾء عاؽبة ها ا للتشيضر  السثل

 ايمر ولررأل البالغ عل  ايسرة والسجتسب بأسرأل .
                                                           

أخخجم أر  داوود حه لششم   لط ، ب الشك ح / ن ، ب له    هخم لهن  لهخ الخجهل له    ه ن (1)
  وإلههش دم  541ه  545/ 2  أحسههج  2174ح  254ه  253/  2لهن إ هه رطم أ مههم  

 ضغبف لجه لة ال:  وى   والسجه ل    ب لن ل   عخ  و  م .
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 بالغُ ضرب املثل :

تبدأ الشغرة ايول  لت ا الحدعِ ا  السكاَ ال ي ألق  ػيه  إته السداجد 
وَ شاا ءوَ البضاام اسااا تاادار شاا ءذلااػ الجااامب والجامعااة الاا ي تاادار ػيااه 

الدولة  والشغرة الثاتية إل  جستؾر ه ا السدجد  إتتؼ الرجال والشداء اتساا 
ايمة  وه يسكؽ اهعتساك عل  جشااح كوَ اآل ر وها ا الحادعِ علجاؼ  اجشاح

مااؽ عشاااكوَ بعاادل ذهاااب الساارأة إلاا  السداااجد  وااا  التعبضاار  ب ؽبااال الشباا  
  ساااضلق  أهسيااة السعشااا  الاا ؾجتاااه اشايااة عاااؽ ب هللا علياااه وساالؼ(  )صاال

هللا علياه وسالؼ( علا  أمتاه لزارورة   اسا عؾح  بذدة حرصه)صلعلضتؼ  
 السدألة الت  سضتحدث بذأتتا .

  هللا علياااه وساااالؼ(الحدعِ بقؾلااااه "مجالدااااكؼ "  واساااتتل الشباااا  )صاااال
إتقااذهؼ ماؽ  اا والتقدعر "اح روا مجالدكؼ "  اح م جسلة "احا روا" تعجاال 

الالحاق بتاؼ  متالكتا  اتخظا  جسلاة التحا عر حتا  يذاعرهؼ بساد  الخظار 
ولاؼ يقال " اطي اؾا   عشظاق بداؾ  الكلساة "حرزقاا" الاؼ تساما اساؽ رأ  حرزقاا

ه  ماؾاطؽ الاداء االسجالس   اإلكراا مؽ الخظر ا سرعة  أو غضرأل  حرزقا"
  رجب  الحزااؾروبضاام القرااضد اسااا يقؾلااؾَ  اعشااد تقااديؼ  ذااار السحاال يداات

  وزدتحزروَ ما عدور ا  ه أل السجالس  وا  جسعتا و لاااتتا ماا عاؾح
 علياه وسالؼ( هللا  بكثرة ه أل السجالس وشادة حرصاتؼ علضتاا  والشبا  )صال

عتحدث ا  مدألة وهؾ يعلؼ يقضشا  بتحؾيقتا  ولكشه السعلؼ والسرب  السرشد  
ل يظارح علاضتؼ السداألة ه عؾجه ب لقااء اللاؾل السباشار أو التايقؽ بالعقال  با

ليدتشظقتؼ وزجري الجؾاب عل  ألدشتتؼ  ابدأ باالقؾامضؽ علا  أسارهؼ وماؽ 
عشؾط بتؼ الحياظ عل  أعرالتؼ وصاياتة أسارار بضاؾتتؼ  اقاال " "هال ماشكؼ 
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هااؼ يخاارج ػيحاادث الشاااس ػيقااؾل   وأر اا  سااترأل  إذا أتاا  أهلااه  أغلااق بابااه
 "اعلم بأهل  ا ا  واعلم بأهل  ا ا ؟ ادكتؾا.

تغر إل  الجاِّء ايول الا ي عاتؼ اا  حيظاة تاماة وساتر باالغ ماؽ  االل 
جسلة الذرط وأرااتتا  اتؾ يحكؼ إغاالم البااب و ر ااء الداتر  تلاػ ال باارة 
الساتعااة الساتعااة  السعباارة عااؽ أكم تياصااضل الحياااة الِّوجيااة برااؾرة يوليتااا 

بعاد الحياء  وزرؾتتا عؽ هتػ ماء وجؾهتؼ اسا عتتكؾَ أسرار بضاؾتتؼ   و 
أماار اعتاااكوا واظااروا عليااه  هااؼ عتاادرج  يقاارهؼ علاا أَ تشتتاا  تلااػ السقدمااة 

الشباا  ااا  طاارح السدااالة متخاا ا أكاة العظااف )هااؼ( لسشاساابتتا لتاارا ضتؼ ااا  
مجالس الدسر  االبد أَ هشاا ااصال زمشيا بضؽ اليعلضؽ  وأهد ها ا الياصال 

رة )ذلااػ( التعبضاار بالسزااارع )يجلااس(  وعاارم الِّماااَ )بعااد(  واسااؼ اإلشااا
 واااااَ الشبااا  عثقااال علياااه أَ عشظاااق بال باااارة التالياااة اضترا ااا  اااا  تظقتاااا 

هللا عليه وسلؼ( مشتا  واش  عؽ الحدعِ السقبؾح  صل لرعؾبتتا  وتيؾرأل )
مذضرا إليه بقؾله "اعلم اا ا واعلام اا ا" واااَ تكارار الجسلاة مشاسابا لتكارار 

ك  والتظؾزل  ولكؽ الحدعِ ا  جلدات الدسر  ادأب ه أل السجالس هؾ الح
هل اذف الرجل لعؾرة تيده وزوجته مؽ قبضال التبااه  أل ماؽ قبضال جتلاه 
بعاؽبة ه ا ايمر؟؟ أل هؾ أمر اعتاكوا عليه ا  الجاهلية ولؼ عدراؾا حرمته 
؟ قد يكؾَ ايمر لكل ها أل ايساباب مجتسعاة  ولاؼ يكاؽ لادعتؼ رك علا  ها ا 

سكؾتتؼ هؾ الخجل مؽ رسؾل  التداؤل إه الدكؾت  وربسا ااَ كاعضتؼ مؽ
هللا عليه وسلؼ ( ومؽ أتيدتؼ  اقاد يخادع اإلتدااَ تيداه ولساا  صل هللا ) 

هللا علياه  صال يغتر له اتكذام أمرأل ع وب  جال وحياء  هاؼ أقبال الشبا ) 
وسالؼ ( علاا  الشداااء لكااؾتتؽ مذاااراات اا  هاا ا اليعاال  وقااال مدااتيتسا "" 

وة اهساتيتال السؾجاه للرجاال هل مشكؽ مؽ تحدث " وااَ ساؤال باشيس صاي
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السدتدعية للتردعق  إه أَ الشداء اقتدعؽ بالرجال ا  الدكؾت  اا ذا اااَ 
ايمر مخجال بالشدبة للرجال اتؾ لتؽ أشد  جال وحياء  و َ ااَ ساكؾتتؼ 
وسااكؾتتؽ مذااعرا باليعاال وأَ الجااؾاب جاااءأل مااؽ جتااة أ ااري  حضااِ ااتاام 

كذف ماا تعلاؼ لرساؾل وتظؾعتا ي اتاة  لؼ تِّل عل  اظرتتا  تدسب الحدعِ
هللا عليه وسلؼ  عدل عل  أَ ايمر ااَ متيذيا إل  كرجة أَ تلػ  صل هللا 

اليتاااة ااتاام تدااسب تلااػ ايحاكعااِ وتعلااؼ بتااا  اقالاام " يارسااؾل هللا إتتااؼ 
لضتحاادهؾَ و تتااؽ لضتحاادهؽ "  يالتااا مااؽ اتاااة شااجاعة ااا  الحااق ه تخذاا  

  -هللا عليه وسالؼ  صل  –ِ الرسؾلحدع ولؼ تتببظ، قؾمتا وتعشييتؼ  
هسااا أتتااا عباارت بأساالؾب بليااغ يؼاايض بياتااا وع وبااة و يجااازا  اسااا جاااءت 
عباراتتااااااا مرتبااااااة  وواقااااااا لترتضااااااب التداااااااؤل اباااااادأت بالرجااااااال " إتتااااااؼ 
لضتحدهؾَ"مؤادة عبارتتا بأهثر مؽ مؤاد  ل ال عشكر علضتا أحد مقؾلتتا  هؼ 

لؽ "  باشيس التأهضاد الداابق  ياا لتاا عظيم اعلة الشداء اقالم "و تتؽ لاييع
حاادي رابتضتااا لتقااؾل السااة حااق  ااا  أماار إ مااؽ اتاااة تظاولاام  وجثاام علاا 

استح  مشه الرجال و جلام مشاه الشدااء  اقاد يجاري هللا الحاق علا  لدااَ 
 مؽ ه عتؾقب مشتؼ  ومؽ ليدؾا مظالبضؽ به .

هللا عليااه وساالؼ( مااؽ شااضؾع هاا ا ايماار  صاال السااا ازكاك تاايقؽ الشباا  ) 
لرب لتؼ أروع ايمثال ا  التشيضر مؽ ه ا الرشيب  ولكؽ علضشا أَ تلتسس 

وطرزقته ا  التربيه "حضِ بدأ  مدتيتسا   -هللا عليه وسلؼ  صل  –وسائله
و هااارة    تشبيااه  الحزااؾرؽ اعاال ذلااػ "قاصاادا قااائال " هاال تاادروَ مااا مثاال ماا

ل  مؽ حقائق تؤكي إل  قبؾلتا  و تكار ها أل اليعلاة ال هؽ  لتلق  ال ما يقا
 واإلقرار بذشاعتتا  والخجل مشتا واستشكارها  واستبعاكها  "الستؼ أَ علتيم 
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الدااامب  وزتشبااه  وزدااتثار اكاارأل وزشبعااِ حدااه  وزؾاجااه هاا أل الحقااائق  هااؼ  
 .(1)تدعه عتعامل معه  بؾعيه  وزتدبرها بيكرأل  وزشتت  اضتا إل  ما عراأل "

مااشتؼ جؾابااا  ولااؼ يكااؽ  -هللا عليااه وساالؼ  صاال  –ولااؼ عشتغاار الشباا  
وتعلاايؼ العباارة والعغااة يقرااد مشااه   عتاادم.إل  ذلااػ  ولكشااه تتاا  تعليساا 

اقال مؤادا االمه يهسية  ايمر و ظؾرته  أصعب الدروس بأيدر الظرم  
أَ مثل مؽ اعل ذلػ مثل شيظاَ وشيظاتة  لقا  أحادهسا  صااحبه بالداكة 

ه مشتا والشااس عشغاروَ إلياه "  الايس هشااا ماا هاؾ  أبلاغ ماؽ قز  حاجت
ه ا التسثضل البغيض للرجل وامرأته وقد سترهسا هللا ػيسا أحلاه هللا لتساا  إه 
أتتساا أبيااا إه اليزايحة وهتااػ الداتر  الاا ي أسادله هللا علضتسااا  ياا لااه مااؽ 

تا  مثل  بغيض ارزه حاضؽ عتسثال  الرجال تيداه بذايظاَ  والسارأة تاري تيدا
تسعاام لتاا ا السثاال ااا  صااؾرة شاايظاتة وهسااا علاا  قارعااة  الظرزااق  اقااد اج

 "إل  التشيضر مؽ ه  اليعل  القبيح  وه  ؽبائح هالث تدعؾ

تسثضلتسا  برؾرة  شياطضؽ  وهل هشاا  ما هؾ  أؽبح  ماؽ صاؾرة    -1
 .الذيظاَ  و َ لؼ ترها  إه أته  لرب مثال يبذب الرؾر  وأشدها  تيؾرا

ساعتسااا  عااتؼ علاا  قارعااة الظرزااق  هيااف يسكااؽ قبااؾل هاا ا اااؾَ ج -2
الحاادعِ  ااا  بداعتااه  مااؽ تحااري الدااتر بولااق شااار لااه الترااؾزر مااب مااا أ

 ر.ايبؾاب و ر اء الدتر قبل الذروع ا  ه ا ايم

 _ اؾَ الشاس عشغروَ إل  ما ييعالته.3

                                                           
ل ط ههة وه ههم  اليهه  خم 245 ب  أرهه  ل لههه   د  ت الطخاكيهه  درالههة نيدبههم د/ ب(1)

 2558ه _م 1429
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إتااه جسااب لتااؼ الؾاابح الاا ات  الستسثاال ااا  صااؾرة ااال مااشتؼ بذاايظاَ  
الدا ل  بيقد ايمؽ والظسأتضشة بترؾزرهؼ عل  قارعة الظرزق  وؽبح والؾبح 
عشغروَ إل  ه ا اليعل القبيح بسا يذايب  اتؼ عؤذوَ السارة ال عؽ  مجتسع 

 اليح، والدؾء ا  السجتسب .

مااا أهاادأل السثاال اقااال " أه ه  -هللا عليااه وساالؼ  صاال  –هااؼ أهااد الشباا  
قاد عتبااكر إلا  ذهاؽ الابعض   و أة "وه امرأة إل  امار رجل   ييزضؽ رجل إل 

أَ السشتاا  عشااه هااؾ سااسر السجااالس العامااة  أمااا ايحاكعااِ الخاصااة بااضؽ 
بشتياة ها ا   -هللا علياه وسالؼ  صال  –اهشضؽ اال حرج اضتا  ل ا أهاد الشبا  

 .   تأهضدا علضق بالحال حرمة ه ا اليعل عل  جسيب الؾجؾأل والحاهت
هؽ" أتا  و تتاؽ لضتحادؼ عتحادهؾَ  وا  قؾله )صل  هللا عليه وسالؼ("إتت

مؤاد)إَ  الزسضر السترال(  وزاك مؤاادا باالالل ماب ال جسلة بأهثر مؽ  ا 
الشدااااء) لضتحااادهؽ(  االيعااال السزاااارع اااا  الجسلتاااضؽ قاااال بسعشااا  التجااادك 
والحدوث مب الرجال والشداء  أما ززاكة الالل مب الشداء اقد تاسبم السقال  

لضتاااؾككَ لبعزاااتؽ متحااادهات اااا  شااات  اسجاااالس الشدااااء اثضااارة  و تتاااؽ 
السجاهت  وهبد ا  مجالدتؽ مؽ غضباة وتسيساة و اؾض ػيساا ه يحال  إه 
مؽ رحؼ هللا  ومؽ هشا أت  حدعثه)عليه الدالل( مب الشداء مؤادا أهثار ماؽ 

 الرجال  ليراغتؽ وتقص كعشتؽ وعقلتؽ.

هاالي  قؾلاه" اا وقد آهار الشبا  )صال  هللا علياه وسالؼ( التعبضار بالغااهر 
"... َِ ماثالا ماؽي ااعالا ذالباػا َا ماا ماثالو ماؽي ااعالا ذالبػا ؟ إ و رو كوَ السزاسر " إَ  تادي

مثلاه"  هحتاؾاء السعباار باه علا  اإلشااارة والبعاد والخظااب ااا  "ذلاػ"  واضتااا 
تؾاضد أهثار  ااإلشاارة تعبار عاؽ الحزاؾر والغتاؾر  والخظااب أيزاا  وهساا 
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  ألا ف وأقال  واارم أَ تخاطاب بالذا ء آهد وأقاؾ   عكاس الوضباة  اتا
 مباشرة وتدرا عؾاؽبه  وأَ عبلوػ به أحد يتػ اشم غائبا. 

بادأ باأكاة التشبياه) هللا علياه وسالؼ(  " أه ه ييزاضؽ(  صال   قؾلاه )ااو 
الا هؽ   اا وزقار   العقال اا اضرساخ   أه( لتضشبه ال هؽ إل  ما سضلق  إليه

هااؼ أتبااب التشبيااه بااالشت  السؤاااد ) ه ييزااضؽ( وهااؾ تؾاضااد مذاادك علاا  قاادر 
الخظؾرة  االحرم السذدك بحراضؽ  وززاكة السبش  تادل علا  ززااكة السعشا   
وهاا ا عؤاااد حرصااه )صاال  هللا عليااه وساالؼ ( علاا  إتقاااذ أمتااه مااؽ متالااػ 

 الخظر  وتضراَ السجالس.
لتاا  ل  طرزق العية  وأَ تكؾَ قدوةاعليػ أعتا الرجل أَ تقؾك زوجتػ إ

لتا سرا  وه تيزاح لتاا ساترا  وعلياػ أعتتاا  ا  الدلؾا السدتؾيؼ اال تي،
السرأة أَ تراؾت  تيداػ وزوجاػ ماؽ أَ تشذار أساراراسا علا  الشااس  لساا 

 ا  ذلػ مؽ  ظؾرة عل  الدامب والستكلؼ والسجتسب بأسرأل .
ضر عل  تؾليح السعات  اسؽ  الل لرب السثل وما له مؽ قؾة ا  التأه

ػياه ماؽ تيارك اا  ايسالؾب عباضؽ عساا اا  الاشيس   ا  صؾرة مجدسة وماا
وما غااب عاؽ الخااطر وعاال  قزاية شاائكة  وتيار ماؽ اعال مذاضؽ وعااكة 
كتض ة  بأَ شبه مرتكبؾأل بأؽبح صؾرة وأق ر مشغر  اتلػ العالقة مبشية عل  

أمرهاا يداتحق ها ا الدتر  قائسة علا  الكتسااَ  اساؽ عتتاػ ساترها وزيذا  
 صال  –التحقضر وذلػ التذبيه  اتؾ مؽ شرار الشاس اسا صرح ب لػ الشب  

اقاال " إَ ماؽ أشار الشااس عشاد هللا مشِّلاة الرجال ييزا   -هللا عليه وسلؼ 
  (1)إل  امرأته وتيز  إليه هؼ عشذر سرها " 

********** 
                                                           

 2/456  لر  حبح لدم   (1)
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 احلديث الثاىِ

يُعاا عااؽي  سب اد  جا ضي سا اؽو حو ادو بي بي لااف   واعا ؾر   واابيؽو أابب   ا قو بيؽو ماشيرو حا ِدهاشاا إبسي حا
ااؽو  اادو َّللِاب بي ااا عوباضي تا بارا " أا ي يي  اادب ااؽو عا ِزاااءو بي ااِدهاشب  زاهارب ااد  حا بي يي  قاااالا عا اادب ااؽب عا ِزاااءا بي زاهارب

ِدها  ةا" حا دب بيؽب أابب  أوتاييدا زي و عاؽي زا ر  ار  عاسي باضي اؽب جو ضدب بي اعب بااةا عااؽي سا كاؼو بيؽو عوتاضي شاا اليحا
ساا قاالا" تو شي ِباس  رالب ا َّللِاو عا  عاؽي ابيؽب عا

ؾلب َّللِاب ) سو راأاة  إبلا  را تي امي اءا اؾلا  صل "جا سو الاامي " يااا را اِلؼا ( ااقا سا هب وا لايي َّللِاو عا
َا  اا امب لااؾي اا اا ؟ قااالا " أاراأاعي تا شي اؾلو عا ر   أاااأاصو لو تاا ي اؾي ا صا تا لاضي َِ أوميب  مااتامي واعا َّللِاب إب

" تاعااؼي  قااالا " اا  ا؟ قاالاامي تا شي كيبي ذالبػب عا َا عوؤا تبيهب أاهاا ضي عيؽ  ااقازا لا  أوميبػب كا اؾمب  عا رو
." عاؽي أوميبػب
(1) 

 بني يدٍ احلديث :.
يعرض لشا ه ا الحدعِ الذرزف حالة صحابية جلضلة ماتم أمتا بعد أَ 

هللا  صل ت رت صؾما  ولؼ ترسه  اجاءت تلػ اهبشة البارة إل  رسؾل هللا )
عليااه وساالؼ( لتدااأله إَ ااااَ يجااؾز لتااا أَ ترااؾل عااؽ أمتااا مااا ت رتااه ؟ 

ليه وسلؼ( مثال يجضب عؽ سؤالتا  اداألتا إَ اااَ هللا ع صل ازرب لتا )
عل  أمتا كعؽ اقزته  أيقز  ذلػ عشتا وتبرأ به ذمة أمتا؟  الساا أجابام 

 هللا عليه وسلؼ( أَ ترؾل عؽ أمتا . صل ب) تعؼ(  حضشتا أمرها الشب  )

 التعلًه بضرب املثل :.

تا ر  السارأة تتاتؼ باأمر أمتاا وماا علضتاا ماؽجعال ها أل أي بر ه ا ال ي 
بعااد وااتتااا؟؟  وأي رعبااة عارمااة ااا  الدااضر علاا  هاادي ومعراااة ااا  ااال 

وَ حيااتتؼ؟ اياف ه  وبضاشتؼ التااكي والسعلاؼ والرحساة الستاداة  اتاؼ ش ء
                                                           

 . 1148 حبح لدم  لط ، الرب م   ن ، قز ء الرب م طن السيت   رق (1)



 

 

788 

علجأوَ إليه ا  ال ابضرة وصوضرة  اتاؾ الشباراس الا ي يزائ لتاؼ حيااتتؼ  
وعلضتاا هللا عليه وسلؼ( "إَ أم  ماتم  صل االقم  برا  مؤادا إل  الشب  )

صؾل " وذلػ واقا لحالتا  وشدة حرصاتا علا  أمتاا التا  ماتام ولاؼ تقاض 
 ما علضتا مؽ صؾل  قد ت رته .

واا  ها ا التستضاد مااا عباضؽ اظشاة ها أل الساارأة  وحداؽ بياتتاا  اأحدااشم 
اهبتداء  والتستضد  والعرض  اأ برت عؽ مؾت أمتا ا  بداية ايمر بجسلة 

"وعلضتا ت ر"  وا  جسلاة  الورضمتا إل  مؤادة  هؼ اتتقلم مؽ بياَ حال أ
عشتاا "؟ وااأَ  الحال يحدك ايمؾر بدقة  هؼ ألقم بداؤالتا قائلاه "" أاأصاؾل

جسلة الشداء  والجسلة السؤادة بعادها  هاؼ جسلاة الحاال اااا ها أل الجسال ااااا قاد 
قدمم لجسلة اهستيتال  ا َ ااتم جسلاة اهساتيتال ها  السقراد ماؽ ااالل 

 السرأة إه أتتا قدمم لتا بسا يجلضتا  وزؾلحتا برؾرة عاهرة .

 وقزاااء مااا  وجاااء كور السعلااؼ لسااا رأي حاارص هاا أل اهبشااة علاا  أمتااا
داالػ معتااا أساالؾبا تعليسيااا  ولااؼ يكذااف لتااا عااؽ الحكااؼ اعلضتااا مااؽ كعااؽ  

مباشرة  لعلسه أَ طبيعة ه أل السداائل مختلياة عاؽ غضرهاا اتا  ترزاد يقضشاا 
ػيسا تدال عشه  ولتا تيس قلقة بارة تحتاج إل  ما عِّزال عشتاا ها ا القلاق  

مااثال بااأمر أهثاار ولتتاادأ تيدااتا بااأَ أمتااا قااد باارأت مااؽ تاا رها  ازاارب لتااا 
هللا علياااه وسااالؼ( "  صااال وروكا علااا  ذهشتاااا لجرزاتاااه باااضؽ الشااااس اقاااال )

)أرأعاام لااؾ ااااَ علاا  أمااػ كعااؽ اقزااضته أهاااَ عااؤكي ذلااػ عشتااا (؟؟ اعسااد 
هللا عليه وسالؼ( إلا  تغضار الداؤال وشابته  ولاؼ يجبتاا عاؽ ساؤالتا  صل )

غاارار  مباشاارة  وذلااػ أساالؾب تربااؾي قااؾزؼ )اؾصااف الرااؾل بأتااه كعااؽ علاا 
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وصف ماعل  السضم مؽ أمؾال الشاس بأته كعؽ  اؼيه تشبيه إل  علة صحة 
 . (1)قزاء حق هللا عِّ وجل عؽ عباكات لِّمم صاحبتا"

هللا عليااه وساالؼ( الؾياااس  صاال ومااؽ  ااالل لاارب السثاال جعاال الشب ) 
القرزب جؾابا مقشعا  واتتِّع الجاؾاب ماؽ الداائلة  وتاؼ لتاا  اإلقشااع ومعرااة 
الحكؼ الذارع  كوَ أكتا  شاػ  وزال عشتاا القلاق ماؽ  االل تلاػ السحااورة 

 الدرزعة . 

ر  "  تقادل الجاار والسجارور للخرؾصايه   اا و  لو تاا ي اؾي اا صا تا لاضي جسلاة " واعا
اتتتاام حياتتااا  اسااا عااؾح  التقااديؼ أيزااا بالذااعؾر  اتااؾ  اااص بأمتااا التاا 

ااستذاعرت وجاؾب القزااء    بال تب والشقص  وه  ترزد لتا الدرجات العال
َا  ا تخؼييا عشتا  وا ا ورك التقديؼ  اا جؾابه )صل  هللا عليه وسالؼ( " لااؾي اا

ااؽ  "  ؽياسااا علاا  قؾلتااا لرقشاااع  االشاا ر حااق    والاادعؽ حااق عي ااػب كا لااا  أوميب  عا
اذابه حاق   للشاس  و ذا ااَ حق الشااس واجاب القزااء  احقاؾم هللا أولا 

 وجؾب القزاء وهؾ أول  تقرزبا لساتال. ا هللا بحق الشاس 

لسثال الا ي لاربه بأسالؾب وقد عقب الشب )صل  هللا عليه وسالؼ( ها ا ا
اء وجااؾب القزااؽ أمااػ"  حتاا  يحسلتااا أماتااة أمتااا ااا  م  عااايماار" ارااؾ 

كاء الشاا ر تخؼييااا عااؽ والاادتتا  وراعااة لتااا وقااد اتقظااب عشتااا  و لِّامتااا بااأ
 عسلتا  اتدرج تحم الؾلد الرالح البار بؾالديه بعد مؾتتسا.

بحاق  لا ي شابه ػياه حاق هللاوال ي قرب ها أل السداالة هاؾ ذلاػ السثال ا
  ومؽ  الل ه ا التقرزب والتذبيه تيتؼ الدائلة أَ وجؾب ايكاء ا  الشاس
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وأحق باأَ عاؤكي عاؽ السضام  واااَ أسالؾب اهساتيتال كعؽ هللا تعال  أول  
هاااؾ ايوااااق اااا  لااارب هااا ا السثااال  لساااا ػياااه ماااؽ إغاااراء للسخاطاااب علااا  
اهستجابة  وحِ علضتا  اتؾ أمال سؤال علِّماه اإلجاباة علياه  اساا أَ ػياه 

للدااائل ااا  اسااتخراج الحكااؼ بشيدااه  مسااا يجعلااه مذاااراا ااا  صااشب  اإشااراه
ا له  وا  ذلػ احترال لعقلية الدائل  وحثاه علا  الحكؼ ه مأمؾرا به  ومشي 

إعسااال عقلااه ااا  تاادبر السعشاا  الستسثاال لااه  احااضؽ أقاارت الدااائلة بسااا أراكأل 
هللا عليه وسلؼ( مؽ  االل الؾيااس ساتل علضتاا أَ تداتشب   صل الرسؾل) 

ازال عساا أاااكأل التعبضار الجؾاب عل  سؤالتا السظروح مؽ  الل الؾياس . 
ة تشبضتية تقرزرزة  مشحم الجسله اهساتيتامية تسضاِّا اا  ب )أرأعم( مؽ ؽيس

ايكاء  مساااا أسااابغ علااا  السعشااا  قاااؾة اااا  ايكاء والاااشوؼ أولاااحم السعشااا  
 وأبرزته  مسا تت  عشه إقشاع الدائلة والؾصؾل إل  الجؾاب بشيدتا .

أَ تقاار الدااائلةبالجؾاب  -هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وزرزااد السرااظي  
يتال ليحسلتا عل  اإلجاباة ػيقاؾل " "أهااَ عاؤكي ذلاػ اضلجأ إليأسلؾب اهست

عشتااا ؟ " وتكسااؽ بالغااة التقرزاار وروعتااه مااؽ تشبضتااه للسخاطااب و يقاعااه 
 لحؾيقة ما سضلؾي ليه  ػيعسل ػيه ذهشه ليجضب عؽ ه ا التداؤل . 

وأسلؾب اهستيتال السقرؾك مشه التقرزر مؽ ايسالضب البالعية السؾجِّأل 
لحؾار وما ػيه مؽ محاورة ومراجعة وتذؾزق  ػيكؾَ مسا عتيق  مب طبيعة ا

 .إل  السعش  السشذؾك  وهؾ الجؾاب أهثر إقشاعا  وأقؾي تأهضرا  وأقرب وصؾه

هللا  صال وما ااَ مؽ الدائلة إه أَ تقار بساا ألجأهاا إلياه ساؤال الشب )
""أهاااَ عااؤكي  ذلااػ عشتااا "؟؟ اقالاام تعااؼ "  اااتعؼ روح  عليااه وساالؼ( بقؾلااه 

إلااا  الحاااؾار القاااائؼ علااا  السذااااراة  سااالؾب ماااؽ الرتاباااةاي وزرقااا   الحاااؾار
الياعلااة بااضؽ السااتكلؼ والسدااتسب  مسااا عبعااِ تذاااطا ااا  الااشيس وزجاادك روح 
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قاائق ػيظسا ؽ السذاراة  ا  يقغة واتتباأل  مسا يجعل الدامب يقرر ه أل الح
 . .                                                   لتا قلبه وزأتس

هللا عليااه وساالؼ( أساالؾب  صاال مااؽ هشااا  تااري  ايااف اسااتخدل الشباا  )
لرب السثل  إلقشاع تلػ السرأة  بؾجؾب قزاء الراؾل  عاؽ أمتاا الستؾاااة  
اتدرج ا  جؾابه  ليرل بالحكؼ  إل  كرجة اليقاضؽ  اا  قبؾلاه  والعسال باه  
واهتؾيااااك لاااه   يتاااه  سااالػ باااه طرزقاااة  اإلقشااااع  ماااؽ   اااالل  اهساااتيتال 

اساا كااب الداائلة  للشظاق   لتقرزري  وقرته بدلضل ماكي  وأقال عليه الحجاةا
بااه  اكاااَ ذلااػ أوقااب وأشااد تااأهضرا مااؽ اإلجابااة  علاا  الدااؤال  بايساالؾب  
الخبري السباشر  وااَ لرب السثل هشا ايسلؾب ايمثل لداب السرأة  لداداك 

ب  ذار ازار وذلػ بؾياسه بدعؽ الب  ما عل  أمتا مؽ كعؽ للسؾل   عِّ وجل
 .  لاإلقشاع واهمتثا ليكؾَ أقؾي وأيدر ا لتا مثال بسا  هؾ معتؾك لدعتا 

*********** 

  



 

 

787 

 

 

  



 

787 

 اليصح واإلرشاد

 معين اليصًحُ  

ومعشا  تراح " اإلرشاك إل  ما ػيه الشيب والرالح  اللغُ يفاليصًحُ 
" ه  وتحري ما عشبو  له  وتراح قلباهولدأل  أرشدأل إل  ما ػيه تيعه وصالح

" أ لاااص  وتراااح تالمضااا أل " أرشااادهؼ  وتراااح الذااا ء   اااال ماااؽ الوااا،
 ووعغتؼ .

" الشرايحة الساة يعبار بتاا عاؽ جسلاة ها  إراكة الخضار  ويف االصطالح
 . (1)للسشرؾح له"

واإلرشاك بساا يذاد ماؽ أزرأل واإلتداَ كائسا بحاجة إل  التؾجيه والشرح 
مراالحة مااؽ  وزشبتااه إلاا  مااا يوياال عشااه  والسرباا  الشاااجح الحاارزص علاا 

إلا  طرزاق الخضار  وزبعاد بتاؼ ااا ماا وساعه ذلاػ ااا عاؽ  عربضتؼ عؾجه براعسه
مِّالااق الخظاار ومكااامؽ الذاار بالشراايحة الراااكقة السااؤهرة والكلسااة الظضبااة 

 السعبرة .

