




إكرؤء

و|ستشرفئئسي، فيهُ أدى ثمن 
تعاثىايله أسأل ؤثمن حياتهم، في بقيءأيامي 

عمليبقيم يكونوا أن 
ضالصاثح 

وحور،ولمى، لجيل،، اتناليات: بناني 
محمد.النجيب: والأبي، 
فيهم.ؤيايك اس حمظهم 
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الذيف الحمل وتعاليمه، ونمه بنعمه رثاهم الذي العالمين، رب، فه الحمد 
دإن،مإوأ-تكه ءتيم ^١ ؤبمقؤ،أ'محى;^^٠٠٣٢

.٢[ ]الجمعة: ينظشصثليله(هه 
اطه،عبد بن محمد للعالمين ومزكتا هاديا الميعولث، على واللام والصلاة 

أجمعين•وصمه وعلتمءآله 

علىالسير العلمين، رب من الهادى بالرسول والأيمان البوية البعثة فمقتضى 
هذاتركه كما تاريخها ق أثرا تركت، شّخصية البشرية تر فلم بيداه، والهدى منهاجه، 

المخالفين.من والمنصفين الموافق بشهادة وهذا ، الأمي. الني 
قاليالدارJن. لينعم بسننه؛ والأسنان به، الاقتداء به آمن من على فوجب 

ييووسَس تطر-'ؤ 
[.٢١]الأحزاب: َ؛|يايم 

قائداو الأسرية، حياته ق عبادته، ق: كثيرة عديدة به. الاقداء ومجالأيتح 
٠٠٠٠وحاكما، ومقتا، عكريأ، 

حوضوصعء_ا يحر ~أيصا— وهو الربوى، المجال الجالأيت، هذه ومن 
تربيةبأثر يتعلق ما وهوت ألا جداوله أحد على منه اقتصرت؛ ولذا مثلي؛ على غماره 
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ألا. الحارث. بتت ميمونة المومنض أم زوجه أحن وابن عمه ابن عر ه الني 
محسا.المطال_ا عبد بن العباس بن اغ وهوعبد 

يخالطولم ا، >سنواتأ بثلاث . الني هجرة قبل ولد .ا هماس فابن 
فكانالبرية، الهجرة س الثامنة السنة ق كانت والي مكة، فح بعد إلا الني. 

يعنيمما نتين، بالفتح يعد ه الثما توف وقد سنه، عثر اثتتمح، حننها ءه ءمرْ 
ءمرْوصغر القصيرة المدة هده ومع فقط، السنتين من هريتا كانت، له مخالطته أن 

وقه، عباس ابن حياة ي ظا>ا وا تركا M الني وتوجه ترمحة أن إلا مها؛ 
الإسلامي.اكاريح ق والسياسية العلمية الحياة ق لعبه الذي الدور 

ابنوتعليم ترمحة ل، الني. مارمها التي التربوية الجواب عر وللوفرف 
الجوانب،.هالْ فيها تتجلى الي الأحاديث، جمع يتم أف لزاما كان ؤفقأ، هماس 

أوسماعه على فيها هماس.ا ابن نص التي الأحاديثا 3،ت البحثا ومجال( 
الثحث،-بدا المقصود لأن واسعلة؛ دون مباشره همه نقلها مما فتكون ، يلني. رؤيته 

صه عباس ابن رواه ما لا ، هماس. لأبن الني. وتوجيه ترمحة أنر دراسة 
شخصيته.ق أثر لها "أيصا— ؛، Ji^؛كانت، ؤإن مرفوعا، الصحابةفضإ طريق 

وقأحما.اا، الإمام ٠^٠ ق صه عباس ابن مسند قراءة تمت، فقد ولهذا 
السنةكتب، بقية وق ونتح، حري قراءة المقدسي للضياء المختارة؛، ®الأحاديث، كتاب، 

.٨٤؟/ حجرت لأبن الارى نح انظرت السسؤ. أهل عند ثابت، هدا )١( 
حجر:لاين الباري نح ب، والكلام الني. وفاة عند قه؛ هماس ابن عمر 3، انفلر )٢، 

٤٨/،\.



>تتت<=
اش—بحمد كم الإلكرونية؛ اليحث روماتل الحرة، بالقراءة عتها ^؛، ٠٠١١تم 

البحث.ق تدحل الش الأحاديث جمع وتومةه~ 
محماتعلى ^^^٠ تربويا تحليلا وتحليلها الأحاديث، هده درامة تمت، ثم 

فيها*السوي المنهج 

كاسب،بقصور ناصر منها استخراجه تم ما إن ت أقول عندما ّثا أذيع ولا 
قلعل ولكن هنا، يكر ما أصعاف لوحدوا الأحاديث، باحثوهده ولوتأمل الحث، 

تعالى.افه من الأجر منه لايعدم فضل اليابه فتح 
يلمت،وهدا تربوية، أمالم_، عدة ق تكررين، الأحاديث، من عددا أن لاحظ ي0 

ولاالار؛وية، واللحئلة الو؛وت، نفس ق تمارس التربوية العملية عناصر أن إلى النلر 
كدللث،وهما الأمالوبج، مجنامئة عن يخى لا صحيحة معلومة فتقديم فصلهما، يمكن 

سبقما كل فيه تقدم الذي الجوالعام عن ولا للمتلقى، الممسية الحالة عن يغنيان لا 
اترة|ت،نمس ق انمناصر بتتونرحمجع المرئي *ن عايا وعا بمتتلرم مجما الخناصر، مجن 

ساهل.وحير له، يقدم مما المتنلقى استفادة يعيق مما أحدها نقءس عدم من واذتآكد 
•عتعامله ق واللين اللعلفج اكقن. لو . الّم، أن *ّر، . ربّا عليه يه ما لهنءا 

تعالى؛فقال، إليه يدعوهم ما وصحة فه ؛صال. علمهم ■ع عنه، لانفضوا ه الصحابة 
صران:ءإإق؛ه]آلا من ؤذآهلسهلاثقوا  ١٤٠لهإ كثر قنأق تبمثم ما ئؤ 

١٥٩.]

ءارستاين البرية السنة ق الوم^بجن رعاية بمران• العثكيوتية اليكة ق يحما وجدمحت، ( ١ ر 

مجالق وخاصة جميلة ولطاف ؛وائد وب عجين إيراعيم علي د- إعداد نموذجا[ 

المدعدمحن•
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قارئومن والقبول، والإعانة والتسدد التوفيق تعالى اف أسأل وختاما، 0
والدعاءبشري—، عمل منه يخلو لا ما ~وهو الخطأ حال والإرسال النصح الرمحالة 

التوفيق.عند 

كثيزا.سليما وملم وصحبة اله وعلى محمد نبينا على وسلم ادإه وصلى 

السويد.اح^هد بن ٌلمان 

^mQ73^gmai^^



>تتحبم
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منأتساعه لدى ما اكتشاف على القدرة والمريي القائد مواصفات أبرز من 
المجالق توظيفها من ذك بعد ليتمكن لديهم؛ والضعف القوة ومكامن قدرات، 

المناب.

