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  الرحمن الرحيماهللابسم 
 
 
 ؟ ملاذا  ،تدبر السنة

هل تدبر السنة أحد أركان اإلسالم اخلمسة، أو أركان اإلميان الستة، أو أنـواع              
التوحيد الثالثة، أو أركان الصالة أو شروطها، أو أركان احلـج، أو واجباتـه،              

 .لك كله الطريق إىل ذ ليس واحدا مما ذكر بل هواخل،....
 رسول اهللا صلى اهللا   قال: أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال      عن  ففي سنن ابن ماجه     

 )1(.طلب العلم فريضة على كل مسلم: وسلم يقول
إن الناس قد حصل منهم تقصري فيما سبق ذكره من األركان والشروط والواجبات 

 :وهم يف هذا على نوعني
هم على غـري طريـق اإلسـالم        قوم أضاعوا الطريق من أصله فصار سري      : األول

 .واإلميان
 قليل أو قد نفد فتوقفوا يف بعض الطريق         قوم على الطريق لكن وقودهم إما     : الثاين

 وإال كيف يتعجبون من هـذا       ،وهم يتعجبون من توقفهم، والعجب فيهم ومنهم      
 سـريهم ما يؤدي إىل حتركهم ومواصلة      منه  التوقف والوقود جبانبهم فلم يأخذوا      

 .ناهلوواأعلى املراتب بدل الرضى بالدون ىل والوصول إ
 مولُود هو جِزي واِلد عن ولَِدِه وال يربكُم واخشوا يوما اليا أَيها الناس اتقُوا ﴿ـف

 يغرنكُم ِباللَّـِه    الكُم الْحياةُ الدنيا و    تغرن  ِإنَّ وعد اللَِّه حق فَال     جاٍز عن واِلِدِه شيئًا   
وررسورة لقمان) 33([ ﴾الْغ[. 

                                                
 ).3913( ، صحيح الجامع 1/82سنن ابن ماجه  )1(
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، و نستغفره ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفسـنا               
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال               

 اهللا عليه وعلى    إله إال اهللا وحده ال شريك، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى           
 .أله وأصحابه وسلم تسليما كثريا

  أما بعد

بلغين عن رجل من أصحاب : فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث يف القصاص مل أمسعه منه فابتعت بعريا 
 فشددت رحلي مث سرت إليه شهرا حىت قدمت مصر أو قال الشام فأتيت عبد اهللا

 حديث بلغين عنك حتدث به مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه :بن أنيس فقلت
:  خشيت أن أموت قبل أن أمسعه، فقال عبد اهللا- يف القصاص -وسلم ومل أمسعه 

يوم حيشر العباد أو قال الناس حفاة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

اديهم بصوت يسمعه من بعد كما  ليس معهم شيء مث ين)2( ما)1(عراة غرال
أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة : يسمعه من قرب

وألحد من أهل النار عليه مظلمة حىت أقصه منه وال ينبغي ألحد من أهل النار أن 
: يدخل النار وألحد من أهل اجلنة عنده مظلمة حىت أقصه منه حىت اللطمة، قال

باحلسنات : قال ما؟  ف وإمنا نأيت اهللا عز وجل عراة حفاة غرالكي:قلنا
 )3(والسيئات

                                                
 3/668: النهاية البن األثري . مجع أغرل ، وهو األقلف أي غري املختون :   الغرل )1(
وهو يف األصل الذي ال خيالط لونه لون سواه ، يعين ليس فيهم شئ من العاهات مجع يم ، :   البهم )2(

  1/167النهاية البن األثري. واألعراض كالعمى والعور والعرج 

وهو :  وقال625-10، جممع الزوائد 618-4، املستدرك على الصحيحني 495-3مسند أمحد  )3(
رواه أمحد بإسناد حسن، قال شعيب : لعراقي يف املغينعند أمحد والطرباين يف األوسط بإسناد حسن، وقال ا

 إسناده حسن : األرناؤوط
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كم من األحاديث سنموت قبل أن نسمعها؟ وهي قريبة جدا منا ال حتتاج إىل              
سفر، وكم هي األحاديث اليت مسعناها مث نسيناها؟ وكم هي األحاديث مسعناهـا             

تدبرنا هلا وفقهنا ملا تضـمنته      ونسمعها بل رمبا حنفظها ومل نعمل ا؟ بسبب ضعف          
 .من املعاين العظيمة، أو بسبب ضعف الدافع لتكرار قراءا والتفكر فيها

 متر بشئ من العجلة والرغبـة يف        -إن وجدت -ن قراءتنا للقرآن أو للسنة      إ
االنتهاء من واجب مفروض؛ سواء مفروض بأصل الشرع أو فرضه الشخص على            

اه نفسه من برنامج أو جريدة أو جملة يتابعها ـدف  نفسه، مث جتده يقفز إىل ما و     
التسلية، أوحبجة فقه الواقع أو متابعة التخصص وهذا دأبه كل يوم فمىت سـينتفع         
مثل هذا الشخص بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، لست أرفض فقه           

صح الواقع أو متابعة التخصص؛ لكن هناك أولويات وهناك أصول وقواعد، فال ي           
وحنكم به على الواقـع وإال      عليه،  أن نتفقه بالواقع ما مل نفقه األصل الذي نقيس          

كان فهمنا قاصرا وخمتال، فيجب أوال حتصيل املقاييس واملوازين واألدوات الـيت            
حنكم ا على الواقع مث بعد ذلك نشرع يف فهمه، أما االنغماس التام مبتابعة اإلعالم 

 .هج خاطئوهجر القرآن والسنة فهو من

إن املسلمني اليوم كثري؛ لكنهم غثاء كغثاء السيل، حىت بعض من حيسـبون             
على العمل لإلسالم والسعي يف نصرته لو عرضتهم على بساط االمتحان لوجدت            
صورا من اجلهل ال ترضي، جتد اجلهل بأوضح آيات القرآن الكرمي، وبأهم وأعظم           

ذين املصدرين العظيمني، وهـذا مـن       األحاديث النبوية، جتد القطيعة املستدمية هل     
املفارقات العجيبة كيف يريد أن ينتصر لإلسالم وهو بعيد الصلة عـن مصـدر              
انتصاره؟ جتده يعد نفسه من الدعاة الغيورين والبارزين املشهورين وهو ضـعيف            

أما السنة فال يعرف منها إال ، الصلة جداً بالقرآن والسنة، ال يقرأ القرآن إال يسريا
 .حاديث اليت حيتاجها لالستشهاد ا يف كتاباته أو كلماتهبعض األ
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 هو خلل يف التربيـة مـن        - فيما أرى    - إن تفسري وجود مثل هذه الصور       
 .البداية، وفقد لآلليات والطرق اليت ترشد بيسر وسهولة إىل التعلق بالسنة وتدبرها

كان قبل سنوات تلقيت دعوةً حلضور إحدى املناسبات وقد صدرت حبديث و        
هذا غريبا يف مثل هذا الدعوات؛ وملا بدأت قراءة احلديث ساورين الشك يف صحته 

هل حقا هذا احلـديث يف صـحيح        ! رواه مسلم : فلما وصلت آخره إذا بعبارة      
مسلم؟ وكيف غفلت عنه طيلة هذه السنوات؟ رجعت وبشئ من العناء إىل موضع  

 .النسياناحلديث فوجدته، قرأته مرة أو مرتني مث ذهب أدراج 

املتجر الرابح يف ثواب العمـل      ( وبعد إحدى الصلوات كنت أقرأ يف كتاب        
وقرأت حديثا يف بعض الدعوات املستجابة، فجـاءين        ) الصاحل، للحافظ الدمياطي  

شخص يطلب كتابة احلديث يف ورقة ليتسىن له االنتفاع به، هذا الرجل قد ختطى              
 منذ أن ولد فكيف مرت هـذه        الستني من عمره وهذا احلديث موجود بني يديه       

السنوات من عمره وهو حمروم من االستفادة من هذا احلديث العظيم الذي حيتاجه            
 .كل مسلم يف حياته كل يوم أشد من حاجته للهواء والطعام والشراب

 إن مثل هذه الصور هي حال كثري منا مع السنة النبوية، فهل يليق بنـا أن                 
قد صـلت إلينـا      و ؟اهللا إياها دون عناء أو تعب     هبنا  نفرط يف تلك الكنوز اليت و     

األعداء على بـالد    فيها   وخاصة يف هذه األيام اليت تسلط        ،حمفوظة مصونة منقحة  
ها؛ فتدخلوا يف أدق تفاصيل املسلمني فسرقوا أمواهلا وبوا ثرواا، واستضعفوا أهل

ومـاذا ؟  يشـترون ؟ ومـاذا    يبيعون وماذا   ؟يشربون؟ وماذا   يأكلونماذا  : محيا 
؟ وال غرابة يف هذا ألم أدركـوا أن اسـتمرار تلـك             يتعلمون؟ وكيف   لونميع

دوم هلم إال ـذه الطريقـة حـني         السرقات واالستيالء على تلك الثروات لن ي      
 .عون من األمة مصدر قوا ومنبع طاقتهانـزي
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 إن كل مسلم لديه أصل التصديق بالقرآن الكرمي والسنة النبوية ولديه أصل            
ع والطاعة هلما مىت وصل إليه النص بطريقة صحيحة وهذه قوة هائلـة لـو               السم

 .وجدت من يستثمرها لتحقيق النصر للمسلمني
إن القرآن الكرمي والسنة النبوية مها مصدر القوة اليت استطاع ا نبينا حممد             

 يف نيف وعشـرين     بني الناس  واخلري   صلى اهللا عليه وسلم أن ينشر العدل والرمحة       
أن جيعل امللوك والرؤساء يف ذلك الوقت يتساءلون عما جـاء بـه ومـا               سنة، و 

 .مضمونه؟ وما سر جناحه؟ يف إقامة الدولة اإلسالمية

 وفاعلية هذا العلم ليست خاصة به صلى اهللا عليه وسلم، أو بصحابته رضي             
اهللا عنهم بل هو متاح لكل من أجاد استعماله وتدرب عليه، وصفحات التـاريخ              

 .صحة ما أقولناطقة على 

 . علمي قبل أن يكون صراعا ماديامعنوي إن صراع احلضارات هو صراع 

أعين بناء القـوة املعنويـة النفسـية        - إن أي أمة جتيد بناء بنيتها األساسية        
 لكل أفرادها رجاال ونساء، أطفاال وشبابا تضمن لنفسها القوة والثبات،           -العلمية

نها الذل وحتمي خرياا مـن لصـوص        وتضمن لنفسها العزة والكرامة وترفع ع     
 .احلضارات

ولتحقيق هذا األمر العظيم يف حياة األمة هذه بعض املفاتيح اليت تعني علـى              
تدبر السنة وحتقيق القوة ا يف احلياة، وهي املفاتيح العشرة اليت ذكرا يف تـدبر               

 :القرآن الكرمي أذكرها هنا ألمرين

يح ليست خاصة بالقرآن الكرمي بل ميكـن  أن أنبه على أن هذه املفات     :  األول
تطبيقها أيضا على السنة النبوية، بل هي أدوات ومنهج ألي قـراءة تربويـة ألي        
كتاب، فأي قراءة تطبق عليها هذه املفاتيح أو معظمها جتد أن استفادتك مما تقـرأ          

 .تكون أعلى وأقوى
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 النبوية وهو ما    هناك بعض الفروق يف بيان هذه املفاتيح يف حق السنة         :  الثاين
ريجع إىل كتاب مفاتح    لأركز احلديث عليه هنا وأقتصر عليه ومن أراد التفصيل ف         

 .تدبر القرآن

هذا واهللا أسال أن ييسر لنا حفظ سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم، وأن          
يرزقنا االقتباس من نور علمه وحكمته ما حيقق لنا القوة والكرامة والعزة، وحيقق              

لم علـى   دة والطمأنينة والنجاح يف احلياة، إنه مسيع جميب وصلى اهللا وس          لنا السعا 
 .هنبينا حممد وعلى آله وصحب

  

  

 /وكتبه                                                 
 خالد بن عبد الكرمي الالحم.  د                                   

 ذ املساعد بقسم القرآن وعلومهاألستا                                

 جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية                                       
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 .حب السنة: املفتاح األول

 وهو املدخل لالنتفاع بالسنة يف احلياة، وهو السـائق والـدليل إىل كنـوز              
 .وخريات هذا العلم العظيم الذي لو وعته األمة اإلسالمية لسادت العامل

 :ةتحصيل حب السنة طرق ثالثول

 :. الدعاء: األول
 التضرع إىل اهللا تعاىل آناء الليل وآناء النهار أن يرزقـك تعظـيم السـنة               
واالنتفاع ا ومن ذلك الدعاء الذي جاء يف السنة نفسها، فعن أم سلمة رضي اهللا              

: -إذا صلى الصبح حني يسـلم     -عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول          

، والعلم بالسنة مـن      )1(لهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال        ال
 .أعلى مراتب العلم النافع ومن أرفع درجاته

 وكذلك دعاء سنه النيب صلى اهللا عليه وسلم لنا مخس مرات يف اليوم والليلة        
وسلم اهللا عليه   أن رسول اهللا صلى     : على األقل، فعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه          

  أوصيك يا معاذ التدعن يف دبر        :  فقال  ،يامعاذ واهللا إين ألحبك   : أخذ بيده وقال  

عانـة   واإل )2( ،كل صالة تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك         
على الشئ تستلزم اإلعانة على وسيلته واآللة املؤدية إليه وهو هنا حـب السـنة               

 .الفرح مبا يقف عليه منهاوتذكرها وكثرة قراءا، وحماولة فهمها، و

  