كعبا ا  تكاؾَ تراائحه وتؾجضتاتاه وه ا ايسلؾب يحتاج مربيا حرزرا أ
ا   –هللا عليه وسلؼ  صل  –ميضدة ومثسرة  وهؾ أسلؾب حكيؼ اتبعه الشب  
شااض ا مااؽ أصااحابه أو بلوااه  تعليسااه للرااحابة رلااؾاَ  هللا علااضتؼ إذا رأي

  اااال يراارح بأسااسائتؼ اضااؾجتتؼ وزرشاادهؼ إلاا  مااا علااِّل براااق عااشتؼ شاا ء
 قتؼ .شدعد إل  ما يقؾل سلؾاتؼ وزت ب أ ال
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وقد ارض اإلسالل التؾجيه والشريحة اؾسضلة تربؾزة يدتخدمتا السربا  
ماب مااؽ عربيااه  والسعلااؼ مااب مااؽ يعلسااه  والسداالؼ علاا  العسااؾل مااب إ ؾاتااه  
وجعل الشريحة حق للسدلؼ عل  أ ياه السدالؼ ابتوااء للخضار  قاال تعاال  " 

رب ) ر  )1وااليعاري َا لايب   ودي ا تيدا َِ اإليب اتب  ( إبهِ 2( إب لواؾا الِراالبحا شواؾا واعاسب عؽا آما اِلا ب
رب ) ا ببالِراابي ااؾي تاؾااصا قيب وا ا بباااليحا ااؾي تاؾااصا هللا عليااه وساالؼ("  صاال   قااال )(1)("3وا

 (2)الدعؽ الشريحة"

الشرح واإلرشاك والتؾجيه ليس مشؾطا به السرب  اق   بال لكال  وأسلؾب
أطيام السجتسب كور ػياه  ماؽ ماتعلؼ وولا  أمار االتربياة جسااع اهتساماات 

 ل ا جعله اإلسالل مبدأ حضؾزا مؽ مباكئ التربية.  ؛الؾياكة واياراك
وأكاء الشريحة وحدؽ استؾبالتا مؽ أ الم ذوي الشيؾس ايبية والتسؼ 

أو امتعااض إه هاؼ   أكائتا وحدؽ قبؾلتا كوَ توضار  اال يقدر عل  العالية
 اصاااة وأَ اساااتؾبال الشرااايحة أمااار قاااد يكاااؾَ ػياااه حااارج أو إعاااراض ه 

 يدتؾعبه إه مؽ أوت  عقال واعيا ورعبة ا  اإلصالح طضبة  

يَ  ؛وأكاء الشراايحة ه يقاادر عليااه إه مااؽ ا ترااتؼ هللا بتاا ا اليزاال
زؽ مساؽ ه يحباؾَ تؾجياه اللاؾل لتاؼ  مساا يسثال الشريحة قد توزاب اآل ار 

عب ا هؾيال عل  القائؼ بتا ه عتحسله إه ذوو الشيؾس العالية  محتدبضؽ ماا 
  اأصاحاب الشياؾس الكبضارة هاؼ اقا  ماؽ –يالقؾا ماؽ عشااء عشاد هللا تعاال  

يستلكؾَ شجاعة مؾاجتة الشاس بأ ظائتؼ  و رشاكهؼ إلا  ايؼياة إصاالحتا 
 تساكي اضتا ولرورة الكف عشتا . وترحتؼ بعدل ال
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وااال مااؽ لااه هااؼ بااأمؾر السداالسضؽ وصااالح أحااؾالتؼ عاادرا تسامااا ماادي 
حاجة السجتسب إل  الشريحة  اتا  ماؽ  راائص ها ا الادعؽ  وماؽ كعاائؼ 
ايمة واستقرارها   وسسة ماؽ ساسات الشزا  اليكاري لساؽ يقاؾل بتاا واا لػ 

 لسؽ يدتقبلتا .

ايماة علا  صادارتتا لجسياب ايماؼ وؽيسة الشرايحة تكساؽ اا  محااغاة 
َا عااؽب  اؾي تا تاشي ومب وا َا ببااليساعيرو و مي لبلِشااسب تااأيمورو ربجا را أوِمة  أو ي ضي توؼي  ا شي قال تعال  " او

َا بباهلِلب " شوؾ مب توؤي كارب وا اليسوشي
  وايمر بالسعروم والشت  عؽ السشكر هسا أساس (1)

 ؾيؼ عؾكأل وزرلح أمرأل .الشريحة الت  يدتؾيؼ بتا حال السشرؾح ػيدت

وعلاا  الرااعضد السقاباال ااا َ عياااب الشراايحة ااا  مجتسعشااا عالمااة مااؽ 
عالمااات التاادت  اإليسااات  ياااراكأل و عاا اتا بااأاؾل تجستااا  وتااداع  أرااتتااا  
أوغلبة ايمؼ علضتا  ومش ر بتدهؾر استقرارها واقداَ أمشتا وساالمتتا  قاال 

وا مبؽي  رو يا عؽا اا اؽب  تعال  "" لوعبؽا اِل ب ا  ابي يدا وكا واعب اوو َب كا اا لاا  لبدا اراائبضلا عا باشبا  إبسي
َا ) و اتوؾا ياعيتادو اا ا وا ؾي زاؼا ذالبػا ببساا عارا كار  ااعالوؾألو 78ماري َا عاؽي موشي اتوؾا ها عاتاشااهاؾي ( اا

َا ) عالوؾ اتوؾا يايي  (2)( "79لابب يسا ماا اا

لسقال  بل ه توال  وأسلؾب الشرح مؽ ايسالضب التربؾزة عالية القدر وا
إذا قلشاااا أتاااه وبحاااق ماااؽ أشااارم ايساااالضب وأراعتاااا  وأقااادرها علااا  التربياااة 
الدليسة  وليس أكل عل  ذلػ مؽ اؾتتا الؾعيياة ايساساية التا  جااء بتاا 
ايتبياء يقؾامتؼ  راجضؽ هداعتتؼ و صالح كتيااهؼ وكعاشتؼ وتراحيح سابلتؼ 

. 
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َ ازلتا اإلتداَ حضِ إيقؾل بتا  ات  متسة مؽ أشرم الستسات الت 
عتجاااوز مؤكعتااا والقااائؼ بتااا إلاا  السجتسااب بااأهرأل  ػيعااؾك تيعتااا علاا  ايمااة 

 اإلسالمية بأهسلتا .
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 اليصح واإلرشاد

 احلديث األول

ااؽب أابباا   ااؽي ابي ااِدهاشاا أاعأااؾبو عا اادو اليؾاِهااابب حا بي ااِدهاشاا عا ضد  حا ااعب ااؽو سا ااةو بي با ااِدهاشاا قوتاضي "حا
ا الِشببااِ   ااؾكا أاتاااؾي َِ اليضاتو ااا أا تا شي اا ا َّللِاو عا لب ااةا را ااؽي عاائبذا كاااةا عا ااهب  صاال مولايي لايي َّللِاو عا

ااػا  قاااالا  لايي ااالوؾا " الِدااالو عا ااِلؼا ااقا سا كوؼي وا لااايي ااةو "الِدااالو عا الااامي عاائبذا كوؼي  ااقا لااايي " واعا
ؾلو َّللِاب  سو الا را كوؼي  ااقا لايي با عا لاعاشاكوؼي َّللِاو واغازب ااُل يااا  صل وا اِلؼا " ماتي سا اهب وا لايي َّللِاو عا

لاااؼي  " أاوا اا،ا  قاالااامي اافا أاوي الييوحي ااػب ببااالريبايقب  وا بِيااااب وااليعوشي لايي ااةو  عا ااا  عاائبذا ااسابي ما تادي
ؼي واها  ابو لبااا  اباااضتب اااتاجا ؼي ػايودي تب لااااضي تو عا كي كا ااامو را اااا قولي اااساعب  ما لااااؼي تادي قااااالوؾا  قااااالا" أاوا

ؼي ابِ  " ابو لاتو تاجا يودي
(1). 

 بني يدٍ احلديث

هللا  صال  –ه ا الحادعِ يسثال ؽيساا أ الؽياة عالياة يورساتا السراظي  
رأل  بأسا مؽ  الل أمشا عائذة لتدري ا  السجتساب اإلساالم  –عليه وسلؼ 

وتزب كستؾرا ا  اليظشة والراق ورباط الجاأش  اساا يعلسشاا ايؼياة التعامال 
ماااب ماااؽ يسكاااروَ بشاااا وزكضااادوَ لشاااا  وايؼياااة حجاااب الاااشيس عاااؽ الظاااي، 

 واهتِّهم ا  سلػ هؤهء .

 : يف احلديث الشريف األسرار البالغًُ

إَ اللداااَ ياااأب  أَ عشظاااق إه بسااا حؾتاااه القلاااؾب  اتاااهؼ الضتاااؾك ألاااد 
أعداء ايمة اإلسالمية  وأحرصتؼ عل  است رال شاأاتتا والكضاد لتاا  وماؽ 
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مااؽ كههتتااا بسااا عتساشاا  مااب  وتوضضاارهؼأباارز صااياتتؼ تالعاابتؼ بايلياااظ 
إلا  ماؽ علقاؾَ إلياه عباارتتؼ  امكشؾَ أتيدتؼ ولوائؽ قلؾبتؼ  ولاؼ ييظشاؾ 

إتاه تبا  ايماة الا ي ه عشظلا  عليااه مكار وه  اداع  الساا حرااؾا اا  تحيااة 
بااالسؾت  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –اإلسااالل وقراادوا الاادعاء علاا  الشباا  
لحؾيقاااة  –وسااالؼ  هللا علياااه صااال  –وقاااالؾ " الداااال علياااػ "  الساااا اظاااؽ 

أو يوزب أو يعلؽ لتؼ عاؽ اهتذاام حؾيقاة ملياؾعتؼ   مليؾعتؼ لؼ يدتثر
لاضتؼ ساامتؼ بتادوء شادعد وذاااء تعامل معتاؼ باشيس ماشظقتؼ ورك ع ولكشه
 .أشد

علضتؼ مح وم السبتادأ " وعلايكؼ "  –هللا عليه وسلؼ  صل  –وجاء ركأل 
هللا علياه  صال  –لضلبس ايمر علضتؼ وزجعلتؼ عتذككؾَ  هل ساسب الشبا  

 ؟ما قالؾأل ارك علضتؼ مقؾلتتؼ  أل أته لؼ يدسب اكاَ ركأل الدالل   –وسلؼ 

 ازال عؽ إااكة ه ا الجؾاب لوايات أسلؾبية عدعدة مشتا 

اا أته أقؾي مؽ الترارزح باالرك  ااالرك الرارزح أمار اا  مقادور العاماة  
رك علضتؼ الدعاء بالسؾت مب الشاأي عساا  –هللا عليه وسلؼ  صل  –هسا أته 

  وماب حيا  ها ا الجاؾاب لخلاق الشبا  –هللا عليه وسلؼ  صل  –ه علضق به 
السعتؾك مؽ عدل التلي  بسا ه علضاق ألاام ماؽ جتاة أ اري " تاأليف قلاب 

 الضتؾك لعلتؼ عرجعؾَ عسا عتد عشتؼ مؽ مكر و داع .

قاد كاري أمارهؼ وساترأل ماب  –هللا علياه وسالؼ  صال  –اا و َ ااَ الشبا  
ركأل علضتؼ بساا علضاق  إه أَ القارءاَ الكارزؼ ازاح أمارهؼ اا  قؾلاه تعاال  " 
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بوشاا َّللِاو  ؼي لااؾيها يوعاا يب اتب يودب َا اب  أاتي ؾلوؾ زاقو ييبػا ببهب َّللِاو وا اا ببساا لاؼي يوحا ِضؾي واا حا اءو وا بذاا جا
ؼي جا  بوتو دي ؾلو حا ضرو )ببساا تاقو ا اابب يسا اليسارب تاتا لاؾي ِشؼو ياري  .(1)( " 8تا

ساشته  وتعااليؼ  ا والحق أَ الشب  )صل  هللا عليه وسلؼ( طبق القرآَ 
الااؾ تاادبرتا ركأل ورك  ألياعااه  ااا والتااِّل العاادل حتاا   أ القااه  ااا اإلسااالل 

قؾلاه  اا الدضدة عائذة لؾجادتا ارقاا  ااالشب  الكارزؼ التاِّل القؾاعاد الرباتياة 
"ال "" تع كوؼي لاايي تااد  عا اا اعي ثيلب ما هب ببسب لايي وا عا تادو كوؼي اااعي لايي تاد  عا ااساؽب اعي

لباهب (2) قاؾي ؛ وا
لوتا" ثي ضيب اة  مب ضيب اة  سا ِّاءو سا جا تعال ""وا
الب (3) ثي توؼي ااعااقببوؾا ببسب َي عااقابي ؛ وقؾله تعاال " وا ب

توؼي ببهب" ماا عوؾقببي
اليعال  اا اللي  والسعشا  االعادل  ا هشا أَ العدل    اعلسشا(4)

حتاا  مااب غضاار السداالسضؽ  أمااا الدااضدة  والبعااد عااؽ الجااؾر والغلااؼ  تسامااا 
اآلياااات  اااا عائذااة ااااِّاكت "ولعاااشكؼ هللا  وغزاااب علاايكؼ"  وقاااد ورك السثااال 

توؼي ببااهب(   ااؾقببي ااا عو االب ما ثي لوتااا  ببسب ثي ااضيب اة  مب تاااد   سا ااا اعي االب ما ثي الااثالث كوَ ززاكة)ببسب
لااؼ عااِّك ااا  ايلياااظ  ولااؼ يعاكلتا باال  لكاارزؼ )صاال  هللا عليااه وساالؼ(والشبا  ا

عف لداته عؽ اللي  الستزسؽ لدؾء الشية اح اه  وأطلق ليغاا واحادا قاال 
السعشا   وأرقا   اا اتاؾ أبلاغ  بالسعش  وتزاسؽ السثلياة السا اؾرة "وعلايكؼ" 

الدهلااة  وقباال ااال ذلااػ أعاادل شاارعا وكعشااا  لاا ا  ااا السعاملااة  وأمعااؽ  ااا 
  وه يدتجاب لتؼ ػيه.  يدتجاب له اضتؼ

إتااه كرس رائااب ااا  تعلاايؼ ايمااة ايؼيااة التعاماال مااب أطيااام السجتسااب 
السختليااة  رأب " أي صاادع  ااا  أرااتااه قباال وقؾعااه  إتااه يعلسشااا الراااق ااا  
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كار الا ي تظاؾي ايمر اله  واللضؽ مب ماؽ يسكاروَ بشاا ماب علسشاا با لػ الس
عليه كوا لتؼ  والعداء ال ي يخال  قلؾبتؼ  وايف ه يكاؾَ اا لػ وهاؾ ماؽ 

 أكبه ربه اأحدؽ تأكعبه .

و ذا اتتقلشااا مااؽ السعلااؼ السلتااؼ السؤزااد  إلاا  مااؽ يقااؾل بتعلاايؼ ايمااة ااا  
شخرتا  إل  تلػ الحسضراء الت  يعدها الرااكم ايماضؽ  لشأ ا  شاظر كعششاا 

 صال  –لضتلق  مشتاا الراحابة والتاابعضؽ العلاؼ بعادأل اتؾ يعلستا   (1)عشتا 
 صال  –  واتيعال أل السؤمشضؽ وحسضتتا كااعاا عاؽ الشبا  –هللا عليه وسلؼ 
لااؼ يدااسب  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –ؿيااأ لتااا أَ الشباا  –هللا عليااه وساالؼ 

ؾيقااة ليغتااؼ  لاا ا هااارت حضشتااا وزاك اتيعالتااا وغزاابتا  وبيظشتتااا وقااؾة ح
هللا  صال  –م إل  ما تلي  باه الضتاؾك  ولذادة حبتاا للشبا  مالحغتتا اتتبت

واتدااعتا ا  رك أي أذي عشه أسارعم باالرك علاضتؼ  وغيلام  –عليه وسلؼ 
اقالام تاارك علاضتؼ مقرااؾكهؼ " الدااال   –هللا علياه وساالؼ  صاال  –عاؽ ركأل 
ام " ولعااشكؼ هللا وغزااب علاايكؼ " هاا  زوجااة محبااة لِّوجتااا وألاااعلاايكؼ"  

هللا علياه  صال  –ما تسلػ  اسا بالشا وه ا الِّوج رساؾل هللا تدااب عشه بكل 
  اجسعم الدضدة عائذة هالهة جسل ترك بتاؼ علا  الضتاؾك  وهاؾ رك –وسلؼ 

بعضااد ااال البعااد عااؽ الباا اءة واليحاا،  ركت علااضتؼ جسلااتتؼ ايولاا  " الدااال 
عليكؼ " وا  الثاتية جعلم اللعؽ مؽ  هللا تعال  علضتؼ  هاؼ جااءت بساا هاؾ 

مؽ الدابقتضؽ وهؾ الوزب مؽ هللا وهؾ ما تعتتؼ به السؾل  عاِّ وجال  أشد
ادا َّللِاب  شي ري  مبؽي ذالبػا ماثوؾبااُة عب ا  اتابه العِّزِّ اقال تعال  " " قولي هالي أوتابيب وكوؼي ببذا

اادا  با ااازبزرا واعا شا ةا وااليخا كا ؼو اليقباارا تو ااشي عااالا مب جا ااهب وا لايي اابا عا ااهو َّللِاو واغازب ااؽي لاعاشا الِظاااغوؾتا  ما
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اؾااءب الِداببضلب ) الأ عااؽي سا رٌّ ماكااُتاا واأالا اكااَ لتعبضرهاا باليعال  (1)(""66أوولا بػا شا
السال  " لعشكؼ  غزب" إشاارة إلا  تحقاق ها أل اياعاال واقاا لساا جااء اا  

 القرءاَ الكرزؼ  .

  جاااؾاز حزاااؾر السااارأة مجاااالس الرجاااال لاااواااا  هااا ا الحااادعِ كهلاااة ع
  ومذاراتتؼ الحدعِ

إلا  قاؾل عائذاة هال  –هللا علياه وسالؼ  صل  –وبعد أَ استسب الشب  
هللا علياه وسالؼ ا مشتاا التؾؽاف عاؽ  صل قال بتعشييتا ؟؟ لؼ يظلب الشب  اا 

الكالل بل أ   بشاصية الحدعِ ا  رااق وساتؾلة  والوالاب علا  الدايام أَ 
ايمثال حدعثه لعائذة ااَ بعد اتررام الضتؾك  وها ا هاؾ ايسالؾب الترباؾي 

ال ي يعِّ علضشا ا  واقعشا أَ تح وأل وتتسثله ا  تعليسشا يبشائشاا  إتاه الحلاؼ 
ا  أوجب صؾرأل  والحكسة ا  أبت  حللتاا  اقاال لتاا" " متاال ياا عائذاة " 
مدتؾحيا الرااق والداكضشة واللاضؽ ماؽ حاروم ذلاػ السرادر  " متاال "  ولاؼ 

 يقل لتا تستل  لسا ا  ايمر مؽ حدة وصرامة .

راعاا  السعلااؼ والسرباا  تيدااية الدااضدة عائذااة الثااائرة السشيعلااة تجاااأل لقااد 
هؤهء الضتؾك اعبر بلي  واأته عد حاتية تربم عل  اتيتا اتتدأ ماؽ روعتاا 
وتظضااب تيدااتا  ولااؼ تكااؽ الظسأتضشااة والتاادوء يداارزاَ إلاا  تيدااتا لااؾ قاادل 

تام الشداء اقال يا عائذاة متاال  ولكشاه قادل ماا عاتالءل ماب تيداضتتا وماا اا
 الحاجة إليه أشد والسقال إليه أكع   وهؾ التدوء والترزِ ا  ايمر .

                                                           
 . 65الس ئجة (1)
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وأهااار   وبعااد أَ امااتص مشتااا شااحشة الوزااب السداايظرة علاا  السؾؽااف
اإلغاراء  اتجه تحؾ ترؾزب الخظاأ ماؽ  االل أسالؾب   اتتباهتا إل  ما بعدأل

 ػ بالراق  و ياا والعشف واليح،".  عليوالتح عر اقال" "

بتاا ا ايساالؾب تثضاار اتتبااااأل  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وباادء عبارتااه 
الستلقااا  وتداااتدع  ساااسعه  وتشب اااه بخظاااؾرة ايمااار  اعشاااد تقاااديؼ التحااا عر 

علااايكؼ " عااادرا الداااامب أَ ايمااار علااا  سااابضل اإللاااِّال   –واإلغااراء " إيااااهؼ 
 و اصة إذا ااَ ذلػ السح ر السوري هؾ تاصح ايمة ومعلستا وهاكعتا .

ا  ترحه وتؾجضته ابدأ أوه  –هللا عليه وسلؼ  صل  –تدرج الشب  لقد 
بااالراق واللااضؽ وتااِّع اتضاال الوزااب بقؾلااه " متااال "  هااؼ قااال تاصااحا مؾجتااا 

اااالراق عتاادي العقااؾل الذاااركة  وزؤلااف  بأساالؾب اإلغااراء " عليااػ بااالراق " 
 . (1)القلؾب الشاارة  وزأت  بخضر مؽ الِّجر والتأتضب والتؾبيخ"

مؽ اإللِّال  حؾيقته إه أته صيغ صياغة اضتا ش ءؼ عشص بايمر و َ ل
حضااِ ألحااق بااه حاارم " الباااء " باادهلتتا علاا  اإللرااام بسااا عتشاسااب مااب 
مالزمااة الراااق والتحلاا  بااه علاا  ااال حااال  ومااؽ أسااس التربيااة القؾزسااة 

 الد ؾل عل  اإلقشاع بسد ل لضؽ ستل ه عؤكي إل  تراكل مب الستلق . 

أتااه لااؼ عؾاجااه الدااضدة  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –ضتااه ومااؽ براعااة تؾج
عائذة رل  هللا عشتاا بالخظاأ الا ي ارتكبتاه ماؽ غضار علاؼ  ولكشاه تجااوزأل 
وأ   ا  تؾجضتتا إل  ما يجب أَ تكؾَ عليه وذلػ اؽ عغايؼ اا  التعامال 
مااب السخظاائ  أَ تؾجااه اتتقاااكا للداالؾا ولاايس للذااخص  حتاا  ه يحاادث 
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امب إل  اإلعاراض عاؽ الشراح وحذاد اال أسالحته تراكما تيدضيا عداب الد
للدااع عؽ تيده  لذعؾرأل أته ا  مؾلاب اتتاال  أماا إذا وجاه اهتتقااك إلا  
التررم حضشتا  ساضبحِ الستلقا  إلا  تبرزار ذلاػ الترارم  وهاؾ ماا حادث 

 للدضدة عائذة حضؽ قالم " أولؼ تدسب ما قالؾا ؟" 

اإلغراء تجدأل يقرع اآلذاَ وبعد أَ هدأت هؾرة الوزب مؽ  الل أسلؾب 
ا  هؾاكة ورااق  و َ اااَ أهثار حِّماا مساا سابق  وذلاػ ماؽ  االل أسالؾب 
التح عر " و ياا والعشف " اقد يغؽ الستلق  يسلؾب اإلغاراء " علياػ باالراق 
" أَ ايمر ػيه لضؾتة وسعة  ل ا جااء أسالؾب التحا عر أهثار إلِّاماا وحداسا  

ة ايسالؾبضؽ أماال الداامب لضشتقال باضؽ و َ  ال مؽ التتدعد   وولعم مقابل
رولااتضؽ اااؾاحتضؽ بااالعظر الشبااؾي  ايولاا  عِّزشتااا الراااق واللااضؽ والتااؤكة  
والثاتيااة ييااؾح مشتااا تحاشاا  ااال مااا يعشااف  والبعااد عااؽ القدااؾة والولغااة 

 والجياء  هؼ يعظف أمرا آ ر عل  العشف ػيقؾل واليح، .

لكااؽ الحااؾار الشيداا  ور الدااضدة عائذااة وقااد هاادأت هؾرتتااا  هااؼ يااأت  ك
  ألؼ يدسب مقؾلتتؼ ؟ اكيف يظلاب مشا  أَ أتستال وأترااق بتاؼ ؟ وقاد قائؼ

 –كعؾا عليه بالدال أي السؾت اعبرت بأسلؾب اساتيتال متعجباة ماؽ طلباه 
 –لتا ب لػ  ات  تري أَ اجتراءهؼ عل  رسؾل هللا  –هللا عليه وسلؼ  صل 
قالتاه لتااؼ  اتلاػ ااتاام  والادعاء عليااه يداتحق مااا –هللا علياه وساالؼ  صال 

 حجتتا الت  تراها مبررا لتا ا  لعشتؼ و تِّال الوزب علضتؼ .

سااؤالتا بدااؤال آ اار  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وهشااا عاارك علضتااا الشباا  
متزسشا إجابة مؾجِّة اضتا ارل الخظاب ػيقؾل مدتيتسا ""أولؼ تدسع  ما 

هللا  صال  –ركأل  قلم ؟" قاصدا مؽ وراء ذلػ إل  إ بار الدضدة عائذة باأَ
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علضتؼ عتزسؽ ال ه ا  اسا يعشا  ساساعه لساا قاالؾأل واظشتاه  –عليه وسلؼ 
 له وركأل علضتؼ بالسثل كوتسا غزب أو عشف أو لؾل .

إتاااه البيااااَ الشباااؾي العاااال  الااا ي أحااااط الشراااح بداااياج ماااؽ ايساااالضب 
الرصااضشة  وال بااارات الساتعااة التاا  تااؤت  هسارهااا وتتداالل إلاا  الشاااس كوتسااا 

 أو حرج . جرح

هللا  صل  –وهشاا سؤال عتباكر إل  ايذهاَ عؽ جدوي إصواء الرسؾل 
لالستيتال لضرك به عل  الدضدة عائذة أما ااَ ا  الخبار ماا  –عليه وسلؼ 

 يكي  ل لػ ؟ 

اااا  التشبياااه و هاااارة ذهاااؽ السخاطاااب وتؾجياااه اكااارأل  اإَ لالساااتيتال كور 
أراك أَ يعلؼ أمتاه براية  –هللا عليه وسلؼ  صل  –ومخاطبة عقله  االشب  

عامة والشداء برية  اصة ا  شخص الدضدة عائذاة بظرزقاة تثضار العقال 
والؾجااداَ  اعشااد وصااؾل السدااتسب إلاا  السعشاا  السااراك بشيدااه واهتذااااه بعااد 
البحِ عشه ا   بايا الحؾار وكههته الكامشة ا  ترؾصه سيكؾَ له أوقاب 

ايزمااَ  بخاالم ايسالؾب  ايهر ا  تيده  وزأ   مشه عبارة ه تشدا  عبار
بتاا ا  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –السباشاار اتااؾ أقاال اائاادة وأهاارا  ولااؼ يكتااف 

الجؾاب و َ ااَ ااػيا  إه أته يعلؼ ما بدا ل أل السؤمشضؽ مؽ قلاق وحارص 
علاا  حياتااه الكرزسااة  ااا عل جؾابااه بسااا عِّزاال قلقتااا  وزااد ل الداارور علاا  

لسقابلاة تلاػ الحؾيقاة  ػيقاؾل " " قلبتاا  ملؾياا علا  مداامعتسا ماؽ  االل ا
هللا علياه  صال  –ػيدتجاب ل  اضتؼ وه يداتجاب لتاؼ اا  "  واااَ جؾاباه 

إجابة لدؤال لاؼ يداأل عاؽ أَ كعااءهؼ علا  الشبا  ساابق لدعائاه  –وسلؼ 
 علضتؼ .
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باليااء اااَ لاه أهار  –هللا علياه وسالؼ  صال  – واقتراَ اساتجابة كعائاه
ائذة لسا تؾح  به مؽ سرعة اهساتجابة  ا  إك ال الدرور عل  الدضدة ع

ا  تقرزرأل لت أل الحؾيقة عؾلح أصال اا   –هللا عليه وسلؼ  صل  –والشب  
كعاء الغالؼ  اال يدتجاب له ػيسؽ كعا عليه ) و تساا عرتياب إلا  هللا تعاال  

  وذلاػ مراداقا لقاؾل الحاق (1)مؽ الدعاء ما واااق الحاق وسابضل الرادم "
 (14)الرعد" (2)الكاارزؽ إه ا  لالل "جل وعال  " وما كعاء 

  

                                                           
 حييههن أرهه   سههب    لههخ رههن إرههخاهب    ل ط ههة  1/131شههخح  ههحبح ال خهه رى  رههن ن:هه ل (1)

 م 2553 ه /1423الخن ض  –الخشج الدع د ة 
 14الخطج (2)
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 احلديث الثاىٌ

 الصرب عيد الصدمُ

اهو  شي ا ا َّللِاو عا لب الباػ  را اؽب ما اؽي أاتااسب بي اِدهاشاا هااببام  عا باةو حا ِدهاشاا شو ي لو حا ِدهاشاا آكا حا
ِر الِشبب أ  الا " اِتقب  َّللِاا  صل قاالا " ما ر   ااقا دا قابي شي كب  عب راأاة  تابي ِلؼا ببامي سا هب وا لايي َّللِاو عا

اا "  لاؼي تاعيربايهو ااقبضلا لاتا ضباتب   وا بي ببسورب ِتػا لاؼي تورا شيب  اا ب ببربي  قاالامي " إبلاييػا عا وااصي
ِلؼا  ااأاتامي  صل إبِتهو الِشبب أ  سا هب وا لايي لااؼي  صال باابا الِشبب يب  َّللِاو عا اِلؼا اا سا اهب وا لايي َّللِاو عا

ماةب  ااادا الِرااادي شي رو عب اااا الِرااابي اااالا إبِتسا اااػا ااقا رباي الاااامي " لااااؼي أاعي اااِؾاببضؽا  ااقا ألو با ااادا شي ااادي عب تاجب
وولا ."  (1)ايي

ا  تعليساه وتربضتاه علا    –هللا عليه وسلؼ  صل  –تب  هللا  ه عتؾؽف
مشه العلؼ  ولكشه عتيقد أحؾال السدلسضؽ وزقدل لتؼ ماا  مؽ علجأ إليه وزظلب

يرلح أمؾرهؼ ا  ال حاال وعارم  اتاا هاؾ يسار علا  قباؾر الساؾت  اضاري 
بتقاؾي  –هللا علياه وسالؼ  صال  –أمرهاا الشبا  يامرأة تبك  عل  ابؽ لتاا  ػ

ه أل السرأة السكلؾماة طلباه الاؼ تكاؽ تعلاؼ حؾيقتاه     اتشكرهللا والتِّال الربر
هللا عليه  صل  –علسم ذهبم إليه وتعللم بعدل معراتتا له  اقال لتا السا 
 إتسا الربر عشد الردمة ايول  . –وسلؼ 

لااؼ عشااه تلااػ الساارأة الساا اؾرة التاا  لااؼ  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –الشباا  
عؾؽف عل  اسستا  لؼ عشتتا عؽ ززارة القبؾر  وا  ذلػ كلضل عل  إباحتتا 
و تسااا أمرهااا بالراابر  وعبااارة الحاادعِ تكذااف لشااا عااؽ أَ هاا أل الساارأة ااتاام 

هللا عليااه  صاال  –تشااؾح علاا  القباار وتقااؾل مااا ه عرلاا   لاا ا أمرهااا الشباا  

                                                           
حههجلث  1/326 ههحبحم   لطهه ، الجشهه ئد  / نهه ، ب قنهه رة اليبهه ر   أخخجههم ال خهه رى حههه(1)
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بالتقؾي والربر  و ه لؾ ااتم تبك  بكاء رحسة لسا تتاها عؽ ذلػ  –وسلؼ 
إَ  –عشاد واااة ابشاه إبااراؿيؼ  –هللا عليااه وسالؼ  صال  –إلباحتاه  اساا قاال 

 َ القلاب ليحاَِّ و تاا علا  اراقاػ ياا إباراؿيؼ لسحِّوتاؾَ وه و   العضؽ لتادمب
 تقؾل إه ما عرل  ربشا " 

ر كلضل علا  أَ الجاِّع وتارا الرابر بالرب واقتراَ ايمر بالتقؾ  بايمر
وقد قدل ايمار  مؽ ايمؾر السشت  عشتا  اترا الربر عتشاا  مب تقؾي هللا 

بالتقؾ  عل  ايمر بالربر؛ يَ التقؾ  أشاسل وأعاؼ  والرابر ماؽ التقاؾ   
 اقدل ايصل وأ ر الجِّء أو اليرع.

