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 بسم الله الرحمن الرحيم

 األساليب النبوية في معالجة األخطاء

 المقدمة 

الحمد للهه ب  العهالمين الهرحمن الهرحيم ماله  يهون الهدين للهه األخلهين خاوخهرين خايهون السهموا  

  :خاألبضين خالصالة خالسالن على نبيه األمين معّلم الخلق المبعوث بحمة للعالمين خبعد

خ هي حهل للهدعاة خالمهربين  ،قربا  العظيمهة اليهي ييعهّدف ناعوها خيعهّم خير هافإن تعليم الناس من ال

ره  حا ههي  ل
َلههَة فه ههيَن َحي ههى الن ما

ههَمَوا ه َخاألََبضه ههَ  الس  ََ ا َيهههل َخ ََ
َه ههَه َخَمال َ هها مههن ميههراث األنبيههاء خالمرسههلين ا خلهن  الل 

َعلِّمه الن اسه الا  وَ  َليلَصلُّوَن َعَلى مل  5862سنن اليرمذي ط. َحمد شاكر بام  :َخياَر ا بخاه اليرمذيَخَحي ى الاحل

يٌح  :خَااَل َبو عيسى يٌب َصحه يٌث َحَسٌن َغره بل  خمنوا تصحيح  ،َ َذا َحده خاليعليم طراَق خَنواع خله خساَ  خسل

  .فاليصحيح من اليعليم خ ما صنوان ال يايراان ،األخطاء

خصهلة لله   .لهدين الوا بهة علهى  ميهم المسهلمينخمعالجة األخطاء ختصحيحوا من النصهيحة فهي ا

مههم مالحظههة َن ةاَههرة الخطههن َخسههم مههن ةاَههرة  .باريضههة األمههر بههالمعرخه خالنوههي عههن المنَههر اويههة خخاضههحة

  .المنَر فالخطن اد يَون منَرا خاد ال يَون

ختصهههحيح األخطهههاء كهههذل  مهههن الههههوحي الربهههاني خالمهههنوآ القرلنهههي فقههههد كهههان القهههرلن ينههه ل بههههاألخامر 

فن لهه   ،خالنههوا ي خاراههراب خارنَههاب ختصههحيح األخطههاء حيههى ممهها خاههم مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم
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َخ يهذكر  ،خمها يهدبي  لعلهه ي كهى ،َن  هاءه األعمهى ،عهب  ختهولى) :معاتبا  ختنبيوا  كما في اولهه تعهالى

 ،خ و يخشى ،ك يسعىخَما من  اء ،خما علي  َال ي كى ،فنن  له تصدف ،َما من اسيغنى ،فيناعه الذكرف

خلل تقههول للههذي َنعههم اللههه عليههه خَنعمهه  عليههه َمسهه  عليهه   خ هه  خاتههق اللههه ) :خاولههه (،فننهه  عنههه تلوههى

مها كهان للنبهي َن يَهون لهه ) :خاولهه (،ختخاي في ناس  مها اللهه مبديهه ختخشهى النهاس خاللهه َحهق َن تخشهاه

)لي  ل   :خاوله (خرة خالله ع ي  حَيمَسرف حيى يلثخن في األبض تريدخن عرض الدنيا خالله يريد او

  (من األمر شيء َخ ييو  عليوم َخ يعذبوم فإنوم ظالمون

فلما َخطن حاطب بن َبي  .خكان القرلن يين ل ببيان خطن َفعال بعض الصحابة في عدة من الموااف

ليهه خسهلم للهيوم بليعة بضي الله عنه خطن عظيما في مراسلة كااب اريش مبينا لوهم خ وهة النبهي صهلى اللهه ع

يا َيوا الذين لمنوا ال تيخذخا عدخي خعدخكم َخلياء تلقون للهيوم بهالموةة خاهد ) :ن ل اوله تعالى ،في الغ خ

كاههرخا بمهها  ههاءكم مههن الحههق يخر ههون الرسههول خليههاكم َن ت منههوا باللههه ببَههم لن كنههيم خههر يم  وههاةا  فههي 

بمها َخايهيم خمها َعلنهيم خمهن ياعلهه مهنَم فقهد ضه  سبيلي خابيغاء مرضاتي تسرخن لليوم بهالموةة خَنها َعلهم 

  (.سواء السبي 

خفههي شههنن خطههن الرمههاة فههي غهه خة َحههد لمهها تركههوا مههوااعوم اليههي َمههر م النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم 

حيى للا فشليم ختنا عيم في األمر خعصييم من بعد ما َباكم ما تحبون منَم من ) :بل خموا ن ل اوله تعالى

  (.َم من يريد اوخرةيريد الدنيا خمن
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 :خلما اعي ل النبي صلى الله عليه  خ اته تنةيبا خَشاع بعض الناس َنه طّلهق نسهاءه نه ل اولهه تعهالى

خللا  اء م َمر من األمن َخ الخوه َلاعوا به خلو بةخه للى الرسول خللى َخلي األمهر مهنوم لعلمهه الهذين )

  (يسينبطونه منوم

لن الهههذين ) :مهههن مَهههة للهههى المدينهههة لغيهههر عهههذب شهههرعي َنههه ل اللههههخلمههها تهههرك بعهههض المسهههلمين الوجهههرة 

توف ا م المالََة ظالمي َناسوم االوا فيما كنيم االوا كنا مسيضعاين فهي األبض اهالوا َلهم تَهن َبض اللهه 

  (اوية …خاسعة فيوا رخا فيوا 

ئة َن ل الله ليا  خلما انساق بعض الصحابة خباء لشاعا  المنافقين في اتوان عاَشة بما  ي منه بري

خلوال فض  الله عليَم خبحميه في الدنيا خاوخرة لمسَم في ما َفضيم فيه عهذا  ) :في  ذا ارف  خفيوا

ثهم  (لل تلقونه بنلسنيَم ختقولون بنفوا َم ما لي  لَم به علم ختحسبونه  ينا  خ هو عنهد اللهه عظهيم ،عظيم

يعظَم الله َن تعوةخا  ،م بوذا سبحان   ذا بويان عظيمخلوال لل سمعيموه اليم ما يَون لنا َن نيَل) :اال

  (لمثله َبدا  لن كنيم م منين

 :خلما تنا ع بعض الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه خسلم خابتاع  َصواتوم ن ل اوله تعهالى

الهذين لمنهوا ال يها َيوها  ،)يا َيوها الهذين لمنهوا ال تقهدموا بهين يهدي اللهه خبسهوله خاتقهوا اللهه لن اللهه سهميم علهيم

ترفعوا َصواتَم فوق صو  النبي خال تجورخا له بالقول كجور بعضَم لبعض َن تحبط َعمالَم خَنيم ال 

 تشعرخن( 
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خلمهها  ههاء  اافلههة خاهه  خطبههة الجمعههة فيههرك بعههض النههاس الخطبههة خاناضههوا للههى اليجههابة نهه ل اولههه 

ا  ما عند الله خير من اللوو خمن اليجابة خالله  )خللا بَخا تجابة َخ لووا  اناضوا لليوا ختركوك ااَما   :تعالى

  (خير الرا اين

  .للى غير لل  من األمثلة الدالة على َ مية تصحيح األخطاء خعدن السَو  عنوا

خساب النبي صلى الله عليه خسلم على نوب من ببهه سهالَا سهبي  لنَهاب المنَهر ختصهحيح الخطهن غيهر 

ا ال يجهو  فهي حهّق النبهي صهلى  :العلماء بحموهم اللهه تعهالى ااعهدة خمن  ذا خغيره اسينبط ،ميوان في لل 

  .الله عليه خسلم تنخير البيان عن خا  الحا ة ا

خلةباك المهنوآ النبههوي فهي اليعامهه  مههم َخطهاء البشههر الهذين الاهها م النبههي صهلى اللههه عليهه خسههلم مههن 

اوالههه بافقوهها الههوحي لاههرابا ختصههحيحا خَفعالهه خَ ،األ ميهة بمَههان ألنههه صههلى اللههه عليهه خسههلم م يههد مههن بّبههه

خاتبهههاع المربهههي لوهههذه  ،فنسهههاليبه عليهههه الصهههالة خالسهههالن َحَهههم خَنجهههم خاسهههيعمالوا َةعهههى السهههيجابة النهههاس

ثّم لن اتباع المنوآ النبوي خَساليبه فيه  .األساليب خالطراَق يجع  َمره سديدا خسلوكه في اليربية مسيقيما

سلم الذي  و َسوة حسنة لنا خييرتب على لل  حصول األ هر العظهيم مهن االتساء بالنبي صلى الله عليه خ

  .الله تعالى للا خلص  النية

خمعرفة األساليب النبوية تبين فش  َساليب المنا آ األبضية ه اليي ت خر بوا اوفاق ه ختقطم الطريق 

ة المطلقهة َخ مسهيمد مهن فإن كثيرا منوها خاضهح االنحهراه خاهاَم علهى نظريها  فاسهدة كالحريه ،على اّتباعوا
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  .موبخثا  باطلة كاليقليد األعمى لآلباء خاأل داة

خالبّد من ارشابة للى َن اليطبيق العملي لوذا المنوآ النبوي في الواام يعيمد على اال يواة بدب ة 

خمهههن كهههان فقيهههه الهههنا  اسهههيطاع  ،كبيهههرة خللههه  فهههي انيقهههاء األسهههلو  األمثههه  فهههي الظهههره خالحهههدث الحاصههه 

  .الحاال  الميشابوة خاألحوال الميقاببة فينيقي من  ذه األساليب النبوية ما يالَم خيواَم مالحظة

خ ذا الَيا  محاخلة السيقراء األساليب النبوية في اليعام  مم َخطاء الناس على اخياله مراتبوم 

فيهه اليوفيهق  َسنل الله سهبحانه ختعهالى َن يَيهب ،خمشاببوم ممن عايشوم صلى الله عليه خسلم خخا ووم

  .خلصابة الصوا  خالنام لي خرخواني المسلمين لنه خلي لل  خالقاةب عليه خ و الواةي للى سواء السبي 
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  تنبيوا  خفرخاا  ينبغي مراعاتوا عند معالجة األخطاء

اب  الدخول في صلب  ذا البحث يحسن الينبيه على بعض الارخاها  خاالعيبهابا  اليهي ينبغهي َن 

  .خعند الشرخع في تصحيح خمعالجة َخطاء اوخرينتلراعى اب  

 هه ارخالص لله 

يجب َن يَون القصد عند القيان بيصحيح األخطاء لباةة خ ه الله تعالى خلي  اليعالي خال اليشاي 

 خال السعي لني  اسيحسان المخلواين 

ينَ  ّي َنه َةَخَ  الاَمده َبحه َايٍّ األَصا َيَمهَم َعَلياههه بخف اليرمذي بحمه الله تعالى عن شل  ا ا
ٍ  َاده َو بهَر ل َلا  ل َة َفإه

ثل الن   َو يلَحدِّ  َخ ل
ناهل َحي ى َاَعدا ل َبياَن َيَدياهه

َرياَرَة َفَدَنوا ل مه ََبلو  ل َ  َخَخال الن اسل َفَقاَل َمنا َ َذا َفَقاللوا  ََ ا َس اَس َفَلم 

َك بهَحقٍّ َخبهَحقٍّ َلَما َحد   دل ََناشل لا ل َلهل  َيههل ال ما
َم َعَقلاَيههل َخَعله  َخَسهل 

ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 
ههه هوله الل  هنا َبسل

َيهل مه عا
يث ا َسهمه ثاَينهي َحهده

ههل َعَلياههه َخَسهل َم َعقَ   َصهل ى الل 
ههه هولل الل   َبسل

َثنهيههه يث ا َحد  َثن َ  َحده ََفاَع ل أللَحدِّ َرياَرَة  ََبلو  ل هم  َفَقاَل  يلههل ثل ما
هو  لايلههل َخَعله بل ََ  ََ َنَشه

َغة   َرياَرَة َنشا هولل  (َي شوق حيى كاة َن يغمى عليه) ل  َبسل
َثنهيههه يث ا َحد  َثن َ  َحهده َََفاَق َفَقاَل أللَحهدِّ يال ثلم  

َث َاله ََ َفَم

هم   هل ثل ي َخَغياهرل َََحهٌد َغياهره  َما َمَعنَا 
ي َ َذا الاَبيا ه

هل َعَلياهه َخَسل َم فه  َصل ى الل 
هه َفهاَق  الل  ََ هم   هَرف ثل َلخا هَغة   هَرَة َنشا َريا هو  ل بل ََ  ََ َنَشه

َنا َخ ل  ََ َم َخ  َخَسل 
 َصل ى الل هل َعَلياهه

ولل الل هه  َبسل
َثنهيهه يث ا َحد  َثن َ  َحده َوهل َفَقاَل أللَحدِّ ي َ َذا الاَبيا ه َما َمَعنَا َفَمَسَح َخ ا

َو فه

 ََ هل ثلم  َنَش ي َخَغيارل َثنهيههه َََحٌد َغياره يث ا َحد  َثن َ  َحهده ََفاَع ل أللَحهدِّ َوهل َفَقاَل  َََفاَق َخَمَسَح َخ ا َرف ثلم   َلخا َغة   َرياَرَة َنشا ََبلو  ل

هم   هل ثل ي َخَغياهرل َََحهٌد َغياهره  َمها َمَعههل 
ي َ َذا الاَبيا ه

َنا َمَعهل فه ََ َم َخ  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل  ََ َبسل هَغة   َنَشه هَرَة َنشا َريا هو  ل بل ََ
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هه  ولل الل  ي َبسل
َثنه َََفاَق َفَقاَل َحد  يال ثلم   هل َعَلي  َطوه تل نَدا  َفَنسا

هه وه ا َعَلى َخ ا يَدة  ثلم  َماَل َخابًّ
َم َشده هل َعَلياهه َخَسل  َصل ى الل 

َياَمههةه َيناهه نل الاقه ههَه َتَبههاَبَك َخَتَعههاَلى لهَلا َكههاَن َيههوا و بههههه ََن  الل  عل لل َمههنا َيههدا َيههٌة َفههَنخ 
ههٍة َ اثه َلم  هه ُّ  ما َخكل ههَي َبياههنَول

ضه َبههاةه لهَيقا لل لهَلههى الاعه  ه

َله ََ ههل لهلاَقهابه ه  هولل الل  يهرل الاَمهاله َفَيقل
هٌ  َكثه  َخَب ل

ههه َييه ل فههي َسهبهي ه الل  ٌ  َيقا لَن َخَب ل را ٌ  َ َمَم الاقل ناَ لاه ل َب ل ََ هَ  َمها  َلَعلِّما ما 

يا ه َخلَناءَ َعلَ   لَناَء الل 
ََالونل بههه نا ل  َ  َااَل كل لِّما يَما عل

لاَ  فه ولهي َااَل َبَلى َيا َب ِّ َااَل َفَماَلا َعمه هل  ى َبسل ولل الل  الن َوابه َفَيقل

َقهههاَل لهن   ََنا يل َََبةاَ   ههههل َبههه ا  هههولل الل  هههةل َكهههَذباَ  َخَيقل ََ
َه هههولل َلههههل الاَمال َتى  َلههههل َكهههَذباَ  َخَتقل ههه ا يهههَ  َلاَك َخيل

ٌ  َفَقهههدا اه ههها َاهههابه فلالن 

َََحههٍد َاههاَل َبَلههى َيهه َيههالل لهَلههى  ههَ  َتحا َََةعا ههما َعَلياههَ  َحي ههى َلههما  َلَخسِّ َلههما  ََ هههل َلهههل  ههولل الل   َفَيقل
به الاَمههاله ا َب ِّ َاههاَل َفَمههاَلا بهَصههاحه

َم َخََ  حه ه ل الهر 
ََصه نا ل  يَما لَتيايلَ  َااَل كل

لاَ  فه هولل َعمه هةل َكهَذباَ  َخَيقل ََ
َه هولل َلههل الاَمال ههل َلههل َكهَذباَ  َخَتقل هولل الل  قل َفَيقل َتَصهد 

هه  يهَ  فهي َسبهي ه الل  ي ال َتى بهال ذه يَ  َلاَك َخيل ا
َقاَل فلالٌن َ َواٌة َفَقدا اه ََنا يل َََبةاَ   هل َتَعاَلى َب ا  هل َلهل فههي َمهاَلا الل  ولل الل  َفَيقل

يهلا  هوال ههل َتَعهاَلى َلههل َكهَذباَ  َخَتقل هولل الل  يهلاه ل َفَيقل َواةه فهي َسبهيلهَ  َفَقاَتلاه ل َحي هى ال را ل بهالاجه
َلمه ولل  هةل َ  َفَيقل ََ َه لل َلههل الاَمال

هولل  يَ  َلاَك ثلم  َضهَرَ  َبسل
يٌء َفَقدا اه َقاَل فلالٌن َ ره ََنا يل َََبةاَ   هل َب ا  ولل الل  َم َكَذباَ  َخَيقل ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 

ههه الل 

َن الا  ههمل الن ههابل َيههوا رل بهوه َسههع   تل
هههه لل َخلاههقه الل  ََخ  َلخَلئهههَ  الث الَثههةل  ههَرَة  َريا َبهها  ل ََ ههي َفَقههاَل َيهها 

َبيه كا َياَمههةه سههنن اليرمههذي باههم َعَلههى بل قه

يٌب  5865 يٌث َحَسٌن َغره يَسى َ َذا َحده ََبلو عه  ط. شاكر خَااَل 

 خللا صدا  النية من الناصح حص  األ ر خالينثير خالقبول بإلن الله 

 هه الخطن من طبيعة البشر 

هههونَ ) :لقولهههه صهههلى اللهههه عليهههه خسهههلم ابل يَن الي و 
َه ههها هههاٌء َخَخياهههرل الاَخط  هههي لَةَن َخط 

ههه ُّ َبنه بخاه اليرمهههذي باهههم  (كل
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  9522عبد البااي بام  .السنن تحقيق :خابن ما ة خاللال له 5922

خخضوح  ذه الحقيقة خاسيحضاب ا يضم األموب في لطاب ها الصهحيح فهال يايهرض المربهي المثاليهة 

بههه   .َخ العصهههمة فهههي األشهههخاص ثهههم يحاسهههبوم بنهههاء عليوههها َخ يحَهههم علهههيوم بالاشههه  للا كبلهههر الخطهههن َخ تَهههرب

وه  خالغالهة خالهنق  يعاملوم معاملة خااعية صاةبة عن معرفة بطبيعة النا  البشرية المينثرة بعوابض الج

  .خالووف خالنسيان

خ ذه الحقيقة َيضا تايد في منم فقدان اليوا ن نييجة المباغية بحصول الخطن مما ي ةي للهى بةا  

خلةباك  ذه الحقيقة فيه كذل  تذكير للداعية خالمربي اومر بالمعرخه النا ي عن المنَر  .فع  غير حميدة

خاههم فيههه المخطههم فيعاملههه مههن شههّق الرحمههة َكثههر ممهها يعاملههه مههن شههّق  بننههه بشههر مههن البشههر يمَههن َن يقههم فيمهها

  .القسوة ألن المقصوة َصال  و االسيصالح ال المعاابة

خلَن ك  ما سبق ال يعني َن نيرك المخطئهين فهي حهالوم خنعيهذب عهن العصهاة خَببها  الَبهاَر بهننوم 

ر لله  مهن اليبريهرا  به  ينبغهي ارنَهاب بشر َخ َنوهم مرا قهون َخ َن عصهر م ملهيء بهالاين خالمغريها  خغيه

  .خالمحاسبة خلَن بمي ان الشرع

 هه َن تَون اليخطئة مبنية على الدلي  الشرعي مقيرنة بالبينة خليس  صاةبة عن  و  َخ َمر م ا ي 

به َااَل  ده ََ نا  بانه الامل
ده َحم  نا اهَبه ه َاَاه) :َعنا مل

ي لهَ اٍب َادا َعَقَدهل مه
خسهبب لله  َنوهم لهم يَهن  (اهل َصل ى َ ابهٌر فه

فيح البابي ط. السلاية  :لوم سراخيال  فَان َحد م يعقد ل ابه في اااه ليَون مسيوبا للا بكم خللا سجد
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َما َصنَعا ل َللهَ   984/ 2 ٍد ؟ َفَقاَل لهن 
َهٌ  تلَصلِّي فهي لهَ اٍب َخاحه َجبه َااَل َلهل َاا شا وَعٌة َعَلى الامه ضل هل َموا َيابل

َيَرانهي له َخثه

 الن بهيِّ َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم بخاه البخابي الاي
ده  َعَلى َعوا

َبانه نَا َكاَن َلهل َثوا يُّ ََ ثاللَ  َخ َمقل مه اال ابن  825ح بام ََحا

. خالغهرض بيهان  هوا  الصهالة فهي الثهو  الواحهد خلهو .المهراة بقولهه َحمهق  نها َي  ا ه  :حجر بحمه الله

نَر  :فَننه اال ،ي الثوبين َفض كان  الصالة ف صنعيه عمدا لبيان الجوا  لما ليقيدي بي الجا   ابيداء َخ يل

خليحههّثوم علههى  ،خلنمهها َغلههل لوههم فههي الخطهها    ههرا عههن ارنَههاب علههى العلمههاء ،علههّي فنعّلمههه َن للهه   ههاَ 

  2/984الايح  .البحث في األموب الشرعية

 بيصحيحه َشد كلما كان الخطن َعظم كان االعيناء  هه 

فالعناية بيصحيح األخطاء الميعلقة بالمعيقد ينبغي َن تَون َعظهم مهن تله  الميعلقهة بهاوةا  مهثال 

خاههد ا ههيم النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم غايههة اال يمههان بييبههم ختصههحيح األخطههاء الميعلقههة بالشههرك  ،خ َههذا

  :بجميم َنواعه ألنه َخطر ما يَون خفيما يلي َمثلة

يرَ  غه َبة االعن الامل عا  ابانه شل
يَم  :ةه  لهباَرا ه

َموا ه
َسَا ا له ََ يمل َفَقاَل الن اسل انا

َن َماَ  لهباَرا ه ما ل َيوا  الش 
َسَا ه ََ انا

ه سه ََ ههه ال َينا هنا لَيها ه الل 
َ  َخالاَقَمهَر لَيَيهانه مه هما َم لهن  الش   َخَسهل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  َََحهٍد َخال َاانه له َفَقاَل َبسل َمهوا ه 

َه َخَصلُّوا َحي ى َيناَجلهَي بخاه البخابي فيح  وا الل  َما َفاةاعل و ل يايلمل ََ َلا َب  َفإه
  2682لهَحَياتههه

نَياٍن َمر  به  َلى حل
ا َخَرَل له َم َلم   َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه وَل الل  ََن  َبسل يِّ 

ياثه ٍد الل 
ََبهي َخااه كهيَن َشَجرَ خَعنا  ره شا لامل

ٍة له

ناهَوا ََ َع ا َلنَا َلاَ    ا ا
هه وَل الل  ما َفَقاللوا َيا َبسل َحَيول

له ََسا وَن َعَلياَوا  َعلِّقل ناَواٍط يل ََ َقالل َلَوا َلا ل  ناهَواٍط يل ََ هما َلا ل  ٍط َكَمها َلول



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   11 

ههه َ هَذا كَ  هباَحاَن الل   َخَسهل َم سل
هل َعَلياهه ي َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل  هذه هما للهَوهٌة َخال  ها َكَمها َلول َعه ا َلنَها لهَلو  وَسهى ا ا نل مل َمها َاهاَل َاهوا

ما بخاه اليرمذي بام  َل ن َة َمنا َكاَن َاباَل َكبلن  سل  َلَيرا
هه ي بهَيده سه يٌح  5266َناا يٌث َحَسٌن َصحه  خَااَل َ َذا َحده

ةَ  :خفي بخاية عن َبي خااد َيضا  َ وا َعنا َم ما َخَر ل ن ول نَياٍن  ََ َم لهَلى حل  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه وله الل  َمَم َبسل

ناههَواٍط َاهه ََ َقههالل َلَوهها َلا ل  ما يل َحَيول
ههله ََسا ههوَن بهَوهها  قل َعلِّ ناههَدَ ا َخيل

ههوَن عه ال َل َبٌة َيعا ههدا
ههابه سه ا  َل َبٍة َاههاَل َخَكههاَن لهلا ههدا َنهها بهسه اَل َفَمَربا

لا  ههَراَء َعظهيَمههٍة َاههاَل َفقل لاههيلما َخضا َم ال  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههولل الل  ناههَواٍط َفَقههاَل َبسل ََ َعهه ا َلنَهها َلاَ    ا ا
هههه ههوَل الل  نَهها َيهها َبسل

وَسههى  نل مل  َكَمهها َاههاَل َاههوا
هه ههي بهَيههده سه ي َناا ههذه ههونَ )َخال  َولل ٌن َتجا ههما َاههوا َل َوههة  َاههاَل لهن 

ههما لله هها َكَمهها َلول َعهه ا َلنَهها لهَلو  ههنٌَن له  (ا ا َوهها َلسل ن 

ن ة  بخاه َحمد: المسند  ن ة  سل ما سل َل نََن َمنا َكاَن َاباَل َكبلن  سل   2/526َلَيرا

 َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم َصالَة ال
ولل الل هه هل َااَل َصل ى َلنَا َبسل ن  ََ يِّ 

َونه ٍد الاجل
 بانه َخاله

َديابهَيةه خَعنا َ ياده باحه بهالاحل صُّ

هه َعَلههى َل خَن َمههاَلا َاههاَل َببُّ بل ََااَبههَ  َعَلههى الن ههاسه َفَقههاَل َ هه ا َتههدا هها اناَصههَرَه   َفَلم 
ياَلههةه ههَن الل 

 َكاَنهه ا مه
ٍ
ههره َسههَماء هههل لهثا ما َاههاللوا الل 

َنا بهَاضا ه  را
طه ا َمنا َااَل مل ٌر َفَنم 

ٌن بهي َخَكافه مه ي مل ا
َباةه نا عه

بََح مه ََصا َلمل َااَل  ََعا هل  ولل ٌن بهي  َخَبسل مه َ  مل ا
َميههه َفَذله  َخَبحا

هه الل 

َكبه بخاه البخابي وا ََ ٌن بهالا
مه ٌر بهي َخمل ا

 َكَذا َخَكَذا َفَذلهَ  َكافه
ه
ء ا َمنا َااَل بهنَوا ََم  َكبه َخ وا ََ ٌر بهالا

  698فيح بام  :َخَكافه

هه َمها َشهاَء ا وَل الل  ال َااَل َيا َبسل ََن  َب ل ال  ؟ َبه ا َمها َشهاَء خَعنه ابانه َعب اٍس  ههه َعهدا هئاَ  َفَقهاَل َ َعلاَينههي لهل 
ههل َخشه لل 

َدهل بخاه َحمد هل َخحا   2/568المسند  :الل 

لهفل بهَنبهيهه َفنَ  َو َيحا َمَر باَن الاَخط ا ه فهي َبكاٍب َخ ل ََةاَبَك عل هل  ن  ََ َما  ي الل هل َعناول
َمَر َبضه ولل خَعنه ابانه عل ما َبسل اَةا ل

ا َفلايَ الل   ما َفَمنا َكاَن َحالها  َل
َه وا بهآَبا لهال ََنا َتحا ما  َه َيناَواكل ََال لهن  الل   َخَسل َم 

 َصل ى الل هل َعَلياهه
مل ا هه  َخلهال َفلاَيصا

هه لهفا بهالل  حا
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  8266فيح  :بخاه البخابي

َثنَا األَعا  :بخف ارمان َحمد في مسنده :فاَدة يهٌم َحهد 
َثنَا َخكه ناه ل َمهَم حهد  َبياهَدَة َاهاَل كل  باهنه عل

ده َمهشل َعهنا َسهعا

َمَر بهالاَحَصى خَ  ََبهي َفَرَماهل ابانل عل ولل ال َخ َو َيقل َرف َخ ل َلخا ي َحلاَقٍة 
ال فه َم َب ل

َمَر فهي َحلاَقٍة َفَسمه َوا َكاَن ا ابانه عل َااَل لهن 

هل َعَليا  َمَر َفنََواهل الن بهيُّ َصل ى الل  يَن عل
كٌ َيمه را

َوا شه َم َعناَوا َخَااَل لهن   (. 289/ 29)الايح الرباني  .هه َخَسل 

خَفد على النبي صلى الله عليه خسلم اون فسمعوم يسمون ب ال  :خعن َبي شريح  انم بن ي يد اال

َنه  عبهد  ،ال :عبد الحجر فقال له بسول اللهه صهلى اللهه عليهه خسهلم :ما اسم  ؟ اال :عبد الحجر فقال له

  858خاال األلباني في صحيح األة  المارة صحيح بام  628ه بخاه البخابي في األة  المارة بام الل

 هه اعيباب موام الشخ  الذي يقون بيصحيح الخطن 

يقب  من غير م ألن لوم مَانة ليس  لغير م َخ ألن لوم سلطة على  يقبّ  منوم ماال يل فبعض الناس يل

 ،األ  مم ابنه خالمدّبس مم تلميهذه خالمحيسهب مهم مهن ينَهر عليهه المخطم ليس  لغير م خمن َمثلة  ذا

 ،خلههههي  صههههاحب السههههلطان كمههههن لههههي  لههههه سههههلطة ،خال القريههههب كالغريههههب ،فلههههي  الَبيههههر كههههالقرن خالصههههغير

صهلح للهى خضهم األمهوب فهي نصهابوا ختقهدير األمهوب حهّق اهدب ا فهال يه ةي  خارةباك لوذه الارخق ي ةي بالمل

َهر خ يبيه في نا  المخطهم مومهة فهي تقهدير  ،منَر َكبر َخ خطن َعظملنَابه َخ تصحيحه للى  ن خمَانة المل

 خمن  ذا نسيايد َمرين  .ةب ة ارنَاب خضبط معياب الشّدة خاللين

لن على من لتاه الله مَانة َخ سلطانا َن يسّخر لل  في األمر بالمعرخه خالنوي عن المنَهر  :األخل
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لييه عظيمههة ألن النههاس ييقّبلههون منههه َكثههر ممهها ييقّبلههون مههن غيههره ه غالبهها ه ختعلههيم الخلههق خَن يههدبك َّن مسهه خ

ن منه اوخرخن َّ ن مما ال ييم َّ   .خييم

لّن على اومر النا ي َن ال يلسيء اليقدير فيضم ناسه في موضهم َعلهى ممها  هو عليهه خييصهّره  :ثانيا

  .بصاا ه شخصية ال يملَوا ألن لل  ي ةي للى الناوب خالصدّ 

كههان النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم يسههيايد ممهها َعطههاه اللههه مههن المَانههة خالموابههة بههين الخلههق فههي  خاههد

  :لنَابه ختعليمه خببما َتى بشيء لو فعله غيره ما خام الموام المناسب خفيما يلي مثال على لل 

يِّ عن َبيه َااَل ضا  بسول اللهه صهلى اللهه عليهه خ َاابه يَش بانه طهوَاَة الاغه سهلم فهيمن تضهياه مهن عن َيعه

المساكين فخرل بسول الله صلى الله عليه خسلم في اللي  ييعا د ضياه فرلني منبطحا على بطني فركضني 

 َفَنياَقَظهل  :بر له خاال ال تضطجم  ذه الضجعة فإنوا ضجعة يبغضوا الله ع  خ  . خفي بخاية
لههه َفَرَكَضهل بهره ا

ه ه الن هها ََ ا َعةل  ههجا
هه ضه ط.  5426. خبخاه اليرمهذي باههم 592-29/599الاهيح الربههاني  :به بخاه َحمهدَفَقهاَل َ هذه

ط. الهههدعاس خالحهههديث فهههي صهههحيح الجهههامم  2696شهههاكر خبخاه َبهههوةاخة فهههي كيههها  األة  مهههن سهههننه باهههم 

5546 - 5542  

خللا كان لنَابه صلى الله عليه خسلم بوذه الطريقة مناسبا لحاله خمَانيه فإنهه لهي  بمناسهب وحهاة 

خال يصلح ألي شخ  يريد َن يلنَر على لخر نومه على بطنه َن يركضه بر له خ و ناَم فيواظه ثم  ،اسالن

خاريب من  ذا ضر  المخطم َخ بميه بشيء كالحصى خنحوه خاد فع  لل   .ييوّام َن يقب  منه خيشَره
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َهر خفيما يلي بعض القص  ن   :بعض السلف خك  لل  يعوة للى مَانة المل

هَنلل َعهنا بخف الدابمي  ينَهَة َفَجَعهَ  َيسا
َن الاَمده ٌَ َاده َقالل َلهل َصبهي ال يل ََن  َب ل َلياَماَن بانه َيَساٍب  بحمه الله َعنا سل

َنها عَ  ََ ناهَ  َاهاَل  ََ يَن الن خا ه َفَقاَل َمهنا  َََعد  َلهل َعَرا ه َمرل َخَادا   عل
َسَ  لهَلياهه  َفَنبا

لنه را  الاقل
َيَشابههه ههه َصهمل َمهرل باهدل الل  ٌَ َفَنَخهَذ عل بهي

هه ههَي َبَاسل
ا َحي ههى َةمه ب  َمههرل َفَجَعههَ  َلهههل َضههرا  عل

هههه َنهها َعباههدل الل  ََ ينه َفَضههَرَبهل َخَاههاَل  ههنا تهلاههَ  الاَعههَرا ه
هها مه ون  را ل يههَر عل ََمه هل َفَقههاَل َيهها 

ي دل فهي َبَاسه ََ ه نا ل  ي كل بلَ  َادا َلَ َب ال ذه يَن َحسا
نه مه باهم  2/22: عبداللهه  اشهم يمهاني سنن الهدابمي   .الامل ا

298 . 