                                                
  307-3 ، 401-1:  ، املستدرك 475-1:  ، سنن أيب داود 244-5  مسند أمحد )1(
  322 ، 318، 298-1 سنن ابن ماجه  ،1/475 سنن أيب داود  ،294-1:   مسند أمحد )2(
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 :القراءة يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الثاين
 فمن ارب واملشاهد أن العيش مع أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم يبعث             
يف نفس املسلم تعظيمه وتبجيله ومن ذلك تعظيم كالمه وتقديسه وهـذا ينـتج              

 . والعمل ايلهااحلرص على سنته وبذل األوقات الثمينة يف حتص

 وإن أقرب الكتب لتحقيق هذا املعىن هو القرآن الكرمي مىت قرأه املسلم قراءة 
تربوية يطبق فيها مفاتح التدبر كاملة فإنه مع مرور الوقت حيس أنـه يعـيش يف                
عصره، يسمع صوته، يراه وهو يصلي، وهو ميشي، وهو يتكلم، وهو يفرح، وهو             

ه وسلم، فما أظن كتابا حيقق هذا املعىن كما حيققه          حيزن، وهو جياهد صلى اهللا علي     
، قد تستفيد هذا املعىن من قراءة كتب السرية أو كتب الشمائل لكن  الكرميالقرآن

ما تستفيده من تصوير القرآن الكرمي ألحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحوال             
 .آل بيته وصحابته يكون أعظم وأكرب أثرا

  

 :أمهية السنةالقراءة عن :  الثالث
 وهذا يكون بالقراءة عن أخبار السلف يف تعظيمهم حلديث النيب صـلى اهللا             
عليه وسلم واجتهادهم يف خدمته، واألخبار والقصص يف هـذا اـال كـثرية              
مشهورة، وكتب السنة والتراجم قد حفلت بالكثري من األخبار والنماذج احلية اليت 

نة والنشاط يف كتابتها وحفظها والعمل ا       تبعث يف نفس املسلم اهلمة لتعظيم الس      
سري أعالم النبالء : (ونشرها والدعوة إليها، ومن الكتب املهمة يف هذا اال كتاب 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السـامع للخطيـب        : (، وكتاب )للحافظ الذهيب 
:  وكتـاب  )الرحلة يف طلب احلديث للخطيب البغـدادي      (  وكتاب   ،)البغدادي

، فينبغي على كل ناصح لنفسه أال ينقطع        )ن العلم وفضله البن عبد الرب     جامع بيا (
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عن القراءة يف هذا اجلانب لئال يضعف تعظيمه للسنة ، وتضعف قيمتها يف قلبـه               
 )1(.فيزهد فيها ويهجرها، فالقراءة عن أمهية الشئ مفتاح االهتام به واحلرص عليه

 كانت عند أهل حضـارة      وإن نصوص سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ل         
، ولتغنوا بذكرها ونقشـوها يف      افل واامع وامليادين العامة    يف احمل  هاأخرى لكتبو 

 تعد شيئا   بيوم بل يف قلوم، إننا نراهم يتغنون بنصوص وحكم مفكريهم اليت ال           
مة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فيا هللا العجب ما أغفلنا عن هـذه           حلك بالنسبة
ليت منحنا اهللا إياها فنتركها ونذهب لدراسة طرق وأساليب توليد الطاقـة            الطاقة ا 

 أَتستبِدلُونَ الَِّذي هو    ﴿:املعنوية عند الشرق أو الغرب فصدق علينا قول اهللا تعاىل         
 ريخ وى ِبالَِّذي هنسورة البقرة) 61 [(﴾أَد[ 

ب والكلمات،  إن حب السنة ليس دعوى تقال باللسان ويصرح ا يف اخلط          
وتسطر ا صفحات الصحف وموجات األثري، بل هي حقيقة هلا عالمات ومقاييس 

ا ص دق قوله وأقر على دعواه، ومن هذه العالماتوموازين، من جاء: 

 .  كثرة قراءا ومطالعة كتبها-1 

 . حماولة حفظها واحلزن واألسف على فوات ذلك-2 

 .ءاا الفرح مبجالسها ومنتدياا ولقا-3 

 . عنهاالغيبة الشوق إليها إذا طالت -4 

 .احلياة مجيع جوانب تطبيقها يف -5 

 

                                                
 . قدد تضمن نصوصا مهمة تكرار قراءتها تحقق حب السنة)مفاتح تدبر السنة(وهذا الكتاب  )1(
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 .استحضار أهداف قراءة السنة: املفتاح الثاين

         لقراءة القـرآن    ا إن قراءة السنة النبوية جيتمع هلا املقاصد نفسها اليت ذكر 
 وا إعالم ودعوة    الكرمي ففيها العلم وعليها العمل، وفيها مناجاة وثواب وشفاء،        

 .للناس كافة

  

 :العلم:  اهلدف األول

 .شدة احلاجة إىل علم السنة:  املسألة األوىل

 وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نـزلَ ِإلَـيِهم ولَعلَّهـم     ﴿: قال اهللا تعاىل  
ما أَرسلْنا ِفيكُم رسوالً مـنكُم يتلُـو   كَ﴿: ، وقال تعاىل]سورة النحل) 44[( ﴾يتفَكَّرونَ  

علَيكُم آياِتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم مـا لَـم تكُونـواْ             
 ]سورة البقرة) 151[( ﴾تعلَمونَ

اجة املسـلم    فالسنة تفسري للقرآن وهي املبينة لكيفية تطبيقه والعمل به، وح         
 .إليها كحاجته للقرآن

ن نبضـات    إن حاجة اإلنسان للسنة كحاجته لدقات قلبه؛ فمع كل نبضة م          
 . إما حبق أو باطل؛ وال سبيل للتمييز بني ذلك إال بالعلمالقلب هناك خاطر وتفكري

 أمور حياتك اليومية جتد أنه ما من أمر من األمور وإال وللقـرآن               لو تأملت 
جيه وتعليم سواء كان ذلك حركة جوارح أو حركة مشاعر، وفيها           والسنة فيها تو  

 .يتضح الفرق بني العامل واجلاهل

 إن حاجتك للعلم تتزامن مع كل حركة من حركاتك اليومية اليت تعد بآالف         
 أنت فيها إما عامل أو جاهل؛ عامل مغتبط بعلمك قرير العـني مبنـة اهللا                ،احلركات
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حاجـة  : قال اإلمام أمحد  . تدري سبب شقائك  عليك، أو جاهل غافل تشقى وال       
الناس إىل العلم أشد من حاجتهم إىل الطعام والشراب، ذلك أن احلاجة للطعـام              

 .والشراب تكون مرة أو مرتني يف اليوم بينما حاجتهم للعلم بعدد األنفاس

 وصدق اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل وهو من هو يف علمه وفقهه وكثرة قراءته              
لكرمي وألحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فياليتنا نفقه هـذه احلقيقـة   للقرآن ا 

وتسيطر على أفكارنا ومشاعرنا، إذ لو حصل ذلك ألمكن وضع اية ملشـاكلنا             
 .التربوية واالجتماعية ولصلحت أحوالنا اخلاصة والعامة

 .مفاهيم خاطئة يف طلب العلم: املسألة الثانية
صرفت كثريا من الناس عن العلم بالسنة وبـذل          لعل من أهم األسباب اليت      

 ومنه -أن طلب العلم : اجلهد والوقت يف ذلك هو مفهوم ترسخ لدى البعض وهو 
إنه حصر للعلم يف نطاق     !!  يراد به ختريج العلماء واملفتني والقضاة      -حفظ السنة   

 .حمدود، وحصر له يف أبواب معينة من العلم، وجماالت حمدودة يف احلياة

 ال يتجزأ وان تبدأه بعلوم اآللة من النحو وأصول          العلم كلٌ  هم ظن أن   وبعض
 .الفقه والبالغة

تة يف لسما أن حتفظ الكتب احفظ السنة كل ال يتجزأ فإ:  وبعضهم يرى أن
زل ـ أما أن تن،ن تتفرج على من حيفظ وتغبطه عليه الدورات املكثفة أو أعدد من

على بال وال يعده من له حد فهذا ماال خيطر إىل امليدان وتبدأ احلفظ ولو حبديث وا
 .طلب العلم

 والبعض يريد أن حيفظ السنة يف سنة وإال فال، أن حيفظ مخسة آالف حديث              
 .أو الحيفظ شيئا
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 كل هذه مفاهيم خاطئة ينبغي أن نستبعدها من تفكرينا، وأن نستبدهلا بالفهم            
اجلزئيات وأن العلماء   العلم يتكون من آالف     : الصحيح، والنهج السديد وهو أن    

مراتب ومستويات، وان طلب العلم يراد به النجاة والنجاح يف احلياة، وان طريق             
طلب العلم طويل وهو يقطع على مراحل ومسافات، املهم أن تبدأ السفر، وتشرع 
يف الرحلة مث ال يهمك بعد هذا مىت تصل أوإىل أين تصل ما دامت النية صـادقة                 

 .ة املقطوعة تزيد يوما بعد يوموالوجهة صحيحة واملساف

 .الرحلة يف طلب السنة: املسألة الثالثة
 لقد فقه سلفنا الصاحل أمهية السنة، وأدركوا عظيم قدرها فكـانوا يبـذلون        
النفس والنفيس والغايل والرخيص يف سبيل حتصيلها ولو كـان ذلـك كلمـات            

رها التاريخ مبـداد  معدودات، واألمثلة والصور والنماذج يف هذا اال كثرية سط        
من نور فبقيت منارات تشرأب إليها األعناق ويقتدي ا السائرون اذكر هنا بعضا          

 :منها

 رحلة جابر بن عبد اهللا من املدينة إىل الشام أو مصر يف طلب حديث -1 
 .واحد وقد سبق ذكرها يف املقدمة

اري خرج أبو أيوب األنص:  وعن عطاء بن أيب رباح رضي اهللا عنه قال-2 
رضي اهللا عنه إىل عقبة بن عامر رضي اهللا عنه يسأله عن حديث مسعه من رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، ومل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه 

 - وهو أمري مصر -وغري عقبة، فلما قدم إىل مرتل مسلمة بن خملد األنصاري 
: مث قال له ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقالفأخربه فعجل عليه فخرج إليه فعانقه 

حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يبق أحد مسعه من رسول اهللا 
فبعث معه : صلى اهللا عليه وسلم غريي وغري عقبة فابعث من يدلين على مرتله، قال

 يا من يدله على مرتل عقبة، فأخرب عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه، فقال ما جاء بك
حد مسعه أ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يبق تهحديث مسع: أبا أيوب؟ فقال
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نعم : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريي وغريك يف ستر املؤمن، قال عقبة
 على خزية من ستر مؤمنا يف الدنيا:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول

صدقت، مث انصرف أبو أيوب إىل راحلته : و أيوب فقال له أب،ستره اهللا يوم القيامة

 )1(.فركبها راجعا إىل املدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن خملد إال بعريش مصر

 كان قصد أيب أيوب رضي اهللا عنه من رحلته إىل مصر أن يتأكد ويتثبت من               
صحة حفظه كل ذلك حرصا على السنة وحبا هلا، وكان ذلك يف آخـر عمـره،           

ي أن ميوت قبل أن يتثبت من علمه، مبعىن أنه أراد أال تنتهي فترة امتحانه ولعله خش
يف الدنيا إال وقد حصل على اإلجابات الصحيحة السديدة، وهو اهلـدف نفسـه       
الذي صرح به جابر رضي اهللا عنه، بل هو اهلدف الذي جيب أن يسعى إليه كـل                 

رينا يف العلم قـانعون،     مسلم، أما أن متضي األيام وحنن يف جهلنا راضون، وبتقص         
 .فهذا ما ال يليق بعاقل أبدا

كنت جالسا عند أيب الـدرداء يف مسـجد         :  وعن كثري بن قيس قال       -3 
أتيتك من املدينة مدينة رسول اهللا صلى  ! يا أبا الدرداء    : دمشق فأتاه رجل فقال له    

: قـال اهللا عليه وسلم حلديث بلغين أنك حتدث به عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،           
فإين مسعـت   : ال، قال : وال جاء بك غريه؟ قال    : ال، قال : فما جاء بك جتارة؟ قال    

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا        :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      رسول
له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم 

 حىت احليتان يف املاء، وإن فضل العامل على العابد   يستغفر له من يف السماء واألرض     
كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبيـاء، وإن األنبيـاء مل              

 )2(.يورثوا ديناراً وال درمهاً، إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر
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ليه ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا ع:  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال-4 
هلم فلنسأل أصحاب ! يافالن:  قلت لشاب من األنصار- وأنا شاب -وسلم 

العجب لك يابن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولنتعلم منهم فإم كثري، قال
عباس أترى الناس حيتاجون إليك ويف األرض من ترى من أصحاب رسول اهللا 

ألة وتتبع أصحاب فتركت ذلك وأقبلت على املس: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن كنت آليت الرجل يف احلديث يبلغين أنه مسعه 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأجده قائال، فأتوسد ردائي على بابه تسفي 

يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه : الريح على وجهي حىت خيرج، فإذا خرج قال
بلغين حديث عنك أنك حتدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسلم ما لك؟ فأقول

 أنا :فهال بعثت إيل حىت أتيك، فأقول: وسلم فأحببت أن أمسعه منك، قال فيقول
ن آتيك، فكان الرجل بعد ذلك يراين وقد ذهب أصحاب رسول اهللا صلى أأحق 

 )1(.اهللا عليه وسلم واحتاج الناس إيل فيقول كنت أعقل مين

إن كنت ألسري ثالثا يف احلديث :  سعيد بن املسيب قال وروي عن-5 

 )2(.الواحد

لو أن رجال سافر من أقصى الشام إىل أقصى اليمن :  وقال عامر الشعيب-6 

 )3(.ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع

ما جاء : أتيت صفوان بن عسال املرادي، فقال:  وعن زر بن حبيش قال-7 
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ، قال) ي استخرجه أ( أنبط العلم : بك؟ قلت
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ة ما من خارج خرج من بيته يف طلب العلم إال وضعت له املالئك: عليه وسلم يقول