 أتتاا تراح و رشااك ااَ رك تلػ السارأة السكلؾماة لساا قادل لتاا ماؽ وقد  
الشاصح و َ لاؼ تعلاؼ حؾيقتاه  اساا اااَ  الشريحة معشيةقالم مدتشكرة ه أل 

عشبواا  لتااا ذلااػ اقالاام " إليااػ عشاا  " " اسااؼ اعاال أماار ابتعااد عشاا  وكعشاا  
وحِّت  وجِّعا   هاؼ عللام لسقؾلتتاا بقؾلتاا "" ا تاػ لاؼ تراب بسراضبت  "  
وصاياغة االمتاا بخباار مؤااد إلحداسااتا باأَ مرااابتا لايس لااه مثضال اتاا  

يقؾك لدعتا  لذدة تأهرها ليقدأل  وماذا تؤاد عل  تيركها بالسراب لسكاتة الس
علا  ها ا التجااوز ماؽ ها أل السارأة  –هللا عليه وسلؼ  صل  –هاَ رك الشب  

؟؟ هل زجرها واذف لتا عؽ تيده ؟ هال أكبتاا علا  ساؾء حادعثتا معاه ؟ 
إته الداع  إلا  هللا الا ي عتحسال اا  سابضل كعؾتاه ألؾاتاا ماؽ الراعاب اا  

ل يقارَ ما قالته تلػ السرأة بسا اعله ايار سبضل ترحه وتؾجضته يمته  وه
صاابرا محتدابا مداتسرا اا   –هللا عليه وسلؼ  صل  –قرز، وتحسله الشب  

هللا علياه وسالؼ  صال  –كعؾتتؼ إل  التدي والرشاك ؟؟  ولسا مز  الشبا  
هللا  صل  –"تاراا ه أل السرأة  قال لتا مؽ شتد ه أل الؾاقعة " "إته الشب   –

ه بااد أَ قااؾلتؼ لتااا ااااَ علاا  ساابضل اللااؾل والِّجاار  اقااالؾا و  –عليااه وساالؼ 
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"  –هللا علياه وسالؼ  صل  –مؤادعؽ مقؾلتتؼ مدتشكرزؽ اعلتتا " إته الشب  
اأسرعم الخظ  إل  باب الشب  مدتذعرزؽ ذلػ مؽ " ااء التعقضب " "اأتم" 
 وااااَ راوي الحاادعِ مؾاقااا ااا  ا تيااارأل "أتاام" كوَ جاااءت  لاادهلتتا علاا 

ات  تحسل اعت ارا أو تبرزرا لسا اعلم وما تحدهم باه مساا ه  َ بذ ءاإلتيا
 .–هللا عليه وسلؼ  صل  –علضق بحزرة الشب 

سا ااتام تغاؽ اساا هاؾ حاال الِّعسااء " الؼ تجد عشدأل بؾابضؽ "  ا وجسلة
  اتعلضاال وساابب لسااا بعاادها  اقالاام " " لااؼ أعراااػ "  جاااءت هاا أل الجسلااة 

 ام لاااسضر الساااتكلؼ السشيرااال "أتاااا"  لذااادة ""أتا لاااؼ أعرااااػ"  احاااوالتقااادعر
  حرصاااتا علااا  تقاااديؼ مبااارر وعااا ر  وماااد  حرصاااتا علااا  سااارعة تقديساااه

وه ا اعت ار مشتا وحجة لتا    اح اته متعجلة لذعؾرها بعغؼ ما وقعم ػيه
لسا قالم  وباكرت السرأة بتقديؼ ع رها قبل أَ تلقا  الداالل علا  رساؾل هللا 

اساا يقتزا  أكب الحاؾار  وذلاػ عاؾح  بساا وقاب  –هللا عليه وسلؼ  صل  –
ااا  قلبتااا مااؽ هلااب واااِّع اااؾر علستااا بحؾيقااة مخاطبتااا مسااا أتداااها أكب 

هللا  صال  –الحدعِ  وشرعم ا  تقديؼ ع رها وعلتتا ولؼ عرك علضتا الشبا  
بسااا عؤكبتااا أو يعشيتااا علاا  غلظتتااا  ولكااؽ ااال مااا يعشاا   –عليااه وساالؼ 

 –لسعلؼ هؾ تروزض الشيس وتت عبتا وتعليستا أماؾر كعشتاا  اقاال السرب  وا
" إتسا الربر عشد الردمة ايول  " بأسلؾب القرر  –هللا عليه وسلؼ  صل 

أَ الرابر الكامال ايجار ه يكاؾَ إه  –هللا عليه وسالؼ  صل  –عبضؽ الشب  
 ا  أول السرضبة .

شااا أَ تتااأول وحااضؽ تؾااف عشااد هاا ا القاادر مااؽ عاااهر الحاادعِ يكااؾَ علض
يَ   " الردمة " عل  أته مؽ قبضل السجاز –هللا عليه وسلؼ  صل  –قؾله 

الراالب  هااؼ اسااتعضر لكاال مكااروأل حاادث  الذاا ء أصاال الراادل " الزاارب ااا 
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ة  واااأَ السرااضبة ااا  صاالصبوتااة  ااسااتعار اليعاال يهاارأل اسااتعارة تراارزحية أ
رارأل أول حاادوهتا تزاارب قلااب السراااب  وتحظااؼ حياتااه وتقزاا  علاا  اسااتق

 وأمشه .

وحاصل السعشا  أَ الرابر الا ي يكاؾَ عشاد الرادمة ايولا  هاؾ الا ي 
يكؾَ صبرا عل  الحؾيقة هؾ الربر اامل ايجر  ال ي يدتحق ما وعاد هللا 
ااب  {  دا ارب حب اراهوؼي ببواضي ِا  الراابروَ أاجي به الرابرزؽ ا   قؾله تعال } إبِتساا عوؾا

ؾ قدر ه قدرة لشا عل  كاعه  ولكؽ قاؾة   اايجر ه يكؾَ عل  البالء  ات(1)
مااؽ  ااالل القاادرة علاا  الراابر  ساااَ وصاادم اليقااضؽ وحدااؽ التؾااال عباارزاإلي

عشاد الابالء  و اص الرابر باأول الرادمة يَ الرابر بعاد ذلاػ هاؾ أمار ه 
ميار مشااه  تيرلااه طبيعااة الحياااة ومذاااغلتا وزحاادث بالتداال  بااأمؾر الاادتيا 

ا  رح  الحيااة  إتتاا الرادمة ايولا   الت  تتؾَ السراب وتظحؽ الثكال 
 الت  يغتر اضتا قؾة اإليساَ وحدؽ تقبل أقدار هللا عل   لقه . 

وزهرة أ ري تقظيتا ماؽ بداتاَ ها ا التادي الشباؾي وتحاؽ علا  أعتااب 
" عشد " الت  يغتر اضتا الربر  –هللا عليه وسلؼ  صل  –تتاعته وهؾ قؾله 

رأل عشااد أول الراادمة  اتااؾ ه عشيااػ هأتااه مؾيسااا را يااا قالعااه  لاااربا بجاا و 
عشتااا متاا  حاادث  حاال الراابر وأحاااط السذاااعر وايحاساايس  وجعاال لتااا 
سياجا حاميا عؽ الخروج عؽ حدوك هللا  وتجاوزما أمر به مؽ تلق  ايقدار 
واهبااتالءات  االراابر مااالزل للراادمة ه ييارقتااا  يغتاار بغتؾرهااا وزتجلاا  

 رزؽ وزراب كرجاته ا  علضضؽ .بؾقؾعتا ػيسشح مؽ عتحل  به أجر الراب

                                                           
 .15الدلخ لن اآل ة (1)
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هللا عليه وسلؼ  صل  –وهك ا تري أسلؾب الشرح واإلرشاك طرزق الشب  
ااا  تعليسااه لسمااة السداالسة مااؽ  ااالل تلااػ الساارأة اتااؾ الرحسااة الستااداة  –

ُة ليبليعاالاسبضؽا { سا حي ليشاااا إبِه را سا ماآ أاري للبذر قال تعال  "" } وا
(1) . 

ثال أوامرأل واجتشاب تؾاؿيه رحسة للخلق ا  أهدااتا االدعؾة إل  هللا وامت
ة واللاضؽ  وغاياتتا  وترغضب الشاس اضتاا  وتقارزبتؼ مشتاا يحتااج إلا  الرحسا

لبػا {} ؾي ؾا مبؽي حا يازأ ليبب هتي لبي ا اليقا شما ااغيُا غا لاؾ او  " (2)وا

ول ا ااتم الرحسة الت  أوكعتا هللا ا  قلب تبيه وحبضبه أعغؼ عؾَ له 
ا  جسب الشاس وتعليستؼ وتربضتتؼ تربية سليسة   –هللا عليه وسلؼ   صل –

والساارأة أحااق مااؽ عتعاماال بالرحسااة والراااق واللااضؽ لرقتتااا ولااضؽ جاتبتااا  اسااا 
 بالقؾارزر ا  الشقاء وستؾلة الكدر . –هللا عليه وسلؼ   صل –شبتتا 

وهك ا عشبو  أَ يكؾَ شأَ كعاة الادعؽ اا  تبلياغ كعاؾتتؼ ومخااطبتتؼ 
للشيؾس واستسالتتؼ للقلؾب  ليكؾَ لتؼ أهبر ايهر اا  هداياة الشااس ببيااَ 

 هلسة هللا و عتار حكسه وشرعه .

********** 
  

                                                           
 .157األنبب ء لن   ة (1)
 .159 ل طسخان لن اآل ة (2)
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 أسلىب الرتغًب والرتهًب

 رغاب عرغاب رعباة  إذا حارص علا  الذا ء " ماؽ تعرييف الرتغًيب  
  الذ ء" طِسعه ػيه. ا ورِعباهو   وطسب ػيه

  ورِؿباهو مااؽ  اااه ورؿباا ورؿبااة أي  رؿباا " رهاب الذاا ء والرتهًيب 
 . (1)" الذ ء"  ِؾااهو مشه

يرااحبه حضااِ أَ الترغضااب وعااد   " اتسااا متزاااكاَ االصييطالح يفأمييا 
مقابال الؾياال بعسال   ة مؤاادةتحبضب و غراء بسرلحة  أو لا ة أو متعاة آجلا

اقؾله   ابتواء مرلاة هللا اهمتشاع عؽ ل ة لارة  أو عسل ش ء  أو صالح
اؽي تعال  "" اربي مب ِشاات  تاجي اؼي جا بيبتب ادا را شي ا عب اؾي عؽا اِتقا لبكوؼي ۚ لبِل ب ر  مبؽي ذاَٰ ضي تابيب وكوؼي ببخا قولي أاؤو

ااضر  تا  َّللِاو بارب ااؽا َّللِاب ٌ  ا َ  مب ااؾاا ربلي وااج  موظاِتااراة  وا ااا واأازي عؽا ابضتا الباادب ااارو  ا تا اتي ااا ايي تبتا حي
بااكب   . (2)"ببالي ب

والترهضب وعضد وتتدعد بعقؾبة تترتب عل  اقترام إهؼ أو ذتاب مساا تتا  
ماؽ  أو تتدعاد  أكاء ارززة مسا أمر هللا بتاا ا هللا عشه  أو عل  التتاوَ 
و عتاار صاية ماؽ صايات الجباروت والعغساة   هللا يقرد به تخؾزاف عبااكأل

ُسااا ( اقؾلااه تعاال  "" 2)  (3)اإللتياة" تي بيبااػا حا لاا  را َا عا ااا هااا اا كوؼي إبِه وااربكو ااشي َي مب وا ب
يًّا زب  (4)" ماقي

                                                           
 المد ن ل دة رر  ور   .(1)
 .15 ل طسخان (2)
د طبهههههج الهههههخحسن الخههههيوى   ط دار ال كهههههخ العخاهههههه  5أ 235أ هههه ل الطخابهههههة اإللههههيلبة (3)

 م . 1979 - ه  1399
 . 75لخن  (4)
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ومسااا ه شااػ ػيااه أَ هاا ا ايساالؾب التربااؾ  هااؾ مااؽ اليظاارة اإلتداااتية 
ل  شايخلاد إ – اأو حتا  حضؾاتا اساؾاء اااَ إتداات –الح  االكائؽ   الدليسة

  وزسثال لاه لؾتاا ماؽ ألاؾاَ وزشير مؽ ال ما عؤلسه وزحرماه  ؼالش يؼ والتكرز
  وأولاا  باهبتعاااك عااؽ ااال مااا عؤذعتااا  والااشيس البذاارزة أشااد ماايال  الذااقاء

لسحدؽ عل  إحداته وأَ يعاقب وطبيعة ايمر ولرورته تقتز  أَ عثاب ا
االا  (  إساءتهعل السد ء ثيقا الي مب اؽي ياعيسا ما اُرا عااراألو * وا ضي االا ذاِرة   ا ثيقا ااساؽي ياعيسالي مب

اااراألو  ااارًّا عا وسااااك   ولاااؾه تظبضاااق هااا ا الساااشت  الترباااؾ  لعاااؼ الغلاااؼ  (1)"ذاِرة  شا
أو عااركع   اهلااظراب لعاادل وجااؾك مااا عاادعؾ إلاا  عساال الخضاار وزذااجب عليااه

االحياااة صااراع مدااتسر بااضؽ   وزعاؽبااه وزتؾعاادأل بااألؾاَ مااؽ العقاااب العاصاا 
ولاب  ايمر وحاهسه هؾ تلػ القؾاتضؽ الداساوزة وماا ولاعه   الخضر والذر

بو  البذر مؽ قؾاتضؽ لابظة حاهسة لحراة الحياة "  دا َو  أاياحي ا تدا اا  أاَ اإلب  عوتيارا
ُد   .(2)"سو

تربياااة أبشائشاااا  اااا صااال  هللا علياااه وسااالؼ ااااا  –الاااؾ تتجشاااا تتااا  تبضشاااا
وحدااابؾا لكااال عسااال يقؾماااؾَ باااه   وقؾزااام شاااكيستتؼ  هساااتقامم أصاااالبتؼ

عااؽ قباايح اليعااال التاا  قااد  اضبعااد الشاشاا ء  عاادة قباال الؾيااال بااهحدااابات عد
وقااد يدااتخدل السرباا  أساالؾب  الترغضااب   تعرلااه إلاا  وعضااد اااائؽ ه محالااة

وكعششاا الحشياف لاؼ عتارا   ضؽ اللضؽ والحِّلػيجسب ب  وقم واحد ا والترهضب 
وتت عبتا   للشياذ إل  الشيس  أسلؾبا مؽ أسالضب التربية اإلسالمية إه طرقه

حقاال التربيااة واااق  ااا والسرباا  ه يدااتظيب الدااضر طااؾزال   وتقااؾزؼ عؾجتااا
 معاعضر ولاؾاب  وؽايؼ كعشياة ماا لاؼ يزاب أساس ومشااه  لسشتجاه الترباؾ  

                                                           
 . 8 7الدلدلة  اآللط ن (1)
 . 36القب لة (2)
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و ذا أركتا غرس مبدأ   الترغضب والترهضب اجحة أسلؾباومؽ ه أل ايسالضب الش
اتسااا عثضااراَ   ة علضشااا بأساالؾب  الترغضااب والترهضاابشاا ءتيااس الشا ااا كعشاا  

اسثااال هااا أل   مساااا يقاااؾ  العؾاطاااف الرباتياااة اسخاااااة هللا  اتيعااااهت تيداااية
 . (1)العاطية الرباتية بشضم علضتا أهثر ال باكات السيرولة االرالة"

العسااال إهاااارة كاا ياااة الشااااس إلااا   اااا وللترغضاااب والترهضاااب أهبااار ايهااار 
 اااا اساااا يظلقاااؾَ علااا  هااا ا ايسااالؾب   وتجشااابتؼ العسااال الدااا ء  الحداااؽ

أو " الثاؾاب والعقااب " ولكاؽ  –سياسة الجِّرة والعراا  –مجتسعشا السعاصر 
ومؾااقاااة هحتياجاتاااه  وماااؽ   بخراااائص رباتياااة مؾاتياااة لظبيعاااة اإلتدااااَ

َ الترغضااب والترهضااب أساالؾباَ تربؾزاااَ مسضااِّاَ عااؽ غضرهسااا مااؽ السعلااؾل أ
 ايسالضب لعدة  رائص مشتا "

مسااا   اعتساااكأل علاا  اإلقشاااع بتقديسااه هساارة العساال قباال اإلقاادال عليااه -1
ايمااؾر الستعلقااة  ااا وبخاصااة   يحيااِّ السخاااطبضؽ بااه علاا  اليعاال أو التاارا

وها ا يقتزا  أَ   مشضؽبايوامر اإللتية والت  عتؾجه اضتا الخظاب إل  السؤ 
حتا  عتداش  لشاا   تياؾس الاش،ء ا َ والعقضدة الرحيحة تبدأ بورس اإليسا

ر  وليكاااؾَ لتاااا هسااارة عسلياااة أو تااارهبتؼ ماااؽ الشاااا  الجشاااة اااا أَ تااارغبتؼ 
 .سلؾاية
الترغضااب والترهضااب علا  ترااؾزر اشاا  رائااب  مقربااا  قاد يعتسااد أساالؾبا -2

وزقاارب الرااؾرة إلاا    ومؾلااحا للسؾؽااف مسااا يكااؾَ لااه أهباار ايهاار وأقااؾاأل
 ة .ش ءأذهاَ الشا

                                                           
درالههه ت ن قهههجة أللههه لي  الطخابهههة السع  هههخة حهههه ضههه ء اإللهههيم   حطحبهههة طسهههخ الحمههه انه  (1)

145-141 . 
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  أساالؾب الترغضااب والترهضااب يعتسااد علاا  إهااارة اهتيعاااهت الشيدااية -3
وه أل التربية اإليساتياة مقراد ماؽ مقاصاد الذارزعة   وتربية العاطية الدعشية

والرجاااء   –هلالج لج  –اإلسااالمية اعاطيااة الخااؾم مااؽ هللا و ذااضته والتعلااق بااه 
 جشته . ا والظسب 
التربياة علا  لاب  اهتيعااهت  اا د أسلؾب الترغضب والترهضاب يعتس -4

اال عترا الخؾم يظو  عل  الرجاء وايمل مثال   والعؾاطف والسؾازتة بضشتسا
وه عترا ايمل والعلؼ برحسة هللا تظوا    ػيقش  الس تب مؽ رحسة ربه وعيؾأل

ء وزبدا  الرجاا  ارتكااب ذتؾباه ا عل  الخؾم مؽ العقاب ػيدرم الس تب 
اساؽ   اقتارام الا تؾب والسعاصا  اا طلب العيؾ والسويرة مب اهستسرار  ا 

والجسب بضؽ الخؾم والظسب ا الخؾم مؽ عقااب هللا    الل التربية الستؾازتة
رحستااه ا ااستذااعار غزااب هللا ه عشدااضشا  ااا والظسااب   وعغستااه ومقامااه

َِ  وجال " "وهكا ا يقاؾل الساؾل  عاِّ   ورحسة هللا ه تشداضشا عقاباه  رحسته إب
ااابب  قا ااربزبو اليعب ِبااػا لادا اايؼ  " را ااؾر  ِرحب وا بِتااهو لاوايو

صاال  هللا  –وزقااؾل رسااؾل هللا   (1)
صال   –أَ رساؾل هللا  –رلا  هللا عشاه  –" عاؽ أبا  هرزارة عليه وسلؼ اا 

قال " " لؾ يعلؼ السؤمؽ ماا عشاد هللا ماؽ العقؾباة ماا طساب هللا عليه وسلؼ اا 
 مااؽ الرحسااة مااا قااش  مااؽ جشتااه يعلااؼ الكاااار مااا عشااد هللاولااؾ   بجشتااه أحااد

 . (2)"أحد
ايمار عتؾؽاف   التربية الرحيحة ا وعؽ جدو  ال مؽ ايسلؾبضؽ  -

اساؽ ااتام   عل  طبيعة السؾؽاف وطبيعاة الذاخص الساراك تؾجضتاه وتربضتاه
                                                           

 .  167األطخا    ة (1)
لهعة رحسهة ي  عه له وأنهه  له يت  أخخجم لدم  حه  هحبحم   لطه ، الط اهة نه ، ب حهه(2)

 2755رق   4/371رز م  
 



 

 

789 

مظامعه الشيدية تولب عل  تيكضرأل حاجبة عشه سبل التيكضار الدادعد وايمال 
  اسثل ها ا يجاد  معاه أسالؾب الترهضاب  رلا السؾل  عِّ وجل ا والرجاء 

  كل تلااػ الذااتؾات وايهااؾاء الجامحااةاالبااد مااؽ اسااتخدال أساالؾب راكع يرااا
بخالم تلػ الذخرية الستعلقة بحب هللا التا  تزاب رلاا هللا تراب عضشتاا 

  طرزقتا ا اال بد مؽ تحيضِّها وحثتا عل  مؾاصلة الدضر   ال أعسالتا ا 
أَ يعساال جاهاادا   ااال زماااَ ومكاااَ ااا مداا ؾلية السرباا  السداالؼ وتلااػ هاا  

وزحدااب لكاال  ظااؾة   ة جضاال صااالح يعلااؼ عاؽبااة ااال اعاال يقااؾل بااهذاا ءلتش
اعل  السرب  أَ يكؾَ   يخظؾها حدابتا الدقضق واق مشغؾر إيسات  صحيح

حدؽ السدلػ عسضق اليتؼ لضتسكؽ ماؽ تحدعاد ايسالؾب ايمثال لكال مؾؽاف 
ذلااػ اتاااب هللا وسااشة  ااا ائ السحدااؽ جاااعال مرجعااه ػيعاقااب السداائ وزكااا

 صل  هللا عليه وسلؼ اا . –رسؾل هللا
اي االم ماا هاؾ إه هسارة  ا  مجتسعشا مؽ تدَ ا ما يحدث الضؾل و  -

اسا أحؾجشا إل    لبعد الشاس عؽ السشت  الدليؼ وايسالضب التربؾزة القؾزسة
وسالؼ ااا تداتق  مشتاا  صال  هللا علياه –العؾكة إل  اتاب هللا وسشة رساؾله 

حتا  يداضروا علا    و صاالح أمارهؼ لتربية الش،ء  ب الؾسائل وأتجحتاأتد
 ااا وعلضشااا التسدااػ بسااا جاااء   وزراالؾ إلاا  سااؾاء الداابضل  الاادرب الرااحيح

  هتاب هللا وسشة رسؾله قؾه وعساال شاأَ ماؽ سابقشا ماؽ السدالسضؽ ايوائال
 اتقؾ  شؾاتشا وتشتض أمتشا وترل   القشا .

********** 
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 احلديث األول

 أسلىب ترغًب

ااؽي  ااةا عا با ااؽب عوؾي يؼا بي اارااؿب ااؽي إببي َو عا ياا ااؼي ااِدهاشاا سو ؼ  حا اايي اادا واأابوااؾ تو ا سا ااِدهاشاا أابوااؾ أاحي حا
اهب  لايي اِل  َّللِاو عا اا إبلاا  الِشببا يب صا اببيًّا لاتا ااعاامي صا اراأاُة را َِ امي ِباس  أا زيب  عاؽب ابيؽب عا هورا

" ر  لاػب أاجي ؾلا َّللِاب أالبتا اا حا ٌّ قاالا تاعاؼي وا سو الامي ياا را ِلؼا ااقا سا  (1)وا

 بني يدّ احلديث : 

 – الشبا وجاؾك  ا تحرص الرحابيات عل  تعلؼ أمؾر كعشتا وااَ لتؽ 
الااؼ عتااراؽ ابضاارة وه صااوضرة إه   صاال  هللا عليااه وساالؼ اااا بضااشتؽ حاا  واضاار

صل  هللا عليه وسلؼ اا عاؽ ارلاية  – الشب رأة ادألم تلػ الس  سألؽ عشتا
صاال  هللا عليااه وساالؼ اااا بااأهثر مااؽ  – الشباا الحاا  لرااب  صااوضر اأجابتااا 

 اهمتثال . ا سؤالتا ترغضبا لتا 

 بالغُ احلديث : 

لساذا لؼ تدأل تلػ الرحابية سؤاه مقاليا عؽ حكاؼ حا  الراب  ؟ ربساا 
  أَ يرال باضؽ الداائلضؽ هاَ السجلاس مكتغاا بالحزاؾر وه يسكاؽ لراؾتتا

وربسا أراكت أَ يكؾَ سؤالتا محدوكا ومرؾرا بذخص السد ؾل عشه حتا  
رواية ابؽ عباس ما عدل عل  أَ تلاػ السارأة ها   ا و   تزسؽ كقة الجؾاب

اشاكتاه )صال    حضاِ ألاااه لتاا اقاال " صابيا لتاا "  ولية أمر ه ا الرب 
القلؾب  اسا تاكتاه  ا وجاللتا هللا عليه وسلؼ( "يا رسؾل هللا" لعغؼ مكاتته 

                                                           
 أخخجم لدم  حه  حبحم   لط ، الحج ن ،  حة حج الربه .(1)
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االشااداء بالياااء   أماار الذاارع ااا براايته الذرعية"رسااؾل هللا" حتاا  ييتضتااا 
ساألم باالتسِّة التا  ها  أصال مالئاؼ للسقاال  هاؼ   وبالرسؾل مشاساب للحاال

اتااؾ صااب  صااوضر    لال تراااص وقاادمم السدااشد) ألتاا ا(  باااب اهسااتيتال
والسعتاك أَ الح  للبالغ الكبضر  وه  أراكت ال سبل التؾاضد  ومشتا حزؾر 
الرااب  اتااؾ حالاار  ومعاعشتااه حضااِ قاماام براعااه للشب )صاال  هللا عليااه 
 وسلؼ(  هاؼ أشاارت إلياه باساؼ اإلشاارة للتؾاضاد مداتيتسة بااي ف واي رار

و رام الحا    هؼالتسِّة( تساشيا مب مؾؽاف ازكحاال الحجاي   واثارة عادك)
السقاال ايول  اا اعشاياة ايمتاات لاؼ تكاؽ   مؾسسه ا بالدؤال يتتؼ ااتؾا 

اارك علضتاا   ة كعشياةذا ءتتؼ تشذا ءبتو عتتؼ أو ادؾتتؼ ولكشتا ااتام بتش
 ياا هاا ا الجااؾاب مااا يك ااا وااااَ   صاال  هللا عليااه وساالؼ اااا بااشعؼ – الشباا 

"ولااػ أجاار " تحيضااِّا لتااا  صاال  هللا عليااه وساالؼ اااا زاكهااا –إه أتااه   الدااائلة
وماااا يقتزااايه ماااؽ تحسااال مذاااام وصاااعؾبات شااادعدة   اليعااال اااا وترغضباااا 

ها ا الحادعِ كلضال علا  صاحة حا   اا و   باصظحاب الربية الروار للح 
  يته غضر مكلاف  إه أته ه يجِّزه عؽ حجة اإلسالل  وزثاب عليه  الرب 

  قلااؾب الراابية ااا وزواارس   هسااا أماارأل بالرااالة قباال البلااؾ  ليعتاااك عليااه
أذهاااتتؼ هاا ا الااراؽ مااؽ أرااااَ اإلسااالل  ازااال عسااا عااؾح  بااه  ااا وزشظبااب 

 مذتد الروار حؾل البضم مؽ تحرزػ للقلؾب وايرواح .

ة ساليسة أجار ابضار ذا ءأوهكهاا تش ةذا ءولت أل ايل الحرزرة علا  تش
صال  هللا علياه وسالؼ ااا ل "أجار " اتاؾ أجار  –تشكضرأل  ا تجل  لشا   وعغيؼ
عتذربؾَ حب اهمتثاال   بأبشاء أتؾياء وأجر كتضؾي   هللا سبحاته وتعال  عشد

 لسوامر الرباتية مش  تعؾمة أعيارهؼ .
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اساؽ شاب علا    براور ساؽ أبشاائتؼ اعل  ال ايمتات عدل التعلل -
وهااا هااؾ رسااؾلشا الكاارزؼ يذااجب تلااػ ايمااة الكرزسااة بااأَ   شاااب عليااه شاا ء

اسا بالشا بساا هاؾ   يا وماكيا وهؾ الح يقؾل أبشاؤها بأشق أرااَ اإلسالل بدت
وه شػ أَ ذلػ مؽ باب التعليؼ ليكؾَ أبشاؤتا تبتا   كوته مؽ صالة وشتاكة

وتذاأ علا  طاعاة هللا   حديقاة اإلساالل الوشااء اا صالحا قد ارتؾ  وترعارع 
ليدااتل الؾيااال بتااا حااضؽ تياارض  ساابضل تشيضاا  أواماارأل؛ ااا ساال السذااام وتح
ة القؾزسااة واهلتااِّال بتاا أل الؾسااائل ذاا ءهاا أل التش ااا ارااالح أبشائشااا   عليااه

 التربؾزة العغيسة واق السشت  الشبؾ  التعليس  .
و َ ااااَ حاارص ايل علاا  صااالح ابشتااا هااؾ الاادااب ايهباار إه أَ  -
اهمتثاال  اا صل  هللا عليه وسلؼ اا جعل لتا حااِّا آ ر ترغضبا لتا  – الشب 

 ااا حااِ ابشتااا ومداااعدته  ااا وتحساال السذااام وهااؾ إ بارهااا بااأَ لتااا أجاارا 
الحِ علا  العسال  ا ػيقؾل الترغضب بدور بالغ ايهر   الؾيال بتلػ اليرززة

الشتخاا أل مشتجااا تربؾزااا وأساالؾبا تعليسيااا   وتتااؾزؽ مذاااقه  وتحساال صااعؾباته
 والداب بتؼ إل  سبضل الشجاح والتداية .  تربية أبشائشا ا 

********** 
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 احلديث الثاىٌ

اما  احا اِدهاشاا أابواؾ إبسي و حا ار  اؽو عاسي اِدهاشاا موعااوبزااةو بي ِساد  حا اؽو موحا ادو َّللِاب بي بي ِدهاشب  عا حا
اربهاةو  ضبا حا ؾلو "أوصب هو ياقو شي سبعيمو أاتاُدا رالب ا َّللِاو عا د  قاالا " سا ضي سا عاؽي حو
ر  (1) لا بادي عاؾي

ل   تي أومأاهو إبلاا  الِشببا  واهوؾا غوالا اءا اؾلا ااجا سو الاامي "يااا را اِلؼا ااقا سا اهب وا لايي اِل  َّللِاو عا  يب صا
َي تااػو  بي  وا ب تادب ببري واأاحي ِشةب أاصي َي ياكوؽي اب  اليجا شيب  اا ب اربهاةا مب ِّبلاةا حا شي ايما ما َّللِاب قادي عارا

ااػب أاواهابب  حا زي ااالا " وا ااشابو ااقا ااا أاصي اارا  تااارا  ما و ي ااايي ِشااة  وااحب جا اامب ؟؟ أاوا ة ؟؟لي ااا دا هب ا إبِتتا
سب " وي كا ِشةب الييبري ثبضراة  وا بِتهو اب  جا َ  اا شاا  .(2)جب

 بني يدّ احلديث

ذلاػ   ولدها حارهاة ا تلػ ايل السكلؾمة   ال زماَ ومكاَ ا إتتا ايل 
أراكت أماه أَ تظسا ؽ إلا    غاِّوة بادر اا الرحاب  الجلضل الا   استذاتد 

بسااا عااد ل البذااارة  الشباا اأجابتااا   اقاادأللضتاادأ قلبتااا وتراابر علاا    مرااضرأل
هاا ا مااا يحساال أمااارات  ااا و   الجشااة ااا وبااضؽ لتااا مشِّلااة ابشتااا   علاا  قلبتااا

 سبضل هللا تعال  . ا الذتاكة  و ؾض غسار الجتاك  ا البذارة  والترغضب 

 -*األسرار البالغًُ :

الحاادعِ "أتااس " االمااه بجسلااة  برزااة أباااَ بتااا عااؽ السؾؽااف  باادأ راو  
وأتااه أماار عتعلااق بسااا ااباادأل    وصااؾر أبعاااكأل  واذااف عااؽ طبيعااة الحاادث

                                                           
  ى رن ل لك   ألم طسة أنهذ رهن ل لهكح رثة به    ح رثة رن لخاقة رن الح رث رن طج(1)

شهج رجرا وقطل ل لئح و    ذخ، لن الح ض ول ن نظ را ل م رجر و   أول قطيل ربجر 
 1/257لن األنر ر . ا لطبع ، حه لعخحة الرح نة  

  ]3982[رق   ]ن ، حزل لن شهج رجر  –لط ، الس  قى  [ حبح ال خ رى  (2)
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اسا أباَ عؽ حارص السدالسضؽ   ايرواح عؾل بدر ا السدلسؾَ مؽ  دارة 
حت  الولساَ مشتؼ لؼ يسشعتؼ أهلتؼ ماؽ الادااع   سبضل هللا ا عل  الجتاك 

 ته إعالء لكلسة هللا .عؽ الدعؽ وترر 

تؾجيااه  ااا ااااَ لتسااا أبلااغ ايهاار   وقضااؾك الجسلااة " الغاارم ا الحااال "
تلاػ السعراااة التا  عاال اضتاا الحااق   اِّمااَ اإلصاابة هااؾ عاؾل بادر  الحادعِ

وحاال السرااب "وهاؾ غاالل "   عل  الباطل بتأعضد السؾل  عِّ وجال وتؾػيقاه
واياااف اااااَ غلسااااَ   هذاااف لشاااا عاااؽ التض اااة التااا  اااااَ علضتاااا " حارهاااة "

الدولااة السداالسة اليتيااة قااؾال جااي، ورءوس حااراب عاادااعؾَ  ااا السداالسضؽ 
 اا ولاؼ تساشعتؼ حداهاة ساشتؼ ماؽ الا وك باأرواحتؼ   عؽ كعؽ هللا باأرواحتؼ

أعااؽ شااباب عراارتا مااؽ هاا أل الشساااذج الظضبااة التاا  قاماام علضتااا   ساابضل هللا
لداؽ ماؽ الدابام إلا  كعائؼ ه ا الدعؽ وارتيعم راعته ؟ ولؼ يساشعتؼ صاور ا

 معال  ايمؾر .

  ب " قرادا لريجااز"أصاض السرسال لعالقاة الداببية  اا وقد عبار بالسجااز
وربسا لجأ إل  السجاز تخؼييا علا    القتل وتضل الذتاكة ا  ااإلصابة سبب

 الدامب مؽ أَ عبدأ االمه بلي  القتل .

شاها وجعال وبعد ه أل السقدمة التستضدية جاء " أتس " بسا ترتب عل  مع
" لشاااا أَ  الشباا وقااب هاا أل السقدماااة أهثاار اداحاااة اقااال " اجااااءت أمااه إلااا  

يالتاا ماؽ حدارة وألاؼ تحاس باه   تدتحزر حال ه أل ايل الت  قتال غالمتاا
 ه أل ايل السكلؾمة . 