امائة،ؤإثها صعيف—،، إثك در، ابا ايا س؛ له قال الإمارة، وه أبود' سأل فعندما 
•ا فيهاءار عليه الدى وأدى بحمها، احدها مذ إلا وئدامة، خزي القيامة يزم نإثها 
حلالمن ظهر قد وهدا والفهم، العملية المدرة قسا عباس ابن ي تلس. وقد 

منهاثالمواقف، بعض 

*منقال: وصوءا له فوصعتر الخلاء، دخل ه الض أن هماس.١ ابن عن 
عرف؛ااارتي.ساسه صغر فمع * الدين" محمهه؛ي اللهم فقال• فاخر، هدا؟ ومحع 

للخلاء.لحوله يحد الوضوء سيحتاج المي. أن المنْلقي 
فقمتالليل، آخر من بملي وهو س الك، 'رأت؛ت • هقا قوله ذلك من وه 

*ماقال: امرق فلما ت، انخنصلاته على أتبل فلما حداءه، فأتامض فأخدق وراءْ، 

َص. ء

٢. ٤٧٧برتم لم وم، ١  ٤٣برثم المخاري رواْ ر١( 
لهدا*. وضع من تال: ■حرج *تلما وفيه: . ٢٤٧٧برقم ومسالم ، ١٤٣برقم البخاري رواه )٢( 

هماس"•ابن نلت؛ بكر أبج، رواية دف، نالوا• زمحّ رواية 



رسولوأنت حداءك بملي أن لأحد يشغي ما ت قلت فتحثس* حداتحر أجعلك لك؟ 
وتقديرفهم على يدل التعليل فهدا . وعلما* فهتا يزيدق أن اف فدعا فآعجيه اف، 

له.ينبغي وما ه الّثي لمكانت 

القدراتنؤع على والعلم والمهم بالفقه عباس لابن س الض دعاء فدل 
ضرتساينتماس.واضاصهااوي..

حلالمن محللايه ق القوة ونقاط قورات على يتعرف أن الفهلن المربى حلى ف٠ 
المصطعة.المقصودة أو العفوية، المواففح 

ولمالشيخين، شرمحل على صحح حديث اهدا وiالت . ٥٣٤ّا/ت للحاكم المستدرك 
لوالهيثمي ، ٣٣٠ا/ حنبل؛ بن أحمد ند وعالدهي، ووافقه ، ٠٠٥اليابأدْ يخرجاه 
المحح.رحال ورجاله أحمد رواْ و٠الت . ٢٨٤و/ الزوائدت مجمع 



اسقه ٧٧٠٥١نمير

طلائه،ومواهب قدرايتج اكتشاف النامح المربي وصفات، مهام من أن مبق 
قجث هذا ؤيظهر نفوسهم، ق القدرات، لهده والتعزيز التشجع ذلك، على ؤيرب، 

لكن. الك، أن فالملاحفل ه، هماس ابن قدرات، فيها ظهرت اض الواقف، 
قيعززها مما به؛ تميز مما يالمزيد له بالدعاء >ءئها عباس ابن تصرف على بمي 

لديه.ؤيرسخها ه، نق

®منقال: وضوءا له فوضعت، الخلاء، دخل الك،. أن عباس ابن فعن 
٢.ر الئ؛ناا في قهة اللهم فقال: فأخر هدا؟ وصع 

فقمت،الليل آخر من يصلي وهو الّكا. ررأتيت ®.١• قوله ذللث،• من و٠ 
قال:انصرف فلما انخشت،، صلاته على أقبل فلما حداءه، فأقامتي فأخيق وراءه، 

وأنت،حداءك يصلي أن لأحد ينبغي ما قلت،: فتحنس® حدائي اجعللئ، لقؤ؟ ®ما 
ا.وءاJما®ر فهما ق يزيل أن اض فدعا فأعجبه اممه، رسول 

ليالمط ظأ جمعت غداة س افه رسول لي ®قال قال: عباس ابن وعن 
هؤلاء،بأمثال لعم، قال: يده ل وضعهن فلما الخدف،، حصى من حصيات له فلقطت، 

٢. ٤٧٧برقم وسلم ، ١  ٤٣برقم المخاري رواْ )١( 
ولمالشيخين، شرط على صحيح حديث ،اهذا وقالا . ٥٣٤م/للحاكم: المتا.رك )٢( 

لوالهيثمي ، ٣٣٠ا/ حبل؛ بن أحمد ومثد الذهى، ووافقه الياقة® -ءذْ يخرحام 
المحح.رجال ورحاله أحمد رواه وثال؛ • ٢٨٤و/ الزوائد؛ مجمع 



ئلث؛تىثاذقثئلم؛١^ض؛بم، م نالئلث نإِئاىا ض م نالئلن ن1ثائلم 

سممتفقال: التعزيز هذا . عباس ابن سمع أحرى: حالة و0 
بأبي،عائشة! سالتؤ اJجنهاا، يحل أمتي، مذ يرطان له لكف لامذ يقول• الأة.، رسول 

منفرط له كن لم نمن مالت: يا__*، منط اومذكاذلة فقال: فرط؟ له كان فمن 
»ءآئاهمطأم،للمبمايررضرىقال: أمتك؟ 

عليهايؤكد أن به يمتارون وما طلابه قدرات اف، اكتبعل• للمربي ثتبغي فه 
منامة•كل ل لها ؤيحفزهم واتم' ذل 

شرطعلى صحيح حديث وئال،؛ . ٤٦٦\إ المستدرك: ق والحاكم . ٢١٥ا/ المني: )١( 
دوانقه؛^•*_•يخرجاْ• لم ث. الشيخن 

١[ ٠٦٢]برقم الرمذي ورواه عليه، تعليقه ل الأرناووط وحسنه ، ٣٣٤\إ أحمد: رواه )٢( 
غيرعنه روى وقد بارقا، بن ربه عبد حديث من إلا نعرفه لا غرب حن حديث هن.ا وقال،: 

فال، 1٦٨إ الكبرى: المنن ل والثيهقي له، تحقيقه ق الألبان وصعقه الأئمة، من واحو 
أحرحه... الواحد ذكر طرقه يعص ؤ، ونع "لكن [: ١١٩الارتم،تآ/ ]فتح حجر ابن 

اللهأيحله أمتى من قرطان له كان ءمن رقعه؛ عباس ابن حديث، من وعنده الرمل.ى... 
شيءق وليس الءاوي.ث، قرط•، له كان 'ومن قال: قرط؟ له كان فمن عاتثة: فقالت، الجنة،، 

للأحتجاج،ّبملح ما العلرق، ^٠ من 



٨سمحأسقو 

هدم

فقمتالليل آخر من بملي وهو . الني *أتيت ه^ا! عباس ابن ال ق٠ 
قال;انصرف فلما انخنت، صلاته على أقبل فلما حذاءه، فأقامتي فأحدق وراءه، 

وأست،حذاءك بمالي أن لأحد ينبغي ما ٠^؛،؛ فتحض® أجعللث، للث،؟ *ما 
وعلما،فهما يزيدق أن اف فدعا فأعجبه افه، رمول 

وعندماالصلاة، ق الخاؤلئ السلوك بتعديل الني.واكتفى أن هنا لاحفل ي٠ 
التيالتيجة ق الخهلآ عن . الحم، يتكلم لم فعله، مب عن صقا عباس ابن سأل 

الني.يلمقام تعقلتم وهي الصحيحة، المقدمة من . هماس ابن إلها وصل 
والامتناطالفلر وهي ، . هماس ابن مارسها التي المهارة لعزيز الكلام توجه 

تصحيحق واكتفى والعالم، الفهم بزيادة بالدعاء وذللئؤ والمعارف، ل٠قلمااتا اس 
الصلاة.أثناء بجانبه باقامه الخaلأ 