 )1(.أجنحتها رضا مبا يصنع

 وهذه الرحالت كانت قبل تدوين السنة حني كان طلب احلـديث حيصـل             
لكتب وتصـحيحها   مشافهة، مث تلتها مرحلة أخرى وهي الرحلة من أجل ضبط ا          

على الشيوخ، وال زالت حىت اآلن، وبعد أن تطورت وسائل الكتابة والطباعـة،             
وتطورت وسائل االتصال تعارف العلماء وطالب العلم على نسخ معينة بالضبط           
واإلتقان تعرف بامساء حمققيها، لكن يبقى ضرورة املشافهة ا على الشيوخ للتأكد            

 وهذا واحلمد هللا متيسر يف كل حاضـرة مـن           من صحة نطق اللفظ وفهم املعىن،     
حواضر املسلمني اليوم وال حيتاج إىل رحلة بل حيتاج إىل حرص وجـود وسـخاء             
بالوقت واجلهد وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ، إن مـن                
يعرف قيمة السنة يرى أنه لو أويت أضعاف عمره ما انقضى عجبه من بعضها ، قال  

واهللا ألن متوت   : أحيسن مبثلي أن يتعلم؟ فقال      :  املنصور بن املهدي للمأمون      األمري
 .علم خري من أن متوت قانعا باجلهلطالبا لل

 السنة واضحة ميسرة: املسألة الرابعة
يشترك يف فهمه العامل    ،  إن معظم كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم بين واضح         

رأة عدا نسبة قليلة حتتاج إىل توضيح من جهة والعامي والصغري والكبري والرجل وامل
ارتباط بعضها ببعض فتكون خمصصة أو منسوخة أو مقيدة ، وأيضا بعض الكلمات 

لعدم فشو استعماهلا بني الناس، أما استغالق السـنة علـى          حتتاج إىل بيان    الغريبة  
 البعض فهو بسبب عدم التدبر، وضعف الصلة ا، وقلة بل ندرة القراءة، وعـدم       
إلقاء السمع والتركيز حني مساعها بل يسمعها بأذنه بينما قلبه يف كل واد من أودية  
الدنيا يهيم مث بعد ذلك يقول إن فهم السنة أمر صعب فيؤثر االنشـغال بالقيـل                

 .والقال على مساع السنة وتعطري االس ا
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لعامة   وبعض املربني واملعلمني أو املؤلفني حني حياول شرح السنة وتوضيحها         
لناس جتده يستطرد وخيرج عنها إىل علوم وفنون متنوعة من لغويات وبالغيـات             ا

صعبة الفهم أو إىل قصص وحكايات وطرائف تنسي أصل احلديث املتكلم عنه أو             
 لست أرفض شرح السنة وال أنفـي        ،ال تبقي له إال القليل من الوقت أو املساحة        

 عن املقصود والتطويل الذي يصرف      احلاجة لذلك وإمنا أنفي االستطراد واخلروج     
عن السنة نفسها وتذهب األوقات واألعمار يف قراءة أو مساع كالم كثري لوكـان          
مكانه مساع أحاديث أخرى لكان أوىل وأحرى، فينبغي أن نقرب السـنة للنـاس             
ونقتصر يف بياا وشرحها على ما تدعو احلاجة إليه ولو كان الشرح قليال ألننا إذا             

 نرسخ يف أذهام أن السنة واضحة سهلة فيقبلوا على قراء ا وتدبرها،       فعلنا ذلك 
أما نعقد وول األمر ونبالغ يف شرح بعض العبارات فهذا وإن كان قصد قائلـه               

 .خدمة السنة وحراستها فإنه قد يؤدي إىل عكس مقصوده

 .العلم بالسنة يوفر الوقت وخيتصر اجلهد: املسألة اخلامسة
والتفقه فيها يوفر الوقت وخيتصر الطريق على املريب والواعظ إن تدبر السنة 

واخلطيب إذ أنه يف أي قضية يريد احلديث عنها فإنه سيجد من حكمة النيب صلى 
اهللا عليه وسلم ما يوصله إىل هدفه من أقرب الطرق وأيسرها وأسهلها وأوضحها، 

أودية الكالم أما إن كانت صلته بالسنة ضعيفة فإنه سيشرق ويغرب ويهيم يف 
هلدف املنشود فيطيل بذلك على اويسلك طرقا ملتوية وطويلة للوصول إىل 

السامعني ويثقل عليهم، وقد بني هذا املعىن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف عبارة 
مسعت : موجزة واضحة ملن عقل وتدبر فعن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال

إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو

 )1(.فقهه، فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة وإن من البيان لسحرا
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 فأي خطيب عادته إطالة اخلطبة فاعلم أنه غري فقيه يف اخلطابة مهما كانـت              
قوة خطبه وتأثريها احلماسي املؤقت، أما التأثري التربوي طويل األجل فهـي عنـه           

 .مبعزل

 اخلطباء يظن اخلطبة قناة تلفزيونية أو جريدة أو جملة أو دار نشـر،         إن بعض 
هذا ما تيسر مجعه يف هذه العجالة؛ وقد        : حىت إن بعض اخلطباء ملا ختم خطبته قال       

زادت خطبته عن نصف الساعة، فاخلطيب أو الواعظ حينما يتكلم مدة عشرين أو     
قـول؟ فكيـف سـيحفظ    ثالثني دقيقة ماهدفه؟ هل هدفه أن يعمل الناس مبـا ي          

املستمعون كل ما قال؟ إن إجياز اخلطبة يوجد احلب للخطيب أو الواعظ وبالتـايل      
 وذا ال حنتاج إىل شخص موهوب جيمع بني التطويل والتشويق           ،االنتفاع مبا يقول  

حني خيطب أو يعظ، فاخلطب واملواعظ العلمية التربوية ختتلف متاما عن اخلطـب             
لكالم الكثري مع السرعة ينسي بعضه بعضا والذي حيصل أن          األدبية والترفيهية، وا  

املستمع يشرد ذهنه؛ خاصة إذا كان التطويل عادة لذلك اخلطيب أو الـواعظ أو              
كان موضوع اخلطبة علميا دقيقا، أما إذا حولنا اخلطبة إىل قصص وحكايات وترفيه 

ن ذه  ومسرح لألحداث فصحيح أنه سيوجد التركيز وشد الذهن واالهتمام لك         
ة السنة يف  الطريقة نكون قد جارينا الناس مبا وى أنفسهم ويقل نفعه هلم مع خمالف            

 وقد  ، يف بعض األحيان وحني تكون املناسبة ملحة       صلح وحيسن التطويل، التطويل ي  
ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شئ من ذلك أما أن يكون التطويل هو األصل                

ل على العي والقصور فهنا انتكاس يف املفاهيم وجهل         ، واإلجياز غري ممكن ألنه دلي     
 .واضح بالسنة

 تدبر السنة وقاية من االحنراف الفكري: املسألة السادسة
 إن من يقرأ السنة بتدبر وبنية صحيحة مبتغيا وجه اهللا تعاىل ال وجوه الناس               

مـر  فإنه بإذن اهللا تعاىل يعصم من أي احنراف فكري وخاصة إذا ترىب على هذا األ           
 .من صغره بطريقة صحيحة
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كنت يوماً  :  قرأت يف احد املواقع موقفا حيكيه عن نفسه بعض املضلني فيقول          
يف العاصمة التونسية داخل مسجد عظيم من مساجدها، وبعد أداء فريضة الصالة            
جلس اإلمام وسط حلقة من املصلّني وبدأ درسه بالتنديد والتكفري ألولئك الـذين     

إياكم من  : واسترسل يف حديثه قائالً   ) صلى اهللا عليه وآله   (  يشتمون أصحاب النيب  
الذين يتكلّمون يف أعراض الصحابة بدعوى البحث العلمي والوصول ملعرفة احلق،       
فأولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، إم يريدون تشكيك النـاس يف             

: ستبصرين كان يصحبين قائالً   فقاطعه أحد امل  ] مث استشهد اإلمام حبديث   [ دينهم،  
وثارت ثائرة اإلمام وبعض ! هذا احلديث غري صحيح وهو مكذوب على رسول اهللا

احلاضرين والتفتوا إلينا منكرين مشمئزين، فتداركت املوقف متلطّفاً مـع اإلمـام     
هذا املضـل    مث بدأ    .... ... .."،  ... ... ...  سيدي الشيخ اجلليل     يا: وقلت له 

وملا عرف اإلمام تأثريي يف احلاضرين مـن        ":  ه وأباطيله إىل أن قال      يلقي بشبهات 
حنن قرأنا على مشاخينا رمحهـم  : خالل حفظي لألحاديث اليت رويتها قال يف هدوء   

الفتنة عمرها مـا  ! يا سيدي: اهللا تعاىل بأنّ الفتنة نائمة فلعن اهللا من أيقظها، فقلت      
وبعد شهر واحـٍد    : " ....هذا املضل ال  إىل أن ق  ... " نامت، ولكنا حنن النائمون   

 ؟ " كتب إيلَّ رسالة لطيفة حيمد اهللا فيها أن هداه إىل صراطه املستقيم

 الـيت   - فهذا املوقف وأمثاله يتكرر يوميا عرب وسائل اإلعالم واالتصـال           
 وحيتاج منا إىل وقفة جادة يف طلب العلـم النـافع            -تطورت يف عصرنا احلاضر     

، تمل التأخري أو التـهاون والتـواين   تعاىل، وأن األمر جد ال حي      والتفقه يف دين اهللا   
 .فنحن مسؤولون أمام اهللا عزوجل عن تقصرينا يف هذا الواجب العظيم

إن : إا كلمة أوجهها إىل املسؤولني عن التربية والتعليم يف العامل اإلسـالمي           
مكم إال القـرآن  أردمت األمن والسالمة من املشكالت الفكرية والتربوية فليس أما        

والسنة بربامج مكثفة وبيان واضح مينع االحنراف يف فهمها وترتيلها علـى غـري              
مادلت عليه، إن التاريخ يشهد أن العالقة طردية بني العلم ومنه التوحيـد وبـني            
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الَِّذين آمنواْ ولَم يلِْبسواْ ﴿ :األمن وقبل شهادة التاريخ شهادة رب العاملني إذ يقول 
ونَ      ِإميدتهم مهو ناَألم ملَه لَِئكم ِبظُلٍْم أُوهفمحاولـة إبعـاد      ]سورة األنعام ) 82([ ﴾ان  

العلوم الشرعية عن مناهج التعليم أو تقليصها مع اإلغراق يف العلوم الدنيوية حبجة      
سوق العمل فهذا سيكون على حساب أمن اتمع واستقراره على املدى البعيـد             

 هذا اخلطر بدأنا نذوقها من أقرب الناس إلينا إن العـودة الصـادقة           وبوادر ونذر 
 القرآن والسنة بطريقة صحيحة وبآليات كافية هلو السبيل لتحقيق األمـن             لتدبر

 .املنشود والرخاء املقصود

حبجة عالج املشكالت الفكرية هـو      إن تغييب بعض نصوص القرآن والسنة       
سمعها الناشـئة مـن     يالنصوص إن مل    سبب يف توليد مثل هذه املشكالت، فهذه        

ويسمعوا بياا الصـحيح يف منـاهج التربيـة والتعلـيم           يف مدارسهم   صغرهم  
يسمعوا من هنا او هناك مقلوبة حمرفة مث يطبقوا تطبيقا خاطئا فيجنون علـى            سف

 .أنفسهم وأمتهم

 .السنة وفرضيات الربجمة اللغوية العصبية: املسألة السابعة
ة اللغوية العصبية عدد مما يسمى بالفرضيات وهـي عنـدهم      يوجد يف الربجم  

قواعد وأصول سلوكية نفسية يبىن عليها عدد من اإلجراءات والتقنيات يف هـذا             
العلم، وحينما تستمع ملدريب الربجمة وهم يشرحون فرضياا، أو يـدافعون عنـها        
 وجييبون عما أورد عليها من مالحظات فإنك تتعجب وتستغرب كيـف حيـاول            
هؤالء التشبث مبثل هذه الفرضيات والدفاع عنـها مـع أن عنـدهم أضـعاف               

أضعافها من حكم وقواعد موجودة يف السنة النبوية تظهر ملن قرأهـا            ....أضعاف
 .وتدبرها وأطال الوقوف عند حكمها

 إن مثل هذا التمسك واالعتداد والفرح ذه الفرضيات يقبل من أولئـك             
يطلعوا على سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم ألن  الذين ال يعرفون القرآن ومل   
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هذا منتهى علمهم وهم حيسبون مبا قرروه أم حازوا سبقا علميا واكتشفوا أدوات 
 .مل تكن موجودة يف هذا الوجود

فيحسن باملشتغلني ذا العلم أن يعطوا من وقتهم القدر الكايف لتدبر السـنة             
وا ذلك لوجدوا ضالتهم املنشودة وال ستغنوا مبا       م لو فعل  إوالتأمل يف مضموا إذ     

عندهم عما عند غريهم ولعلموا أن ما يسعون لتحقيقه من تغيري وتطوير موجود يف      
 .السنة النبوية

 مـن   ؛ون خذوا من السنة النبوية ما تشـاءون       جم فيأيها املدربون ويأيها املرب   
كرت ال يفـىن، خـذوا   املسلمات التربوية والقواعد النفسية فهي معني ال ينضب و        

 .واشرحوا واعقدوا الدورات لتطوير احلياة

 واحلفـظ   ،)الذكاء( إا دعوة مفتوحة إىل من آتاهم اهللا العلم بركنيه الفهم           
أن يبينوا للناس القواعد التربوية، واملسلمات النفسية ويدربوا النـاس          ) الذاكرة(

