
  (شجرة مثل املسلم)
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َعْن عبد الله بن ُعَمَر - ريض الله عنه� - قَاَل:

ًرا،    ُج�َّ يَأكُُل  َوُهَو   - وسلم  عليه  الله  - صىل  النَِّبيِّ  ِعْنَد  كُْنُت   "

 ،�َجِر َشَجرًَة َال يَْسُقُط َورَقَُها، تُْؤِ� أُكْلََها كُلَّ ِحٍ فََقاَل: "إِنَّ ِمْن الشَّ

ثُوِ� َما  ٍء، نََفَعَك، فََحدِّ َوإِنََّها ِمثُْل الُْمْسلِِم، َما أََخْذَت ِمْنَها ِمْن َيشْ

ِهَي؟"   قَاَل َعبُْد اللِه: فََوقََع النَّاُس ِيف َشَجِر الْبََواِدي، َوَرأَيُْت أَبَا بَْكٍر 

أَقُوَل:  أَْن  فَأَرَْدُت  النَّْخلَُة،  أَنََّها  نَْفِيس  ِيف  َوَوقََع  يَتََكلََّ�ِن،  َال  َوُعَمَر 

ثُمَّ قَالُوا:   ، الَْقْوِم، فَاْستَْحيَيُْت فََسَكتُّ أَْصَغُر  أَنَا  النَّْخلَُة، فَِإَذا  ِهَي 

أَْخِربْنَا ِبَها يَا رَُسوَل اللِه قَاَل: "ِهَي النَّْخلَُة".   قَاَل َعبُْد اللِه: فَلَ�َّ 

قُْمَنا قُلُْت لُِعَمَر: يَا أَبَتَاُه َواللِه لََقْد كَاَن َوقََع ِيف نَْفِيس أَنََّها النَّْخلَُة، 

أَْن  فََكرِْهُت  تََكلَُّموَن  أََركُْم  لَْم  قُلُْت:  تََكلََّم؟  أَْن  َمَنَعَك  َما  فََقاَل: 

أَتََكلََّم، فََقاَل ُعَمُر: َألَْن تَُكوَن قُلْتََها، أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَْن يَُكوَن ِيل كََذا 

وَكََذا.  

عة منهم رواه الشيخان والطربا�، والرواية مجمَّ

الحديث 
الرابع 
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(شجرة مثل المسلم)

ًرا: قمة رأس النخلة. ُج�َّ

فََوقََع النَّاُس: ذهبت أفكارهم وظنونهم.

َشَجِر الْبََواِدي: البوادي مفردها البادية، واملقصود الشجر الذي ينبت يف األرض 

الفضاء الواسعة خارج املدن.

يَُكوَن ِيل كََذا وَكََذا: يقصد من األموال واملتاع واألنعام.

: �
��المعا

ه النخلة المؤمن؟:   لماذا تشبَّ
 يف الحديث أن النخلة هي التي تشبه املؤمن وليس العكس ك� يتبادر، وفيه 

تعظيم املؤمن فهو األصل يف التشبيه.

 �فيه جواز التشبيه ب� اإلنسان والج�د اذا كان وجه الشبه موجودا يف الطرف

وكان وجه الشبه صالحا، وال يشرتط ك�ل التشابه بينه� من كل الوجوه.

املؤمن يف حياته نافع يف قوله وفعله وخلقه، لنفسه وملن حوله، وبعد م�ته 

نفع  كلها  والنخلة  وقف،  أو  علم  من  أو  املؤمنة  الذرية   Ïخ من  ترك  Ñا 

كاملؤمن، وال يهدر منها يشء مطلقا.

. (�اليشرتط بالنفع ان يكون متواتر كل ساعة أو كل يوم  (كل ح

 (تؤ� أُكُلها كل ح�) األُكُل هنا ليس املقصود به الثمرة فحسب (التمر) وفيه 

أن كل فائدة تستفيدها فهي أُكُل.

 ثبات النخلة ورسوخها كثبات إÓان املسلم ورسوخه.

 املؤمن ال تسقط دعوته والنخلة ال يسقط ورقها.

 النخلة مفيدة من كل وجه، مثلك أيها املؤمن، فاكتشف يف نفسك الخÏ فهو 

البد موجود وأخرجه للناس وال Ôنعه.

