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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــاىل ــال اهللا تع         :ق

        ]١٢٨:التوبة[ 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 : والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد،احلمد هللا رب العاملني
 أفـضل تزكيـة، وتـوجيههم أحـسن أشد احلرص عىل تزكية أصـحابه  حرص فإن النبي 

 ، فكان من ذلك أن خترج من حتت يـده  معلمهم، ومربيهم، وقدوهتم، وإمامهم توجيه، فهو 
 .جيل رباين فريد

  ، ففي هـذاع عبداهللا بن مسعود  م أصحابه موقفهومن تلك املواقف التي زكى فيها النبي 
عظات والفوائد العذاب اليشء الكثـري، وقـد أحببـت أن أمجـع تلـك الفوائـد  من العرب والديثاحل

 .ُوأرتبها حتى يستفاد منها، فاستنبطت هذه الفوائد من هذه القصة
وقد مضيت يف هذه الرسالة عىل اعتامد نص القصة مما يف الـصحيحني فقـط، ثـم خرجتهـا مـن 

 .، ثم ذكرت فوائد احلديث بن مسعودعبداهللا ، ثم ترمجت برتمجة موجزة لنيمواطنها يف الصحيح
 ،)(وقد أسميت هذا الرسالة بـ

 أسـأل اهللا اهلدايـة والتـسديد، والعـون  من سلسلة رسائل الفوائد احلديثيـة،سادسةوهي الرسالة ال
 .والتيسري يل وجلميع املسلمني

 
نب اذ ظَافِرعم يانأَبعبآل ج نسح   

                                    dhaferhasan@gmail.com  
         dhaferhasan@gawab.com
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ِعلمن:( قال عبداهللا بن مسعود عن َ َّ ِ النبيَ ِّ التشهد، وكف ُّيَّ َ َ ََّ ُّ ِ بني كفيهيَ ْ َّْ َ َ َ(. 
 

املصافحة، ويف بـاب األخـذ باليـدين : ب االستئذان، بابيف كتا البخاري أخرجه اإلمام
ــرقم٢٣١١ -٥/٢٣١٠( ــشهد يف )٥٩١٠:ب ــاب الــصالة، بــاب الت ، واإلمــام مــسلم يف كت

ثنـا : ًأيب نعيم ثنا سيف قـال سـمعت جماهـدا يقـول من طريق )٤٠٢:برقم١/٣٠١(الصالة
َ سخربة عبداهللا بن َ َ ٍمعمر أبو َْ َ  .ذكرهف:  يقولسمعت ابن مسعود : قالَْ

 
 بن كاهل بن صاهلة بن خمزوم بن فار بن شمخ بن حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبدهو 
 األولني، السابقني أحد زهرة، بني حليف الرمحن، عبد أبو اهلذيل، هذيل بن سعد بن تيم بن احلارث
 وما ستة سادس رأيتني لقد:(  قال ؛بعدها واملشاهد ًبدرا وشهد اهلجرتني، وهاجر ًقديام، أسلم
 ).غرينا مسلم األرض عىل

 .بالكثري  النبي عن وحدث نعليه، صاحب وكان  النبي الزم
 بن سعد وبني بينه اهلجرة وبعد ،- عنهام اهللا ريض – العوام بن الزبري وبني بينه  النبي آخى

 .- عنهام اهللا ريض –معاذ
َإنك «: اإلسالم أول يف  النبي له قال َّ ٌغالم ِ ْمعلم ُ َُّ ، وابن حبان يف )١/٣٧٩(أخرجه أمحد »َ
 .وغريهم) ٩/٧٨(، والطرباين يف الكبري)١٤/٤٣٢(صحيحه

، )٤٧١٤(البخاري أخرجه) سورة سبعنيًبضعا و  اهللا رسول يف من أخذت:(  يقول كان
َ من أحب أن يقرأ القرآن غضا« : النبي وقال ،)٢٤٦٢(ومسلم َ ُ ْ ْ ْْ َ ََ َ ََ َّ َ َ كام أنزل فليقرأه عىلْ ََ ُ َْ َُ َْ ْ َ َ ِ ِّ قراءة ابن أم ْ َ َُ ِ ْ ِ ِ
ٍعبد ْ ) ٩/٦٨(، والطرباين يف الكبري)١٥/٥٤٣(حبان يف صحيحه، وابن )١٣٨(ماجه، وابن )٤/٢٧٨( أخرجه أمحد»َ