النيب صلى  ا  عد هي اليت متكن     عليها ويبنيوا هلم تطبيقاا يف احلياة، إن هذه القوا        
اهللا عليه وسلم من تغيري الناس وتطويرهم من أمة بدوية بدائية إىل أمة ذات حضارة 
قوية مكينة استمرت قرونا طويلة وال تزال متلك تلك الطاقة اليت متكنها بعون اهللا              

 .أن تعود إىل ما كانت عليه

 .مشهد من الواقع: املسألة الثامنة
د النشيطة قرأت لوحة رسم فيها خطة ملشروع تربوي حيتضن          يف أحد املساج  

الناشئة يف املرحلة االبتدائية، وكان الربنامج حيتوي على أنشطة متنوعة للطـالب            
حفظ القرآن، ومذاكرة الكتب املدرسية، والترفيه، وغريها، والذي استوقفين : منها

تخصصني يف التربيـة    يف اإلعالن هو أن الربنامج يشمل دورات يلقيها عدد من امل          
: هم ويتعاملون معهم؟ فقلتء اآلباء واألمهات كيف يربون أبنا  وعلم النفس لتعليم  

هل وصلت التبعية التربوية للغرب حىت إىل املساجد، إن كان أهل القرآن والسنة             
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هم ويتعاملون معهم إال مبساعدة املؤهلني      ءتطيعون أن يعرفوا كيف يربون أبنا     ال يس 
ن جامعات شرقية أو غربية ؟ إذا ما أثر القرآن والسنة يف حيام ؟ يف تلك العلوم م

أين هم من سنة املريب األول صلى اهللا عليه وسلم ؟ الذي استطاع تكوين خري جيل 
 أين هم من خرباته وجتاربه ومن قواعده وهديه ؟ إن كان املـراد أن   ،عرفه التاريخ 

 العلـوم التربويـة والنفسـية       هؤالء مجعوا بني التخصص يف القرآن والسنة وبني       
وسيكون طرحهم بواجهة القرآن والسنة وحتت لوائهما فحسن ، أما إن كانـت             

 .األخرى وهو الواقع واملشاهد فال 

 .االسترياد والتصدير الفكري: املسألة التاسعة
 إن من مظاهر االزامية والتبعية يف وقتنا احلاضر هو ذلك االسترياد الثقـايف       

لسنوات األخرية نشاطا ملحوظا واختذ قوالب خمتلفة منها ترمجـة          الذي نشط يف ا   
الكتب ومنها دورات التطوير والتغيري كلها ينتهي إسنادها إىل احلضارة الغربيـة            

 .ومقطوعة اإلسناد عن القرآن والسنة

إن التبعية الفكرية للحضارات القوية يف العامل ازامية غري مقبولة مهما كـان   
 . اليت تغلف ا واجلسر الذي تعرب فوقه إىل ثقافتنا وحضارتنااملربر والواجهة 

 .ج احمللي متوفر بل يفوق املستورد ملاذا االسترياد؟ واالنتا

 . إننا لن نتحرر ماديا حىت نتحرر فكريا بشكل كامل ومطلق

 والسبب يف وجود هذه الظاهرة عدم التفريق بني االسترياد املمنـوع وبـني        
ا عند احلضارات األخرى يف أمور احلياة املادية، فهذه مسـالة           االنتفاع املشروع مب  

يقع اخللط فيها كثريا وال يوفق للبصرية يف هذا األمر إال من هدي إىل الصـراط                
املستقيم؛ الذي فرض على املسلم أن يدعو باهلداية إليه كل يوم سبعة عشر مـرة               

 .على األقل
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جان بشكل يصعب الفـك      إن لكل حضارة جانبني معنوي ومادي ومها ممتز       
 .ن تدبر القرآن والسنةاملبصرون ممبينهما وإن بينهما خيط رفيع ال يراه إال 

إننا ذا االسترياد نعمق يف نفوس الناس وخاصة اجليل اجلديد التبعية لتلـك             
األمم شئنا أم أبينا وسنظل نغرس الضعف واالزامية دون أن حنـاول اخلـروج              

 .وحتقيق النصر والعزة

على املثقفني من املسلمني أن ينتقلوا من مرحلة االسترياد إىل التصدير، أي  إن 
تصدير مشروعنا احلضاري إىل الناس كافة خاصة أن املناخ مناسـب واملنافسـة             
مفقودة حيث تعاين احلضارات اليوم من فراغ نفسي شديد وهي بأمس احلاجة ألن        

 احلياة إجابات مقنعة    ترى حضارة اإلسالم بثوب عصري جييب على كل تساؤالت        
 .ويربط القرآن والسنة بكل دقائق احلياة يف كافة اجلوانب

 .الوقود الذي يطلق القدرات: املسألة العاشرة
 إن السنة النبوية ملن فتح اهللا تعاىل له أبواا هي املنطلق إلطـالق قـدرات               

 .اعاإلنسان وهي الوقود الذي يولد احلماس والنشاط والطاقة واإلبد

وما ظنك مبن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عني فسد              :ابن القيم قال  
قلبك، ولكن ال حيس ذا إال قلب حي وما جلرح مبيت إيالم، وإذا كانت السعادة           
معلقة ديه صلى اهللا عليه وسلم فيجب على كل من أحب جناة نفسه أن يعـرف                

س يف هذا بـني مسـتقل   هديه وسريته وشأنه ما خيرج به عن خطة اجلاهلني، والنا         

  )1(ومستكثر وحمروم والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

هذا الكالم يعترف به كل مسلم نظريا ، أما من يطبقه إىل واقع عملي حمسوس 
 .فهم يف عصرنا قليل
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 إن نشر السنة بني الناس وتدبرهم هلا يسهم بشكل كبري يف تربية النفـوس              
 ويوجد اجلد يف ،الق ونتيجة لذلك تقل املشاكل واملخالفات واجلرائموذيب األخ

داء الواجبات دون حاجة إىل أجهزة مراقبـة أو حراسـة أو            أاحلياة وااللتزام يف    
إدارات متابعة فهناك رقابة داخلية تعمل على مدار الساعة فإذا حتقق هذا فـانظر              

 . ماذا يترتب عليه من مصاحل عظيمة

 تدبر السنة يكون احلصول على القوي األمني أمر سهل ممـا        وأيضا إذا وجد  
ميكن معه حتقيق الكثري من األهداف العامة واخلاصة وإجناز الكثري من املشاريع بأقل 

هام كاهن بل هـي حقيقـة       تكلفة وأقل جهد، ما أقوله ليس أحالم شاعر، وال أو         
قـة معنويـة لـو     وأثره ملموس لكنه يف نطاق حمدود، إننا منلك أعظم طا         مقررة  

استطعنا أن نوصلها بشكل صحيح وأن نستثمرها يف حتقيـق الرخـاء واألمـن              
 .للمجتمع، وحتقيق احلياة الطيبة لكافة أفراده

 .مقاومة تغيري املناهج: املسألة احلادية عشرة
؛ لكـن ال    تقليصهاوا ملن أراد تغيري مناهجهم و     مل يبنغي للمسلمني أال يستس   

ينشغلوا به عن البناء حىت يغلبوا ويسقطوا، بل عليهم أن          يضيع وقتهم يف الدفاع و    
يبحثوا عن البدائل واحللول اليت يقاومون ا هذا التغيري ويكفل للناشئة اسـتمرار       
اتصاهلم بالقرآن والسنة صلة صحيحة قوية حمكمة، وبتلقائية وسهولة وهو ما حيققه 

 .مشروع تدبر القرآن والسنة بإذن اهللا تعاىل

التاريخ شهادات إجالل وإكبار ألقليات مسلمة عاشت متمسكة         لقد سجل   
بدينها وعقيدا متسكا قويا متينا مع شدة ما تواجهه من ضغوط رمسية واجتماعية             
إا فقط الرغبة الصادقة يف البناء وامتالك السيولة العلمية اليت تدعم هذا املشروع         

 .الكبري



 27استحضار أهداف القراءة ــــــــــــــــــــــــــــــ : المفتاح الثاني
 

تربوية سليمة وبدأت بواجبـها      فاألسرة املسلمة إذا كانت مبنية على أسس        
منذ نشأا وتكوينها فلن تستطيع أي قوة يف األرض أن تفرض على أفرادها فكرا              
غري الفكر الذي رضعته منذ أيامها األوىل، أما إن تركت الوعاء فارغـا وألقـت               
بالتبعة على غريها فهنا مكمن اخلطر والثغرة اليت ينفذ منها األعداء إىل حصـوننا،       

هد النوم والكسل وبدأت مرحلة اجلد والعمل، فكل منا على ثغرة مـن  لقد وىل ع 
 .ثغور اإلسالم فاهللا اهللا أن يؤتى اإلسالم من قبله

 :تدبر السنة اجتماع الكلمة وتوحيد الصف: املسألة الثانية عشرة
إن بعض الناس ال يعرف السنة إال عندما يريد أن جيادل أو خياصم فتراه يفتش 

ما يقوي حجته ويشهد لرأيه وما عدا ذلك من أيام حياته فال صلة             يف كتبها حبثا ع   
له بالسنة فال يفتش فيها حبثا عن أسباب جناته وإصالح نفسه وتزكية قلبه ، قـد                

 .شأنه كلهغاب عن ذهنه االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والتأسي به يف 

ني املسـلمني ،  فمثل هذا النوع من الناس هو الذي يزرع اخلالف والشقاق ب   
وينشر اآلراء الشاذة واملناهج املنحرفة سواء كان ذلك حبسن نية أو عدمها النتيجة     

 .واحدة

أما حني يوجد تدبر السنة عند أفراد األمة، يبدأ اجلميع بتدبرها من الصـغر              
 وجود هذه البذور الفاسدة يف ننا بإذن اهللا تعاىل نأمنوبنية صادقة ومنهج صحيح فإ

 وحىت لو وجد خالف على بعض املسائل فإن ،و احلياة وجتتمع الكلمةصفوفنا فتصف
 .القلوب صافية والنيات صادقة

فهذه وسيلة سهلة ميسرة يف متناول اجلميع منحنا اهللا إياها فلم ال نوظفهـا              
 .لتحقيق اخلري ومجع الكلمة

إن كل جمتمع صغريا كان أو كبريا يأخذ بزمام املبادرة ويسعى يف غرس هذه              
ه يتفيؤ ظالهلا عندما تنمو وتكرب، أما من يفرط ويهمل جرة املباركة يف أرضه فإنالش
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فإنه يتجرع الغصص ويتكبد اخلسائر، ويعيش يف جحيم اخلالف والشقاق طـول            
 .حياته

 .العمل: اهلدف الثاين
 إن وجود هذا اهلدف عند كل مسلم من أقوى الـدوافع للعنايـة بالسـنة               

 .ا، واحلرص عليهاواإلقبال عليها واالشتغال 

 فمىت علم املسلم أن يف السنة ما حيقق له النجاة واحلياة الطيبة، ما جييبه على               
التساؤالت اليومية اليت متر به، ما يعينه على التعايش مع الواقع الذي يعيش به، ما             
يكشف له اجلواب الصحيح يف كل موقف يتعرض له، ما يؤمن لـه املسـتقبل يف      

نه حيرص عليها أشد احلرص، ويقدرها حق قدرها ويوليها اهتماما          احلياة اآلخرة فإ  
 .بالغا وعناية خاصة

 .حرص السلف على العمل بالسنة: املسألة األوىل
 لقد فقه سلفنا الصاحل هذا اهلدف فقرنوا العلم بالعمل وتواصوا به وأكـدوا       

رية والـربط  لداعليه دائما، فلم يكن حظهم من السنة الرواية، بل قرنوا الرواية با     
 .بشؤون احلياة كلها

يف حياة الصحابة رضي اهللا وأورد هنا بعض النماذج لبيان هذا اجلانب املشرق 
 : للتأسي م، والسري يف طريقهممشحذا للهم عنهم

لست تاركا شيئا كان رسـول  :  عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال   -1 
وإين أخشى إن تركت شيئا مـن       اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمل به إال عملت به،           

 )1(.أن أزيغأمره 
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أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله فقال إين أعلم         : عن عمر رضي اهللا عنه     -2 
أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبلك مـا           

 )1(.قبلتك

فلمـا  طفت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه :  وعن يعلى بن أمية قال -3 
أما : كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي اِحلجر أخذت بيده ليستلم ، فقال               

فهل رأيته يسـتلمه؟    : بلى، قال : طفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلت        

 )2(.فانفذ عنك، فإن لك يف رسول اهللا أسوة حسنة: ال، قال: قلت

 عنـه قاعـداً يف      يت عثمان رضي اهللا   أر:  وعن سعيد بن املسيب قال       -4 
: املقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله مث قام إىل الصالة فصلى ، مث قال عثمان               

قعدت مقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأكلت طعـام رسـول اهللا،               

 )3(.ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموصليت صال

 اهللا عنها أتـت     أن فاطمة رضي  :  وعن علي ين أيب طالب رضي اهللا عنه        -5 
أال أخربك ما هو خري لـك منـه؟         : النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما فقال       

تسبحني اهللا عند منامك ثالثا وثالثني وحتمدين اهللا ثالثا وثالثني وتكربين اهللا أربعا             
وال ليلة صفني؟ قال وال ليلـة       : وثالثني، قال علي رضي اهللا فما تركتها بعد، قيل        

 )4(.صفني
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: قلـت لـه   : يت عليا يشرب قائما، قال    أر: وعن ميسرة الطهوي قال    -6 
إن أشرب قائما فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            : تشرب قائما؟ فقال  