ولمالثخن، شرط عر صحح حديث، *هدا وتال: . ٥٣٤م للحاكم: المستدرك :١( 
لوالهيثمي ، ٣٣•حنل:ا/ بن احمد ني ومالذمي، ووافقه الياقة،، :أدْ يخرجاه 
المحح.رحال ورحاله أحمل. رواه وتال: . ٢٨٤آ/ الزوائد: مجمع 



>تآتحد

اسارةامماس

قنجاحه عوامل أهم من لسلم المتعلم دافعية استثارة على الربي درة قه 
النمواممس وحم المتعلم، يشمية دقيقه محرفه المربي من وتحتاج وتعليمه، تربيته 
الخاصةالنحو لخصائص وكدللئ، التعلم، نيها يعيش التي العمرية للمرحلة العامة 

■يالمعلم 

وخاصةالمتعلم، احتياجات تلبية على القدرة الدافعية؛ ق المؤثرات أبرز و0 
الداخلية.حاجاته لامس ما 

ساؤْوالعلم الحرفة من للأستزادة مح.ا عباس ابن دافعية يه. استثار ومما 
أعمال.من به يقوم ما على 

ررمنقال! وصوءا له فوضت الخلاء، دخل . الّهم، أن قسا عباس ابن قال 
الإعجايحعلى الدعاء فدل اّ ر الدين® في يقهة اللهم فقال! مأخثر؛ هدا؟ وصع 

..عباس ابن لفعل البي. من والثناء 
فقمتالليل آخر من بملي وهو المي. ءأتيت ®.١! قوله ذلك،! من و0 

قال!انصرف، فلما انختتؤ، صلاته على أقل فلما حداءه، فاقامتي فأخذن( وراءه، 
وأنت،حداءك يصلى أن لأحد ينبغي ما قلت،! فتخنس®، حدائي أجعللئؤ لك،؟ ارما 

.٢ ٤  ٧٧يرقم لم وم، ١٤٣برقم اJخارتم، رواه 
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فهتاوعلماايزيدق أن اف فدعافأعحه اممه، رسول 
لي،القط هلم جمع• غداة اف. رسول ر *قال قال؛ ء.ا عباس ابن وعن 

هزلأم،أمثال لتم، قال" يدم ف وصعهن فلما الخدف' حمى من حميات له فلقطتا 

هاتت راحلته وهوعلى العقبة غداة س الشى *قال ق\ل.' عباس ابن وعن 
تزقال: يده ق وصعهن فلما الخدف، حمى هن حميات له فالتقطت، قال: الممط. 
فيالغ؛و صأ كال نن أنالك ءإِ؟نا نالغلئ، 5رار-، -ثلاث ثولأة أَنئال 

الدين«رم.
التكرارهذا يتركه وما هولا؛*، بآفال *ئعم عاره الني. كرر كيف ولاحظ 

•صقا عباس ابن نفسية ل أثر من 
أمالشيد بمدا نتغون أسنة فقال: حوله، والناس ه عباس ابن رجل نائي وقد 

فقال؛عثاسا الني. جاء هماس• ابن فقال إ والعسل؟ اللض من علتكم أهون هو 
تال:أوعلا؟ لبنا نميلث، أفلا ومرُث،، مغن، قد سرابؤ النيل• هن«ا إن فقال: اسقونا، 
والأنصارالمهاجرين س أصحابه ومعه الني. فأتى الناس' منه تقون مما اسقونا 

ولمالشيخين، شرط عر صحيح حدث »هدا ونال،: . ٥٣٤م للحاكم: المستدرك )١( 
قوالهيثس ، ٣٣•ا/ حنبل: بن أحمد ني ومالذمي، ووافقه الياقة'، بان-ْ يخرجاه 
الصحح.رحال ورحاله أحم،و رواء وتال: . ٢٨٤و/ الزواتد: مجمع 

شرطعلى صحيح حاJسئا وفال؛ . ٤٦٦ا/المستدرك؛ ق والحاكم . ٢١٥ا/ المم.ث )٢( 
الذمي.ووافقه يخرحاْ، ولم الشيخين 

قوهي ، ٣١/ ا ٠ أحرى: رواية وتكراراكاءل '٣. ا/ ٠ للضياء: المختارة الأحاديث، )٣( 
لليهفى؛0/تماأا.الكبرى 



،؛_lJرأمه فرغ يروى، أن تبل عجل ه الني شرب نلما الجند، فيهما بفاءين 
أنمن إلؤ أحب بدلك اض رسول فرصا عباست ابن قال فاصنعوا، هكذا أحسنتم، 

ا.وعلأءر لبنا شعابها تميل 
لرأسهفرفعه. بالعبارة. و الجد، بلنة عثاس>ةهغ ابن الجي. استثار وهنا 

تالولهدا شربه؛ بما إعجابه قوة بمدى يثعر يرتوي؛ أن وقل للشراب، تدوقه بمجرد 
أحسنتم،يعبارْت الإعجاب هذا هؤ أكد ثم يروى• أن نل عجل • .ا هماص ابن 

فاصنعوا.هكذا 

هالجي رديم، كنت، ص.ا! هماس ابن قول الدافعية استثارة أسالسب، س و0 
فقال:بلى. ف٠اJتإ: ؟ بس اممه ينفعلث، كالمات، ، iiJip؟ألا غليم- -أويا غلام يا فقال: 
٢.؛ار اللهيحفظالث،،... احففل 

الثوابيذكر وكذللث، التعلم، ق رغبته عن مواله من حاءمحتج هنا فالامتثارة 
التعلم.المترتبجعلى 

يجعلوهذا الشخصية، ومكانته رأيه، بأهمية إشعارْ رهمته عن مواله ق و0 
يركزهويجعله لم حللثه، نقبل الرقى، تمدا عامله من رصا كسب ل يرغبمب الصخر 

علىوقدرته بحريته المتعلم وشعور ورغبته، احتياره بمحض لأنه له؛ يقدم ما على 
للعملالداحلية الدافعية تثير التي القوى إحدى التربويين بعض يعده الاختيار 

اصحح«.الأوازٍاوالأدناووط: ئ1ل، [ ١٢• ٢ ت١ وأبوداودرقم: ، ١٣١٢/• رواءأحمد: )١( 
■١.الأرناؤو٠لت،صحيح وفال ٣. ٠ ٧ / ١ أحمد: رواه )٢٦( 
٠ ٧٦ص سولو بوب الطالب، دافعية تعرير ، ٣١



نحديداتهدف

لدىوتشجيعها القدرات اكتشاف لتقعلتى ومكمله مرتيْلة المرحلة هذه عد ت0 
الذيوالمجال الهدف ما المربي يميز لا قد والتشجيع الاكتشاف فبعد الطلاب، 

تحديدق مشاركته العنالب به الربي يساعد غمما فيه، القدرة هذه توظيف يمكن 
لثيرانه.الناسب، المجال 

الأحاديثففي ، ء عباس لأبن البي. توجيه و ملاحثل الأم هذا و0 
والصلاةالوضوء، كحادثه ص.ا عباس ابن ومميزات قدرات تكشف، والتي المابقة 

وقال:صدره، إلى الض. *صمتى : هماس. ابن قول ول المى. بجاب 
اتيأههُاتجئأ«را؛.