َقهاٌن   ا
هَقى َفَنَتهاهل ةه َيسا َذياَاهةل بهالاَمهَدايهنه َفاسا ََبهي َلياَلى َااَل َكهاَن حل خبخف البخابي بحمه الله تعالى َعنه ابانه 

ََنِّي َنَويايلهل َفَلما َينا   لهال 
هه مه ََبا  َفَقاَل لهنِّي َلما 

ٍة َفَرَماهل بههه ض 
يره بهَقَدحه فه َم َنَواَنا َعنه الاَحره هل َعَلياهه َخَسل   َخلهن  الن بهي  َصل ى الل 

َيهه

َرةه  ما فهي اوخه َل َي َل
ناَيا َخ ه ما فهي الدُّ ن  َلول  َخَااَل  ل

ةه ض 
َ به َخالااه را ه فهي لنهَيةه الذ  يَباله َخالشُّ   2885الايح بام َخالدِّ

َواةه  خفي بخاية َحمد للقصة َعنا َعباده  َذياَاَة لهَلى َبعاضه َ َذا الس  ََبهي َلياَلى َااَل َخَر ا ل َمَم حل َمنه بانه  حا الر 

يلوا خَ  َل يلوا اسا َل لانَا اسا  َااَل ال
هه وه ي َخ ا

ٍة َااَل َفَرَماهل بههه فه ض 
نا فه

 مه
ٍ
َناء َقاٌن بهإه  ا

َقى َفَنَتاهل ةه يَسا ثا َفاسا َحدِّ ا لهنا َسَنلانَاهل َلما يل نَا لهن 

لانَها ال َاهاَل  ههه َاهاَل ال وه هي َخ ا
هَم َبَمياه ل بهههه فه

خَن له بل َتهدا ََ َد َللههَ  َاهاَل  ا َكاَن َبعا يانَا َااَل َفَلم  ََ ناه ل َنَويايلههل َاهاَل  َااَل َفَس هي كل لهنِّ

َ به  ههَربلوا فهههي لنهَيههةه الههذ  َم َاههاَل ال َتشا  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه َ به َخال فهههي  َفههَذَكَر الن بهههي  َصههل ى الل  ههَربلوا فهههي الههذ  َعههاٌل ال َتشا َاههاَل مل

َرةه  ما فهي اوخه َل ناَيا َخَل ي الدُّ
ما فه َما َلول ن ول يَباَل َفإه يَر َخال الدِّ وا الاَحره  َخاَل َتلاَبسل

ةه ض 
 . 2/828المسند  .الااه

اَتَبَة َخَكاَن َكثهيرَ  ََ ا الامل َََنس  يَن َسَنَل  يره
ََن  سه هل َعناههل  خبخف البخابي  ي الل 

َمَر َبضه الاَماله َفَنَبى َفاناَطَلَق لهَلى عل
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َمرل   َخَيياللو عل
ةه ب  باهل َفَنَبى َفَضَرَبهل بهالدِّ

ا)َفَقاَل َكاته ما َخيار  يوه
يلما فه ما

ما لهنا َعله بلو ل
اته ََ اَتَبهل  (َف ََ  . 2/269الايح  .َف

ن   ََ يِّ  به دا يٍد الاخل ََبهي َسعه ما خبخف النساَي َعنا 
هل َفَلما َيرا ه ََ  َفَدَب

رُّ َبياَن َيَدياهه َخاَن َيمل َمرا
هل َكاَن يلَصلِّي َفإهَلا بهاباٍن له

هه هَم َضههَرباَ  ابا
يٍد له َخانل ألَبهههي َسههعه َبَرهل َفَقههاَل َمههرا َخاَن َفههَنخا َتههى َمهرا ََ ههي َحي ههى 

َه
ههالَنل َيبا يههَ  َاههاَل َمهها َفَضهَرَبهل َفَخههَرَل الاغل ََخه َن 

ما فهي َص َضَربايلهل له  كل َََحدل ولل لهَلا َكاَن  َم َيقل  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه وَل الل  عا ل َبسل
ياَطاَن َسمه َما َضَربا ل الش  الٍة َفهَنَباَة ن 

هههل َشههياَطانٌ  ن  لاهههل َفإه
َبههى َفلايلَقاته ََ ههَيَطاَع َفههإهنا  هل َمهها اسا َبسل  َفَيههدا

هههه ههرُّ َبههياَن َيَديا ناَسههاٌن َيمل
. 82/ 6جيبههى مههن سههنن النسههاَي الم .له

 . 9226صحيح سنن النساَي برام 

ههوهل  ََخل  
َلهههل َفهَدَخَ  َعَلياهههه ي به ا

َه هَي ي  َكههاَن َيشا به ههدا يٍد الاخل َبهها َسهعه ََ ََن   هره  بهههي الن ضا ََ خبخف َحمهد بحمههه اللهه َعههنا 

ٌم َفَضَربَ  َطجه َو ملضا َرف َخ ل  َعَلى األلخا
َلياهه َدف به ا َينهي َخَادا َ َعَ  لهحا َ عا ََخا َ َعهل َفَقاَل   َفَنخا

َعةه لههه الاَو ه  َعَلى به ا
هه هل بهَيده

ََن  الن بهههي   ههَمما  َََخَلههما َتسا َعههٌة َاههاَل َبَلههى َاههاَل َفَمهها َحَمَلههَ  َعَلههى َللهههَ  َاههاَل  لهههي َخ ه ََن  به ا َلههما  هههل َعَلياهههه َََخَلههما َتعا  َصههل ى الل 

َم َادا َنَوى َعنا َ ذه    8/95هه المسند َخَسل 

هَدثَ  ََحا َوا َاهدا َكاَنه ا  ن  ََ َيهل َفَذَكَر  َلخا   ٍ ال َخَطَب لهَلى َب ل ََن  َب ل يِّ  َِّ َبياره الاَم ََبهي ال ُّ َي ) ا خبخف مال  َعنا 

هل ثلم  َااَل َما َلَ  َخلهلاخَ  ( ن  بل ره ََخا َكاَة َيضا َمَر باَن الاَخط ا ه َفَضَرَبهل  َ  عل
ََ َلله بخاية  2228بَره موطن مال  بام َفَبَل

 م سسة الرسالة  . : بشاب معرخه خمحموة خلي  .َبي مصعب ال  ري

َظهمه   األَعا
ده هجه هي الاَمسا

ا فه س 
يَد َ اله  بانه َي ه

َوةه نا ل َمَم األَسا َحَق َااَل كل ََبهي لهسا خبخف مسلم في صحيحه َعنا 

بهيُّ بهحَ  عا َث الش  بهيُّ َفَحد  عا َعه ا َلَوها َخَمَعنَا الش  َم َلهما َيجا  َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصل ى الل 

هه وَل الل  ََن  َبسل  َاياٍ  
يثه َفاطهَمَة بهنا ه ده
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ثاه ه َ هَذا َاها ثل بهمه  َفَقهاَل َخياَلهَ  تلَحهدِّ
هى َفَحَصهَبهل بهههه هنا َحص 

ها مه هَوةل َكاًّ َََخهَذ األَسا هم   نَى َخال َنَاَقة  ثل َا كل سل َمهرل ال َنياهرل َل عل

ََخا َنسه كهيَ  َوا َحاهَظ ا  ي َلَعل  به ٍََة ال َندا َر  اما
له َقوا

َم له هل َعَلياهه َخَسل  ن َة َنبهيِّنَا َصل ى الل   َخسل
هه نَى َخالن َاَقةل اَ  الل  َا يَ ا َلَوا السُّ

هههل َعهه   َخَ هه    ََنا َيهه)َاههاَل الل  َن لهال  ههرل ا ن  َخال َيخا وه
يلههوته ههنا بل

ن  مه ههو ل ره ل َبيِّنَههةٍ ال تلخا َشههٍة مل
صههحيح مسههلم باههم  (ناتهيَن بهَااحه

2966  

يُّ َ الهٌ  فهي  :خبخف َبو ةاخة بإسناة فيه مقبوالن وٍة األناَصابه عل ََبلو َمسا ناَدَة َخ
باَوا ه كه ََ نا 

النه مه َةَخَ  َب ل

ََنَ  َن الاَحلاَقةه  ٌ  مه ذل َبيانَنَا َفَقاَل َب ل نَاِّ ٌ  يل ََال َب ل هل َحلاَقٍة َفَقاال   َخَااَل َمها لهن 
ى َفَرَماهل بههه نا َحص 

ا مه وٍة َكاًّ عل ََبلو َمسا ا َفَنَخَذ 

مه بخاه َبو ةاخة كيا  األاضية با  في طلب القضاء خاليسرع لليه  َا عل لهَلى الاحل َرهل الي َسرُّ َا  َكاَن يل

َحيانا َشهّد منهه  خنالحل َيضا َّن لنَاب النبي صلى الله عليه خسّلم على بعض خواّص َصحابه كان

  .على َعرابي مثال َخ غريب خكّ   ذا من الحَمة ختقدير الحال في ارنَاب

 هه الياريق بين المخطم الجا   خالمخطم عن علم 

خمن القص  الواضحة فهي  هذا مها حهدث لمعاخيهة بهن الحَهم السهلمي بضهي اللهه عنهه لمها  هاء للهى 

هل المدينة من الباةية خلم يَن يدبي عن تحريم الَ  َصل ى الل 
هه وله الل  َلَصلِّي َمَم َبسل َنا  ََ الن في الصالة َااَل َبيانَا 

لاهه ل  ما َفقل
نل بهَنباَصههابه ه ي الاَقههوا

هههل َفَرَمههانه ههَ  الل  َحمل لاهه ل َيرا نه َفقل ههَن الاَقههوا
ههٌ  مه َم لهلا َعَطههَ  َب ل َيههاها َمهها َعَلياهههه َخَسههل  َلمِّ ههَ   َا  َخاثل

خَن له  هههرل ما َتناظل َل ََ ُّ َشهههنانل نِّهههي َسههه َه يلوَننهي َل َصهههمِّ ما يل هههيلول يا ََ ههها َب ما َفَلم 
ََفاَخهههاله ه ما َعَلهههى  يوه

هههده بلوَن بهَنيا هههره هههوا َيضا َي )َلهههي  َفَجَعلل

هل َعَلياهه َخَسل َم  (َخشَ  َن َبّة عليوم لَني تمالَ  ناسي خل م  السَو   َصل ى الل 
هه ولل الل  ا َصل ى َبسل َفَلم 
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َل  ههَو َخ هههه َمهها َكَوَرنهههي َفبهههَنبهي  ل ناهههل َفههَو الل 
هها مه يم 

له َسههَن َتعا ََحا ههَدهل  هها َاباَلهههل َخال َبعا َعلِّم  هه ل مل يا ََ ههي َمهها َب َي   رنههي خعههب  فههي )مِّ

ههَو الي   (خ وهي َمهها  ل ههنا َكههالنه الن هاسه لهن 
ٌء مه يَوها َشههيا

ههللحل فه ههالَة ال َيصا  الص 
هه ههبهيحل َخال َضههَرَبنهي َخال َشههَيَمنهي َاهاَل لهن  َ ههذه سا

لنه صحيح مسلم ط. عبد البااي بام  را َراءةل الاقل
بهيرل َخاه َا   284َخالي 

فالجا هه  يحيههال للههى تعلههيم خصههاحب الشههبوة يحيههال للههى بيههان خالغافهه  يحيههال للههى تههذكير خالمصههّر 

ة به  لن الشهد ،فال يسوغ َن يسّوف بين العالم بالحَم خالجا   بهه فهي المعاملهة خارنَهاب ،يحيال للى خعل

علههى الجا هه  كثيههرا مهها تحملههه علههى الناههوب خبفههض االنقيههاة بخههاله مهها لههو عّلمههه َخال بالحَمههة خاللههين ألن 

  .َفال علميني اب  َن توا مني :الجا   عند ناسه ال يرف َنه مخطم فلسان حاله يقول لمن يلنَر عليه

خطم الصوا  خ و ال يشهعر به  اهد يظهّن ناسهه مصهيبا فيلراعهى   هاء فهي  :أل ه  لله خاد يلجانب المل

ََكَ  َم  هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 
وَل الل هه ََن  َبسل َبَة  عا  بانه شل

يَرةه غه ا ثلم  مسند ارمان َحمد بحمه الله تعالى َعنه الامل َ  َطَعام 

هه َيَيَوض 
 له
ٍ
ههَن َاباههَ  َللهههَ  َفَنَتيايلهههل بهَمههاء ههالةل َفَقههاَن َخَاههدا َكههاَن َتَوض   الص 

هههه َلاهيَمهه ه ناهههل َفههاناَيَوَرنهي َخَاههاَل َخَباَءَك َفَسههاَءنهي َخالل 
َن مه

يَرَة َادا َشق  َعَلياهه انايهوَ 
غه  لهن  الامل

هه َمَر َفَقاَل َيا َنبهي  الل  َ  لهَلى عل
وا ل َلله ََ َ  ثلم  َصل ى َفَش

وَن َلله َل ََنا َي َي  اهل َخَخشه َك لهي  ابل

ٌء   َشيا
َ  َعَلياهه

سه  فهي َناا
ٍ
َتهانهي بهَمهاء ََ هنا 

َه ٌء لهال َخياهٌر َخَل هي َشهيا
سه َم َلياَ  َعَلياههه فههي َناا  َخَسل 

هل َعَلياهه  َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 

ي المسند  ا َخَلوا َفَعلايلهل َفَعَ  َللهَ  الن اسل َبعاده َََكلا ل َطَعام  َما  َن َخلهن    9/528ألََتَوض 

ي صلى الله عليه خسلم لمث    الء الصحابة األ هالء لهم تَهن ليه ثر فهي خيلالحل  نا َن تخطئة النب

ناوسوم تنثيرا سلبيا فيحملوم على كره َخ ناوب ب  لنوا كان  ت ثر في ناوسوم تنثيرا ليجابيها فيبقهى الواحهد 
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ي  منوم بعد تخطئيه من النبي صلى الله عليه خسلم خ ال مشاقا ميوما ناسه يعهيش فهي حهرل عظهيم ال يسهرِّ

  .عنه لال َن يينكد من بضى بسول الله صلى الله عليه خسلم عنه

خيلالحههل فههي  ههذه القصههة كههذل  َن تخطئههة النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم للمغيههرة لههم تَههن غضههبا مههن 

  .شخ  المغيرة خلَن شاقة على الناس ختبيينا لوم حيى ال يظنوا ما لي  بوا ب خا با فيقعوا في الحرل

 ن الناتآ عن ا يواة صاحبه خبين خطن العمد خالغالة خاليقصير هه الياريق بين الخط

خال شههّ  َن األخل لههي  بملههون بهه  لنههه يهه  ر َ ههرا خاحههدا للا َخلهه  خا يوههد لقولههه صههلى اللههه عليههه 

ه :خسلم ٌر َخاحه ََ ا َطَن َفَلهل  َم َفَنخا ََ  َخلهَلا َح
َرانه ََ ا َيَوَد َفَنَصاَ  َفَلهل  مل َفا ا

َم الاَحاكه ََ  2858ٌد بخاه اليرمهذي لَلا َح

 ط. شاكر خاال َبو عيسى اليرمذي حديث حسن غريب من  ذا الو ه 

خ ههذا بخههاله المخطههم عههن عمههد ختقصههير فههال يسههيويان فههاألخل يعّلههم خيناصههح بخههاله الثههاني فإنههه 

  .يوعل خيلنَر عليه

ن يايهي خيجب َن يَون اال يواة الذي يلعذب به صاحبه ا يواةا ساَغا من شخ  م  ه  بخهاله مه

راعههي األحههوال خلههذل  اشههيد لنَههاب النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم علههى المخطئههين فههي اصههة  بغيههر علههم َخال يل

ن ها  هال مه نَا فههي َسهَاٍر َفَنَصهاَ  َب ل صاحب الشّجة فقد بخف َبو ةاخة في سننه عن َ ابهٍر بضي الله عنه َااَل َخَر ا

هَيَلَم  هم  احا  ثل
ههه هل فهي َبَاسه هدل َلهَ  َحَجٌر َفَشج  مه َفَقهاللوا َمها َنجه هي الي هَيمُّ

َصهة  فه خا هي بل
خَن له هدل هَحاَبهل َفَقهاَل َ ه ا َتجه ََصا َفَسهَنَل 

هل َعَلياههه َخَسه نَا َعَلى الن بهيِّ َصل ى الل  ما
ا َاده َيَسَ  َفَماَ  َفَلم   َفاغا

ه
بل َعَلى الاَماء

ده ناَ  َتقا ََ َصة  َخ خا بههَر بههَذلهَ  َفَقهاَل بل َلخا َم   ل 
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هههَ الل  هههيِّ السُّ
هههَااءل الاعه

َمههها شه ن  هههوا َفإه َلمل ََال َسهههَنللوا لهلا َلهههما َيعا ههههل  مل الل  هههوهل َاهههَيَلول .. سهههنن َبهههي ةاخة كيههها  الطوهههابة بههها  .َاَيلل

خكذل  فإن  .خَشاب للى ضعف ال ياةة في لخره 852المجرخح يييمم خحسنه األلباني في صحيح َبي ةاخة 

ٌ   :بر َنالنبي صلى الله عليه خسلم َخ  َفَر ل
ي فهي الاَجن ةه ا ال ذه  َفَنم 

ٌد فهي الاَجن ةه َخاثانَانه فهي الن ابه َضاةل َثالَثٌة َخاحه الاقل

ٌ  َاَضى لهلن اسه َعلَ  ي الن ابه َخَب ل
َو فه مه َفول َا ي الاحل

ٌ  َعَرَه الاَحق  َفَجاَب فه  َخَب ل
َو َعَرَه الاَحق  َفَقَضى بههه ٍ  َفول ى َ وا

  .فلم يعيبر  ذا الثالث معذخبا 5289خصححه األلباني في اربخاء  8248فهي الن ابه سنن َبي ةاخة بام 

خمن األموب اليي تضبط ةب ة لنَاب الخطن مراعاة البيئة اليي حص  فيوا الخطن مث  انيشاب السهنة َخ 

الميسهها لين ممههن يههرا م البدعههة خكههذل  مههدف اسيشههراء المنَههر َخ خ ههوة مههن يايههي بجههوا ه مههن الجولههة َخ 

  .الناس شيئا

 هه لباةة المخطم للخير ال تمنم من ارنَاب عليه 

ه  باهنه َمسا
ههه لهه ل َعَلهى َبها ه َعباهده الل  ن ها َنجا  َاهاَل كل

بهيههه ََ ثل َعهنا  َحهدِّ ََبهي يل عا ل 
َيى َااَل َسمه خ بانه َيحا ره وٍة عن َعما عل

َلا َخَرَل َمَش  هو َعباهده َاباَ  َصالةه الاَغَداةه َفإه بل ََ ما  َل َََخهَرَل لهَلهيا يُّ َفَقهاَل  هَعره وَسهى األَشا ََبلو مل  َفَجاءَنا 
ده جه يانَا َمَعهل لهَلى الاَمسا

و ََبلو مل ا َفَقاَل َلهل  يع 
نَا لهَلياهه َ مه ما ا َخَرَل ال لانَا ال َفَجَلَ  َمَعنَا َحي ى َخَرَل َفَلم  دل ال َمنه َبعا حا َبا َعباده الر  ََ َمنه َسى َيا  حا الر 

هَو َفَقه ا َاهاَل َفَمها  ل ال َخياهر 
ههه له دل لهل  َََب َخالاَحما هل َخَلما  تل را ََ نا ََ ا  ر  ََما ا  ا 

ده لنه جه ي الاَمسا
ََيا ل فه هَ  َفَسهَيَراهل َاهاَل لهنِّي َب شا اَل لهنا عه

الَة فهي كل ِّ  خَن الص  رل
ا َيناَيظه للوس  ا  ل َلق 

ا حه م   َاوا
ده جه ي الاَمسا

ََيا ل فه خا َب هولل َكبِّهرل هى َفَيقل ما َحص  يوه
ياهده ََ هي 

هٌ  َخفه َحلاَقٍة َب ل

وَن  ة  َفيلَسبِّحل ََ ا
وا مه ولل َسبِّحل ة  َخَيقل ََ ا

للوَن مه ة  َفيلَولِّ ََ ا
للوا مه ولل َ لِّ ة  َفَيقل ََ ا خَن مه بِّرل ََ ة  َفيل ََ ا

ما َااَل مه لاَ  َلول ة  َااَل َفَماَلا ال ََ ا مه
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ما َشيائ ا انا  لا ل َلول ََنا ال َيضه َما ال ما  ناَ  َلول ما َخَضمه وه
خا َسيَِّئاته دُّ ََنا َيعل ما  َتول َََمرا َََفال  َك َااَل  ََماره َظاَب 

نا يهَظاَب َبَايهَ  َخانايه
يَم مه

ما َفَقههاَل َمهها  َلههقه َفَوَاههَف َعَلههياوه ههنا تهلاههَ  الاحه
َتههى َحلاَقههة  مه ََ ههم  َمَضههى َخَمَضههيانَا َمَعهههل َحي ههى  ما ثل وه

ههما َحَسههنَاته َََباكل ي 
ههذه َ ههَذا ال 

خ دُّ بهيَح َااَل َفعل يَ  َخالي سا
له بهيَر َخالي وا َا  الي 

دُّ بههه ى َنعل َمنه َحص  حا  الر 
َبا َعباده ََ وَن َااللوا َيا  نَعل ََنا َتصا ٌن  ما َفَنَنا َضامه َل

ا َسيَِّئاته

هدٍ  َحم  هَة مل َلم  هما َيها  َل ٌء َخياَح ما َشهيا َل
نا َحَسهنَاته

يَم مه ههل َعَلياههه  ال َيضه ما َصهل ى الل  َل  َصهَحاَبةل َنبههيِّ
ه
الء ما َ ه ل َل هَي ََ هَرَع َ َل ََسا َمها 

ههما َلَعَلهه َل  لهن 
هه ههي بهَيههده سه ي َناا ههذه َسههرا َخال  َا َييلهههل َلههما تل

هههل َلههما َتباههَ  َخلنه َيابل
هه ثه خَن َخَ ههذه رل

َيههَوافه َم مل ههةه َخَسههل  ل  ههنا مه
ههَدف مه ََ ا ههَي 

ههٍة  ه ل  ى مه

ََخا  ٍد  َحم  ره  مل هنا مل
َََبةاَنا لهال الاَخياهَر َاهاَل َخَكهما مه َمنه َما  حا  الر 

َبا َعباده ََ  َيا 
هه و َبا ه َضالَلٍة َااللوا َخالل  حل

َييه اا لاَخياهره َلهنا مل
يهٍد له

ههرا  خَن الاقل ههَرءل هها َيقا م  ََن  َاوا َثنَا  َم َحههد   َخَسههل 
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههوَل الل  ههيَبهل لهن  َبسل
هههه َمهها يلصه ههمل الل  ما َخايا َيول

َجههاخه ل َتههَرااه لَن ال يل

َلخَلئهَ  الاحه  َة  يانَا َعام  ََ خ بانل َسَلَمَة َب رل ما َفَقاَل َعما ما ثلم  َتَول ى َعناول َل نا
ما مه َثَر ل ََكا ي َلَع   

َرَخانه ََةابه َن الن وا نلوَنا َيوا
َطاعه َلقه يل

له بخاه الدابمي السنن   : عبد الله  اشم يماني خصحح األلباني لسناةه في السلسلة  526بام َمَم الاَخَوابه

  2/262خانظر مجمم ال خاَد للويثمي  5662الصحيحة تح  حديث 



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   21 

 هه العدل خعدن المحاباة في الينبيه على األخطاء 

  (خللا حَميم بين الناس َن تحَموا بالعدل) :خاال (خللا اليم فاعدلوا) :اال الله تعالى

نم كون َسامة بهن  يهد حهّب النبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم خابهن حبهه َن يشهيّد عليهه فهي ارنَهاب خلم يم

ََةه  هما َشهنانل الاَمهرا ول َََ م  ا  َرياش  ََن  ال َشةل بضي الله عنوا 
َه حينما حاخل َن يشام في حّد من حدخة الله فقد بخ  َعا

هل عَ   الن بهيِّ َصل ى الل 
ده ي َعوا

يهي َسَرَا ا فه ههل ال   َصهل ى الل 
ههه وَل الل  يَوا َبسل

لِّمل فه ََ  الاَاياحه َفَقاللوا َمنا يل
َخةه ي َغ ا

َلياهه َخَسل َم فه

هل َعَليا   َصل ى الل 
وله الل هه بُّ َبسل

َلَساَمةل بانل َ ياٍد حه  لهال 
يَره ل َعَلياهه  َخَسل َم َفَقاللوا َخَمنا َيجا

َم َفنلتهَي بهوَ َعَلياهه ولل هه َخَسل  ا َبسل

هههه َصههل ى  ههوله الل  هههل َبسل َن َخ ا ههٍد َفَيَلههو  َلَسههاَمةل باههنل َ يا يَوهها 
َمهههل فه ل  ََ َم َف  َخَسههل 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه َم َفَقههاَل الل  هههل َعَلياهههه َخَسههل  الل 

را لهي َيا بَ 
اه َيغا َلَساَمةل اسا  َفَقاَل َلهل 

هه خةه الل  دل نا حل
َامل فهي َحدٍّ مه ههه َصهل ى َََتشا هولل الل  يُّ َااَن َبسل

ا َكاَن الاَعشه  َفَلم 
هه وَل الل  سل

لَ  ََ ا َما  ن  دل َفإه ا َبعا ََم  هل ثلم  َااَل  لل ََ ا َو   بهَما  ل
يََطَب َفَنثانَى َعَلى الل هه  َخَسل َم َفاخا

ما َكانلوا الل هل َعَلياهه ن ول ََ ما  َل
نا َاباله

يَن مه ذه َ  ال 

هه لهَلا َسههَرَق  ههي بهَيههده سه ي َناا ههذه ههي َخال  وا َعَلياهههه الاَحههد  َخلهنِّ َاههامل ََ ههعهيفل  مل الض  ههيوه
ههوهل َخلهَلا َسههَرَق فه يفل َتَركل ههره مل الش  ههيوه

ََن  فه  َلههوا 

طهَعههه ا َيههه يههههي َسهههَرَا ا َفقل ََةه ال  َمهههَر بهيهلاهههَ  الاَمهههرا ََ هههم   ههه ل َيهههَدَ ا ثل هههٍد َسهههَرَا ا َلَقَطعا َحم  َ ا الحهههديث فهههي َفاطهَمهههَة بهناهههَ  مل دل

  2866الصحيحين خ ذا لال مسلم بام 

هَي  هوَن َخ ه َرفل عا َنهاٍس يل َل هنَةه  ََلاسه ٌة َعَلى  ََ َر  اما
َيَعاَب ه  اسا

َهَشَة بضي الله عنوا َااَل ه خفي بخاية للنساَي َعنا َعا

ولل الل هه  َي بهَوا َبسل
َََخَذ ا َثَمنَهل َفنلته يًّا َفَباَعياهل َخ

له َلَساَمَة بانه َ ياٍد ال تلعاَرهل حل َوا لهَلى  لل ََ ا  َخَسل َم َفَسَعى 
َصل ى الل هل َعَلياهه

هل َعَلياهه   َصل ى الل 
هه وله الل  هل َبسل َن َخ ا يَوا َفَيَلو 

 َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم فه
وَل الل هه ل َم َبسل ََ هل ثلم  َااَل  َف لِّمل ََ َو يل َخَسل َم َخ ل
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را َلهل َبسل 
اه هَيغا َلَسهاَمةل اسا  َفَقاَل 

هه خةه الل  دل نا حل
َامل لهَلي  فهي َحدٍّ مه َََتشا َم   َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ههه  ولل الل  هوَل الل  هي َيها َبسل

له

 َع   
هه ي َيئهٍذ َفَنثانَى َعَلى الل 

هل َعَلياهه َخَسل َم َعشه  َصل ى الل 
هه ولل الل  َمها ثلم  َااَن َبسل ن  هدل َفإه ها َبعا ََم  هم  َاهاَل  ههل ثل لل ََ ا هَو  َخَ    بهَمها  ل

َاهه ََ ما  ههيوه
ههعهيفل فه ههوهل َخلهَلا َسههَرَق الض  ما َتَركل ههيوه

يفل فه ههره ههما َكههانلوا لهَلا َسههَرَق الش  ول ن  ََ ما  َل وا َعَلياهههه الاَحههد  َ َلههَ  الن ههاسل َاههباَل امل

 َلوا ََ 
هه ٍد بهَيده َحم  ي َناا ل مل َََة سهنن النسهاَيَخال ذه هم  َاَطهَم تهلاهَ  الاَمهرا ه ل َيهَدَ ا ثل هٍد َسهَرَا ا َلَقَطعا َحم   :ن  َفاطهَمَة بهناهَ  مل

 . 9296. خصححه األلباني في صحيح سنن النساَي برام 6/48المجيبى ط. ةاب الاَر 

فهوق محبهة  خموااه عليه الصالة خالسالن من َسهامة بضهي اللهه عنهه ةاّل علهى عدلهه خَن الشهرع عنهده

األشخاص خارنسان اد يسامح مهن يريهد فهي الخطهن علهى شخصهه خلَهن ال يمله  َن يلسهامح َخ يلحهابي مهن 

  .يخطم على الشرع

خبعض الناس للا َخطن اريبه َخ صاحبه لم يَن لنَابه عليه مث  لنَابه على من ال يعرفه خببما ظور 

 تغاضى عن خطن صاحبه خشدّة في خطن غيره  ب  ببما ،تحي  ختميي  غير شرعي في المعاملة بسبب لل 

بادي المساخيا  خعين الرضا عن كّ  عيب كليلة **** خط تل  خلَّن عين السُّ

خ ذا ينعَ  على تاسير األفعال َيضا فقد يصدب الاعه  مهن شهخ  محبهو  فيلحمه  علهى محمه  

  .خيصدب مثله من شخ  لخر فيلحم  على محم  لخر

و  األحوال خلال فقهد يَهون  نهاك تاهاخ  فهي االعيبهابا  كمها سهينتي خك  ما سبق مقيد بما للا اسي
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  .لكره

 هه الحذب من لصالح خطٍن ي ةي للى خطن َكبر 

مهن المعلهون َن مههن اواعهد الشهريعة تحّمهه  َةنهى الماسهدتين لههدبء َعال مها فقهد يسههَ  الهداعي عههن 

  .خطن لئال ي ةي األمر للى خاوع خطن َعظم

عليه خسلم عن المنافقين خلم يقيلوم مم ثبو  كار م خصبر على َلا م لقد سَ  النبي صلى الله 

خلههم يوههدن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم  ،لههئال يقههول النههاس محمههد يقيهه  َصههحابه خصوصهها مههم خاههاء َمههر م

الَعبة ليبنيوا على اواعد لبرا يم الخلي  من َ   َن اريشا كانوا حديثي عود بجا لية خخشي عليه الصالة 

َن ال تحيم  لل  عقولوم خَتَرك البنيان على ما فيه من النق  خالبها  علهى ابتااعهه خلغالاهه عهن خالسالن 

  .العامة مم َن في لل  نوعا من الظلم

خاب  لل  نوى الله تعالى عن سّب للوة المشركين مم َنه طاعة خاربة للا كان لل  يه ةي للهى سهب 

  .الله ع  خ   خ و َعظم منَر

عن منَر َخ ي    ارنَاب َخ يغّير الوسيلة للا بَف في لل  تالفيا لخطن َخ منَر فقد يسَ  الداعية 

عيبههر للهه  تقصههيرا خال تخههالال مههاةان صههاةق النيههة ال يخههاه فههي اللههه لومههة الَههم خكههان الههذي منعههه  َكبههر خال يل

  .مصلحة الدين ال الخوب خالجبن
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بر عند لنَاب خطن ما ؛  و الحماس غير خمما يلالحل َن من األسبا  الم ةية للى الواوع في خطن َك

 المنضبط بالحَمة 

 هه لةباك الطبيعة اليي نشن عنوا الخطن 

 نههاك بعههض األخطههاء اليههي ال يمَههن ل اليوهها بالَليههة ألمههر ييعلههق بنصهه  الخلقههة خلَههن يمَههن تقليلوهها 

المصهطاى صهلى اللهه خاليخايف منوا ألن اليقهويم النوهاَي يه ةي للهى كابثهة كمها  هو الشهنن فهي المهرَة ؛ اهال 

َيعاَ  بهَوهها خَ  :عليههه خسههلم ههَيما َيعاَ  بهَوهها اسا ههَيما  اسا
يَقههٍة َفههإهنه يَم َلههَ  َعَلههى َطره ههَيقه ههَلٍم َلههنا َتسا

ههنا ضه
لهَقهه ا مه َََة خل ن  الاَمههرا

بهَوهها له

َوا بخاه مسلم عن َبي  ريرة بضي ا َ ا َطالال رل َتَوا َخَكسا َوا َكَسرا يمل
قه َوٌل َخلهنا َلَ باَ  تل

  2986لله عنه بام عه

ههالهل َفههإهنا  :خفههي بخايههة ََعا ههَلمه  ههي الضِّ
 فه
ٍ
ء ههَوَل َشههيا ََعا ههَلٍم َخلهن  

ههنا ضه
ههَن مه لهقا ن  خل ن ول ا َفههإه  َخياههر 

ه
ههوا بهالنَِّسههاء صل َيوا اسا

ا ال  َخياههر 
ه
ههوا بهالنَِّسههاء صل َيوا ههَوَل َفاسا ََعا َيهههل َلههما َيههَ لا  َتهل َخلهنا َتَركا هههل َكَسههرا يمل

قه بخههابي عههن َبههي  ريههرة الاههيح باههم َلَ باههَ  تل

2268  

بهالَ  (بالنساء خيرا)اوله  :اال ابن حجر بحمه الله تعالى كنن فيه بمه ا للهى اليقهويم برفهق بحيهث ال يل

. في خذ منه َن ال ييركوا على االعو ال للا تعّد  ما طلبع  عليه .فيه فيَسر خال ييركه فيسيمر على عو ه

خلنمهها المههراة َن ييركوهها علههى اعو ا وهها فههي  .َخ تههرك الوا ههب ،باشههرتوامههن الههنق  للههى تعههاطي المعصههية بم

خفيهه سياسهة النسهاء بنخهذ العاهو  .خفي الحديث المداباة السيمالة الناوس ختهنلف القلهو  .األموب المباحة

مههم َنههه ال غنههى لعنسههان عههن امههرَة  ،خَن مههن بان تقههويمون فاتههه االنياههاع بوههن ،خالصههبر علههى عههو ون ،مههنون
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  2/229فيح  .االسيمياع بوا ال ييّم لال بالصبر عليوا :لليوا خيسيعين بوا على معاشه فَننه االيسَن 

 هه الياريق بين الخطن في حق الشرع خالخطن في حق الشخ  

فههإلا كههان الههدين َغلههى عنههدنا مههن لخاتنهها خ ههب علينهها َن ننيصههر لههه خنحههامي عنههه خنغضههب لههه َكثههر ممهها 

لن من ضعف الحمية الدينية َن ترف الشخ  يغضب لناسه للا سّبه َحد خال خ .نغضب ألناسنا خننيصر لوا

  .يغضب لدين الله للا اعيدف على  نابه َحد َخ تراه يدافم باسيحياء خضعف

اههاة األعهرا  تنلياهها  خاهد كهان النبههي صهلى اللهه عليههه خسهلم يسههامح مهن َخطهن عليههه كثيهرا خخصوصها  ل

ههه لقلوبوم فقد  اء في صحيح البخابي بحم هوله الل  هي َمهَم َبسل
ََماشه ناه ل  َََن ه باهنه َمالههٍ  َاهاَل كل ه الله تعالى عن 

َرابهههَي َفَجَبههَذهل به  ََعا  َفَنةاَبَكهههل 
ههَيةه َرانهههَي َغلهههيلل الاَحاشه ٌة َنجا ههرا  بل

َم َخَعَلياهههه  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه يَدة  َحي ههى َصههل ى الل 

 َ باههَذة  َشههده
َههههه َةا ره

 َ باذَ َنَظرا ل لهَلى َص 
ةه د  نا شه

ةه مه َيةل الابلرا
ث َر ا بهَوا َحاشه ََ  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم َادا 

وله الل هه  َبسل
َحةه َعاتهقه  ثلم  َااَل َيا اا

تههه

ههل َعلَ   َصهل ى الل 
ههه هولل الل   َبسل

ناهَدَك َفالاَيَاهَ  لهَلياههه ي عه هذه ههه ال  نا َماله الل 
را لهي مه دل مل َحم  َمهَر َلههل مل ََ هم   َ  ثل

هم  َضهحه َم ثل  َخَسهل 
ياههه

 الايح 
ٍ
  2662بهَعَطاء

  .خَما للا كان الخطن على الدين فإنه صلى الله عليه خسلم كان يغضب لله تعالى خسينتي َمثلة

  :خ ناك َموب َخرف تحيال للى مراعاة في با  اليعام  مم األخطاء مث 

 الصغير خاد فرا  الشريعة بين الَباَر خالصغاَر هه الياريق بين الخطن الَبير خالخطن 
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هه الياريق بين المخطم صاحب السوابق في عم  الخيهر خالماضهي الحسهن ه الهذي ييالشهى خطه ه َخ 

يَاة في بحر حسناته ه خبين العاصي المسره على ناسه خكذل  فإن صاحب السوابق الحسنة يلحيمه  منهه 