 صلى اهللا عليه وسلم يشرب    يت رسول اهللا  أرب قائما، وإن أشرب قاعداً فقد ر      يش

 )1(.اًقاعد

صلي مـع رسـول اهللا      بينما حنن ن  :  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال       -7 
اهللا أكرب كبرياً، واحلمـد هللا كـثريا        : صلى اهللا عليه وسلم إذ قال رجل من القوم        

مـن القائـل    : ،وسبحان اهللا بكرة وأصيال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
عجبت هلا، فتحت   : أنا يا رسول اهللا، قال    : كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم      

فما تركتهن منذ مسعت رسـول  : ابن عمر رضي اهللا عنهما   هلا أبواب السماء، قال     

 )2(.اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك

 وعن سامل بن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صـلى اهللا      -8 
إنا لنمنعهن، : ال متنعوا إماء اهللا أن يصلني يف املسجد، فقال ابن له  : عليه وسلم قال  

أحدثك عن رسول اهللا وتقول إنا لنمنعهن، ويف        : ا وقال فغضب غضبا شديد  : فقال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، :  لك، أقولأٍف: فانتهره عبد اهللا، قال: رواية

 )3(.ال أفعل: وتقول
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أوصاين خليلي بثالث ال أدعهن حىت  :  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       -9 

  )1(.حى، ونوم على وترصوم ثالثة أيام من كل شهر، وصالة الض: أموت

والنصوص يف هذا الباب عن الصحابة والتابعني وأئمة الفقه كثرية كلها تؤكد       
هذا املعىن ويج النفوس إليه ، وتربز هذا اجلانب املهم من حياة املسلم يف تعاملـه      

 .مع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

 

 .مراتب اتباع السنة: املسألة الثانية
 :نة أربعمراتب اتباع الس

 .أو قراءته والتأكد من صحته احلديث مساع:  األوىل

 .حفظ لفظ احلديث: الثانية

 .فقه احلديث وحفظ معانيه: الثالثة

 .العمل والتنفيذ:  الرابعة

، مث تتفكر   ، مث حتفظه  أو تقرأه  احلديث   تسمع هذه مراتب اتباع السنة، فأوال      
ل العلم أو بالسماع أو بالقراءة،      تتأكد من فقهك له بسؤال أه     و يف معانيه وتتدبره  

هللا عليه وسلم دون تـأخري أو  مث تنطلق للعمل مباشرة مبا مسعته عن الرسول صلى ا  
 .توان
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاتح تدبر السنة والقوة في الحياة32
 

 لقد كان تعامل الصحابة رضي اهللا عنهم مع السنة تعامال مباشرا وسهال، يأيت 
نطلق له، مث يستمع إىل اإلجابة وحيفظها مث ي       أيب صلى اهللا عليه وسلم فيس     أحدهم الن 

للعمل ا، أما كثري من الناس اليوم فإما أن حيرموا أنفسهم مساع السنة والعلم ا،               
ة، فتنقضي أيام   ي والتنفيذ حبجج واهية وأعذار ومه     أو حيرموا أنفسهم فورية التطبيق    

 .حيام ويف كل يوم يفوم خري عظيم

 

 

 .التربية والتدريب على العمل بالسنة: املسألة الثالثة

لعمل بالسنة وتطبيقها حيتاج إىل التدرج يف التطبيق شيئا فشيئا، وينبغـي    إن ا 
أن يبدأ ذلك يف وقت مبكر منذ سنوات الطفولة األوىل حبيث يتسع الوقت للبناء،              

 .ىت ترسخ العادات التربوية اجليدةوتوجد مساحة كافية للتدريب والتكرار ح

على أبنائكم يف الصـالة     حافظوا  : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        

  )1(.وعودوهم اخلري فإن اخلري عادة

تعودوا اخلري عـادة، و إيـاكم و عـادة    : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  

  )2(.فالسواف من سوف إىل سو

                                                
  236 - 9:   شعب اإلميان)1(
  386 - 7:  ، شعب اإلميان386 - 7:  املعجم الكبري)2(
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عودوا أنفسكم اخلـري؛ فـإين   : وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه قال        
اخلري عادة ،والشر جلاجة، ومن يرد      : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

 )1(.اهللا به خريا يفقهه يف الدين

 إن كل عمل دلنا عليه نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم حري بنـا أن نعـود           
أنفسنا عليه، وكل عمل من هذه األعمال له مستويات ودرجات و يؤخذ بالتدريج   

ما نسمع عن السلف من يوما بعد يوم، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، وال نظن أن 
اجتهاد يف األعمال الصاحلة جاء طفرة وفجأة إمنا جاء بالتدريج والتربية والتعويد            

 حيصِـل سواء كان يف تربية اإلنسان لنفسه أو تربية املريب لغريه، فـال ميكـن أن               
نة وأيضا ليس مطلوبا منه     الشخص كل أبواب اخلري وبأعلى درجة يف يوم أو يف س          

وأن يبدأ رحلة ااهـدة ويف      . ذلك إمنا البناء يكون بااهدة واملصابرة وبالرياضة      
نيته إمتامها، ولو مات قبل إكماهلا فإنه يكتب له ثواب ما نوى، وأن يكون خـط                

 نبدأ ا حديثا حديثا، وكل حديث أيضـا نأخـذه           ،سري الرحلة على األحاديث   
نبدأ أوال بأن نتعـود أن      :  حديث أيب هريرة أوصاين خليلي بثالث      بالتقسيط فمثال 

نوتر قبل أن ننام، مث بصالة الضحى، مث بصيام ثالثة أيام من كل شهر، فإذا أتقناه                
ذهبنا للحديث الذي بعده، فتكرب وتنمو حصيلتنا التربوية يوما بعد يوم فتضـفي             

ع وقوي يف عالج مشاكلنا على حياتنا النور والبهجة والسرور، وتسهم بشكل سري
 .املوجودة ووقايتنا مما مل يوجد

اإلنسان مركب ومكون من آالف العادات الصغرية اليت تتشكل وتتركب مع    
 .بعضها لتكون عادات أكرب مث تشكل الشخصية الكلية لإلنسان

 من االهتزاز ئيب وتثبيت العادة وبنائها حيصل ش  بداية ترك يف  ومن املعلوم أن    
 . تثبت وتصلبوالتأرجح حىت

                                                
  250 - 3:  مسند الشاميني)1(
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 أما من يريد أن يأخذ األعمال والدين مجلة فإنه يذهب عنه مجلة، وتنقضـي              
 .حياته ومل يترق أو يصعد يف سلم اخلري

أن مفتـاح اإلشـعال     : ) مفاتح تدبر القرآن  (كتاب  ر هنا مبا قلته يف       وأذكِّ
يئ النفس  واملنطلق يف بناء الذات وتكوين املهارات هو القيام بالقرآن فهو الذي يه           

 .لتكون أرضا صاحلة للزراعة وتربة خصبة تنمو فيها خصال اخلري بقوة وحيوية

 إن املتريب باإلضافة إىل عمله وتطبيقه هلذه األحاديث يتعلم أمرا مهما بـل يف   
كيف يطبقها خطوة   ، و عمل بالسنة كيف يتعامل معها    غاية األمهية إنه يتعلم كيف ي     

 .خبطوة وبشكل مباشر

 أن نترىب على الفورية واملباشرة مع السنة وأال يكون بيننا وبينـها              إننا بنبغي 
 لنا حىت إذا وصلتنا ال نذوق طعمهـا وحالوـا،    يقدموهاء ننتظر منهم أن     وسطا

 .ونتهيب أن حناول قراءة أو تطبيق أمر آخر غري ما قدموه لنا

 

 .الثواب: اهلدف الثالث
 واحلث عليه فإن حفظ السنة  كل نص من القرآن والسنة ورد فيه فضل العلم

وقرائتها وتدبرها يدخل فيه دخوال أوليا وهناك نصوص خاصة يف احلث على حفظ         
 :السنة وتبليغها إىل الناس ، وهذا طرف مما ورد يف هذا الباب من النوعني

ـ      ﴿:  قال اهللا تعاىل   -1  م  يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَّـِذين أُوتـوا الِْعلْ
ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهاٍت وجرادلة) 11[( ﴾دسورة ا[. 

 يعلَمونَ ِإنما   ِذين يعلَمونَ والَِّذين ال    قُلْ هلْ يستِوي الَّ    ﴿:  قال اهللا تعاىل   -2 
 .]سورة الزمر) 9[ (﴾يتذَكَّر أُولُوا اَأللْباِب
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 سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصريٍة أَناْ ومِن اتبعِني قُلْ هِذِه﴿:  قال اهللا تعاىل-3 
ِرِكنيشالْم اْ ِمنا أَنمانَ اللِّه وحبسسورة يوسف) 108[ (﴾و[. 

: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول   : عن معاوية رضي اهللا عنه قال     و -4 

 )1(.ه يف الدينهمن يرد اهللا به خريا يفق

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      و -5 
الدنيا ملعونة ملعون مـا فيهـا إال ذكـر اهللا ومـا وااله وعاملـا               : وسلم يقول   

 )2(.ومتعلما

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      و -6 
ما مسعه فرب مبلغ أوعـى مـن        نضر اهللا امرًء مسع منا شيئا فبلغه ك       : وسلم يقول 

 )3(.سامع

أتيت النيب صلى اهللا    : عن صفوان بن عسال املرادي رضي اهللا عنه قال        و -7 
يارسول اهللا إين جئت أطلـب      : عليه وسلم وهو متكئ على برد له أمحر فقلت له         

مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها مث يركب    : العلم ، فقال  

 )4(.ضا حىت يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلببعضهم بع

                                                
 ، 28-5 ، سنن الترمذي 718-2 ، صحيح مسلم 2667-6  ،1134-3  صحيح البخاري )1(
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: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال    -8 
إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صـاحلا               

              را أجـراه أو    تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو

 )1(.صدقه أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه بعد موته

مـن  :  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             -9 
غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خريا أو يعلمه كان له كـأجر حـاج تامـا                 

 )2(.حجته

قال رسول اهللا صلى اهللا     :  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال         -10

 )3(.عليه وسلم بلغوا عين ولو آية

القلوب أوعيـة فخريهـا     :  وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال         -11
أوعاها ، الناس ثالثة فعامل رباين ومتعلم على سبيل جناة ومهـج رعـاع ال خـري                 

 )4(.فيهم

رجل لصالح  باب من العلم حيفظه ال    :  وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال       -12

 )5(. حولةنفسه وصالح من بعده أفضل من عباد
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باب من العلم نتعلمه    :  وعن أيب هريرة وأيب ذر رضي اهللا عنهما قاال           -13 
أحب إلينا من ألف ركعة تطوع وباب من العلم تعلمه عمل به أو مل يعمل به أحب          

 )1(.إلينا من ألف ركعة تطوع

اللهم إنك تعلم أين مل أكن      :  قال  وعن معاذ بن جبل ملا حضرته الوفاة       -14 
أحب البقاء يف الدنيا جلري األار وال لغرس األشجار ولكن كنت أحب البقـاء              
ملكابدة الليل الطويل ولظمأ اهلواجر يف احلر الشديد وملزامحة العلماء بالركـب يف             

 )2(.حلق الذكر

 .)3( .ليس شئ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم:  وقال الشافعي-15 

ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صـحت          :  وقال سفيان الثوري   -16 

 )4(.النية

مـن أراد   : طلب العلم أفضل من صالة النافلة، وقال      :  وقال الشافعي  -17 
من ال حيب العلم فال خري      : الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم، وقال        

إن مل يكن الفقهـاء العـاملون       : قالفيه فال يكن بينك وبينه معرفة وال صداقة، و        
من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر يف الفقه         : أولياء اهللا فليس هللا ويل، وقال     

                                                
  10  تذكرة السامع واملتكلم )1(
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نبل قدره، ومن نظر يف اللغة رق طبعه، ومن نظر يف احلساب جزل رأيـه، ومـن        

  )1(.كتب احلديث قويت حجته ومن مل يصن نفسه مل ينفعه علمه

ة كلها حتث وترغب يف التوجه لطلب العلـم         نصوص يف هذا الباب كثري    وال
 .النافع ونشره وتبليغه للناس

 

 .املناجاة: اهلدف الرابع
 تضمنت السنة عددا من األدعية واألذكار اليت يناجي ا العبد ربه، وهـي             
ألفاظ عظيمة محلت معاين جليلة من حفظها وذكر اهللا ا أو دعا ا عظمت مرتلته               

 علَيِهم  تتنزلُ﴿حاجته وصار من أولياء اهللا املتقني الذين        وارتفعت مكانته وقضيت    
نحن أَوِلياؤكُم * تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَالِئكَةُ أَال تخافُوا والْمال

ي أَنفُسـكُم ولَكُـم ِفيهـا مـا      ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتهِ        
 .]سورة فصلت) 30،31[(﴾تدعونَ

ومن املناجاة بالسنة أن تتذكر وأنت تكتب السنة أو حتفظهـا أن اهللا يـراك               
ويسمعك ويبارك عملك وحيب ذلك منك، وأنه ميدحك ويعطيك فاجتهد يف قراءة       

 ونشرها بني الناس  السنة، وكن سخيا يف بذل الوقت واجلهد يف حفظها والعمل ا          
 .فضل املنازلأما استطعت إىل ذلك سبيال فإنك بأعلى املراتب و

 

                                                
  43-1  اموع شرح املهذب )1(
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 .الشفاء: اهلدف اخلامس
 إن العيش مع السنة حيول حياتك إىل روضة من رياض اجلنة حتـس خالهلـا       
بالرضى والطمأنينة والسكينة، وحتس بوضوح الرؤية ألمور احلياة فتنجو من جحيم 