ا.الكتاد_،ااأ علمة *اللهم وقال: س افه رمول صمتي : وقوله.ا
ودعالي؛الحكمةا(رى.رامحال؛يهرأمي، وقوله.: 
ثلث،متكك،، على ~أو كهم، على يده وضع ، الاه. رسول إن وقال.١: 

.٢  ٤٧٧برقم لم وم، ٦irUo يرقم البخاري رواه )١( 
.٧٥برقم الخارى )آآ(رواْ 

ثقاترحاله البخاري، شرط على صحيح ءإساده الأرناؤوطت قال , ٢ ١ ٤ / ١ أحمدت رواه )٣( 
الحداء®.مهران ابن هو حالي؛ البخاري• رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال 



نتتس
٢.ر التأؤيلء وعلمه الدين، في ممهة *اللهم قالت ثم سمد~ 

الفقه،حول كله كان . ماس لأبن المي. دعاء أن اJلأحفل و0 
وهذاالتأؤيل[، ]الكتاب، .ؤ•' كقوله يره. ونفالقرأن وخاصة والمعرفة، والعلم، 

وهوالقدرات؛ لهذْ الهائي للهدف تحديد فيه ~أثا— أته إلا تنجح فيه محبق كما 
صفاتهفأبرز ؛' ٠٠تماس ابن حياة ق ■جليا ؤلهر الحديد وهذا العلمي، المجال 

معيدحله كان ه الخهلاب بن عمر إن حتى الأمة® جمر ١١لقبه  ١٢-عرف التي وأوصافه 
سالمراد فهم قمة ل كما وعلم؛ فهم بن منه ه لملما لمجلسه؛ الصحابة كبار 

الصر.محورة 

تبعضهم فقال بدر، أشياخ ْع يدخلني عمو رركان قال؛ ، صه عباس ابن فعن 
فدعاهمنال: ءلمتم<< قد ممن ررإنه فقال: مثله؟ أبناء ولل معنا الفتى هدا يدخل لنأ 

تقولونما فقال: مني، ليريهم إلا يومثان لعاق ليته وما قال: معهم ودعاف يوم ذاُتإ 
أ،زا.ثاأس ليي ذ د-ءلوث> ورأيثآفاس ٥" وآثمتغ سرآس جتآء ^١ ^ل 

ختمحتى ٣[ - ١ ]اكر: ه ماباأزر محقاث إشر وآستثغزء دت>حؤثندره أج 
وقالعلينا، وفتح نصرنا إذا ونستغفره افه نحمد أن أمرنا بعضهم: فقال السورة، 
تقول؟أكذاك تماس، ابن يا لي: فقال شيئا، بعضهم يقل لم أو ندري، لا بعضهم: 

اللهنصر حاء إذا له: افه أعلمه افه رمحول هوأجل قلتتؤ: تقول؟ فما قال: لا، قلت،: 
ْقانوثاثأ:تئفن؛لثن مخسنه ؤ أخللث،: علامة فذاك مكة، فتح والفتح، 

مملم«رأا.U إلا منها أعلم ررط عمر: قال ٣[ 0ه]المحر: 

والأحاديثلم. مشرمحل على نوى إمحناده الأرناؤوءلت وتال , ٢٦٦/ ١ أحمدت ند م)١( 
ادختارةسياء:'؛/آآأ.

.٤٢٩٤)لإ(رواْاوخارىبرقم 



تالحتى فيه أثن وفهمه بالقرآن للعناة له ه الني توجيه فإن مبق وكما 0
الرحمانتعم رجل، متا عاشره ما أمناتنا عباس ابن الو ه• عود مبن اش عبد 

ا.ابنعباسلااقرآن«ر
وأناالقرآن حفظت، فإل التفسير؛ عن املوق محفو؛ عباس ابن قال بل 

. .)٢(
صعيره

القرآن،س شيء عن مائلا كان س  ١٠قال؛ أنه ه الخطاب، بن عمر عن وروى 
ا.ر عباس« بن اممه عبد فاليسأل 

.١ ٠  ٦٧، ١ ٠  ٦٦أ/ وانظر ١، ٠  T٦٩/ حنبل بن لأحمد فضاللالصحابة )١( 
نحعودا. مابن عن بإسنادصحح  Oijjljق سفيان بن يموب ءوروى حجر• ابن تال رآ، 

«ا.اقرى:ي/.

.١٢٢٧)'اآ(نضاتلالصحابةلأحءان؛ن>ضلآ/ 



=CZZI>

سليمالتامب الوهن استفلأو 

ءقال1.يوما، اف رسول حالم، كنت، محهأت عباس ابن حدسث، ق هدا ؤيظهر 
إذاتجاهالث،، تجدْ اض احفظ يحفظلئ،، اض احفظ كلمايتح، أءلمائ، إق غلام، اريا 

أنعلى احتممت، لو الأمة أن واعلم باه، فاستعن استعنت، ؤإذا اض، فاسأل مآلت، 
يضروكأن على اجتمعوا ولو لك،، اف كتبه فد بثيء إلا ينفعوك لم بشيء، ينفعوك 
الصحف*وحفت، الأقلام رفعت، ؛،، JLJLpاف كتبه ند بشيء إلا يضروك لم بشيء، 

المهمة،الشخصية هده مع الإرداف، وهي الحفلوة، -بمده الصغير فشعور 
•عاليه يطرح ما لتقل وداشعة قابلية أكثر يجعله أقرانه، عن والتميز 

تال؛٣. ٠ ٣ / ١ المنيت وق . ٢ ٥ ١ ٦ يرتم صحح، حسن حدث هذا وةالت الرمذى، رواه 
غلأم«.يا لي: ممال المي.، ردف »كت 



٨

جءقثؤ

سيلام،ؤوبأ

تحميلهومهاعبها؛ للحياة ؤإعدادْ الصغير للمترُي والتعليم الرئة ومائل من 
عمرهْع متنامية المسؤوليات هذه تكون أن على مبكر، ومت، من الموولياين، 

المربيإشراف تحت تكون أن ينبغي وكدللئ، بقدراته، الثقة يفقد لا حتى ؤإمكاناته 
.—أيصا— الفشل ؤيجنثه المحاولة، مخامحنر يجنبه حتى 

فعن، . عباس لأبن النبي. تربية ق نصست، الأسلوب، لهدا كان فد و0 
لهفلقهلت، لي، المط غئأ جمعت غداة اش. رمولط لي ®قال قال؛ ص.ا عباس ابن 

ؤإياكمثولأ؛، بأمثال يعم، تال• يا"ْ ق دصعهن فلما الخدف، حصى من حصيامحت، 
J ي^ نن ه، ١^، و زالغثئ إِثاىا ؤ
الدين«راا.