نَها َمهَم  :في لل  القصة اليالية ما ال يلحيم  من غيره خمما خام للصديق هٍر َااَله ا َخَر ا َا بههي َب ََ َماَء بهناه ه  ََسا َعنا 

ه ههه َصهل ى الل  هولل الل  له َنَ َل َبسل ن ا بهالاَعرا َلا كل
ا َحي ى له ا   ج   َخَسل َم حل

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه وله الل  َم َخَنَ لانَها َبسل هل َعَلياههه َخَسهل 

ََبهي َخكَ َفَجَلَس ا َعا  َخَسل َم َخَ َلسا ل لهَلى َ نابه 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه وله الل  هل َعناَوا لهَلى َ نابه َبسل ي الل 
اَن ا َهَشةل َبضه

َماَلةل )ةابة السار َ  ( ه هالٍن أله هَدة  َمهَم غل هل َعَلياهه َخَسل َم َخاحه  َصل ى الل 
هه وله الل  َماَلةل َبسل

ٍر َخ ه َا هو ََبهي َب بل ََ هٍر َفَجَلهَ   َا بههي َب

هَللايلهل الاَبابه  ََضا َك َاهاَل  يهرل
هَن َبعه يا ََ هل َاهاَل  يهرل

 َفَطَلهَم َخَلهياَ  َمَعههل َبعه
ََنا َيطاللَم َعَلياهه رل 

ٍر َيناَيظه َا يهٌر َب هٍر َبعه َا هو َب بل ََ َحهَة َاهاَل َفَقهاَل 

هه َص  ولل الل  هل َخَبسل بل ره َق َيضا
هل َااَل َفَطاه لُّ

ٌد تلضه نه َمها َخاحه هره حا خا لهَلهى َ هَذا الامل هرل هولل اناظل همل َخَيقل َم َيَيَبس   َخَسهل 
ههل َعَلياههه ل ى الل 

وَل اناظلرل  ََنا َيقل  َخَسل َم َعَلى 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل  يدل َبسل َمَة َفَما َي ه  ا
ََبهي به نَمل َااَل ابانل  نه َما َيصا ره حا خا لهَلى َ َذا الامل

نَمل  حرن ي ة  غالمه خحسنه األلباني في صحيح  َيصا مل بخاه َبو ةاخة في سننه كيا  المناس  با  المل َخَيَيبَس 

  2865سنن َبي ةاخة بام 

 هه الياريق بين من خام منه الخطن مرابا خبين من خام فيه ألخل مرة 

 ة هه الياريق بين من ييوالى منه حدخث الخطن خبين من يقم فيه على فيرا  ميباعد

            .هه الياريق بين المجا ر بالخطن خالمسيير به

  .هه مراعاة من ةينه بايق خيحيال للى تنليف الب فال يلغلل عليه
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 هه اعيباب حال المخطم من  وة المَانة خالسلطان 

 خ ذه االعيبابا  اليي مضى لكر ا ال تيعابض مم العدل المشاب لليه لناا 

 صغير بما ييناسب مم سنّه هه ارنَاب على المخطم ال

ه هنا َتما
َرة  مه َََخَذ َتما يٍّ 

ََن  الاَحَسَن باَن َعله هل َعناهل  ي الل 
َرياَرَة َبضه ََبهي  ل ره بخف البخابي بحمه الله تعالى َعنا 

هي ةه 
سه هل َعَلياهه َخَسهل م بهالاَاابه  َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 

َدَاةه َفَجَعَلَوا فهي فهيهه هَدَاةَ  الص  ه ل الص  ها ال َنناكل ن  ََ هل  هره َمها َتعا ََ ْا  ه
ْا كه ه  .كه

  8645فيح 

خبخف الطبرانههي بحمههه اللههه عههن  ينههب بنهه  َبههي سههلمة َنوهها ةخلهه  علههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه 

المعجههم الَبيههر  .فنخههذ حانههة مههن مههاء فضههر  بوهها خ وههي خاههال خباءك َي لَههاع :خسههلم خ ههو يغيسهه  االهه 

  2/582المجمم  :لسناةه حسن خاال الويثمي 59/562

َغر الصغير ال يمنم من تصحيح خطئه ب  لله  مهن لحسهان تربييهه خ هذا ممها ينطبهم  خبوذا ييبين َن صه

فهي لاكرتههه خيَهون لخيههرة لمسهيقبله فالحههديث األخل فيهه تعلههيم الطاه  الههوبع خالثهاني فيههه تعليمهه األة  فههي 

  .االسيئذان خعدن االّطالع على العوبا 

ا د الراَعة فهي  هذا َيضها اصهة الغهالن الصهغير عمهر بهن َبهي سهلمة فقهد بخف البخهابي عنهه خمن الشو

َاةه َفَقاَل له  :اال حا ي الص 
ي َتطهيشل فه  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم َخَكاَن ا َيده

وله الل هه ره َبسل ي َحجا
ا فه الم  نا ل غل ولل كل ي َبسل
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هل َعَلياهه َخَسل    َصل ى الل 
هه هدل الاهيح الل  هي َبعا

َميه عا
ها َيلهيهَ  َفَمها َ اَله ا تهلاهَ  طه م 

ه ا مه ينههَ  َخكل ه ا بهَيمه هَه َخكل النل َسمِّ الل  َم َيا غل

  2848بام 

نلحل في  ذه القصة َن تو يوا  النبي صلى اله عليهه خسهلم لهذل  الغهالن الهذي َخطهن فهي تجهوال 

ظوها خفوموها خلقهد َّثهر  فهي ناه  الغهالن طيلهة يده في الطعان كانه  اصهيرة خمخيصهرة خخاضهحة يسهو  حا

  .عمره فقال فما  ال  تل  طعميي بعد

خحيهى ته من الاينهة  ،حيهى ال يلاوهم ارنَهاب فومها خاطئها :هه الحذب عند ارنَاب على النسهاء األ نبيها 

يسهها   فههي كهههالن الشهها  مههم الايهههاة الشههابة بحجههة بيههان الخطهههن َخ ارنَههاب خاليعلههيم  ههذا مهههن  خكهههم  ههرّ  ،فههال يل

 .خينبغي َن يياح في  ذا المجال ةخب كبير أل   الحسبة خمن يقون معوم بارنَهاب مهن كبهاب السهن ،مصاَب

خعلههى اومههر النهها ي َن يعمهه  بمهها غلههب علههى ظنههه فههي  ههدخف ارنَههاب فههإن غلههب علههى ظنههه الناههم تَلههم خلال 

خيبقى حال المجيمهم خمَانهة  . َحجم عن الَالن مم سايوا  ببما بمينه ببويان خ ّن مصّرا  على الباط

  :اومر النا ي لوا ةخب َساسي في نجاح عملية ارنَاب َخ اليبليَ خلاامة الحجة خفيما يلي اّصة

َد َفَقهاَل َيها هجه يهدل الاَمسا ره َيَطيَِّبهة  تل ََة  مل َر َي اما
َرياَرَة َلقه َبا  ل ََ ََن   َبياٌد  هل عل مل ٍم َخاسا ََبهي بل ا َمهَة الاجَ  عن مولى  هَن ََ يا ََ ب هابه 

ههل   َصهل ى الل 
ههه هوَل الل  عا ل َبسل

نِّي َسهمه َد َااَل َخَلهل َتَطي با ه َااَل ا َنَعما َااَل َفإه جه  الاَمسا
يَن َااَل ه يده ره هولل  تل َم َيقل َعَلياههه َخَسهل 

َب ا َلَوا َصهالةٌ  قا  َلما تل
ده جه ٍة َتَطي بَ ا ثلم  َخَرَ  ا لهَلى الاَمسا ََ َر َما اما يُّ هَ  بخاه ابهن ما هة باهم  ََ َيسه خ هو  9665َحي هى َتغا

  5/884في صحيح ابن ما ة 
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ََة خبيحوها تعصهف َفَقهاَل لوها :خفي صهحيح ابهن خ يمهة هَر هَرَة اما َريا َمهَة  :مهّر  بهَنبهي  ل ََ يَن َيها  يهده ره هَن تل يا ََ للهى 

د هجه فهإني سهمع  بسهول اللههه  ،َاهاَل فهاب عي فاغيسهلي .َنَعههما  :َاهاَل َتَطي باه ه ؟ َااَله ا  َ.الاَجب هابه ؟ ََااَله  للهى الاَمسا

هَم  د خبيحوها تعصهف َحي هى َترا ه هجه ٍََة صالة َخَرَ  ا للهى الاَمسا َر صلى الله عليه خسلم يقول ال يقب  الله من اما

هههههَ  صهههههحيح ابهههههن خ يمهههههة باهههههم  َيسه خاهههههال األلبهههههاني فهههههي تعليقهههههه حهههههديث حسهههههن خ هههههو فهههههي المسهههههند  2865َفَيغا

  4826لحديث بطراه في تعليقه على المسند بام خصحح َحمد شاكر ا،5/598

  .هه عدن االنشغال بيصحيح لثاب الخطن خترك معالجة َص  الخطن خسببه

 هه عدن تضخيم الخطن خالمبالغة في تصويره 

هههه تههرك اليَلههف خاالعيسههاه فههي لثبهها  الخطههن ختجنّههب ارصههراب علههى انيهه اع االعيههراه مههن المخطههم 

  .بخطئه

َافي ليصحيح الخطن خصوصا لمن ةبل عليه خاعيهاةه  مانها طهويال مهن عمهره  هذا هه لعطاء الوا  ال

  .مم الميابعة خاالسيمراب في الينبيه خاليصحيح

 هه تجنب لشعاب المخطم بننه خصم خمراعاة َن كسب األشخاص َ م من كسب الموااف 

يه خسلم يسلَه من خبعد  ذه المقدمة لن األخان للشرخع في عرض بعض ما كان النبي صلى الله عل

  .الوساَ  خاألساليب في اليعام  مم َخطاء الناس كما  اء لل  في السنّة الصحيحة اليي نقلوا َ   العلم
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  األساليب النبوية في اليعام  مم َخطاء الناس

  ( المسابعة للى تصحيح الخطن خعدن ل ماله2)

َنه ال يجو  فهي حّقهه تهنخير البيهان عهن خاد كان النبي صلى الله عليه خسلم يباةب للى لل  ال سيما خ

خا  الحا ة خَنه مَّلف بهنن يبهين للنهاس الحهّق خيهدلوم علهى الخيهر خيحهذب م مهن الشهر خمسهابعيه صهلى 

اللهههه عليهههه خسهههلم للهههى تصهههحيح َخطهههاء النهههاس خاضهههحة فهههي مناسهههبا  كثيهههرة كقصهههة المسهههيء صهههالته خاصهههة 

َباةخا اليشهديد خاليبيه  خغير ها خسهينتي  هذه القصه   المخ خمية خابن الليبية خاصة َسهامة خالثالثهة الهذين

  .في ثنايا  ذا البحث لن شاء الله

خعهههدن المبهههاةبة للهههى تصهههحيح األخطهههاء اهههد ياهههّو  المصهههلحة خيضهههّيم الااَهههدة خببمههها تهههذ ب الارصهههة 

  .ختضيم المناسبة خيبرة الحدث خيضعف الينثير

  ( معالجة الخطن ببيان الحَم5)

َ ههٍد بضههي اللههه  َفَقههاَل الن بهههيُّ  عههن َ را
هه ههذه ههٌف َعههنا َفخه ههَو َكاشه  َخ ل

َم َمههر  بههههه  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه ََن  الن بهههي  َصههل ى الل  عنههه 

َبةه سههنن اليرمههذي باههم  ههَن الاَعههوا
َوهها مه ن  ههَذَك َفإه َم َغههطِّ َفخه هههل َعَلياهههه َخَسههل  خاههال اليرمههذي  ههذا حههديث  5428َصههل ى الل 

 حسن 

  للى الشرع ختذكير م بالمبدَ الذي خالاوه ( بّة المخطئين8)
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في غمرة الخطن خمالبسا  الحاةث يغيب المبدَ الشرعي عن األل ان خيضيم فهي المعمعهة فيَهون 

في لعاةة لعالن المبدَ خالجور بالقاعدة الشرعية بّة لمن َخطن خليقها  مهن الغالهة اليهي حصهل  خللا تنملنها 

ا رين خاألنصاب بسبب ناب الاينة اليي َخاد ا المنافقون لو دنا مثاال الحاةثة الخطيرة اليي خاع  بين المو

ههل َعناههل اهال هي الل 
َنها َمهَم  :نبويا على لل  فقد بخف البخهابي بحمهه اللهه تعهالى فهي صهحيحه عهن َ هابهر َبضه َغَ خا

َوا َن الامل
اٌ  الن بهيِّ َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم َخَادا َثاَ  َمَعهل َناٌس مه ٌ  َلع  يَن َب ل ره َوا ه َن الامل

خا َخَكاَن مه يَن َحي ى َكثلرل ره
 ه

يُّ َيا َلألَناَصابه َخاَ  ا َخَااَل األَناَصابه ا َحي ى َتَداَعوا يد 
يُّ َغَضب ا َشده َب األَناَصابه ا َفَغضه يًّ ناَصابه ََ َسَم  ََ يُّ َيا َف ره َوا ه اَل الامل

يَن َفَخههَرَل الن بهههيُّ  ره
َوها ه بهَر َللامل ما َفههنلخا هم  َاههاَل َمهها َشههنانلول  ثل

ي ههةه
له هه ه الاَجا ه ََ ا ههَوف  َم َفَقههاَل َمهها َبهالل َةعا  َخَسههل 

ههل َعَلياهههه َصههل ى الل 

َوها َخبه  ن  وَ ها َفإه  َخَسهل َم َةعل
هل َعَلياههه ي  َااَل َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 

يِّ األَناَصابه ره َوا ه  الامل
َعةه سا ََ خفهي  8226يح الاه .يَثهةٌ به

هههٌر َخلهنا َكهههاَن مَ  :بخايهههة مسهههلم ههههل َلههههل َنصا ن  ههها َفلاَيناَوههههل َفإه م 
ههها لهنا َكهههاَن َظاله ََخا َمظاللوم  ههها  م 

َََخهههاهل َظاله ههه ل  هههره الر  ل ههها َخلاَيناصل ظاللوم 

هل صحيح مسلم بام  را   5269َفلاَيناصل

  ( تصحيح اليصوب الذي حص  الخطن نييجة الخيالله9)

هولل فاي صحيح البخا ههل َعناههل َيقل هي الل 
َََنَ  باهَن َمالههٍ  َبضه َم  هل َسمه ن  ََ ي ه  َمياٍد الط وه ََبهي حل  بانه 

َمياده بي عن حل

َباَةةه الن به  َنللوَن َعنا عه  َخَسل َم َيسا
هل َعَلياهه َخاله الن بهيِّ َصل ى الل  ََ ا  

يلو ه ٍط لهَلى بل ههل عَ َ اَء َثالَثةل َب ا َلياههه َخَسهل َم يِّ َصل ى الل 

ما َتَقالُّوَ ا  خا َكَنن ول بهرل َلخا ا  ههل َعَلياههه َخَسهل َم  (َي بَف ك  منوم َنوا اليلة)َفَلم  هَن الن بههيِّ َصهل ى الل 
هنل مه ياَن َنحا ََ َفَقاللوا َخ

َر   َخَمها َتهَنخ 
هنا َلنابهههه

َن مه هَر َلههل َمها َتَقهد 
اه مغاهرة لنوبهه يحيهال للهى المبالغهة فهي َي َنوهم ظنهوا بهنن مهن لهم يعلهم )َادا غل
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َلَصههلِّي  (العبههاةة َكثههر مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ب ههاء َن تحصهه  لههه المغاههرة نِّي  َنهها َفههإه ََ هها  ََم  ما  َََحههدل ل َاههاَل 

لل النَِّسه َيه ه ََعا َنها  ََ هرل َخَاهاَل لَخهرل 
َلفاطه َر َخال  هونل الهد  ا ََصل َنا  ََ ا َخَااَل لَخرل  َََبد  ياَ   ههه الل  هولل الل  ا َفَجهاَء َبسل َبهد  ََ لل  َتهَ خ  ََ اَء َفهال 

َشهه ههي ألَخا  لهنِّ
هههه َمهها َخالل  ََ لاههيلما َكههَذا َخَكههَذا  يَن ال

ههذه ناههيلمل ال  ََ ما َفَقههاَل  َم لهَلههياوه  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه نِّههي َصههل ى الل  َه ما َلهههل َل تاَقههاكل ََ  َخ

هههه ما لهل  اكل

ََبا  َلَصلِّي َخ رل َخ
َلفاطه ونل َخ لل ََصل َتَ خ  ََ دل َخ  ال

َخاَل الن بهيِّ َصل ى ال :خبخاه مسلم ََ ا وا   َخَسل َم َسَنلل
َحا ه الن بهيِّ َصل ى الل هل َعَلياهه ََصا نا 

ا مه ََن  َنَار  َََنٍ   هل َعنا  ل 

لل النَِّسهاَء خَ  َتهَ خ  ََ ما ال  هول هرِّ َفَقهاَل َبعاضل هي السِّ
 َخَسل َم َعنا َعَملههه فه

ما ال َعَلياهه هول هَم َخَاهاَل َبعاضل ه ل الل حا ما ال لكل هول َاهاَل َبعاضل

َلَصهلِّي نِّهي  َه هَواٍن َاهاللوا َكهَذا َخَكهَذا َل ََاا ثانَى َعَلياههه َفَقهاَل َمها َبهالل  ََ َه َخ َد الل 
َنانل َعَلى فهَراٍش َفَحمه هرل  ََ

َلفاطه هونل َخ ََصل َنهانل َخ ََ َخ

َب عَ  لل النَِّساَء َفَمنا َبغه َتَ خ  ََ نِّي صحيح مسلم بام َخ ي َفَلياَ  مه
ن يه   2692نا سل

  :خنالحل  نا ما يلي

هه َن النبي صلى الله عليه خسلم َتا م فوعظوم في َناسوم فيما بينه خبينوم خلما َباة َن يعّلم الناس 

. خ ذا بفقها بوهم خسهيرا علهيوم مهم تحصهي  المصهلحة .عموما َبوموم خلم ياضحوم خلنما اال ما بال َاوان

  .في ارخباب العان

هه في الحديث تيّبهم َحهوال األكهابر للينسهي بنفعهالوم خالسهير علهى منهوالوم خَّن الينقيهب عهن لله  مهن 

  .كمال العق  خالسعي في تربية النا 

هه خفيه َن األموب المايدة خالمشرخعة للا تعّذب  معرفيوا من  وة الر ال  ها  اسيَشهافوا مهن  وهة 
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 النساء 

ن الرياء خكان في ارخباب مناعة لآلخرينهه خَنه ال بن ََمه   .س بحديث المرء عن عمله للا 

هههه خفيههه َّن األخههذ باليشههديد فههي العبههاةة يهه ةي للههى لمههالل الههنا  القههاطم لوهها عههن َصهه  العبههاةة خخيههر 

  2/269َنظر الايح  .األموب َخساطوا

ّل  األخطاء كثيرا خخاضح من هه َن األخطاء عموما تنشن من خل  في اليصوبا  فإلا صلح اليصوب ا

الحديث َن السبب الذي ةفم َخلئ  الصحابة للى تل  الصوب من اليبّي  خالر بانية خاليشديد  و ظنّوم َن 

َلخبهههر مهههن ببهههه بهههالمغارة  ال بهههد مهههن ال يهههاةة علهههى عبهههاةة النبهههي صهههلى اللهههه عليهههه خسهههلم ب هههاء النجهههاة حيهههث َنهههه 

لم تصههوب م المجانههب للصههوا  خَخبههر م بننههه مههم كونههه بخالفوههم فصههحح لوههم النبههي صههلى اللههه عليههه خسهه

  .مغاوبا له فإنه َخشى الناس خَتقا م لله خَمر م بنن يل موا سنيه خطريقيه في العباةة

خاريههب مههن  ههذا مهها حصهه  ألحههد الصههحابة خ ههو كومهه  الواللههي بضههي اللههه عنههه الههذي بخف اصههيه 

ه بإسههالمي فمَثهه  حههوال خاههد ضههمر  خنحهه  ا َسههلم  فنتيهه  النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم فنخبرتهه :فقههال

مه  الواللهي :خمن َن  ؟ ال  :َما تعرفني ؟ اال : سمي ثم َتييه فخاض فّي البصر ثّم بفعه ال   ،َنا َكوا

خمهن َمهرك َن تعهّذ  ناسه   :فقهال ،ما َفطر  بعهدك نوهابا خال نمه  لهيال :فما بلَ ب  ما َبف ؟ ال  :اال

 :الهه  ،صههم شههور الصههبر خمههن كهه  شههور يههومين :اههال ،الهه   ةنههي .ا؟!. صههم شههور الصههبر خمههن كهه  شههور يومهه

مسهند الطيالسهي بخاه الطبرانهي فهي الَبيهر  .صم شور الصبر خمن كهّ  شهور ثالثهة َيهان ا :اال ، ةني َ د اوة
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  5858خ و في السلسلة الصحيحة برام  982بام  22/229

ص خالنظرة لليوم خاد كان النبهي خمن الخل  في اليصوبا  ما يَون ميعلقا بموا ين تقويم األشخا

يِّ 
ده هاعه ٍد الس  صلى الله عليه خسّلم حريصا على تصحيح لل  خبيانه فاي صحيح البخابي عن َسوا ه بانه َسهعا

ٍ  َما َبَايل 
ناَدهل َ اله

ٍ  عه َم َفَقاَل لَر ل  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه وله الل  ٌ  َعَلى َبسل هل َااَل َمر  َب ل ن  ََ  ٌ ي َ َذا َفَقاَل َب ل
َ  فه

ولل  َ  َبسل ََ َم َااَل َفَس َشا  ََنا يل َح َخلهنا َشَاَم  ََ نا ََنا يل َي لهنا َخَطَب  هه َحره َراهه الن اسه َ َذا َخالل  ََشا نا 
ههل  مه  َصهل ى الل 

هه الل 

هه َصل ى ولل الل  ٌ  لَخرل َفَقاَل َلهل َبسل َم ثلم  َمر  َب ل  َخَسل 
ههه  َعَلياهه هوَل الل  هي َ هَذا َفَقهاَل َيها َبسل

هَ  فه َم َمها َبَايل  َخَسهل 
هل َعَلياههه الل 

َم َخلهنا  َشها  ََنا ال يل َح َخلهنا َشهَاَم  ََ هنا ََنا ال يل َي لهنا َخَطهَب  يَن َ هَذا َحهره هلهمه سا  الامل
ه
َقَراء نا فل

ٌ  مه هَمَم َ َذا َب ل ََنا ال يلسا َاهاَل 

ولل ال  َفَقاَل َبسل
لههه َقوا

ثاَ  َ َذا الايح له ضه مه  األَبا
ه
ء نا مه ا

 َخَسل َم َ َذا َخياٌر مه
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه   8994ل 

هههل َعَلياهههه  :خفههي بخايههة ابههن ما ههة ههٌ  َفَقههاَل الن بهههيُّ َصههل ى الل   َخَسههل َم َب ل
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههوله الل  َمههر  َعَلههى َبسل

ههوَن  ولل َم َمهها َتقل ََنا َخَسههل  َي لهنا َخَطههَب  ههَرهه الن ههاسه َ ههَذا َحههره ََشا ههنا 
ههولل َ ههَذا مه هه ه َاههاللوا َبَاَيههَ  فهههي َ ههَذا َنقل ههي َ ههَذا الر  ل

فه

هل َعَلياهه َخَس  َ  الن بهيُّ َصل ى الل  ََ لههه َفَس َقوا
َمَم له ََنا يلسا َم َخلهنا َااَل  َشا  ََنا يل َم َخَمر  بَ يلَخط َب َخلهنا َشَاَم  ٌ  لَخرل َفَقاَل ل   ل

هنا 
ههه َ هَذا مه هوَل الل   َيها َبسل

ههه ولل َخالل  وللوَن فهي َ َذا َااللوا َنقل َم َما َتقل هل َعَلياهه َخَسل  يَن َ هَذا الن بهيُّ َصل ى الل  هلهمه سا  الامل
ه
َقهَراء  فل

ما َخلهنا َااَل ال يل  َشا  حا َخلهنا َشَاَم ال يل ََ نا َي لهنا َخَطَب َلما يل َم َلَوهَذا َحره ههل َعَلياههه َخَسهل   َفَقهاَل الن بههيُّ َصهل ى الل 
لههه َقوا

َمما له سا

ثاَ  َ َذا سنن ابن ما ة ط. عبد البااي بام  ضه مه  األَبا
ه
ء نا مه ا

  9256َخياٌر مه
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  ( معالجة الخطن بالموعظة ختَراب اليخويف2)

وَل ا يِّ َن َبسل
ٍن عن  ناَد ه بانه َعباده الل هه الابََجله يَن لهَلى َاوا

لهمه سا َن الامل
ث ا مه َم َبَعَث َبعا  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل 

لل هه

ههَن الا  ههٍ  مه ههَد لهَلههى َب ل
صه ََنا َيقا كهيَن لهَلا َشههاَء  ههره شا ههَن الامل

ههٌ  مه ههاَن َب ل ََ ا َف َيَقههوا ههمل الا ول يَن َخلهن 
كه ههره شا ههَن الامل

يَن َاَصههَد َلهههل مه
ههلهمه سا مل

ها َبَفهَم َعَلياههه  َفَقَيَلهل َخلهن   هٍد َفَلم  َلَساَمةل بانل َ يا هل  ن  ََ ثل  ن ا نلَحد  َلَيهل َااَل َخكل يَن َاَصَد َغاا
لهمه سا َن الامل

ال مه هياَف َاهاَل ال َب ل الس 

َم َفَسهَنَلهل   َخَسهل 
ههل َعَلياههه هيرل لهَلهى الن بههيِّ َصهل ى الل 

هل َفَقَيَلههل َفَجهاَء الاَبشه ه ه َكياهَف  لهَلَه لهال الل  َبهَرهل َخَبهَر الر  ل ََخا َبَرهل َحي هى  َفهَنخا

يَن َخَايََ  فلالن ا خَ  لهمه سا ي الامل
َ َم فه ََخا  

وَل الل هه َم َاَيلاَيهل َااَل َيا َبسل
ا َخلهنِّي َصنََم َفَدَعاهل َفَسَنَلهل َفَقاَل له ى َلهل َنَار  فلالن ا َخَسم 

ََف الس   ا َب  َفَلم 
َاَيلاَيههل َاهاَل َنَعهما َاهاَل َحَملا ل َعَلياهه ََ َم   َخَسهل 

ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  ههل َاهاَل َبسل ياَف َااَل ال لهَلهَه لهال الل 

را لهي َااَل 
اه َيغا  اسا

هه وَل الل   َااَل َيا َبسل
َياَمةه َن الاقه هل لهَلا َ اَء ا َيوا نَمل بهال لهَلَه لهال الل  ياَف َتصا ََ نَمل بههال لهَلهَه لهال  َخَكياَف َف َتصا

نَمل بهال لهَلَه لهال الل   وَل َكياَف َتصا ََنا َيقل هل َعَلى  يدل  َااَل َفَجَعَ  ال َي ه
َياَمةه َن الاقه َياَمةه الل هل لهَلا َ اَء ا َيوا َن الاقه هل لهَلا َ اَء ا َيوا

  24بخاه مسلم ط. عبد البااي بام 

َلَساَمَة بانه َ ياٍد  نَا خفي بخاية  ٍة َفَصب حا ي  ي َسره
هل َعَلياهه َخَسل َم فه  َصل ى الل 

هه ولل الل  بضي الله عنه َااَل َبَعَثنَا َبسل

نا َللهَ  
ي مه سه هل َفَطَعنايلهل َفَوَاَم فهي َناا ال َفَقاَل ال لهَلَه لهال الل  َويانََة َفَنةاَبكا ل َب ل نا  ل

َرَاا ه مه لن بههيِّ  الاحل
ههل له تل َصهل ى  َفَذَكرا

هل َخَاَيلايَ  َََااَل ال لهَلَه لهال الل  َم   َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل   َخَسل َم َفَقاَل َبسل
َما الل هل َعَلياهه هه لهن  وَل الل  لا ل َيا َبسل هل َااَل ال

 َحي ى تَ 
َ  َعنا َالابههه َََفال َشَققا الحه َااَل  َن السِّ

ا مه ف  ََنِّي َااَلَوا َخوا َ ا َعَلي  َحي ى َتَمن يا ل  بل رِّ ََ ََنا ال َفَما َ اَل يل َََااَلَوا  َلَم  عا

َمئهٍذ بخاه مسلم بام  َلما ل َيوا   82ََسا
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  :اليذكير بقدبة الله خ ذا مثال :خمما يدخ  في موا وة الخطن بالموعظة

يِّ اال به وٍة الاَبدا عل ََبلي َمسا عا ل كل  :بخف مسلم بحمه الله تعالى عن 
طه َفَسهمه هوا ي بهالس 

ا له الم  ره ل غل ََضا نا ل 

هَو  نِّهي لهَلا  ل
ها َةَنها مه هَن الاَغَضهبه َاهاَل َفَلم  َ  مه هوا ََفاَوهمه الص  وٍة َفَلما  عل َبا َمسا ََ َلما  ي اعا

نا َخلااه
ا مه ت  ههه َصهل ى َصوا هولل الل  َبسل

ََبَ  َلما  ولل اعا َو َيقل  َخَسل َم َفإهَلا  ل
ي خفي بخاية َفَسَقَط الل هل َعَلياهه نا َيده

َط مه وا وٍة َااَل َفَنلاَقيا ل الس  عل َبا َمسا ََ َلما  وٍة اعا عل ا َمسا

هه ناههَ  َعَلههى َ ههَذا الاغل ههَدبل َعَلياههَ  مه ََاا ههَه  ََن  الل  وٍة  ههعل َبهها َمسا ََ َلههما   َفَقههاَل اعا
ههنا َ ياَبيههههه

طل مه ههوا ي الس 
ههنا َيههده

لاهه ل ال مه النه َاههاَل َفقل

ره ل َمما  َع ا لَ ََضا َََما َلوا َلما َتاا  َفَقاَل 
هه الل هه َو ا

َر له َو حل   ل
وَل الل هه لا ل َيا َبسل ا خفي بخاية َفقل َََبد  َدهل  ا َبعا َلَاَحياَ  الن ابل للوك 

َم َخال ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 
ههه ولل الل  ياَ  الن ابل خفي بخاية لمسلم َيضا َفَقاَل َبسل ناهَ  ََخا َلَمس  ََااهَدبل َعَلياهَ  مه ههل   َلل 

ههه ل 

َيَقهل صحيح مسلم بام   َااَل َفَنعا
  2822َعَلياهه

َبهه ََ َلههما  ههولل اعا ههي َيقل
ههنا َخلااه

َهال مه عا ل َاهها
هها لهههي َفَسههمه للوك  ههره ل َمما ََضا ناهه ل  يِّ َاههاَل كل وٍة األَناَصههابه ههعل بهههي َمسا ََ ا خَعههنا 

وٍة َفالايَ  عل َبا َمسا ََ َلما  وٍة اعا عل ناَ  َعَلياهه َااَمسا ََااَدبل َعَلياَ  مه هل   َخَسل َم َفَقاَل َلل 
 َصل ى الل هل َعَلياهه

وله الل هه َنا بهَرسل ََ َلا  َل َا ُّ َفإه

ههَد َللهههَ  بخاه اليرمههذي باههم  ههي َبعا
هها له للوك  وٍة َفَمهها َضههَربا ل َمما ههعل ههو َمسا بل يٌث َحَسههٌن  2296ََ يَسههى َ ههَذا َحههده ههو عه بل ََ َاههاَل 

يٌح    َصحه

  ( لظواب الرحمة بالمخطم8)

هم ندمههه خاشهيد َسههاه خظوهر  توبيههه مثلمها يقههم َحيانها مههن  خ هذا يَهون فههي حهال مههن يسهيحّق ممههن َعظل

  :بعض المسيايين كما في مث   ذه القصة
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ههنه اما 
َم َاههدا َظههاَ َر مه هههل َعَلياهههه َخَسههل  َتههى الن بهههي  َصههل ى الل  ََ ههال  ََن  َب ل  َفَوَاههَم َعَلياَوهها َفَقههاَل َيهها َعههنه اباههنه َعب ههاٍس 

تههههه ََ َر

َر َفَقاَل َخَما َحَمَلَ  َعَلى  َلَكاِّ ََنا  ي َفَوَاعا ل َعَلياَوا َاباَ  
َ يه نا َ خا

نِّي َادا َظاَ را ل مه
هه له وَل الل  ههل َبسل َ  الل  َحمل َ  َيرا

َلله

رَ   الاَقَمههره َاههاَل َفههال َتقا
ه
ء ههي َضههوا

هه ل َخلاَخاَلَوهها فه يا ََ يٌث َاههاَل َب يَسههى َ ههَذا َحههده ههو عه بل ََ  َاههاَل 
هههل بههههه َمههَرَك الل  ََ َعههَ  َمهها  باَوهها َحي ههى َتاا

يٌح سنن اليرمذي بام  يٌب َصحه   2222َحَسٌن َغره

َم له  هل َعَلياهه َخَسل  ناَد الن بهيِّ َصل ى الل 
للوٌس عه نل  ل هل َعناهل َااَل َبيانََما َنحا ي الل 

َرياَرَة َبضه ٌ  لا َ  خعن َبي  ل اءهل َب ل

ههه َصه هولل الل  ٌم َفَقهاَل َبسل
َه َنها َصها ََ تههي َخ ََ َر ه ل َعَلهى اما ه ل َاهاَل َمها َلهَ  َاهاَل َخَاعا َا هه َ َل وَل الل  ههل َعَلياههه َفَقاَل َيا َبسل ل ى الل 

رَ  وَن َشوا ََنا َتصل يمل 
َيطه َوا َااَل ال َااَل َفَو ا َتسا قل

يه عا دل َبَاَبة  تل دل لهطاَعاَن َخَسل َم َ  ا َتجه َيَيابهَعيانه َااَل اَل َفَقاَل َفَو ا َتجه يانه مل

تههَي  َل نل َعَلى َللههَ   َم َفَبيانَا َنحا  َخَسل 
هل َعَلياهه َث الن بهيُّ َصل ى الل  ََ ين ا َااَل ال َااَل َفَم َه سا

يِّيَن مه
ههل َعَلياههه  سه الن بههيُّ َصهل ى الل 

رٌ  يَوا َتما
َم بهَعَرٍق فه ََفاَقه َخَسل  َََعَلى   َفَقاَل الر  ل ل 

قا بههه َ ا َفَيَصد  ذا َنا َااَل خل ََ  ل َفَقاَل 
َه ا ياَن الس  ََ َي ل َااَل  َا

َر َخالاَعَرقل الامه

ه ه َبيا  ََ ا هنا 
ََفاَقرل مه ََ ا ل َبياٍ   َتيانه  يدل الاَحر  ره  َما َبياَن الَبَيياَوا يل

هه هه َفَو الل  وَل الل  نِّي َيا َبسل
ههل يههمه َ  الن بههيُّ َصهل ى الل 

ي َفَضهحه

َلَ  بخاه البخابي فيح  ََ ا هل  ما
ََطاعه هل ثلم  َااَل  ناَيابل ََ  َخَسل َم َحي ى َبَد ا 

  2288َعَلياهه

لن  هههذا المسهههيايي المخطهههم لهههم يَهههن  ههها ال خال مسهههيخاا بهههاألمر بههه  لن تننيبهههه ناسهههه خشهههعوبه بخطئهههه 