 .)٢٣٠١(، وحسنه األلباين يف السلسلةوغريهم
 .إسحاق بن ذكره  بمكة  بالقرآن جهر من أول وهو
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 أمور ليعلمهم الكوفة إىل  عمر هَّوسري الشام، فتوح شهد أنه  النبي دبع أخباره ومن
 عىل عثامن رهَّأم ثم هبام فاقتدوا حممد أصحاب من النجباء من إهنام: وقال ًأمريا ًعامرا وبعث دينهم،
 .املدينة إىل بالرجوع فأمره عزله ثم الكوفة

 ملا: وهب بن زيد قال: قال مشاألع طريق من )١/٣٠٤(عبدالرب يف االستيعاب بنا وأخرج
 أقم: فقالوا الناس اجتمع املدينة، إىل بالقدوم يأمره مسعود ابن إىل   بن عفانعثامن بعث

 أول أكون أن أحب وال الطاعة، حق َّعيل له َّإن:( فقال تكرهه؛ يشء إليك يصل أن نمنعك ونحن
 ).الفتن باب فتح من

 وال الدنيا، يف أزهد ًأحدا رأيت فام  اهللا رسول أصحاب جالست:( حرام بن متيم وقال
 ). مسعود ابن من صالحه يف أكون أن إىل أحب وال اآلخرة، يف أرغب
 نعي جاء: قال ظهري بن حريث عن صحيح بسند )٥/٢(الكبري التاريخ يف البخاري أخرجو
 وقال ؛)مثله بعده ترك ما:( فقال - عنهام اهللا ريض – الدرداء أيب إىل مسعود بن عبداهللا

 اثنتني سنة باملدينة مات وغريه نعيم أبو وقال). - عنهام اهللا ريض  - عمر قتل قبل مات:(البخاري
 .  ذلك غري وقيل وثالثني،

  : ترمجته مصادر
 ،)٣/٢٠٨(حبان البن الثقات ،)٦٧١(الغابة أسد ،)١/٣٠٢(االستيعاب ،)٤/١٩٨(الصحابة متييز يف اإلصابة

 ).٣/١٥٠(الكربى طبقاتلا ،)١/٣٧٥(األولياء حلية
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 .أن هذا احلديث حديث صحيح فهو يف أصح الكتب بعد كتاب اهللا  -١
 . وبيان األحكام الرشعية هلا، عىل أمتهحرص النبي  -٢
 مـن حـديث معاويـة بـن أيب   النبي فقد قال،أمهية العلم وخاصة العلم الرشعي -٣

ِمن يرد اهللاَُّ« :سفيان  ِ ُ ْ ِ به خريا يفقهه يفَ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ ِ ِ الدينِ َ، وإنام ِّ َّ ِ ِأنا قاسم واهللاَُّ يعطىَ ِْ ُ َ ٌ َ َ ِ، ولـن تـزال هـذه َ ِ َ َ ََ َ ْ َ
َاألمة قائمة عىل أمـر اهللاَِّ ال يـرضهم مـن خـالفهم حتـى يـأيت َ َ ُ ْ َِ ْ َُّ ْ َ ْ ْ َ ََّ َ َ ً َ َُ ُ ُّ ُ َِ َ َ ُ أمـر اهللاَِّ ِ ْ ، )٧١(أخرجـه البخـاري» َ

 .)٢٤٣٦(ومسلم
، وهـي كثـري  يستخدمها مع أصـحابهاألساليب الرتبوية التي كان النبي استخدام  -٤
 .، ومنها ما يف هذا احلديثًجدا
 . يعلمه ويده بني يديه  فقد كانلني من املعلم لطالبه،والرفق الأمهية  -٥
 .ال بأس من القرب من املتعلم، ولو احتاج إىل يشء من احلنان واملالطفة -٦
ر عىل أهم باب من أبواب العلم أال وهو التوحيد الذي أمهية دعاء التشهد الذي يدو  -٧

 .به نجاة العبد بني يدي اهللا 
 .أمهية املصافحة لتقارب األرواح -٨
ًأمهية الصالة واحلرص عىل فقه أحكامها درسا وتطبيقا  -٩ ً. 