1

2

3

4
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(شجرة مثل المسلم)

ًرا: قمة رأس النخلة. ُج�َّ

فََوقََع النَّاُس: ذهبت أفكارهم وظنونهم.

َشَجِر الْبََواِدي: البوادي مفردها البادية، واملقصود الشجر الذي ينبت يف األرض 

الفضاء الواسعة خارج املدن.

يَُكوَن ِيل كََذا وَكََذا: يقصد من األموال واملتاع واألنعام.

ه النخلة المؤمن؟:   لماذا تشبَّ
 يف الحديث أن النخلة هي التي تشبه املؤمن وليس العكس ك� يتبادر، وفيه 

تعظيم املؤمن فهو األصل يف التشبيه.

 �فيه جواز التشبيه ب� اإلنسان والج�د اذا كان وجه الشبه موجودا يف الطرف

وكان وجه الشبه صالحا، وال يشرتط ك�ل التشابه بينه� من كل الوجوه.

املؤمن يف حياته نافع يف قوله وفعله وخلقه، لنفسه وملن حوله، وبعد م�ته 

نفع  كلها  والنخلة  وقف،  أو  علم  من  أو  املؤمنة  الذرية   Ïخ من  ترك  Ñا 

كاملؤمن، وال يهدر منها يشء مطلقا.

. (�اليشرتط بالنفع ان يكون متواتر كل ساعة أو كل يوم  (كل ح

 (تؤ� أُكُلها كل ح�) األُكُل هنا ليس املقصود به الثمرة فحسب (التمر) وفيه 

أن كل فائدة تستفيدها فهي أُكُل.

 ثبات النخلة ورسوخها كثبات إÓان املسلم ورسوخه.

 املؤمن ال تسقط دعوته والنخلة ال يسقط ورقها.

 النخلة مفيدة من كل وجه، مثلك أيها املؤمن، فاكتشف يف نفسك الخÏ فهو 

البد موجود وأخرجه للناس وال Ôنعه.

1

2

  الفوائد (٥١ فائدة) 

4

3
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(شجرة مثل المسلم)

ًرا: قمة رأس النخلة. ُج�َّ

فََوقََع النَّاُس: ذهبت أفكارهم وظنونهم.

َشَجِر الْبََواِدي: البوادي مفردها البادية، واملقصود الشجر الذي ينبت يف األرض 

الفضاء الواسعة خارج املدن.

يَُكوَن ِيل كََذا وَكََذا: يقصد من األموال واملتاع واألنعام.

ه النخلة المؤمن؟:   لماذا تشبَّ
 يف الحديث أن النخلة هي التي تشبه املؤمن وليس العكس ك� يتبادر، وفيه 

تعظيم املؤمن فهو األصل يف التشبيه.

 �فيه جواز التشبيه ب� اإلنسان والج�د اذا كان وجه الشبه موجودا يف الطرف

وكان وجه الشبه صالحا، وال يشرتط ك�ل التشابه بينه� من كل الوجوه.

املؤمن يف حياته نافع يف قوله وفعله وخلقه، لنفسه وملن حوله، وبعد م�ته 

نفع  كلها  والنخلة  وقف،  أو  علم  من  أو  املؤمنة  الذرية   Ïخ من  ترك  Ñا 

كاملؤمن، وال يهدر منها يشء مطلقا.

. (�اليشرتط بالنفع ان يكون متواتر كل ساعة أو كل يوم  (كل ح

 (تؤ� أُكُلها كل ح�) األُكُل هنا ليس املقصود به الثمرة فحسب (التمر) وفيه 

أن كل فائدة تستفيدها فهي أُكُل.

 ثبات النخلة ورسوخها كثبات إÓان املسلم ورسوخه.

 املؤمن ال تسقط دعوته والنخلة ال يسقط ورقها.

 النخلة مفيدة من كل وجه، مثلك أيها املؤمن، فاكتشف يف نفسك الخÏ فهو 

البد موجود وأخرجه للناس وال Ôنعه.
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(شجرة مثل المسلم)

1 الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

 االستدالل بالقرائن حيث أن ابن عمر استدل بأكل رسول الله 
ر عىل أنه يقصد النخلة. صىل الله عليه وسلم الج�َّ

عليه  الله  فالنبي صىل  دونهم،  أصحابه   �ب الرجل  أكل  جواز 
وسلم كان يأكل وÞ يرِد أن الصحابة شاركوه.