لرحمهة خبخايههة َحمهد بحمهه اللهه فيوهها م يهد مهن اليوضهيح لحههال خلهذل  اسهيحق ا ، لَهه  :خاضهح مهن اولهه

َلَبانههي لهال َاهدا  :الر   عند مجيئه مسياييا هولل َمها  َوههل َخَينايههفل َشهَعَرهل َخَيقل همل َخ ا
َرابهيًّا َ هاَء َيلاطه ََعا ََن   َرياَرَة  ََبهي  ل َعنا 

هل َعَليا   َصل ى الل 
هه ولل الل  َا ل َفَقاَل َلهل َبسل ََنا َ َل يمل 

هَيطه َََتسا ي َبَمَضاَن َاهاَل 
لهي فه ََ ا َََصبا ل  َ  َااَل  ََ َل ََ ا َم َخَما   َخَسل 

هه
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ََنا تلطا  يمل 
َيطه َََتسا َيَيابهَعيانه َااَل ال َااَل  َريانه مل وَن َشوا ََنا َتصل يمل 

َيطه َََتسا َق َبَاَبة  َااَل ال َااَل 
يه عا ين ا َااَل ال تل َه سا

يِّيَن مه
َم سه عه

َسةَ َخلَ   َخما
َي ل فهيهه َا َو الامه نابهيٍ  َخ ل َم به ه  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  َي َبسل

َسهبلهل َكَر الاَحاَ َة َااَل َفنلته ََحا ا   َعَشَر َصهاع 

ما َ َذا َااَل يَ 
ََطاعه ياَن الر  ل ل َااَل  ََ َم   َخَسل 

هل َعَلياهه ا َااَل الن بهيُّ َصل ى الل  ر  هَولل َتما ََحا َََحهٌد   َمها َبهياَن الَبَيياَوها 
ههه وَل الل  ا َبسل

ههما 
ََطاعه هههل َاههاَل  ناَيابل ََ  َخَسههل َم َحي ههى َبههَد ا 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه ههولل الل  َ  َبسل

هه ل َبياههٍ  َاههاَل َفَضههحه ََ ا ن هها 
َلههَ  المسههند مه ََ ا  

 . 62/ 26الايح الرباني  5/228

  ( عدن اليسرع في اليخطئة4)

َل  :خاههد حههدث  لعمههر بضههي اللههه عنههه اصههة بخا هها بناسههه فقههال ههَر ههَ اٍن َيقا ههيمه باههنه حه
َه ههَن َح َشههاَن با

عا ل  ه
َسههمه

َو يَ  َلا  ل  َفإه
َراَءتههه َيَمعا ل لهقه َم َفاسا  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه وله الل   َبسل

َاانه فهي َحَياةه را وَبَة الاال خٍه َكثهيهرَ سل هرل َل َعَلهى حل َر ٍة قا

 َفَيَصهب را ل َحي هى
هالةه هي الص 

هل فه بل
َلَسهاخه هدا ل  َه َم َف ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 

ههه هولل الل  يَوا َبسل
َانه ره قا َهههه  َلما يل َةا َم َفَلب بايلههل بهره َسهل 

نهيَوا بَ  ََ ََااَر َل َااَل  َر يلَ  َتقا عا
يهي َسمه وَبَة ال   السُّ

هه َََك َ ذه ََااَر لا ل َمنا  لاه ل َكهَذباَ  َفقل َم َفقل هل َعَلياهه َخَسهل   َصل ى الل 
هه ولل الل  سل

يَوا َعَلى َغياره َما َاَرَاَ  َفاناَطَلقا ل بههه ََ 
نه ََ ََااَر َم َادا  هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 

هه وَل الل  هه َصهل ى َفإهن  َبسل وله الل  هل لهَلى َبسل الوةل

هل َعَلياهه َخَسل َم  ههه َصهل  الل  هولل الل  يَوها َفَقهاَل َبسل
َانه ره قا خٍه َلهما تل رل  َعَلى حل

َاانه را  الاال
وَبةه َل بهسل َر عا ل َ َذا َيقا

لا ل لهنِّي َسمه ى َفقل

َل َفَقاَل بَ  َر يلهل َيقا عا
يهي َسمه َراءَة ال  ََ َعَلياهه الاقه َشانل َفَقَر

لاهل اااَرَا َيا  ه
سه ََبا  َخَسل َم 

هل َعَلياهه َخَسل َم سل الل هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل 

ههه َصهل ى  هولل الل  هي َفَقهاَل َبسل
نه ََ ََااَر يهي  َراءَة ال  َمرل َفَقَرَا ل الاقه َل ا ثلم  َااَل اااَرَا َيا عل نا ه َل َم َكهَذلهَ  َكَذلهَ   ههل َعَلياههه َخَسهل  الل 

َل َعَلى  نا ه َل لَن  را ن  َ َذا الاقل
َل ا له نا ه ناهل بخاه البخابي الايح َل

َر مه خا َما َتَيس  ٍه َفاااَرءل رل ََحا  
  9225َسباَعةه
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  :خمن الاواَد اليربوية في  ذه القصة ما يلي

ََمار ك  خاحد منوما َن يقرَ َمان اوخر مم تصويبه َبلَ في تقرير صوابوما خعدن خطن َّي منوما   .ه 

كمها فهي بخايهة اليرمهذي  (َبسهله يها عمهر) : شهان بقولههه َمار النبي صلى الله عليه خسلم عمر بهإطالق 

فيهههه تويئهههة الخصهههمين لالسهههيماع خ مههها فهههي حهههال الوهههدخء خفيهههه لشهههابة للهههى  8/28للقصهههة صهههحيح اليرمهههذي 

  .اسيعجال عمر بضي الله عنه

ه على طالب العلم َن ال يسيعج  بيخطئة من حَى اوال يخالف ما يعرفه لال بعد اليثب  فربما يَون 

  .قول اوال معيبرا من َاوال َ   العلملل  ال

  :عدن اليسرع في العقوبة خفي القصة اليالية شا د :خمما ييعلق بوذا الموضوع َيضا

ينَهههَة  هههوَميهي الاَمده مل ما ل َمهههَم عل
بهيَ  بضهههي اللهههه عنهههه َاهههاَل َاهههده هههَرحا هههنه شل  با

هههاةه بخف النسهههاَي بحمهههه اللهههه َعهههنا َعب 

يَطانه  نا حه
َهط ا مه هوَل َفَدَخلا ل َحا ي َفَنَتياه ل َبسل

َهي َخَضهَرَبنه َهطه َفَنَخهَذ كهَسها بل الاَحها
هنابللههه َفَجهاَء َصهاحه نا سل

َوا َفَاَركا ل مه

خا بههههه َفَقههاَل َمهها َحَمَلههَ   هه ه َفَجههاءل َلههى الر  ل
َسههَ  له  َفَنبا

ي َعَلياهههه
ههَيعاده ََسا َم   َخَسههل 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه ا َعَلههى َ ههَذا َفَقههاَل َيهه الل 

ههل َعَلياههه خَ   َصهل ى الل 
هه ولل الل   َفَاَرَكهل َفَقاَل َبسل

نابللههه نا سل
َهطهي َفَنَخَذ مه هل َةَخَ  َحا  لهن 

هه وَل الل  َيههل لهلا َكهاَن َبسل َم َمها َعل ما َسهل 

ولل  ي َبسل
َمَر له ََ َساءهل َخ

ةا َعَلياهه كه ةل ا ابا ع 
َه يَهل لهلا َكاَن َ ا ََطاَعما ال َخال 

فه َ ا ه صا
ََخا نه ٍق  َم بهَوسا  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه الل 

ٍق النساَي   9222كيا  لةا  القضاة با  االسيعداء خ و في صحيح سنن النساَي بام  :المجيبى :َخسا
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يلسيااة من  ذه القّصة َّن معرفة ظرخه المخطم َخ الميعدي يوّ ه للى الطريقة السليمة في اليعام  

  .معه

يلالحل َن النبي صلى اللهه عليهه خسهلم لهم يلعااهب صهاحب البسهيان ألنهه صهاحب حهّق خلنمها  خكذل 

خّطنه في َسلوبه خنبوه بنّن تصّرفه مم من يجو  لم يَن باليصّره السليم في مث  لل  المواف ثّم َبشده 

  .للى اليصّره الصحيح خَمره برّة ما َخذه من ثيا  الجاَم

  لمخطم( الودخء في اليعام  مم ا6)

خخصوصا عندما ي ةي القيان عليهه خاالشهيداة فهي نويهه للهى توسهيم نطهاق الماسهدة خيمَهن َن نيبهين 

َََن ه  لل  من خالل موا وة النبي صلى الله عليه خسلم لخطن األعرابي الذي بال في المسجد كما  اء عن 

هوله ال :باهنه َمالهههٍ  َاهاَل   َمههَم َبسل
ده هجه ههي الاَمسا

هنل فه َرابهههَي َفَقهاَن َيبلههولل فهههي َبيانََمهها َنحا ََعا َم لهلا َ هاَء   َخَسههل 
هههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

هههه ل 

هه َصل ى  ولل الل  َم َمها َمها َااَل َااَل َبسل  َخَسل 
 َصل ى الل هل َعَلياهه

وله الل هه َحا ل َبسل ََصا ده َفَقاَل  جه هل َعَلياهه َخَسل َم ال الاَمسا الل 

ههو ههوهل َةعل مل
به هه اتل ا َم َةَعههاهل َفَقههاَل َلهههل لهن  َ ههذه  َخَسههل 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه ههوَل الل  ههم  لهن  َبسل ههوهل َحي ههى َبههاَل ثل َد ال هل َفَيَركل لاَمَسهها ه

الةه َخاه   َع   َخَ    َخالص 
هه ره الل  كا َي لهذه َما  ه له َخاَل الاَقَذبه لهن  نا َ َذا الابَوا

 مه
ٍ
ء َشيا

للحل له ولل َتصا ََخا َكَما َااَل َبسل  
لنه را  الاقل

َراَءةه

 َفَشن هل َعَلياهه 
ٍ
نا َماء

نه َفَجاَء بهَدلاٍو مه َن الاَقوا
ال مه َم َااَل َفَنَمَر َب ل  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه   562صحيح مسلم بام  الل 

 ،الييسير خعدن اليعسير :طنلقد كان  القاعدة اليي اتبعوا النبي صلى الله عليه خسلم في موا وة الخ

وا  :فقد  اء في بخاية البخابي عن َبي  ريرة بضي الله عنه  َفَثاَب لهَلياهه الن اسل لَيَقعل
ده جه ي الاَمسا

َرابهيًّا َباَل فه ََعا ََن  
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وا َعَلى بَ  يقل ره ََ ا وهل َخ  َخَسل َم َةعل
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل  ما َبسل  َفَقاَل َلول
َمها بههه ن   َفإه

ٍ
نا َماء

ال مه ََخا َسجا  
ٍ
نا َماء

ا مه  َلنلوب 
لههه وا

ين فيح  ره َعسِّ باَعثلوا مل يَن َخَلما تل ره َيسِّ ثايلما مل
عه   8256بل

لقههد تحّمهه  الصههحابة بضههوان اللههه علههيوم رنَههاب المنَههر حرصهها علههى طوههابة مسههجد م خبخايهها  

 ه  :الحديث تدّل على لل  خمنوا

فثهاب لليهه النهاس ا ههه ا ف  هره النهاس ا ههه فنسهرع لليهه النهاس ا خفهي بخايهة ا فقهال  ا فصاح به الناس ا هه ا

  64-4/68مه مه ا  امم األصول  :َصحا  بسول الله صلى الله عليه خسلم

خلَن النبي صلى الله عليه خسلم نظر في عوااب األموب خَن األمر يدخب بين احيمالين لمها َن يلمنهم 

نم فإما َن ينقطم البول فعال فيحص  على الر   ضرب من احيباس بوله خلما خَ .الر   خلما َن يليرك نه لو مل

َن ال ينقطم خييحرك خوفا منوم في ةاة انيشاب النجاسة في المسجد َخ على  سد الر   خثيابه فرَف النبي 

خَن  صلى الله عليه خسلم بثااهب نظهره َن تهرك الر ه  يبهول  هو َةنهى الماسهدتين خَ هون الشهرين خصوصها

ةعوه ال تل بموه َي ال  :الر   اد شرع في الماسدة خالنجاسة يمَن تدابكوا باليطوير خلذل  اال ألصحابه

فنمر م بالَّف أل   المصلحة الرا حة خ و ةفم َعظم الماسدتين باحيمال َيسر ما ختحصي   .تحبسوه

 َعظم المصلحيين بيرك َيسر ما 

فقههد بخف الطبرانههي فههي  ،لم سههنل الر هه  عههن سههبب فعلهههخاههد  ههاء فههي بخايههة َنههه صههلى اللههه عليههه خسهه

َتههى النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم َعرابههي فبايعههه فههي المسههجد ثههم  :الَبيههر عههن ابههن عبههاس بضههي اللههه عنههه اههال
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ثهم  ،ال تقطعوا على الر   بوله :انصره فقان فاحآ ثم بال فوّم الناس به فقال النبي صلى الله عليه خسّلم

لهه  فههي مسههجدنا ؟ اههال ،بلههى :الَلسهه  بمسههلم ؟ اهه :اههال خالههذي بعثهه  بههالحّق مهها  :اههال مهها حملهه  علههى َن بل

 .فنمر النبي صلى الله عليه خسلم بذنو  من ماء فصّب على بوله .ظننيه لال صعيدا من الصعدا  فبل  فيه

ب الههه ب ههال الصههحيح  :خاههال الويثمههي فههي المجمههم 556ص22ل 22225بخاه الطبرانههي فههي الَبيههر باههم 

5/26  

لن  ههذا األسههلو  الحَههيم فهههي المعالجههة اههد َحههدث َثهههرا بالغهها فههي ناهه  للههه  األعرابههي ييضههح مهههن 

ههل َعَلياههه  :عبابته كما  اء في بخاية ابن ما ة  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  َد َخَبسل

هجه َرابهَي الاَمسا ََعا َرياَرَة َااَل َةَخَ   ََبهي  ل َعنا 

م  اغا  ٌ  َفَقاَل الل ول
ههل َعَلياههه َخَسهل َم َخَسل َم َ اله  َصهل ى الل 

ههه ولل الل  َ  َبسل
را ألََحٍد َمَعنَا َفَضحه

اه ٍد َخال َتغا َحم  مل
را لهي َخله

اه

ده َفَشههَآ  ههجه  الاَمسا
َيههةه ههى َحي ههى لهَلا َكههاَن فهههي َناحه ههم  َخل  ا ثل ههع 

َ  َخاسه َيَظههرا  احا
َيبلههولل َفَقههاَل  (فههّرل مهها بههين ب ليههه)َخَاههاَل َلَقههده

َد األَعا  هجه هب  َفَقهاَل لهن  َ هَذا الاَمسا هبا َخَلهما َيسل َ نِّ هي َفَلهما يل َلمِّ َه َفَقاَن لهَلي  بههَنبهي َخ
ََنا َفقه َد  نههَي َرابهيُّ َبعا َمها بل  َخلهن 

َبهالل فهيههه ال يل

لههههه سههنن بههن  َغ َعَلههى َبوا  َفههنلفاره
ٍ
ههنا َمههاء

ٍ  مه َمههَر بهَسههجا ََ ههم    ثل
ههالةه لص 

هههه َخله ره الل  كا خ ههو فههي  252ما ههة ط. عبههد البههااي لهههذه

  956صحيح بن ما ة 

  :خاد لكر بن حجر بحمه الله تعالى فواَد في شرح حديث األعرابي منوا

* هه الرفق بالجا   ختعليمه ما يل مه من غير تعنيف للا لم يَن لل  منه عناةا خال سيما لن كان ممن 

  .يلحيال للى اسيئالفه
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  .له عليه خسلم خحسن خلقه* هه خفيه بَفة النبي صلى ال

* هه خفيه َن االحيرا  من النجاسة كان مقربا في ناوس الصحابة خلوذا بهاةبخا للهى ارنَهاب بحضهرته 

  .صلى الله عليه خسلم اب  اسيئذانه خلما تقرب عند م َيضا من طلب األمر بالمعرخه خالنوي عن المنَر

الاههههيح  .المههههانم ألمههههر م عنههههد فراغههههه بصههههّب المههههاء* هههههه خفيههههه المبههههاةبة للههههى ل الههههة المااسههههد عنههههد  خال 

2/859-852  

  ( بيان خطوبة الخطن2)

َنههه اههال  -ةخهه  حههديث بعضههوم فههي بعههض  -عههن ابههن عمههر خمحمههد بههن كعههب خ يههد بههن َسههلم خايههاةة 

يعنهي  .خال َ هبن عنهد اللقهاء ،خال َكهذ  َلسهنا ،ما بَينا مث  اراَنا   الء َبغب بطونا :ب   في غ خة تبوك

ألخبههرن  ،كههذب  خلَنهه  منههافق :فقههال عههوه بههن مالهه  .اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خَصههحابه القههراءبسههول 

فو د القرلن  ،فذ ب عوه للى بسول الله صلى الله عليه خسلم ليخبره ،بسول الله صلى الله عليه خسلم

يا بسهول  :الخاد ابتح  خبكب ناايه فق ،فجاء لل  الر   للى بسول الله صلى الله عليه خسلم ،اد سبقه

كهنني َنظههر لليههه  :اهال ابههن عمههر ،اللهه لنمهها كنها نخههوض خنلعههب خنيحهدث حههديث الركهب نقطههم بههه عنها الطريههق

لنما كنا نخوض  :ميعلقا بنسعة نااة بسول الله صلى الله عليه خسلم خلن الحجابة لينَب ب ليه خ و يقول

 82تهه خبسهوله كنهيم تسهيو ءخن ت اليوبهة/} اه  َباللهه خءايا:خنلعب فيقول بسول الله صلى الله عليهه خسهلم

  .خما يليا  لليه خما ي يد عليه
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ما بَينها مثه   :اال ب   في غ خة تبوك في مجل  :خبخاه ابن  رير عن ابن عمر بضي الله عنه اال

 ،كهههذب  :خال َ هههبن عنهههد اللقهههاء ! فقهههال ب ههه  فهههي المجلههه  ،َبغهههب بطونههها خال َكهههذ  َلسهههنا ،اراَنههها  ههه الء

فننهها بَييههه  :اههال عبههد اللههه بههن عمههر .ألخبههرن بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خنهه ل القههرلن خلَنهه  منههافق !

لنمهها كنهها  ،يهها بسههول اللههه :ميعلقهها بحقههب نااههة بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم تنَبههه الحجههابة خ ههو يقههول

 سن * ال } َباللههه خلياتههه خبسههوله كنههيم تسههيو :نخههوض خنلعههب ! خبسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم يقههول

األخلهههى  .ط. ةاب الَيهههب العلميهههة 29/888تعيهههذبخا اهههد كاهههرتم بعهههد ليمهههانَم ت. تاسهههير ابهههن  ريهههر الطبهههري 

 ،، خب اله ب ال الصهحيح لال  شهان بهن سهعد فلهم يخهرل لهه مسهلم لال فهي الشهوا د كمها فهي الميه ان2925

الصههحيح ) .مالهه  خَخر ههه الطبههري مههن طريقههه خلههه شهها د بسههند حسههن عنههد ابههن حههاتم مههن حههديث كعههب بههن

  (.42المسند من َسبا  الن خل صه 

  ( بيان مضرة الخطن26)

َشهنهي َاهاَل  َلَبهَة الاخل ََبهي َثعا هوا فههي  :عهن  ال ال َتَار  َم َمناه ه  َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

ههه هولل الل  َكهاَن الن هاسل لهَلا َنهَ َل َبسل

ولل الل    َفَقاَل َبسل
َيةه ةه َعا ه َخاألَخا هما الشِّ َل

َمها َلله َيهةه لهن  ةه هَعا ه َخاألَخا هه الشِّ ما فههي َ هذه َل َا ن  َتَاهرُّ
َم له هل َعَلياههه َخَسهل   َصل ى الل 

هه

هَط َعَله َقهاَل َلهوا بلسه هٍض َحي هى يل ما لهَلهى َبعا هول ال لهال اناَضهم  َبعاضل َد َللههَ  َمناه ه لا َبعا  َفَلما َينا ه
ياَطانه َن الش 

ٌ  َلعَ مه ما َثهوا هما ياوه ول م 

. 5566خصححه األلباني في صحيح سهنن َبهي ةاخة بهرام  5568بخاه َبو ةاخة بحمه الله تعالى في سننه 

ما َحمد :خفي بخاية ول َساء  َلَعم 
ما كه ولل َلوا َبَسطا ل َعَلياوه   29/99الايح الرباني  :َحي ى لهن َ  َلَيقل



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   44 

  .يه حرص القاَد على مصلحة  نوةهخف ،خيلالحل بعاية النبي صلى الله عليه خسلم ألصحابه

خَن تاههّرق الجههيش للا نهه ل فيههه تخويههف الشههيطان للمسههلمين خلغههراء للعههدخ بوههم انظههر عههون المعبههوة 

  8/286خاليارق يمنم بعض الجيش من معونة بعض انظر ةلي  الاالحين  4/525

  .َمر مخيلالحل اميثال َصحا  النبي صلى الله عليه خسلم ليو يوه فيما اسيقبلوا من 

هههل  ههيٍر َاههاَل الن بهههيُّ َصههل ى الل 
ههَن َبشه َمههاَن با خمههن األمثلههة َيضهها علههى بيههان مضههرة الخطههن خخطوبتههه حههديث النُّعا

ما بخاه البخابي في صحيحه فيح بام  َل
و ه هل َبياَن خل ل َان  الل 

ََخا َليلَخاله ما  َل وَف ال ن  صل َم َليلَسوُّ  َخَسل 
  424َعَلياهه

ههه َصهل ى خفي صحيح مسلم  هولل الل  هولل َكهاَن َبسل هير َيقل
َمهان بهن َبشه عا ل النُّعا

ٍ  َاهاَل َسهمه  باهنه َحهرا
هَماكه َعنا سه

ها َاهدا َعَقلانَها ن  ََ ََف  َداَح َحي ى َب
ي بهَوا الاقه َسوِّ َما يل وَفنَا َحي ى َكَنن  ال ي صل َم يلَسوِّ  َخَسل 

هل َعَلياهه ها َفَقه الل  م  هم  َخهَرَل َيوا اَن َعناههل ثل

ََخا لَ  ما  َل وَف ههال ن  صل  َليلَسههوُّ
هههه َبههاَة الل  ههفِّ َفَقههاَل عه ههَن الص 

هل مه بل هها َصههدا ي 
ههال َباةه ََف َب ل بِّههرل َفههَر ََ هههل َبههياَن َحي ههى َكههاَة يل َان  الل 

يلَخههاله

ما صحيح مسلم بام  َل
و ه   988خل ل

هه هههه َصههل ى الل  ََن  َنبهههي  الل  ما خبخف النسههاَي عههن َنهه  بضههي اللههه عنههه  َل وَف ههال ههوا صل َم َاههاَل َباصُّ  َخَسههل 
هل َعَلياهههه

هنا 
خل ل مه يَن َتهدا

َياطه هه لهنِّي ألََبف الش  ٍد بهَيده َحم  ي َناا ل مل نَاقه َفَوال ذه خا بهاألَعا بلوا َبيانََوا َخَحالل َوها  َخَاابه هفِّ َكَنن  َخَله ه الص 

 . 462أللباني في صحيح سنن النساَي برام صححه ا 5/25المجيبى  (َي الغنم السوة الصغاب)الاَحَذهل 

خاهد تَهون عاابهة  ،فيبيين مااسد الخطن خمها ييرتهب عليهه مهن العوااهب َمهر موهم فهي ارانهاع للمخطهم
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الخطن على المخطم ناسه خاد تيعدف للى لخرين فمن األخل ما بخاه َبو ةاخة بحمه الله تعالى في سننه َعنه 

 الن بههيِّ ابانه َعب اٍس بضهي اللهه عنومها ََ 
هده َةاءهل َعَلهى َعوا يحل به هال َناَ َعياههل الهرِّ ن  َب ل

هلهٌم له سا يَح َخَاهاَل مل هال  َلَعهَن الهرِّ ن  َب ل

َوا  ن  هل َعَلياهه َخَسل َم ال َتلاَعناَوا َفإه  َخَسل َم َفَلَعنََوا َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 
وَبٌة َخلهن  َصل ى الل هل َعَلياهه هل َمنا َلَعَن َشيائ ا َلياَ  َمنامل

نَةل َعَلياهه َبو ةاخة بام   الل عا
ٍ  َبَ َع ه   9265خ و في صحيح َبي ةاخة بام  9266َلهل بهَن ا

بهيههه َاهاَل  ََ هَرَة َعهنا  َا بههي َب ََ َمنه اباهنه  حا  الهر 
خمثال الثاني مها بخاه البخهابي بحمهه اللهه فهي صهحيحه َعهنا َعباهده

ٌ  َعَلى  ثانَى َب ل َم ََ هل َعَلياهه َخَسل  ناَد الن بهيِّ َصل ى الل 
ٍ  عه هنا  :خفي بخاية لمسلم)َب ل

ههه َمها مه هوَل الل  هٌ  َيها َبسل َفَقهاَل َب ل

ناهل فهي َكَذا َخَكَذا صحيح مسلم بام 
ََفاَض ل مه َم  هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 

هه وله الل  َد َبسل ٍ  َبعا َفَقاَل َخياَلَ   (8666َب ل

َََخاهل ال َمَحاَلهَة فَ  ا  ح 
ما َماةه َل نا

ا ثلم  َااَل َمنا َكاَن مه َراب 
بهَ  مه نلَق َصاحه بهَ  َاَطعاَ  عل نلَق َصاحه هبل َاَطعاَ  عل سه ََحا ه ا  لاَيقل

َلمل َلله  بلهل َكَذا َخَكَذا لهنا َكاَن َيعا
سه ََحا ا  َََحد   

هه ي َعَلى الل  َلَ كِّ يبلهل َخال 
ا َخالل هل َحسه ناهل فلالن 

كيا  الشواةا   5885َ  مه

ارة عن محجن األسلمي بضي الله عنه في اصة له اال حيى للا كنا في  :خفي بخاية البخابي في األة  المل

المسجد بَف بسول الله صلى الله عليه خسلم ب ال يصلي خيسجد خيركم فقال لي بسهول اللهه صهلى اللهه 

َلطريههه فقلهه  ل اللههه  ههذا فههالن خ ههذا خ ههذا ة خفههي بخايههة فههي األة  يهها بسههو :عليههه خسههلم مههن  ههذا ؟ فنخههذ  

صحيح األة   .ال تلسمعه فيولَه ،َمس  :المارة َيضا  ذا فالن خ و من َحسن َ   المدينة صالة [ فقال

 حسن  :خاال األلباني 284المارة 

َم الن بهيُّ َصل  
هل َعناهل َااَل َسمه ي الل 

وَسى َبضه ََبهي مل ثانههي خفي بخاية للبخابي َعنا  ال  يل  َخَسل َم َب ل
هل َعَلياهه ى الل 
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يلما َظَوَر الر  ل ه فيح  ََخا َاَطعا يلما  َا َل ََ ا  َفَقاَل 
هه حه يهه فهي َمدا ٍ  َخيلطاره   5888َعَلى َب ل

فقد بّين النبي صلى الله عليه خسلم  نا لوهذا المبهالَ فهي المهدح المخطهم فيهه عاابهة خطئهه خلله  َن 

هههدخ  فهههي الهههب الممهههدخح الغهههرخب فيييهههه بناسهههه كبهههرا َخ لعجابههها خببمههها يايهههر عهههن العمههه   ال يهههاةة فهههي ارطهههراء تل

ميواكال على الشورة اوتية من المدح َخ يقم في الرياء لما يحّسه من لذة المدح فيَون في لل   الكه خ و 

  .لر   اا َ لَيم ا َخ ا اطعيم عنق الر   ا َخ ا ظور ا :ما عّبر عنه صلى الله عليه خسلم بقوله

ثههم لن المههاةح اههد يجهها ه فههي المههدح خيقههول مهها الييحققههه خيجهه ن بمهها ال يسههيطيم االطههالع عليههه خاههد 

يَههذ  خاههد يراَههي الممههدخح بمدحههه فيَههون الطامههة السههيما لن كههان الممههدخح ظالمهها َخ فاسههقا انظههر الاههيح 

26/946  

خاصهها خ ههم حضههوب خاههد خالمههدح لههي  منويهها عنههه بههإطالق خاههد مههدح النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم َش

ناههل  : اء في عنوان البا  فهي صهحيح مسهلم ليضهاح موهم
يهَف مه حه لهَلا َكهاَن فهيههه لهفاهَراٌط َخخه هيه َعهنه الاَمهدا َبها  الن وا

خحه * كيا  ال  د خالرااَق صحيح مسلم  دل يانٌَة َعَلى الاَمما
 فه

هههدح لهههم يغيهههّر ألنهههه  يعهههره حقيقهههة ناسهههه اهههال بعهههض خالهههذي يعهههّد ناسهههه مقّصهههرا ال يضهههره المهههدح خللا مل

خا علني  ،خال ت اخذني بما يقولون ،اللوم اغار لي ما ال يعلمون :للا ملدح الر   في خ وه فليق  :السلف

  .946/ 26فيح  .خيرا مما يظنون
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  ( تعليم المخطم عمليا22)

لله  النبهي في كثير من األحيان يَون اليعليم العملي َاوف خَشد َثرا من اليعليم النظري خاهد فعه  

صلى الله عليه خسلم فقد بخف  بير بن ناير عن َبيه َنه ادن على بسول الله صلى الله عليه خسلم فنمر لهه 

فقال له بسول الله صلى الله عليه خسلم ال تبيدَ باي  يا  ،فبدَ َبو  بير بايه ،توضن يا َبا  بير :بَوضوء فقال

فغس  كايه حيى َنقا ما ثم  ،الله صلى الله عليه خسلم بَوضوءثم ةعا بسول  ،َبا  بير فإن الَافر يبيدَ بايه

تمضههمض خاسينشههق ثالثهها خغسهه  خ وههه ثالثهها خغسهه  يههده اليمنههى للههى المرفههق ثالثهها خاليسههرف ثالثهها خمسههح 

  5656خ و في السلسلة الصحيحة بام  2/98بخاه البيوقي في السنن  .بَسه خغس  ب ليه

ه خسههلم عمههد للههى تنايههر للهه  الصههحابي مههن فعلههه المجانههب خالمالحههل  نهها َن النبههي صههلى اللههه عليهه

للصههوا  عنههدما َخبههره َن الَههافر يبههدَ بايههه خلعهه  المعنههى َن الَههافر ال يغسهه  كايههه ابهه  لةخالومهها فههي ارنههاء 

َفاةنيههه العالمههة الشههيْ عبههد الع يهه  بههن بهها  عنههدما سههنليه عههن شههرح الحههديث خ ههذا مههن عههدن المحافظههة علههى 

  .النظافة خالله َعلم

  ( تقديم البدي  الصحيح25)

لانَه هالةه ال هي الص 
َم فه ههل َعَلياههه َخَسهل  ن ا َمهَم الن بههيِّ َصهل ى الل  ن ا لهَلا كل  بن مسعوة َااَل كل

هه هالنل َعَلهى َعنا َعباده الل  ا الس 

هههالٍن  هههالٍن َخفل هههالنل َعَلهههى فل  الس 
َبهههاةههه هههنا عه

ههههه مه  بريههه  السهههالن علهههى ميَاَيههه  خفهههي بخايهههة النسهههاَي السهههالن علهههى )الل 

َفَقهاَل الن بههيُّ  (2222با  كيف اليشهود األخل خ هو فهي صهحيح سهنن النسهاَي باهم  :كيا  اليطبيق :المجيبى
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هوا الي حه  هنا الولل
َه هالنل َخَل هَو الس  هَه  ل  َفهإهن  الل 

ههه النل َعَلهى الل  وللوا الس   َخَسل َم ال َتقل
هل َعَلياهه هَلَوا ل ي ها ل له َصل ى الل   َخالص 

ههه ل 

َبهاةه ا هالنل َعَليانَها َخَعَلهى عه ههل الس   َخَبَرَكاتل
ههه َمهةل الل  َوها الن بههيُّ َخَبحا يُّ ََ النل َعَلياهَ   يَِّبا ل الس  ما لهَلا َخالط  َل ن  يَن َفهإه

هالهحه  الص 
ههه لل 

 خَ 
ه
ههَماء ََخا َبههياَن الس   

ه
ههَماء ههي الس 

هه   َعباههٍد فه َََصههاَ  كل لاههيلما  هل ال ا َعباههدل ههد  َحم  ََن  مل ههَودل  ََشا هههل َخ ََنا ال لهَلههَه لهال الل  ههَودل  ََشا ضه  األَبا

و البخابي فيح  عل  َفَيدا
َجَبهل لهَلياهه ََعا  

ه
َعاء َن الدُّ هل ثلم  َيَيَخي رل مه ولل   682َخَبسل

هههل َعلَ  ََن  الن بهههي  َصههل ى الل  َنهه  بضههي اللههه عنههه  ََ ََف نلَخاَمههة  فهههي خمههن  ههذا البهها  َيضهها مهها بخف  َم َب ياهههه َخَسههل 

ما لهَلا َاانَ  َََحَدكل  َفَقاَل لهن  
هه هل بهَيده  َ  َفَقاَن َفَح

هه وه ي َخ ا
َهَي فه  َحي ى بل

َ  َعَلياهه
باَلةه َفَشق  َلله

هل الاقه ي َبب  نَا ه هل يل ن   َفإه
 فهي َصالتههه

باَلةه َفال
هل َبيانَهل َخَبياَن الاقه َهههه  ََخا لهن  َبب  َةا َََخهَذ َطهَرَه به هم    ثل

هَ  َاَدَمياههه ََخا َتحا  
هه نا َعهنا َيَسهابه

َه باَليههه َخَل
ما اهَبَ  اه كل َََحدل َان   َيبا ل

َذا بخاه البخابي فيح  ََ َع ل َ  ََخا َياا  ثلم  َبة  َبعاَضهل َعَلى َبعاٍض َفَقاَل 
  962َفَبَصَق فهيهه

ما  :خفي بخاية كل َََحدل َلن  
لهههه بخاه البخهابي  ال َييااه هَ  به ا ََخا َتحا  

هه هنا َعهنا َيَسهابه
َه ينهههه َخَل  َخال َعهنا َيمه

ههه َبياَن َيَديا

  925الايح 

ههل َعَلياههه َخَسهل َم  :خمثال لخهر ههل َعناههل َاهاَل َ هاَء بههالٌل لهَلهى الن بههيِّ َصهل ى الل  هي الل 
ي  َبضه به هدا يٍد الاخل عهن َبهي َسهعه

يٍّ فَ 
نه ٍر َبرا ه ل بهَيما َي َفبهعا

هٌر َبةه ناهَدَنا َتما
ياَن َ َذا َااَل بهالٌل َكاَن عه ََ نا 

هل َعَلياهه َخَسل َم مه ناههل َصهاَعيانه َقاَل َلهل الن بهيُّ َصل ى الل 
 مه

هل َعَلياهه َخَسه َم َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل   َخَسل 
هل َعَلياهه َم الن بهي  َصل ى الل 

َبها َعهيانل بهَصاٍع لهنلطاعه ها َعهيانل الرِّ ََخ  ها  ََخ  ناهَد َللههَ   ل َم عه

هه بخاه البخابي فيح َيره َر بهَبياٍم لَخَر ثلم  اشا َي َفبهمه الي ما َيره ََنا َتشا َََبةاَ   نا لهَلا 
َه َع ا َخَل َبا ال َتاا  :خفي بخاية 5825 الرِّ

هل َعَلياهه َخَسل   لن بهيِّ َصل ى الل 
ا له الم  َم َبعاال فهيهه ََن  غل  َخَسل 

هل َعَلياهه رل الن بهيِّ َصل ى الل  اَن َخَكاَن َتما ٍر َبي  ٍن بهَيما َتاهل َلاَ  َيوا ََ َم 
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هَيَريانَاهل به  هرل َفَقهاَل َ هَذا َصهاٌع اشا هى َلهَ  َ هَذا الي ما ن  ََ َم  ههل َعَلياههه َخَسهل  باٌ  َفَقاَل الن بهيُّ َصهل ى الل  هنا يل
َنها َفَقهاَل  َصهاَعيانه مه ره َتما

ََيِّ  نا 
َيره مه َرَك َخاشا نا بهما َتما

َه للحل َخَل َع ا َفإهن  َ َذا ال َيصا  َخَسل َم ال َتاا
هل َعَلياهه ئاَ  مسند َحمهد الن بهيُّ َصل ى الل 

ٍر شه  َتما

8/84.  