االداتؼ الا   أصااب حارهاة أصااب   جاءت مدترحبة حدرتتا وحِّتتا
اساذا اعلم تلػ ايل السؤمشاة   وغسرها ايس   سؾزداء قلبتا اليتتا اليجيعة

إتتا   ة ؟  االالسحتدبة ؟ هل أ  ت تريح وتؾلؾل اسا تيعل تداء الجاهلي
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لجااأت إلاا    إلاا  مااالذ السيجااؾعضؽ وهاااك  الستحضاارزؽ  لجااأت إلاا  السااداوي 
  جرحتاا الواائر علتاا تجاد لدياه ماا عاداوي  –يه وسالؼ صل  هللا عل – الشب 

لام براؾت يسلاؤأل ايسا   والحاَِّ "" ياا اقا  وزدبغ صبراعل  قلبتا السلتاع
 قد عرام مشِّلة حارهة مش  " .  رسؾل هللا

واأتشاا تداسب ذلاػ   لقد رسسم لشا رواية أتس مذتد تلاػ ايل السكلؾماة
ولاؼ عشداتا الحاَِّ حداؽ البيااَ اتلاػ ساليقة   الرؾت الستتدج حِّتاا وألساا

  عبتاأحلااػ الغااروم وأصاا ااا الساارأة العربيااة التاا  تشزااح بسااا اضتااا حتاا  
اأعظم لراحب السقال ما هؾ أهال لاه   احدؽ ابتدائتا بضؽ عد  رسؾل هللا

مؽ التعغيؼ والتؾقضر " يا رسؾل هللا " هؼ أعقبم ب بارة تذضر بتاا إلا  حجاؼ 
اسشِّلاة اهباؽ عشاد أماه ه   مرضبتتا مؤادة االمتا لسؽ ه يحتاج إل  تأهضاد

اسشااط   إلا  حالتتاا ها  ولكشتاا أراكت أَ تؤااد ايمار باالشغر  تحتاج تأهضاد
التأهضااد لاادعتا هااؾ حالااة اليقااد التاا  تكاباادها تِّامشااا مااب حالااة الحااب الذاادعد 

وااتااام اإللاااااة إلضتاااا "مشااا  " اضتاااا معشااا    الااا   تحسلاااه باااضؽ جشباتتاااا
 اهلترام الذدعد السشاسب هلترام ايل بابشتا .

 ي حدااؽ بياتتااا وروعااة أساالؾبتا الاا   ألاا ااا وتسزاا  ايل السكلؾمااة 
ؽ ليه الحَِّ مدحة مؽ الجالل السستِّج بحداؽ البيااَ اتقاؾل " " اا َ يكاع
 اي ر  تر  ما أصشب ؟" . و َ تػ  الجشة أصبر وأحتدب ا 

اتغر بؼ تعلقم ايل السؤمشة ؟؟ وبؼ ربظم جسلاة الذارط؟؟  هال ربظتتاا 
مجِّزاة ؟ لقاد ربظام اقاد ابشتاا  بكثرة الوشائؼ عؾلا عاؽ ابشتاا ؟ أل بسكاااأة

ه   هكا ا تكاؾَ هساة الساؤمشضؽ وآماالتؼ  وتدلضتتا عؽ اقدأل بد ؾلاه الجشاة
ػيالاه ماؽ أكب   تبحِ عسا يدلضتا عؽ اقد ابشتا إه معراتتا بد ؾله الجشة

  بااأَ جاءتااه سااائلة –صاال  هللا عليااه وسالؼ – الشباا مقااال حزارة  ااا عاال 
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وها ا ماا تأملاه   " أصابر وأحتداب " ايولا  اقالام ا جاءت بجؾاب الذرط 
وعل  الرغؼ مؽ معراة السؤمشضؽ باأَ الذاتداء عاد لؾَ الجشاة   وتظسب ػيه

إه أَ قلاب ايل ياأب  إه أَ يداسب ها أل البذاارة ماؽ رساؾل هللا ا صال  هللا 
بيااَ ها أل الراحابية الجلضلاة ماا يذاضر إلا  حداؽ  اا وتار   –عليه وسالؼ 

 صشيعتا ورعبة قلبتا "ا 

 الحدعِ عؽ الجشة تياؤه وأمال ورجاء . قدمم  -1
طؾت الحدعِ عؽ الشار وقالم "اي ر  " إبعااكا لا ارها عاؽ اللدااَ  -2

 حت  تبعد عشتا ولدها ولؾ باللي  .           

ر ابشتاا أهبتم الشؾَ عشد ذارها للجشة اقالم "تكاؽ" بساا يعظا  معشا  قارا
بدهلتاه  "اا حارم "إلاااة إلا    هبتام ذلاػ الحارموتثبضته بتاا اساا أ  اضتا

اسااا أسااشدته إلاا  لااسضر   بااه مااؽ تسكااؽ واحتااؾاء علاا  الغرػيااة ومااا تااؾح 
 ولدها .

باليعال  –جاتب اي ر  "الشاار " أعاذتاا هللا و يااهؼ مشتاا  ا تعبضرها  -3
"تػ" بح م الشؾَ مؽ اليعل الشاسخ السجِّول ب"إَ " لسرورها الدرزب علا  

لاا  لااسضر الشااار إبعاااكا لتااا وأسااشدت اليعاال إ  تلااػ اي اار  وتيؾرهااا مشتااا
 ولزسضرها عؽ اقضدها الوال  .

اتا  لاؽ   ايولا  اقالام " أصابر وأحتداب " اا وجاءت بجاؾاب الذارط 
ولكااؽ صاابرها لعلستااا بسشِّلااة ابشتااا   تراابر لتشااال أجاار الرااابرزؽ وحدااب

 ااا جسلااة الذاارط الثاتيااة لااؼ تااأت بااالجؾاب تأكبااا  ااا و   الجشااة ااا ومكاتتااه 
صاال  هللا عليااه وساالؼ ااااا "اتاار  ماااذا أصااشب ؟ "  – الحاادعِ مااب رسااؾل هللا

صاال  هللا عليااه وساالؼ ااااا وترااام لااه أماار  –األقاام الدااؤال إلاا  رسااؾل هللا 
ومااذا تتؾقاب تلاػ   اإلجابة بعد أَ عرلم علياه قزاضتتا ماؽ ااااة أبعاكهاا
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الرحابية الجلضلة مؽ قزية راعتتا أمال قال  الرحساة الستاداة ؟ لاؼ تلباِ 
أزه  حللتا مؽ البذضر الشا عر اقاال لتاا مداتيتسا "  ا ارة وأَ سسعم البذ
اامب  ااػب أاواهاببلي حا زي ة هب ا  وا اادا ِشااة  وااحب جا عبااارات متتابعااة  ااا ؟" اجاااءت البذااارة ؟ أاوا

وتعظضتا مؽ قؾة البذارة  ما عشاِّع   ا تتشاسب مب الحالة الشيدية يل الستؾ 
  تلاااؾ اي ااار    اضرسااال إلضتاااا ومزاااات ايمااال واحااادة ماااؽ كا لتاااا اااال قلاااق

اضتعجااب بدايااة مااؽ سااؤالتا ػيقااؾل "وزحااػ" ليخاارج بتااا مااؽ الحالااة الشيدااية 
ومااا قرااد   التاا  يداايظر علضتااا اضتااا القلااق والذااػ مااؽ ك ااؾل ابشتااا الجشااة

صل  هللا عليه وسلؼ ااا مؽ وراء ه ا التعجب إه شد اتتباأل ايل إل   –الشبر 
بظبيعاة "وتلاػ الكلساة "وزحاػ"   معراة سر ه ا التعجب والدهذة مؽ سؤالتا

  استعسالتا تترادر غالباا أسالؾبا تقؾزسياا لخظاأ وقاب أل سايقب وبادت باؾاكرأل
لاااا لػ اتاااا  مااااؽ الكلسااااات السثضاااارة لالتتباااااأل الداعيااااة للسخاطااااب لستابعااااة 

 . (1)السؾؽف"

ترحيح عشتا و تكار شكتا  ا صل  هللا عليه وسلؼ ااا  – الشب وزدتسر 
ػيقؾل مدتيتسا "أوهبلام؟" واساتعار ليا  التبال لساا وقلقتا ومثضرا هتتباهتا 

مااؽ وراء هاا ا  الشباا ومااا قرااد   أصااابتا مااؽ  ظااأ التقاادعر وسااؾء التؾقااب
الداابق أَ عادعؾ  اا اساا لاؼ يقراد   اهستيتال رمضتا بالتبل أو اقد العقال

صل  هللا عليه وسلؼ ااا أراك أَ عشقلتا وزرراتا عسا  –ولكشه   علضتا بالؾزل
الااؾ   مرااضر حارهااة ااا حااَِّ وزبعااد عااؽ كائاارة أاكارهااا الذااػ هاا  ػيااه مااؽ 

جشااَ  اا أ برها الراكم السرادوم بأسالؾب  بار  مباشار وقاال لتاا "هاؾ 

                                                           
 هههيح السجطسهههع  ههمه ي طمبهههم ولههم  هههههه حهههه  يهه ن  أخ:ههه ء الشهه   وإ –نيرههة الخلههه ل (1)

 –و)...( حه الرحبحين د/ ن  هخ راضهه الد هخى إرهخاهب    ط   دار ال ره ئخ  224
 م 2558 - ه  1429الي  خة  
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وتلاػ   إزالاة القلاق السدايظر علضتاا ا هثضرة " لؼ يكؽ له ذلػ الؾقب الظضب 
التربية الدليسة والعالج الشاجح لكل لؾَ مؽ ألؾاَ الداء ما عشاسبه مؽ  ه 

صل  هللا عليه وسلؼ ااا ما بتا مؽ ألؼ اليقد ل لػ  – الشب السا رأ    ايكواء
  لاؼ تكتاف باالجؾاب السباشار  القرزاب ماؽ قلبتاا  الوالل اليااب ايهضار لادعتا

صال  هللا  –ولكشاه   الحاد ولؼ تكؽ الظسأتضشة لتد ل عل  قلب ايل عشد ها ا
اكااَ اهساتيتال   عليه وسلؼ ااا ألاام بظرزقاة جؾاباه مراحال لتبادعل حالتاا

ك اؾل  اا اآل ر بقؾله "أوجشة واحدة ها  ؟ " مشكارا علضتاا أَ يكاؾَ أملتاا 
 اتؾ عر  أَ تلػ ايمشية أقل بكثضر مسا هؾ ػيه .  ابشتا الجشة

وجاءت البذارة   الذػ والقلقهؼ يأت  بالبذارة الكبر  بعد ما تِّع عشتا 
قلبتااا وتتاادأ تيدااتا اقااال "" إتتااا جشاااَ اثضاارة " وحساال  ااا مؤااادة لتدااتقر 

اجاء لسضر الذأَ لضتسكؽ   التراضب الشبؾ  البليغ تلػ البذارة بأروع صؾرة
وذلاػ كور لاسضر الذاأَ  يَ الداامب إَ لاؼ   الخبر مؽ تيدتا أشد تسكاؽ

ؿيااأأل الزااسضر لسعراتااه   عليااه اتسااهييتااؼ معراااة مااا أبتااؼ عليااه واسااتولق 
تيده وتتلقياه تلؾاف السلتاؾم  ا اعشد وروكأل عتسكؽ   وتذؾقم تيده إليه

وعااكة   (1)الستذؾم "يَ الحراؾل بعاد الظلاب أعاِّ ماؽ السداام باال تعاب"
 ومسا يعتش  به .  الخبر السدام له لسضر الذأَ يكؾَ أمرأل عغيؼ

ب لااؾه أَ جاااء الجسااب ولااؼ يكااؽ للتأهضااد ولااسضر الذااأَ روعااة التراضاا
لضاا هب  يااال ايل إلاا  عاادك غضاار متشاااأل مااؽ الجشاااَ   "جشاااَ " جسااب تكدااضر

                                                           
ت ب  –شههخح طيهه د الجسهه ن حههه طمسههه السعهه نه والببهه ن ل لهه م جههيل الههجلن الدههي نه (1)
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الت  يدرح اضتا حارهاة  وألاام التشكضار اثارة وتعغيساا إلا  الكثارة يالروعاة 
 بياته وعغيؼ شيقته وحشؾأل )صل  هللا عليه وسلؼ(.

بتاا  وليرال  أعلا  مراتاب الظسأتضشاة اا وزأت  الخبر التال  ليزب ايل 
جشة اليركوس  ا ػيقؾل البذضر " و ته   إل  ما لؼ تكؽ تأمله أو تتظلب إليه

 .الحدؽ ال   ه يأت بعدأل أحدؽ مشهأته   " إته مؽ ذار الخاص بعد العال

إذا سااألشا  ي الوايااة التاا  أمرتااا الحبضااب السرااظ  إتااه الوايااة لكاال مداالؼ
 الجشة أَ تدأل إياها .

  كلشااا شااراح الحاادعِ أتااه ااااَ مااؽ إذا ااااَ هاا ا هااؾ حااال حارهااة الاا 
الجااي،  وأصااابه سااتؼ غارب وهااؾ يذاارب مااؽ الحااؾض  اكيااف  ااا الشغاارة 

 تحر العدو ؟ ا حؾمة الؾغ  ووس  السضداَ وواقيا  ا حال مؽ ااَ 

وايااف   وأرقاا  أسااالضبتا  أروع صااؾرها ااا وهكاا ا ااتاام التربيااة الشبؾزااة 
   دمااة الجااي،  اااالقتااال ببياااَ عاؽبااة مااؽ مااات وهااؾ  ااا حسلاام ترغضبااا 

وايف بدل السرب  الحكيؼ حالة اليِّع والقلق الت  ااتام علضتاا الداائلة إلا  
وايااف ساارت تلااػ ايحاساايس الظضبااة إلاا  روح   وبذاار  وسااكضشة  اطس شاااَ

 ايمة اإلسالمية عل  ا تالم العرؾر وايزماَ .

********** 
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 الرتهًب

 احلديث األول

ضدو بيؽو أابب   عب ِدهاشاا سا اد  حا زي تبا  زا بارا ار  قااالا أا ي عييا اؽو جا ِسادو بي تااا موحا بارا زاؼا قاالا أا ي ماري
ربييب  دي ضد  اليخو عب دب َّللِاب عاؽي أابب  سا بي يااضب بيؽب عا لاؼا عاؽي عب هوؾا ابيؽو أاسي

اراجا  (1) قااالا "  ا
ِل  حا  أاوي ابظير  إبلا  اليسورا ِلؼا اب  أالي سا هب وا لايي ِل  َّللِاو عا ؾلو َّللِاب صا سو لاا    را ااساِر عا

ثاارا أاهيالب الِشاارب  تيب  رأبعاتوكوِؽ أاهي ِدقيؽا اا ب اءب تارا را الشيبدا الا " ياا ماعيذا اءب ااقا لياؽا   الشيبدا ااقو
ااؾلا َّللِاب  سو ااا را ببااؼا يا ااضرا وا َا اليعاذب ااري يو تاكي َا الِلعيااؽا وا ثبااري ااؽي    ؟ قاااالا " توكي اامو مب ااا راأاعي ما

اهوؽِ  ادا اؽي إبحي ازبلب مب لب اليحا هابا لبلوبيب الِرجو عؽ  أاذي كب ل  وا اتب عاقي َو   تااقبرا اا را اا توقي ما قولياؽا وا
اكا  تا ؾلا َّللِاب ؟؟ قاالا "  أالاييسا شا سو لبشاا ياا را قي عشبشاا واعا ةب كب اكا اتا افب شا الا تبري ثي ةو اليساريأاةب مب

لااا  ااؽا "با ؟؟ قولي االب اامي لاااؼي   الِرجو الا ااا  أالاااييسا إبذاا حا لبتا َب عاقي ااا را ااؽي توقي قاااالا " اااا البػب مب
ا" عشبتا َب كب ا را لا   قاالا " اا البػب مبؽي توقي ؼي ؟؟ قوليؽا "با لاؼي تارو ليب وا  (2)تورا

ولاؼ ييتاأ يقادل   بذاؤوَ الشدااء )صل  هللا علياه وسالؼ( الشب لقد عش  
وااق   ؽ وواعغاا وتاصاحامعلسا لتا  لتؽ ال ما يرلح أمر كعشتؽ وكتياهؽ

ه تاادتؾ مشااه أقااؾ  باارام  التربيااة الحدعثااة بكاال مؤسداااتتا  مااشت  تربااؾي 
اقدل لتاؽ كواء تاجحاا قبال أَ عا ار لتاؽ ماؾاطؽ الخلال   و مكاتاتتا التائلة

بالراادقة ليعؾلااؽ مااا اقاادَ مااؽ اااأمرهؽ   والقرااؾر ااا  تحرااضل الحدااشات
 وليزسؽ لتؽ اليؾز بالجشة تكيضرا عؽ ال تؾب والدض ات . حدشات؛

                                                           
لعج رن ل لك رن لش ن رن ثعم ة رن طبيج رن األنجخ  ل ن لن الح ه   ألح دلهث رله ل (1)
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 احلىار باالستفهاو -

 ظابه عاؽ الشدااء مشاكياا إيااهؽ "  –صل  هللا عليه وسلؼ  – الشب بدأ 
استحزااار ذهااؽ السشاااك   ااا لسااا للشااداء مااؽ ااعليااة   يااا معذاار الشداااء

صال  هللا  –سيسا إذا اااَ الشاداء ماؽ رساؾل هللا ه   و تراته لسا علق  إليه
اساتخدال حارم الشاداء "ياا " تجااوز للاِّمؽ الا   شاتد  اا و   -عليه وسالؼ 

االخظاب و َ ااَ وجه إل  طائية بعضشتا إه أتاه   الؾاقعة إل  باق  ايزماَ
ورسااؾلشا الكاارزؼ يعلااؼ   عااال لجسيااب الشداااء علاا  ا ااتالم ايزماااَ وايمكشااة

وتالحؼ ال جشس لجشده ل ا   واجتساعتؽ عل  أ الم معضشة حؾيقة الشداء
وعزااد كهلااة السعذاار   االسعذاار " الجساعااة  هاااَ تااداءأل لتااؼ ب" معذاار "

يَ الشداااء جسااب كوَ الشدااؾة؛   ر بلياا   " الشداااء "علاا  الجساعااة التعبضاا
 .  (1)تدؾة إذا اثرَ "

ا لتااؼ وبعااد أَ ؿيااأهؼ هسااتؾبال مااا علقاا  علااضتؼ باااكرهؼ بااايمر تاصااح
بذادة حارص السااتكلؼ  ومجائ ايماار بعاد الشاداء عااؾح   ؽ "ومؾجتاا " ترادق
اساا أَ تخراايص الشداااء بتا ا ايماار " ترادقؽ مااب اؾتااه   وعشاعتاه بااايمر

مااؽ ايواماار السؾجتااة للسداالسضؽ عامااة رجاااه وتداااء مسااا اسااتدع  تداااؤه 
بت ا ايمر  –صل  هللا عليه وسلؼ  –لؼ  رشا    ؾاطر السخاطبضؽ ا جال 

قاد استذارم ها أل الحضارة ولاؼ عتارا  –صل  هللا عليه وسالؼ  –؟ وزبدو أته 
عااؽ سااؤال لااؼ  –صاال  هللا عليااه وساالؼ  –اجاااءت إجابتااه   للتداااؤل مجاااه

ثارا أاهيلب الِشارب  " يظرح بعد اقال " تيب  رأبعتوكوِؽ أاهي   وعباارة اتا أل اضتاا إ باار " اا ب
ا تراضبااا ارزااادا لكااا  ه يسلاااػ متلقضتاااا إه وحذاااد لتااا  بسااآلتؽ عاااؾل الؾياماااة

ااالل  اا اجاء مؤادا ب "إَ" علا  الارغؼ ماؽ اتتيااء أ  شاػ   اإلذعاَ بتا
                                                           

 لد ن العخ، ل دة )ند (.(1)
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وألااام الكااالل   ذاتاه ااا ولكشاه تغاار إلاا  حاال الخباار   الرااكم السراادوم 
هؼ تؾَ التؾاضد السذادكة    ذلػ تأهضد ما بعدأل تأهضد ا إل  تيده الذرزية و 

 .ب ػيهاتؾ تؾاضد مذدك ه رز

ازااال عااؽ   ألاف إلاا  ذلاػ أَ الرؤزااا برارزة مسااا ه عادع مجاااه لذاػ
التعبضر ب" أهل " اأهل ال ا ة هؼ  اصتتا مسؽ يجسعتاؼ تداب أو كعاؽ أو 

 استحقاقتؼ ك ؾل الشار . ا اتؼ مجتسعؾَ   صشعة

لساؽ ساسعؽ الحادعِ  –صال  هللا علياه وسالؼ  –و َ ااَ الخظااب مشاه 
  ولداؽ مقراؾكات بالزارورة بتا ا الخبار  جشداتؽإه أتتؽ مسثالت لبشات 

الشار مؽ معذر الشدااء الالئا  اترايؽ  ا اقد يكؽ مؽ أهل الجشة االسرئ  
 بتلػ الريات الت  أشار لتا الحدعِ . 

ذلااػ الخبااار  –صاال  هللا علياااه وساالؼ  – الشباا وبعااد أَ ألقاا  علاااضتؼ  
 اا ه رعبة  الدؤال ا قلؾبتؽ ادارعؽ  ا السيِّع مسا ق م اليِّع والرعب 

ولكشه كااب آ ر هؾ الحرص عل  الشيس والخالص بتا ماؽ   العلؼ والسعراة
اداارعؽ متداائالت " وباؼ ياا رساؾل هللا "   –أعاذتا هللا مشتا –ع اب جتشؼ 

اتاؾ مؤاااد بقائلاه وبراياغته ولكااؽ   ؟؟ولاؼ يكاؽ الداؤال عااؽ حؾيقاة الخبار
 اية والشجاة . الدؤال ااَ عؽ أسباب ذلػ الحكؼ حت  يدلكؽ طرم الؾق

وزااأت  كور السعلااؼ الجلضاال والسرباا  اليالاال الاا   عتاارا للسااتعلؼ ارصااة  
إقشاعااه وترساايخ اليكاارة لديااه بأولااح الرااؾر وأهثرهااا  ااا مراجعتااه وزجتتااد 

معللة لسا سبق ماؽ حكاؼ  اقاال " " تكثارَ   اجاءت إجابته صرزحة  إقشاعا
 وتكيرَ العذضر " .   اللعؽ
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  ار مسا يعش  أَ اللعؽ يكثر عل  ألدشة الشدااءتقضضد اللعؽ باإلهث ا و  
اإلهثاار ماؽ اللعاؽ اجتاراء علا  حاق  ا و   اسا عؤا  َ عليه هؾ الكثرة اق 

حسؽ الاارحيؼ وهااؾ الاار   السااؾل  عااِّ وجاال باااإل راج مااؽ رحستااه والظاارك مشتااا
اياراَ العذااضر بسعشا  عاادل اهعتاارام  ااا و   الا   وسااعم رحستاه ااال شا ء

  بحقه ومعرواه اجتراء عل  حق الِّوج وعدل اهعترام بدابق ازله علضتا
 وليس السراك به الكير السخرج عؽ السلة . 

ؽيسة  لي  الكير لسا للِّوج مؽ –صل  هللا عليه وسلؼ  –استعساله  ا و 
ذلاػ  –سالؼ صال  هللا علياه و  –لا ا اساتعار  هبضرة وحق أهبر علا  زوجتاه؛

اللي  السؾلؾع إلتكار تعؼ هللا سبحاته وتعال  وعدل شكرأل علضتا لساؽ تشكار 
اذاابه حااق الااِّوج علاا  زوجتااه بحااق هللا تعااال  علاا    ازاال زوجتااا علضتااا

لتا ا الا تب كوَ ساؾاأل  –صال  هللا علياه وسالؼ  –ا تراصاه  ا و   عباكأل
كور الاِّوج  ك ؾل الشار ما عادل علا  أهسياة ا مؽ أتؾاع ال تؾب الستدببة 

 وعغؼ جرل مؽ ه تؾاه ذلػ الحق .

ذلااػ السخااال    ومااا زاك هاا أل الؾيسااة وذلااػ الحااق التعبضاار بلياا  العذااضر
  والسعاشر اتؾ حقضاق ماؽ أجال تلاػ العذارة ب عتاار حداشاته وساتر عضؾباه

ا َ أتكرَ حق العذضر ا لػ ماؽ قبايح اعلتاؽ السقتزا  جعلتاؽ أهثار أهال 
يتؾل العاال للكيار "تكيارَ " ماا يجداد شاشاعة اقتراَ اعلتؽ باالس ا و   الشار

التحاا عر مااؽ هاااتضؽ الشؾيرااتضؽ معالجااة للسجتسااب  ااا و   جرمتااا وبذاااعته
أهثر عالقاته قؾة وتالحسا اسا أشاار لتاا  ا اإلسالم  وما اعتراأل مؽ تيكػ 

اأا السؾل  عِّ وجل بقؾلاه " وا  َا  ا ا   واعال الكياراَ ها ا (1)ا " ليُغاا غا اُقاضثا شكؼ مب مب
و َ   آصرة ه ا السضثام ال   أ  أل الساؾل  عاِّ وجال علا  الاِّوجضؽيقؾض 

                                                           
 . 21الشد ء لن اآل ة (1)
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الشدااء ماؽ يرادر ماشتؽ ها أل اياعاال اتا ا ه عشااقض أبادا وجاؾك  اا هاَ 
تدااء ااؽ   تساذج مذراة لشداء ازاليات ه عا ارَ أزواجتاؽ إه بكال  ضار

 اا أمشاا  ديجاة ايساؾة الحداشة  اا ولشا   الدعؼ والدشد والعزد يزواجتؽ
عرزاد أَ يعاال   –صال  هللا علياه وسالؼ  –ولكشاه   والتزحية والعظاءالب ل 

الشاار ماؽ الشدااء  اا ووجاد أهثار ماؽ   بعض تداء ايمة ا كاء استذر  
حتا  ه يدتداتلؽ مثال   اأراك لشداء السدلسضؽ الخاالص ماؽ ها أل الخراال

ربساا ألجأتتاا إلياه  ه أل ايمؾر الؾ علسم الشداء عاؽبة ها أل الخراال التا 
 العاكة وجرزاَ اللداَ يقلعؽ عؽ ه أل ايمؾر بعد إكراهتا لسغبة اعلتا . 

بتاتضؽ العلتضؽ لكؾتتؽ أهثر أهال  –صل  هللا عليه وسلؼ  –ولؼ يكتف  
الشار بل ذار حقائق أ ر  عؽ طبيعة السرأة و َ لؼ يكؽ لتؽ عاد اضتاا اقاال 

 .الرجل الحازل مؽ إحداهؽ "  ما رأعم مؽ تاقرات عقل وكعؽ أذهب للب"

 َ  –صال  هللا علياه وسالؼ  –ماؽ قؾلاه  و َ ااَ جل شراح الحدعِ عارو
ػيقؾل صاحب   ال بارة الدابقة علضتا ا لكؾتتؽ أهثر أهل الشار اسا  تعليال

اتح البار  " "يتتؽ إذا اؽ سببا إلذهاب عقل الرجال الحاازل حتا  ييعال أو 
 . (1)اإلهؼ وزكَ عليه" ا يقؾل ما ه عشبو  اقد شاراشه 

أراك أَ يظضاب  ااطر  –صال  هللا علياه وسالؼ  – الشبا إه أتش  أر  أَ 
الشداااء وزداالضتؽ عااؽ الحكااؼ الدااابق " إتاا  تغاارت إلاا  أهاال الشااار اؾجاادت 

وتكياارَ العذااضر" وذلااػ   وعااؽ سااببه" تكثاارَ اللعااؽ  أهثرهااا مااؽ الشداااء "
 لسسباب اآلتية " 
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اساا باضؽ   تقراَ عقل السرأة وكعشتا أمر ارلته علضتا الظبيعاة أَ -1
جؾابه للدائلة اكيف يعاقبتا السؾل  عِّ  ا  –صل  هللا عليه وسلؼ  –ذلػ 

 وجل عل  أمر اتب علضتا ؟ 
تكياارَ العذااضر مااا  –صاال  هللا عليااه وساالؼ  –قؾلااه  ااا لسااا ااااَ  -2

صال  هللا عليااه  –لتا ا الدابب اا ار   عاؾح  باترارام الرجاال عاؽ الشداااء
وذهابتؽ بعقؾلتؼ عل  الرغؼ ماؽ ذلاػ اا َ   تسدػ الرجال بالشداء –وسلؼ 

هللا وعياؾأل  والشجااة ماؽ الشاار   أقلعؽ عؽ ه أل الخرلة الس مؾمة تلاؽ رلاا
 تقضضد الرجال برية الحِّل ما عدل عل  قؾة تأهضر الشداء . ا و 

ه حاالتؽ اتا هؾ السعلؼ الجلضل يقرع أسساع الشداء بساا ساض ؾل إليا -
هؼ علسس بحداه واظشتاه حالاة   إَ بقضم اضتؽ هاتضؽ الخرلتضؽ ال ميستضؽ

اضا ار   التلب الت  أصابم الشداء ػيعسد إل  ماا يخؼاف عاشتؽ ها أل الحالاة
الايس تقرااَ عقال السارأة وكعشتاا مشقراة لتاا وه   شدة  تأهر الرجال بتاؽ

الرجال الحاازل لاب جب والدهذة مؽ قدرة الشداء حضاِ توولكؽ مثار للتع  ذل
وزدتسر الحؾار بضؽ   العاقل عل  الرغؼ مؽ تقرتا عشه واقا لظبيعة تكؾزشه

وتتجاهاال الشداااء ايوصااام   معلااؼ ايمااة ومااؽ يدااتسعؽ إليااه مااؽ الشداااء
اااأتتؽ لسدااؽ ااا  أتيدااتؽ هاا أل مااؽ اثاارة اللعااؽ وايااراَ العذاضر  و  الداابقة

وقلااؽ " " ومااا    الخرااال باليعاال اتااؾجتؽ بالدااؤال إلاا  ال بااارة اي ضاارة اقاا
تقراَ كعششا وعقلشا ياا رساؾل هللا ؟" تلاػ ها  تدااء ايماة الالئا  يحرصاؽ 

 –اعل  الرغؼ مؽ تقديسه   عل  أمؾر الدعؽ أهثر حرصتؽ عل  أمؾر الدتيا
قؾله " تاقرات عقال  ا تقراَ العقل عل  الدعؽ   –صل  هللا عليه وسلؼ 

اتاؾ   ب تقاص الادعؽ أوهوكعؽ " إه أَ الشداء سارعؽ باهستيتال عاؽ ساب
الااؾ اساال الاادعؽ اساال   أول مااا يعشااضتؼ أماارأل ازااال عااؽ تبعااة العقاال  للاادعؽ

 العقل ه محالة .
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تاه لتداليستؼ السظلاق لشدؾة عؽ حؾيقة الشقراَ ولؼ عشكر لؼ تدأل ا -
إه أَ   وصدقه ال   ه يقبال شاػ –صل  هللا عليه وسلؼ  –بحؾيقة االمه 

وزأت  السعلؼ والسربا  ليزاب إجابتاه   الشقراَسؤالتؼ ااَ عؽ أسباب ذلػ 
جاء جؾابه بأسلؾب اهساتيتال   ه ا السقال ا قالب هؾ ايواق وايلضق  ا 

 –وااااَ يسكشااه   اقااال " ألاايس شااتاكة الساارأة مثاال ترااف شااتاكة الرجاال ؟ "
شاتاكة السارأة تراف أَ يكؾَ جؾابه إ بارا ػيقؾل " – صل  هللا عليه وسلؼ

ه أراك حسل الشداء عل  اإلقرار بسا سبق علضتؽ اضتقبلؽ ولكش  شتاكة الرجل
اسا جاء اهستيتال لتقرزرأل بأمر هابم   الؾصف الدابق بأتتؽ تاقرات عقل

ومااا قرااد باهسااتيتال إه اإلقاارار باا لػ الثاباام حتاا  عرلااخؽ لتاا ا   لاادعتؽ
  وااأَ اهساتيتال ذاارهؽ بتلاػ الحؾيقاة  الحكؼ وز عؽ له بعد اإلقرار بعلتاه

وه يسكااؽ   يجاادَ بعااد ذلااػ باادا وه مشاصااا مااؽ اإلقاارار واهعتاارام بتااا اسااا
واليِّعاات ماؽ ااؾتتؽ أهثار   للرحابيات الباحثاات عساا يقاضتؽ عا اب الشاار

و اصاة إذا اااَ الحاؾار ماب   الحاق بعاد عتاؾرأل اا أهل الشار باأَ يجااكلؽ 
  ػبااكرَ بالترادعق لتا ا اهساتيتال  –صال  هللا علياه وسالؼ  –رسؾل هللا 

محاولااة  إجابااة صاارزحة ه تحتساال أي  "بلاا  "واعتااراؽ بسااا يحسلااه بقااؾلتؽ 
ا تذاك الحاق هاؾ هاداتؽ والاتعلؼ هاؾ التادم السشذاؾك   للترب أو السراوغة

 ال   تربؾ إليه أتيدتؽ .
وايااااف عتدااااش  لتااااؽ الحجاااااج والسجاكلااااة وذلااااػ قااااؾل الراااااكم  -

تعااال  " وهااؾ مدااتسد مااؽ قااؾل هللا   السراادوم الاا   ه عشظااق عااؽ التااؾ  
اهوساا  ادا اهوساا ااتوا اهيبرا إبحي دا ِل إيحي اء أاَ تازب دا تا َا مبؽا الذأ ؾي لا ِسؽ تاري َب مب راأاتاا ل  واامي جو اارا

را  "  .  (1)ايو ي

                                                           
 . 282ال يخة لن اآل ة (1)



 

 

774 

وربسا ما حسلتؽ عل  سرعة اإلجابة أَ الدااب وراء ه ا هؾ طبيعة  -
قؾله تعال  " وه ا ما أشار إليه   لكثرة تدياتتا وقؾة عاطيتتا  تكؾزؽ السرأة

اارا  " اهوساا ايو ي اادا اهوساا ااتواا اهيبرا إبحي اادا ااِل إيحي وشااتاكة الساارأة ترااف شااتاكة   أاَ تازب
 اا أماا   الادعؽ وغضارأل اا الرجل أمار مقترار علا  إهباات الحقاؾم الساكياة 
ولسا تاؼ إقارارهؽ بالذاق   القزاء اال ارم بضؽ شتاكة الرجل وشتاكة السرأة

  ساالؾب اهسااتيتال التاادم التعليساا  السشذااؾكوحقااق أ  ايول مااؽ الشقراااَ
"ألايس إذا حالام  –صل  هللا عليه وسالؼ  –ؽيس عليه الذق الثات  اقال 
 قال ذلػ مؽ تقراَ كعشتا ".   لؼ ترل ولؼ ترؼ ؟ قلؽ بل 

الغير  ميً هي ا     اليي  فنً خالل أسيلىب االسيتفهاو حقي     
 احلديث وهى :

 الؾيامة .تح عر الشداء وتخؾزيتؽ مؽ مرضرهؽ عؾل  -1
 بياَ الدبب وراء ذلػ . -2
الحادعِ وتبقا  السارأة  اا حسلتؽ عل  اهعتارام واإلقارار بساا جااء  -3
}مااؽي مراداقا لقؾلاه تعاال    الجاِّاء اا التذرزب اإلساالم  صاشؾ الرجال  ا 

اُة  ااُة طاضيببا يا ِشاهو حا ضبضا مبؽ  االاشوحي ثاا  واهواؾا مواؤي البُحا مبؽي ذاهاار  أاوي أوتي ؼي عاسبلا صا زاِشتو اِّب لاشاجي وا
َا * اتوؾا ياعيسالوؾ ؽب ماا اا دا راهوؼي ببأاحي  (1)" أاجي

ولكشه التاك  والش عر ال   عرزد لشداء أمته اسا لرجالتا أَ عتجشابؽ ماا 
ػيدلػ بتؽ كروب الشرح والؾع  واإلرشاك ليخرجتؼ   عؾركهؽ مؾارك التلكة

 مؽ الغلسات إل  الشؾر. 
وشااتد لااه باا لػ   أرحااؼ الخلااق –وساالؼ  صاال  هللا عليااه – الشباا وااااَ  

هااؾ مشااة هللا علاا  الشاااس يسدااح آهل أمتااه وزخؼااف    الكاااار قباال السااؤمؽ
                                                           

 . 97الشحل (1)
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 لقاه  اا و   قلباه ماؽ العلاؼ والحلاؼ اا لسا أرسله هللا ل باكأل سكب   أحِّاتتا
عاادأل مااؽ الجااؾك  ااا و   طبعااه مااؽ الدااتؾلة والرقااة ااا و   مااؽ اإلعشاااس والباار

وأرحبتؼ صدرا .. قال تعاال     وأوسعتؼ قلباما جعله أزا  عباك هللا  والشد 
ُة ليبليعاالاسبضؽا {"  سا حي ليشاااا إبِه را سا ماآ أاري } وا

(1). 
********** 

  

                                                           
 157األنبب ء ب (1)



 

 

779 

 
 
 
 

  



 

778 

 طرح الشؤال

م الذ ء " اليتؼ " معراتػ الذ ء بالقلب  واتس االستفهاو يف اللغُ
 .(1)سأله أَ ييتسه"  عقلته وعراته  واستيتسه"

" هاؾ طلاب اليتاؼ  واليتاؼ " هاؾ حراؾل صاؾرة السااراك  ويف االصيطالح 
 (2)اتسه ا  الشيس و قامة هض ته ا  العقل"

وزعد أسلؾب اهستيتال مؽ ايسالضب الذائعة ا  لوتشا العربية للؾصاؾل 
أهاادام السااتكلؼ وأغرالااه  اسااا أَ لااه كورا لسااا ه يخياا  ااا  الحااؾار  إلاا  
مؽ معاات  اإليحااء  وقاؾة التاأهضر  والتشبياه  و يقااظ الا هؽ  وتؾجياه  ......

