
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

صىل اهلل عليه وسلم َذاَت َيْوٍم إِْذ َطَلَع َعَلْينَا َرُجٌل َشِديُد   عن ُعَمر ْبن اْْلَطَّاِب َقاَل َبْينَََم َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ

َفِر َوالَ   ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السَّ َعِر الَ  َيْعِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد َحتَّى َجَلَس إََِل النَّبِيِّ صىل اهلل  َبَياِض الثَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشَّ

دُ  ْيِه َعىَل َفِخَذْيِه َوَقاَل َيا ُُمَمَّ ِِن َعِن اإِلْساَلِم. َفَقاَل صىل   عليه وسلم َفَأْسنََد ُرْكَبَتْيِه إََِل ُرْكَبَتْيِه َوَوَضَع َكفَّ َأْخِِبْ

وسلم  عليه  َتْشهَ :  اهلل  َأْن  َكاَة  اإِلْساَلُم  الزَّ َوُتْؤتَِى  اَلَة  الصَّ َوُتِقيَم  اهللَِّ  َرُسوُل  ًدا  ُُمَمَّ َوَأنَّ  اهللَُّ  إِالَّ  إَِلَه  الَ  َأْن  َد 

ُقهُ  َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوََتُجَّ اْلَبْيَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِلْيِه َسبِياًل. َقاَل َصَدْقَت. َقاَل َفَعِجْبنَا َلُه َيْسَأُلهُ   . َوُيَصدِّ

اإِليََمِن. قَ  َعِن  ِِن  َفَأْخِِبْ ِه :  َقاَل   اَل  َخْْيِ بِاْلَقَدِر  َوُتْؤِمَن  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَماَلئَِكتِِه  بِاهللَِّ  ُتْؤِمَن  َأْن 

ِه. َقاَل َصَدْقَت   .َوََشِّ

ِِن َعِن اإِلْحَساِن. َقاَل  ُه َيَراكَ َأْن َتْعُبَد اهللََّ َكَأنَّ : َقاَل َفَأْخِِبْ  .َك َتَراُه َفإِْن ََلْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

اَعِة. َقاَل   َقاَل  ِِن َعِن السَّ ائِلِ :  َفَأْخِِبْ َأَماَرِِتَا. َقاَل   : َقاَل .  َما اْلَْْسُئوُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن السَّ ِِن َعْن  َأْن َتلَِد  :  َفَأْخِِبْ

َتَها َوَأْن َتَرى اْْلَُفاةَ   َيَتَطاَوُلوَن ِِف اْلُبنَْيانِ األََمُة َربَّ
ِ
اء  . اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّ

يًّا ُثمَّ َقاَل ِل 
ائُِل   َقاَل ُثمَّ اْنَطَلَق َفَلبِْثُت َملِ َأَتْدِرى َمِن السَّ يُل   : ُقْلُت اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل   ؟ َيا ُعَمُر  ُه ِجِْبِ َفإِنَّ

 .(( ِدينَُكمْ َأَتاُكْم ُيَعلُِّمُكمْ 

 ،  وأوضح عبارة  أسلوب، حديث نبوي َشيف عظيم قدره، جامع ألبواب الدين كله، بأبسط 

ويكفينا لنعلم عظيم قدره أنه كان قبل وفاته صىل اهلل عليه وسلم  بنحو ثَمنني ليلة؛ بعد انرصافه من حجة  

أنه   جهة  من  األحاديث  أفضل  أنه  عىل  دليل  وهو   وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  عمر  آخر  ِف  فهو  الوداع، 

وحده  اإلسالم  عن  وال  وحده،  اإليَمن  عن  يتحدث  َل  فهو  وأشملها،  الدين  أمجعها  حقائق  تناول  إنَم   ،

الثالثة: اإلسالم واإليَمن واإلحسان، وبني هذه اْلراتب الثالث ارتباط وثيق، فدائرة اإلسالم أوسع هذه 

د: )حديث عظيم، ْلا تضمنه من مجعه علم  ي ابن دقيق الع  عنه  قالالدوائر، تليها دائرة اإليَمن فاإلحسان.  