م عنهد خالذي نجده في خاام بعض الدعاة اومرين بالمعرخه النا ين عن المنَر اصوبا فهي ةعهوتو

خللههه  باالكياهههاء باليخطئهههة خلعهههالن الحرمهههة ةخن تقهههديم البهههدي  َخ بيهههان مههها  هههو  ،لنَهههاب بعهههض َخطهههاء النهههاس

خمعلون من طريقة الشهريعة َنوها تقهّدن البهداَ  عوضها عهن َي مناعهة محرمهة  ،الوا ب فعله للا حص  الخطن

م  الخن ير خالميية خكّ  لي نا  فلما حّرم  ال نا شرع  النَاح خلما حّرم  الربا َباح  البيم خلما حرّ 

ثّم لو خام الشخ  في َمر محّرن فقهد َخ هد   .خمخلب َباح  الذباَح من بويمة األنعان خغير ا خ َذا

فينبغههي علههى الههدعاة َن يحههذخا  .لههه الشههريعة المخههرل باليوبههة خالَاههابة كمهها  ههو مبههّين فههي نصههوص الَاههابا 

من األمثلة ليقديم البدي  لكر الحديث الصحيح  .حذخ الشريعة في تقديم البداَ  خليجاة المخابل الشرعية

  .الذي يلغني عن الحديث الضعيف َخ الموضوع

خمما تجدب ارشابة لليه َن مسنلة تقديم البدي   ي بحسب ارمَان خالقدبة فقد يَون األمر َحيانا 

خطن يجب االميناع عنه خال يو د في الواام بدي  مناسب لما لاساة الحال خبعهد النهاس عهن شهريعة اللهه َخ 

غّير الخطهن  َن اومر النا ي ال يسيحضر شيئا َخ لي  لديه للمان بالبداَ  المو وةة في الواام فوو سينَر خيل

ض اليعهامال  الماليههة خَنظمهة االسههيثماب خلهو لهم يو ههد لديهه بههدي  يقولهه خيوّ ههه لليهه خ ههذا يقهم كثيههرا فهي بعهه
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 ،اليي نشن  في مجيمعا  الَااب خنلقل  بما  ي عليه مهن المخالاها  الشهرعية للهى مجيمعها  المسهلمين

خلَن يبقى الحال َن  .خفي المسلمين من القصوب خالضعف ما يحول ةخن ليجاة البدي  الشرعي ختعميمه

داَ  خالمخههابل اليههي ترفههم الحههرل خالعنهه  عههن المسههلمين للهه  اصههوب خنقهه  خَن المههنوآ ارلوههي فيههه البهه

  .علموا من علموا خ ولوا من  ولوا

  ( اربشاة للى ما يمنم من خاوع الخطن28)

ههل َعَلياههه َخَسهل مَ   َصهل ى الل 
ههه هوَل الل  ََن  َبسل َثههل  َبهاهل َحد  ََ ََن   نَياهٍف  َماَمهَة باهنه َسهوا ه باهنه حل َل ََبهي  خا  َخهَرَل َعنا  َخَسهابل

هال  نَياهٍف َخَكهاَن َب ل َيَسهَ  َسهوا ل باهنل حل  اغا
َاهةه حا هَن الاجل

ابه مه هعابه الاَخه  
هَة َحي هى لهَلا َكهانلوا بهشه  َ هَو َم باهيََض َحَسهَن َمَعهل َنحا ََ  

َو  يِّ بانه َكعاٍب َخ ل
و َبنهي َعده ََخل رل بانل َببهيَعَة 

 َفنََظَر لهَلياهه َعامه
لاده مه َخالاجه سا

لاَد الاجه نه َخاَل  ه ََيا ل َكالاَيوا  ل َفَقاَل َما َب
َيسه َيغا

ههَنٍة  َخب  ٌ   ( ههي الايههاة فههي خههدب ا خ ههو كنايههة عههن شههدة بياضههه :المخبههنة)مل ههبهَط َسههوا ههرع خسههقط علههى  :َي)َفلل صل

هه  (األبض وَل الل  يَ  َلهل َيا َبسل
َم َفقه هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 

هه ولل الل  َي َبسل
َفهمل َبَاَسههل َفنلته  َمها َيرا

هه ٍ  َخالل  ي َسوا
َ  ا َلَ  فه

ههه  هولل الل  رل باهنل َببهيَعهَة َفهَدَعا َبسل
َََحٍد َااللوا َنَظَر لهَلياهه َعامه نا 

وَن فهيهه مه مل يقل َااَل َ  ا َتي وه
اه َم َخَما يل ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 

ا َفَيَغي َل َعَلياهه َخَااَل َعال ر 
ه ا َلههل َفَغَسهَ  َعامه

َيسه هم  َاهاَل َلههل اغا هَ  ثل كا بلَ  َبر  عاجه ياَ  َما يل ََ َََخاهل َ ال لهَلا َب ما  كل َََحدل يل ل  َن َيقا

هب  َللههَ   هم  صل هي َاهَدٍح ثل
هه فه َلهَة لهَ ابه َلياههه َخَةاخه ََطاَراَه به ا َبَيياهه َخ كا  َخبل

َفَقياهه را
َوهل َخَيَدياهه َخمه هٌ  الاَمهاءل َعَلياهَخ ا هبُّهل َب ل  َيصل

هه

ٌ  َمهَم الن ههاسه َلههياَ   همل الاَقههَدَح َخَباَءهل َفَاَعهَ  بههههه َللهههَ  َفهَراَح َسههوا
اه َا  يل

هههه ههنا َخلااه
هه مه هره  َخَظوا

هههه بهههه َبههناٌس المسههند  َعَلهى َبَاسه

 . 2/264المجمم  ،ب ال َحمد ب ال الصحيح :خاال الويثمي 8/968
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َيَسهَ  خفي بخاية مال  بحمه الله َعنا مل  هولل اغا َبهاهل َيقل ََ َم 
ههل َسهمه ن  ََ نَياهٍف  َماَمهَة باهنه َسهوا ه باهنه حل َل ََبهي   بانه 

ده َحم 

رل بانل َببهيَعَة َيناظلرل َااَل َخَكهاَن َسه
ب ة  َكاَن ا َعَلياهه َخَعامه ابه َفنََ َع  ل نَياٍف بهالاَخر  باهيََض َحَسهَن ََبهي َسوا ل بانل حل ََ هال  ٌ  َب ل وا

لا  اَنهل خَ الاجه ََ ٌ  َم َ  َسوا
عه َباَء َااَل َفول لاَد َعذا نه َخال  ه ََيا ل َكالايَوا رل بانل َببهيَعَة َما َب

 َااَل َفَقاَل َلهل َعامه
هل َفنلتهَي ده َل َيد  َخعا اشا

َهه هل َغيارل َبا ن  ََ َ  َخ
عه ال خل ََن  َسوا بهَر  َم َفنلخا  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  ههه َبسل هولل الل   َفَنَتهاهل َبسل

ههه هوَل الل  ٍح َمَعهَ  َيها َبسل

ه ههه َصهل ى الل  هولل الل  ٍر َفَقهاَل َبسل
هره َعهامه ََما هنا 

ي َكهاَن مه هذه ٌ  بهال  َبَرهل َسهوا َم َفهَنخا  َخَسهل 
هل َعَلياهه هل َعَلياههه َخَسهل َم َعهالَن َصل ى الل 

َ  له  كا ََال َبر  َََخاهل  ما  كل َََحدل يل ل  هل َعَلياهه َيقا  َصل ى الل 
هه وله الل  ٌ  َمَم َبسل ٌر َفَراَح َسوا

َن َلهل َعامه نا َلهل َفَيَوض  ن  الاَعياَن َحَق َتَوض 

َم َلياَ  بههه َبناٌس الموطن بام الحديث   . 2245َخَسل 

  :خاد تضمن   ذه القصة

 ه تغيل المربي على من تسبب في ليذاء َخيه المسلم 

 الخطن خَنه ببما ي ةي للى القي  ه بيان مضرة 

 ه اربشاة للى ما يمنم من خاوع الضرب خليذاء المسلم 

  ( عدن موا وة بعض المخطئين بالخطن خاالكيااء بالبيان العان29)

هَواٍن  ََاا َم َمها َبهالل  ههل َعَلياههه َخَسهل  ما َاهاَل َاهاَل الن بههيُّ َصهل ى الل  َثول ٍ  َحد 
َََنَ  باَن َماله ما لهَلهى عن  باَصهاَب ل ََ هوَن  َفعل َيرا

باَصابل ل  ََ َطَان   ََخا َليلخا   َ
ن  َعنا َلله َ  َحي ى َااَل َلَيناَيول

هل فهي َلله لل يَد  َاوا ما َفاشا وه
 فهي َصالته

ه
َماء ما بخاه البخابي فيح الس 
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  426حديث بام 

َهَشَة بضي الله عنوها شهراء  ابيهة اسهموا بريهرة بفهض َ  هوَن خلما َباة  َعا َل لوها بيعوها لال بشهرط َن َي

هم  َاهاَل َمها َبها  ثل
ثانَهى َعَلياههه ََ هَه َخ هَد الل 

ما فلما علم النبي صلى الله عليه خسلم َااَن فهي الن اسه َفَحمه َ هاٍل الاَوالءل َلول لل به

ٍط َلهياَ  فههي كهَيها نا َشرا
هه َما َكاَن مه خط ا َلياَس ا فهي كهَيا ه الل  رل طلوَن شل َيره ٍط َيشا هَة َشهرا ََ ا

هَو َباطههٌ  َخلهنا َكهاَن مه  َفول
ههه  ه الل 

َيَق القصة بخا ا البخابي بحمه الله تعالى في ََعا َمنا 
َما الاَوالءل له َثقل َخلهن  ََخا  

طل الل هه َََحقُّ َخَشرا  
مواضم  َاَضاءل الل هه

  2888ميعدةة من صحيحه انظر فيح 

َهَشةل بضي الله عنوا اال  ٌن  َصنَمَ  :خعن َعا َه َعناههل َاهوا  َفَينَه  
َ  فهيهه  َخَسل َم َشيائ ا َفَرخ 

هل َعَلياهه الن بهيُّ َصل ى الل 

ََااَواٍن َيَينَ  َه ثلم  َااَل َما َبالل  َد الل 
هل َعَلياهه َخَسل َم َفَخَطَب َفَحمه َ  الن بهي  َصل ى الل 

ََ َلله هل َفَبَل نَعل ََصا  
ه
ء يا وَن َعنه الش  َفَو     ل

َية  فيح  ما َلهل َخشا َََشدُّ ل  َخ
هه ما بهالل  ول َلمل  لهنِّي ألعا

هه   8262الل 

ده َفَناا  جه  الاَمسا
باَلةه
ََف نلَخاَمة  فهي اه َم َب هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 

هه وَل الل  ََن  َبسل َرياَرَة  ََبهي  ل َبَ  َعَلهى الن هاسه خَعنا 

ما  كل
َََحده ههه َفهإهلَ  َفَقاَل َما َبالل  وه هي َخ ا

هَم فه َبَ  َفيلَينَخ  هَيقا ََنا يلسا ما  كل َََحهدل هبُّ  ََيلحه َماَمههل  ََ همل   َفَيَينَخ 
ههه بهَ  َببِّ هَيقا سا ونل مل هَم َيقل ا َتنَخ 

ههمل فَ 
ههَذا َخَخَصههَف الاَقاسه ََ هه ا َ  ههدا َفلاَيقل  َفههإهنا َلههما َيجه

هههه ههَ  َاَدمه  َتحا
هه ههما َعههنا َيَسههابه ما َفلاَيَينَخ  كل ههم  َمَسههَح َََحههدل  ثل

بههههه ههي َثوا
َيَاههَ  فه

  226َبعاَضهل َعَلى َبعاٍض صحيح مسلم بام 

خَن َفهالا  ََ الهرُّ هباحه َفَقهَر ههل َصهل ى َصهالَة الصُّ ن  ََ َم   َخَسهل 
ههل َعَلياههه َيبََ  خبخف النساَي في سننه َعنه الن بهيِّ َصل ى الل 

ههَوانٍ  اا ََ هها َصههل ى َاههاَل َمهها َبههالل   َفَلم 
َلخَلئهههَ  سههنن  َعَلياهههه لَن  ههرا َمهها َيلاههبه ل َعَليانَهها الاقل ن  ههوَب َفإه ههنلوَن الطُّول

سه َصههلُّوَن َمَعنَهها ال يلحا يل



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   53 

ثقههة عههالم تغيههر حاظههه  :، ب الههه ثقهها  خعبههد الملهه  بههن عميههر اههال عنههه الحههافل228/ 5المجيبههى  :النسههاَي

ه العه ََ ٍح الا ََبهي َبخا ههل َعَلياههه خببما ةّل  خبخاه َحمد بحمه الله تعالى َعنا   َصهل ى الل 
ههه هولل الل  يِّ َاهاَل َصهل ى بهنَها َبسل

هياَطانل الا  َمها َلهبََ  َعَليانَها الش  هَوا َاهاَل لهن   َبعاضل
خنه َفَلهبََ  َعَلياههه هوَبَة الهرُّ يَوها سل

ََ فه هَواٍن َخَسل َم َصالة  َفَقهَر ََاا ه ه  ََ ا هنا 
هَراءَة مه قه

 
ٍ
وء ضل الَة بهَغياره خل هوءَ  َيناتلوَن الص  ضل هنلوا الاول

سه  باهنه  .فإلا َتييم الصالة َ َفَنحا
خكهذل  بخاه عهن شهعبة عهن َعباهده الاَملهه ه

هل َعَلياهه َخَسل   َحا ه الن بهيِّ َصل ى الل  ََصا نا 
ٍ  مه ثل َعنا َب ل ٍح يلَحدِّ َبا َبخا ََ عا ل َشبهيب ا 

َمياٍر َااَل َسمه َم َعنه الن بههيِّ َصهل ى عل

َ َم َفَذَكَرهل خبخاه بحمه الله َيضا عن  اَدة خسايان عن الل هل َعَليا  خَن َفَنخا يَوا الرُّ
ََ فه باَح َفَقَر هل َصل ى الصُّ ن  ََ َم   َخَسل 

هه

  8/948عبد المل  المسند 

خَسلو  اليعريض بالمخطم خعدن موا ويه له  .خاألمثلة كثيرة خيجمعوا عدن فضح صاحب الخطن

  :فواَد منوا

الاعهه  السههلبي للمخطههم خلبعههاةه عهن تهه يين الشههيطان لههه باالنيقههان الشخصههي خاالنيصههاب  هه تجنّههب بةّ 2

 للنا  

 ه َنه َكثر ابوال ختنثيرا في النا  5

 ه َنه َسير للمخطم بين الناس 8

 ه ا ةياة من لة المربي خ ياةة المحبة للناصح 9
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خطههم ةخن فضههحه خلحرا ههه خينبغههي االنيبههاه للههى َّن َسههلو  اليعههريض  ههذا ريصههال الحَههم للههى الم

لنما يَون للا كان َمر المخطم مسيوبا ال يعرفه َكثر الناس َما للا كان َكثر الحاضهرين يعرفونهه خ هو يعلهم 

بذل  فإن األسلو  حينئذ اد يَون َسلو  تقريم ختوبيْ خفضح بالَ السوء خالمضهايقة للمخطهم به  لنهه 

اها .ل  األسهلو ببما ييمنى لو َنه خخ ه بخطئه خلم يلسيعم  معه ل مهن  هو الهذي  :خمهن األمهوب المه ثرة فرا

يوّ ههه الَههالن ؟ خبحضههرة مههن يَههون الَههالن ؟ خ هه  كههان بنسههلو  ارثههابة خاالسههيا ا  َن بنسههلو  النصههح 

 خارشااق ؟ 

  .فاألسلو  غير المباشر َسلو  تربوي نافم للمخطم خلغيره للا اسيلعم  بحَمة

  ( لثابة العامة على المخطم22)

يَون في َحوال معينة خينبغي َن يو ن خ نا ةايقا حيى ال تَون له مضاعاا  سلبية خفيما يلي  خ ذا

  :مثال نبوي لوذه الوسيلة

و َ هاَبهل َفَقهاَل الاَ هبا فَ  َل ه َم َيشا  َخَسهل 
ههل َعَلياههه ٌ  لهَلهى الن بههيِّ َصهل ى الل  َرياَرَة َااَل َ اَء َب ل ََبهي  ل هبهرا َفَنَتهاهل َعنا  اصا

يهههقه َفَجَعهههَ  الن هههاسل َمههه يهههقه َفَطهههَرَح َمَياَعههههل فههههي الط ره هههي الط ره
ههها َفَقهههاَل الاَ هههبا َفهههاطاَرحا َمَياَعهههَ  فه ََخا َثالث  َتيانه  وَنهل  ر  هههَنلل َيسا

 َ ابل 
 َخَفَعَ  َخَفَعَ  َفَجاَء لهَلياهه

ما َخَبَرهل َفَجَعَ  الن اسل َيلاَعنلوَنهل َفَعَ  الل هل بههه بهرل ل نِّي َشيائ ا َفيلخا
ما ال َتَرف مه

هل َفَقاَل َلهل ابا ه

هل بخاه َبو ةاخة كيا  األة  با  َر ل َا   9525خ و في صحيح َبي ةاخة  2228في حق الجواب بام  :َت

خيقابهه   ههذا األسههلو  َسههلو  لخههر يلسههيخدن فههي َحههوال َخههرف خمههم َشههخاص لخههرين فههي حمايههة 
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  :ليةالمخطم من ليذاء العامة خيبينه الاقرة اليا

  ( تجنب لعانة الشيطان على المخطم28)

هل َعباَد الل   مل  َخَسل َم َكاَن اسا
هل َعَلياهه  الن بهيِّ َصل ى الل 

ده ال  َعَلى َعوا ََن  َب ل َمَر بانه الاَخط ا ه  بل َعنا عل َلق   َخَكاَن يل
هه

هههل َعَلياهههه   َصههل ى الل 
هههه ههوَل الل   ل َبسل

ههحه ا َخَكههاَن يلضا َمههاب 
َم َاههدا َ َلههَدهل فهههي حه  َخَسههل 

هههل َعَلياهههه َم َخَكههاَن الن بهههيُّ َصههل ى الل  َخَسههل 

َثَر َما يل  ََكا م  الاَعناهل َما  نه الل ول َن الاَقوا
ٌ  مه َد َفَقاَل َب ل

له  َفجل
ا َفَنَمَر بههه م   َيوا

َرا ه َفنلتهَي بههه ههل الش   َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 
َتى بههه  ا

وَلهل بخاه البخابي فيح َعلَ  َه َخَبسل بُّ الل 
هل يلحه ما ل لهن 

هه َما َعله  َخَسل َم ال َتلاَعنلوهل َفَو الل 
  8466ياهه

ن ها َمهنا 
بههه َفمه َراَن َفهَنَمَر بهَضهرا َا َم بهَسه  َخَسهل 

هل َعَلياههه َي الن بهيُّ َصل ى الل 
ته َل َرياَرَة َااَل  ََبهي  ل هل بهَيهخَعنا  بل هره ن ها  َيضا هه َخمه ده

ههل َفَقه هَ اهل الل  ََخا هٌ  َمها َلههل  ها اناَصهَرَه َاهاَل َب ل  َفَلم 
بهههه هل بهَثوا بل هره ن ها َمهنا َيضا

لههه َخمه هل بهنَعا بل ره ههل َمنا َيضا  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  اَل َبسل

ما بخاه البخابي َل ي
ََخه ياَطانه َعَلى  َن الش  ونلوا َعوا َل  َخَسل َم ال َت

  8462فيح  َعَلياهه

ي الل هل َعناهل اال
َرياَرَة  :خَعنها َبضه ََبلو  ل بلوهل َااَل  ره َ  َااَل اضا ٍ  َادا َشره َم بهَر ل  َخَسل 

هل َعَلياهه َي الن بهيُّ َصل ى الل 
ته َل

ا اناَصهَرَه َاها  َفَلم 
بههه ابه ل بهَثوا  َخالض 

لههه ابه ل بهنَعا  َخالض 
هه ابه ل بهَيده ن ا الض 

ههل َاهاَل َفمه هَ اَك الل  ََخا نه  هضل الاَقهوا ة فقهال  :َل َبعا

ياَطاَن البخابي فيح   الش 
ينلوا َعَلياهه

عه َذا ال تل ََ وللوا َ    8444بسول الله صلى الله عليه خسلم [ ال َتقل

يلهوهل َفهنَ  َِّ  َب
هَحابههه  َخَسهل َم ألَصا

ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 
هه ولل الل  َقياهَ  خفي بخاية ثلم  َااَل َبسل هوَن َمها ات  ولل  َيقل

ااَبللوا َعَلياههه

َسههللوهل َخَاهه ََبا ههم   َم ثل  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههوله الل  ههنا َبسل
َيياَ  مه ههَيحا ههَه َخَمهها اسا ههيَ  الل  ههَه َمهها َخشه ههنا الل 

َه هه َخَل ههره اَل فهههي لخه

هه هههل َخَبعاضل َحما ههم  ابا ول ههرا َلهههل الل 
اه ههم  اغا ول ههوا الل  َوَ هها َبههو ةاخة كيهها  الحههدخة بهها  الحههد فههي الولل َمههَة َخَنحا

له ََ يههدل الا ما َي ه ول



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   56 

  8422صححه األلباني في صحيح سنن َبي ةاخة برام  ،9/856 9946الخمر بام 

هل َعَلياهه خَ  :خفي بخاية  َصل ى الل 
هه ولل الل  َ اَك الل هل َااَل َبسل ََخا نه  ا اناَصَرَه َااَل َبعاضل الاَقوا وللوا َفَلم  َسل َم ال َتقل

َمَ  الل هل بخاه َحمد  نا الوللوا َبحه
َه ياَطاَن َخَل  الش 

ينلوا َعَلياهه
عه َذا ال تل ََ لسناةه صحيح  :اال َحمد شاكر 5/866َ 

 . 4248المسند  . َحمد شاكر بام 

 خيسههيااة مههن مجمههوع  ههذه الرخايهها  َّن المسههلم خلن خاههم فههي معصههية فإنههه يبقههى معههه َصهه  ارسههالن

هدعى  ناى عنه لل  خال َن يلدعى عليه بما يعين عليه الشيطان به  يل خَص  المحبة لله خبسوله فال يجو  َن يل

  .له بالوداية خالمغارة خالرحمة

  ( طلب الَف عن الاع  الخاطم24)

مههن األ ميههة بمَههان ليقههاه المخطههم عههن االسههيمراب فههي الخطههن حيههى ال يهه ةاة سههوءا خحيههى يحصهه  

 لمنَر خال يينخر القيان بإنَاب ا

هل َمنا َحَلَف بهَشيا  َم َمها لهن   َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل  ََبهي َفَقاَل َبسل هل َااَل ال َخ ن  ََ َمَر  هه َفَقدا َعنا عل خَن الل   ةل
ٍ
ء

َرَك بخاه ارمان َحمد    852لسناةه صحيح بام  :خاال َحمد شاكر 2/94ََشا

 اكاف  :بمعنى امه ا كلمة   ر خلنَاب

ٍر بضي الله عنه اال  بانل بلسا
َن  :خبخف َبو ةاخة في سننه عن َعبادل الل هه َااَ  الن اسه َيوا ٌ  َيَيَخط ى به َ اَء َب ل
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هل َعَلياهه َخَسل مَ  طلبل َفَقاَل َلهل الن بهيُّ َصل ى الل  هل َعَلياهه َخَسل َم َيخا  َخالن بهيُّ َصل ى الل 
َعةه مل  ا َفَقدا لَلياَ   الاجل

له  ا ا

ف  َعن   َم َفَقاَل كل هل َعَلياهه َخَسل  ناَد الن بهيِّ َصل ى الل 
ٌ  عه َن َب ل َمَر َااَل َتَجش  َشاَءَك خبخف اليرمذي َعنه ابانه عل ا  ل

بل  ََ  َااَل 
َياَمةه َن الاقه ا َيوا وع  ما  ل ََطاَوللول ناَيا  ي الدُّ

ا فه َبع 
ما شه َثَر ل ََكا هه َفإهن   نا َ َذا الاَو ا

يٌب مه يٌث َحَسٌن َغره يَسى َ َذا َحده و عه

  898خ و في السلسلة الصحيحة بام  5946سنن اليرمذي بام 

  .فاي  ذه األحاةيث الطلب المباشر من المخطم بالَّف خاالميناع عن فعله

  ( لبشاة المخطم للى تصحيح خطئه26)

  :عدة َساليب منواخاد كان لل  من النبي صلى الله عليه خسلم ب

 هه محاخلة لا  نظر المخطم للى خطئه ليقون بيصحيحه بناسه 

هل َعَلياهه   َصل ى الل 
هه وله الل  يٍد الخدبي بضي الله عنه خكان َمَم َبسل

ََبهو َسعه خمن األمثلة على لل  ما بخاه 

هل َعَلياهه َخَسل َم فَ  َم َااَل َفَدَخ ل الن بهيُّ َصل ى الل  ثل َخَسل  َحهدِّ  يل
هه َََصهابهعه ا َبياَن   َ َشبِّ  مل

ده جه ا َخَسَط الاَمسا س 
ال َ اله ََف َب ل َر

ي ََبهي َسعه نا َااَل َفالاَيَاَ  لهَلى 
طه َم َفَلما َياا  َخَسل 

هل َعَلياهه  الن بهيُّ َصل ى الل 
َمَن لهَلياهه َسهل َفَنخا ما َفهال َناا كل َََحهدل ٍد َفَقاَل لهَلا َصهل ى 

 ََ َشبِّ جه يل ي الاَمسا
ما ال َيَ الل فهي َصالٍة َما َةاَن فه َََحَدكل  َفإهن  

ياَطانه َن الش 
بهيَ  مه  َفإهن  الي شا

هه َََصابهعه َل ن  َبياَن  هرل  َحي ى َيخا
ده

ناهل بخاه َحمد في مسنده 
  5/52لسناةه حسن  :خاال الويثمي في المجمم 8/29مه

 كان لل  ممَنا ه طلب لعاةة الاع  على الو ه الصحيح للا 
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هل َعَلياهه َخَسل مَ   َصل ى الل 
هه ولل الل  َد َخَبسل

جه ال  َةَخَ  الاَمسا ََن  َب ل هل َعناهل  ي الل 
َرياَرَة َبضه ََبهي  ل  َ الهٌ  فهي فعن 

ه ههه َصهل ى الل  هولل الل   َفَقهاَل َلههل َبسل
َم َعَلياههه هم  َ هاَء َفَسهل   َفَصل ى ثل

ده جه  الاَمسا
َيةه هما َناحه

هالنل ابا ه َم َخَعَلياهَ  الس   َخَسهل 
هل َعَلياههه

ن   ما َفَص ِّ َفإه
النل َفابا ه َم َفَقاَل َخَعَلياَ  الس  ن َ  َلما تلَص ِّ َفَرَ َم َفَصل ى ثلم  َ اَء َفَسل  َ  َلهما تلَصه ِّ َفَقهاَل فههي َفَص ِّ َفإه

نههي  هَدَ ا َعلِّما هي َبعا
يه ََخا فههي ال   

باَلهَة الث انهَيةه
به ه الاقه هَيقا هم  اسا هوَء ثل ضل َه الاول هبه  َفَنسا

هالةه هَ  لهَلهى الص  ما  َفَقهاَل لهَلا ال
ههه هوَل الل  َيها َبسل

َفما َحي ى ا ثلم  ابا ع 
ن  َباكه

َكما َحي ى َتطاَمئه  ثلم  ابا
لنه را َن الاقل

َر َمَعَ  مه بِّرا ثلم  اااَرَا بهَما َتَيس  ََ ا ثل  َف م 
َه َي َاا يَوه دا َحي ى َتسا جل م  اسا

َفهما َحي هى هم  ابا ا ثل د 
ن  َسها ه

دا َحي هى َتطاَمهئه هجل هم  اسا ها ثل س 
ن  َ اله

َفما َحي هى َتطاَمهئه ا ثلم  ابا د 
ن  َسا ه

هم   َتطاَمئه ها ثل س 
ن  َ اله

َتطاَمهئه

َوا بخاه الجماعة خاللال للبخابي فيح  لِّ   8522افاَع ا َللهَ  فهي َصالتهَ  كل

  :حلخمن المال

* َن النبي صلى الله عليه خسلم كان ينيبهه ألفعهال النهاس مهن حولهه كهي يعلموهم خاهد خاهم فهي بخايهة 

رل  :النساَي هعل هنل ال َنشا هل َخَنحا قل مل َم َيرا  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل  َد َفَصل ى َخَبسل
جه ال َةَخَ  الاَمسا ها َفهَرَغ ََن  َب ل َفَلم 

ههَ  َلههما تلَصهه ِّ ََااَبههَ  َفَسهه ن  ههما َفَصهه ِّ َفإه
َم َفَقههاَل ابا ه  َخَسههل 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه ههوله الل  َم َعَلههى َبسل  5/228. الحههديث .ل 

  2666صحيح سنن النساَي بام 

 فمن صاة المربي َن يَون يقظا ألفعال من معه 

ه للهى خطئهه فيصهححه بناسهه * لن من الحَمة في اليعليم طلب لعهاةة الاعه  مهن المخطهم لعلهه ينيبه

 خصوصا للا كان الخطن ظا را ال ينبغي َن يحدث منه خببما يَون ناسيا فييذكر 
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 * لن المخطم للا لم ينيبه للى خطئه خ ب البيان خالياصي  

* لن لعطاء المعلومة للشخ  للا ا يم بمعرفيوا خسنل عنوا ختعلق  بوا ناسهه َخاهم َثهرا فهي حّسهه 

  .لعطاَه ليا ا ابيداء ةخن س ال خال تشّوهخَحال في ل نه من 

ناسب الحال خالظره   .لن خساَ  اليعليم كثيرة يخياب منوا المربي ما يل

خمن َمثلة طلب لعاةة الاع  الخاطم على الو ه الصحيح َيضا ما بخاه مسلم بحمه الله تعالى في 

ََن  بَ  َمرل بانل الاَخط ا ه  ي عل
َبَرنه ََخا  َفَنباَصَرهل الن بهيُّ َصل ى صحيحه َعنا َ ابهٍر 

هه ٍر َعَلى َاَدمه َم ظلال ضه َن َفَيَرَك َموا ال َتَوض   ل

وَءَك َفَرَ َم ثلم  َصل ى صحيح مسلم  ضل نا خل
سه ما َفَنحا

َم َفَقاَل ابا ه  َخَسل 
هل َعَلياهه   598الل 

َمي َة َبَعَثهل  خمثال ثالث فيما بخاه اليرمذي بحمه الله تعالى في سننه عن َكَلَدَة بانَ  َل َواَن باَن  ََن  َصاا َحناَبٍ  

ههههل َعَلياههههه َخَسهههل   َم َخالن بههههيُّ َصهههل ى الل   َخَسهههل 
ههههل َعَلياههههه هههَواةهي َاهههاَل بهَلهههَبٍن َخلهَبهههٍن َخَضهههَغابهيَ  لهَلهههى الن بههههيِّ َصهههل ى الل  َلى الا َم بههههَنعا

يَ  ََسا َلَسلِّما َخَلما   َخَلما 
ََةاخل ل بخاه َفَدَخلا ل َعَلياهه ََ ما  َل النل َعَليا ما َفقل ه الس 

 َخَسل َم ابا ه
هل َعَلياهه نا َفَقاَل الن بهيُّ َصل ى الل 

ناله

اال اليرمذي حديث حسن غريب خضغابي   و حشيش ي ك  خالحديث في صحيح  5426اليرمذي بام 

  5266سنن اليرمذي بام 

 ه طلب تدابك ما َمَن ليصحيح الخطن 

َم َااَل فقد بخف  هل َعَلياهه َخَسل  البخابي بحمه الله تعالى في صحيحه عن ابانه َعب اٍس َعنه الن بهيِّ َصل ى الل 
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ه تههي َخَرَ ه ا َحا   ََ َر  اما
ههه هوَل الل  هٌ  َفَقهاَل َيها َبسل َرٍن َفَقهاَن َب ل ي َمحا

ٍة لهال َمَم له ََ َر ٌ  بهاما للَون  َب ل باه ل فههي ال َيخا
يليه ة  َخاكا

تهَ  الايح غَ  ََ َر آ  َمَم اما ما َفحل
 َكَذا َخَكَذا َااَل ابا ه

َخةه   2588 ا

 ه لصالح لثاب الخطن 

ههل َعَلياههه  َتهى الن بههي  َصهل ى الل  ََ هال  ََن  َب ل هٍرخ   باهنه َعما
ههه بخف النساَي بحمهه اللهه تعهالى فهي سهننه عهن َعباهده الل 

ههَ   َبايهعل َل ئاهه ل  ههي  ه َم َفَقههاَل لهنِّ َما َكَمهها  َخَسههل  ول َا
ههحه َمهها َفَنضا ههما لهَلياوه

 َاههاَل ابا ه
َيههانه َه َبههَوي  َيبا ََ هه ل  ههَرةه َخَلَقههدا َتَركا جا َعَلههى الاوه

َما المجيبى  ياَيول ََ با  . 8662خصححه األلباني في صحيح سنن النساَي برام  4/298ََ

 ه الَاابة عن الخطن 

َلخههر لمحههو َثر هها خمههن للا كانهه  بعههض األخطههاء ال يمَههن اسههيدباكوا فههإن الشههريعة اهه د  علهه  َبوابهها 

  .لل  الَاابا  خ ي كثيرة كَاابة اليمين خالظواب خاي  الخطن خالوطء في نواب بمضان خغير ا

  ( لنَاب موضم الخطن خابول البااي22)

اد ال يَون الَالن َخ الاع  كله خطن فيَون مهن الحَمهة االايصهاب فهي ارنَهاب علهى موضهم الخطهن 

يدّل على لل  ما َخر ه البخابي بحمه الله تعالى في  ،خطئة ليشم  ساَر الَالن َخ الاع خعدن تعميم الي

ههَراَء االهه   باههنه َعاا
له َعههوِّ  مل

َبيِّههمه بهناهه ه ههَي َعَلههي   :صههحيحه عههن الرُّ
نه ههيَن بل

َم َفههَدَخَ  حه هههل َعَلياهههه َخَسههل  َ ههاَء الن بهههيُّ َصههل ى الل 

لهسه  ي َكَمجا
ٍب َفَجَلَ  َعَلى فهَراشه َن َبدا ي َيوا

َه نا لَبا
يهَ  مه باَن َمنا ال هِّ َخَينادل باَن بهالدُّ ره َياٌ  َلنَا َيضا َوياره نِّي َفَجَعَل ا  ل َ  مه
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ولهيَن في نا ه َتقل ي كل هه َخالولهي بهال ذه َلمل َما فهي َغٍد َفَقاَل َةعهي َ ذه ينَا َنبهَي َيعا
ن  َخفه َدا ل ة خفي بخاي 2294ح لهلا َااَل ا لهحا