جواز الحلف دون أن يطلب منك "َواللِه لََقْد كَاَن َوقََع ِيف نَْفِيس 
أَنََّها النَّْخلَُة".

جواز الكالم عىل الطعام.

 جواز تجمÏ النخل وأنه ليس من إضاعة املال.

 جواز بيع الج�ر ألن ما حل أكله حل بيعه.

      الفوائد الفقهية:  

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.
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(شجرة مثل المسلم)

الفوائد التعليمية:

الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

1

2

3

4

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.
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(Who amongst you is fasting today?)

 The four acts of worship, which took place in one day, are 
considered a complete practical educational program. The 

Parents and educators should put it into practice:

• Fasting teaches self-disciplining because hunger 
reminds us of the poor and needy, it limits the devil’s 

insinuations, and makes us mindful that Allah sees us.

exalted, would approve of what he said or did, except in a 
few cases in which there was some error in the conclusion 
he reached. In that case, revelation would come down 
from Allah, may He be glorified and exalted, to correct it. 

الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

 االستدالل بالقرائن حيث أن ابن عمر استدل بأكل رسول الله 
ر عىل أنه يقصد النخلة. صىل الله عليه وسلم الج�َّ

عليه  الله  فالنبي صىل  دونهم،  أصحابه   �ب الرجل  أكل  جواز 
وسلم كان يأكل وÞ يرِد أن الصحابة شاركوه.

جواز الحلف دون أن يطلب منك "َواللِه لََقْد كَاَن َوقََع ِيف نَْفِيس 
أَنََّها النَّْخلَُة".

جواز الكالم عىل الطعام.

 جواز تجمÏ النخل وأنه ليس من إضاعة املال.

 جواز بيع الج�ر ألن ما حل أكله حل بيعه.

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.

(شجرة مثل المسلم)

استخدام املوجودات يف البيئة املحيطة لرضب املثال وتقريب املعلومات حيث 

أنها أقرب لفهمه.

 الحياء الذي Óنع صاحبه من تعلم أو تعليم املسائل الرشعية هو من الحياء 

املذموم، إذ أن الذي حمل ابن عمر عىل السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه 

ذلك.

 إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالالً ملن هو أكرب منه، فيذكر لغÏه 

ثم  الكبÏ)، ومن  - احرتام  (التعلم   �املصلحت  �به عنه فيجمع ب ليخرب  رسéا 

أعقبه البخاري بباب من استحيا فأمر غÏه بالسؤال.

ليس الخطاب للمتعلم� أو أهل العلم فقط إذا كان ذلك ب� يدي العاÞ فكم 

من فائدة فاتت العاÞ ووقعت يف ذهن العامي.

يهابوا  لهم لë ال  والتحبب  والتبسط  التواضع  الطالب من  أمام  املعلم  أكل 

السؤال واالستفسار.
9 
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(شجرة مثل المسلم)

الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

11

12

13

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(شجرة مثل المسلم)

بوية: الفوائد ال��

  أخذ الوالد الولد ىف مجالس العلم وبعض مجالس الكبار ليتعلم منهم ويأخذ 

من سلوكهم وسمتهم.

األدب مع األكرب عمرا وفضال وعدم تقدمهم بالكالم.

عدم الكالم بال علم هو سمت الكبار وأهل الفضل وفيه حفظ ألعراضهم، وهذا 

ما فعله أبو بكر وعمر بعدم إجابتهم ملا جهلوا.

فرح الوالد بتميز ولده ألنه كالفرع منه واالمتداد له.

أهمية الحوار مع األبناء واملناقشة وتحليل األحداث.

العالقة  عمق  عىل  وداللة  والقرب،  والتودد  والتلطف  األدب  غاية  أبتاه)  (يا 

السابقة بينه� ودفئها.
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10 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(شجرة مثل المسلم)

الفوائد الدعوية:

 حرص النبي صىل الله عليه وسلم عىل تنويع أساليب الدعوة 

الخطبة  فاستخدم  السآمة،  ودفع  الفكرة  إليصال  والتعليم 

والسؤال واللغز وغÏها.