اليكر  ومخاطبة العقل والؾجداَ  اتؾ وسضلة للؾصؾل إل  السعرااة بظرزقاة 
شاة  والعادول مثضرة للعقل والؾجداَ  وتبعاِ اضتساا شاعؾرا باهرتيااح والظسأتض

عؽ اإل بار إلا  اهساتيتال لبيااَ حارص الساتكلؼ علا  تأهضاد السعاات  التا  
الا ي عرجاؾأل  عرسلتا إلا  السخاطاب  وتا اضرأل بتاا أماال أَ يكاؾَ لتاا ايهار 

ل عااؽ اإل بااار أَ السدااتيتؼ اأتااه سااأل غضاارأل عااؽ وازاال أساالؾب اهسااتيتا
  واا  ها ا وهااؾم ها أل الحؾيقاة وهاؾ يعلاؼ أتاه لاؽ يجاد بادا ماؽ اإلقارار بتاا

 . (3)بايمر"

                                                           
 المد ن ل دة حه  .(1)
/ دار الكطهههه  العمسبههههة / ريههههخوت  ود  ت الطخاكيهههه   2 ط  3 ل طهههه ح العمهههه م لمدهههه  كه(2)

 م . 2514 ه /  1425 5/ د. ب ب أر  ل له ل ط ة وه ة ط223
دار  88طبهههج ال طههه ح  شهههين  هههه  5لعههه نه الطخاكيههه  درالهههة  حميمبهههة حهههه طمههه  السعههه نه د(3)

 م .1999 ه/1419الكط ، الج لعه 
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وطرح الدؤال مؽ الؾسائل التعليسية الجضدة ا  ماد جدار التؾاصال باضؽ 
السعلؼ وتالمض أل لسا يقاؾل باه ماؽ إهاارة ذهاؽ السدا ؾل وتراضاِّ اهتساماه اا  
البحِ عؽ اإلجابة  اسا يحدث تذاطا ذهشيا ابضرا  وتلػ ها  غاياة التعلايؼ  

دة تبشاا  بتااا شخراايات قؾزااة تبشاا   لااق تذاااط اكااري  وتؾلضااد أاكااار جدعاا
 مجتسعا قؾزا. 

وزعااد أساالؾب اهسااتيتال مااؽ ايسااالضب التاا  اعتساادها القاارءاَ الكاارزؼ 
والحاادعِ الشبااؾي الذاارزف  للؾصااؾل بااالستلق  إلاا  السعشاا  السااراك وكههتااه 
الكامشااة ااا  الااشص بااده مااؽ ايساالؾب السباشاار  حضااِ يكدااب الااشص غشاا  
وهااراء  لسااا لااه مااؽ بااالغ ايهاار ااا  الستلقاا   وتااري اهسااتيتال بؾلااؾح ااا  

السااشت  الشبااؾي ااا  تعلاايؼ الساارأة ترااحيحا لسياؿيستااا وغرسااا لؾاايؼ  أسااالضب
كعشية وعقائدية وتعديال ليكرة ربساا ااتام ساائدة لادعتا  وازاال عاؽ أهسضتاه 
البالواة اا  عسليااة اإلقشااع والتؾاصال واليتااؼ  حضاِ عاتؼ مااؽ  اللاه معالجااة 
 بعااض اي ظاااء  وتعلاايؼ تداااء السداالسضؽ أمااؾر كعااشتؽ برااؾرة أهثاار تااأهضرا 

هللا  صال  –حت  يقسؽ بادورهؽ اا  السجتساب السدالؼ اساا أراكأل لتاؽ الشبا  
 –عليه وسلؼ 

 وطرح الدؤال جاء ا  البياَ الشبؾي برؾر متعدكة مشتا " -
أصاحابه عاؽ ساؤال  –هللا علياه وسالؼ  صال  -أحياتا يجضب الشب   -1

لااؼ يدااأله أحااد لسااا يحسلااه مااؽ شاابتة قااد تجااؾل ااا  تيااؾس أحاادهؼ ػاايعلؼ 
أصحابه جؾاب تلػ الذبتة قبل حدوهتا  ومؽ ذلػ ما رواأل أبؾ هرزرة قاال " 

" ياأت  الذايظاَ أحاداؼ ػيقاؾل "  –هللا علياه وسالؼ  صل  -قال رسؾل هللا 
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مؽ  لق ربػ ؟ ا ذا بلغ ذلاػ اليداتع   مؽ  لق ا ا  وا ا  حت  يقؾل له "
 (1)باهلل ولضشته"

بتؾجياه ساؤاله إهاارة  –هللا عليه وسلؼ  صل  -وأحياتا يقرد الشب   -2
اهتسااال السخاااطبضؽ وتذااؾزقتؼ إلاا  الجااؾاب بسااا يجعلااه أوقااب ااا  الااشيس  

أَ رساؾل  –رل  هللا عشاه  –وأهبم ا  العقل  مؽ ذلػ ما رواأل أبؾ هرزرة 
قال "أه أكلكؼ عل  ماا يسحاؾ هللا باه الخظاياا  –هللا عليه وسلؼ  صل  -هللا 

وزراب به الدرجات ؟ قالؾا " بل  ياا رساؾل هللا  قاال " إسابا  الؾلاؾء علا  
السكااارأل واثاارة الخظاا  إلاا  السداااجد واتتغااار الرااالة بعااد الرااالة  ااا الكؼ 

بضؽ وقاااد يجضاااب الشبااا  عاااؽ ساااؤاله قاصااادا إهاااارة اتتبااااأل السخااااط (2)الربااااط "
للسؾلؾع  ومؽ ذلػ حدعِ معاذ بؽ جبل عؽ أتاس عاؽ معااذ قاال "" بضشساا 

اقااال يااا معاااذ  قلاام " لبيااػ –هللا عليااه وساالؼ  صاال  -أتااا ركيااف الشباا   
وسعديػ . هؼ قال مثله هالها " هل تدري ما حق هللا عل  ال باك . قلم " ه  

  هؼ ساار سااعة اقال " حق هللا عل  ال باك أَ يعبدوأل وه يذراؾا به شض ا "
اقال " يا معاذ " قلم " لبيػ وسعديػ قال " " هل تدري ما حق ال بااك علا  

 .(3)هللا إذا اعلؾا ذلػ ؟ أَ ه يع بتؼ " 

                                                           
 ن / نه ، ربه ن ال ل لهة حهه اإل سه ن وله   ي لهم أخخجم لدم  حه  حبحم   لط ، اإل سه(1)

 133رق   1/132لن وجج   
أخخجههم لدههم  حههه  ههحبحم   لطهه ، ال:ههه رة /نهه ، حزههل إلهه  ر ال ضهه ء طمههه الس هه رم (2)

 251رق   1/227
 4/164أخخجم ال خ رى حه  حبحم   لط ، ا لطئحان ن ، لن أج ، رمببهك ولهعج ك (3)

 6267حجلث رق  
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عؽ تداؤلتؼ بدؤال  –هللا عليه وسلؼ  صل  -وأحياتا يجضب الشب   -3
آ ر قردا إل  أهسية الدؤال الثات   أو إل  تؾجيه اكارهؼ اتجاهاا آ ار  أو 

 ذهشتؼ . إلهارة

رلاا  هللا عشااه أَ سااائال سااأل  –ومااؽ  ذلااػ مااا روي عااؽ أباا  هرزاارة 
عؽ الرالة ا  هؾب واحد اقال رسؾل  –هللا عليه وسلؼ  صل  -رسؾل هللا 

 (1)" ؟" أو لكلكؼ هؾباَ –هللا عليه وسلؼ  صل  -هللا 

عااؽ شاا ء معلااؾل  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  -اااا وقااد يكااؾَ سااؤاله  5
لاه  الدعتؼ ػيجضبؾَ بسا يعلسؾَ  اضليم أتغاارهؼ إلا  معشا  آ ار لاؼ عشتبتاؾ 

 -رلاا  هللا عشااه أَ رسااؾل هللا  –مااؽ قباال  ومااؽ ذلااػ مااا رواأل أبااؾ هرزاارة 
قال "" أتدروَ مؽ السيلس ؟ قالؾ السيلس اضشا مؽ  –هللا عليه وسلؼ  صل 

" " إَ السيلااس مااؽ أمتاا  يااأت  عااؾل الؾيامااة ه كرهااؼ لااه وه كعشااار  اقااال 
برااالة وصاايال وزااااة  وزااأت  وقااد شااتؼ هاا ا  وقاا م هاا ا  وأهاال مااال هاا ا  
وسيػ كل ه ا  ولرب ها ا  ػيعظا  ها ا ماؽ حداشاته  وها ا ماؽ حداشاته  
ا َ اشضم حدشاته قبل أَ يقز  ما عليه أ   مؽ  ظاياهؼ  اظرحم علياه 

 . (2)هؼ طرح ا  الشار"

علاا  الدااؤال  –هللا عليااه وسالؼ  صال  -تلااف إجاباات الشباا  وأحياتاا تخ
مراعاة لحال الدائل والسقتز   اكااَ يخاطاب اال ساائل بقادر اتساه  وبساا 

                                                           
 358لط ، الرية / ن ، الرية حه ث ، واحج لمطح   نم رق   حبح ال خ رى (1)
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رل  هللا عشه قال " قالؾ يا رساؾل  –يالئؼ مشِّلته وحاله  اعؽ أب  مؾس  
 ( 3)(1)هللا " أي اإلسالل أازل قال " " مؽ سلؼ السدلسؾَ مؽ لداته وزدأل "

هللا  صال  -عبد هللا بؽ عسرو رل  هللا عشه أَ رجال سأل الشب  وعؽ 
" أي اإلسااالل  ضاار ؟ قااال "" تظعااؼ الظعااال  وتقاارئ الدااالل   –عليااه وساالؼ 

 . (2)عل  مؽ عرام ومؽ ه تعرم"

هللا عليااه  صاال  -أَ رسااؾل هللا  –رلاا  هللا عشااه  –وعااؽ أباا  هرزاارة 
"" إيساااَ باااهلل ورسااؾله " قضاال " هااؼ ساا ل أي العساال أازاال؟ اقااال " –وساالؼ 

قضااال " هاااؼ مااااذا ؟ قاااال "" حااا    مااااذا ؟ قاااال " " الجتااااك اااا  سااابضل هللا "
 . (3)"مبرور

*********** 

  

                                                           
أخخجم ال خ رى حه  حبحم لط ، اإل س ن / ن ، السدم  لهن لهم  السدهمس ن لهن لده نم (1)

 .15رق   1/11ونجم 
 1/12 ههحبحم / لطهه ، اإل سهه ن نهه ، إنعهه م ال:عهه م لههن اإللههيم  أخخجههم ال خهه رى حههه(2)

  12رق  
 1/15أخخجم ال خ رى حه  حبحم / لط ، اإل س ن ن ، لن ق ل أن اإل س ن    العسل (3)

 26رق  
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 االستفهاو

 احلديث األول

ِدها  واةا حا اؽو عواري الو بي ِدهاشاا هبذا تاا أابوؾ موعااوبزاةا قاالا حا بارا ل  قاالا أا ي الا ِسدو بيؽو سا شاا موحا
ؼ  إبلاا   الايي تي أولأ سو ااءا لاساةا قاالامي " جا لاساةا عاؽي أوليب سا شاةب أوليب سا شابا ابي زي عاؽي أاببيهب عاؽي زا

ااؾلب َّللِاب  سو ااِلؼا  صاال را سا ااهب وا لايي ضب   َّللِاو عا ااتاحي َِ َّللِاا ها يادي ااؾلا َّللِاب إب سو ااا را الااامي " يا ااقا
تالاسامي  قاالا الِشبب أ  ل  إبذاا احي لا  اليساريأاةب مبؽي غودي لي عا قيب ااتا اهب  صل مبؽي اليحا لايي َّللِاو عا
اا  وا  تا تا جي لاساةا تاعيشب  " وا ِلؼا إ" إبذاا راأاتي اليسااءا  ااواِظمي أولأ سا سا اؾلا وا سو قاالاامي " يااا را

هاا؟؟" لادو ا وا تا ببتو ببؼا يوذي ضشوػب  ػا تالبؼو اليساريأاةو؟؟ قاالا "تاعاؼي  تارببامي ياسب تاحي َّللِاب أاوا
(1) 

 بني يدٍ احلديث :

 -إذا ااَ الحياء ش بة ماؽ شاعب اإليسااَ  واثضارا ماا أمرتاا رساؾل هللا 
بالتخلق به  إه أَ ايمر حضشساا عتعلاق باالعلؼ باأمر  –هللا عليه وسلؼ  صل 

مااؽ أمااؾر الاادعؽ  ااا َ الحياااء قااد يؾااف حااائال كوَ الؾصااؾل إلاا  حؾيقااة 
ه يداتحؾَ  –هللا عليه وسالؼ  صل  -علسية  ل ا تري الرحابة ا  عتدأل 

أَ يدااألؾا عسااا يذااكل علااضتؼ ااا  أمااؾر كعااشتؼ  وزدااتؾي ااا  ذلااػ الرجااال 
تراار امتدحم تدااء اي –رل  هللا عشتا  –داء  بل أَ الدضدة عائذة والش

تعاؼ الشدااء تدااء ايتراار  لاؼ يكاؽ يساشعتؽ بتراتؽ الحياء حضِ قالام " "
  والسااارأة السدااالسة حرزرااة علااا  العلاااؼ (2)الحياااء أَ عاااتيقتؽ اااا  الاادعؽ "

بأمؾر كعشتا  و َ ااَ للحياء سظؾته الت  توالب  لاق الراحابيات  إه أَ 

                                                           
  135 حبح ال خ رى  كط ، العم  /ن ، الحب ء حه العم    حجلث رق  (1)
لطهه ، الحههبض / نهه ، وجهه ، ال دههل طمههه السههخأة نخههخوج السشههه لشههه      ههحبح لدههم   (2)

 313حجلث رق  
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حب العلؼ والسعراة والرعبة ا  التيقه ا  أمؾر الادعؽ وااق ماا عاري السعلاؼ 
هؾ الواية والتدم ال ي ه تداتياه ساظؾة  –هللا عليه وسلؼ  صل  -ايعغؼ 

 متسا عغسم .

 و ميهج للتعلًه :االستفها

االمتا بأسالؾب الشاداء " ياا  –رل  هللا عشتا –بدأت الرحابية الجلضلة 
ه يعؾزها حارم تاداء للبعضاد –هللا عليه وسلؼ  صل  -رسؾل هللا " وعغسته 

 صال  -وا ا تعته بكؾته رسؾل هللا  االعغسة والجالل والتضباة تحيظااَ باه 
ه ا تداء كأب الرحابة عليه  ا  ال تعؾته وصياته  ولكؽ–هللا عليه وسلؼ 

  وتلسااح الاا ااء واليظشااة لاادي –هللا عليااه وساالؼ  صاال  -ااا  حاادعثتؼ معااه 
هاا أل الرااحابية الجلضلااة  حضااِ متاادت لدااؤالتا بتستضااد اسااتقته مااؽ اااالل 
السؾلضا عِّوجل ا اقالم " إَ هللا ه يدتحض  مؽ الحق " لتقؾي عل  الحدعِ 

والجارأة ماؽ ااالل القاؾي العِّزاِّ "  ا  شأَ تتحرج مشه الشداء اتدتسد القؾة
  وبتاا ا التستضااد وتلااػ التؾط ااة قاادمم أل (1) هللا ه يدااتحض  مااؽ الحااق " 

وربساا قرادت بعا رها   سليؼ ع رها قبل أَ عؾجه لتا أي لاؾل ماؽ الحزاؾر
هاا ا تذااجيب تيدااتا عسااا اتتااؾت الحاادعِ عشااه  وقااد تكااؾَ قراادت بتاا ا 

عاؽ حادعثتا اا  ها ا الذاأَ  لا ا  –هللا عليه وسلؼ  صل  -اعت ارها للشب  
جاء اعتا ارها بقؾلتاا " إَ هللا ه يداتحض  ماؽ الحاق "  ولاؼ تقال " ه حيااء 
ا  العلؼ " مثال  ولكشتا جعلم قدوتتا ا  ه ا ايمر هاؾ الساؾل  عاِّ وجال  
ػيقؾي سشدها وحجتتا لظرم مثال ها ا السؾلاؾع شادعد الحيااء  ازاال عاؽ 

وهؾ الحض   ازال عاؽ  – عليه وسلؼ هللا صل  -ذارأل بضؽ عدي رسؾل هللا 
أَ مؽ ألقم ه ا الدؤال ه  صاحابية جلضلاة  والحيااء ماؽ ساسات الشدااء  

                                                           
 . 53األحدا،   لن اآل ة (1)
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اأسباب الحياء وكواعيه اثضرة ومتعدكة  إه أَ كاع  التيقه ا  الادعؽ أهبار 
 قاؾة حجتتاا جااءت اال باارة السادهة وأهثر إلحاحا  ولذدة حاجة الدائلة إل 

بتاااا عاااؽ تلاااػ الحجاااة مؤاااادة ب "إَ "  و ساااسية الجسلاااة  وهااا أل ال باااارة 
اهاتتاحية أوحم بأَ الكالل اآلت  بعدها ػيه حياء قد عؤ   علضتا  والحيااء 
السشي  عؽ طلبة العلؼ مقرؾك مشه تارا الحادعِ ػيساا يعااب  لا ا اااَ تيا  

  حقاه الحياء عؽ السؾل  عِّ وجل عل  سبضل السذاهلة الليغية  اسعشاأل اا
تعاال  التارا والسشاب  أي أَ هللا ه يستشاب عاؽ بيااَ الحاق  اكا ا الداائلة ه 

تام إلا  ساالمة مؾقيتاا ما يذكل علضتا أمارأل  وبعادما اطسأ تستشب مؽ سؤال
ا بؾياسه عل  أمر إلت  ألقم بدؤالتا قائلة " اتل عل  السرأة ماؽ غدال إذ

الحيااء اا  جشباتاه صارزحا إه أتاه يحسال  ساؤال و َ اااَ عبادو  احتلسم ؟"
 وذلػ مؽ عدة أوجه "

أوه " تعبضرها باالسرأة كوَ أَ تقاؾل هال علا   ااال باد وأتتاا تداأل عاؽ 
 حاكهة حدهم لتا .

 هاتيا " تعبضرها بالكشاية " احتلسم " عؽ الجساع .

بااال )غدااال( عاااؾح  هالثاااا " ترااادعر اهساااتيتال باليااااء  وززااااكة )ماااؽ( ق
 .  واللجلجة ػيه بالتكدر ا  الكالل

هؼ يأت  كور السعلؼ والسرب  ػييرال القاؾل وزباضؽ الحكاؼ بساا ه يخادش 
الساااا اااااَ الداااؤال عاااؽ أمااار عاااال " إذا   حيااااء ػيقاااؾل " " إذا رأت السااااء "

ػيااه تيرااضل للحكااؼ " إذا  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  -احتلساام " جاااء جؾابااه 
وسالؼ  هللا علياه صل  -رأت الساء "  وبسشت  تربؾي قؾزؼ عراع  ػيه الشب  

الجاتب الشيد  للدائلة وزحرص علا  حيائتاا  ػياأت  جؾاباه علا  تياس  –
تدااق سااؤالتا ػيقااؾل " إذا رأت " بزااسضر الوائااب  ولااؼ يااأت الجااؾاب بزااسضر 
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الخظاب  االداؤال عاؽ أمار ػياه ماا يخجال  لا ا أجرتاه الداائلة علا  لدااَ 
 –ؼ هللا عليااه وساال صاال  -اماارأة لااؼ تجاارأل علاا  لداااتتا  لاا ا ااتاام إجابتااه 

 اضتا ما يخؼف مؽ شدة  جلتا . 

لحياااء الدااائلة ذلااػ اإليجاااز  –هللا عليااه وسالؼ  صاال  -وماؽ مراعاتااه  
ال ي جاء عليه الحكؼ  حضِ ح م جاؾاب الذارط اقاال " " إذا رأت السااء "  

الكشاياة  –هللا علياه وسالؼ  صال  -وتقدعرأل " اعلضتا الودل "  ا ا استعساله 
"  وجااء رك اعال الحزاؾر اولاب طاابب الحيااء  عؽ السش  بقؾلاه " " السااء 

وعبرت عؽ ذلػ برؾرة عسلية اوظام أل سالسة وجتتاا "  لقاد اساتحم ماؽ 
  كرهاؽ  –حدعِ ا  أمؾر تخدش الحياء عل  الرغؼ مؽ أتاه ماب زوجتاا  

  و ذا –مااؽ تداااء حسلااؽ بكاال اخاار و عااِّاز وجاادارة لقااب أمتااات السااؤمشضؽ 
ياف عبارت عاؽ تيداتا بقؾلتاا " اوظام هاتم راوزة الحدعِ ه  أل سلسة اك

  ربساا قرادت إلا  اهلتياات لساا لسة وجتتا " ولاؼ تقال اوظضام وجتا أل س
اعتراها مؽ حياء أيزا  ومرة أ ري يولب التيقاه اا  الادعؽ الحيااء  وتبااكر 

بقؾلتا " يا رسؾل هللا "  أوتحاتلؼ  –هللا عليه وسلؼ  صل  -أل سلسة الشب  
ب مكاتتا أَ تدأله بسعِّل مؽ الشاس  ولكشتاا أل  السرأة ؟"  هؾ زوجتا وااَ

السؤمشضؽ ترزد أَ تكؾَ اليائدة لسمة بأسرها  ازال عؽ الداائلة  و َ اااَ 
 –هللا علياه وسالؼ  صال  -الدؤال حؾيؾيا إه أَ ػيه تعجب  اأجااب الشبا  

بسااا عِّزاال هاا أل الدهذااة بقؾلااه " تعااؼ "  وزاك عااؽ ذلااػ بااأَ قاادل لتااا العلااة 
الجؾاب حت  تِّول ه أل الدهذة اقاال " " تربام يسضشاػ "  تلاػ  والدبب لت ا

الجسلة الدعائية الت  ه يقرد بتا الدعاء  ولكشتا جارت علا  لدااَ العارب 
عشكار علا  أل سالسة  –هللا عليه وسالؼ  صل  -عشد إتكارهؼ لذ ء  االشب  

علااا  أل  –هللا علياااه وسااالؼ  صااال  -رلااا  هللا عشتاااا تعجبتاااا ماااؽ ركأل  –
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علا  حكساه وزِّزال اال  –هللا علياه وسالؼ  صل  -  عؤاد الشب  سليؼ  وحت
شااػ وكهذااة لاادي الحزااؾر جاااء باسااتيتال هااؾ ااا  حؾيقتااه جااؾاب قاااطب  
 وكلضل كامغ عل  صحة الكالل الدابق "" ػابؼ يذابتتا ولادها ؟"  أي تربياة 
هاا أل ؟؟ وأي تعلاايؼ هاا ا الاا ي عتاادرج ػيااه السرباا  مااب سااائليه وزدااتقبل مااا 

لة ؟؟ وزراع  ا  جؾابه حالتتؼ الشيدية وما يعتارزتؼ ماؽ يظرحؾته مؽ أس 
حياء أو استوراب واتدهاش  وزقدل لتاؼ الحجا  الدامواة  وايكلاة الؾالاحة  
والبراهضؽ القاطعة  إلزالة ما يعترزتؼ مؽ شػ وما يداورهؼ مؽ قلق وتعجب 

. 

الاؼ تكاؽ   وجاء اهستيتال بدههتاه و يحاءاتاه لضِّزال ماا علاق باالشيؾس
اإلجابة بشعؼ ااػية  إه أَ اهستيتال جاء كليال ااػيا وكاموا عل  أَ السارأة 
تحتلؼ  اذبه الؾلد بأمه أمر قاطب  وكلضال قاائؼ  مساا يجعال السداتسب يرال 
إلاا  اإلجابااة بشيدااه  وزراال إلاا  السعااات   وتتجلاا  حؾيقتتااا  وزقاارر ااا  

 علؼ ما طلبه اتسه . تيده  اتتسثل له عضؽ الحؾيقة وزِّول إشكالتا  وزت

اهساتيتال اا  ها ا السقاال لتعلايؼ   –هللا علياه وسالؼ  صال  –لقد ا تاار
َ تيتااؼ حؾيقتااه وزدااتقر ااا  عقلتااا باادوالساارأة أماارا ااااَ يرااعب علضتااا أَ 

اهستيتال   اصاة وأَ القزاية السظروحاة حسلتاا أسالؾب اهساتيتال ذاتاه  
  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وااااَ حدااؼ هاا أل القزااية وكلضاال تأهضااد إجابتااه 

جاء بشيس ايسلؾب  لتجضب الدائلة عؽ تيدتا  وتتايقؽ يقضشاا ه شاػ ػياه 
 مؽ صحة ه أل اإلجابة .

مخارج الشااس هللا وسلؼ عليػ يا معلؼ البذرزة  وهاكي الحياري  و  صل 
 .مؽ الغلسات إل  الشؾر

********** 
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 احلديث الثاىٌ

 الينرقُ

ِساد  عااؽي  اؽب موحا اؼب بي اسب ااابب  عااؽب اليقا اؽي تا اؽو أاتااس  عا الباػو بي اِدهاشاا ما ويح  حا ِدهاشاا را حا
اؾلو َّللِاب  سو لاِساا راآهااا را ااوبزرو اا اا تارا قااُة ابضتا رو تي توسي اتارا اا اشي تياهو أاِتتا بارا اا أا ي ةا أاِتتا عاائبذا

لا  الي  صل  ِلؼا قاالا عا سا هب وا لايي يااةا َّللِاو عا اهب اليكارااؿب تب جي امو ابا  وا اي لي ااعارا لااؼي عاادي و بااابب اا
اامو  تابي اا أاذي اؾلبهب ما سو ااؾلا َّللِاب أاتواؾبو إبلاا  َّللِاب وا بلااا  را سو ليامو يااا را ااؾلو َّللِاب  ؟ااقو سو االا را ااقا

ا  صاال  توتا زي ااتارا اامو اشي لي قاااةب ااقو رو ألب الشأسي ااالو هااا ب ااا با ااِلؼا ما سا ااهب وا لايي ااا َّللِاو عا تا لاضي عواادا عا لبتاقي
ااؾلو َّللِاب  سو ااالا را هاا ااقا ِساادا لبتاؾا ااؾرب  صاال وا ألب الرأ ابا هااا ب ااحا َِ أاصي ااِلؼا إب سا ااهب وا لايي َّللِاو عا

اؾراةو ها  ياهب الرأ اما اِلا بي ػب باضي َِ الي قااالا إب اتوؼي وا لاقي اا  ا ضواؾا ما ؼي أاحي الو لاتو ا يوقا َا ببتا يوعاِ بوؾ
ئبكاةو" لوهو اليساالا تادي و
(1). 

 بني يدٍ احلديث 

عاكأل بتتض اة تيداتا وبضتتااا  إَ السارأة السحباة لِّوجتاا تداع  كائساا إلسا
وبسااا عااد ل الداارور علاا  قلااب زوجتااا  وهكاا ا اعلاام أمشااا عائذااة حبضبااة 

هللا علياااه وسااالؼ(  ااشاااترت وسااااكة لتاااِّزؽ بتاااا بضتتاااا   صااال رساااؾل هللا ) 
هللا عليه وسالؼ( وزداترزح  ولاؼ تكاؽ تعلاؼ  صل وليجلس علضتا رسؾل هللا )

هللا علياه وسالؼ  صال  –حكؼ التراوزر الت  ااتم علضتا  ولسا رءاها الشب  
امتشااب مااؽ ك ااؾل البضاام  وعرااام الدااضدة عائذااة بحكااؼ معاشاارتتا لااه  –

  وقارأت ذلاػ اا  –هللا عليه وسالؼ  صل  –وعلستا به أَ هشاا أمرا يكرهه 

                                                           

 ههحبح ال خهه رى لطهه ، البيهه ) / نهه ، )الطجهه رة سبسهه    ههخم ل دههم لمخجهه ل والشدهه ء (رقهه  (1) -1
2155 . 
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 –سم أتتا أذتبم ذتبا  اأ برها السعلؼ والسرب  تقاسيؼ وجته الذرزف  اتؾه
بأَ الرسؾل الت  علا  الؾسااكة تسشاب السالئكاة ماؽ  –هللا عليه وسلؼ  صل 

 ك ؾل البضم .