يَن َابالَ  :اليرمذي
وله نا ه َتقل ي كل هه َخالولهي ال ذه ي َعنا َ ذه

يه َل  َخَسل َم اسا
 َصل ى الل هل َعَلياهه

ولل الل هه بلو َفَقاَل َلَوا َبسل ََ َوا َااَل 

يٌح سنن اليرمذي طبعة شاكر  يٌث َحَسٌن َصحه يَسى َ َذا َحده   2626عه

ا َ َذا ََم  ي َغٍد لهال الل هل سنن ابن ما ة ط. عبدالبااي  خفي بخاية ابن ما ة َفَقاَل 
َلمل َما فه وللوهل َما َيعا َفال َتقل

 . 2282خصححه األلباني في صحيح سنن ابن ما ه برام  2642بام 

خال شهه  َن مثهه   ههذا اليصههّره يلشههعر المخطههم بانصههاه خعههدل القههاَم بارنَههاب خاليصههحيح خيجعهه  

نَرين الذين اهد يغضهب َحهد م مهن الخطهن غضهبا تنبيوه َار  للقبول في نا  المخطم بخ اله بعض المل

يجعلههه ييعههّدف فههي ارنَههاب يصهه  بههه للههى تخطئههة خبفههض سههاَر الَههالن بمهها اشههيم  عليههه مههن حههق خباطهه  ممهها 

  .يسبّب عدن ابول كالمه خعدن انقياة المخطم لليصحيح

المناسبة اليي االوا  خبعض المخطئين ال يَون خط  م في لا  الَالن الذي تاّو وا به خلَن في

الااتحة ثّم يقرس ا الحاضرخن خاد يحيجون بنن ما  :فيوا لل  الَالن كمث  اول البعض عند خفاة شخ 

ارَخه ارلنا خلي  كارا فال بّد َن يبيّن لوم َّن الخطن في فعلوم  و في تخصي  الااتحة بوذه المناسبة على 

خ ذا المعنى  و الذي لا  لليه ابن عمر بضي الله  .نواخ ه اليعبّد ةخن ةلي  شرعي خ ذه  ي البدعة بعي

دل لهل هه  :عنه نظر ب   َعَطَ  لهَلى َ نابهه َفَقاَل  ََالولل الاَحما َََنا  َمَر َخ  فَقاَل ابانل عل
وله الل هه النل َعَلى َبسل  َخالس 

دل لهل هه الاَحما

َذا َعل مَ  ََ  َخَلياَ  َ 
وله الل هه النل َعَلى َبسل دل لهل هه َخالس  وَل الاَحما ََنا َنقل  َخَسل َم َعل َمنَا 

 َصل ى الل هل َعَلياهه
ولل الل هه نَا َبسل
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 5486َعَلى كل ِّ َحاٍل سنن اليرمذي بام 
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  ( لعاةة الحق للى صاحبه خحال مَانة المخطم56)

ال َيَر َب ل ما
نا حه

ٌ  مه ٍ  َااَل َاَيَ  َب ل
 بانه َماله

هه هدل باهنل  بخف مسلم َعنا َعوا
خِّ َفَنَباَة َسهَلَبهل َفَمنََعههل َخاله َن الاَعدل

مه

بَ  ٍ  َفَنخا
هل بانل َماله  َخَسل َم َعوا

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
وَل الل هه ما َفَنَتى َبسل ي ا َعَلياوه

َرهل َفَقاَل لهَخالهٍد َما َمنََعَ  الاَولهيده َخَكاَن َخاله

يَ  َيهل َسَلَبهل َااَل اسا
ناَجه ا ََنا تلعاطه ََ هم  َاهاَل َ ه ا   ثل

َهههه َةا ٍه َفَجهر  بهره هٌد بهَعهوا
 َفَمهر  َخاله

ههل لهَلياههه  َاهاَل اةاَفعا
هه وَل الل  هل َيا َبسل تل َثرا  ل َا

هل َعَليا   َصل ى الل 
هه ولل الل  َعهل َبسل

َم َفَسمه  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل 
وله الل هه نا َبسل

َب َلَ  َما َلَكرا ل َلَ  مه يلغاضه َم َفاسا  َخَسل 
هه

ما َخَمهَثللول  َل َمها َمهَثلل هي لهن 
َه َمَرا َل وَن لههي  كل نايلما َتابه ََ دل َ  ا 

دل ال تلعاطههه َيا َخاله
َي َفَقاَل ال تلعاطههه َيا َخاله عه هيلرا هٍ  اسا ما َكَمَثه ه َب ل

َبَةَ ا َح  َيَوا َفَنخا ا َفَرَعاَ ا ثلم  َتَحي َن َسقا ََخا َغنَم  هما لهبهال  َل هل َل ول َبهل َفَصهاا َوهل َخَتَرَكه ا َكهدا َب ا َصاا ا َفَشَرَع ا فهيهه َفَشره ض  وا

ما مسلم بشرح النوخي  هل َعَلياوه بل   25/89َخَكدا

َخة  لهَلى  َنا َغ ا يِّ َااَل َغَ خا
َجعه  بانه َمالهٍ  األَشا

هه خبخاه ارمان َحمد بحمه الله بسياق َتم من  ذا عن َعوا

انه  لهنَا َطَرهه الش  يََر َفَنَخف لهَلى َبحا ما
َداةه حه ََما نا 

ٌ  مه  َااَل َفاناَضم  لهَليانَا َب ل
دل بانل الاَولهيده

َر َعَليانَا َخاله ٌء  َفنلمِّ َلياَ  َمَعهل َشيا

َيه ا  ا َفَلما َيهَ لا َيحا خب  يَن َ  ل
لهمه سا َن الامل

ٌ  مه الٌح َغياَرهل َفنََحَر َب ل
 َكَوياَئهةه  لهال َسياٌف َلياَ  َمَعهل سه

هه لاهده هنا  ه
َََخهَذ مه َحي هى 

سه َفقل   اليُّههرا
ا َكَوياَئههةه  َ هه

سه ما  َحي ههى َ ههف  َفَجَعههَ  َلهههل مل
ههم  َخَاههَد َعَلياهههه ضه ثل َجههنِّ َحي ههى َبَسههَطهل َعَلههى األَبا

ينَهها الامه ََنا َلقه ههَي  ضه

نا الَضاَعَة فَ 
خنه َخالاَعَر ه مه َن الرُّ

الٌط مه ََخا ما  يوه
َنا فه خ  خنه َعَلى َفَرٍس َعدل َن الرُّ

ٌ  مه نه َب ل ي الاَقوا
ا َخفه يد  َقاَتللوَنا اهَياال َشده

نه خَ   ل َعَلى الاَقوا
مه َ  َفَجَعَ  َيحا

ثا ل َلله َلط َخٍة َلَ ب ا َخَسياٌف مه ناَطَقٍة مل
ٍب َخمه َذ   ٍل مل َقَر َخَسرا ََشا ما َفَلما َيَ لا َلهل  ي بهوه غاره يل

يُّ يَ 
تاَبعَ َللهَ  الاَمَدةه ََ  َفَوَاَم ثلم  

يافه  بهالس 
هه الوَ  َفَرسه را َااهل َفَضَرَ  عل َيقا  َفاسا

يِّ َحي ى َمر  بههه
خمه َ  الرُّ

َيالل لهَذله ا حا ب  هل َضرا
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َد َلههل الن هاسل به  َلبه َخَادا َشوه لس 
َنلل له ََااَبَ  َيسا هل الاَاياَح  ا َفَيَح الل   َحي ى َاَيَلهل َفَلم 

يافه هَض بهالس  هٌد َبعا
َطهاهل َخاله ههل َفَنعا لل

ههل َااته َنن 

 َفلايلعاطههَ  
هما لهَلياههه

ٌه ابا ه ٍه َلَكهَرهل َفَقهاَل َلههل َعهوا ه ه َعهوا ا َبَ هَم لهَلهى َبحا َرهل َفَلم 
َه ََماَسَ  َسا  َخ

هَي َفَرَ هَم لهَلياههه َسَلبههه
َمها َبقه

ا فَ  َََتى َخالههد  ٌه َحي ى   َفَمَشى َعوا
هَلبه َفَنَبى َعَلياهه  َخَسهل َم َاَضهى بهالس 

ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 
ههه هوَل الل  ََن  َبسل َلهمل  َمها َتعا ََ َقهاَل 

هل َلههل َاها تل َثرا َا هَي هٌد اسا
َفَم لهَلياههه َسهَلَب َايهيلهههه َاهاَل َخاله ََنا َتهدا هَ   نَعل  ه َااَل َبَلى َااَل َفَمها َيما

هَه لهلاَقاته ياه ل َخ ا ََ نا َب
ٌه َلهئه َل َعهوا

َيعا َبسل  ٌه َفاسا ينََة َبَعَثهل َعوا
َن الاَمده ا َاده َ  َلهل َفَلم 

َرن  َلله  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم ألَلاكل
هل وله الل هه َدف لهَلى الن بهيِّ َصل ى الل 

هل عَ   َصل ى الل 
هه ولل الل  ٌد َفَقاَل َبسل

ٌه َااعه ا َخَعوا د 
َم َفَدَعا َخاله َفَم لهَلهى َعَلياهه َخَسل  ََنا َتدا َ  َيا َخالهدل  نَعل َم َما َيما  َخَسل 

َلياهه

ٍه َفَجر    َااَل َفَمر  بهَعوا
هل لهَلياهه  َفَقاَل اةاَفعا

وَل الل هه تلهل َلهل َيا َبسل ثَرا َا َي  َااَل اسا
ي َ َذا َسَلَب َايهيلههه َيجا ه

َههه َفَقاَل له َةا ٌه بهره  َعوا

نا 
َب  َلَ  َما َلَكرا ل َلَ  مه يلغاضه َم َفاسا  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  َعهل َبسل

َم َفَسمه  َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل 
وله الل هه َبسل

َي  عه يلرا ٍ  اسا ما َكَمَث ه َب ل ما َخَمَثللول َل َما َمَثلل ي لهن 
َه َمَرا َل كهي  نايلما َتابه ََ دل َ  ا 

ا َفَرَعاَ ا ثلم   لهبه َفَقاَل ال تلعاطههه َيا َخاله ََخا َغنَم  ال 

ما  َل هل َل ول  َخَتَرَك ا َكَدَبهل َفَصاا
ه
َوَة الاَماء َب ا َصاا ا َفَشَرَع ا فهيهه َفَشره ض  َبَةَ ا َحوا َيَوا َفَنخا ما  َتَخي َر َسقا هل َعَلياوه  َخَكَدبل

صههلى اللههه عليههه  خنالحههل َن خالههدا لمهها َخطههن فههي ا يوههاةه بمنههم القاتهه  مههن السههلب الَثيههر َمههر النبههي

خسلم بوضم األمر في نصابه بإعاةة الحق للهى صهاحبه خلَنهه عليهه الصهالة خالسهالن غضهب لمها سهمم عوفها 

   َنجه   له  مها لكهر  له  مهن بسهول اللهه صهلى اللهه  :بضي الله عنه يعّرض بخالد خييوَم عليه بقوله

ال تلعطه يا خالد خ ذا  :الله عليه خسلم خكان عوه اد  ّر برةاء خالد لّما مّر بجانبه فقال صلى ،عليه خسلم

  .من با  بّة االعيباب للى األمير خالقاَد ألن في حال مَانيه بين الناس مصلحة ظا رة
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للا كههان القاتهه  اههد اسههيحق السههلب فَيههف يمنعههه ليههاه ؟ َ هها  النههوخي  :خاههد يههرة  نهها ارشههَال اوتههي

  :بحمه الله عن لل  بو وين

لل  للقات  خلنما َّخره تع يرا له خلعوه بن مال  لَونوما َطلقا َلسنيوما لعله َعطاه بعد  :َحد ما

  .في خالد بضي الله عنه خانيوَا حرمة الوالي خمن خاّله

خكان المقصوة  ،لعله اسيطا  الب صاحبه فيركه صاحبه باخييابه خ عله للمسلمين :الو ه الثاني

  29/69الايح الرباني  .كران األمراءبذل  اسيطابة الب خالد بضي الله عنه للمصلحة في ل

َاياه ه  بههي الطُّ ََ هم عليهه مها  هاء فهي مسهند ارمهان َحمهد َعهنا 
َلخطه خمن شوا د مسهنلة لعهاةة االعيبهاب لمهن 

ما  ا َ اَخَ  ل الَن َفَلم   الس 
خا َعَلياهه ما َفَرةُّ ٍن َفَسل َم َعَلياوه ال َمر  َعَلى َاوا ََن  َب ل َلَة 

ره بانه َخاثه
هه لهنِّي  َعامه ما َخالل  ناول

ٌ  مه َااَل َب ل

هما َيها   َلنلنَبَِّئن ههل ال
ههه َمها َخالل  ََ لاهَ   ههه َمها ال  ه بهئاَ  َخالل 

له ََ ا ل الاَمجا  َفَقاَل 
هه ضل َ َذا فهي الل 

هل أللباغه بهرا ما َفهَنخا هناول
هال مه هالنل َب ل فل

َبَرهل بهَمهها َاههاَل  ما َفههَنخا ول ههولل َم َفَقههاَل َيهها  َاهاَل َفَنةاَبَكهههل َبسل هههل َعَلياهههه َخَسههل   َصهل ى الل 
هههه ههوَل الل  َتههى َبسل ََ هه ل َحي ههى  َفاناَصهَرَه الر  ل

ها َ ه هالَن َفَلم  خا الس  ما َفهَرةُّ هالٌن َفَسهل ما ل َعَلهياوه ما فل هيوه
يَن فه لهمه سا َن الامل

لهٍ  مه  َمَربا ل بهَمجا
هه وَل الل  ََةاَبَكنههي َبسل ما  تلول اَخ ا

ٌ  مه  ههل َفَسهلاهل َعَلهى َمها َب ل  َفاةاعل
هه َ  فهي الل  ضل َ َذا الر  ل

 لهنِّي أللباغه
هه ا َااَل َخالل  ََن  فلالن  َبَرنهي  ما َفَنخا ي َفهَدَعاهل ناول

هنه ضل
باغه يل

َيَرَه  هه ل َفههاعا َبههَرهل الر  ل ََخا هها  َم َفَقههاَل َفَسههَنَلهل َعم   َخَسههل 
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههولل الل  لاهه ل َلهههل َللهههَ  َيهها  َبسل بهههَذلهَ  َخَاههاَل َاههدا ال

َنا بههه  ََ هل َخ َنا َ ابل ََ هل َااَل  ضل
باغه َم تل

َم َفله هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 
هه ولل الل   َفَقاَل َبسل

هه وَل الل  يايلهل يلَصلِّي َبسل ََ  َما َب
هه َخابهٌر َخالل 

يل  َا هالَة الاَم  الص 
هه ههه َ ه ا َبلنههي َاهطُّ َصالة  َاهطُّ لهال َ هذه هوَل الل  ه ل َسهلاهل َيها َبسل رل َاهاَل الر  ل

َبهرُّ َخالاَاها ه يَوا الا َصهلِّ هي يل
يه وَبهَة ال 
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هولل ال يَوها َفَسهَنَلهل َبسل
وَة فه هجل هوَع َخالسُّ كل َََسهنا ل الرُّ ََخا  وَء َلَوها  ضل َََسنا ل الاول ََخا  َوا 

َوا َعنا َخاايه تل را ههل ََخ   َصهل ى الل 
ههه َعَلياههه ل 

هل الا  ههومل ي َيصل
ههذه َر ال  ههوا ههونل َاههطُّ لهال َ ههَذا الش  يايلهههل َيصل ََ  َمهها َب

هههه ههم  َاههاَل َخالل  َم َعههنا َللهههَ  َفَقههاَل ال ثل رل َاههاَل َيهها َخَسههل 
َبههرُّ َخالاَاهها ه

 َشيائ ا َفَس 
هه نا َحقِّ

ََخه اناَيَقصا ل مه  
ََفاَطرا ل فهيهه ي َاطُّ 

هه َ  ا َبلنه وَل الل  َم َفَقهاَل َبسل هل َعَلياهه َخَسهل   َصل ى الل 
هه ولل الل  َنَلهل َبسل

هنا َسه
 مه
ٍ
ء هي َشهيا

 َشهيائ ا فه
هنا َمالهههه

هقل مه نااه يايلههل يل ََ ال َاطُّ َخال َب
َه عاطهي َسا يايلهل يل ََ  َما َب

هه هه ال ثلم  َااَل َخالل   بهَخياهٍر لهال َ هذه
ههه بهي ه الل 

يَوهه َ ةِّ ههي يل
يه ههَدَاَة ال  هه ل فهيَوهها الص  ََخا َماَكسا  َشههيائ ا َاههطُّ 

َكههاةه ههَن ال  
هه ل مه  َ هه ا َكَيما

هههه ههوَل الل  رل َاههاَل َفَسههلاهل َيهها َبسل
َبههرُّ َخالاَاهها ه ا الا

هه ههولل الل  َم َعههنا َللهههَ  َفَقههاَل ال َفَقههاَل َلهههل َبسل  َخَسههل 
هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

هههه ههولل الل  َبَوهها َاههاَل َفَسههَنَلهل َبسل
هههل َعَلياهههه هه َطاله َصههل ى الل 

ناهَ  خبة فهي المسهند بعهد  هذا الحهديث مباشهرة مها يلهي هل َخياهٌر مه ي َلَعل  ََةابه َثنَا  :َخَسل َم الما لهنا  هو ل َحهد  قل َثنَا َيعا َحهد 

هل َعلَ   َصل ى الل 
هه وله الل   َبسل

ال فهي َحَياةه ََن  َب ل َبَرهل  ََخا هل  ن  ََ َواٍ   َبها ََبهي َعنه ابانه شه ََ را  كل ٍن َخَلهما َيهذا َم َمر  َعَلهى َاهوا  َخَسل 
ياهه

 َخَااَل َعنا 
ظههه اا نا حه

يثه مه َث بهَوَذا الاَحده ٍد َحد  يَم باَن َسعا
ََن  لهباَرا ه ي 

هه َبَلَغنه َث الطَُّايا ه َااَل َعباد الل  َاياه ه َحهد  بههي الطُّ ََ  

 َفَلههما َيههذا 
بهيهههه ََ ههو ل َعههنا  قل  ابانلهههل َيعا

َلههمل * المسههند بههههه ََعا هههل  ههوَ  َخالل  قل َخاَيههةل َيعا يحل به
ههحه ههَم َخالص 

ههبلهل َخ ه
سه َاياهه ه َفَنحا َبهها الطُّ ََ را  كل

  2/522خاال الويثمي ب ال َحمد ثقا  َثبا  المجمم  2/922

خمهن األمهوب المومهة حاهل مَانهة المخطهم بعهد توبيهه خب وعهه لَهي يثبه  علهى االسهيقامة خيمهابس 

 :لنهاس خاهد  ههاء فهي اصهة المهرَة المخ خميهة اليهي الطعهه  يهد ا عهن عاَشهة بضهي اللهه عنوههاحيهاة عاةيهة بهين ا

هه َصل   وله الل  َفمل َحاَ َيَوا لهَلى َبسل َ  َفَنبا
َد َلله ي َبعا

َ  ا َخَكاَن ا َتنتهينه دل َخَتَ خ  َبيلَوا َبعا نَ ا َتوا ههل َعَلياههه َخَسهل َم َفَحسل ى الل 

 تقدن خاد  2866صحيح مسلم بام 
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  ( تو يه الَالن للى طرفي الن اع في الخطن المشيرك52)

في كثير من األحيان يَون الخطن مشيركا خيَون المخطم مخَطن  عليه فهي الواه  ناسهه خلَهن نسهبة 

  :الخطن ببما تيااخ  بين الطرفين فينبغي تو يه الَالن خالنصح للى طرفي الخطن خفيما يلي مثال

شَا عبد الرحمن بن عوه خالد بن الوليد للى بسول الله صلى الله  :اال عن عبد الله بن َبي َخفى

يا خالد ال تل ل ب ال من َ   بدب فلو َناق  مث  َحد ل با لم  :عليه خسلم فقال النبي صلى الله عليه خسلم

ه الله ال تل لخا خالدا فإنه سيف من سيوه الله ع  خ   صب :يقعون فّي فنبّة عليوم فقال :تدبك عمله فقال

خانظر المعجم الَبير للطبرانهي حهديث  2/892ب ال الطبراني ثقا  المجمم  :اال الويثمي .على الَااب

  8662:بام



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   68 

  ( مطالبة المخطم باليحل  ممن َخطن عليه55)

عن َن  بن مال  بضي الله عنه اال كان  العر  تخدن بعضوا بعضا في األسااب خكان مم َبي بَر 

 هذا فهي )امها فاسهييقظا خلهم يويهم لومها طعامها فقهال َحهد ما لصهاحبه لن  هذا لنه خن خعمر ب   يخدموما فن

لن  5866تاسير ابن كثير في ط. ةاب الشعب خفي اللاهل الهذي سهااه األلبهاني فهي السلسهلة الصهحيحة بهرام 

الله صلى فنيقظاه فقاال اَ  بسول  ( ذا ليواَم نون نبيَم صلى الله عليه خسلم خفي بخاية ليواَم نون بييَم

 :فقال (َي يطلبان ارةان للطعان)الله عليه خسلم فق  له لن َبا بَر خعمر يلقرَان  السالن خ ما يسينةمان  

 َارَوما السالن خَخبر ما َنوما اد اَيدما ! 

فا عا فجاءا للى النبي صلى الله عليه خسلم فقاال يا بسول الله بعثنا للي  نسينةم  فقل  اد اَيدما 

يعنهي لحهم الهذي  .خالذي ناسي بيده لني ألبف لحمهه بهين َنيابَمها ،بلحم َخيَما :اَيدمنا ؟ االفبني شيء 

خع اه للى الخراَطي  5866السلسلة الصحيحة بام  . و فليسيغار لَما :اال ،فاسيغار لنا :ااال ،اسيغاباه

ط. ةاب  4/888 فههي مسههاخ  األخههالق خالضههياء فههي المخيههابة خَخبةه ابههن كثيههر فههي تاسههير سههوبة الحجههرا 

 الشعب 

  ( تذكير المخطم باض  من َخطن عليه ليندن خيعيذب58)

خاد فع  لل  النبي صلى الله عليه خسلم فيما حص  بين َبي بَر خعمر بضي الله عنوما فقد بخف 

 بضي الله عنه اال
ه
َةاء با ََبي الد  ََبهي َكاَن ا َبيا  :البخابي بحمه الله تعالى في كيا  الياسير من صحيحه عن  َن 
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ه هٍر َيسا َا هو َب بل ََ َبَعهل  غاَضب ا َفات  َمرل مل َمَر َفاناَصَرَه َعناهل عل ٍر عل َا بلو َب ََ َضَب  َحاَخَبٌة َفَنغا َمَر مل ٍر َخعل َا َر َلههل َفَلهما َب
اه هَيغا ََنا َيسا هل  َنلل

وله  ٍر لهَلى َبسل َا بلو َب ََ  َفَنااَبَ  
هه وه ي َخ ا

َلَق َباَبهل فه ََغا َع ا َحي ى  هنل َياا  َخَنحا
ه
َةاء با هو الهد  بل ََ َم َفَقهاَل   َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه الل 

ما َ َذا َفَقدا َغاَمَر  َل بل
ا َصاحه ََم  َم   َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  ناَدهل َفَقاَل َبسل

َن  (ةخ  في خصومة :َي)عه َااَل َخَنهده

ناهل َفَناابَ 
َمرل َعَلى َما َكاَن مه هه َصهل ى عل وله الل  هل َعَلياهه َخَسل َم َخَا   َعَلى َبسل َ  َحي ى َسل َم َخَ َلَ  لهَلى الن بهيِّ َصل ى الل 

هل َعَلياهه َخَسل َم َخَ    َصل ى الل 
هه ولل الل  َب َبسل

 َخَغضه
ه
َةاء با ََبلو الد  َم الاَخَبَر َااَل   َخَسل 

هل َعَلياهه َا الل  بلو َب ََ ههه َعَ   ولل َخالل  ٍر َيقل

ونَ  كل ناهيلما َتهابه ََ َم َ ه ا   َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

ههه ولل الل  ََظاَلَم َفَقاَل َبسل نا ل  هه ألََنا كل وَل الل  ناهيلما  َيا َبسل ََ بهي َ ه ا 
لههي َصهاحه

هه  ولل الل  َوا الن اسل لهنِّي َبسل يُّ ََ لا ل َيا  بهي لهنِّي ال وَن لهي َصاحه كل هٍر َصهَدااَ   َتابه َا بلو َب ََ لايلما َكَذباَ  َخَااَل  ا َفقل يع 
ما َ مه َل لهَليا

  9896فيح 

هههل َعناهههل َاههاَل  ههي الل 
 َبضه

ه
َةاء با بهههي الههد  ََ خبخف البخههابي القصههة َيضهها فههي كيهها  المنااههب مههن صههحيحه َعههنا 

َم لهلا ََ  ههل َعَلياههه َخَسهل  ناَد الن بههيِّ َصهل ى الل 
ا عه س 

نا ل َ اله َبيهههه َفَقهاَل كل كا باهَدف َعهنا بل ََ  َحي هى 
بهههه  َثوا

ا بهَطهَرهه هذ  هٍر لخه َا هو َب بل ََ ااَبهَ  

ههي َخَبههيانَ 
ههي َكههاَن َبيانه َم َخَاههاَل لهنِّ ما َفَقههدا َغههاَمَر َفَسههل  َل بل

هها َصههاحه ََم  َم   َخَسههل 
هههل َعَلياهههه ٌء الن بهههيُّ َصههل ى الل  هها ه َشههيا  اباههنه الاَخط 

َرعا ل لهَلياهه  َبها بَ  َفَنسا ََ هل َلَ  َيا  رل الل 
اه ي َفَنَبى َعَلي  َفَنااَبلا ل لهَلياَ  َفَقاَل َيغا

َر له اه ََنا َيغا ما ل َفَسَنلايلهل 
هم  لهن  ثلم  َنده ها ثل هٍر َثالث  َا

ٍر َفَقاللوا ال َفَنَتى لهَلهى ال َا بلو َب ََ َم  ث  ََ ٍر َفَسَنَل  َا ََبهي َب َل  َن َفَنَتى َمنا ه
َمَر َنده َم َفَجَعهَ  عل َم َفَسهل  ههل َعَلياههه َخَسهل  ن بههيِّ َصهل ى الل 

َبَيياههه َفَقها كا هٍر َفَجَثها َعَلهى بل َا هو َب بل ََ هَاَق  ََشا هرل َحي هى  َم َيَيَمع   َخَسهل 
ههل َعَلياههه ههل الن بههيِّ َصهل ى الل  َنها َخ ا ََ ههه  ههه َخالل  هوَل الل  َل َيها َبسل

َتيانه فَ  ََظاَلَم َمهر  نا ل  هرٍ كل َا هو َب بل ََ لاهيلما َكهَذباَ  َخَاهاَل  ما َفقل َل هي لهَلهيا
هَه َبَعَثنه َم لهن  الل  ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهَدَق َقهاَل الن بههيُّ َصهل ى الل 
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و  كل ناههيلما َتههابه ََ  َفَوهه ا 
هههه َخَمالههههه سه لهههي  ( َههذا لاظههه فههي فضههاَ  الصههحابة خفههي كيهها  الياسههير تههابكون)َخَخاَسههانهي بهنَاا

به  َدَ ا فيح بام َصاحه َي َبعا
َلخله َتيانه َفَما    8882ي َمر 

  ( اليدخ  ليسَين الثاَرة خن ع فيي  الاينة بين المخطئين59)

خاد فع  النبي صلى الله عليه خسلم لل  في عدة من المواضم خلما َخش  َن يقم بهين المسهلمين 

َشههة بضههي اللههه عنوهها َااَلهه ا فههي تلهه  ااييههال تههدّخ  عليههه الصههالة خالسههالن كمهها  ههاء فههي حاةثههة ارفهه  عههن عا

وَ  :القصة َلَبيٍّ َخ ل  بانه 
نا َعباده الل هه

َذَب مه يَعا  َفاسا
هه مه نا َيوا

 َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم مه
ولل الل هه ناَبره َفَقاَل َيا  َفَقاَن َبسل َعَلى الامه

ٍ  َادا بَ  نا َب ل
نهي مه بل

ذه يَن َمنا َيعا
لهمه سا َشَر الامل ا َخَلَقدا َمعا ال َخيار 

لهي له ََ ا ما ل َعَلى 
هه َما َعله لهي َخالل  ََ ا ي 

َََلاهل فه ي َعناهل 
َلَغنه

َعهالٍ  دل باهنل مل هي َااَله ا َفَقهاَن َسهعا لههي لهال َمعه ََ ا خل ل َعَلى  ا َخَما َيدا ال َخيار 
ما ل َعَلياهه له

ال َما َعله خا َب ل هي َعباهده َلَكرل
هو َبنه ََخل  

َو ه َفَقا هَن الاَخهاألَشا َوانهنَها مه هنا لهخا
نلَقههل َخلهنا َكهاَن مه سه َضهَربا ل عل هَن األَخا

َك َفهإهنا َكهاَن مه بل
هذه ََعا  

ههه هوَل الل  َنا َيها َبسل ََ َبله َل   ا

هذه  هنا َفخه
ههه مه هاَن بهناهَ  َعمِّ َلنُّ َحس  َبله َخَكاَنه ا  َن الاَخه ا

ٌ  مه َرَك َااَل ا َفَقاَن َب ل ََما َتنَا َفَاَعلانَا  َبهاَةَة َََمرا دل باهنل عل هَو َسهعا  َخ ل
هه

َسعادٍ 
ي ةل َفَقاَل له

َيَمَلياهل الاَحمه نه احا
َه ا َخَل ح 

ال َصاله َ  َب ل
َبله َااَل ا َخَكاَن َاباَ  َلله َو َسيِّدل الاَخ ا هه ال  َخ ل رل الل  َكَذباَ  َلَعما

طهَ  مَ  نا َب ا
 َخَلوا َكاَن مه

بل َعَلى َايالههه
ده يلللهل َخال َتقا ٍد َفَقاَل َتقا َو ابانل َعمِّ َسعا َضياٍر َخ ل َلَسيادل بانل حل يََ  َفَقاَن  قا ََنا يل َبباَ   ََحا ا 

يَن َااَلههه ا  نَههههافهقه لل َعهههنه الامل
َجهههاةه نَهههافهٌق تل ههههَ  مل ن  يلَلن ههههل َفإه  َلنَقا

ههههه هههرل الل  َبهههاَةَة َكههههَذباَ  َلَعما هههنه عل  با
ده َسهههعا

سل له  األَخا
ههههانه َفَثهههاَب الاَحي 

ناَبهره َااَله ا فَ َخالاَخ ا  َهٌم َعَلهى الامه َم َاها ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 
ههه هولل الل  للوا َخَبسل

َييه ََنا َيقا وا  هولل َبلل َحي ى َ مُّ َلهما َيهَ لا َبسل

يلوا مياق عليه الايح  ََ ما َحي ى َس ول ضل َخاِّ َم يل  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه   9292الل 
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ى الله عليه خسلم للهى بنهي عمهرخ بهن عهوه ليلصهلح بيهنوم ختهنّخر مهن َ ه  لله  خاد ل ب النبي صل

يِّ بضهي اللهه  :عن بداية صالة الجماعة كما في الصحيحين خفهي بخايهة النسهاَي
ده هاعه ٍد الس  عهن َسهوا ه باهنه َسهعا

َجابَ  :عنه اال ا بهالاحه َن األَناَصابه َكالٌن َحي ى َتَراَموا
لهَح َخَاَم َبياَن َحي يانه مه يلصا

َم له هل َعَلياهه َخَسل  ةه َفَذَ َب الن بهيُّ َصل ى الل 

يلبهَ  فَ  َم َفاحا  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

ولل الل هه َر َبسل
َن بهالٌل َخانايلظه الةل َفَنل   الص 

ما َفَحَضَر ه و َبيانَول بل ََ َن  الَة َخَتَقد  َنَااَن الص 

هل َعناهل  ي الل 
ٍر َبضه َا ٍد  6/598. الحديث المجيبى كيا  لةا  القضاة .َب خفي بخاية ألحمد َعهنا َسهوا ه باهنه َسهعا

ٍه َاده اااَيَيللوا َخَتَرامَ  :بضي الله عنه َااَل  خ بانه َعوا ره ي َعما
 َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم لٍ  َفَقاَل لهن  َبنه

وَل الل هه ا َََتى َبسل وا

َجاَبةه َفَخَرَل  ما بهالاحه َح َبيانَول
له يلصا

َم له هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 
هه ولل الل  ما َبسل   2/886. المسند .لهَلياوه

  ( لظواب الغضب من الخطن52)

للا بله َخ سههمم بههه خخصوصهها عنههدما يَههون الخطههن ميعلقهها باالعيقههاة خمههن للهه  الخههوض فههي القههدب 

ره  :خالينا ع في القرلن ههه َصهل ى فاي سنن ابن ما ة َعنا َعما هولل الل   َااَل َخهَرَل َبسل
هه  َعنا َ دِّ

بهيهه ََ َعياٍب َعنا  خ بانه شل

هه َحبُّ الرُّ  وه ي َخ ا
َقنل فه اا َنن َما يل ََ ي الاَقَدبه َف

وَن فه مل
يَصه ما َيخا  َخ ل

َحابههه ََصا َن الاَغَضبه َفَقاَل الل هل َعَلياهه َخَسل َم َعَلى  انه مه م 

ََخا  تلما  ههرا
َلمه هههه  بهَوههَذا  ما َاههاَل َفَقههاَل َعباههدل الل  َل  األلَمههمل َاههباَل

هه ه ََ َضهههل بهههَبعاٍض بهَوههَذا َ َل لَن َبعا ههرا بلوَن الاقل ههره ههيلما َتضا قا
له َوههَذا خل

باههنل  له

َم َمها َغَبطاه ههل َعَلياههه َخَسهل   َصهل ى الل 
ههه هوله الل   َعهنا َبسل

ه ل فهيههه لههٍ  َتَخل اا هي بهَمجا
سه ٍرخ َما َغَبطا ل َناا هي بههَذلهَ  َعما سه  ل َناا

ي َعناهل بخاه ابن ما ة بام 
له ه َخَتَخلُّاه  هذا لسهناة صهحيح ب الهه ثقها  خاهال فهي  :خاال فهي ال خاَهد 62الاَمجا

خرل بسول الله صلى الله  :خعند ابن َبي عاصم في كيا  السنة 82حسن صحيح بام  :صحيح ابن ما ة
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اي فهي خ وهه حهب   ،عليه خسلم على َصحابه خ م يينا عون في القدب ذا ين ع لية خ ذا ين ع لية فَننما سل

َلمهرتم بهه فهاتبعوه خمها  َلمهرتم ال تضهربوا كيها  اللهه بعضهه بهبعض انظهرخا مها  الرمان فقال َلوذا خلقهيم َن بوهذا 

 لسناةه حسن  :خاال 968السنة البن َبي عاصم  : األلباني بام  .نلوييم عنه فا ينبوه

ليه خسلم لنَابا في مسنلة من األساسا  ما حص  في اصة عمر خمما حص  من غضبه صلى الله ع