(تؤ�  ومؤانستهم  الناس  حديث  يف  القرآن  ُجَمل  استع�ل 

. (�أُكُلها كل ح

1
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11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(شجرة مثل المسلم)

الفوائد العامة:

تواضع رسول الله صىل الله عليه وسلم وزهده يف هذه الدنيا 

حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان طعاما 

ر. بسيطا مثل الج�َّ

الفائدة  من  الشخص  إىل  أحب  تكون  قد  املعنوية  الفائدة 

املادية "أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا".

فضل عبد الله بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل يف مجالسنا أن نطرح األسئلة العاملة وإن Þ تكن يف 

الحالل والحرام عىل طريقة املسابقة، ويف ذلك شغل للوقت 

باملباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.
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الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.

12 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(شجرة مثل المسلم)

6

8

 (أخربنا بها يا رسول الله) تقديم ألقاب االحرتام والتقدير ألهل 

الفضل يف كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  يف  Ñا  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فل� 

املجلس وال تسار به أحداً، ولو كان أبوك أو أخوك وذاك من 

غاية األدب.

فتظهر  يجب   Þ ابنه  كون  عىل  عنه  الله  ريض  عمر  تأسف 

له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  الله  صىل  للنبي  فضيلته 

بالربكة.

من  برعايته  يحيطه  ملن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 

أهل العلم.

7
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الفهم رزق وال يؤتاه كل أحد إال بَقَدر وبعلم من الله وحكمة كسائر األرزاق.

 الحديث تفسÏ عميل لحديث النبي صىل الله عليه وسلم عند البخاري: "إÖا 

أنا قاسم والله عز وجل يعطي"، أي أنه يبذل العلم وهو الوحي هنا للناس 

بالسوية، والله عز وجل يفاضل ب� عباده يف الفهم فيعطي لهذا ما ال يعطى 

غÏه.

فيه معنى قوله تعاىل: (وفوق كل ذى علم عليم)، إذ أدرك الصغÏ املفضول 

ما Þ يدركه الكبÏ الفاضل األعلم.

 سؤال العاÞ طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

تفعيل دور املتعلم ليستحرض معارفه السابقة وخربته عن األمر، وتوظيفها يف 

محاولة اإلجابة عىل األسئلة، واستنفاره الستنباط املعرفة بنفسه وعدم تقديم 

املعلومة إليه بشكل مبارش وتلقيني.

حفظ الطالب هيبة معلمهم وتوقÏه وإن تبسط معهم وتواضع لهم.

جلوس األكابر لتلقي العلم وال يقدح ذلك يف مكانتهم، وخطأ الفهم ملقولة 

"تعلموا قبل أن تُسوَّدوا".

 من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث يستحيل إدراك 

أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز،  وليس  التعليم  فاملقصود  اإلجابة 

الحالية لتوضيح اللغز.
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(شجرة مثل المسلم)
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حقارة الدنيا يف ع� عمر، ألنه قابل فهم ابنه ملسألة واحدة بُحْمر النََّعم (رواية 

ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء õنها.

 الخواطر التي تقع يف القلب من محبة الثناء عىل أع�ل الخÏ ال يُقدح فيها 

إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاٌد من Ôني عمر املذكور.

رÑا كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّ�ر كان أمامهم 

بين� ذهب تفكÏهم إىل شجر البوادي.

كùة السالك� يف طريق أو منهج ال يعني بالرضورة أنه صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها عىل فقيه ال يقدح أو يجرح 

أو ينقص من قدره.
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14 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(شجرة مثل المسلم)

   الفوائد اللغوية والحديثية: 

تطلق عىل  قد  بل  القليل  النفر  الناس عىل  كلمة  إطالق  فيه  الناس)  (فوقع   

الرجل الواحد ك� يف قوله تعاىل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 

لكم) والقائل أعراú واحد من خزاعة.

 �ب خالف  عىل  واحد  Ñعنى  فه�  أخربنا  أو  ثََنا  َحدَّ قال  إذا  الراوي  أن  وفيه 

ث�. قال رسول الله (فحدثو�) وقالوا هم (أخِربنَا) . املَُحدِّ

 Þ القصة الفعل (كان) غالبا يدل عىل االستمرار والدوام والتكرار، لكن هذه 

تحدث إال مرة واحدة، ومع ذلك قال (كنت عند النبي صىل الله عليه وسلم 

وهو يأكل ج�را) فليس بالرضورة أن يكون أكل الرسول صىل الله عليه وسلم 

للج�ر يف حضور الصحابة قد تكرر.
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