أثر0ق مهما كان أنه إلا بمعقد، وليس سيرا عملا كان ؤإن المحصى ولقهل 
الدين.ق للغالو يودى الحجم مراعاة عدم إن حيث الخيالي؛ 

عبدبمي أغيلمة المزدلفة ليلة الله. رسول قدمنا قال: . هماس ابن وعن 
حم١^٠^؛ ثرموا لا أبتي * ؤيقول أفخاذنا يلطح فجعل حمرايت،، على الطلب، 

.٠٢١تطلغاّ 

شرؤلعر صحح حديث، وثال،ت . ٤٦٦؛/ المستدرك: ل والحاكم . ٢١٥ا/ الخل.: )١( 
الدمي•ووافقه يخرجاه، ولم الشيخض 

،٢٣٤/ ١ المسنين وق _،، l(Lالضرب، ؛^: ١١١٠داود! أبو قال  ١٩٤'برتم داود أبو )٢( 



مدىعلى بي وهو عادمم، صحة لمسؤولة تحميلهم هدا وق 
يه.وانضماحلمهم للوقت، ملاحفلتهم 

Uهدا وس وأعماله، حاجاته ق » عاس ابن يرسل كان. كيلك، و0 
ءتوارو>ن،، .ؤ الله رسول( فجاء الصيان، مع ألعس، كنت، ةال،ت غله عباس ابن ذكره 

فجين،ئال،ت معاؤيه®. لي وايع رراذما، وقال،؛ حهلماة، فحه1أزإ فجاء فال! باب حلف، 
هو_Jl،؛ فجئت، نال،! معاؤيه®، لي وايغ ®اذم،، لي؛ نال، ثم هال،؛ هويأكل، فةد؛تإ؛ 

ا.يأكل،فقال،؛الأأشحالآطه1أ 

٦٢

وابنواصبر؛ما-ا-.*آ، 

قفييئال،؛ حطاق؟ ما لأمية؛ ثيت، المثنى؛ ابن •ئال، الرواية؛ وق . ٢٦٠٤برقم؛ مسلم رواه 
ؤإمكانالحاء فح حألأة ونوله مهملة دال، ثم فاء ثم بقاف، 'وقفدق النووي؛ قال، ققالءأ. 

عباسبابن هدا فعل ؤإنما الكتفين، بين م؛سوءلة باليد الضرب، وهو همزة بعدها الطاء 

.١٥٦/١٥٥/١٦ملم؛شرح . ٠ وانيتها ملاطفه 



١^١٧تقدير 

إّس

وعدمالذات، تقدير على ؤللابه تربية المربي به يهتم أن ينبض ما مه 
الأمور.لمعالي ويرفعها والهوان، بالدون لها يرضى لا حتى ه، نفاحتقار 

تحقيرفلا حوله، ممن التقدير هدا صغره ل التعلم يجد بأن هذا ؤيتحقق 
إياه،وإعهلاJه بحقوقه، بتعريفه يأق وهذا حقوق. يا ولا امتهان، ولا 

وال2؛لاوةله-يا.

أنا. اطه رسول مع رادحلت، قال! عباس ابن عن روي ما هذا من و٠ 
علىوأنا ه اه رسول فشرب لبن، من بإناء فجاءتتا ميمونة، على الوليد بن وخالد 
فقلترتخالدا،،  ١٦٠آثرت ثنت، فإن ^،، ارالشرية لي! فقال شماله، على وخالل• يمينه، 

ا،أحدا،.... سررك على أوثر كنت، ما 

وثال. ٢٢٠\إ الميت ل وهو • حس' حديثج اهدا ونالت . ٣٤٥٥يرتم• الرمدتم، رواْ ا ١ 
روأنافوله: نه وليس  ٠٣٧٣ ؛ بر٠٣أبوداود ورداه صعتفح، إسناد وطا حن، الأدناووط؛ 

تفقلت حالداءا، ما آثرت ثشتج فإن لك، الالشردة رت فقال شماله، على وحالي يمينه، على 

الني.ؤراق ه، سعد بن مهل حديثات وأما أحدا'• سورك على أوثر كنت ما 
غلام،®jI سال! ارْ، يعن والأشياخ القوم، أصغر غلام يميته وعن منه، نشرب بقدح' 
فآعطاْاه، رسول، يا أحدا منالث، بمقالي لأوتر كنت، ما ئال<ت الأشياخ'، أعطيه أن لي أتأذن 
عباس،ابن عو فق؛لت الغلام، عدا 3، الخلاف، ونع فقد ، ٢٣٥٧برنم: البخاري رواْ إيام' 

ماسلابن ونع هدا وأن تكررتا، القصة أن حجر ابن ورجح ه تماس بن القمل ونل؛ 



رفقيولما أحب، إن عنه بالتنازل وطالبه له، ويذله حقه، له بين ه فالمي 
•يعنفه.ؤ ولم ذللث، على أنره الحق، هذا عن التنازل 

التيالخوولياتر بتحميلها الذايتح، احترام على التربية تكون كذللئ، و0 
وتمكنه.؛قّل.رته لمعر تنفيذها. التعلم يستهليع 

لي،المط قئإ جمع• غداة اف. رمول لي أنال ^ ١٥®.١ عباس ابن فعن 
هؤلاءبأمثال ؛، UUقالت يده ق وضعهن فلما الخذقج، حصى من حصيايتح له فلقطت، 

..ائوئفيبيرا؛ها
علىهماس. لابن الممح،. تربية على تدل المح، الصوص بعض سق وه 

المسؤولية.تحمل 

مزإلآس<

الشربالأداب j مفلح ابن غال . 0٣١/ فتح برة.. حاكه بيت، و. 
١عياسء بن الذ عيد هو الغلام هذا أن ثيية أبي بن بكر أبي مسند وق ٠ (ت ٢ ١ ٢ )م/ 

شرطعلى صحح .وةالتحاوي.ثج  ٤٦٦ا/ هاآ.والحاكمقالمستدركت ا/ الما.ت 
الن.هبيّووافقه يخرحاْ، ولم التسخين 



>تقتت<د
'--ةوثءمحبمس

أهله«صعقة ق المزدلفة ليلة الني. قدم ممن ارأنا ®.١! عباس ابن قال 
السنق كالكبير والدائمة ونحوه، كالمرض الهلارJة الناس أحوال مراعاة هدا ق ينلهر 

كالأحلاقالمهللوبات بقية ق فكيف، لازم، شرعي أمر ل المراعاة وهده والصغير، 
وغيرها.والعارف، والآدابا 

وإ؛لأغالحصى، كل من ١^؛ ما كلفه الش التكاليف، ق هدا يظهر وقد 
الشفهية.الرسالة 

لدهاء:ا ا

المتأحرةالعصور ق الغربية التربية مناهج تفتةال.ها التي التربوية الأسالم—V من 
المبادئالعاصرة مناهجها على غلب، *حيثج تية، JJالاالعقاتد على الميتية المي، الأم

ومجنالتربوية، ننلرياما ق حادا قصورا ذللث، ثبؤ فعديدة، ودولع لأسباب، اللادينية، 
كانوقد . عباس لأبن الني. نوحيه ي حلئا ظهر والدي الدعاء. أّلوب، هدا 

نوعين:على البي.له دعاء 
ومنهتوحاديث، لمسب، كان ما لأول! ا0 

*منقال! وصوءا له فوصعتؤ الخلاء، يحل س الك، أن .١ هماس ابن عن 
ا.ر الدين® في ممهة *اللهم فمال: فامحر هدا؟« رصع 

بمعناه.١ ٢  ٩٣بريم وملم ، ١  ٦٧٨برنم• البخاري رواه ، ١ ر 
.٢٤٧٧برقم برةممإا،وملم )آ(الحاري 



>1£حص
نقمتاللتل آتم من بملي وم ه الني أتيت هماس. ابن وعن 

أماقال; انصرف فالما انخنت صلاته على أقبل فالما حداءه، فأثامتي ذأخدق وراءه، 
رسولوأست، حداءك يصلي أن لأحد ينغي ما ت قلت فتحنس® ■حدا,بي اجعللثج للثج؟ 