 .عظم أمر التواضع يف التعليم، والنزول من املعلم إىل مستوى طالبه -١٠
 نقل كل ما حصل بدون زيـادة وال  هذا ابن مسعوداألمانة العلمية من املتعلم، ف -١١

 .اننقص
مـن كـان :(ففي املشهور بني العلامءاحلرص عىل طلب العلم عىل األشياخ والعلامء، -١٢

 ).شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه
، فقد سؤل اإلمام الشعبي بام أدركت هـذا العلـم الصرب عىل حتصيل العلم الرشعي -١٣
 .)اب، وبصرب كصرب احلامرببكور كبكور الغر:( فقال
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 . الشفيع املختاراحلرص عىل اإلكثار من الصالة والسالم عىل الرسول   -١٤
 .أمهية احلفظ لطالب العلم -١٥
 بألفاظ معينة ال ينبغي تعدهيا لغريها بل حيرص أن األذكار التي وردت عن النبي  -١٦

عه َّعاء النوم، وسم د عندما علمه النبي  الرباء بن عازبعليها كام وردت، كام يف حديث 
 ؛ فعن الرباء بن عازب  بالنبية الرسولظ ثم صحح له لف– عليه صالة ربنا الرمحن –عليه 
م اضـ« :رسول اهللا قال  :قال وءك للـصالة ، ث ْإذا أتيت مضجعك فتوضأ وض ـ ُ َّ ْ ََّ َ ـَ ُ َ َِ َِ َّ ُ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َطجع عـىل ِ َ ْ ِ َ

ِشقك األيمن ََ ْ َ ِّ َ، ثم قل اللهم أسلِ َّ ُ ُْ َّ ََّ ُ ِمت وجهِ ْ َ ُ ِ إليك، وفوضت أمـريْ ْ َ ُ ْ َّ َ َْ ََ َ إليـكيِ ْ َ ِ، وأجلـأت ظهـرِ ْ ََ ُْ ْ َ  يَ
َإليك ْ َ َرغبة ورهبة إليك، ِ ْْ َ َ ََ ً ًِ ْ َ َ، ال ملجأ والَ ْ ََ ََ َ منجـا منـك إال إليـكَ َْ ََ َِّ ِ ْ ِْ م آمنـت بكتابـك الـذَ ِ، الله َِّ ََّ ِ َِ ُ ْ َ َّ ـ  يُ
َأنزلت َْ ْ ِ، وبنبيك الذَ َّ َ ِّ َِ َ أرسلتيَِ ْ َ ْ ْفإن. َ َ مت من ليلَِ َْ ْ ِ َّ ِتك فأنـت عـىل الفطـرةُ ِ َِ ْ ْ ََ ََ َ ْ ن آخـر مـا َ َ، واجعله َ ِ َّ ـ ُ َ ْ َْ

ِتتَكلم به ِ ُ َّ َ ِقال فرددهتا عىل النب. »َ َّ َ َ َُ َْ َّ َ َ ُ فلام بلغت ِّيَ ْ َ َ ََ ِاللهم آمنت بكتابك الـذ« :َّ َِّ ََّ ِ َِ ُ ْ َ َّ َ أنزلـتيُ َْ ْ ُقلـت . »َ ْ ُ
َورسولك ِ ُ َ َقال . َ َّ، ونبيك الَال« َ َ ِّ َِ َ أرسلت يِذَ ْ َ ْ  ).٥٠٥٧(، ومسلم)٢٤٧(أخرجه البخاري» َ

ًفيعطيهم ما يناسبهم شيئا فشيئاعدم إمالل املتعلمني بكثرة التعليم،  -١٧ ً.  
 –  عمـر بـن راشـديف طلب العلم وعدم االستعجال فيه، قـال من الطالب التدرج -١٨

يف  أخرجــه عبــدالرزاق ). العلــم مجلــة ذهــب منــه مجلــةأخــذمــن :( –رمحــه اهللا تعــاىل 
 ).٣٥٥٠:برقم٢/٣٢٥(مصنفه

 ِبحدِم ِا وحهد  
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ويف اخلتام أمحد اهللا وحده عىل ما من به من هذه الفوائد التـي فـتح هبـا، ولـواله ملـا 
 . فك كلمة، فله احلمد والشكر، والثناء احلسنتاستطع

سبي أين  لكـن حـ، مـن الفوائـد ادعي أين استنبطت كـل مـا يف هـذا احلـديثكام ال
 .اجتهدت يف ذلك، فإن أصبت فمن اهللا املنان، وإن أخطأت فمن نفيس الظاملة اجلهولة

 يا من اطلع عىل هذه الفوائد ال حترم كاتبها من النصيحة، ونفسك من :ًوأقول أخريا
 .العمل، وغريك من الفائدة، وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض

 

 

 ةكان اخلتام من هذه الفوائد احلسان ليل
   مناهللا حمرم احلرام شهر من سابع عرشال

 وعرشين  وأربع مئة ثامنية عام
 وألف من هجرة سيد

 .املرسلني 
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