، فينبغي عىل فاَتة »أم القرآن«؛ ْلا تضمنته من مجعها معاِن القرآن(السنة، فهو كاألم للسنُّة؛ كَم سميت ال

 . من األحاديث اْلتواترةالناس مجيعًا أن يتعلموه، وأن يعرفوا ما فيه من األحكام اْلنطوية عليه؛ ال سيَم أنه 



 

 

  

َيْوٍم()) َذاَت  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوِل  ِعنَْد  َنْحُن  ر(َبْينَََم  كان  فقد  وسلم  ،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  سول 

للتعليم، ولكنهم كانوا   يعرفون    هيسألونال  جيلس بني أصحابه  أمر ال  صىل اهلل عليه وسلم إال عند وقوع 

وسلم   ُحكمه، عليه  اهلل  صىل  بقوله  ))َذُروِِن عماًل  ْم    :  ُسَؤاِِلِ بَِكْثَرِة  َقْبَلُكْم  َكاَن  َمْن  َهَلَك  َفإِنَََّم  َتَرْكُتُكْم  َما 

 َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتْم َوإَِذا ََنَْيُتُكْم َعنْ َوا
ٍ
 َفَدُعوهُ  ْختاَِلفِِهْم َعىَل َأْنبَِيائِِهْم َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِشْىء

ٍ
ء   ((. ََشْ

فكان ُيعِجبهم أن يأتيهم الرجل الغريب العاقل، فيسأل وهم يسمعون، فيتعلموا من رسول اهلل ما جييب به 

وِف رواية: قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم للصحابة: سلوا، فلم يسأل أحد منهم فدخل الرجل ،  السائل

 فسلم ثم جلس، فدل ذلك عىل أن انتهاز الفرصة لسؤال العلَمء إذا حرضوا أمر مهم. 

صىل اهلل  وتعلمنا الرواية الثانية: أن السؤال يسبقه السالم، فمن بدأ بالسؤال قبل السالم فال جتيبوه، كَم قال  

 عليه وسلم. 

َعرِ ) فقد أعطى اهلل اْلالئكة القدرَة عىل التشكل   (()إِْذ َطَلَع َعَلْينَا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشَّ

صورة أمجل  ِف  بإنسان  متثَّلوا  باإلنسان  متثَّلوا  فإذا  حيرض  باْلحسوسات،  أن  للمسلم  ينبغي  أنه  عىل  تنبيه   ،

لعلم، وهو عىل هيئٍة وصورٍة َحَسنٍة ِمن ُلْبس أمجِل الثياب، وكذلك إذا ذهب إَل عاَلٍ ربَّاِن؛ لَيسَأَله  جمالَس ا 

 ِف أمور دينه أن يكون عىل هيئة حسنة. 

َأَحٌد() ِمنَّا  َيْعِرُفُه  َوالَ  َفِر  السَّ َأَثُر  َعَلْيِه  ُيَرى  الرجل(  )الَ  الدهشة من حال  متناِقضان حيمالن عىل   !وصفان 

 فكيف ال يعرفه منهم أحد، وليس عليه آثار السفر؟ 

َفِخذَ )  َعىَل  ْيِه  َكفَّ َوَوَضَع  ُرْكَبَتْيِه  إََِل  ُرْكَبَتْيِه  َفَأْسنََد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النَّبِيِّ  إََِل  َجَلَس  َيا  )َحتَّى  َوَقاَل  ْيِه 

دُ  اْلع(ُُمَمَّ يَدي  بني  اْلتأدِّب  هيئة  الفِخذين  عىل  الكفني  وْضع  عليه (  اهلل  صىل  الرسول  مناداة  أن  غْي  لم، 

أو   النبوة،  أو  الرسالة  بلقب  إال  القرآن  ِف  ُُياطبه  َل  تعاَل  اهلل   فإن  الرسالة،  بمقام  يليق  ال  باسمه  وسلم 

فَعل ذلك زيادة ِف التعمية ؛ ألن ُمناداة رسول اهلل     وْصف يليق بحاله، وَل يناِده باسمه اْلجرد، ولعل جِبيل

   .يه وسلم باسمه اْلجرد كان من شأن األعرابصىل اهلل عل

ِِن َعِن اإِلْساَلِم. َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم اإِلْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن الَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ)  ًدا  )َأْخِِبْ  َوَأنَّ ُُمَمَّ

َوُتْؤتَِى   اَلَة  الصَّ َوُتِقيَم  اهللَِّ  َسبِياًل. َرُسوُل  إَِلْيِه  اْسَتَطْعَت  إِِن  اْلَبْيَت  َوََتُجَّ  َرَمَضاَن  َوَتُصوَم  َكاَة  َقاَل   الزَّ

 (. َصَدْقَت(



 

 

 