 .ك وتسلم من االحنراف عن الصراط املستقيمالتردد والتذبذب والش

شفاء علمي معنوي نفسي، وشفاء حسـي بـدين،         :  والشفاء بالسنة نوعان  
 :وحتصيل هذين الشفاءين يكون بأمرين

 .بتدبر السنة على أسس صحيحة: ألولا

 .الدعاء بالسنة أوالرقية ا: الثاين

ية احملققة للشـفاء    فهو موضوع الكتاب، ومن أهم املفاتيح العمل      : أما األول 
بالسنة املفتاح السادس وهو احلفظ التربوي للسنة ، وبدونه فإن الشفاء بالسـنة             

 .يكون حمدودا وأثره ضعيف

وأما الثاين وهو الدعاء بالسنة والرقية ا فقد جاء بيانه يف عدد من األحاديث             
 :وهي معروفة معلومة منها

عض  عليه وسلم كان يعوذ بعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا         -1 
 اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشايف         :أهله ميسح بيده اليمىن ويقول    

 )1(.اًال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقم

عن عثمان بن أيب العاص أنه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                -2 
 اهللا عليه وسلم ضع يدك    فقال له رسول اهللا صلى     ،وجعا جيده يف جسده منذ أسلم     
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على الذي تأمل من جسدك وقل باسم اهللا ثالثا وقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرتـه       
 )1(.من شر ما أجد وأحاذر

كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -3 
إن أباكما كان يعوذ ا إمساعيل وإسـحاق أعـوذ          : يعوذ احلسن واحلسني ويقول   

 )2(.لمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المةبك

 وغريها من الرقى النبوية اليت يوقن املسلم بأثرها العظيم يف حتقيق الشـفاء             
ودفع البالء، كما يؤمن بقضاء اهللا وتدبريه وحبكمته وعلمه إن تأخر الشفاء وأن ما      

 .قضاه اهللا وقدره لعبده هو خري له على كل حال

 ال حصر   -على مر العصور   - والنماذج على حصول الشفاء بالسنة       واألمثلة
 مناذج يف الشفاء العلمي من أجل التوضيح وتأكيد هـذا           ةأربعهلا وإمنا أذكر هنا     

 :املعىن وتقريبه للنفوس

 :  املثال األول
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

يا أبا : أبو أمامة، فقال: فإذا هو برجل من األنصار يقال لهوسلم ذات يوم املسجد    
أمامة ما يل أراك جالسا يف املسجد يف غري وقت الصالة؟ قال مهوم لزمتين وديون               

أفال أعلمك كالما إذا أنت قلته أذهب اهللا مهك وقضى عنـك            : يارسول اهللا، قال  
ت اللهم إين أعـوذ     قل إذا أصبحت وإذا أمسي    : دينك؟ قال بلى يارسول اهللا، قال     

بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخـل    

                                                
  .4/1728صحيح مسلم  )1(

 1233-3  صحيح البخاري )2(
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ففعلت ذلك فأذهب اهللا مهي وقضى : وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال

 )1(.عين ديين

 : املثال الثاين
لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت       :  عن أيب سلمة رضي اهللا عنه قال      

قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا مترضين حىت مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم          أبا  
الرؤيا احلسنة من اهللا فإذا رأى أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب،               : يقول

وإذا رأى ما يكره فليتعوذ باهللا من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثالثا وال حيدث          

 ) . )2ا أحدا فإا لن تضره

 :ال الثالث املث
وكان أول أمري يف العبادة قبل طلب       :  قال عبد اهللا بن وهب صاحب مالك      

العلم فولع مين الشيطان يف ذكر عيسى بن مرمي كيف خلقه اهللا عزوجل وحنو هذا، 
اطلب العلم فكان سبب    : نعم، قال : ابن وهب؟ قلت  : فشكوت إىل شيخ فقال يل    

 )3( طليب العلم 

 : املثال الرابع
عض الصاحلات يضيق صدرها وحتزن كلما جاءها احليض أسفا على           وكانت ب 

فوات األعمال الصاحلة اليت كانت تواظب عليها وخاصة يف رمضان فلما مسعـت             
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمـل     : بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

                                                
 484-1  سنن أيب داود )1(
 1771-4 ، صحيح مسلم 2582-6  صحيح البخاري )2(
  83-1  جامع بيان العلم وفضله )3(
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 ففرحـت   علمت أنه يكتب هلا ثواب نيتها الصادقة حال العذر         )1(صحيحا مقيما 
بذلك وزال عنها ضيق الصدر واهلم، وسكنت نفسها واطمأن قلبها إىل رمحـة اهللا         

 .تعاىل وسعة فضله

 

 .اإلعالم والدعوة: اهلدف السادس
 هذا اهلدف من أهم املقاصد اليت ينبغي للمسلم أن حيمل مهها وأن حيـرص              

لعمل ـا   على حتقيقها فيمن حوله، فيحصل التواصي بني اجلميع باتباع السنة وا          
 .لتصلح النفوس وحتىي القلوب فتصلح األحوال وتصفو احلياة

 لقد حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على غرس هذا املعىن يف النفوس وأكد              
 مسع منا   أًرنضر اهللا ام  : ى اهللا عليه وسلم     عليه يف كل مناسبة، فمن ذلك قوله صل       

قه منه، ورب حامل فقه ليس حديثا فحفظه حىت يبلغه فرب حامل فقه إىل من هو أف

  )2(.بفقيه

ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى : ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  )3(.أن يبلغ من هو أوعى منه

 وأيضا فإن كل نص من القرآن والسنة جاء فيه ذكر الدعوة والتبليغ والوعظ 
 .له يف مجيع أمور احلياةوالبيان فإنه يشمل أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحوا

                                                
  1092-3  صحيح البخاري )1(
  84-1 ، سنن ابن ماجه 33-5 ، سنن الترمذي 346-2  سنن أيب داود )2(
  1305-3 ، 287-2 ، صحيح مسلم 51 ، 37-1  صحيح البخاري )3(
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ومن األمور املهمة اليت ينبغي التنبيه عليها يف هذا املقام أن يكون تبليغ السنة              
مسندا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم معزوا إليه قدر االستطاعة ألن هذا أبلـغ يف               

ال تشرب بشمالك، أو أن     : التأثري وأقوى يف احلجة، فهناك فرق كبري بني أن تقول         
، فقط خربا ال أمرا وال ..... هل مسعت بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     : لهتقول  

زجرا، فالناس بأمس احلاجة ألن يسمعوا كالم اهللا، وأن يسمعوا كالم رسـول اهللا   
صلى اهللا عليه وسلم وليس كالم فالن أو عالن، فأنت ذه الطريقة جتعله يسـلم               

نك ذه الطريقة أرسلت له رسـالة       ويذعن احتراما للنيب صلى اهللا عليه وسلم ال       
خفية مفادها أن الذي يريد ذلك منك هواهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم               

 .وليس أنت فيفهم قصدك ومرادك وأا ليست مسألة شخصية او انتقاص له

 فكلما وجد يف األمة حفظ السنة ووجد إذاعتها ونشرها بني الناس يف كـل              
إن هذا من أقوى األسباب يف اإلصالح والتغـيري، فمـا           موقف حيتاج إليها فيه ف    

وجدت النقائص وكثر التفريط والتقصري إال ملا غابت السنة عن واقع احلياة وإال لو 
نة وبآلية تامة   ملئت جمالسنا وملتقياتنا ومساجدنا ومدارسنا بنصوص القرآن والس       

 . آخر غري الذي نعيشه اليوملكان لواقعنا شأن
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 .التركيز: ثح الثالاتاملف

 كان املفتاح الثالث بالنسبة لقراءة القرآن هو قراءته يف صالة ، والقرآن هو             
الكالم الوحيد الذي يشرع له هذا احلكم وما عداه من الكالم فلم تشرع قراءته              
يف صالة، إال أنه ميكن االستفادة من تقنيات التركيز اليت حتققها القراءة يف صالة،              

 :ومنها

 :لب تركيز الق-1 
 أي تركيز التفكري على اهلدف الذي تريد وهـو فهـم نصـوص السـنة               

 مبعىن أن تكون واعيا ملا تقرأ؟ فتتذكر أنك تقرأ كالما مقدسا            ،واستحضارها بعمق 
 .حمترما ملزما بفقهه والعمل مبا فيه فتكون يف كامل وعيك حني القراءة

 : تركيز العني-2 
فيه، وإن كنت تقرأ حفظا فتركيـز        أي تثبيت النظر إىل الكتاب الذي تقرأ        

 .العني على نقطة معينة أو تغميض العينني ليكون أقوى يف التركيز

 : تركيز اللسان-3
 مبعىن أن متنع نفسك عن الكالم بغري السنة أثناء القراءة إىل أن ينتهي الوقت              
 .املخصص هلا فال تسمح ألحد أن يقاطعك وال جتيب سائال وال تتدخل فيما حولك

 : تركيز الوجه-4 
 . أي تثبيته إىل جهة حمددة ويف هذا إعانة على التركيز على ما يقرأ

 : تركيز اليدين-5 
 أي كفهما عن احلركة فال تسمح لنفسك أن تتحرك بأي حركة خارج مـا              
أنت فيه من قراءة السنة فال جتيب جواال وال تفتح درجا أو بابا إال ما دعت احلاجة 

 .إليه
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 : الوقوف-6 
 املعلوم العالقة بني القوة البدنية والقوة الذهنية لإلنسان يدل على ذلـك     من

 :ماجاء عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه كان يسقى على حوض له فجاء قـوم فقـال    
أيكم يورد على أيب ذر وحيتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجـاء الرجـل           

ع فقيل له يا أبا ذر مل فأورد عليه احلوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس مث اضطج          
 إذا  :ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال لنـا          إ :قالف ؟جلست مث اضطجعت  

 )1(.غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع

 فاملقصود إضعاف القوة الذهنية حىت يزول املؤثر ومن مفهوم املقابلـة هلـذا    
 االضطجاع ، والوقوف أعـون مـن        احلديث فإن اجللوس أعون على الفهم من      

 .اجللوس

 فهذه ستة أمور تفيد يف حتقيق مستوى أعلى من التركيز وبالتايل الفقه والفهم   
 تدبر السنة والغوص يف معانيها      علىفتطبيقها مع بقية املفاتيح األخرى يساعد جدا        

 .والوقوف على أسرارها وخفاياها

                                                
 664-2داود ، سنن أيب 152-5  مسند أمحد )1(
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 .أن تكون القراءة يف ليل: املفتاح الرابع

 ألن األصل يف الليل أن يكون وقت اهلدوء والصفاء، وخاصة حني يطـول،             
وعبارات السلف تؤكد على أن الليل هو أوىل األوقات ملا يراد حفظه أو فقهه من               

 .العلم

 )1(.الظلمة أضوء للقلب:  قال الشافعي رمحه اهللا-1 

 )2(.البزر البزر:  وسئل رجل أبا حنيفة عما يورث احلفظ فقال -2

واعلم أن للحفظ سـاعات ينبغـي ملـن أراد     : وقال اخلطيب البغدادي   -3
األسحار، مث بعدها وقت انتصاف النهار،      : فأجود األوقات .. التحفظ أن يراعيها    

وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفـظ النـهار، قيـل              
:  آخـر  باملصباح واجللوس إىل الصباح، وقـال     : مب أدركت العلم؟ قال   : لبعضهم

 )3(.بالسفر والسهر والبكور يف السحر

ثلثا أصلي، : جزأت الليل ثالثة أجزاء:  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال-4
وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروي مثله عن 

 )4( . عمرو بن دينار وسفيان الثوري

                                                
  73  احلث على طلب العلم للعسكري )1(
هو دهن يستخرج من البذور ، واملراد أن يكون :  والبزر 73  احلث على طلب العلم للعسكري )2(

 احلفظ يف الليل حني حيتاج للسراج 
  2/207: لفقيه واملتفقه   ا)3(
 264-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4(



 47ـــــــــــــــــــــ أن تكون القراءة في ليل ـــــــــــ: المفتاح الرابع
 

، أحب لك النظر يف األدب بالليل فإن يابين : وقال املنذر البنه النعمان -5

 )1(.القلب بالنهار طائر ، وبالليل ساكن ، فكلما أوعيت فيه شيئا عقله

مل نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء يف احلفظ :  وقال أمحد بن الفرات-6
فأمجعوا أنه ليس شئ أبلغ فيه إال كثرة النظر ، وحفظ الليل غالب على حفظ 

ن حتفظ شيئا فنم وقم إذا مهمت أ: اعيل بن أيب اويس يقولمسعت إمس: وقال، النهار

 )2(.سرج، وانظر فيه فإنك ال تنساه بعد إن شاء اهللاأعند السحر ف

وألن آخر الليل يفترض فيه أن اجلسم يكون يف حالة النشاط وذروة القوة وهـذا       
أول يساعد جدا على الصفاء والتركيز ومن مث سرعة احلفظ والفهم، أما إذا حولنا       

 أنفسنا ونطـور قـدراتنا   وآخره إىل إعياء وتعب فمىت  سنريبىل هلو ولعب إالليل  
 .الذهنية ونزيد حصيلتنا العلمية اليت يتوقف عليها جناحنا يف الدنيا واآلخرة

                                                
 265-2الق الراوي وآداب السامع   اجلامع ألخ)1(
  265-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2(
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 .التكرار األسبوعي: املفتاح اخلامس

 وهو الطريقة اليت ميكن ا حفظ السنة لفظا ومعىن بسهولة وانسـيابية دون             
ويف أو استعجال بل أدومه وإن قل، مبعىن أن يكون لك حزب يومي حتـافظ               تس

عليه حبيث ختتم ما حتفظه كل أسبوع، مبعىن أن تقسم ما يتم حفظه من السـنة إىل         
سبعة أقسام يف كل ليلة قسم فتختمه كل أسبوع، وكلمـا زاد احلفـظ أعـدت            