 طرح التشاؤل بني الزوجني ميهجا تعلًنًا :

لقااد متاادت الدااضدة عائذااة للقزااية الرئيدااة لتاا ا الحاادعِ بقؾلتااا ػيسااا 
سرقاة اضتاا ترااوزر  وه باد أَ  برهاا ها ا روته " أتتا أ برته أتتا اشترت ت

هاتام تقراد مشااه إك اال البتجاة عليااه  لا ا بااكرت ب  بااارأل قبال قدوماه إلاا  
السشااِّل  ازااال عسااا تذااضر إليااه هاا أل ال بااارة مااؽ لاارورة مكاشااية الِّوجااة 

االدااضدة   لِّوجتااا عااؽ ااال مااا تقااؾل بااه ااا  عيابااه  وأه تخياا  عشااه شااض ا
سرقاة  بال ذاارت أوصاااتا أيزاا وقالام " عائذة لاؼ تكتاف با ار شارائتا للش

والحدث بجسلته تعلق  بت ا الؾصف  هاؼ تالحقام ايحاداث   "اضتا تراوزر "
قال عل  الباب الاؼ  –هللا عليه وسلؼ  صل  –وتتابعم بعد ذلػ  السا رءاها 

هللا علياه  صال  –عد له  والتعبضر ب" لساا " أوحا  لشاا بذادة اراؿياة الشبا  
لتراااوزر ااا  بضتااه  وجعاال عاادل ك ؾلااه البضاام جؾابااا لؾجااؾك تلااػ ا –وساالؼ 

مترتبا عل  جسلة الذرط "السا رءاها "  وتعاقبم علضتا جسلة " الؼ عد له "  
هللا عليااه  صاال  –واليتاارة الِّمشيااة بااضؽ الجسلااة ايولاا  وهاا  "إ بارهااا الشباا  

و "رؤزته لتا "  "وؽيامه علا  البااب   بذرائتا تسرقة اضتا تراوزر" –وسلؼ 
تشاعه مؽ ك ؾله " ليدم طؾزلاة  وه شاػ أَ عالماات الزاضق والوزاب وام

  مسا ه يخي  علا  –هللا عليه وسلؼ  صل  –هاتم عاهرة عل  وجه الشب  
أحب تدائه إليه  اؾقب ا  تيدتا أتتا اعلم مشكرا  ادارعم ب عالَ تؾبتتا 
عشااه قباال أَ تعاارم حؾيقتااه اقالااام "" يااا رسااؾل هللا أتااؾب إلاا  هللا و لااا  
رسااؾله  اقاارأت مااؽ عالمااات وجتااه مكشؾتااات تيدااه الذاارزية  اعلاا  الؾجااه 
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تغتر السذااعر  ومشاه ترادر اثضار ماؽ الرساائل التا  يغتار مشتاا اهتجااأل 
والدلؾا والدرائر  اأعلشم تؾبتتاا ماؽ ذتاب ه تادري طبيعتاه  ولكشتاا تادرا 
 طبيعة الِّوج الحبضب والشب  ايماضؽ الا ي ه يوزاب لشيداه قا   و تساا اااَ
مااا يوزاابه هااؾ لاادعؽ هللا واتتتاااا حرماتااه ه ساايسا إذا ااااَ ذلااػ ااا  بضتااه 

معلشاة براءتتاا  –هللا عليه وسالؼ  صل  –الذرزف  اتؾجتم إل  رسؾل هللا 
وتؾبتتا ا  أسلؾب يسلؤأل الؾقاار والجاالل  اتا  تزاسؽ لشيداتا التؾباة ماؽ 

 .ال تب

وقاد عبارت  هؼ تدأل عؽ طبيعة ه ا ال تب اتقاؾل " " مااذا أذتبام ؟ "  
  بأسلؾب اهستيتال اإلتذائ  حت  تعلؼ سر غزبه )صل  هللا عليه وسالؼ(

ه  تعلؼ علؼ اليقضؽ أَ هشاا ذتبا اقتراته ماؽ إيسااءة وجاه   وهتعؾك ل تبتا
لااؼ وعتااؾر الكراهااة علاا  وجتااه  اتااؾ  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –الرسااؾل 

عؾبختا ولؼ عتكلؼ حضؽ رأي الشسرقة الت  اضتا تراوزر  وذلػ أسلؾب ترباؾي 
وعرام الداضدة عائذاة اراهاة   رائب ا  إصالح الخظأ والتعامل مب السخظئ

ايماار مااؽ وجتااضؽ " مااؽ عالمااات وجتااه –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –الشباا  
باليعال الكرزؼ ومؽ وقؾاه عل  الباب وامتشاعاه عاؽ الاد ؾل  اكااَ اإلتكاار 

أبلغ مؽ  اإلتكار بالقؾل  وزأت  الجؾاب عل  استيتال الدضدة عائذة رل  
هللا عشتا متزسشا طرح سؤال آ ر مسا يعد أسلؾبا تربؾزاا اا  تعلايؼ الِّوجاة 
وتربضتتا وتشبضتتا عل  أَ هشاا مخالية ما حدهم مشتا  ولؼ يكؽ السقراؾك 

 –بأسرها  ابدأ جؾاباه  مؽ ه ا ايمر هؾ تعليؼ الدضدة عائذة اق  بل ايمة
بظارح سااؤال قاائال  ماباال ها أل الشسرقاة ؟"  قاصاادا  –هللا علياه وسالؼ  صال 

بت ا اهستيتال التحقق مؽ غرض أل السؤمشضؽ مؽ شاراء ها أل الؾسااكة  أو 
لتعباار عااؽ غرلااتا   –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –هاا  ارصااة أعظاهااا لتااا 
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 صاال  –  واااَ ساؤاله وليذاراتا اا  الحاؾار احتراماا لتاا وتقادعرا لذخراتا
بعااد أَ تتيااأت الدااضدة عائذااة بااأَ هشاااا مخاليااة مااا   –هللا عليااه وساالؼ 

هللا علياه  صال  –وسألم عؽ حؾيقتتا وجؾاباه ها ا يغتار طبيعاة معالجتاه 
وايؼياة تربضتاه يهال بضتاه وأمتاه  اتاؾ  اا  غاياة التادوء   لسمؾر –وسلؼ 

جااه عااؽ هدوئااه  الااؼ والتااؾازَ و َ ااااَ غالاابا إه أَ غزاابه هاا ا لااؼ يخر 
 هؾ حال واقب ايزواج ه ا الِّماَ. عِّجرها أو عؾبختا اسا

وقد عبر الشبا  )صال  هللا علياه وسالؼ( بالغااهر" ماباال ها أل الشسرقاة؟" 
حت  مؾلب السزسر" ما بالتا؟"ليخرتا وزؤاد علضتا  وأتتا سبب غزبته  

وتغتر صيوة "ما باال" اا  بيااَ الشبا  تتجشب الِّوجة السؤمشة ما أغزبه  
بكثاارة  "وهاا  تعبار عااؽ اإلتكاار والوزااب  اتاا   –هللا عليااه وسالؼ  صال  –

صاايحة معباارة عااؽ اتيعااال الوالااب  و تكااار جااام لحاااهت ساالؾاية  ارجااة 
 .(1)عل  روح الذرزعة"

ولكؽ ايف جاء جؾاب أمشا عائذة ؟ هل اعترلم علا  ساؤاله ؟؟ ..أل 
شاارائتا لااه؟؟ ..أل تأاياام مااؽ الجااؾاب؟؟.. اااال إتتااا ابشااة أباادت تاادمتا علاا  

أجاباام بسااا عؾلااح  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –الراادعق وحبضبااة السرااظي  
 صال  –الواية مؽ الذراء وه  متألسة لتدببتا كوَ قرد ا  لاضق الشبا  

ولجرأل  اقالم " " اشترزتتا لػ لتقعد علضتا وتؾسادها "   –هللا عليه وسلؼ 
ة والوارض الا ي ماؽ أجلاه اشاترت ها أل الؾسااكة  وألاربم ات  ذاارت العلا

عاؽ ذاار التراااوزر التا  هاا  سابب الكراهااة واإلتكاار  ا جابتتااا جااءت بسااا 
اعتقدته  و لرابتا ااَ عسا لؼ عرك ا  ذهشتا  اكاَ غرلتا مؽ شاراء تلاػ 

                                                           
 ههه  3514ل ط ههة وه ههة  222الدهس ت ال يدبههة حههه ربه ن الشبهه ة د. هه  ح طبيههج دراق  هه (1)

 م 2514/
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اتاا  غاالااة عااؽ أَ   –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –الؾساااكة هااؾ راحااة الشباا  
يجل التراوزر الت  علضتا  وليس مجرك   – عليه وسلؼ هللا صل  –هراهته 

 ارشتا أو تِّزؽ البضم بتا .

تيرضله وسببه""   وا  قؾله )صل  هللا عليه وسلؼ("يع بؾَ بتا" إجسال
 اا يقال لتؼ ... "  وقد عدل عؽ الغاهر"أحضؾا ه أل الرؾر" إل  السؾصاؾل 

شعكؼ  وأتكؼ تع بؾَ قؾله"أحضؾ ما  لقتؼ" يَ السؾصؾل بضؽ وأهد أَ ه ا ص
بسا ادبم أعديكؼ  اتؾ اعلكؼ أتتؼ ه اعال غضاراؼ  اؼياه تخرايص و لراام 
لتااؼ بيعلتااؼ  أمااا الغاااهر اااال تخراايص ػيااه  اضااؾح  بااأَ هاا أل الرااؾر قااد 

 تكؾَ مؽ صشعتؼ أو مؽ صشب غضرهؼ  االسؾصؾل أبلغ. 
غاارض الدااضدة عائذااة   –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وبعااد أَ علااؼ الشباا 

لتااا ماؽ شاراء هاا أل الؾسااكة و لااؾ ذهشتاا ماؽ ساابب غزابه  عقااب علا  قؾ 
بااراز  ظؾرتتسااا اقاااال "" إَ أصااحاب هااا أل بجسلتااضؽ تعلضلضتااضؽ مؤاااادتضؽ إل

ي ػيه ما  لقتؼ  إَ البضم ال  االرؾر عؾل الؾيامة يع بؾَ  ػيقال لتؼ أحضؾ 
دأ بأشدهسا ترهضباا ووعضادا  هستحزاار ذلاػ اب  الرؾر ه تد له السالئكة "

السذتد  لحرصه عل  أمته  و بعاكهؼ عؽ مؾاطؽ التلكة والعا اب  والتعلضال 
الثااات  عتعلااق بااأمر كتضااؾي يحاارص عليااه ااال مداالؼ "" إَ البضاام الاا ي ػيااه 
الرؾر ه تد له السالئكة "  وهشا عترت  علة امتشاعاه لاد ؾل البضام  و َ 

  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –يولاا  بالتقااديؼ إه أتااه هاتاام هاا أل الجسلااة هاا  ا
  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –قاادل أماار اآل اارة علاا  أماار الاادتيا  ولتاا ا بعااِ 

ااا  شااخص الدااضدة عائذااة   –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وبتاا ا يعلااؼ أمتااه 
قزاية  ظضارة  وحكساا شارعيا   –هللا عليه وسلؼ  صل  –وهك ا تشاول الشب 

زر ااا  البضاام" بأساالؾب طاارح الدااؤال الاا ي ألقاااأل علاا  " بياااَ إتكااار التراااو 
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الدضدة عائذة رلا  هللا عشتاا  وااتام لاه ؽيساة جلضلاة اا  إعشااس زوجاه  
واتح حؾار معتا  وعدل إلقاء اللؾل والتؾبيخ  ولؼ علق لتا اللؾل مباشرة  بل 
متااد لااه بحااؾار متاا ب متااؾازَ  قاادل تيااه الحكااؼ بعلتااه ليكااؾَ أهثاار قبااؾه 

 و ذعاتا .

هللا عليااػ وساالؼ يااا معلااؼ ايمااة وهاكعتااا  ومخرجتااا مااؽ علسااات   صاال
 الجتل إل  تؾر اإليساَ .

********** 
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 أسلىب التعريض

  والسعااااارزض " التؾرزااااة بالذاااا ء عااااؽ التعاااارزض  ااااالم التراااارزح
 (1)"الذ ء

تقااؾل االمااا ه تراارزح ػيااه بسااراكا مشااه  لكشااه قااد يذااضر إليااه وهااؾ أَ 
إشااارة  ؼيااة  وزسكشااػ أَ تتتاارب مااؽ التااِّال مااا أشاارت بااه إليااه إذا صاارت 

 محرجا.
وا  اصظالح البالغضضؽ " أَ يظلق الكالل وزذار به إلا  معشا  آ ار   

االبسو " (2)ييتااؼ مااؽ الداايام  اقؾلااػ للسااؤذي االبؼا اليسودي ااؽي سا االبؼو ما ااؽي "  اليسودي َا مب ؾ
ألب " زادب اتبهب وا لبدا
  اتؾ مؽ اشؾَ القؾل غضر السباشر  وزعتسد ػيه غالبا عل  (3)

قارائؽ الحااال ه علاا  قاارائؽ السقااال  وهااؾ أ ياا  مااؽ الكشايااة  يَ الكشايااة ه 
 تقترر قرائشتا عل  الحال اق   بل عل  قرائؽ السقال أيزا .

 وله اؾائد عدعدة مشتا " 

 الحياء .الدتر ػيسا يخدش  -1
 التشبيه كوَ تجرزح أو إع اء. -2
 الشرح السولف لتجشب اليزيحة . -3
 .إمكاتية التراجب عؽ ايمر  -4

                                                           
 لد ن العخ،   ل دة )طخض((1)
 هه / 1452ط دار العمه    3/149ال يرة العخابة حه ث اه  الججلج د. ن خى شبخ ألهين (2)

 م1982
نم ونههجم ب أخخجههم ال خهه ر  حههل لطهه ، اإل سهه ن  نهه ، السدههم  لههن لههم  السدههمس ن لههن لدهه (3)

1/57  . 
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 إقامة الع ر لسؽ ه ييتؼ . -5

هللا عليااه وساالؼ اااا أساالؾب التعاارزض ااا   صاال  –وقااد اسااتخدل الشباا  
استسالة الشيؾس والعقؾل الؾاعية والبرائر الشاا ة  مساا لاه أهبار ايهار اا  
الخزااؾع إلاا  الحااق  والعاادول عااؽ الخظااأ  اااالشيؾس البذاارزة ه تقباال أَ 
تؾاجااه بقااؾة وصاارامة  وه تتحساال أَ تؾاجااه بعضؾبتااا وأ ظائتااا  وهشاااا مااؽ 

ات اللظيية التا  يسكاؽ أَ تاؤكي الوارض كوَ جارح ايلياظ السؾحية وال بار 
لسذاااعر اآل اارزؽ أو مااؾاجتتتؼ بااالخِّي واهتكدااار والتِّزسااة  وذلااػ لراااب 
الحرج عؽ الشيس  واستثارة كاع  الخضار ااضتؼ  وتارغضبتؼ ػيساا عاراك ماشتؼ  
واااؼ مااؽ أهاار بااالغ لتلااػ اإلشااارات الخؼيااة عليذخرااية السترباا  يعجااِّ عشااه 

ا يذاعرأل باحتراماه ومراعااة الجاتاب الشيدا  لاه  واا  ايسلؾب السباشر  مسا
بعض السؾاؽف قد يجرح الكالل الررزح وال باارات السباشارة  وزكذاف السارء 
وزعرزااه  أمااا التعاارزض والتؾرزااة والتلساايح ايااضتؼ لااؾَ مااؽ التوظيااة والدااتر 
ومراعاة للجاتب اإلتدات   مسا عاؤكي إلا  ززااكة روابا  السحباة باضؽ السعلاؼ 

بتعلايستؼ  اساا يقاؾي هقاة الستعلساضؽ ػايسؽ يقاؾل بتعلايستؼ  مساا ومؽ يقاؾل 
 يذعر براحة وطسأتضشة بضؽ الظراضؽ .

هللا عليااه وساالؼ اااا تجاادأل  صاال  –وحااضؽ تتأماال السااشت  التربااؾي للشباا  
يدااتخدل لكاال حالااة الاادواء الشاااجح لتااا  اتااارة عتحاادث عااؽ السدااألة حاادعثا 

ضر إلضتاا إشاارة غضار مباشارة صرزحا كوَ مؾاربة أو تؾرزة  وتاارة أ اري يذا



 

 

749 

 –ااااَ الشباا   –رلاا  هللا عشااه –مراعاااة لحااال السخاطااب  اسااا يقااؾل أتااس 
 . (1)يكرهه ا  وجته " ليه وسلؼ اا قلسا عؾاجه الرجل بذ ءهللا ع صل 

والتعرزض يقؾل عل  تتض ة تيس السخاطب واستسالته تحاؾ ماراكأل  وهاؾ 
باال علاا  سااساع االمااه  لااؾَ مااؽ ألااؾاَ التلظااف بالسخاطااب  مسااا يجعلااه يق

وزرااو  إليااه علاا  وجااه ه عثضاار إعرالااه أو إذهلااه  حضااِ ه عؾاجااه ػيااه 
هللا عليه وسلؼ ااا ييعال ذلاػ اا  تأكعباه  صل  –السخاطب بخظ ه  وقد ااَ 

 اوتؾجضتااه وزجاارأل كوَ أَ عتجااه لسخاطااب بعضشااه  باال يجعاال ترااحه عاماا
ػيقؾل " ما بال أقاؾال ييعلاؾَ اا ا واا ا " ػاييظؽ اال ماشتؼ   للسخظئ وغضرأل
هللا علياه وسالؼ ااا وذلاػ أكعا  إلا  اهساتسالة وأوااق  صل  –إل  مقرؾكأل 
 ا  القبؾل .

********** 

  

                                                           
رقهههه  4/81لهههششم   لطههه ، الطخجههههل   )نههه ، حهههه الخمهههه ا لمخجههه ل ( أخخجهههم أرههه  داود حههههه(1)

  والشدهههه ئه حههههه الكبههههخى   لطهههه ، ب طسههههل اليهههه م والميمههههة ) نهههه ،  ههههخك ل اجهههههة  4182
 ( .15564رق  ) 6/76اإلند ن نس    خ م( 
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 احلديث األول

ِساادو  ااِدهاشاا موحا ااؽو اليسوثاِشاا  حا ااؽو باِذااار  قاااالا ابي ااؽو اليسوثاِشاا  واابي ِساادو بي ااِدهاشاا موحا ااؽو حا بي
اؽي  ثو عا اديب ِيةا توحا اؼب اسبعيمو صا رب قااالا سا ااجب يؼا بيؽب اليسوتا رااؿب باةو عاؽي إببي ِدهاشاا شو ي ر  حا عييا جا

سااءا  َِ أاسي ةا أا عاائبذا
أالامي الِشببِ   (1) ايضب  صل سا الب اليساحب ِلؼا عاؽي غودي سا هب وا لايي َّللِاو عا

سب  هاا وا اهوِؽ مااءا دا الا تاأي و و إبحي لاا  ااقا ابأ عا ؾرا  هواِؼ تارو ؽو الظأتو دب ا ااتاظاِترو ااتوحي تاتا را دي
ا اتا َا راأيسب و اؤو لوغا شو ِت  تابي عُدا حا دب ليُكا شا لوكوهو كا ا ااتادي تا ااءا   راأيسب اا اليسا تا لاضي ابأ عا   هواِؼ تارو

ااا ُة ااتاظاِتاارو ببتا ِدااكا ااُة موسا صا اا و ابري اا  هوااِؼ تاأي و يي اا ااسااءو " وا الااامي أاسي ااا؟؟ ااقا فا تاظاِتاارو ببتا
اضؽا أاهاارا  يبا  ذالباػا تاتاِبعب اا توخي أاِتتا اةو اا الاامي عاائبذا اا ااقا َا َّللِاب تاظاِتاربزؽا ببتا ا حا ابي الا سو ااقا

اؾرا    الِدلب اؽو الظأتو دب ااُء ااتاظاِتارو ااتوحي الا " تاأي و و ما شااباةب ااقا لب اليجا أالاتيهو عاؽي غودي سا وا
لبغو ال ا هواِؼ أاوي توبي اتا َا راأيسب و اؤو لواغا شو ِتا  تابي لوكواهو حا ا ااتادي اتا لاا  راأيسب ابأ عا ؾرا هوِؼ تارو ظأتو

" ا اليسااءا تا لاضي  (2)توؼبيضو عا

 بني يدٍ احلديث :

يدااألشه عااؽ –هللا عليااه وساالؼ  صاال –تتؾااااد الرااحابيات علاا  الشباا  
يحرصاااؽ علااا  ال بااااكة   أماااؾر الااادعؽ والااادتيا  ه يساااشعتؽ حيااااء وه هضباااة

الرحيحة  والعلؼ الرحيح ماؽ مرادرأل التااكي والسعلاؼ والسربا  ساضدتا   
  ااَ ه ا الداع  أقاؾي لادعتؽ ماؽ الحيااء الا ي –هللا عليه وسلؼ  صل  –

                                                           
  ه ألس ء رشت ش ل األنر رنة .(1)
دهه  إ ا  :ههخت أخخجم ال خ رى حه  حبحم   لط ، ب الحبض / ن ، ب )دلك السهخأة ن (2)

   413  رقه   1/88لن الحبض ولبف   طدل و أخح حخ ة لسد ة حطط هع أثهخ الهجم( 
ولدهههم  حههههه  ههههحبحم   لطههه ، الحههههبض / نهههه ، ب )الهههطح  ، الههههطعس ل الس طدههههمة لههههن 

 . 332رق   1/267الحبض حخ ة لن لدك حه ل ضع الجم( 
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هااؾ طااابب يولااب علاا  الشداااء  ادااألته هاا أل الرااحابية الجلضلااة عااؽ ايؼيااة 
بساا ه يخادش  –هللا عليه وسالؼ  صل  –اأجابتا   غدل السرأة مؽ الحيض

قاماام الدااضدة  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –حياءهااا  السااا لااؼ تيتااؼ مقرااؾكأل 
عائذاااة بتؾلااايح ايمااار كوَ أَ تشكااار علااا  الداااائلة ساااؤالتا  تلاااػ هااا  

 السدرسة السحسدية الت  ه تيتأ تتعلؼ مشتا ما بقضشا .

 بالغُ التعريض :

عاااؽ الداااؤال اساااتخدل  –هللا علياااه وسااالؼ  صااال  –اااا  مظلاااب جؾاباااه 
 صال  –إه أَ جؾاباه   ايسلؾب السباشر  و َ ااَ الداؤال ماؽ واحادة اقا 

جاااء بأساالؾب الجسااب " إحااداهؽ "  وذلااػ لااؾَ مااؽ ألااؾاَ  –هللا عليااه وساالؼ 
الدتر أيزا  ل ال عؾاجه الداائلة بالخظااب اا  ها ا ايمار  اساا أتاه أسالؾب 

 ؾجيه الخظاب لعسؾمتؽ .تربؾي يقرد مشه تعليؼ تداء ايمة بأهسلتا  وت

لاا ااء الساارأة وكربتتااا تيرااضل  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –وتاارا الشباا  
ااؾرا "  واضتاا ا  ااؽو الظأتو دب هيؼيااة التظتاار بالساااء والداادر  اقااال " ااتاظاِتاارو ااتوحي
اإلجسااال مراعاااة لحياااء الساارأة  هااؼ اسااتخدل التيرااضل ااا  السؾالااب التاا  ه 

ليُكا تخدش حياء وه تدتدع  حذسة اق لوكوهو كا ا ااتادي تا لا  راأيسب بأ عا ال " " هوِؼ تارو
ا " أي الساااء والداادر  وا ااتص الاارأس كوَ  ااتا َا راأيسب و ااؤو لوااغا شو ِتاا  تابي عُدا حا اادب شا
غضرها مؽ أجِّاء الجدد لكؾَ السااء ه يرال الضتاا إه بالتادليػ  ازاال عاؽ 

بة وصاؾل تتاوَ بعض الشداء ا  ايؼية غدل الرأس لكثااة الذعر وصاعؾ 
ببيااَ ايؼياة الودال  بال  –هللا علياه وسالؼ  صال  –الساء إليه  ولؼ يكتاف 

 باضؽ الواياة التا  تراال إلضتاا اا  كلكتاا اقااال " حتا  تبلاغ شاؤوَ رأسااتا " 
وزدتسر الحبضب اا  شارح تياصاضل الودال ػيذارح ػيساا ه يجاد ػياه حرجاا  

لا  ابأ عا ااءا " ولاؼ وزجسل وزعرض ػيسا يخدش الحيااء ػيقاؾل "" هواِؼ تارو اا اليسا تا ضي
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يقاال علاا  جداادها  وزدااتسر الكااالل بزااسضر الوائااب علاا  الاارغؼ مااؽ وجااؾك 
ا " وه ا مؽ تتساة الودال  ُة ااتاظاِترو ببتا ُة موساِدكا صا الدائلة ػيقؾل " هوِؼ تاأي و و ابري

يعلسشا وزرشدتا إل   –هللا عليه وسلؼ  صل  –وهؾ أمر مدتحب  رسؾل هللا 
السخبر  اتؾ عرزد للسرأة السدلسة أَ تكؾَ طاهرة البادَ ما يرلح الجؾهر و 

طضبة الرائحة  ا َ أ برتا بحرمة طضب الشداء الغاهر الرائحة  تراأل هشاا وقاد 
حِ الشداء ا  ه ا السقال عل  التظتر بالسدػ  ااالسشب لاه مؾجباتاه  اساا 

 أَ الحِ له مؾالعه .

  لا ا لاؼ تعقاب علا  و ذا ااَ التظتر بالساء والددر أمرا والحا للشدااء
ايمر به سابقا ولكؽ التظتر باليرصة السسدكة لؼ يعتدته ل ا سألم أساساء 
" وايااف تظتاار بتااا ؟" ربسااا ااااَ اهسااتيتال هشااا للتعجااب مااؽ أَ تتظتاار 
 –باليرصااة وتلسااح ااا  سااؤال أسااساء أتتااا جاارت علاا  تيااس أساالؾب الشباا  

ا " ولاؼ تقال " اا   ظااب الوائاب اقالام " تظتار بتا–هللا علياه وسالؼ  صل 
أطتر " واأتتا أجرت الدؤال عل  لداَ غضرها  واأَ ايمر ه يعشضتا  وهشاا 

إل  ايؼية التظتر  وه غاعته  اسا حدث  –هللا عليه وسلؼ  صل  –لؼ يذر 
قبل ذلػ مساا اساتدع  اساتيتال الراحابية الجلضلاة التا  لاؼ يسشعتاا حياؤهاا 

ا  تدااء  –رل  هللا عشتا – مؽ التيقه ا  أمؾر كعشتا  ول ا قالم عائذة
ايترار" " تعؼ الشداء تداء ايترار  لاؼ يكاؽ يساشعتؽ الحيااء أَ عاتيقتؽ 

" ساابحاَ هللا " متعجبااا مااؽ  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –اقااال   ااا  الاادعؽ "
سااؤالتا  أي ايااف يخياا  هاا ا ايماار الغاااهر الاا ي ه يحتاااج إلاا  شاارح  وه 
عِّزاااد اااا  جؾاباااه علااا  إعااااكة اإلجاباااة ايولااا   ولكشاااه علتيااام ماااؽ الوائاااب 
إليزااسضر السخاطااب ػيقااؾل " تظتاار بتااا "  "يَ كلضاال السذاااهدة أقاارب إلاا  

الدلضل الشغري  ل ا لسا صعب علضتاا اتاؼ الخظااب الشيس والقلب والعقل مؽ 
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السؾجه إل  الوائب لجاأ اا  تقرزاب السعشا  إلضتاا بزاسضر السخاطاب  الايس 
 .  (1)الخبر اال ياَ والسذاهدة "

و َ ااَ التكرار ليس ػيه إلااة إل  اإلجابة إه أته تبه الدائل إل  أَ 
 لكيؼيااة ااااَ ااا ايماار ػيااه مااا عاادعؾ إلاا  التعاارزض  السااا اسااتيتسم عااؽ ا

هللا عليه  صل  –السا أعاك الشب   عشتا أَ ايمر مسكؽ وأَ التؾليح متاح
هللا  صال  –الكالل أكرام بسا ه عدع مجااه للذاػ ماؽ تبارة صاؾته  –وسلؼ 

 صال  –وماؽ إعاراض وجتاه أَ الحيااء هاؾ الا ي جعال الشبا –عليه وسلؼ 
لشا الكارزؼ لاؼ عشكار يعرض باإلجابة وه يرارح بتاا  ورساؾ  –هللا عليه وسلؼ 

علاا  الرااحابية الجلضلااة سااؤالتا ولااؼ يراادر مشااه مااا يدااتدع  التااؾبيخ أو 
اإلحراج  وهشا يأت  كور أمشا عائذة الت  ااَ لتا مؽ الحق أَ تتحدث اا  

عه إه ياتؾلح للداائلة ماا ه تداتظ –هللا عليه وسلؼ  صل  –حزرة الشب  
ا مااب الدااائلة اقالاام "" الشداااء  وصااؾرت لشااا الدااضدة عائذااة ايؼيااة حاادعثت

هأتتا تخي  ذلػ " أي أتتاا قالام االماا  ؼياا تداسعه السخاطباة وه يداسعه 
 الحالروَ . 

وا  ترؾزر ايؼية الحؾار ما عؾح  بالحياء والحذسة ات ا بضم الشباؾة  
هللا  صال  –ػيداع    وَ الادعؽ والادتياش ءال ي علجأ إليه الجسيب ا  ال 

لتقااادل التعلااايؼ والتؾجياااه بأسااالؾب ترباااؾي عبشااا  الذخراااية  –علياااه وسااالؼ 
السداالسة وزقاادل لتااا ااال مااا يرلحتا وتدااتكسل أمشااا عائذااة تلااػ السشتجيااة 
التربؾزة وتدضر عل  تياس الادرب  اتقادل تؾلايحتا اا  هاؾب ماؽ الحذاسة 

اضؽا أاهاارا الاِدلب " ولساا تا ؼ للداائلة جؾابتاا والحياء اتقؾل لتا هامداة "   "تاتاِبعب
                                                           

م   دار األد، 2554 ه ه1425   314لشظههخ الدههشة رب نهه  لميههخ ن د/ إرههخاهب  الخهه له (1)
 اإلليله .
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واطسأتم إل  ايؼية التظتر التال اتتقلم إل  سؤال آ ر  وا  تيس اهتجاأل 
مؾلاحا اليارم –هللا عليه وسالؼ  صل  –عؽ غدل الجشابة  اأجابتا الشب  

اااُء  اا و ما ااالا تاأي و بااضؽ ايؼيااة الوداالضؽ مؾجتااا  ظابااه إلاا  لااسضر الوائااب " ااقا
ؾرا أا  ؽو الظأتو دب ِتا  ااتاظاِترو ااتوحي لوكواهو حا ا ااتادي اتا لاا  راأيسب بأ عا ؾرا هوِؼ تارو لبغو الظأتو وي توبي

ااءا " وتلساح ماؽ الجاؾاب أَ غدال  اا اليسا تا لاضي ايضو عا ا هواِؼ توؼب اتا َا راأيسب و اؤو لوغا شو تابي
دة الجشابااة ػيااه مااؽ التخؼيااف والتيدااضر عااؽ غداال الحاايض  وذلااػ مااؽ عاا

 "أوجه

 الودل بالساء كوَ الددر . -1
 ساء إل  السخاطبة اسا ا  ايول " ماءها "لؼ يزف ال -2
بقؾلااه " اتدلكااه " ولااؼ يرااف   -هللا عليااه وساالؼ  صاال  –اهتياا   -3

 الدلػ بكؾته "شدعدا".
 لؼ يذر إل  اليرصة السسدكة . -4

 و َ لجأ إل  التعرزض ا  ال مشتا و ل  عسؾمية الخظاب .

وهكااا ا تاااري للتعااارزض ماااؽ الخراااائص والسِّاياااا مااااه يحققاااه ايسااالؾب 
باشااار  احيااا  للداااائلة حياءهاااا  وللسجلاااس هضبتاااه ووقاااارأل وأعظ  لساااؽ الس

يحزر السجلس الحق ا  تؾليح ايمر  إذا أيقؽ أَ ذلػ يعجب الحزؾر  
 هسا شجب الدائلة بأَ تدأل ا  أمر آ ر له صلة بالدؤال ايول.

وا  تتاية ايمر تحؽ أمال كرس تعليسا  ترباؾي تاؾاارت كواااب السعرااة 
ازل وأقؾي وأتؼ ما تكؾَ  إته مقال علؼ وهدم تربؾي جلضل  والتربية ػيه بأ

 مؾلؾعه الظتارة الت  تعش  ال مدلؼ  يتتا شرط لقبؾل أهثر ال باكات .

 **********   
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 متهًد

 مفهىو احلىار        

ذااروا للحاؾار ماكة الحؾار تيضد التجاوب بضؽ ايشاخاص  وعلسااء اللواة 
يقال " حار إلا    (1) ات  متعدكة مشتا " الرجؾع عؽ الذ ء و ل  الذ ءمع

 . (2)وعشه حؾرا أو محارا ومحارة " رجب عشه و ليه " الذ ء

وااال اااالل يجاار  بااضؽ اهشااضؽ أو أهثاار يقااؾل علاا  السراجعااة والسجاوبااة  
 وزتسضِّ بسلسح التدوء والبعد عؽ الخرؾمة والتعرب .

راء واياكاار الستباكلاة ما عؤك  إل  حدؽ التعامال ماب اآل ةالسحاور  ا و 
بضؽ الستحاورزؽ  مسا عؤك  إل  تجاح الحؾار وعدل إ ياقه بضؽ الستحاورزؽ 

 بخالم الخرؾمة واللج  والديدظة.