روعلما® ضما يزيدق أن اش فدعا حه 
ومنها!أوحادثة سس_، دون كان ما كاق! ا0 

علنة®اللهم وقال؛ صدره، إلى س الخم، *صمتي نال• .ا هماس ابن عن 
البمه«رأل

علمه*اللهم وقال؛ . اض رمول صمتي قال؛ سجا عباس ابن عن 
الكثاب،«رم.
ا.ر لىبالحكنة® الئيسرأّيودعا ارمنخ هماس.؛ ابن وعن 
الاثمعداة كاف إذا لنماس: اش. رسول »قال قال: هماس. ابن وعن 

معهوغدونا فغدا وولدك. بها افه يشلئ، بدعوة للئ، أدعو حى وولدك أيتج يأتني 

ولمالشيخين، ثرحل على صمحح حديثخ وقال؛ . ٥٣٤^T/ للحاكم؛ تدرك الم )١( 
قوالهيثمي ، ٣٣٠ا/ حنبل؛ بن أحملو ني ومالزهبي، ووافقه الياقة،، -رالْ يخرجاه 
انمحح.رحال ورجاله أحمد رواه وقال؛ ■ ٢٨٤ه/ الزواتد؛ مجمع 

.٢٤٧٧برقم وملم ، ٣٧٥٦^،^؛)؟(البخاري 
.٧٥برقم البخاري )٣( 

مات،رجاله البخاري، شرٍل على صحيح ءإسناده الأرناؤو٠لت قال . ٢ ١ ٤ / ١ أحمد؛ ند م( ٤ ) 
ندمالحذاء،. مهران ابن هر حالي؛ البخاري. رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال 

.٣٣٤٠; الرسالة ط أحمد 



>آتبم
دي،يثادر لا وتاطثه ظاهرة منفرة وولده للعباس اعقر الثهم قال• ثم كاء نا وألب

؛.ر ولده* قي احمنلة اللهم 
رغبةصرف عالي غائر شيء، كل عالي القادر تعالى اض دعاء أن ل شك لا و٠ 

تحقيقعن بمرقه ما المتعلم تجنيب على وهوالقادر له، هوخير لما المتعلم وتوجه 
ونجاحه.تفوقه أساب وتيسير توفير على وهوالقادر حياته، ق والفلاح النجاح 

وتوفيقهنجاحه بان له وبيان تعالى، باممه له ربمل المتعلم أمام الدعاء إظهار ول 
بقوته.ولا بحوله لا تعالى اش عند من هو 

تغارلا حتى الموهوبة؛ المتميرة الشخصية وغرور لجماح كبح كذللث، وفيه 
هوما توفيقه وأن الله، من للعون وحاجته صعقه ياظهار وذللث، أقراتيا؛ على بتفوقها 

له.اطه لتوفيق إلا 

لهشاهد وحير العلم، لتحصيل الحية الأمباب بدل ترك هذا معنى ليس وه 
تحصيلل والحرص الجهد ق الأمثلة أرؤع صرب حبنا ه نفعباس. ابن هو 

قلتجالني. قبض *لما فقال: ه، نفعن عباس.١ ابن رواه ما هذا دمن العلم، 
فإتبممه افه رسول حديثا عن ه اش أصحاب أل فلنهلم الأنصار: من لرجل 

منالأرض وفي، إليلث، يحتاجون الناس أترى عباس، ابن يا للثا العجب ®نالت كثتر 
أصحابونتع المسألة على وأقبلتا ذللثا، فترك قال: الله؟ رسول أصحاب س ترى 

فأجدهالله رسول س الحديث، سمع رجل عن الحديث، ليثلغنى كنتنا فإن النكا.ر، 

وقالالوجه، هذا من إلا نعرفه لا غرم، حن حديث، هدا وآالت  ٣٨٦٢الترمذي سنن  ٢١،
المرويايت،انفلرت ، ٣٦٨ص التمريبؤ ل حجر ابن الحديث، صعفإ وقد حن• الألابي• 
.٢٣٩٨; الصبيان أحكام ق الواردة 



حاءما فقول: يخرج، حتى وجهي ل الرياح تفي با؛ه، عر ردائي فانوسي نائلا، 
أسمعهأن ءأحست الني. عن تحدثه أنك رربلغني فأقول؛ الله؟ رسول عم ابن يا بك 

فكانأو؛كاأ، أن أحق كنت *أنا فأنول؛ 1سك، حتى إر بعثت فهلا فيقول؛ منكء، 
ا.مني®ر أعقل كتمي أتت فيقول؛ سألوق والناس بعد، ُي يمر الرجل ذلك 

ليركبها،بغلة له ةرس؛نا ثم جنازة، عر ثابت، بن زيد صلى ١٠الشعبي؛ نال و0 
فقال، الله رسول عم ابن يا عنه حل نيد؛ له فقال بركابه، فأحد عباس ابن فجاء 

ا.والك^راءاال بالعلهاء يفعل ®مكيا عباس؛ ابن 
ييت،ق مبيته ليلة ه نفعن فوله عليه ؤيدل صانره، س كان ه حرصه و0 

نامإذا لهاث فقلتج الحارين!، بنتا ميمونة حالتي عند ليلة ®بت، قال؛ ٠^١ ميمونة حالته 
ا.فآيقذليتيا،ر . افة رسول 

اضرسول صلاة إل لأنظرن فقلت،؛ ميمونة، خالص عند ®يت، قال؛ هغ وعنه 
ا...ءر وسادة اف^^ لرسول هلرحت، ف. 

.النم؛، صلاة يف أنظر ميمونة ؛ست، ق اارةدرت١ قال؛ أحرى ورواية 

رجالورجاله اممران، ارواْ الهشي: غال . ١  Y٢٣٩/ حيل: بن لأحمد اكحابة صائل )١( 
٠٢٧٧؟/ النوائد ومنح الزوائد مجمع الصححاا١. 

إنالحديحح؛ هذا ق مضهم لاوراد الر• عبد ابن وقال ، ٥١٤ا/ وكله العلم بيان جامع )٢( 
بأهلنفعل أن أمرنا هكذا وةالت يده تبل أن يركابه أخذه على عباس ابن كافأ ثابت بن نيد 

٠ينكرها١٠ من العلم أهل من الزيادة االوهذ٥ نيينا.و بيت 
.٧٦٣رواْسلميرقم; )٣( 

.٤٥٧٠برقم: البخاري رواه )٤( 



س'ُُ
ا.الاJلااأ صلاة ق يصغ ما أنظر حتى أنام لا ^<! ٠٠٠رواية! ول 

ا.قام. ض إقاظه حالته من فطلب يتام أن حني حرصه ولشدة 
مسيلمةندم رر قولهه! الني. عن حاء ما ومعرفة فهم على حرصه من و0 
بعدهمن الأمر محمد لي جعل إن يقول! فجعل اممه. رسول عهد على الكداب 

بنقتس بن ثابت ومعه س افه رٌول إليه فأنل قومه، من كثتر بشر محا وندمها تعته، 
أصحابه،ق ميلة على وقف حتى جريد، قهلعة الاه. رسول يد ول شماس، 

أدبرتولثن فيلثج، اممه أمر تعدو ولن أععليتكها، ما القهلعة هد0 مألتتي ؛الو فقال! 
تم، K_p■يجيبك ثابت وهدا رأيت، ما فيه أريت، الذي لأراك ؤإف اممه، ليعقرنلث، 
أريتالذي أرى ررإنك الله:٠ رسول قول عن فسألت، عباس• ابن قال عنه• انصرف، 

يديل رأيت، نائم، أنا رابينا قال؛ الله. رسول أن هريرة! أبو فأحثرل أريت،ار، ما فيه 
فممختهماانفخهما، أن المنام! ل إلي فأوحي شانهما، فأهمتي ذهبؤ، من سوارين 

ا.مسيالخةإ والأحر العنسي، أحدهما ١٠بعدي يخرحان كذابين فآولتهما فهتارا، 

<٠٦٣۶٠)

.١٢١ص: المروري نمر بن لحمد الليل ثيام )١( 
نصربن لمحمد الليل نيام كتاب، ل أنها توحي ومحارته ، ٤٨٢الفتحت٢/ ل حجر ابن ذكرها )٢( 

المروزي.