 .التقسيم ليتناسب مع املقدار اجلديد

تحزيب على أسبوعني أو شهر، لكن اعلم أنه كلمـا           كما ميكن أن يكون ال    
 .طالت مدة الدورة كلما ضعف أثره التربوي واختل احلفظ وأنت احلكم

والبداية تكون بسبعة أحاديث حبيث يكون لكل يوم حديث ابتداء من يـوم             
 .اجلمعة، مث تكون الزيادة بالطريقة نفسها اليت وصفتها يف احلفظ التربوي للقرآن

 :اح وظيفته تثبيت حفظ األلفاظ واملعاين، وهو يقوم على أسس منها هذا املفت

 . األناة وعدم االستعجال ويتمثل ذلك بتقليل املقدار-1 

 . مراعاة الفروق الفردية فكل شخص له طاقته وقدرته-2 

 . احملافظة على اجلهد والوقت-3 

 . احلزم واملبادرة-4 

 . التعارض ضبط احملفوظ مقدم على حفظ اجلديد عند-5 

 . االستمرار وعدم التوقف-6 

 . التركيزعلى القليل حىت اإلتقان-7 
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 وهذه املعاين أكد عليها علماء احلديث قدميا وطبقوها على أنفسهم وطالم           
 :وأقواهلم يف هذا مشهورة من ذلك

تزاوروا وتدارسوا احلـديث    :  عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال         -1 

 )1(.وال تتركوه يدرس

كنا نكون عند النيب صلى اهللا : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالو -2 

 )2(.عليه فنسمع منه احلديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حىت حنفظه

كنا نكون عند جابر بن عبد اهللا فيحدثنا فإذا خرجنا :  وعن عطاء قال-3 

 )3(.من عنده تذاكرنا حديثه

 )4(.تم مين حديثا فتذاكروه بينكمإذا مسع:  وعن ابن عباس قال-4 

يا سعيد :  وعن سعيد بن جبري أن ابن عباس رضي اهللا عنه كان يقول له-5 
أحدث وأنت شاهد؟ قال إن : ث، قلتياسعيد حد: اخرج بنا إىل النخل ويقول

أخطأت5(. عليك فتحت( 

 )6(.أطيلوا ذكر احلديث ال يدرس:  عن علقمة قال-6 

اجعلوا احلديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم :  قال عن سفيان الثوري-7 

 )1(.حتفظوه

                                                
  236-1  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1(
  236-1  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2(
  237-1  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )3(
  237-1  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4(
  269-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )5(
  238-1  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )6(
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االحتفاظ مبا يف صدر الرجل أوىل من درس : قيل:  وعن ابن خالد قال-8 

 )2( .دفتره، وحرف حتفظه بقلبك انفع لك من ألف حديث يف دفاترك

درست : كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال:  وقيل لألصمعي-9 

 )3(.وتركوا

كان الناس فيما مضى من الزمان األول إذا لقي : زم قال وعن أيب حا- 10 
اليوم يوم غنمي فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله : الرجل من هو أعلم منه قال

: ه عليه، قالزمه ومل ياليوم يوم مذاكريت فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علَّ: قال
 ينقطع منه حىت ال يرى حىت صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن

الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله مل يذاكره فهلك الناس عند 

 )4(.ذلك

القلوب ترب والعلم غراسها واملذاكرة ماؤها :  وقال جعفر الصادق-11 

 )5(.فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها

لة السمسار إمنا مثل صاحب احلديث مبرت:  وقال عبد الرمحن بن مهدي-12 

 )6(.يام تغري بصرهأإذا غاب عن السوق مخسة 

وإذا كان ما مجعته من العلم قليال وكان :  وقال أبو هالل العسكري-13 

 )1(.حفظا كثرت املنفعة به، وإذا كان كثريا غري حمفوظ قلت منفعته

                                                                                                            
  266-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1(
 267-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2(
  267-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )3(
  276-2وي وآداب السامع   اجلامع ألخالق الرا)4(
 278-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )5(
  278-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )6(



 51التكرار األسبوعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المفتاح الخامس
 

تعهد مايف صدرك أوىل بك من حتفظ ما يف :  وقال اخلليل بن أمحد-14 

 )2(.كتبك

وال يأخذ الطالب نفسه مبا ال يطيقـه بـل          :  وقال اخلطيب البغدادي   -15 

 )3 (.يقتصر على اليسري الذي يضبطه وحيكم حفظه ويتقنه

وكنت أمسع من أيوب مخسة، ولو حدثين بأكثر مـن          :  وقال ابن علية   -16 
 .ذلك ما أردت

كنت آيت األعمش ومنصورا : قال سفيان:  وقال عبد الرمحن بن مهدي -17 
 . أربعة أحاديث، مخسة مث أنصرف كراهة أن تكثر وتفلتفأمسع

كنت آيت قتادة فأسأله عن حديثني فيحـدثين مث يقـول           :  وقال شعبة  -18 
 .أزيدك؟ فأقول ال حىت أحفظهما وأتقنهما

من طلب العلم مجلة فاته مجلة، وإمنا يدرك العلم حديث :  وقال الزهري-19 
 .وحديثان

يث مجلة ذهب عنه مجلة وإمنا كنا نطلـب         من طلب احلد  :  وقال معمر  -20 
 .حديثا وحديثني

إن هذا العلم إن أخذته باملكابرة له غلبك ولكن خذه          :  وقال الزهري  -21 
 .مع األيام والليايل أخذا رفيقا تظفر به

                                                                                                            
  74  احلث على طلب العلم )1(
  7، احلث على حفظ العلم للعسكري 14-2  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2(
  231-1ق الراوي وآداب السامع  يف اجلامع ألخال21 إىل رقم15  من رقم )3(
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ينبغي له أن يتثبت يف األخذ وال يكثـر بـل   :  وقال اخلطيب البغدادي  -22
وقَـالَ  ﴿: ب من فهمه فإن اهللا تعاىل يقول يأخذ قليال حسب ما حيتمله حفظه ويقر      

          ـاهلْنترو كادِبِه فُؤ تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً ومآنُ جِه الْقُرلَيلَ عزلَا نوا لَوكَفَر الَِّذين
تعلم كل :  فقد روي أن محاد بن أيب سليمان قال لتلميذ له          ]سورة الفرقان   ) 32[( ﴾ترِتيلًا
الث مسائل وال تزد عليها شيئا، واعلم أن القلب جارحة من اجلوارح حتتمل             يوم ث 

أشياء وتعجز عن أشياء كاجلسم الذي حيتمل بعض الناس أن حيمل مائيت رطـل،              
ومنهم من يعجز عن عشرين رطال، وكذلك منهم من ميشي فرسـخا يف يـوم ال                

 الناس مـن   من؛يعجزه، ومنهم من ميشي بعض ميل فيضر ذلك به فكذلك القلب    
حيفظ عشر ورقات يف ساعة، ومنهم من ال حيفظ نصف صفحة يف أيام فإذا ذهب               
الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن حيفظ عشر ورقات تشبها بغريه حلقـه              
امللل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ومل ينتفع مبامسع، فليقتصر كل امرئ من نفسه 

  على مقدار يعون له على التعليم من     أه فإن ذلك    قى فيه ما ال يستفرغ كل نشاط      ب
الذهن اجليد واملعلم احلاذق، وال ينبغي له أن يزج نفسه فيما يستفرغ جمهـوده،              

ف ما حيتمل أضر به يف العاقبة ألنه إذا تعلـم           عوليعلم أنه إن فعل ذلك يف يوم ضِ       
 وثقلت عليه إعادتـه،     الكثري فإنه إذا عاد من غد وتعلم نسي ما كان تعلمه أوالً           

وكان مبرتلة رجل محل يف يومه ما ال يطيقه فأثر ذلك يف جسمه وكذلك إذا فعل يف    
اليوم الثالث ويصيبه املرض وهو ال يشعر، ويدل على ماذكرته أن الرجل يأكـل              

              الطعام ما يرى أنه حيتمله يف يومه مما يزيد فيه على قدر عادته فيعقبه ذلك ضيف فاًع 
 قدر ما كان يأكله أعقبه لباقي الطعـام املتقـدم يف   معدته فإذا أكل يف اليوم الثاين     

معدته ختمة، فينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من حتميلها فوق طاقتها ويقتصر             
 .من التعليم على ما يبقى عليه حفظه ويثبت يف قلبه

أمل : ما وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنـه              
ن الليل وتصوم النهار؟ إنك إن فعلت ذلـك هجمـت عينـك      أخرب أنك تقوم م   

 .لعينك عليك حق ولنفسك عليك حق فصم وأفطر وصل ومن: ونقهت نفسك
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ما بلغه وقف وقفته أياما ال يزيد تعلما فإن         ل وينبغي أن جيعل لنفسه مقدارا ك     
ترك ذلك مبرتلة البنيان؛ أال ترى أن من أراد أن يستجيد البناء بىن أذرعا يسرية مث                

حىت يستقر مث يبين فوقه ولو بىن البناء كله يف يوم واحد مل يكن بالذي يسـتجاد                 

 فكذلك املتعلم يبنغـي أن جيعـل        )1(ورمبا ادم بسرعة وإن بقي كان غري حمكم       
 يف قلبه ويريح بتلك الوقفة      لنفسه حدا كلما انتهى إليه وقف عنده حىت يستقر ما         

 )2(اهـ"نفسه

ملنظم من أنفع املفاتيح يف البناء العلمي وتثبيت حفظ          إن التكرار األسبوعي ا   
السنة لفظا ومعىن، فاألحاديث اليت تطبق عليها هذا املفتاح جتد أـا دخلـت يف               
أعماق حياتك ومألت عليك تفكريك بأمور إجيابية بعد أن كان مرتعـا لألفكـار              

 .السيئة ولوساوس شياطني اإلنس واجلن

راض النفسية ملن قدر عليه وأحس بأمهيته، بل         إن هذا أيسر عالج ملعظم األم     
هو وقاية منها قبل وقوعها فحينما حيرص عليها اإلنسان يف حال الرخاء أوالصحة             
والنشاط ينتفع ا حال الشدة أواملرض والفتور، وحينما نريب عليها أطفالنا منـذ             

وتقوى مع الصغر فإن ألفاظ السنة ومعانيها ترسخ يف قلوم تنمو مع منو أجسامهم 
 .قوة عظامهم

 فما كثرت يف جمتمعنا األمراض النفسية، وكثرت االحنرافـات اخللقيـة إال            
 .حينما أمهلنا هذا الغذاء النافع املفيد وشغلنا حياتنا باللهو سواء املباح منه أو احملرم

                                                
  هذه القاعدة من أنفع القواعد يف حفظ العلم حفظا متقنا نافعا، ومن التجارب املعاصرة يف تطبيق هذه                   )1(

القاعدة ما حدثين به الزميل الدكتور إبراهيم الدوسري حيث ذكر أنه ملا حفظ ثلثي القرآن توقـف سـنة                   
فلما استقام له ذلك واصل املشوار إىل أن أمت حفظ القرآن كـامال        كاملة عن احلفظ لرياجع ما حفظ ويثبته        

فانتفع به ونفع، فاالستعجال وعدم مراعاة الفروق الفردية من أكرب األسباب يف تساقط طالب العلم واليأس                
 من احلفظ ومن مث الرضى باجلهل بقية احلياة 

  2/215: لفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي   ا)2(
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 إن تطور تقنيات اإلعالم واملعلومات يف عصرنا احلاضر بدل أن يكون نعمة             
األمة اإلسالمية حيث اختمت    الكثري من أفراد    ري صارت وباال على     نستغلها يف اخل  

بكم هائل من املعلومات ترتل بساحتها صباح مساء فانشغلت به عن العلم الـذي    
فيه بناؤها وقوا ومتاسكها مما أدى إىل ترهلها وإصابتها بأمراض معنوية كثرية متاما             

 تزج بآالف األطعمة اليت     كما حصل هلا يف أسلوب تغذيتها حيث صارت املصانع        
طليت بكثري من احملسنات واملشهيات فنتج عنه إصابتها بأمراض يف بدا مل تكـن              

 .معروفة من قبل



 55الحفظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المفتاح السادس
 

  )1 (احلفظ: املفتاح السادس

 :حفظ السنة أمنية كل مسلم: املسألة األوىل
 حافظ وإمنا : حفظ السنة مطلب وأمنية لكل مسلم ال لذات احلفظ وال ليقال       

نجاة والنجاح يف احلياة ، ألجل أن تكون السنة حاضرة يف القلب تسعفك           ألجل ال 
باجلواب يف كل خطوة ختطوها يف حياتك كلما أصبحت أو أمسيت حبيث يكـون              
العلم بالسنة حاضرا على مدار الساعة يف قلبك يسعفك باختاذ القرار الصـحيح،             

ا احلضور وتلك القوة    وميدك باجلواب يف كل نازلة، فمىت كان أفراد األمة مبثل هذ          
العلمية فلتبشر بالنصر والتمكني ورفع الذل والصغار عنها، أما إن كـان ال هـم       
ألفرادها إال قراءة االت واجلرائد ومتابعة القنوات والربامج وجمـالس الترفيـة            

 .والتسلية فأىن ألمة هذا حاهلا أن حتقق نصرا أو ترفع ذال وصغارا

 حزم من السنة كما حيافظون على حزم من  لقد كان السلف حيافظون على
 .القرآن، وكان اهلدف من ذلك حياة القلب وصحة النفس والنجاح يف احلياة

 :حفظ السنة وتطوير الذات: ألة الثانيةملسا
 إنه بقدر ما حتفظ من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدر مـا حيصـل يف                 