القارءاَ الكارزؼ  أهثارمؽ مارة  قاال تعاال  " "قاد  اا وقد ورك لي  الحؾار 
تك  إلااا  هللا  هللا يداااسب وتذااازوجتاااا  اااا هللا قاااؾل التااا  تجاكلاااػ  ساااسب

 (3)تحاوراسا إَ هللا سسيب برضر "

وقؾلة تعال   "وااَ له هسر اقال لراحبه وهؾ يحاورأل أتا أهثرمشاػ مااه 
  اليسه  االحؾار مبدأ قرآت  حزار  ترجب مباكئه إل  الدعؽ وتع(4)وأعِّتيرا "

                                                           
ألههم ، الحهه ار حههل الحههجلث الشبهه   رلهه لة نيدبههة د/ خميههل ب ألهه ، ..ط دار الدهه ادر (1)

 م.2512 ه /1422  1ط
 لد ن العخ،  رن لشظ ر   ل دة )ح ر(    الي ل   السحبط لم يخوق ن دى .(2)
 . 1السج دلة (3)
 . 34الكهف (4)
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الاااا   تبشاااا  عليااااه أسااااس اليتااااؼ بااااضؽ  والحااااؾار لوااااة" العقاااال الااااؾاع 
بشااء جدار ماؽ التؾاصال للؾصاؾل إلا   ا الستحاورزؽ اتؾ أمره غش  عشه 

 قزية  الػية . ا حؾيقة ما  

والسحاور الجضاد عشتقا   ضار ايساالضب السعبارة عاؽ اليكارة  التا  عرزادها 
وهباد أَ تكاؾَ تراهضاب الحاؾار وعباراتاه   وتتشاسب مب السؾؽف الدالة عليه

 توسة عامة تتساش  مب مؾلؾع الحؾار   ذات

صال  هللا علياه وسالؼ  – الشب وللحؾار آهار تربؾزة  عدعدة    ل ا جعله 
 أ بارهؼ مسا عشِّل مؽ تذرزب  ا تعليسه للرحابة و  ا وسضلة هامة   -

اعلااا  السدااالسضؽ أَ عتعلساااؾا آكاب الخاااالم  وايؼياااة التحااااور  ومِّاياااا 
لسؾا يقضشا اَ مؽ تساال الحكساة اإلصاواء الحؾار الشاجح و رائره  وأَ  يع

 اا إل  قؾل السخالف و عظائه ارصاه لظارح  ماا لدياه ماؽ أاكاار هاؼ اي ا  
 مشاقذته ومحاولة إقشاعه.

مدرسااة للحااؾار التاااكم البشاااء    -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –لقااد ااااَ 
وللسعاملة الحدشة وأرشدتا إل  أَ ا تالم اآلراء هعشبوا  أَ يرال بشاا إلا  

تالم القلااؾب  وحرصااا علاا  وحاادة ايمااة وصااياتة تداايجتا مااؽ التيكااػ  ا اا
رائب ماؽ ر مؽ أ  تقظة  الم  الشدد ه أل الا والذيظاَ عشي  إل  بش  البذ
  الل عقؾل واعية مدتشضرة.

مؽ  الل أحاكعثه الذرزية   -صل  هللا عليه وسلؼ  –الشب وقد قدل لشا 
رائعة عتتد  بتا وتدترشد ا   العدعد مؽ الشساذج والبراهضؽ ما يذكل تساذج

مجااال التربيااة  وايااف ه ومعضشتااا ايصااضل  وكسااتؾرها ايول هااؾ اتاااب هللا 
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وأحاكعِ رسؾله الكرزؼ  وما اضتا مؽ حاؾار يخاطاب القلاؾب والعقاؾل  تااعرا 
 .(1)بعضؽ الرحسة واهعتبار إل  طبيعة ال تيس ومكؾتاتتا ومضؾلتا وقدراتتا"

  -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –ومشاا  بدايااة الاادعؾة اإلسااالمية أ اا  الشباا  
ولاا  ػيااه  واقااا لكاال وأحياتااا  يحااؾارأل   ااا بأساالؾب الحااؾار  اأحياتااا علااضؽ 

محاورأل وأطرااتا  لقاد عارم ايؼياة إكارة الحاؾار  وماب ماؽ تكاؾَ  اقاد قاال 
مية   لا ا تجحام الادعؾة اإلساال(2)جل وعال " " وجاكلتؼ بالت  ها  أحداؽ "

 ا  امتالا العقؾل والقلؾب معا مؽ  الل إقشاعتا وحدؽ تؾجضتتا (.

مدراا لؾاقعه  ومعايذا له  ااشايا    -صل  هللا عليه وسلؼ  –لقد ااَ 
صال  هللا علياه  –لظبيعته  وما تشظؾ  عليه تيؾس أصاحابه  مساا ؿياأ لاه 

أل أسدا عشظلق مشتا ا  محاورته معتؼ  ومؽ أبارز مسضاِّات حاؾار    -وسلؼ 
عؽ غضرأل مؽ الرسل أته ااَ مؾجتا إل  العقل    -صل  هللا عليه وسلؼ  –

ة تحقااق والقلاب معااا  وذلااػ ماؽ أهااؼ ايسااباب التاا  جعلام الاادعؾة اإلسااالمي
 الدعش  واإلتدات  ا  أوجِّ مدة . تجاحات متعدكة عل  السدتؾ  

الحااؾار وجعلااه أساالؾبا   -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –وقااد اسااتخدل الشباا  
والحا ميتؾماا  لضاؤهر اضتاا وزكداب  للسرأة ليجعل السعش ا  تعليسه ااعال 

مذاااعرها  مشتؾيااا أازاال ايسااالضب السعباارة عااؽ اليكاارة التاا  عرزااد التعبضاار 
عشتا  مِّاوجا بضؽ اإليجاز واإلطشاب  اسؾاؽف السجد والقؾة تحتاج إل  جسل 

ار مااؾجِّة  ومؾاؽااف اللااضؽ والعظااف تحتاااج إلاا  إطشاااب  جاااءت تراهضااب الحااؾ 

                                                           
/  ط دار الدهههيم    79/81وثي حههة   د/ لههعيج إلهههس طيل طمههل   لشظههخ الحهه ار لشجهههه  (1)

 م2558ه/1429 1ط
 ل125ل رة الشحل لن اآل ة ل(2)
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وعباراته ذات توسة عامة مالئسة لسؾلؾع الحؾار سؾاء ااَ ا  العقضادة أو 
 اي الم أو أي أمر آ ر .

مااب الشداااء ااا  تعلاايستؽ أمااؾر    -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –وحااؾارأل 
كعشتؽ إعالء لقدر السرأة و عالء لذأتتا  واعترااتا بقدراتتا العقلية اليائقاة  

عقلا  ه يخاطاب باه إه ذو  العقاؾل  َ أسالؾب السحااورة هاؾ عسلا حضِ إ
 الشابتة  واآلرآء الددعدة القاكرة عل  اليتؼ واإلصواء والسضل إل  الحق .

********** 
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 احلديث األول
 مع وافدَ اليشاْ  -حىاره  صلِ اهلل علًه وسله 

دِ  ِدهشا عل  بؽ عابد الحسضاد  قاال حا هشا القاسؼ بؽ وهضب الكؾا   قال " حا
ا  هللا  لب ِدهشا مشدل عؽ رشدعؽ بؽ ارزاب عاؽ أبياه  عااؽ اباؽب عبااس  را " حا

ااراأاةو  عشتسااا  قااال " جاااءت امي
ااا  إلاا  الشباا  صاال  هللا عليااه وساالؼ(1) " يا الااامي اقا

ااؾلا َّللِاب أ سو ااػ را اااءب إلايي ةو الشيبدا هاا ا الجتاااك اتبااه هللا علاا  الرجااال ااا َ  تااا واااباادا
يرضبؾا أجروا  وا َ قتلؾا ااتؾا أحياء عشد ربتؼ عرزقؾَ وتحؽ معذر الشداء 
ا  مااؽي  لبوب اِلؼا أابي سا اهب وا لايي اِل  َّللِاو عا االا صا تقؾل علضتؼ اسا لشا مؽ ذلاػ ؟ قاال "ااقا

تبراااُ  َِ طااعاةا الِِّويجب وااعي اءب أا اؽي لاقبضمب مبؽي الشيبدا كوِؽ ما اشي قالبضال  مب لو ذالبػا وا قيبهب ياعيدب ا ببحا
عالوهو"  .(2)يايي

 بني يدّ احلديث:.

حااااور الشبااا  ) صااال  هللا علياااه لقاااد جااااءت هااا أل الراااحابية الجلضلاااة ت
(  وتحساال إليااه عبظااة الشداااء للرجااال ه تراصااتؼ بكثضاار مااؽ ايجاار وساالؼ

تاا الرجاال كوَ كوتتؽ  وذلػ مؽ  االل بعاض التكااليف التا  ا اتص هللا ب
الشداء  االجتااك والجساب والجساعاات واتبااع الجشاائر وغضرهاا  وها  تخذا  
هسااا تخذاا  بشااات جشدااتا مااؽ اااؾات هاا ا ايجاار العغاايؼ  وهااؽ الراعيااات 

                                                           
 هههل الرهههح ربة الجميمهههة ألهههس ء رشهههت لدنهههج ارهههن الدههه ن األنرههه رنة أحهههج ندههه ء رشهههل طبهههج (1)

األشهههل لههن الس   عهه ت الببعههة الكبههخ     كشههل أم لههمسة   أو أم طهه لخ   و ههل ارشههة طهه  
ل الجميل لع   رن جبهل   لهن  وات العيهل والهجلن    يه ل لهه  ب خ:ي هة الشده ء الرح ر

 6/18  وألج ال  نة    1787/ 4  شهجت اليخل ك ا لطبع ، 
  إلههههش دم حدههههن وإن ضههههع م   1474  رقهههه   2/181أخخجههههم البههههدار حههههل لذههههف الدههههط ر (2)

 ل .6242/  5245األل  نه حه ضعبف الطخري ل
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 –للبضؾت  القائسات عل  حؾائ  مؽ اضتا مؽ أزواج وأبشاء  اقدل لتا الشبا  
لتا الدابضل إلياه اا  ما يعدل ال ه ا ايجر  وبضؽ   -صل  هللا عليه وسلؼ 

 عبارة مؾجِّة تؼيض ع وبة واراحة .

 بالغُ احلىار :.

عل الرايحات العالياة الساكياة بحقاؾم السارأة تبارز لشاا صاؾرة رائعاة  ا 
هماارأة عغيسااة مااؽ صااحابيات رسااؾل هللا )صاال  هللا عليااه وساالؼ( تظالااب 
بحقؾم الشداء الحؾيؾية  ولؼ تكؽ السظالبة أماال برلسااَ أو وساائل إعاالل  
 ولكشتا ااتم أمال تب  ايمة وسضد الخلق  يرو  إلضتا وها  تبارر مظالبتاا

 ومظالب بشات جشدتا مؾلحة جتؾكهؽ كا ل بشياَ ايسرة .

اتدااؼ هاا ا الحااؾار بالؾاق يااة وحدااؽ العاارض وتااؾار ػيااه آكاب الحااؾار  
اباادأت االمتااا بتقااديؼ تيدااتا اسااا تقتزاا  أصااؾل السحاااورة أو )اإلعتيكضاام( 
هسا يظلقؾَ عليه اآلَ  وااَ تقديستا باأبلغ عباارة وأوجِّهاا  اقالام " " أتاا 

داااء إليااػ"  يااالقؾة بياتتااا  وحدااؽ مشظقتااا  اااشلح  مااؽ لااسضر واااادة الش
الخظاااب " أتااا" اماارأة معتااِّة باا اتتا  مقاادرة لذخرااضتتا  اسااا أتتااا لااؼ تيرااح 
عؽ تيدتا احدب  بل أاراحم عاؽ صايتتا  اتا  تحسال علا  عاتقتاا ماا 
تشؾء به الشداء  ات  تسثل سيضرة  الشداء  أو الستحدث الرساس  باساستؽ  

 ؾززا ػيسا تتحدث بذأته  .وتحسل عشتؽ تي

وقد عبرت بلي  ) واادة( كوَ مبعؾهة أو سيضرة أو غضرهسا  لسا تحسله  
غضرها  االؾاؾك هؾ القدول  وحروم الكلسة كالة  ا الكلسة مؽ معش  ميقؾك 

علضتا  االؾاو صؾت مجتؾر مشيتح  علضق بجتر السرأة بحالتتا  الاؼ تدارها 
جتؾر مشيتح مجتؾر شدعد مشياتح  عاؾائؼ تيدتا  وا ا الدال م ا أو تكشتا 

 الحق  وجتر به لحرصتا عل  أمر كعشتا . ا ما عليه السرأة مؽ قؾة 
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اهسااتتالل تحساال علاا  اهتتباااأل واههتسااال  بتاا أل  ااا يالتااا مااؽ براعااة 
صاال  هللا  –الؾاااادة  ومااا حسلتااه  عااؽ الشداااء مااؽ رسااالة إلاا  رسااؾل هللا 

سرك مقدماة  ا هتساما ب بارتتا أ  ت ولسا أهارت تذؾزقا وا  -عليه وسلؼ 
الحؾار اقالم " " ه ا الجتاك اتبه هللا عل  الرجال اا َ يراضبؾا أجاروا  وا َ 

ا اتص باه  قتلؾا ااتؾا أحيااء عشاد ربتاؼ عرزقاؾَ "  اأشاارت  إلا  أعغاؼ ماا
ل  عاِّ وجال الرجاال وهاؾ الجتااك  وا ترام الجتااك لكداب الرجاال بااه الساؾ 

اضشاالؾا  هؾ ما أشارت إليه جسلتاا الذارط السترالتاَو التا حالتيه   ا ايجر 
الثاتياة   اا ايول   أو عشالؾا أجار الذاتاكة  ا أجر اإلصابة وارحة الشرر 

حؾارها التاكئ التاكم  ػبعد أَ قدمم له بتلػ ال بارة السؾجِّة  ا وتدتسر 
ألياااظ قلضلااة أبلااغ  ااا جاااءت بالرااؾرة السقابلااة  وهاا  تؾلااح مااؽ  اللتااا 

 أولحتا بأجسل أسلؾب  وأولح عبارة .السعات  و 

اقالاام بزااسضر الستكلسااضؽ الاا ي يحساال معااات  اليخاار واهعتااِّاز " وتحااؽ 
معذر الشداء تقؾل علضتؼ" ولسا اااَ عرلاتا لسمار بتياؾزض اجتساب علياه 
الشداااء  مساااا عاااؾح  بااتالحؼ جشداااتؽ  عبااارت ب " معذاار"  االسعذااار هاااؼ 

لجساب )الشدااء( إلا  السعذار إلااة ا ا الجساعة السجتسعة عل  أمر ما  و 
كوَ الشدااؾة مااثال يقااؾ  إااااكة الجسااب  يَ الشداااء جسااب تدااؾة إذا اثاارَ  
وماذا تحسل جسلة " تقؾل علضتؼ" مؽ معاَ وعبارات تشؾء بحسلتا القاراطيس 

بضتتا مؽ  دمه للِّوج  وتربيه لسوهك  وحيغا  ا مؽ ال ما تقؾل به السرأأل 
طياتتاا اثضارا اثضارا مساا ه  اا ؾجِّة تحسال لسمؾال وايعراض  إتتاا عباارة ما

عل  أحد مسؽ له قلب  وهشاا رواية أ ر  لت ا الحدعِ  ارلم اضتا  ي يخ
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ما أجسل هشا  اقالم " " حيغشا لكاؼ أماؾالكؼ  وغِّلشاا لكاؼ أهؾاباا  وربضشاا لكاؼ 
 .(1)أوهكاؼ"

هؼ تأت  الواية والتدم ماؽ الحاؾار  وتكذاف عشاه ب باارة ماؾجِّة اتقاؾل 
متدائلة ""اسا لشاا ماؽ ذلاػ ؟" ػبعاد ذارهاا لساا تقاؾل باه الشدااء  وماا عشالاه 
الرجااال مااؽ ايجاار جاااء كور الحااق الوائااب  ادااألم عشااه ااا  رقاا  ووقااار 

  -صااال  هللا علياااه وسااالؼ  –وبالغاااة واقتااادار  مساااا أهاااار إعجااااب الشبااا  
  - صل  هللا علياه وسالؼ –ببالغتتا  اقال اسا ا  الرواية اي ري " االتيم 

إل  أصحابه بؾجته اله هؼ قاال " هال ساسعتؼ  مقالاة امارأة قا  أحداؽ ماؽ 
 مدألتتا ا  أمر كعشتا مؽ ه أل ؟"

قؾلتا عسا ترزادأل ماؽ الحاق  ا إَ ااتم تلػ السحاورة البليوة قد أباتم 
لشضلاه   اسا هاؾ الحاق التا  تداع واإلترام ولكل مؽ أوادتتا مؽ الشداء  

 يه وسلؼ يجله ؟هللا عل صل وال ي جاءت الشب  

 هل ترزد التحرر مؽ أوامر هللا والتبجح عل  شرعه؟

 أل ترزد التيلم مؽ التكاليف والؾاجبات ؟

 إل  التبرج والديؾر ؟ أل تدع 

 أل ترزد السشاصب والسال والعظاء الِّائل ؟

 أل ترزد اتتِّاع القؾامة مؽ الرجل ؟

                                                           
 مهههين      لهههن حهههجلث أخخجهههم اإللههه م البيهيهههه لهههن شهههع  اإل سههه ن   نههه ، حيههه ا األو د واأل(1)

 . 8743رق    421_6/425
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أصااؾات إلاا  غضاار ذلااػ مااؽ تلااػ الراايحات الواشااسة التاا  تدااع  إلضتااا 
الشداء ا  زماتشا  والالئا  عاِّعسؽ أتتاؽ عادااعؽ عاؽ حقاؾم السارأة  التاأت 
تلػ السدااعات  وزقرعؽ آذاتتؽ بتلػ ال بارة الؾاحدة الت  طالبم اضتا وااادة 

 الشداء بحقتؽ "اسا لشا مؽ ايجر ؟؟؟؟!!

إتتا السارأة السؤمشاة بحاق  لاؼ تداب للادتيا وحغاؾظ الاشيس  ولاؼ تشاااس 
اكة أو زعامة  بل تشااده عل  أجرها عشد هللا  ومكاتتتا عشدأل الرجل عل  ؽي

 ذلػ الضتشااس الستشاادؾَ ".  ا "و 

ات   تظالب حقتاا الا   أعظاهاا إيااأل   القتاا وه ترزاد ساؾاأل  وترال  
 –إل  طرم السحاورة الثات   إته تب  الرحسة وهاكعتا ومعلستا  لقد استسب 

تااا أل السااارأة  ولاااؼ يقظاااب علضتاااا إتراااات ل  اااا    -صااال  هللا علياااه وسااالؼ 
  اطرها  وزثضر حؼيغتتا .  ا حدعثتا واتؼ ما يجؾل 

صاال  هللا عليااه  –وااااَ حااؾارأل مرتبااا واقااا لسااا جاااءت بااه اباادأ بقؾلااه  
"أبلو  ماؽ لقضام ماؽ الشدااء " اقاد قادمم لاه تيداتا بأتتاا وااادة   -وسلؼ 

ب لايس مختراا الشداء  ل ا ااَ ركأل علضتا معتبارا ػياة تلاػ الراية  ااالجؾا
 بتا . 

)صاال  هللا عليااه وساالؼ( بقؾلااه " )أبلواا ( كوَ  الشباا ولسااا رك علضتااا  
)أعلس  ( أو غضرها  لدهلة الكلسة عل  السعش  السقرؾك  وؽيامتا باه  وقاد 
بدأ اللي  بالتسِّة السجتاؾرة الذادعدة لتشاساب حاال الجتار  وشادة السؾؽاف  

صياء كا لا    ا رلا بذرع هللا االشيس هبد لتا مؽ اهطس شاَ الدعش   وال
الكلسة  ذلػ الراؾت اهتيجاار  الذادعد الا    ا وتقاء تيد   "وللباء وقب 

يحاارا الااؾترزؽ الرااؾتضضؽ وزحاابس التااؾاء عشااد الذاايتضؽ هااؼ تشيرجااا اجااأة 
)صال  هللا علياه  الشب السعش  القائؼ  اا ا ػيدسب  ه شػ أَ ه ا ما حدث 
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وسلؼ( أراك أَ ه عتقؾقب السؾؽف وزؾف عشد ذلػ الحد  اأرشد بحدعِ ييجر 
الشدااء  وزحابس العباؾس بااضؽ  اا السؾؽاف  وزشذارأل لسماة  اضتحارا ايمار 

 . (1)السدلسضؽ  اتشيرج أسارزر السحبة  وزدؾك اللظف بضشتؼ "

هسا أ برت بأَ الدؤال ليس ا الػ  وزدتسر حؾارأل مجضبا عؽ تدااؤلتا  
 مؤادا "إَ طاعة الِّوج واعترااا بحقه يعدل ذلػ ".ػيقؾل 

بتلااػ الجسلااة السؤااادة تعظاا  للساارأة  حقؾقتااا الواالااة عااؽ ؽيستتااا  اسااا 
غياال عشتااا كعاااة حقااؾم الساارأة وتحرزرهااا متواااالضؽ عااؽ ذلااػ الاادور الكبضاار 

بضتتاا  ذلااػ الادور الا   لااؾ لاؼ تقاؼ بااه لزااع السجتساب وتيككاام  اا للسارأة 
اا { أرااتاه  لا ا ساساها تا شوؾاي إبلاضي اكو   (2)الساؾل  عاِّ وجال "ساكشا"  اقاال " } ليتادي

 الشبا ا ذا اتعدل الدكؽ اأعؽ يدكؽ  الرجل؟ وأعؽ ياأو ؟  ولكاؽ لساا عظاف 
"اعترااا بحقاه" علا  قؾلاه "طاعاة الاِّوج" ألايس   -صل  هللا عليه وسلؼ  –
، ؟؟  بل إَ الظاعة قد تكؾَ لدااب مؽ  ؾم أو بظ ي الظاعة ما يك  ا 

أو احتياج  أو ربسا ااتم لعاكة ارلتتا ايعرام  والتقالضاد السجتس ياة  أماا 
اهعترام بالحق اال يكؾَ إه بدااب مؽ رلا وحب ورحاباة صادر  وها ا ماا 

 . حدعِ سبق وأَ أشرت إليه ا   –صل  هللا عليه وسلؼ  –أشار له الشب  

قال الخظاب وز  وقد عتباكر إل  ذهؽ اثضار ماؽ الشدااء أتتاؽ ييعلاؽ ذلاػ
) صاال  هللا عليااه وساالؼ( باا لػ اهحتااراس لضشبااه الشداااء  الشباا لاادعتؽ  جاااء 

إل  لرورة اهتتباأل لتلػ السشقرة ا  حقؾم الِّوجية اقاال " "وقلضال ماشكؽ 

                                                           
  1552الس: نيههة الطج نج ههة لمسعهه نه اليخ نبههة حههه لهه رة عهه ذ  د/لشهه ل الدههيج لرههه  ح (1)

 لجمة السؤ سخ العمسه الجوله الخ لذ لكمبة الم ة العخابة ن لدق قنن .
 . 21 ة الخوم لن اآل(2)
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والقلضال كائساا هاؼ ماؽ مؽ ييعله  " ا لػ ايمر اليدضر ه يقؼ باه إه القلضال  
 َ  بالخضر " وقلضل مؽ عباكي الذكؾر".  يأتؾ

لقد حسل ه ا الحؾار ا  تتاعته بذارة يسساء بشام الداكؽ تحسلتاا إلا  
مااؽ أوااادتتا مااؽ الشداااء باال إلاا  ااال اماارأة بعاادها  وااا  زماتشااا  و لاا  ؽيااال 
الداعة " أَ طاعة الِّوج واعترااا بحقاه يعادل ذلاػ "  مذاضرا با لػ إلا  اال 

غايؼ ايجار  وها ا ماؽ ع اا ما ذارته وما لؼ تا ارأل مساا ا اتص باه الرجاال 
رعاياااة اإلساااالل للسااارأة  اتاااؾ لاااؼ يظالبتاااا بأعساااال شااااقة تخاااالف طبيعتتاااا 
الرؽيقااة  واهتياا  بسااا تقااؾل بااه مااؽ رعايااة لبضتتااا وزوجتااا وأوهكهااا اكرمتااا  
وأعظاها عليه أجرا يعاكل ما للرجل مؽ أجار علا  أشاق ايعساال وأصاعبتا  

مراعياة حاق اأجِّل لتا ايجر والثؾاب وه  ساهشه اا  بضتتاا  عابادة ربتاا  
زوجتاااا  اليراااسم أعاااداء السااارأة  وأصاااحاب اياكاااار السزاااللة  والظاااارم 
السشحراة مؽ التسرك عل  شرع هللا مرتدعؽ ا  ذلػ أقشعة حقؾم السرأة  اقد 

 ألقستؼ تبضشا الحبضب حجرا  ولقشتؼ كرسا غرم به حلؾقتؼ .

اس ومخرجتؼ مؽ الغلساات إلا  عليػ صلؾات رب  وسالمه يا هاكي الش
 .الشؾر

  



 

 

794 

 احلديث الثاىٌ

لب أ  اعي ضد  ايي عب َو بيؽو سا و ِدهاشب  هاارو ر  عااؽي  حا اخي تبا  أابواؾ صا بارا ِدهاشاا ابيؽو واهيب  أا ي حا
ِلؼا  سا هب وا لايي ِل  َّللِاو عا ويجا الِشبب يب صا ةا زا َِ عاائبذا ِدهاهو أا واةا حا َِ عوري ِدهاهو أا يي   حا ابيؽب قودا

اا شي ااؽي عب ااراجا مب ااِلؼا  ا سا ااهب وا لايي ااِل  َّللِاو عا ااؾلا َّللِاب صا سو َِ را ااهو أا ِدهاتي اُل قاالااامي " حا هاا لااايي دب
الا ماا لا  شابو  ااقا اءا ااراأا  ماا أاصي هب ااجا لايي تو عا تب ؟ااوبري ري ةو ؟؟ أاغب ليمو "  ػب ياا عاائبذا ااقو

الِ  سا اهب وا لايي اِل  َّللِاو عا اؾلو َّللِاب صا سو االا را لبػا ؟؟ااقا ثي لا  مب ثيلب  عا ماا لب  ها ياواارو مب ؼا " وا
ظا  يي اب شا اءا َ  ؟؟قاالا" تاعااؼي  قوليامو اتوػب أاقادي جا ظاا يي ؾلا َّللِاب أاوي ماعب ا شا سو ؟ قاالامي " ياا را

ااؾلا َّللِاب ؟؟قاااالا " تاعاااؼي   سو ااا را ماعاااػا يا اامو " وا ؟؟ قاااالا "تاعاااؼي  قولي  َ ااا دا االيب إبتي اابا او ما " وا
لاؼا" ِت  أاسي هب حا لايي بيب  أاعااتاشب  عا لاكبؽي را وا
(1). 

 بني يدّ احلديث :

السرأة ه  السرأة  لتا ماؽ الظباائب التا  جبلام علضتاا مااه عتوضار أبادا   
 -  ااتقدت رساؾل هللا  -رل  هللا عشتا  -اتلػ ه   أل السؤمشضؽ عائذة 

و ذااضم أَ يكااؾَ قااد   لضلتتااا اتسلكتتااا الوضاارة ااا -وساالؼ صاال  هللا عليااه 
مااب -هللا عليااه وساالؼ  صاال  -الشباا تراتااا لاابعض زوجاتااه  اكيااف تعاماال  

ه أل الورزِّة ايتثؾزة ايصضلة ؟؟ ايف وجه زوجته ايهضارأل لدياه لتقتاد  بتاا 
تداااء ايمااة وزعااالجؽ ذلااػ الذااعؾر؟؟ أو علاا  ايقاال  يعااراؽ الااداع  إليااه  
والسحااارا الااادا ل  لتاااؽ  اتداااتؾيؼ الحيااااة وتداااتقر ايسااار السدااالسة برقااا   

 الِّوجات السدلسات .

  

                                                           
 حبح لدم  )كط ، ب  ة القب لة والجشهة والش ر/نه ، ب  حهخنر الذهب: ن واعثهم لهخا  م (1)

 ( .2815ع لل إند ن  قخنن ( رق  )ل طشة الش    وأن ل
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 بالغُ احلىار :

د عااال  الحااؾار مذاااعر تلااػ الِّوجااة التاا  تخذاا  أَ يكااؾَ هشاااا لقاا
الحرؾل عل  حب زوجتا  أو أ   مشتا ما هؾ  ا شخص آ ر قد تاادتا 

ألستاا  اا حق لتا  واثضرا ما تعات  الِّوجة بعض ايحاسايس التا  تتدابب 
ترارااتتا  اا ذا وجادت  اا الشيد  واتتِّاع  ايماَ مشتا  وزغتر ذلاػ جلياا 

وايحاسيس مؽ ييظؽ إلضتاا وزراعضتاا وزاداوي أسابابتا  ؼاف  تلػ السذاعر
ذلااػ مااؽ وطأتتااا  وقااد عاادعؾها ذلااػ لترااحيح مدااارها  مسااا يعااد تشؼيدااا 
وتخؼييا عسا يجاي، باه صادرها وتحبداه كا ال تيداتا  حتا  ه تلحاق بتاا 

هللا علياه وسالؼ  صال  - الشب ألرارا جسة  وه ا هؾ السبدأ ال   تعامل به 
معالجتاه لتا ا الدالؾا  وهااؾ مبادأ ترباؾ  تعليساا   ااا ذاه ماب الداضدة عائ-

 واقعشا وأيامشا . ا تبؾ  تحتاج إليه اثضرا 

"  –رلاا  هللا عشتااا -هاا ا الحاادعِ قااؾل عائذااة  ااا أول مااا يظالعشااا 
اورت عليه "  حضِ اقترتم الجسلة بالياء مسا عدل عل  سرعة ه ا الذاعؾر 

مؽ غراتتا   -هللا عليه وسلؼ  صل  -وسرزاَ الوضرة بدا لتا اؾر  روجه 
ازااال عسااا أااااكأل تعااد  اليعاال "غاارت" بالجااار والسجرور"عليااه" مسااا يكدااب 
غضرتتاااا شاااراا وتعغيساااا  اتااا  غضااارة علااا  أشااارم الخلاااق وأهااارل ايزواج 

هللا  صاال  -جؾابتااا علاا  اسااتيتامه ااا وأطتارهؼ  وهاا ا مااا أهدتااه بعااد ذلااػ 
زوجتاه ايهضارة لدياه -وسلؼ  هللا عليه صل  -الشب ولؼ عترا  -عليه وسلؼ 

هاا أل السذاااعر السلتتبااة باال ساارعاَ مااا اظااؽ لاا لػ " ااارأ  مااا أصااشب "  ااا 
وتعبضرهااا باليعاال " رأ "  أباارز لشااا مااد  ولااؾح صااشب الدااضدة عائذااة حتاا  

 -هللا عليه وسلؼ  صل  -الشب عتر مرئيا عل  وجتتا  اسا أبرز لشا اظشة 
ه بتلاػ السذااعر  الاؼ يعشيتاا واتسه الدرزب لتررم زوجته  و َ لؼ تابح لا
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علاا  صااشيعتا باال عااال  ايماار بأساالؾب تربااؾ  متخاا ا مااؽ الحااؾار وسااضلة 
 للتؾجيه .

بدؤال محاورا إياها اقاال "" مالاػ ياا  -هللا عليه وسلؼ  صل  -ػباكرها 
عائذة ؟ أغرت؟ " متعجبا مؽ ه أل الترراات الغااهرة علضتاا  وهاؾ أسالؾب 

 وحرصه الذادعد علا  مذااعر زوجتاه   يعكس سسؾ أ القه   ورق  تعامله
بداؤاله عاؽ ماا أصااب عائذاة  -هللا علياه وسالؼ  صل  -واستتالل حؾارأل 

 صاال  -عاؾح  باأَ حرصاه ايول هاؾ اهطس شااَ علضتاا  وزؤااد ها ا تاداءأل 
لتا باسستا " يا عائذاة" إشاعارا بالحاب والحارص والتاؾكك  -هللا عليه وسلؼ 

 -رلا  هللا عشتاا  -حؾاراتاه معتاا اا  -هللا عليه وسلؼ  صل  -وه ا كأبه
مراعااة الجاتاب اإلتداات  للداضدة  اا وااَ للتعبضر باهساتيتال أعغاؼ ايهار 

عائذة  حضِ تياك  به وصيتا بالوضرة  الؼ يقل لتا"أتام "غضار  أو غضاؾر" 
أسلؾب  بر  مباشر  ولكشه لجأ إل  سؤال مياكأل تردعق تدبة وقؾع الوضرة 

 مشتا مؽ عدمه. 