.٤٨٢اكحلأبنحجر:آ/اننلر:)٣( 
.٤٣٧٣)؛(رواْالخارىبرنم: 



=CE>

اسبة

ومعكثرة تعلمه، ما ورسوخ بالمربي المتربي تأثر قوة ل ساهم مما 
الصحبةبْلول، يتأتى وهذا والتعليم، التربية جوانب -بما قدمت التي الأسالس، 

والمربي،•المرثي قبل !، ٢٠الأمثل الاستغلال واستغلالها 

فيهاصاحب، التي الزمنية المدة نمر على عباس.ا لأبن توفرت ند و0 
لكونهوذلك؛ الّك،. وأزمنة أماكن أحص j، حتى منه والقرب اللازمة الني. 

النيمع تام ولدللث، حالته، >ة.ا الحارث ينت ميمونة المومتين أم ولكون عمه، ابن 
واحدة.وسادة لى ع. 

حالته،وهي ه، النم، زؤج ميمونة عند ليلة بات ُأئه ه• الله عبد كر ذ0 
رسولفنام ءلولها، ل وأمله الله. رسول واضطجع الوسادة، عرض ق فاصطجعت، 

،اممه. رسول استيقفل بقليل، يعده أو بقليل نبله أو الليل، انتصم، إذا حتى اممه.، 
آلسورة من الخواتم الايات العشر قرأ ثم بيده، وجهه عن الرم يمح فجلس 
ابنقال بملي. قام ثم وصوءه، فأحسن منها فتوضأ معلقة، ثن إلى قام ثم عمران، 
اليمنىيده فوضع جنبه، إلى فقمتا ذهبتا ثم صع، ما مثل نمنمتج فقمته ء؛است 

ثمركعتين، ثم ركعتض، ثم ركعتين، نحلك، يفتلها، اليمنى بأذف وأحد رأسي، على 
فصلىفقام الزذن، أتاه حتى اضهلجع ثم أوتر، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، 
٢.ر الصبح(، نملى حرج ثم حقيقتين، ركعتين 

.٧٦٣وسالمبرقم: ، ١٨٣الخاريبرقم: روا، 



=IC؛E<
»بعثنىغال: ، عباس. ابن قعن س المي من بطلب كان هذا أن رواية وو 

ليقال إياها بلغته فلما له، حاجة ق الآ•حرة العشاء بعد الله. رسول إلى العباس أبي 
نسقة.ا ميمونة بيت ق وكان الثنله® هذه عندئا ث *اي؛ى، اممه رسول 

عندهما،

حرصهكان وكيف ، ةإ.اعباس لأبن رغبة — —أيصا كان هذا أن سبق قد و0 
ونومه.بيته ق حاله على والاطلاع الحم،. ٌع وجودْ من الاستفادة على 

علىالوليد بن وخالد أنا الله. رمحول مع اادحلت، قال: عباس ابن وعن 
شماله،على وخالد يمينه على وأنا الله. رسول فشرب لن من بإناء فجاءتنا متمونة، 

محوركعلى أوثر كنت، ما فقيتج: خالدا، ما مشت،آترُت، فإن لك، الشربة لي: فقال 
وأطعمناقيه لنا بارك اللهم محمل• الطعام ،^ ١١أطعمة من ادثه رسول تال ثم أحدا، 
اممهرسول وقال مئة• وزذثا فه لنا باؤك اللهم محمل؛ لبنا افة سماه وس منة، ح؛را 
أ.القز،؛ ع؛ز والثناد-٠ الطعام م،كال يجزى لنز 

علىيدل مما قجآ عاتثة ست، ق حتى بل خالته بيتؤ ق فمهل هذا يكن م له 
خالفناوعاسة ، ال؛ي،. جب إلى 'رصليت • قسأ عباس ابن قال المصاحبة، مدة 

.١٢١ص: المروري مر بن لمحمد الليل نيام )١( 
حس،,حديث ال،ودا ت وتال  ٠٣٤ ٥٥برتم' اارمدى واه )٢( 

أبوداودورواْ صعق، إصاد وهدا حس الأرناووط• ونال  ٠٢٢٥ا/ الميت ل وهو 
،siUلي! فقال شماله، على وحالي يمينه على ®وأنا قوله• فيه وليس  ٠٣٧٣ برقم• 

أحدا،-سورك على أوثر كنت ما فقلت* حالداء، ما آمحرت شثت فإن 



}معهءأ أصلي س الني جنب إلى وأنا معنا، تملي 
خاصة.وتوجيهات بقرب حظي عمه ابن ولكونه 

أناه اش رسول تلقينا إذ أتذكر جعفره1 لأبن الزبير ابن قال• هن'ات ومن 
وترككءافحملنا، ؛انعم ئالت عباس وابن وأنت، 

قال؛؟ س اض رسول ْع الخروج سهدت ت مآله لرجل ءمحقا عباس ابن وقال 
صغرْااس يعي مهدته ما منه مكاق ولولا نعم، 

منكثيرا عباس ابن وسمع رأى س، اض لرسول وملازمته لقربه وكدللئ، 
ولغيره.له الموجهة الني. توجيهات 

ليالمط هام جمع! غداْ افه. رسول لي ءاقال قال! ة.ا عباس ابن وعن 
هوم،بأمثال يمم، يده؛1^ ق وصمهن فلما الخن.ف، حصى من حميات له فلقطت، 

ظدتيلكنهفلمبحفيانيرُآ
زالشامت:ه ؤلأ.بجزكمءلآانش تعالى: قوله ل عباس ابن عن جبير، ين سعيد عن 

ابنلي فقال — شفتيهار بمحرك وكان مدة، التنزيل من يعالج الني. أكان قال: [، ١٦
أحركهماأنا سعيد: فقال بمحركهما، س افه رسول كان كما للئ، أحركهما فأنا عباس: 

والألبانيشاكر احمد قال وغيرهما . ٣ ٠ ٢ / ١ أحمد ورواْ  A'iيرتم ائي النرواه )١( 
صحح.والأرناؤوطت 

.٢ ٤  ٢٧برتم لم وم٣، ٠  ٨٢برتم المخاري رواء )٢( 
.٨٦٣المخاريبرقم دوام )٣( 

شرطعر صمح حديث، ونال؛ . ٤٦٦ا/ هاأ.وادحلأاكملالمستدركتا/ )أ(المّنال.ت
الذمي•ووافقه يخرجاه ولم الشيخين 



قثزؤاممههق: فأنزل - شفتيه فحرك بمحركهما، عباس ابن لكن كما 
ثمصدرك ق ررحمعه قال! [، ١٧— ١٦]القيامة! ه ؛^^٢ lAjufrءو 'الآ^أ'ءق 