ََن   هه  بضي الله عنه في اضية مصدب اليلقي فقد بخف َحمد بحمه الله تعالى في مسنده َعنا َ ابهره ابانه َعباده الل 

َََصا َياٍ   َه َم به هل َعَلياهه َخَسل  َََتى الن بهي  َصل ى الل  َمَر باَن الاَخط ا ه  ََهل )!( الن بهيُّ َصل ى عل يلبه َفَقَر َل ََ ا ه الا نا َبعاضه 
َبهل مه

هه َلَقدا  ه  ي بهَيده سه ي َناا يَوا َيا اباَن الاَخط ا ه َخال ذه
وَن فه كل َيَووِّ ََمل َب َفَقاَل 

ي ة  ال الل هل َعَلياهه َخَسل َم َفَغضه
ما بهَوا َبياَضاَء َنقه َل ئايل

 
ٍ
ء ما َعنا َشيا َنللو ل وَسهى َصهل   َتسا ََن  مل  َلهوا 

هه هي بهَيهده سه ي َناا هذه الوا بهههه َخال  ٍ  َفيلَصدِّ
ََخا بهَباطه  

بلوا بههه ذِّ ََ ما بهَحقٍّ َفيل خكل بهرل ى َفيلخا

ََنا َيي بهَعنهي مسند َحمد  َعهل لهال 
 َخَسل َم َكاَن َحيًّا َما َخسه

هل َعَلياهه خحسنه األلبهاني بشهوا ده فهي اربخاء  8/864الل 

 ميحيرخن  :خمعنى ميووكون َي 2262بام 

هههه  ههوَل الل  َتههى َبسل ََ هها ه  ههَن الاَخط  َمههَر با ََن  عل خاهد بخف الحههديث َيضهها الههدابمي بحمههه اللههه تعههالى َعهنا َ ههابهٍر 

نَ  َخٌة مه  نلسا
هه هه َ ذه وَل الل   َفَقاَل َيا َبسل

َباةه َن الي وا
َخٍة مه  َخَسل َم بهنلسا

هل  َصل ى الل هل َعَلياهه َل َخَخ ا َر َ  َفَجَعَ  َيقا ََ َباةه َفَس الي وا

ههل   َصهل ى الل 
هه وله الل   َبسل

هه  ل َما َتَرف َما بهَو ا
َلياَ  الث َواكه

َه ٍر َث َا بلو َب ََ  َيَيَغي رل َفَقاَل 
هه وله الل  َمهرل َبسل َم َفنََظهَر عل  َخَسهل 

 َعَلياههه

هل   َصل ى الل 
هه وله الل   َبسل

هه ههل َعَلياههه لهَلى َخ ا  َصهل ى الل 
هولههه ههه َخَغَضهبه َبسل نا َغَضهبه الل 

هه مه ولل بهالل  ََعل َم َفَقاَل   َخَسل 
َعَلياهه

هههل َعَلياهه  َصههل ى الل 
هههه ههولل الل  ههٍد َنبهيًّهها َفَقههاَل َبسل َحم  ين هها َخبهمل

ههالنه ةه سا هها َخبهاره  َببًّ
هههه ههينَا بهالل  يَخَسههل َم َبضه ههذه َم َخال  هه ل  هه َخَسههل  َناا
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هبهي ه َخَلهوا َكه  الس 
ه
ي َلَضهَللايلما َعهنا َسهَواء

هونه يلمل وهل َخَتَركا يلمل َبعا وَسهى َفهات  هما مل َل  َلوا َبهَدا َل
هه ٍد بهَيده َحم  تهي مل بلهو  ََةاَبَك نل اَن َحيًّها َخ

بََعنهي سنن الدابمي بام  يقى من تاسير حديث النبي صلى الله عليه  :المقدمة :992الت  خسلم خاول با  ما يل

بخاه َيضهها َحمههد بإسههناة حسههن  :غيههره عنههد اولههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خاههال المحقههق عبداللههه  اشههم يمههاني

 خابن حبان بإسناة صحيح 

 اء عمر بجوامم من اليوباة للى بسول الله صلى الله عليه  :اال :خمن شوا ده حديث َبي الدبةاء

توا من َخ لي من بنهي  بيهق فيغيهر خ هه بسهول اللهه صهلى  وامم من اليوباة َخذ :خسلم فقال يا بسول الله

َلبَي األلان ه َمسْ الله عقل  ؟ َال ترف الذي بو ه بسول الله  الله عليه خسلم فقال عبد الله بن  يد ه الذي 

بضينا بالله ببها خبارسهالن ةينها خبمحمهد نبيها خبهالقرلن لمامها فسهري عهن  :صلى الله عليه خسلم ؟ فقال عمر

خالذي نا  محمد بيهده لهو كهان موسهى بهين َظوهركم ثهم اتبعيمهوه  :له صلى الله عليه خسلم ثم االبسول ال

بخاه  :ختركيموني لضلليم ضالال بعيدا َنيم حظي من األمم خَنا حظَم من النبيين اال الويثمي في المجمم

ة ب الهههه موثقهههون الطبرانهههي فهههي الَبيهههر خفيهههه َبهههو عهههامر القاسهههم بهههن محمهههد األسهههدي خلهههم َب مهههن تر مهههه خبقيههه

  2/249المجمم 

خنالحل فهي شهوا د  هذه القصهة الهدخب المسهاند للمربهي مهن اهَبه  الحاضهرين مهم مالحظهة تغّيهر خ هه 

المربههي خاتخههال المواههف بنههاء علههى للهه  خال شهه  َّن ا يمههاع  ههذه األمههوب يلحههدث فههي ناهه  الموعههو  األثههر 

  :البالَ فإن العملية مّر  بالمراح  اليالية
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 ناعال الذي حدث للنبي صلى الله عليه خسلم بيغير خ وه غضبا اب  َن ييَلم اال :َخال

 مالحظة الصديق خعبد الله بن  يد لذل  ختنبيه عمر عليه  :ثانيا

تنبه عمر لخطئه خمباةبته للى تصحيح لل  خاالعيذاب عما فع  مسيعيذا بالله مهن غضهب اللهه  :ثالثا

 ضى بالله خبسوله خةينه خغضب بسوله خمعلنا لألص  األصي  من الر

 انارال َسابير النبي صلى الله عليه خسلم من ب وع عمر خلةباكه لخطئه  :بابعا

اليعقيب النبوي الَريم في تثبي  األص  خالينكيد عليه من خ و  اتباع شريعة النبي صلى  :خامسا

  .الله عليه خسلم خاليحذير من مصاةب اليلقي األخرف

لههه عليههه خسههلم لرسيههة منَههر مهها خبة فههي صههحيح البخههابي بحمههه اللههه خممهها حصهه  مههن غضههبه صههلى ال

باَلةه َفَشق  َلله 
ََف نلَخاَمة  فهي الاقه َم َب هل َعَلياهه َخَسل  ََن  الن بهي  َصل ى الل    ٍ

َََن ه بانه َماله َههَي فههي تعالى َعنا   َحي هى بل
َ  َعَلياهه

هه َفَقاَل  هل بهَيده  َ  َفَقاَن َفَح
هه وه باَلةه َفال يَ  َخ ا

هل َبيانَهل َخَبياَن الاقه ََخا لهن  َبب  هل  ي َبب  نَا ه هل يل ن   َفإه
ما لهَلا َااَن فهي َصالتههه َََحَدكل َان  لهن   با ل

َهههه َفَبَصهَق فهيههه  َةا َََخهَذ َطهَرَه به هم    ثل
هَ  َاَدَمياههه ََخا َتحا  

هه هنا َعهنا َيَسهابه
َه باَليههه َخَل

ما اهَبَ  اه كل هٍض  َََحدل َضههل َعَلهى َبعا هم  َبة  َبعا ثل

َذا فيح  ََ َع ل َ  ََخا َياا   962َفَقاَل 

خمما حص  من غضبه صلى الله عليه خسلم عند سماعه لخطن َّةف للى ماسدة ما خبة في البخابي 

هل عَ   َصل ى الل 
هه وله الل  ٌ  لهَلى َبسل يِّ َااَل َ اَء َب ل وٍة األَناَصابه عل ََبهي َمسا هه لهنِّي َيضا َعنا  وَل الل  َم َفَقاَل َيا َبسل  َخَسل 

َلياهه
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ََيا ل الن بهي   يَوا َااَل َفَما َب
ا يلطهي ل بهنَا فه م 

ََ ا ه فلالٍن مه نا 
رل َعنا َصالةه الاَغَداةه مه  ألََتَنخ 

هل َعَلياهه َخَسل َم َاطُّ َخالل هه َصل ى الل 

ناهل 
َظٍة مه عه ي َموا

ما َمها َصهل ى بهالن هاسه َفلايلهو ه ا َفهإهن  َََشد  َغَضب ا فه َل يَن َفهَنيُّ هره نَاِّ ما مل َل هنا
َوها الن هاسل لهن  مه يُّ ََ ٍذ ثلم  َااَل َيها 

َمئه  َيوا

يَف َخَلا الاَحاَ ةه فيح  عه بهيَر َخالض  ََ مل الا يوه
  4222فه

يِّ خمن  ذا البا  َيضا لظواب المايي للغضب عند تَّلف المسيايي ختعنّيه فعن  
َونه ٍد الاجل

يد بانه َخاله

هههل َفَقهه طل
هها َيلاَيقه َم َفَسههَنَلهل َعم   َخَسههل 

هههل َعَلياهههه َرابهههَي الن بهههي  َصههل ى الل  ََعا هههل َعناههه َاههاَل َ ههاَء  ههي الل 
َاههلا َبضه ههم  احا فاَوهها َسههنَة  ثل اَل َعرِّ

َك بهَوا َخلهال بهرل َََحٌد يلخا نا َ اَء 
َكاءَ ا َفإه َااَصَوا َخخه يَ   عه ََخا ألَخه ةل الاَغنَمه َااَل َلَ   هه َفَضال  وَل الل  َوا َااَل َيا َبسل قا

َينااه َفاسا

َم َفَقاَل َما َلَ  َخلَ  هل َعَلياهه َخَسل  هل الن بهيِّ َصل ى الل  َر َخ ا به ه َفَيَمع  ةل اره َابه َااَل َضال  َ ا ََخا لهلذِّ هَقاسل
َ ا َخسه هَذاسل

َوا َمَعَوا حه

ةل  َجَر بخاه البخابي فيح  َتره   5988الاَماَء َخَتناكل ل الش 

ههرف للهه  فههي خ وههه  لن اناعههال المربههي الميههوا ن مههم الخطههن عنههد حدخثههه َخ بسييههه َخ سههماعه بحيههث يل

خيلعره في صوته خَسلوبه  و عالمة حياة في القلب ضّد المنَر خعدن السَو  عليه حيى يقم في الهو  

طن خيعم  الَالن خا  االناعال في الناوس عمله الم ثر  هذا بخهاله كهيم الحاضرين الر بة من لل  الخ

  .األمر َخ تنخيره فربما يبرة َخ ي خل َثر اليعليق

خاههد يَههون مههن الحَمههة تههنخير اليعليههق علههى الحاةثههة المنَههرة َخ الَههالن الخطيههر الخههاطم للههى حههين 

الَهافي الهذي يهيعل خينقه  خال مهانم مهن   مم الناس َخ ا يماعوم أل   َ مية األمهر َخ لعهدن خ هوة العهدة

ههل   َصهل ى الل 
ههه هوَل الل  ََن  َبسل يِّ 

ده هاعه َمياٍد الس  ََبهي حل تعليقين خاص مباشر خعان م خر فاي صحيح البخابي َعنا 
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هوَل   َفَقهاَل َيها َبسل
هنا َعَملهههه

هيَن َفهَرَغ مه ه ل حه ال َفَجهاءهل الاَعامه
َمَ  َعامه َيعا  َخَسل َم اسا

َي لههي  َعَلياهه هده َل ا هما َخَ هَذا  َل  َ هَذا َل
ههه الل 

ههه َصهل   هولل الل  هم  َاهاَن َبسل ََنا ال ثل هَدف َلهَ   وا يل ََ   َ َ  َفنََظرا َلمِّ بهيَ  َخ ََ ي َبيا ه 
َ  فه َََفال َاَعدا َم َفَقاَل َلهل  ههل َعَلياههه َخَسهل  ى الل 

ثانَى َعَلى الل   ََ َد َخ  َفَيَشو 
الةه َد الص  ي ة  َبعا

هولل َعشه هل َفَيناتهينَها َفَيقل لل
مه هَيعا ه ه َنسا

هدل َفَمها َبهالل الاَعامه ها َبعا ََم  هل ثلم  َااَل  لل ََ ا َو   بهَما  ل
هه

ََنا ال َفوَ  َدف َلهل  وا  َفنََظَر َ  ا يل
هه َلمِّ  َخ

بهيهه ََ ي َبيا ه 
َََفال َاَعَد فه َي لهي  ده َل ا ما َخَ َذا  َل

نا َعَمله
حَ  َ َذا مه ي َناا ل مل هه ال ذه ٍد بهَيده م 

ا َ اءَ  ير 
هه لهنا َكاَن َبعه نلقه للهل َعَلى عل

مه  َيحا
َياَمةه َن الاقه  َيوا

ناَوا َشيائ ا لهال َ اَء بههه
ما مه كل َََحدل َغاٌء َخلهنا َكاَن ا َبَقَرة   ال َيغل ُّ   َلهل بل

بههه

َواٌب َخلهنا َكاَن ا َشاة  َ اَء بهَوا َتياَعرل َفقَ  ههل َعَلياههه َ اَء بهَوا َلَوا خل  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  َمياٍد ثلم  َبَفَم َبسل ََبلو حل دا َبل غا ل َفَقاَل 

 لهباَطياهه فيح 
َرةه اا ا َلنَناظلرل لهَلى عل ن 

َم َيَدهل َحي ى له   8888َخَسل 

  ( اليولي عن المخطم خترك  داله لعله يرا م الصوا 58)

يِّ بانه 
ههل َعَلياههه  بخف البخابي بحمه الله عن َعله  َصهل ى الل 

ههه هوَل الل  ََبهي َطالههٍب بضهي اللهه عنهه َاهاَل لهن  َبسل

ََال هما  َم َفَقهاَل َلول  َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

ههه هوله الل  هالن بهناهَ  َبسل َمهَة َعَلياَوها الس 
 تلَصهلُّوَن َفَقهاَل َعلههَي َخَسل َم َطَرَاهل َخَفاطه

وَل ا لا ل َيا َبسل ههل َفقل  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  ََنا َيباَعَثنَها َبَعَثنَها َفاناَصهَرَه َبسل َلا َشهاَء   َفهإه

ههه نَا بهَيده الل  سل ناال ََ َما   لهن 
هه َم لل   َعَلياههه َخَسهل 

َذهل َخ ل 
ره ل َفخه بهٌر َيضا دا َو مل َعهل َخ ل

 َشيائ ا ثلم  َسمه
ما لهَلياهه

َ  َخَلما َيرا ه
يَن َااَل َلهل َلله

ولل حه  )َو َيقل
ٍ
ء َثَر َشيا ََكا ناَسانل  َخَكاَن اره

نظر الايح  (َ َدال   4894خكالن علي بضي الله عنه يحيم  َموبا يل

  ( عيا  المخطم54)

كما فع  الن بهيُّ َصل ى الل هل َعَلياهه َخَسل َم مم حاطب بضي الله عنه حينما علم َنه َبس  للى كااب اريش 
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  :ي اليوّ ه للى مَة لايحوا فإنه اال لهيخبر م بنية المسلمين ف

 َخَما َغي را ل خَ 
ولههه  َخَبسل

هه ن ا بهالل  مه وَن مل ا ََكل ََنا  بل َعَلى َما َصنَعاَ  َااَل َما بهي لهال 
لا ل َما َحَمَلَ  َيا َحاطه ال َبد 

هل بهَوا َعنا ََ  َفمل الل  نه َيٌد َيدا ناَد الاَقوا
وَن لهي عه َل ََنا َت َفمل َََبةا ل  نَهاَك لهال َخَلههل َمهنا َيهدا هَحابهَ   ل ََصا هنا 

ي َخَلياَ  مه
لهي َخَماله  ا

َمرل بانل الاَخط ا ه لهن   ا َااَل َفَقاَل عل ال َخيار 
وللوا َلهل له  َااَل َصَدَق َفال َتقل

لههه َخَمالههه ََ ا  َعنا 
هل بههه هوَلهل الل  هَه َخَبسل هل َادا َخاَن الل 

نهيَن َفدَ  مه ٍب َفَقهاَل َخالامل ا ه ه َبهدا ََ ا َلَم َعَلى   اط 
َه َاده يَ  َلَع   الل  به دا َمرل َخَما يل نلَقهل َااَل َفَقاَل َيا عل َ  عل ره ي َفَنضا

نه هوا عا َملل اعا

َلمل فيح  ََعا هل  ولل هل َخَبسل َمَر َخَااَل الل  مل الاَجن ةل َااَل َفَدَمَع ا َعيانَا عل َل ئايلما َفَقدا َخَ بَ ا َل
  8522َما شه

  :خفي  ذه القصة عدة من الاواَد اليربوية العظيمة

مهها حملهه  علههى مهها  :ههه معاتبههة النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم للصههحابي المخطههم خطههن بالغهها بقولههه لههه2

  .صنع 

ههه االسههيعالن عههن السههبب الههذي ةفههم بههالمخطم للههى الخطههن خ ههذا الشهه  سههي ثر فههي المواههف الههذي 5

  .سيلّيخذ منه

  .  خالسابقة ليسوا معصومين من الذنب الَبيره َن َصحا  الاض 8

ه َّن علهههى المربهههي َن يَهههون خاسهههم الصهههدب فهههي تحّمههه  َخطهههاء َصهههحابه ليهههدخموا معهههه علهههى المهههنوآ  9

  .السوّي فالغرض لصالحوم ال لبعاة م
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ه َن على المربي َن يقّدب لحظة الضعف البشري اليي اد تمّر ببعض من معه خَن ال يل خهذ بسهقطة  2

دامىاوية خ   .خطن فظيم اد يقم من بعض القل

 ه المدافعة عمن يسيحق الدفاع عنه من المخطئين 8

ه َن المخطم للا كان  له حسنا  عظيمة سابقة فال بّد َن ت خذ باالعيباب عند تقويم خطئه خاتخال 4

  .مواف منه

  ( لون المخطم56)

نيهب للهى المخطهم بهاة  لي بهد  الخطن الواضح ال يلمَن السَو  عليهه خال بهد مهن تو يهه لهون ختن

ههَن  :لههيح  بخطئههه بخف البخههابي فههي صههحيحه عههن َعلهههي بضههي اللههه عنههه َاههاَل  ههيبهي مه ههنا َنصه
ٌه مه َكاَنهه ا لهههي َشههابه

 ََ ها  ه ه َفَلم  مل هَن الاخل
ا مه ف  َطهانهي َشهابه ََعا َم   َخَسهل 

ههل َعَلياههه ٍب َخَكهاَن الن بههيُّ َصهل ى الل  َن َبدا نَمه َيوا باَينههَي بهَااطهَمهَة َبةا الاَمغا ََ ََنا   ل 

ههَ  مَ  َتحه ََنا َيرا ههي َايانلَقههاَع 
ههنا َبنه

ا مه اغ  ههال َصههو  َم َخاَعههدا ل َب ل هههل َعَلياهههه َخَسههل   َصههل ى الل 
هههه ههوله الل   َبسل

ٍر بهناهه ه ههَي َفنَههناتهَي بهههإهلاخه عه

 عل 
يَن بههه فهي َخلهيَمهةه َيعه ََسا يَن َخ

اغه و  بهيَعهل الص  ََ ََنا  َههره َََبةا ل  هَن األَااَيها ه َخالاَغَرا ها مه َفي  َمَياع 
َمهمل لهَشهابه ََ ا َنها  ََ هي َفَبيانَها 

سه را

ههه ل َفهههإه  ههه ل َمههها َ َمعا هههيَن َ َمعا
ههه ل حه هههَن األَناَصهههابه َبَ عا

هههٍ  مه  َب ل
هههَرةه جا نَاَخَيهههانه لهَلهههى َ ناهههبه حل َفاَي مل

َبهههاله َخَشهههابه َلا َخالاحه

يلههب    ا ا
َفاَي َاههده ههَر ا ََ  ( ههّب َي اطههم)َشههابه قه َما َخبل َميلول

ههنه َمهها َفَلههما  (بقههر َي شههّق )سا
َباةه ه ََكا ههنا 

ههَذ مه َلخه َما َخ ههرل ل
َخَواصه

هَ ةل باهنل َعباه لا ل َمنا َفَعهَ  َ هَذا َفَقهاللوا َفَعهَ  َحما َما َفقل ناول
ََيا ل َللهَ  الاَمناَظَر مه يَن َب

 ا َعيانَي  حه
له هَو فههي ََما ط لههبه َخ ل  الامل

ده

ههدل  َ ههَذا الاَبياهه ه  ناههَدهل َ يا
هههل َعَلياهههه َخَسههل َم َخعه ههَ  َعَلههى الن بهههيِّ َصههل ى الل  ََةاخل هه ل َحي ههى  ههَن األَناَصههابه َفاناَطَلقا ٍ  مه ههي َشههرا

 باههنل فه
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ه يه ل َفَقهاَل الن بههيُّ َصهل ى الل  ي َلقه هذه هي ال  وه هي َخ ا
َم فه ههل َعَلياههه َخَسهل  َثَة َفَعَرَه الن بههيُّ َصهل ى الل  َم َمها َلهَ  َحابه هل َعَلياههه َخَسهل 

َما َخَبَقرَ  َمَيول
نه ََسا َ ةل َعَلى َناَاَيي  َفَنَ ب   نه َاطُّ َعَدا َحما ََيا ل َكالاَيوا  َما َب

هه وَل الل  لا ل َيا َبسل َو َلا َفقل َما َخَ ا  ل َر ل
 َخَواصه

هههل َعَلياهههه  ٌ  َفههَدَعا الن بهههيُّ َصههل ى الل  ههي َبياههٍ  َمَعهههل َشههرا
ههدل باههنل فه َنهها َخَ يا ََ يلهههل  َبعا ههي َخات 

شه ههم  اناَطَلههَق َيما َتههَدف ثل  َفابا
َههههه َةا َم بهره َخَسههل 

هَق  ٌ  َفَطاه هما َشهرا َلا  ل
هما َفهإه نلوا َلول

هَيناَلَن َفهَنله هَ ةل َفاسا  َحما
ي فهيههه هذه َثَة َحي هى َ هاَء الاَبياهَ  ال  ههه  (شهرع خبهدَ)َحابه هولل الل  َبسل

وله َصل ى الل هل َعَليا  َ ةل لهَلى َبسل ة  َعيانَاهل َفنََظَر َحما َمر  حا َ  مل
َ ةل َادا َثمه يَما َفَعَ  َفإهَلا َحما

َ َة فه  َخَسل َم َيللونل َحما
 الل هه َصل ى هه

َد الن َظَر َفنََظَر لهلَ   ثلم  َصع 
َبيههه كا َد الن َظَر َفنََظَر لهَلى بل  َخَسل َم ثلم  َصع 

هه الل هل َعَلياهه وه َد الن َظَر َفنََظَر لهَلى َخ ا  ثلم  َصع 
تههه ر  ى سل

ههل َاههدا  ن  ََ َم   َخَسههل 
ههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 

ههه ههولل الل  ناهيلما لهال َعبهيههٌد ألَبهههي َفَعهَرَه َبسل ََ هَ ةل َ هه ا  هم  َاههاَل َحما هَ  ثل َهر فاقههد ) َثمه َي َسهه

هل  (بشده  َصل ى الل 
هه ولل الل  َ  َبسل ََ نَا َمَعهل الايح بام َفنَ َقَرف َخَخَر ا  الاَقوا

َبياهه
خ ذه  8622َعَلياهه َخَسل َم َعَلى َعقه

 القصة اب  تحريم الخمر 

  ( ارعراض عن المخطم52)

ها َفَننايل  هي َاهاَل َفَقهاَل َلنَها َ للم 
ٌب له َنها َخَصهاحه ََ َتهانهي الاَولهيهدل  ََ َمياهٍد َاهاَل  َمها بخف ارمان َحمد بحمه الله عن حل

بلو ََ ٍم َااَل َفَقاَل َلهل 
ره بانه َعاصه نِّي َااَل َفاناَطَلَق بهنَا لهَلى بهشا

يثه مه َعى لهلاَحده ََخا نًّا َخ
نِّي سه ثل َ َذيانه  َََشبُّ مه الاَعالهَيةه تلَحدِّ

يُّ َااَل َبوا 
ياثه ره الل  بلو الن ضا ََ ٍ  َااَل 

َبةل بانل َماله قا َثنَا عل يَثَ  َااَل َحد  ههه َصهل ى َحده هولل الل  طههه َاهاَل َبَعهَث َبسل نا َب ا
ٌ  َخَكاَن مه

َبَعهههل بَ  هٌ  َاهاَل َفات  نه َب ل هَن الاَقهوا
ٍن َاهاَل َفَشههذ  مه ة  َاههاَل َفَنَغهاَب ا َعَلهى َاهوا ي  َم َسهره  َخَسهل 

ههل َعَلياههه ا الل  ر 
ةه َشهها ه ي  هره هَن الس 

هٌ  مه  ل

َن  الُّ مه وله َسياَاهل َااَل َفَقاَل الش  يثل لهَلى َبسل يَما َااَل َفَضَرَبهل َفَقَيَلهل َااَل َفنََمى الاَحده
ٌم َااَل َفَلما َيناظلرا فه

له سا نه لهنِّي مل الاَقوا
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ه هولل الل  هَ  َاهاَل َفَبيانَها َبسل
ََ الاَقاته ا َفَبَل يد 

ال َشده  َاوا
َم َااَل َفَقاَل فهيهه هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 

هه ههل َعَلياههه َخَسهل َم هه َصهل  الل  ى الل 

رَ  َن الاَقيا ه َااَل َفَنعا
ا مه ل  ي َااَل لهال َتَعوُّ

هه َما َااَل ال ذه هه َخالل  وَل الل   ل َيا َبسل
طلبل َااَل الاَقاته هَن َيخا َبَلهل مه

نا اه َض َعناهل َخَعم 

وَل ال ا َيا َبسل ََياض   ثلم  َااَل 
طاَبيههه ي خل

َََخَذ فه هنا الن اسه َخ َرَض َعناههل َخَعم  َن الاَقياه ه َفهَنعا
ا مه ل  ي َااَل لهال َتَعوُّ

هه َما َااَل ال ذه ل 

هه َما َاا هه َخالل  وَل الل  َثَة َيا َبسل
بهرا َفَقاَل الث اله  ثلم  َلما َيصا

طاَبيههه ي خل
َََخَذ فه َن الن اسه َخ َبَلهل مه

َن الاَقيا ه َفَناابَ اه
ا مه ل  َ  َل لهال َتَعوُّ

هَه َعه   خَ   َاهاَل َلههل لهن  الل 
ههه وه هي َخ ا

هَرهل الاَمَسهاءةل فه عا َم تل  َخَسل 
هل َعَلياهه  َصل ى الل 

هه ولل الل   َبسل
َبهى َعَلهى َمهنا َاَيهَ  َعَلياهه ََ َ ه   

اٍ  المسند  ن ا َثالَث َمر  مه   5/862خانظر السلسلة الصحيحة  2/562مل ا

ََبَ  ههل خبخف النساَي بحمه لله عن   َصل ى الل 
هه وله الل  َراَن لهَلى َبسل نا َنجا

َن مه ال َاده ََن  َب ل ي   به دا يٍد الاخل ي َسعه

َم َخَااَل  هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 
هه ولل الل  َرَض َعناهل َبسل نا َلَ ٍب َفَنعا

 َخَسل َم َخَعَلياهه َخاَتٌم مه
َك  َعَلياهه ئاَينهي َخفهي َيده لهن َ   ه

هه ههنا َنههاٍب المجيبههى َ ما
بههي  9428صههحيح سههنن النسههاَي  6/246َرٌة مه ََ خبخاه َحمههد بسههياق َبسههط مههن  ههذا عههن 

َم َخَعَلياههه َخه  َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

ههه هوله الل  َراَن لهَلهى َبسل نا َنجا
َن مه ال َاده ََن  َب ل ي   به دا يٍد الاخل َرَض َسعه اَتمل َلَ هٍب َفهَنعا

ولل الل   َثَوا َفَقاَله ا َعناهل َبسل تهههه َفَحهد  ََ َر ه ل لهَلهى اما  َفَرَ هَم الر  ل
ٍ
ء هَنلاهل َعهنا َشهيا َم َخَلهما َيسا  َخَسهل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
 لهن  َلهَ  هه

 َفهَنلاَقى َخاَتَمههل خَ 
َم َفَرَ هَم لهَلياههه  َخَسهل 

ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 
هه وله الل  ما لهَلى َبسل

ا َفابا ه هَيناَلَن َلَشنان  ها اسا  َفَلم 
ب هة  َكاَنه ا َعَلياههه  ل

هوَل  الَن َفَقاَل َيا َبسل  الس 
َم َفَرة  َعَلياهه  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه وله الل  َن َلهل َخَسل َم َعَلى َبسل

هَ  َعنِّهي َاباه ل َلله َرضا ََعا  
ههه الل 

هل   َصل ى الل 
هه ولل الل  ئايلَ  َفَقاَل َبسل يَن  ه

ههه  حه هوَل الل  هنا َنهاٍب َفَقهاَل َيها َبسل
هَرٌة مه َك َ ما

ئاَينههي َخفههي َيهده هَ   ه َم لهن  َعَلياهه َخَسل 

هل   َصل ى الل 
هه ولل الل  َريانه َفَقاَل َبسل َن الاَبحا

يٍّ مه
له َن بهحل

ٍر َكثهيٍر َخَكاَن َادا َاده ا بهَجما ئا ل لهل  َم لهن  َما  ه َلَقدا  ه ئاَ  َعَلياهه َخَسل 
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ناَيا َفَقهاَل ال ن ههل َمَيهاعل الاَحَيهاةه الهدُّ
َه ةه َخَل َجهاَبةل الاَحهر 

نَه ا حه ََغا ٍن َعن ا َشهيائ ا لهال َمها  غا  َغيارل مل
ههه بههه هوَل الل  لاه ل َيها َبسل ه ل َفقل ر  ل

ههولل   َفَقههاَن َبسل
ٍ
ء طاَ  َعَلههي  بهَشههيا ههَ  َسههخه ن  ََ نُّههوَن  ههَحابهَ  ال َيظل ََصا نهي فهههي  با ههذل َم َفَعههَذَبهل  اعا  َخَسههل 

هههل َعَلياهههه  َصههل ى الل 
هههه الل 

َ به  هه الذ  َما َكاَن لهَخاَتمه ناهل لهن 
ي َكاَن مه ََن  ال ذه َبَر  ََخا  . 8/29المسند  .َخ

ههل  ََن  الن بههي  َصهل ى الل   
هه  َعنا َ دِّ

بهيهه ََ َعياٍب َعنا  خ بانه شل ره َعَلياههه َخَسهل َم خفي بخاية ألحمد بحمه الله َعنا َعما

يٍد َفَقاَل  َ  نا َحده
ا مه َرَض َعناهل َفَنلاَقاهل َخات َخَذ َخاَتم  نا َلَ ٍب َفَنعا

ا مه  َخاَتم 
َحابههه ََصا ََف َعَلى َبعاضه  لاَيةل َب َذا َشَر َ َذا حه

َ  َعناهههل المسههند  ََ ٍق َفَسهه ههنا َخبه
هها مه َخههَذ َخاَتم   َفَنلاَقههاهل َفات 

هه ه الن ههابه  8226المسههند  . َحمههد شههاكر بههرام  .288ََ ا

 خاال لسناةه صحيح. 