ازة  تلػ الجسلة " أغرت " إه أتتاا تحسال ماؽ البالغاة العالياة وعل  وج 
 -والسعااات  الباااهرة اثضاارا  حضااِ لخراام لشااا السؾؽااف الاا   اتكذااف للشباا  

 وبدت أماراته عل  الدضدة عائذة رل  هللا عشتا .-هللا عليه وسلؼ  صل 

لسا قبلتا " مالاػ ياا  اوبيات اولسا ااتم الجسلة الثاتية " أغرت "  تؾليح
 -عائذة ؟ "ترا العظاف بضشتساا اكلتاا الجسلتاضؽ أباتام عاؽ قاراءة الرساؾل 

لسااا يجااؾل باادا ل الدااضدة عائذااة  وتباادو علاا   -هللا عليااه وساالؼ  صاال 
قدسات وجتتا أماراته  ازال عؽ أَ ترراات الداضدة عائذاة ااتام وهيقاة 

 الرلة بالوضرة  اتلػ الرلة بضؽ الجسلتضؽ السعبر بتسا عؽ السؾؽف.
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 ليا  عاؽ اإلهباات جاؾاب اا الدضدة عائذاة رلا  هللا عشتاا عدلم  قدو 
تراعضدا   "ومال  ه يوار مثل  عل  مثلاػ؟"إل  اهستيتال)تعؼ غرت( الخبر 

لتثبم للشب  )صال  هللا علياه وسالؼ( وتباضؽ   لرهبات  وتقرزرأل بؾجه برهات 
وتؤاد له مد  حبتاا لاه  وهاؾ أحاق بتا ا الحاب  اتاؾ تبا  ايماة  وها  أل 

 ااا وتعغيسااا لااؽ يكااؾَ وحباا الساؤمشضؽ  اتزااسؽ الجااؾاب باهسااتيتال ماادحا 
 أو اإلهبات  اكاَ جؾاب اهستيتال باهستيتال أبلغ. ي الجؾاب بالش

تيداتا  واا  حاب  اا تلاػ الِّوجاة الؾاهقاة   أيزا تغتر صاؾرة مشهو   
زوجتا لتا اقالم " ومال  ه يواار مثلا  علا  مثلاػ ؟؟ اتاؾ تعلضال  لداؤال 

عشااد هبااؾت تداابة الوضاارة إلضتااا "غاارت "   -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –  الشباا 
ومؽ  الل تلػ السقابلة أباتام الداضدة عائذاة عاؽ ذاااء وارااحة ه تغضار 

بضم الردعق هؼ اتتقلم إل  اشف أاراح  ا لتسا  وايف ه وه  مؽ تربم 
 العرب وسضد البلواء . 

 – الشباا تااا علاا  وااتاام الكشايااة عااؽ تداابة الوضاارة إلضتااا  وتداابة وقؾع 
أولاح طارم البيااَ  تعلايال لؾقاؾع  الوضارة  مساؽ   -صل  هللا علياه وسالؼ 

كرجتتا مؽ الجسال والحغؾة باالِّواج  ماؽ ساضد الخلاق جادعرة باأَ  ا هاتم 
_  -صل  هللا علياه وسالؼ  – الشب توار  ات  أول  بالوضرة  ومؽ ااَ مثل 

العغيساة جادعر باأَ يواار ها أل السكاتاة العالياة والدرجاة  اا وليس له مثل_ 
 عليه  اتؾ أول  بالوضرة عليه مؽ غضرأل . 

لتشغر الشداء ال  ه ا الرك الرئب مؽ تلاػ الِّوجاة السحباة التا   ابتلضام 
بسا ابتلضم به جسيب الشداء مؽ مذاعر الوضرة  إه أتتا حؾلم ها ا الذاعؾر 

ؼ  إتتاااء العالقااات الِّوجية حؾلتاااه إلاا  كعااا اااا الاا   اثضاارا ماااا ااااَ سااببا 
 الشبا ورابظة للعالقة الِّوجية  تِّكاك  به حبا وقربا وكهه وأتدا  وزدترسال 
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محاوراتاه لِّوجتاه الحبضباة متبعاا تياس طرزاق السحااورة الداابق  بعادما  ا 
أقاااارت بوضرتتااااا ػيقااااؾل مدااااتيتسا "أو جاااااءا شاااايظاتػ" ؟؟ مبضشااااا  العلااااة  

لتسِّة  امداااتيتسا بااا  بخاااالم ماااا ذارتاااه الداااضدة عائذاااةالحؾيؾياااة للوضااارة  
 الدا لة عل  حرم التحقضق .

وقد جااءت الجسلاة مؤاادة مراعااة لحاال السخاطاب الستؾقعاة ازاال عاؽ 
ؽيسة ه أل اليائدة  الجلضلة الخاػية علا  اثضارمؽ الشااس  وها  التشبياه علا  

يجاار  مشااه مجاار  الاادل مااؽ العااروم  اقااؾة التأهضااد  اأَ لكاال إتداااَ شاايظات
تتجل  بالغة الجسلة اهساتيتامية "أو قاد مشاسبة لقؾة السعش  الدال عليه  و 

تدبة ه ا الدلؾا إل  الذيظاَ  واأته عبعاد بالداضدة  ا جاءا شيظاتػ ؟" 
عائذة أَ يكؾَ ه ا تابب مؽ كا لتا  ولكشه تحرزػ شيظات  محض  وااَ 
هستخدال لي  )جاء( كوَ )أت ( مثال كهلة عل  شدة ايمر السجئ  اسجائ 

ؽ  و لقااااء  القالقااال والوضااارة بدا لاااه أمااار ػياااه الساااؤم اااا الذااايظاَ وتيثاااه  
صعؾبة ا  السجئ  وا  الشتائ  الشاتجة عؽ ذلػ  اسا عؾح  براعؾبة ذلاػ 

 ااا رلاا  هللا عشتااا  وهاا ا مااا أشااارت إليااه  –علاا  تيااس الدااضدة عائذااة 
ها ا رسؾل هللا أو مع  شيظاَ ؟ وتاداؤ سؤالتا التال  حضِ قالم متعجبة  "ي

برسؾل هللا استحزارا لريته وا تراصه   -وسلؼ صل  هللا عليه  –للشب  
 . ها به ولؼ يكؽ لدعتا علؼ سابق بهبعلؼ مؽ هللا ه يعلسه أحد ومشه ما أ بر 

الحااادعِ الذااارزف كهلاااة تباااضؽ مشِّلاااة هااا ا  اااا واااا  تتاااابب اهساااتيتال 
ايسلؾب ومكاتته مؽ ايسالضب اي ر   اتؾ قائؼ باإلقشاع والتقرزر والتؾاضد 

عقااال الداااامب  ورسااؾ ه اااا  ذهشاااه  اتاااؾ أبلاااغ اااا   اااا للسعشاا   وهبؾتاااه 
 مؾلعه.
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  -صااال  هللا علياااه وسااالؼ  –بااا هااادوء السعلاااؼ وحلساااه يجضبتاااا الش اااا و 
 ػيالتا ماؽ جلداه علسياةه مسا أهار تداؤه آ ر  "" تعؼ " مؾجِّا عبارتبقؾله

رائعااة عاادور الحااؾار اضتااا بااضؽ البذااضر الشاا عر هاااك  الشاااس ومعلستااؼ وبااضؽ 
بجااؾاب إه  ياا الدااضدة عائذااة  التاا  ه تتاارا أماارا إه وتدااأل عشااه  وه تكت

واتتقلم مشه إل   سؤال آ ار لترال إلا  الحؾيقاة الكاملاة التا  تداتقر بتاا 
ه تظلب لشيدتا وحدب  بل تظلب لدائر الشداء  بل لسماة تيدتا  واأتتا 

بأهسلتا  إتتا تدرا الادور الا   علضتاا أَ تقاؾل باه  وتادرا ؽيساة أَ تكاؾَ 
اكاال مااا تتلقاااأل مشااه هااؾ وحاا    -صاال  هللا عليااه وساالؼ  –زوجااة لشباا  هللا 

وتعلاايؼ ربااات   اااالكشِّ بااضؽ عاادعتا وعلضتااا أَ تشتاال مااؽ اليضؾلااات   إلتاا 
 ما استظاعم إل  ذلػ سبيال لخدمة كعشتا وأمتتا.الرباتية 

وزدتسر الحؾار وتدأل الدضدة عائذة قائلاة ""وماب اال إتدااَ " ؟ ربساا 
ها ا ايمار   اا أراكت أَ تظس ؽ عل  سالمة مؾقيتا ب شراا الجسياب معتاا 

اكاَ سؤالتا بلي  العسؾل  ولسا ااَ الجؾاب ب "تعؼ " هاارت شاتية السعرااة 
أهثااار ماااؽ هااا ا  اقالااام براااؾت يدتذاااعر مشاااه الحيااااء  لااادعتا إلااا  ماااا هاااؾ

القزية ماؽ جسياب  ا واإلجالل " ومعػ يا رسؾل هللا ؟ " إتتا ترزد أَ تدتؾ 
بل وماب اال إتدااَ  وها  تار  أَ رساؾل  اجؾاتبتا  اعلسم أَ معتا شيظات

بخاالم هاؤهء  ااأراكت أَ تداتيقؽ ماؽ ها ا  -صل  هللا عليه وسالؼ  –هللا 
 عؤ   بالغؽ بل باليقضؽ  ل ا ااَ سؤالتا .ايمر  االعلؼ ه 

وااَ لح م السبتدأ مؽ جسلة اهستيتال " ومعػ ياا رساؾل هللا ؟" كهلاة 
صال  هللا علياه  –عل  تحاشاضتا ذاار ليا  الذايظاَ ماب ذاار ليا  الرساؾل 

ازال عؽ بالغة الح م عشد العلؼ بالسح وم  االح م تس  مؽ    -وسلؼ 
صال   – الشبا جؾاب  ا الكالل  وتراأل ا لػ بجالء  ا أتساط التعبضر العال  
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عااؽ ايساا لة الثالهااة اي ضاارة بقؾلااه "تعااؼ "  الااؼ عاا ار    -هللا عليااه وساالؼ 
اظشااة مدااتسعه   ااا جسلااة الجااؾاب بأهسلتااا لدهلااة الداايام علضتااا  ولثقتااه 

ولكشه ألام إلجابته اي ضرة ما عؾلح ايمر لورابته اقال مداتدراا " ولكاؽ 
 ش  عليه حت  أسلؼ " .رب  أعات

 اطر  ا يالتا مؽ عبارة تحسل بضؽ طياتتا جؾابا لكل تداؤل قد يجؾل 
 ااا مااؽ يدااسب الجااؾاب ب"تعااؼ"  وتتجلاا  روعااة هاا أل ال بااارة  وكقااة بياتتااا 

ا تيار اسؼ هللا تعال  "رب " كوَ غضرأل مؽ أسسائه تعال   لدهلة ه ا اهساؼ 
لتادبضر ماؽ هللا لحبضباه وتبياه  ازاال عل  الحشؾ والراق  والتربية والعشاية وا

عؽ إلااة لي  الرب إل  لسضر تيده  وتآزر مب ه ا السعش  التعبضر بليا  
"أعاتش "  وما عاؾح  باه ها ا الليا  ماؽ جتاد ومذاقة عتشاساباَ ماب موالباة 
الذاايظاَ ووسؾسااته  والااتخلص مااؽ إغرائااه وغؾاعتااه  االبذاار يسضلااؾَ إلاا  

َ هسا أهؼ مشاا  الذيظاَ إل  اإلتدااَ  لا ا التِّزضؽ والدتؾلة  وه اَ البابا
حاجة إل  مؽ يعضشتا وزذد عل  عدعتا  ليخلرتا ماؽ ها ا  ا هاتم الشيس 

 ه ا إه هللا . ا ايمر الذام  وه يعضؽ 

لي  )أعاتش ( "كهلة  اصة  تاؾح  باتتراار بعاد مجاهادة وعشااء   ا و 
)صاال  هللا  الشباا تسثاال هاا أل الدهلااة أصااؾات الكلسااة  والتااا مجتااؾرة احياااة 

سارأل وجتارأل  ادارأل مجتاؾر  وجتارأل مجتاؾر   اا عليه وسلؼ(  اتؾ القدوة 
عاااهر أمااؾرأل  ااا الداار والعلااؽ   ااا حتاا  يقتااد  بااه  وزدااار علاا  تتجااه  
 .(1)وبؾاطشتا  اقال اللي  بالسعش  وتاسبه"

                                                           
نيرة األثخ الر  ه حه ال كخ السي  جى ل ح دثة اإلحهك حهه له رة الشه ر أنس  جه ل  د/ (1)

 .  45لش ل الديج لر  ح   
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وبشضم الجسلة عل  اه تراص بتقديؼ السدشد إليه "ربا "  ااالعؾَ مشاه 
 أل .سبحاته كوَ سؾا

واستسر العؾَ الربات  إل  أَ جااءت تتيجتاه باأَ أسالؼ ذلاػ الذايظاَ  
 وه ا ما عبر عشه البياَ الشبؾي بقؾله " حت  أسلؼ".

تعليؼ الرسؾل لشا أَ ال إتداَ معه قرزؽ مؽ الذياطضؽ   ا ولكؽ ماذا 
أه  كعؾة هلتسااس ايعا ار ؟؟ وبأتشاا غضار مداؤلضؽ عاؽ أاعالشاا ماا كامام 

 تقؾل بالؾسؾسة ؟هشاا شياطضؽ 

هال إتتا كعاؾة إلا  اليقغاة واهتتبااأل  وشادة الحارص والحا ر  ومجاهادة 
الااشيس  وااابح شااتؾاتتا  اااالشيس السؤمشااة إذا علساام أَ باادا لتا شاايظاتا 
عشازعتااا الخضاار تازعتااه بقااؾة إيساتتااا  وركت عليااه غؾاعتااه  واسااتعاذت باااهلل 

هللا وأماااة   ماااؽ اضاااد اااال  مشاااه  واساااتعاتم بااااهلل وبتقؾاهاااا علياااه  أعاذتاااا
 شيظاَ رجيؼ .

********** 
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 احلديث الثالث

 حديث قضًُ هيد

ااؽب  ااالب بي ااؽي هبذا ر  عا ااتب ااؽو مودي لباا أ بي ااِدهاشاا عا اار  الِدااعيدبيأ حا جي ااؽو حو لباا أ بي اِدهاشب  عا حا
د  ببشيمو عوتيبااةا  شي لامي هب ةا قاالامي " كا ا واةا عاؽي أاببيهب عاؽي عاائبذا َا عوري ياا اؼي اراأاةو أاببا  سو امي

َا  ياا اؼي َِ أابااا سو اؾلا َّللِاب إب سو الاامي " يااا را اِلؼا ااقا سا اهب وا لايي ِل  َّللِاو عا ؾلب َّللِاب صا سو لا  را عا
اؽي  ا يتو مب اا أا ا يبا  باشباِ  إبِه ما زاكي يبضشبا  وا ةب ماا ياكي قا ضشب  مبؽي الِشيا يح  ها يوعيظب حب ل  شا جو را

ارب  اِل  َّللِاو  ماالبهب ببواضي اؾلو َّللِاب صا سو االا را شاااح  ااقا اؽي جو لااِ  ابا  ذالباػا مب الي عا اهب  ااتا ليسب عب
" يب  باشبيػب زاكي يػب وا ؼب ومب ماا ياكي ِلؼا  و بي مبؽي ماالبهب بباليساعيرو سا هب وا لايي  (1)عا

 بني يدّ احلديث 

لقد ألِّل اإلسالل الِّوج باإلتيام عل  زوجتاه  وأوهكأل  ذلاػ ماؽ القؾاماة 
تيقااة زوجتااه  اا التا  جعلاام للرجاال علاا  الشدااء  السااا قراار أباؾ سااؼياَ 

تداأله ػيساا تيعلاه   -صال  هللا علياه وسالؼ  –وأوهكأل  ذهبم زوجتاه للشبا 
هاؾ أَ حال لتلػ السذكلة و  الشب مؽ أ  ها مؽ ماله بدوَ علسه  اقدل لتا 

 تأ   مؽ ماله شرزظة أَ ه عتعد  ذلػ اياعتتا .بالغة الحؾار " 

لقد استتلم زوجة أب  ساؼياَ حادعثتا ببراعاة وذاااء اقالام " " إَ أباا 
 سؼياَ رجل شحيح"  

اتلػ ه  الجسلة السحؾرزة وال بارة ايل الت  بش  علضتا الحؾار بأهسلاه  
جاااءت بتؾلاايح  لاا لػ  هااؼ   لاا ا جاااءت  جسلتتااا مؤااادة بااأهثر مااؽ مؤاااد

                                                           
  رقههه  ب  175/ 3  حهههه  هههحبحم   لطههه ، األقزهههبة  نههه ، ب قزهههبة  شهههج أخخجهههم لدهههم(1)

1714 . 
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بشا   يا اإلبتال  اقالم بجسلة  قرر" ه يعظضش  ماؽ الشيقاة ماا يكيضشا  وزك
"  إتتا هشد بشم عتبة ماؽ علياة القاؾل  وزوجاة أبا  ساؼياَ باؽ حارب ماؽ 
وجتاء قرز،  اؾلعتا بضؽ قؾمتا يحتؼ أَ تغتر بسغتر هئق  وأَ تشياق 

أ الراايات التاا  ه مااا يزااسؽ  لتااا م يذااة أمثالتااا  وصااية البخاال مااؽ أسااؾ 
تتحسلتا الشداء  الاؾ لاؼ يكاؽ لتشاد مخارج ماؽ ها أل السذاكلة لكااَ لكالمتاا  

 وقب مختلف .

ل أوغضاارأل لتشاسااب السعشاا  القااائؼ  وقااد عباارت بقؾلتااا "شااحيح" كوَ بخضاا
االلي  ذاار ػياه صاؾت الذاضؽ وها  للتيذا   وقاد تاساب حاال أبا  ساؼياَ 

أسرته وبشيه  الؼ عبخل عل  تيده اق   و تسا اتتذار  ا ال   تيذ  شحه 
غضارأل ااآذاهؼ  اساا أَ)الذاضؽ و الحااء( ليغااَ مشيتحااَ   اا أمرأل  وتيذ  

هئقاَ بالسعش   وزؤاداته  باتيتاح البخل والذح عل  غضرأل  ولتكرزار الحااء 
إيحاااء  اتاا  متسؾسااة  اسااا تتسااس تيااس أباا  سااؼياَ لااه بااأَ هاا ا هااؾ 

بضته  وبتقتضرأل علضتؼ عِّزدهؼ عِّا  والحق أتاه يساشعتؼ ماؽ ايصؾب وايتيب ل
  ضر الدتيا وعِّ أبضتؼ . 

لاؼ يكاؽ ليجاد لتاا   -صل  هللا عليه وسالؼ  –ومجئ هشد إل  رسؾل هللا 
شح زوجتا  اتا  قاد أوجادت ها ا الحال باأَ أ ا ت ماؽ مالاه كوَ  ا حال 

علا  علسه  ولكشتا تدأل عؽ مد  مذاروعية ذلاػ  اقالام مداتيتسة اتال 
ذلاػ ماؽ جشااح ؟ و اااَ لتقاديستا لاسضر تيداتا "علا  " ماا عادل علاا   اا 

اتا  تبحاِ عاؽ باراءة تيداتا   شدة حرصتا  عل  بعادها  مساا يوزاب هللا
مؽ ال ذتب  اسا أشارت لسا تقؾل باه باساؼ اإلشاارة السؾلاؾع للبعضاد "ذلاػ" 
 ؾاااا مااؽ إعاااكة ذااار اليعاال ماارة أ اار   وجاااء رك السعلااؼ والسرباا  ليزااب 
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ذرزعا تبؾزا تدضر عليه تداء ايمة ا  ال زماَ ومكاَ  اقاال لتاا )صال  ت
 هللا عليه وسلؼ("  ي مؽ ماله بالسعروم ما يكؼيػ وزكي  بشيػ ". 

هبد وأَ الشب  )صال  هللا علياه وسالؼ( اااَ متيقشاا ماؽ صادم هشاد اا  
 برها  ل ا باكر بتقديؼ الجاؾاب وايمار اا  قؾلاه )صال  هللا علياه وسالؼ( "" 
  ي " قرد مشاه اإلباحاة  ولكشتاا ليدام إباحاة مظلقاة  بال قضادها بقؾلاة " 
"بالسعروم"  والسراك به القدر ال ي عارم بالعااكة اتاه يكيا   وحادك لتاا اا  

 اإلباحة ما حدكته ا  الدؤال اقال" " ما يكؼيػ وزكي  بشيػ ".

أول الحدعِ مؾجتاا إلا  ماا يكيضتاا وزكيا  بشضتاا ه  ا ولسا ااَ الشي  
الكياياة ولايس العظااء  وهشاد  اا لا  العظااء مظلقاا  جااءت اإلباحاة أيزاا إ

بشم عتبة ااأي أل ه تظلاب شاض ا لشيداتا إه وطلبتاه يبشائتاا  اتاؼ مؾلاب 
)صاال  هللا عليااه  الشباا عشاعتتااا  ومحاال رعاعتتااا واهتسامتااا  لاا ا لااؼ يوياال 

 يا وزك جؾابه عؽ مؾاطؽ اهتسامتا  وأباح لتا أَ تأ   ما يكيضتا ا وسلؼ(
الدؤال والجاؾاب و َ اااَ قاد سابق ذاارأل   ا ( ي إعاكة اعل )يك ا بشضتا  و 

مااا يوشاا  عااؽ اإلعاااكة ه ااتالم حاجااة ايل عااؽ حاجااة أبشائتااا  ازااال عسااا 
 عؾح  به ال ار مؽ التأهضد عل  مؾجب الحاجة . 

هاا ا أعاااك )صاال  هللا عليااه وساالؼ( لياا  "مااؽ مالااه " مااب ساابق ذااارأل ااا  
الدااؤال ه تراااص السااال كوَ غضاارأل مااؽ السستلكااات ب مكاتيااة  اي اا  مشااه 

 كوَ علؼ الِّوج  اال يسكشتا أ   مشقؾهت أو مؾاش  أو أغشال مثال . 

وتتجل  بالغاة الحاؾار الشباؾي الكارزؼ علا  الارغؼ ماؽ وجازتاه ااا إه أتشاا 
)صال  هللا الشب إعااكة  اا ح مشه ال معات  التعلايؼ والتربياة والتؾجياه ااا تلس

إباحته لكل ألياظ الدؤال ال   طرحته الداائلة ماؽ قؾلتاا "  ا عليه وسلؼ( 
بش "  إه أته )صل  هللا عليه وسلؼ( أسق   ي أ  ت  مؽ ماله  يكيضش   يك
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إباحتااه لتااا  واأتااه )صاال  هللا عليااه  ااا قؾلتااا " بوضاار علسااه"  الااؼ يكااررأل 
وسلؼ( أباح لتا اي    وحدأل بحدوك العرم والكياية  إه أتاه أبا  أَ ييراح 
أو يررح بسخالية الِّوجة لِّوجتا  حت  يغل ايمر ا  كائرة محادكة  واا  

اتبقاا  العالقااة الِّوجيااة قائسااة علاا  السكاشااية والؾلااؾح   حاااهت مؾجبااة
علا  اآل ار اا  اال شاؤوَ حياتتساا  لتغال الستباكهَ  وحرص اال مشتساا 

ايسرة السدلسة قائسة عل  كعائؼ قؾزة تغللتاا الساؾكة والرحساة  و عثاار اال 
 مشتسا لراحبه .

لقد تؾار لت ا الحدعِ ال ماا علاِّل للحاؾار البشااء ماؽ  راائص ومِّاياا  
اتبدو ػيه احترال السحاور لسحاورأل  واتتباهه لكالمه  واإلصواء إليه إل  أَ 

 تت  مؽ االمه .عش

هسا يغتر بجالء التاِّال اإلتراام اا  الحاؾار  وماؽ يكاؽ مشرايا إَ لاؼ 
يكؽ رسؾل هللا )صل  هللا عليه وسلؼ(  ات أل هشد بشم عتبه آهلة ابد عساه 
وحبضبه حسِّة اا رل  هللا عشه اا عؾل أحد تجلس أمامه ا  سكضشة واطس شاَ  

 عليااه وساالؼ( إه أَ وتبثااه شااكؾاها مااؽ زوجتااا  اسااا ااااَ مشااه  )صاال  هللا
عشريتا  وزقدل لتا ماا تظسا ؽ باه إلا  ساالمة تيداتا وتيعال  بال وزرشادها 
إل  لؾاب  ما تيعله حت  ه يقب علضتا ذتب ا  ه ا  ولاؼ عؾجاد اا  حاؾارأل 
ما يذضر مؽ قرزب أو بعضد إل  تأهرأل )صل  هللا عليه وسلؼ(  بسا اعلته هشد 

 سالل .ا  السال   وايف ااتم مؽ أشد أعداء اإل

جسياب الؾجاؾأل التا  تادل  اا ومؽ مِّاياا السحااورة الجضادة تغار السحااور 
عل  مظلؾبه  وأَ ه يقترر عل  وجه كوَ آ ر  وه ا ما عتر بجالء اا  

 حؾارأل )ص( مب هشد .

*********** 
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 اخلامتُ
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

وتدالؼ علا   رال الحسد   حسد الذاهرزؽ لشعسه  الا اهرزؽ ليزاله  وت
 ضاار  لقااه  وأعغااؼ رسااله  مااؽ حساال ايماتااة  وأكي الرسااالة  وعلااؼ ايمااة 

 اكاَ  ضر معلؼ  وأازل مؤكب  وبعد

  ااا َ للعلساااء ااا  هاا أل ايمااة رسااالة مدااتلة مااؽ رسااالة ايتبياااء  أه
  هللا عليااه وهاا  إبااال  ال باااك مااراك هللا تعااال  مشااه  ومااا أباتااه الشباا  )صاال

بلداَ الحال ولداَ السقاال ماا يحباه هللا ورساؾله ( لتؼ  ػيكذف لتؼ وسلؼ
لتؼ  وما يدخظه هللا تعال  ورسؾله  االعلساء حسلة العلؼ يجل تحقضق ه ا 
التاادم  وتلااػ الوايااة  لاا ا ااااتؾا ورهااة ايتبياااء  لاا ا جسعاام ااا  بحثاا  هاا ا 

هللا عليه وسالؼ(  صل بعض الؾسائل التربؾزة الت  جاءت ا  مشت  الشب  )
للساارأة  يلااعتا بااضؽ عاادي العلساااء والسااربضؽ ااا  مجتسعشااا  باال ااا  تعليسااه 

يلعتا ترب عضشا  أوه اأتلسداتا  وأساضر وااق  ظاهاا  وأحتا ي بتاا اا  
تعليس  يبشائ   ومؽ أبارز ماا اهتادعم إلياه  االل كراساات  وتظاؾاا  حاؾل 

هللا علياااه  صااال تلاااػ الؾساااائل التاكياااة  وذلاااػ الساااشت  القاااؾزؼ " أَ الشب )
قدرتاااه علااا  تؾجياااه الكاااالل مباشااارة  وأمااارأل للسدااالسضؽ باليعااال  وسااالؼ( رغاااؼ

والترا  لساا اااَ لاه علاضتؼ ماؽ حاق الداسب والظاعاة أه أتاه اااَ يداتخدل 
سبل اإلقشاع والتأهضر ا  السدلسضؽ مؽ  الل أسالضب تربؾزة متعدكة تختلف 

 با تالم ايحؾال والسقامات . 
  إتكااارأل ليعاال مااؽ  هللا عليااه وساالؼ( ااا   لااؼ يراادر عااؽ الشباا  )صاال

اياعال تعشيف أو تجارزح أو تقرزاب  بال اتداؼ اا  تؾجضتاه بالتادوء والرااق 
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مااب حدااؽ ال بااارة وقؾتتااا  ولااؼ يخاارج عااؽ كائاارة التعلاايؼ والتؾجيااه والعتاااب 
 والترحيح .

   اثضرا ماا يستاد لساا يقؾلاه ماؽ  –هللا عليه وسلؼ  صل  –هاَ الشب
أ بار اضتاا وعضاد أو ترهضاب  ورأعشااأل يقادل الحال والخاالص ماؽ الؾعضاد قبال 
اإل بار باه  اساا جااء اا  حدعثاه للشدااء " ياا معذار الشدااء ترادقؽ اا ت  

 رأعتكؽ أهثر أهل الشار " 
   مراعاتااه  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –مااؽ أصااؾل مشتجااه التعليساا

يدية السرأة قبل تؾجيه الشرح لتا  ولؼ يكؽ عبال  بسا يالؽيه مؽ صاد أو لش
غلغااة أو جياااء ااا  ساابضل كعؾتااه إلاا  هللا وتعليسااه يمتااه  اسااا ااا  حاادعِ 

 –رلا  هللا عشتساا  –السرأة الثكل  التا  اقادت ولادها عاؽ أتاس باؽ مالاػ 
"  بااامرأة تبكاا  عشااد قباار اقااال –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –قااال " ماار الشباا  

اتق  هللا واصبري  قالم " إليػ عشا  ا تاػ لاؼ تراب بسراضبت  ولاؼ تعرااه  
هللا  صل  –اأتم باب الشب  –هللا عليه وسلؼ  صل  –اقضل لتا " إته الشب  

الؼ تجد عشدأل بؾابضؽ اقالم لاؼ أعرااػ  اقاال " " إتساا الرابر  –عليه وسلؼ 
 عشد الردمة ايول   " 

   مذاااعر الساارأة وطضااب  –هللا عليااه وساالؼ   صاال –هسااا راعاا  الشباا
 اطرها وأك ل ايتس والظسأتضشة عل  قلبتا اسا ا  حدعِ أتس عاؽ حسضاد 

يقؾل " أصضب حارهة  عؾل بدر وهاؾ  –رل  هللا عشه – قال " سسعم أتدا 
اقالم يا رسؾل هللا   –هللا عليه وسلؼ  صل –غالل  اجاءت أمه إل  الشب  
اا َ يكاؽ اا  الجشاة أصابر وأحتداب و َ تاػ  قد عراام مشِّلاة حارهاة مشا  

اي ااري تااري مااا أصااشب ؟  اقااال " "وزحااػ أو هبلاام  أو جشااة واحاادة هاا  ؟  
 إتتا جشاَ اثضرة  و ته ا  جشة اليركوس "
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  هاَ التدم ايسس  مؽ تشؾع ايسالضب ا  الحدعِ الشبؾي الذرزف
الاؼ هؾ إصالح السجتسب وتذار اليزاضلة وباِ مكاارل اي االم باضؽ الشااس  

يسشعااه مااؽ تحقضااق هاا ا  التاادم أي عااائق اسااا لااؼ يسشااب تداااء السداالسضؽ 
حياااءهؽ مااؽ الؾصااؾل إلاا  تلااػ الوايااة اكاتاام الوايااة مذااتراة بااضؽ السعلااؼ 

 "ة ووصيم ب "  ضر أمة أ رجم للشاسالستعلؼ  اتحقق التدم وقؾزم ايم
  لقااد أباارز مااشت  القاارءاَ الكاارزؼ والدااشة الشبؾزااة أَ لكاال حالااة مااا

ا مااؽ وسااائل تعليسيااة ااا  تلقضتااا لتاا ا السااشت  اإللتاا  والشبااؾي  لاا ا عشاساابت
 تعدكت ه أل ايسالضب وا تليم كهلتتا وطرائق اإلباتة عشتا .

   إذا ااتااام هااا أل السشااااه  الرباتياااة والؾساااائل الشبؾزاااة مؾجتاااة إلااا
البذاارزة التااا  ااا َ للساارأة الشرااضب ايهباار والحاا  ايوااار ااا  التربيااة اتاا  

وعسااؾك ايساارة  التاا  إَ صاالحم صاالح السجتسااب برااالحتا  تقظااة اهرتكاااز 
للساارأة وتتض تتااا لحساال  –هللا عليااه وساالؼ  صاال  –اسااؽ  ااالل إعااداك الشباا  

 أماتة صشاعة الرجال  وتعتدهؼ بالرعاية واإلصالح ترشب مجتسعا صالحا .
  إَ التربيااة اإلسااالمية السدااتقاة مااؽ السااشت  الشبااؾي ااا  التؾجيااه

ردر ايساس لكال مؾجاه ومعلاؼ  وتوارس الؾايؼ والسثال والتعليؼ تعد ه  الس
العليااا حااؾل العشراار الياعاال  والقلااب الستسااؾل بالتربيااة اكاال تربيااة ه يكااؾَ 

 أساستا ه أل العشاصر لؽ تؤكي أهدااا تربؾزة وه كعشية .
********** 
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 تىصًات البحث

هللا عليااه  صاال اااا تشاااول أسااالضب السااشت  الشبااؾي ااا  تعلاايؼ الشباا  ) 1
وساالؼ( لباااق  أصااشام السجتسااب مااؽ رجااال وصاابية  ومااا اضتااا مااؽ أساارار 
بالعية  وطرم إباتته لت أل ايسالضب بسا يقدل للسجتسب الادواء الذااا  ماؽ 

 هل أكواء التربية والدلؾا القؾزؼ. 

اااااااا  دمااااة الدااااشة الشبؾزااااة السظتاااارة  واسااااتجالء أساااارارها البالعيااااة  2
لعساال علاا  إبرازهااا للقااائسضؽ بتااا ااا  شاات  السياااكعؽ وأسااالضبتا التربؾزااة  وا

و حاللتا بسا يدس  بسشاه  التربية الحدعثة الؾاادة إلضشاا ماؽ رواااد ه تاأمؽ 
 غؾائلتا وه أهدااتا مسؽ يكضدوَ يمتشا وبالكتا شرورا عدة . 

ااااااا أَ تظباق ها أل السشااه  بؾساائلتا الستعادكة اا  حالارتا وتتتادي  3
لشقاادل جاايال يحساال لااؾاء الحااق عااؽ إيساااَ وزقااضؽ بااأ الم  بتااا ااا  تعليسشااا

 مدتقاة مؽ أعغؼ مشت  وأقؾل كستؾر .

اتشاا ارم ابضر بضؽ تعليؼ عبقا  باه الحاال علا  ماا هاؾ علياه  وتعلايؼ 
 يكؾَ رزحا عاتية تقتلب اليداك واإلاداك  وتورس الرالح واإلصالح .
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