إنثم وأنصت،، له ررفاستمع قال! [ ١٨]القيامة! ه أؤ^؟ ةرءانع> أبع ؤ؛يا وقرؤه(ا، 
انطلقفإذا امضع، ص جرل أ;اْ إذا اض. رسول فكان قال: مأْ، أن علينا 

جبملهمأْاكي.ىأملاه.
علامررثا فقال: يوئا، اش. رسول حلف كنت، قال: عياص. ابن ن ع0 

محانالسألت، إدا تجاهلث،، يجده افة احثظ بمحثظلئؤ، الله احثظ كلماُت،: يئنذ إر 
إلإبثي؛ يثعوك أف على اجثئاث لو ١^ أف ^١^٢ باض، نتعى ١٥اتمش نإدا ١^، 

إلايثروك ٢ بني،ة بمروك اف عر ولواجثمعوا لك، ١^ كبة محي ء بثي إلأ يممعوك 
الشئف،اارمنطت، ١^ ثسنإ ثنيضيُاهظك،، 

عبدبش أغيلمة المزدلفة ليلة اف. رسول قدمنا قال: عباس. ابن فعن 
ثهدلإحش الجمرة ثرموا لا ُُأجئ، ؤيقول أفخاذنا يلطح فجعل حمرايت، على المطلب، 

اشش«رمل
قالوا:هدا؟ دفي مص فقال: ليلا دفن قد شر مر اف. رسول ®أن ه: وعنه 

فقام>خ30ذك. أن فكرهنا الليل فللمة ق دفناه قالوا: آدسموني؟ اهلأ قال: البارحة. 

٤. ٤٨ومسلمبرقم! ، ٤٧٥٢ برقم! البخاري رواه )١( 
قال!٣.  ٠٣ا/ المسند! وق . ٥١٢ ١ ٦ برقم صّح؛حا< حن ارهن.احدين، وقال! ى الرمل. رواه )٢( 

١غلامءا يا لي! فقال ، الني. ردف اركنت، 
،٢١٠٤/ ١ ني! الموق اللين® القرب، ®اللهلح! داود! أبو قال  ١٩٤٠برقم داود أبو )ّآ( 

"٠.١  ٥١٢ برقم ماجة وابن ، ٠١٠  ٦٦برقم والماتي 



٨

}ءاوه«ر فصلى فيهم وأنا ابنعباس: قال حلفه. فصففا 
ماء،من غرفة أحال وجهه، فغل ارتوصأ هجقا: عباس ابن أن منه: و0 

ودْإلى أصافها هكذا، حا فجعل ماء، من غرفة أحذ ثم وامتشق، بما فمضمض 
غرفةأحد يم اليمنى، يل.ه حا فغل ماء، من غرقة أحن. وجهه،)م حما فغل الأحرى، 

علىفرس ماء، مجن غرفة أحن. لم برأيه، مح لم اليرى، يده بما فغل ماء، من 
تماليسرى* يض رجله، بما فغل أحرى، غرفة أحذ ثم غسلها، حتى اليمنى رجله 
يتوضأ®س اطه رمحول رأبت، هكن.ا مال: 

صألوام ررلبجص ثقول؛ ه اض رسول، سمع . هماس ابن أن وعنه؛ 
٢•ر العامحن" بن لإكس P ئلوبهم عر افه أدييمن الجمعان، وذعهم 

بالتكبير®الّك،. ًلأة امفاء أعرف ®كنت، ئال،ت فمحقا عباس ابن وعن 

أهاله«رُا.صعقة ق المزدلفة ليلة ص الني قوم ممن ءأنا L عباس ابن وقال، 
فأومأأرمي؟ أن قبل }حن فقال،: حجته ل سئل الض. أن عباس ابن وعن 

حتج®*ولا بيده: فأومأ أذبح؟ أن قبل حلمت، ،: JUحرجُ ُولآ هال،• بيالْ، 
الماسرقد حتى بالعشاء، ليلة س افه رسول، •رأعتم ص عباس ابن وقال، 

.١٣٢١يرقم الخاوي دوام )١( 
-؛ا.)آ(رواْالخارىيرفم:

.١٢٥٤; مدأحمد: )٣( 

.٥٨٣برقم لم لإأاِ،وميرقم: رواْالخارى )٤( 
ومماْ.١ ٢  ٩٣برقم وملم ، ١  ٦٧٨برقم' البخاري رواه ( ٥١

,٨٤يردمت البخاري رواه )٦( 



>1ت<ص
قالعطاءت قال الصلاة. فقال! الخطاب بن عمر فقام واستيقفلوا، ورقدوا وامتيمظوا، 

علىياوْ واصعا ماء، رأسه يقطر الأن، إليه أنظر كاف ، افه. ني فخرج عباس• ابن 
عطاءفاستنت هكداه مبملوها أ0 أم، عر أص اف ررلولأ فقال؛ رأمحه، 
أصابعهبين عمناء لي فبيد عباس ابن أنبأه كما يده، رأسه على الّمحا. وصع كتف 
كيلك،ها يمر صمها ثم الرأس، قرن على أصابعه أطراف، وضع ثم تبديد، س سيئا 
وناحيةالصيغ، على الوجه يلي مما الأذن، طرف مت حتى الرأس، على 

أفأش عأك، انس أف لألولأ وقال؛ كدللث،، إلا يبهلش ولا يقصر لا اللحية، 
را؛.ثكئا((بمأوا 

هللشي ملازمة سدة على عقأ عباس ابن س القولأيتح هده دلت، فه 
الملازمة.هاز0 س الاستفادة على حرصه وسدة 

أعالم.والله المعنى هدا ق تدخل ال٠يءصث، هدا ق التي الأحاديث، وجمح 

.٦ ٤ ٢ برقم وملم ، ٥٧٢برقم: البخاري رواه 



وحح<==

ا،باقراثتوجيم 

سهولته،يب بالمستحدئ التعليمية الأسالمب أكثر من الياصر التوجيه 
التعلم.أمام بالتطيق أو لفظثا يكون أن إما وهو المكرم. توصل وسرعة 

الفهمعلى ؤإمكاناته المتربي، قا.رْ على كثيزا تعتمد منه والفائدة 
لها.وتبنيه للفكرة والتصور 

منأسلوب يخلو لا بل مباشر، نوحيه دون تعليم تصور يمكن ولا 
مباشر.لفظي تعليم من التعلية الممليمية الأّماليب 
حلاله،من إلا عرضها يمكن لا الغيبية المجردة القضايا بعض وهناك بل 
صحيحا.ليس التعليمية للعملية وأهميته شأنه من فالتهوين 

مستويينعلى وكان ، التي. من مباشر بتوجيه عباس. ان حفلى وقد 
أهدافه:منهما لنكل 

لكثير وهدا الخاطبض من غيوم مع العام البائر التوجيه لأول؛ ا0 
ومنه:الروي، 

عبدبني أغيلمة المزدلفة ليلة اممه. رسول ررقا>منا ص.ات عباس ان قال 
يطلعحى الجمرة ترموا لا ررأبتثي ليقول أفخاذنا يلطح فجعل حمرايت، على المهللب 

الشنز«رنا

،٢٣٤/ ١ المسند: وق اللمن* الضرب، ^: ٧١٠داود: أبو قال  ١٩٤• برقم داود أبو 
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