مقرتن بذكر اإليَمن فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله    اإلسالم يطلق غْيف

اهللَِّ }:  وأفعاله، كقوله تعاَل  ِعنَْد  يَن  الدِّ ْساَلمُ   إِنَّ  عمران/]  {اإْلِ َغْْيَ }  ، وقوله تعاَل:[19آل  َيْبَتِغ  ْساَلِم    َوَمْن  اإْلِ

ينَ  اْْلَاِِسِ ِمَن  اآْلِخَرِة  ِِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  َفَلْن  عمران/]  {ِدينًا  باإليَمن، و  .[85آل  مقرتنا  به   يطلق  يراد  فحينئذ 

ْعَراُب آَمنَّا ُقْل ََلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوْلََّا َيْدُخِل  َقاَلِت اأْلَ }  واألقوال الظاهرة، كقوله تعاَل:  األعَمل،

يََمُن ِِف ُقُلوبُِكمْ   .  [14اْلجرات/] {اإْلِ

اهلل   وفروًعا، وجواب رسول  الظاهر جلميع أوامر اهلل أصوالً  واْلقصود باإلسالم ِف هذا اْلديث االنقياد 

الدخول إَل دين اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل   فبوابة  العميل من اإلسالم،  بالرتكيز عىل اجلانب  ذلك جاء 

الترشيع؛   ِف  الزماِن  ترتيبها  َوفق  بة  مرتَّ اْلديث  ِف  اإلسالم  أركان  جاءت  وقد  الشهادة،  كلمة  هي 

ُفرِض  الصلوات اْلمس، ثم  ُفِرضت  ثم  إليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،  ما دعا  أول  ت  فالشهادتان 

من   التاسعة  وقيل:  السادسة،  السنة  ِف  اْلج  ُفِرض  ثم  للهجرة،  الثانية  السنة  ِف  رمضان  وصوم  الزكاة 

 . اِلجرة

فإذا نطق العبد بالشهادتني حكمنا له باإلسالم، وبعد ذلك ننظر ِف حاله، فإن أتى باألعَمل اإلسالمية قلنا: 

ا: له نقضت الشهادتني اللتني أتيت هبَم، وصار أنت مستمر عىل اإلسالم، لكن إن ترك األعَمل بالكلية قلن

 ال غنى ِلَم، وال نفع ِلَم ألنك نقضتهَم 

ُقُه() َوُيَصدِّ َيْسَأُلُه  َلُه  َفَعِجْبنَا  التعلُّم،    أيضاً (  )َقاَل  يريد  أنه  عىل  يدل  فالسؤال  جيتمعان؛  ال  خمتلفان  أمران 

الصحا استغراب  َمثار  كان  لذا  عاَل؛  أنه  عىل  يدل  ريضوالتصديق  ع  بة  جِبيل ن اهلل  ولكن  وَعَجبهم،  هم 

وكيفية اْلحاورة مع أهل العلم، فكان ِف دور طالب العلم اْلتحيل    قَصد من ذلك أن ُيرهيم آداب السؤال،

الرسول  من  اجلواب  سَمعه  وبعد  فائدة،  وأعمها  ها  أمهَّ اْلسائل  من  ُيتار  والذي  باألدب،  اْلقرونة  باجلرأة 

أراد   وسلم  عليه  اهلل  اجلواب صىل  أعطى  إذا  اْلسؤول  وإنصاف  للحق،  اإلذعان  يكون  كيف  يعلِّمهم  أن 

، فساَرع إَل تصديقه  .اْلقنِع البنيِّ

 .استحباب التجمل للقادم عىل العلَمء وأهل الفضل-1

 .عىل القادم أن يستأذن اْلجتمعني ويسلم عليهم-2 

 .ينبغي للسائل أن يتحىل بالشجاعة األدبية  3-



 

 

 .اْلسؤول أن يكون متواضًعاجيب عىل  -4       

 .إذا جهل اْلسؤول شيًئا، فال عيب عليه أن يقول: ال أدري 5-

 .قد تتمثل بصورة إنسان  أن اْلالئكة 6-

 .ينبغي ْلن حرض جملس العاَل إذا علم بأهل اْلجلس حاجة إَل مسألة ال يسألون عنها أن يسأل هو عنها  7-

 ن من سؤاله، وأن السائل ينبغي أن يرفق ِف سؤاله قدر اْلاجة رفق العاَل بالسائل، وأن يدنيه منه ليتمك 8- 

 

 واْلمد هلل رب العاْلني 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