ن، احفظ احلديث األول مث الثـاين مث  حياتك من تغيري وتطوير فابدأ الرحلة من اآل       
وبعد مدة راقب كيف تؤثر يف حياتك كيف يتغري تفكريك ومنطقـك            ... الثالث  

وكالمك كيف يدخل النور واهلدى إىل قلبك، إن اإلحساس ذا الشعور سيدفعك 

                                                
 كان احلفظ التربوي أحد مسائل هذا املفتاح لكن رأيت أن أفرده برسالة مستقلة؛ إلن تفصـيل               :  تنبيه  )1(

الكالم فيه خروج عن مضمون هذا املفتاح وألن احلفظ التربوي ليس خاصا بالقرآن والسنة بـل هـو أداة                 
منظوم ومنثـور،  ميكن تطبيقها على جماالت تربوية متعددة من ذلك تعلم اللغات، وحفظ املتون العلمية من               

علما بأن خالصة اجلانب العملي منه هو املذكور يف مفاتح تـدبر القـرآن،          . وكذلك يف اإلدارة واالقتصاد   
 .ومضمون بقية الرسالة يف بيان أمهيته وشدة احلاجة إليه، وقواعده وتطبيقاته
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إىل االنطالق يف احلفظ والنشاط فيه لكن عليك بالتأين واستحضار أهداف قـراءة    
اعد احلفظ التربوي ليكون سريك متزنا وخطواتك ثابتة ونتـائج          وحفظ السنة وقو  

 .عملك سريعة

 إن حفظ السنة هو املنهج والطريق الصحيح لتغيري اإلنسان وتطويره علـى            
أسس قوية، وقواعد راسخة ال زها الصعاب وال توهنها الشدائد ولكـن أكثـر         

 .الناس عنها غافلون

 ) :لسنة للجميعحفظ وفقه ا: (مشروع: الثالثةاملسألة 
السنة وتقريبه لكل املسـلمني مهمـا اختلفـت         وفقه  من أجل تيسري حفظ     

أعمارهم أو ختصصام أو اهتمامام أو قدرام فقد رمست طريقا يسلكه كل من             
مشروع حفظ  : ( ومسيته  أراد الدخول يف هذا املشروع العظيم من مشاريع احلياة          

روع وبيـان   مستقل للتعريف ذا املش   كتاب  ل وهذا عنوان ) وفقه السنة للجميع  
معجم السنة  (يتمثل يف   أهدافه وأسسه وفروعه، واجلانب الذي خيص حفظ السنة         

 بعد ذلك تتفـاوت اهلمـم       السري فيه مث  اجلميع ابتداء    يستطيع   والذي) التربوي
كل يصل فيه إىل ما تيسر له وهو ينوي السري حىت النهاية فإن أمكنـه        ف والقدرات

هللا على منته وفضله، وإال فهو مأجور على نيته الصادقة وله من األجر ذلك فاحلمد 
والثواب مثل أجر من وصل الغاية وبلغ النهاية حىت وإن كانت هذه النية مل تأت إال 

 .يف سنوات العمر األخرية ففضل اهللا عزوجل عظيم ورمحته واسعة
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 .تكرار قراءة احلديث: املفتاح السابع

 السريعة للحديث بل قف عنده وتأمل ما وراء األلفاظ من            فال تكفي القراءة  
املعاين العظيمة اليت حتول حياتك إىل جنة يف الدنيا قبل جنة اآلخرة، فكم يشـقى               
اإلنسان ويتنكد سنوات من عمره مث جيئ حديث واحد فقط لينتشله مـن اهلـم               

الكـرت   إذ فرطت يف هـذا     أجهلينوالقلق والضيق الذي هو فيه وعندها يقول ما         
 .الذي يف متناول يدي

 كرر قر اءة احلديث ومتع مجيع حواسك بقراءته، قلِّبه على مجيـع الوجـوه      
 .لتكتشف ما فيه من جواهر ونفائس

 وإن مما يساعدك على تطبيق هذا املفتاح فهمك واستيعابك للمفاتيح األخرى         
 حني يضيع وخاصة املفتاح اخلامس الذي يضبط السري يف قراءة السنة وحفظها، أما

منك هذا املفتاح فستكون قراءتك للسنة متر بشئ من العجلة والرغبة يف االنتهاء             
 .مما ال حتس معه باملتعة والرغبة يف تكرار احلديث
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 .ربط األلفاظ باملعاين وربطها بالواقع: املفتاح الثامن

 األلفاظ هي الشئ املادي احملسوس الذي ميكن أن نشاهده أن نسمعه وهـو             
 الذي نربط به املعاين لكي تثبت وتستقر، واعلم أن كل لفظ خيتلـف عـن           احلبل

اآلخر يف املعاين اليت حيتويها ويتضمنها، وكذلك يتفاوت األشخاص يف عدد املعاين            
 اللفظ الواحد، وأيضا يتفاوت الشخص نفسه من وقت آلخر يف           يفهموا من اليت  

 ويغلق عنه يف وقت آخر، وال مقدار عمق فهمه للفظ من األلفاظ فيفتح له يف وقت
وسيلة لعالج مثل هذه احلاالت والصور إال الربط، وهو حيصل بالتكرار األسبوعي       
والتكرار اآلين مع تطبيق املفاتيح األخرى اليت تسهم يف التنقيب عن املعاين داخل             
األلفاظ فتستخرجها وعليك أن تقوم حبفظ ما تستخرجه منها سواء كـان هـذا              

 هداية من اهللا وفتح منه أو تكون مسعت به من عامل أو قرأتـه يف              االستخراج حمض 
 .كتاب، عليك بصيد املعاين واقتناصها بواسطة األلفاظ وحبسها فيها لئال تطري

هل حنن نعي ونفقه ألفاظ السنة كما وعاها النيب صلى اهللا عليه            :  وهنا سؤال 
  تكون حالنا؟وسلم أو وعاها الصحابة رضي اهللا عنهم؟ لو كنا كذلك فكيف

 إن املصطلحات تتبدل، واألحوال تتغري، واملسميات ختتلف بشكل سريع وال          
بد من مالحقة هذا التسارع وأن نبني لكل ما نصادفه يف احلياة موقعه من السـنة                
وأن يكون الربط بني املصطلحات املستجدة وألفاظ السنة ربطا صحيحا دقيقا ال            

 .حيرف احلقائق وال يبدل املعاين
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 .الترتيل: املفتاح التاسع 

 إن كالما ذه العظمة وبتلك األمهية ال ميكن أن نعامله كغريه من الكـالم              
فنطبق عليها مبادئ القراءة السريعة أو القراءة التصويرية أو غريها من موديالت            
وموضات القراءة اليت غزت قاعات التطوير وبناء الذات ، بل ينبغي أن نطبق عليه    

ءة التربوية واليت من أهم مفاتيحها الترتيل ويراد به التمهل والتأين كمن قواعد القرا
يسري يف منطقة ذات طبيعة خالبة مليئة باملناظر والثمار وباجلواهر والكنوز املباحة            
ملن مر ا يأخذ منها ماشاء ويقطف منها ما تشتهيه نفسه وتلذ به عينه فهل تـرى               

عةعالية أم أنه يتمهل يف السري ورمبا يقف بل من يسري يف أرض هذا شأا يسري بسر
ويطيل الوقوف يف كل نقطة منها ليستمتع غاية االستمتاع ويستثمر غاية االستثمار     

. 
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 .اجلهر والتغين: املفتاح العاشر

 وهذا املفتاح هو أشبه باحلالوة اليت توضع يف أدوية األطفال لتذهب مـرارة            
 السري، فالتغين بالكالم مع اجلهر وحماولـة        الدواء، وأشبه احلداء لإلبل لتنشط يف     

التطريب يساعد على مواصلة السري، وهذا أمر مشاهد يف واقع الناس يف كل كالم 
يستحسنونه ويتلذذون به وللناس يف هذا فنون وفنون بل هلم فيه علوم وفهـوم،              
فأهل اللهو والطرب، وأهل األوراد واملواالت ، واألناشيد، كل هؤالء يسـعون            

تلك الوسائل فت األنظار لكالمهم وتوصيله إىل قلوب املستمعني له ذه الطرق ولل
 يستحق مثل هذه الرعاية وتلك العناية سوى كالم اهللا تعاىل           وليس يف الدنيا كالم   

وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهو الكالم الذي ال يليق بعاقل أن يتغىن بغريه               
ون يف ذلك متبعا ال مبتدعا فيكـون تغنيـه          وال أن ميتع نفسه بسواه على أن يك       

حسبما ورد عمن أمره بالتغين واجلهر به كما تناقله املسلمون جيال عـن جيـل               
وحفظه القراء لنا تاما مضبوطا حبركاته وسكناته هذا يف حق القرآن، وميكن التغين             
 بقراءة السنة بطريقة خاصة ا ال العتقاد مشروعيته كما هو يف حق القرآن إمنـا              

 .إلعانة النفس على قراءة السنة وطول الوقوف مع أحاديثها والتأمل يف معانيها

وينبغي للدارس أن يرفع صوته يف درسـه حـىت          :  قال أبو هالل العسكري   
يسمع نفسه فإن ما مسعته األذن رسخ يف القلب وهلذا كان اإلنسان أوعى ملا يسمعه 

إذا درستم  :  كان يقول ألصحابه   وحكي عن أيب حامد أنه    : وقال  ... منه ملا يقرأه    

 )1(.فارفعوا أصواتكم فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم

دخل علي أيب وأنا أروي يف دفتر وال أجهر، أروي :  وعن الزبري بن بكار قال
إمنا لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إىل قلبك : فيما بيين وبني نفسي، فقال يل

                                                
  72  احلث على طلب العلم )1(
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ا فإنه يكون لك ما أدى بصرك إىل قلبك فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر 
 )1(.وما أدى مسعك إىل قلبك

                                                
 266-2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1(
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 اخلامتة

 أخي القارئ ها قد انتهيت من قراءة هذه الرسالة، فماذا فهمت؟ وماذا تنوي 
 أن تفعل؟

   هل ستضع الكتاب يف مكانه من مكتبك مث تنسى ما فيه من العلم إىل األبد؟              
 .إن كان هذا قرارك فأعد النظر فيه

ست ذا الكالم أدعو إىل تكرار قراءة كتايب أو كالمي، بل أدعو إىل تكرار              ل
 يف هذه   قراءة ما تضمنه من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وأقوال السلف          

 .القضية الكربى يف حياتنا

نقرأ وال نتغري   : ونإن كان هذا قرارك فأنت تكرر معاناة الكثريين الذين يقول         
 !وال نترقى 

 .لقراءة اردة العابرة ال حتقق تغيريا وال تأثريا إن ا
كم سيبقى ما تعلمته مـن  :  إن أردت الطريق للتغيري والتطوير فأسأل نفسك      

 هذا الكتاب حاضرا يف قلبك يوم؟ شهر؟ سنة؟

 وأنـت   رقيقلبك بقدر ما حتصل من تقدم و       إنه بقدر حضور هذا العلم يف       
 .احلكم

ينا للصراط املستقيم، وجيعل مآلنا جنات النعيم ،  نسأل اهللا مبنه وفضله أن يهد
 .إنه قريب جميب ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه



 63الجهر والتغني بالقراءة ــــــــــــــــــــــــــــــــ : المفتاح العاشر
 
 

 10.................................................حب السنة: املفتاح األول
 10........................................................:الدعاء: األول
 11........................:القراءة يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم: الثاين
 11........................................:القراءة عن أمهية السنة: الثالث

 13................................استحضار أهداف قراءة السنة: املفتاح الثاين
 13..................................................:العلم: اهلدف األول
 13.............................شدة احلاجة إىل علم السنة: وىلاملسألة األ

 14...........................مفاهيم خاطئة يف طلب العلم: املسألة الثانية
 15.................................الرحلة يف طلب السنة: املسألة الثالثة
 18.................................السنة واضحة ميسرة: املسألة الرابعة

 19...............العلم بالسنة يوفر الوقت وخيتصر اجلهد: املسألة اخلامسة
 20...............تدبر السنة وقاية من االحنراف الفكري: املسألة السادسة
 22...............السنة وفرضيات الربجمة اللغوية العصبية: املسألة السابعة
 23......................................مشهد من الواقع: املسألة الثامنة
 24..........................االسترياد والتصدير الفكري: املسألة التاسعة
 25..........................ق القدراتالوقود الذي يطل: املسألة العاشرة

 26............................مقاومة تغيري املناهج: املسألة احلادية عشرة
 27......................:تدبر السنة اجتماع الكلمة: املسألة الثانية عشرة

 28...................................................العمل: اهلدف الثاين
 28.......................حرص السلف على العمل بالسنة: املسألة األوىل

 31....................................مراتب اتباع السنة: لثانيةاملسألة ا
 34.................................................الثواب: اهلدف الثالث
 38..................................................املناجاة: اهلدف الرابع

 39................................................الشفاء: اهلدف اخلامس



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاتح تدبر السنة والقوة في الحياة64
 

 42.......................................اإلعالم والدعوة: اهلدف السادس
 44...................................................التركيز: املفتاح الثالث
 46.....................................أن تكون القراءة يف ليل: املفتاح الرابع

 48.........................................التكرار األسبوعي: املفتاح اخلامس
 55..................................................احلفظ :  السادساملفتاح

 55.............................:حفظ السنة أمنية كل مسلم: املسألة األوىل
 55...............................:حفظ السنة وتطوير الذات: املسألة الثانية
 56....................) :حفظ وفقه السنة للجميع: (مشروع: املسألة الثالثة
 57.......................................تكرار قراءة احلديث: املفتاح السابع
 58..........................ربط األلفاظ باملعاين وربطها بالواقع: املفتاح الثامن

 59...................................................الترتيل: املفتاح التاسع 
 60..............................................اجلهر والتغين: املفتاح العاشر

 62...................................................................اخلامتة
 
 