  (  جر المخطم86)

خ ههو مههن األسههاليب النبويههة المهه ثرة خصوصهها للا عظههم الخطههن خالههذنب خللهه  لمهها يلحدثههه الوجههران 

خالقطيعههة مههن األثههر البههالَ فههي ناهه  المخطههم خمههن َمثلههة للهه  مهها حصهه  لَعههب بههن مالهه  خصههاحبيه الههذين 

ّلاوا في اصة غ خة فبعد َن تنكد للنبي صلى الله عليه خسلم َنه لم يَن لوهم عهذب خاعيرفهوا بهذل   :تبوك خل

نا َبيانه : اال كعب بضي الله عنه 
َوا الث الَثةل مه يُّ ََ نَا 

يَن َعنا َكالمه
لهمه سا َم الامل  َخَسل 

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  َخَنَوى َبسل

َينََبنَه هَف َعناههل َفا ا هل َفَلبهثانَها َعَلهى َمنا َتَخل  هره ََعا هي 
يه هَي ال  ضل َفَمها  ه هي األَبا

سه هَر ا فههي َناا  َ خا َلنَها َحي هى َتنَ ا الن هاسل َخَتَغي هرل

 ََ ناه ل  َل َنها َف ََ ها  ََم   َخ
َيهانه َه َمها َيبا وه

يلوته هي بل
اَنا َخَاَعهَدا فه ََ هَي َباَي َفاسا

ها َصهاحه يَن َلياَلة  َفَنم 
سه َ  َخما

ما َشهب  الاَقهوا َلله َلهَد ل ََ ا نه َخ

هوَل  هي َبسل
َََحهٌد َخلته نههي  لِّمل ََ  َخال يل

هَواقه هي األَسا
ََطلهوهل فه يَن َخ هلهمه سا الَة َمهَم الامل َودل الص  لل َفَنشا رل ََخا نا ل  َل ههه َصهل ى َف الل 
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الةه َفَنالولل فه  َد الص   َبعا
هه لهسه ي َمجا

َو فه  َخ ل
َم َفنلَسلِّمل َعَلياهه  َخَسل 

هل َعَلياهه هالنه َعَلهي  الل   بههَرةِّ الس 
َك َشهَاَيياهه ي َ  ا َحهر 

سه ي َناا

ََااَبَ  لهَلي  َخلهَلا الايَ  ي 
ََااَبلا ل َعَلى َصالته َلا  هل الن َظَر َفإه ال ناهل َفنلَسابه

يب ا مه َلَصلِّي َاره َرَض َعنِّي َحي ى ََنا ال ثلم   ََعا َوهل  َا ُّ َنحا

نا 
َََحبُّ الن اسه  لهَلا َطاَل َعَلي  َللهَ  مه ي َخ َو ابانل َعمِّ ََبهي َاَياَةَة َخ ل  

َهطه َداَب َحا با ل  ه َوةه الن اسه َمَشيا ل َحي ى َتَسو  َ اا

ههه َ ه ا  َك بهالل  هدل ََناشل َبها َاَيهاَةَة  ََ لاه ل َيها  هالَن َفقل  َمها َبة  َعَلهي  الس 
هه َل لهَلي  َفَسل ما ل َعَلياهه َفَو الل  نههي  َلمل هوَلهل َتعا هَه َخَبسل هبُّ الل  حه

َلهمل َفَااَضه ا َعيانَه ََعا هل  هولل ههل َخَبسل هل َفَقهاَل الل  تل هدا ل َلههل َفنََشهدا َ  َفعل ََ هل َفَسه تل دا ل َلهل َفنََشهدا َ  َفعل ََ ياه ل َحي هى َفَس اَي َخَتَول 

َدابَ  با ل الاجه   :. للى َن اال بضي الله عنه في اصيه.َتَسو 

يا ل َحي ى َكَمَل ا َلنَ  ا َصل  نَا َفَلم 
 َخَسل َم َعنا َكالمه

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  يَن َنَوى َبسل

نا حه
وَن َلياَلة  مه سل ا َخما

َنها َ هالهٌ  َعَلهى الاَحهاله  ََ نَها َفَبيانَها 
يلوته هنا بل

هره َبياهٍ  مه َنا َعَلى َظوا ََ يَن َلياَلة  َخ
سه باَح َخما ره صل يههي  َصالَة الاَاجا ههل َاهدا ال  َلَكهَر الل 

لَ  َفههى َعَلههى َ َبهه ه َسههلاٍم بهههَنعا ََخا ٍخ  َ  َصههابه عا ل َصههوا
َبهه ا َسههمه ضل بهَمهها َبحل ههي َخَضههاَا ا َعَلههي  األَبا سه ى َضههاَا ا َعَلههي  َناا

را 
ََباشه   ٍ

 َيا َكعابل باَن َماله
تههه   9926فيح  .َصوا

ينبغي تاوييه بحال خيمَن االّطالع على خفي  ذه القصة من الاواَد العظيمة خالعظا  البالغة ما ال 

  .شيء من لل  في شرخح العلماء للقصة ك اة المعاة خفيح البابي

َهَشَة َااَل ا  خمما يدّل على اعيماةه صلى الله عليه خسلم  ذا األسلو  َيضا ما بخاه اليرمذي َعنا َعا

ههل   َصهل ى الل 
ههه هوله الل  باَغهَض لهَلهى َبسل ََ ٌق  لل ناهَد الن بههيِّ َما َكاَن خل

ثل عه َحهدِّ ه ل يل  ه َخَلَقهدا َكهاَن الر  ل
هذه ََ هَن الا َم مه َعَلياههه َخَسهل 

ناَوهها َتوا 
ههَدَث مه ََحا هههل َاههدا  ن  ََ َلههَم   َحي ههى َيعا

هههه سه َبههةه َفَمهها َيههَ الل فهههي َناا ذا َه َم بهالا هههل َعَلياهههه َخَسههل  يَسههى َ ههَذا َصههل ى الل  ههو عه بل ََ َبههة  َاههاَل 
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يٌث َحَسنٌ    2248سنن اليرمذي بام  َحده

  8/225.( المسند .. فما ي ال في ناسه عليه.خفي بخاية َحمد )

خمهها اطلههم منههه علههى شههيء عنههد َحههد مههن َصههحابه فيبخهه  لههه مههن ناسههه حيههى يعلههم َنههه اههد  :خفههي بخايههة

  5625السلسلة الصحيحة  .َحدث توبة

ث توبة ا ا كان للا اّطلم على َحد من َ   بييه كذ  كذبة لم  :خفي بخاية ده ي ل معرضا عنه حيى يلحا

  9842بخاه الحاكم صحيح الجامم 

خييضح من الرخايا  السابقة َن ارعراض عن المخطم حيى يعوة عن خطئهه َسهلو  تربهوي مايهد 

هرض لهه مَانهة فهي ناه  الموجهوب خلال فلهن يَهون لوهذا  عا خلَن لَي يَون نافعا البهد َن يَهون الوها ر خالمل

  .يه ب  ببما يشعر َنه اد اسيراحالاع  َثر ليجابي عل

  ( الدعاء على المخطم المعاند82)

ينهَ   :بخف مسلم بحمه الله َمالههه َفَقاَل كل ا بهَيمه َم بهشه هل َعَلياهه َخَسل   َصل ى الل 
هه وله الل  ناَد َبسل

َََكَ  عه ال  ََن  َب ل

َيَطعاَ  َما َمنََعهل لهال يمل َااَل ال اسا
َيطه ََسا بارل َااَل َفَما َبَفَعَوا لهَلى فهيهه بام َااَل ال 

َه   5652 الا

ههل  :خفي بخاية ألحمد  َصهل ى الل 
ههه هوَل الل  عا ل َبسل

َثههل َاهاَل َسهمه َبهاهل َحد  ََ ََن   هَوعه  عن لهَياسه بانه َسَلَمَة ابانه األَكا

هي الا  هرل باهنل َباعه َقالل َلههل بلسا ٍ  يل َر ل
ولل له َم َيقل يمل َعَلياهه َخَسل 

هَيطه ََسا ينههَ  َفَقهاَل ال  ه ا بهَيمه هَمالههه َفَقهاَل كل ه ل بهشه باَصهَرهل َيناكل ََ يهره 
عه
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دل   َبعا
هه ينلهل لهَلى َفمه

َيَطعاَ  َااَل َفَما َخَصَل ا َيمه   9/92.َفَقاَل ال اسا

خفي  ذا الحديث  وا  الهدعاء علهى مهن خهالف الحَهم الشهرعي بهال  :اال النوخي بحمه الله تعالى

شههرح صههحيح مسههلم  .يههه األمههر بههالمعرخه خالنوههي عههن المنَههر فههي كهه  حههال حيههى فههي حههال األكهه عههذب خف

28/225  

  .خنالحل  نا َن الدعاء عليه لم يَن بما يلعين عليه الشيطان خلَن كان بما يلشبه اليع ير

  ( ارعراض عن بعض الخطن اكيااء بما  ر  ارشابة لليه منه تَّرما مم المخطم85)

النبهي للهى بعهض َ خا هه حهديثا  فلمها نّبهن  بهه خَظوهره اللهه عليهه عهّره بعضهه خَعهرض عهن خلل َسّر )

  8اليحريم/ (بعض فما نّبن ا به اال  من َنبنك  ذا اال نّبنني العليم الخبير

  :اال القاسمي بحمه الله في محاسن الينخي 

تحهريم  (حهديثا)حاصهة  هي  (للهى بعهض َ خا هه)َي محمهد صهلى اللهه عليهه خسهلم  (خلل َسّر النبي)

 . َخ ما حرّن على ناسه مما كان الله    ثناسه اد َحله له .فياته

 )فلما نبن  به( َي َخبر  بالسر صاحبيوا )عاَشة( 

 )خَظوره الله عليه( َطلعه عن تحديثوا به 

 )عّره بعضه( َي عّرفوا بعض ما َفشيه معاتبا  
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مها    )خَعرض عن بعض( َي بعض الحديث تَرُّ

هركن لليهه مهن  خل َخ صهديق :ه في اركلي تنبي  ،في اوية َنه ال بنس بإسراب بعض الحديث للى من يل

خارعههراض عههن اسيقصههاء  ،خاليلّطههف فههي الَعَيههب ،خفيوهها حسههن المعاشههرة مههم ال خ هها  .خَنههه يل مههه كيمانههه

  28/555محاسن الينخي   .الذنب

 غاف  من فع  الَران خاال سايان ما ال الي ،اال الحسن ما اسيقصى كريٌم اط

  ( لعانة المسلم على تصحيح خطئه88)

َم لهلا  ههل َعَلياههه َخَسهل  ناَد الن بههيِّ َصهل ى الل 
للوٌس عه نل  ل هل َعناهل َااَل َبيانََما َنحا ي الل 

َرياَرَة َبضه هٌ  عن َبي  ل  َ هاَءهل َب ل

ه ل َاهاَل َمها َلهَ  َاهاَل خَ  َا هه َ َل وَل الل  ههل َعَلياههه َفَقاَل َيا َبسل  َصهل ى الل 
ههه هولل الل  ٌم َفَقهاَل َبسل

َه َنها َصها ََ تههي َخ ََ َر ه ل َعَلهى اما َاعا

َيَيابهَعيانه َااَل ال َريانه مل وَن َشوا ََنا َتصل يمل 
َيطه َوا َااَل ال َااَل َفَو ا َتسا قل

يه عا دل َبَاَبة  تل دل لهطاَعاَن  َخَسل َم َ  ا َتجه َفَقاَل َفَو ا َتجه

يِّيَن مه 
هَي الن بههيُّ سه

ته َل نل َعَلى َللههَ   َم َفَبيانَا َنحا  َخَسل 
هل َعَلياهه َث الن بهيُّ َصل ى الل  ََ ين ا َااَل ال َااَل َفَم َه ههل َعَلياههه  سا َصهل ى الل 

َي ل  َا ٌر َخالاَعَرقل الامه يَوا َتما
َم بهَعَرٍق فه َه ل َفَقه (خ و ال نبيه  الَبيهر)َخَسل  ها هَن الس  يا ََ قا بهههه َاهاَل  َ ا َفَيَصهد  هذا َنها َاهاَل خل ََ اَل 

ه ََ ا َتيانه  يهدل الاَحهر  ره  َمها َبهياَن الَبَيياَوها يل
ههه ههه َفهَو الل  هوَل الل  نِّي َيا َبسل

ََفاَقَر مه َََعَلى  ه ه َبيايههي َفَقاَل الر  ل ل  ََ ا هنا 
ََفاَقهرل مه  ل َبياهٍ  

هل َعَلياهه َخَسل   َ  الن بهيُّ َصل ى الل 
َلَ  بخاه البخابي فيح َفَضحه ََ ا هل  ما

ََطاعه هل ثلم  َااَل  ناَيابل ََ   2288َم َحي ى َبَد ا 

هَو َ هالهٌ  فههي  َم َبيانَها  ل  َخَسهل 
هل َعَلياههه  َصل ى الل 

هه وَل الل  ََن  َبسل َشَة بضي الله عنوا 
َه خفي بخاية َحمد عن َعا

ههٌ  َفَقهه ههاَن َ ههاءهل َب ل ههمه َحس  َل ل عه 
َنهها ظههه ِّ َفههابه ََ تهههي َخ ََ َر هه ل َعَلههى اما هههه َاههاَل َمهها َشههنانلَ  َاههاَل َخَاعا ههوَل الل  َيَرااهه ل َيهها َبسل اَل احا
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 ا َفَجَلَ  فهي َنا
له  َخَسل َم ا ا

هل َعَلياهه  َصل ى الل 
هه ولل الل  ي َبَمَضاَن َفَقاَل َلهل َبسل

َهٌم َااَل ا َخَلاَك فه نه َفَنَتى َصا  الاَقوا
َيةه حه

ٌ  بهحه  هل َعلَ َب ل  َصل ى الل 
هه ولل الل   َفَقاَل َبسل

هه وَل الل  ي َيا َبسل
هه َصَدَايه ٌر َااَل َ ذه يَوا َتما

َراَبٌة فه هَن َماٍب َعَلياهه غه يا ََ َم   َخَسل 
ياهه

قا بههه َااَل خَ  ذا َ َذا َفيََصد   َااَل خل
وَل الل هه َنا َيا َبسل ََ َو َلا  ا َفَقاَل َ ا  ل ا 

قل لنه يَره حا  لهال َعَلي  الامل
هه وَل الل  َدَاةل َيا َبسل ََياَن الص 

َ ا َفَنَخَذَ ا المسند  ذا ي َشيائ ا َااَل َفخل
َياله َنا َخعه ََ دل  ََ ه ي َبَعَثَ  بهالاَحقِّ َما   . 8/548َخلهي َفَو ال ذه

  ( مالااة المخطم خمجالسيه أل   منااشيه89)

 بانه عَ 
هه هاَن َيَيَعاَ هدل َكن َيههل ََفي صحيح البخابي عنا َعباده الل  ََ ََة  َلاَ  َحَسهٍب َف هَر بههي اما ََ هي 

َحنه ََ نا ََ ٍرخ َاهاَل  ما

ها َايِّشا َلنَا َكنَا  ا َخَلما يل َراش 
ٍ  َلما َيَطنا َلنَا فه نا َب ل

َم الر  ل ل مه عا
ولل نه لهَوا َفَيقل َوا َعنا َبعا َنلل ها َطهاَل َللههَ   َفَيسا َتيانَهاهل َفَلم  ََ ناهذل  مل

ههونل َاههاَل َعَلياه ههدل َفَقههاَل َكياهَف َتصل ييلهههل َبعا
َم َفَقههاَل الاَقنهههي بههههه َفَلقه هههل َعَلياهههه َخَسهل  لن بهههيِّ َصههل ى الل 

ٍن َاههاَل َخَكياههَف  هه َلَكههَر له هه   َيههوا كل

ٍر َاه ه ِّ َشهوا هي كل
لَن فه هرا ٍر َثالَثهة  خااهرَ الاقل ي كل ِّ َشهوا

ما فه مل َااَل كل   َلياَلٍة َااَل صل
يه هنا َللههَ  َاهاَل َتخا

َثهَر مه ََكا َلطهيهقل  لاه ل  اَل ال

لا  ا َااَل ال م  ما َيوا َميانه َخصل را َيوا
ََفاطه نا َللهَ  َااَل 

َثَر مه ََكا َلطهيقل  لا ل  َعةه ال مل ي الاجل
اٍن فه ي  ََ ما َثالَثَة  نا َللهَ  صل

َثَر مه ََكا َلطهيقل   ل 

ههَيانَ  َة صه َن َةاخل نه َصهوا هوا ََفاَضهَ  الص  هما  َصههَة  َاهاَل صل خا ة  َفَلياَينههي َابهلاه ل بل هه ِّ َسهبامه َلَيهاٍل َمهر  هي كل
هَرَا فه ٍن َخااا ٍن َخلهفاَطهاَب َيهوا َيهوا

لهههه ا ََ ا هضه  َل َعَلهى َبعا هَر هاَن َيقا ََ اا ل َف هي َكبههرا ل َخَضهعل نِّ ََ َم َخَلاَك   َخَسهل 
ههل َعَلياههه  َصهل ى الل 

ههه هوله الل  لنه َبسل ههرا هَن الاقل
هباَم مه لسُّ

ف بهالن   ََنا َيَيَقههو  َََباَة  ياهه ه َخلهَلا   بهالل 
َََخههف  َعَلياهههه ههوَن  َل ههَن الن َوههابه لهَي هههل مه ضل ره هل َيعا ههَرسل ي َيقا

ههذه َصههى َوههابه َخال  ََحا هها َخ ام  ي  ََ ََفاَطههَر 

هل َعَلياهه َخَس  َك َشيائ ا َفاَبَق الن بهي  َصل ى الل  ََنا َييارل َيَة 
ن  َكَرا ه ثاَلول

ما فههي َخَصاَن مه هول  َخَااَل َبعاضل
هه بلو َعباد الل  ََ  َااَل 

َم َعَلياهه ل 

ما َعَلى َسباٍم الايح  َثرل ل ََكا ٍ  َخ ي َخما
  2625َثالٍث َخفه
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َرياٍش  :خفي بخاية َحمد م يد ليضاح خفواَد حسنة نا ال
ََة  مه َر ََبهي اما ي 

َ نه ٍرخ َااَل َ خ   بانه َعما
هه َعنا َعباده الل 

ا َةَخ  هَفَلم   َفَجهاَء َعما
هالةه نه َخالص  هوا هَن الص 

َبهاَةةه مه ةه َعَلهى الاعه هو  هَن الاقل
ها بههي مه م 

ََناَحاشل َلَوها مه خ باهنل َل ا َعَلي  َ َعلا ل ال  رل

ََخا كَ  َ اله   َبعاَل ه َااَل ا َخياَر الرِّ
 َحي ى َةَخَ  َعَلياَوا َفَقاَل َلَوا َكياَف َخَ دا ه

ٍ  الاَعاصه لهَلى َكن يههه نا َب ل
وَلةه مه َخياره الابلعل

ا َفَناابََ  َعَلي  َفَعَذَمنهي اال ابن األثير عذموه َي َخذخه بنلس َراش 
ها َلنَا فه ا َخَلما َيعاره َايِّشا َلنَا َكنَا  خَص   ،نيومَلما يل

ا النواية . خمنه حديث عبد الله بن عمرخ بن العاص ا فناب  علّي َبي فعذمني خعضني بلسانه .العذن العّض 

ههَرياٍش َلاَ  َحَسههٍب َفَعَضههلاَيَوا  8/566 ههنا ال
ََة  مه ههَر يلههَ  اما حا ََ نا ََ  َفَقههاَل 

ههنهي بهلهَسههانههه َي َ مليوهها فلههم تعاملوهها )َخَعض 

ي َفَنبا  (معاملة ال خ ة
انه ََ َم َفَش هل َعَلياهه َخَسل  َسَ  لهَلهي  الن بههيُّ َصهل ى َخَفَعلاَ  َخَفَعلاَ  ثلم  اناَطَلَق لهَلى الن بهيِّ َصل ى الل 

لاه ل َنَعهما  ياهَ  ال هونل الل  لاه ل َنَعهما َاهاَل َخَتقل هونل الن َوهاَب ال َََتصل هي 
َم َفَنَتيايلههل َفَقهاَل له  َخَسل 

هل َعَلياهه هرل الل 
َلفاطه هونل َخ ََصل نِّهي  َه  َاهاَل َل

ن   َب َعنا سل
َََم ُّ النَِّساَء َفَمنا َبغه َنانل َخ ََ َلَصلِّي َخ نهي َخ هدل ََ ه هي  لاه ل لهنِّ ٍر ال ه ِّ َشهوا هي كل

لَن فه هرا  الاقل
هَرَه نِّي َااَل ااا ي َفَلياَ  مه

يه

مَ  َََحهدل ل هنا َللههَ  َاهاَل 
ََااهَوف مه نهي  هدل ََ ه هي  لا ل لهنِّ اٍن ال ي  ََ  

َ  َااَل َفاااَرَاهل فهي كل ِّ َعَشَرةه
نا َلله

ها ََااَوف مه َصهياٌن َخلهم  ها حل ا لهم 

يَرةل َااَل  غه نا َللهَ  َااَل  مل
ََااَوف مه لا ل لهنِّي  اٍن ال ي  ََ ٍر َثالَثَة  ي كل ِّ َشوا

ما فه  َفَلما َيهَ لا َفاااَرَاهل فهي كل ِّ َثالٍث َااَل ثلم  َااَل صل

ةَ  ي َةاخل
ََخه َيانل 

َو صه َيانه َخ ل ََفاَض ل الصِّ هل  ن  ا َفإه م  را َيوا
ََفاطه ا َخ م  ما َيوا ي َحي ى َااَل صل

نه َفعل  ثلم  َااَل  َيرا
يثههه َصياٌن فهي َحده َااَل حل

ا  ن ٍة َخلهم  ا لهَلى سل ٍة َفياَرة  َفإهم  ر 
َل ِّ شه ة  َخله ر 

َل ِّ َعابهٍد شه َم َفإهن  له هل َعَلياهه َخَسل  ههل لهَلهى َصل ى الل  َعهٍة َفَمهنا َكاَنه ا َفياَرتل لهَلى بهدا

َيَدف َخَمنا َكاَن ا فَ   ا ا
ن ٍة َفَقده َف سل ٍرخ َحياثل َضهعل  بانل َعما

هه اَن َعبادل الل  ََ ٌد َف
َجا ه هل لهَلى َغياره َللهَ  َفَقدا َ َلَ  َااَل مل ياَرتل

ه رل بهَعهدِّ تهلاهَ  األَي 
طه اا َ  ثلم  يل

ف بهَذله َيَيَقو 
 ل َبعاَضَوا لهَلى َبعاٍض له

اَن َكَذلهَ  َيصه ونل األَي  هَخَكبهَر َيصل َل فههي انه َاهاَل َخَكهاَن َيقا َر
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ا فه  ي َسباٍم َخلهم 
ا فه ي الاَعَدَة لهم 

هل يلوفه ن  ََ ا َغياَر  َيان  ََحا ا َخَيناقل ل  َيان  ََحا يدل  َ  َي ه
بههه َكَذله  ا

هولل كل ِّ حه ي َثالٍث َااَل ثلم  َكاَن َيقل

هههل َعَلياهههه   َصههل ى الل 
هههه ههوله الل  َصههَة َبسل خا ههوَن َابهلاهه ل بل ََكل ههَد َللهههَ  ألَنا  نِّههي  َبعا َه ََخا َعههَدَل َل  

َل بههههه ههده هها عل م 
َََحههبُّ لهَلههي  مه َم  َخَسههل 

هه المسند  َاهل لهَلى َغياره
َلَخاله ََنا  َرهل  ََكا ٍر  ََما خاال َحمد شاكر لسهناةه صهحيح تحقيهق المسهند  5/226َفاَباايلهل َعَلى 

  8944بام 

  :خمن فواَد القصة

شهَلة خ هو االنومهاك فهي العبهاةة بحيهث لهم يبهق خاه  هه معرفة النبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم بسهبب الم

 ألةاء حّق ال خ ة فوام اليقصير 

هههه لّن مبههدَ َعههط كههّ  لي حههّق حّقههه يطّبههق فههي حههّق كههّ  مههن كههان منشههغال خمنومَهها بههنموب مههن الطاعهها  

كطالب العلم الذي يلقي ةبخسا كثيهرة خالداعيهة المهنغم  فهي شهئون ةعوتهه بحيهث يه ةي لله  للهى شهَاية 

خ ة ختضرب ا خ ذا ينشن عن عدن الموا نة في القيان بالطاعا  المخيلاة ختو يم الوا  على َصحا  ال 

فهههال بهههنس َن يخاهههف  هههذا مهههن ةبخسهههه شهههيئا مههها خ هههذا مهههن انشهههغاالته بحيهههث ييهههوّفر الواههه  الَهههافي  ،الحقهههوق

  .لال يمان بالبي  خال خ ة خاألخالة خلعطاَوم حقواوم في ارصالح خالمعاشرة خاليربية

  ( مصابحة المخطم بحاله خخطئه82)

ََبهي َلبٍّ َااَل  ناَوها  :بخف البخابي بحمه الله َعنا  ي ة  َفنهلاه ل مه
َجمه ََعا هل  َلمُّ ٍ  َكالٌن َخَكاَن ا  ي َخَبياَن َب ل

َكاَن َبيانه

َََسهاَبباَ  فلال هي 
َم َفَقاَل له هل َعَلياهه َخَسل  ي لهَلى الن بهيِّ َصل ى الل 

لاه ل َنَعهما َاهاَل َفَذَكَرنه ههه ال َلمِّ هنا 
َفنهلاهَ  مه ََ لاه ل َنَعهما َاهاَل  ها ال ن 
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ما َ   َل هَوانل هما لهخا هنِّ َاهاَل َنَعهما  ل َبهره السِّ
هنا كه

هه مه ينه َساَعيهي َ ذه لا ل َعَلى حه ي ٌة ال
له ٌس فهيَ  َ ا ه رل هَ  لهن َ  اما ههل َتحا همل الل  َعَلول

َََخ  هل  ما َفَمنا َ َعَ  الل  َل ي
ياده بلههل ََ

له هَن الاَعَمه ه َمها َيغا ههل مه ال لِّ ََ ها َيلاهبَ ل َخال يل م 
ههل مه ا َيناكل ل َخلايللابهسا م 

هل مه ما
 َفلايلطاعه

هه َ  َيده  اهل َتحا

ناهل َعَلياهه فيح 
بلهل َفلايلعه

له َاهل َما َيغا   8626َفإهنا َكل 

ي َخَبياَن  :خفي صحيح مسلم عن َبي لب بضي الله عنه اال
هل َكاَن َبيانه َلمُّ َوانهي َكالٌن َخَكاَن ا  نا لهخا

ٍ  مه َب ل

َم َفَلقهي ل الن بهي  َصل   هل َعَلياهه َخَسل  ي لهَلى الن بهيِّ َصل ى الل 
انه ََ هه َفَش هل بهنلمِّ تل ي ة  َفَعي را

َجمه َبها ََعا ََ َم َفَقهاَل َيها  ههل َعَلياههه َخَسهل  ى الل 

له  ٌس فهيَ  َ ا ه رل ٌس فهيهَ  َلبٍّ لهن َ  اما هرل هَ  اما َبها َلبٍّ لهن  ََ ههل َاهاَل َيها  َلم  َبهاهل َخ ََ َ هاَل َسهبُّوا   َمهنا َسهب  الرِّ
ههه هوَل الل  لا ل َيها َبسل ي ٌة ال

م  
ما مه و ل لابهسل ََ للوَن َخ ا َتناكل م 

ما مه و ل مل
ما َفَنطاعه َل ي

ياده ََ   َ مل الل هل َتحا ما َ َعَلول َل َوانل ما لهخا ي ٌة  ل
له ما ا َتلا َ ا ه و ل لِّال ََ وَن َخاَل تل بَسل

ما  ينلو ل
ما َفَنعه و ل يلمل اا ما َفإهنا َكل  بلول

له   2882صحيح مسلم بام  .َما َيغا

خ ههذه المصههابحة خالمااتحههة مههن النبههي صههلى اللههه عليههه خسههلم ألبههي لب بضههي اللههه عنههه كانهه  لعلمههه 

الواه  ختهوّفر الجوهد ختبهّين  فالصراحة خسهيلة مايهدة تخيصهر ،صلى الله عليه خسلم بقبول الصحابي لذل 

ناسب من األحوال خاألشخاص   .المقصوة بنيسر طريق خلَنوا تَون فيما يل

خاد يعدل الداعية عن مصهابحة المخطهم للا كهان فهي لله  حصهول ماسهدة َكبهر َخ تاويه  مصهلحة 

َ َعلههى كههنن يَههون المخطههم صههاحب  ههاه َخ منصههب ال ييقّبهه  للهه  َخ َن يَههون فههي المصههابحة لحههرال بههال

خالشههّ  َن المصههابحة مَرخ ههة للمخطههم  ،للمخطههم َخ يَههون لا حساسههية  اَههدة تجعلههه لا بّة فعهه  سههلبي

خثقيلههة علههى ناسههه لمهها فيوهها مههن الموا وههة خارحههرال خالظوههوب بمظوههر النههاا  فههي مقابهه  ظوههوب النااههد فههي 
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ا اهههد يَهههون لهههه خكهههذل  فإنهههه يجهههب الينبهههه للهههى َن َسهههلو  ا اللهههّف خالهههدخبان  .موضهههم المسهههيعلي خاألسهههيال

سههههلبيا  مضههههاعاة تاههههوق المصههههابحة َحيانهههها خللهههه  لمهههها اههههد يشههههعر بههههه المخطههههم مههههن االسههههيغاال خاليالعههههب 

خييضههايق مههن ارشههابا  الخاّيههة لشههعوبه بننوهها غمهه  خليههذاء مههبّطن ثههّم لن اليو يههه اههد ال يصهه  َصههال لخاههاء 

ما هدل خاص يياهاختون فهي اليقّبه  خعمومها فهإن األشه .المقصوة خبعهده عهن ل هن المخطهم فيمضهي فهي خطئهه ال

خلَن يبقى َن حسهن الخلهق فهي العهرض خاليو يهه لهه األثهر األكبهر  ،خاألسلو  األمث  المناسب لَ  منوم

  .في نجاح الموّمة

  ( لاناع المخطم88)

لن السعي لمنااشة المخطم بغية لاناعه ي ةي للى ل الة الحا   الضبابي الذي يعيري بصيرته فيعوة 

خمن َمثلة ما خبة في السنّة بشنن  ذا ما بخاه الطبراني بحمه الله تعالى فهي  ،طريق مسيقيمللى الحق خللى 

معجمههه الَبيههر عههن َبههي َمامههة بضههي اللههه عنههه َن غالمهها شههابا َتههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فقههال يهها 

مههه فقهال بسههول اللههه  :بسهول اللههه اَهذن لههي فهي ال نهها فصهاح ةبههه[ النهاس فقههال ةالنبهي صههلى اللهه عليههه خسهلم [

فههدنا حيههى  لهه  بههين يههدي بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فقههال لههه  ،اةن ،َاههرخه :صههلى اللههه عليههه خسههلم

َتحبهه  .اهال خكهذل  النهاس ال يحبونهه ألموهاتوم ،ال :َتحّبهه ألّمه  ؟ اهال :بسول الله صلى اللهه عليهه خسهلم

ال اههال خكههذل  النههاس ال  :اههال ،َتحبههه ألخيهه  ؟ ،ال اههال خكههذل  النههاس ال يحبونههه لبنههاتوم :البنيهه  ؟ اههال

ال اههال  :َتحّبههه لعميهه  ؟ اههال خكههذل  النههاس ال يحبونههه لعمههاتوم َتحبههه لخاليهه  ؟ اههال ،يحبونههه ألخههواتوم
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فوضم بسهول اللهه صهلى اللهه عليهه خسهلم يهده علهى صهدبه خاهال اللوهم  .خكذل  الناس ال يحبونه لخاالتوم

 خمنه ال ياةتان بين األاواس  4422خ 4842المعجم الَبير للطبراني  .كّار لنبه خطّور البه خحّصن فر ه

 

  ( لفوان المخطم بنّن عذبه ال اَف غير مقبول84)

يحاخل بعض المخطئين تقديم مبربا  مخيلقة خغير مقبولة خخصوصا للا انَشف َمر م بغية على 

 اَهف خخصوصها الهذين ال يلحسهنون حين غرة منوم ب  اد يبدخ على بعضوم اليلعثم خ م ينطقهون بالعهذب ال

فَيف ييصّره المربي يا تلرف للا صاةه مث   ذا المواف من َحد المخطئهين  .الَذ  لنقاء في سراَر م

؟ لن القصة اليالية تبّين موااا باَعا خةايقها للنبهي صهلى اللهه عليهه خسهلم مهم َحهد َصهحابه خيظوهر مهن خهالل 

  :طم للى حين تخّليه عن موااه الخاطمالقصة الميابعة المسيمّرة من المربي للمخ

عههن خهههّوا  بههن  بيهههر بضههي اللهههه عنههه اهههال ن لنههها مههم بسهههول اللههه صهههلى اللههه عليهههه خسههلم مهههّر الظوهههران 

اههال فخر هه  مههن خبههاَي فههإلا نسههوة ييحههدثن فههنعجبنني فر عهه  فاسههيخر   عيبيههي  (موضههم بقههر  مَههة)

ّلهة فلبسهيوا خ ئه (خعاء توضهم فيهه الثيها )   فجلسه  معوهن فخهرل بسهول اللهه صهلى فاسهيخر   منوها حل

نَههر عليههه  لوسههه مههم  هه الء النسههوة األ نبيهها  فلمهها بَيهه   :فقههال ،اللههه عليههه خسههلم َبهها عبههد اللههه !! َي َنههه يل

ال  يا بسول الله  م  لهي شهرة خَنها َبيغهي لهه ايهدا َتهى  ،بسول الله  بيه خاخيلط  تلعثم يبحث عن عذب

به فعله فمضى خاتبعيه فنلقى للّي بةاءه خةخ  األباك كنني َنظر للهى بضي الله عنه بعذب غير صحيح ليبرب 
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َبها  :فقهال ،فقضهى حا يهه ختوضهن خَابه  خالمهاء يسهي  مهن لحييهه علهى صهدبه ،بياض مينه في خضهرة األباك

 ،السالن علي  َبا عبد الله :عبد الله ما فع  شراة  مل  ؟ ثم ابتحلنا فجع  ال يلحقني في المسير لال اال

فع  شراة لل  الجم  ؟ فلما بَي  لل  تعّجل  للى المدينة خا ينب  المسجد خمجالسهة النبهي صهلى ما 

الله عليه خسلم فلما طال لله  تحّينه  سهاعة خلهوة المسهجد فخر ه  للهى المسهجد خامه  َصهّلي خخهرل 

َجهره فجهاء فصهلى بكعيهين خايايهين خطّوله  ب هاء َن يه ذ ب بسول الله صلى الله عليه خسلم من بعهض حل

خاللههه  :فقلهه  فههي ناسههي ،طههّول َبهها عبههد اللههه مهها شههئ  َن تطههّول فلسهه  ااَمهها حيههى تنصههره :فقههال ،خيههدعني

َن صههدب بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم فلمهها  ،العيههذبن للههى بسههول اللههه صههلى اللههه عليههه خسههلم خأللباههره

  بهالحّق مها شهرة لله  مها فعه  شهراة  مله  ؟ فقله  خالهذي بعثه ،السالن علي  َبا عبد اللهه :انصرف  اال

اههال الويثمههي بخاه الطبرانههي مههن  .ثههم لههم يعههد لشههيء ممها كههان ،بحمهه  اللهه ثالثهها :فقههال .الجمه  منههذ َسههلم 

خبهالر وع للهى  2/962المجمهم  .طريقين خب ال َحد ما ب ال الصحيح غير الجراح بن مخلد خ و ثقة

بهن َسهلم يحهّدث َن خهوا  بهن  بيهر اهال تبهين َن الرخايهة مهن طريهق  يهد  9/568المعجم الَبيهر للطبرانهي 

خَبسهه  عنههه  يههد بههن َسههلم خفههي ارصههابة فههي خفههاة  :. خفههي تر مههة خههوا  بضههي اللههه عنههه فههي اليوههذيب.ن لنهها

 خعلى لل  فالسند منقطم  288خَما  يد بن َسلم فاي السير َنه توفي سنة  95َخ  96خوا  سنة 

خيمَهههن َن ي خهههذ مهههن  ،للهههى النييجههة المطلوبهههةلنههه ةبس باَهههم فهههي اليربيهههة خالخطههة الحَيمهههة الم ةيهههة 

  :القصة َيضا الاواَد اليالية
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 هه المربي صاحب الويبة يسيحي منه من الب  المعصية للا مّر به 

 هه لن نظرا  خس اال  المربي ه على خ ا توا خاصر ا ه لوا ةالالتوا الَبيرة خَثر ا في الناوس 

ه مم خضوح الثغرة فيهه ه خارعهراض عهن صهاحبه يَاهي فهي هه عدن منااشة العذب الملّاق لحظة سماعه 

  .خ ذا يل خذ من اوله ا فمضىا ،لشعاب المخطم بعدن ابوله مما يدفعه لليوبة خاالعيذاب

خالحا ة لليه  ،هه المربي الجيد  و الذي يجع  المخطم يشعر باالسيحياء منه المو ب لليوابي عنه

  .على األخل ثم ييغلب الثاني .المو بة لعتيان لليه

هه لن تغيير المواف من المخطم ينبني ه في مث   ذه الحالة ه على لظواب اعيرافه خب وعه عما حصه  

 منه. 

لن موام المربي خالقدخة في نا  َصحابه كبيهر خعظهيم خلومهه لبعضهوم َخ تخطئيهه تقهم بمواهم خاهد 

المناعة العامة خلَن  ذا ال  يالحل المربي مصلحة َشخاص لخرين في لنَابه على َحد َصحابه من َ  

يعنهي تههرك األثههر السههلبي الخهاص باايهها بهه  يلمَههن تدابكههه خمحهو َثههره بطههرق منوهها المعاتبهة مههن اهَبهه  اليههابم خلههو 

بطريق خاسطة كما فع  المغيرة بيوسيط عمر بضي الله عنوما خفي المقاب  ليضاح المواهف خالينكيهد علهى 

 لقدخة خالمربي مَانة اليابم خحسن الظّن به من اهَب  ا

  ( مراعاة ما  و مركو  في الطبيعة خالجبّلة البشرية86)
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خمههن للهه  غيههرة النسههاء خخصوصهها بههين الضههراَر فههإن بعضههون اههد تخطههم خطههن لههو َخطههنه لنسههان فههي 

خاد كان النبي صلى الله عليه خسلم يراعي مسنلة  .األحوال العاةية لَان اليعام  معه بطريقة مخيلاة تماما

نساَه خما ينيآ عنوا من َخطاء مراعاة خاصة يظور منوا الصبر خالحلم مم العدل خارنصاه خمن  الغيرة بين

ههل َعَلياههه َخَسهل َم  :َمثلة لل  َنهٍ  َاهاَل َكهاَن الن بههيُّ َصهل ى الل  ََ ما بخاه البخابي بحمه اللهه تعهالى فهي صهحيحه َعهنا 

َلم   َدف  َسَل ا لهحا  َفَنبا
َههه ناَد َبعاضه نهَسا

َاٍة عه يَن بهَصحا
نه مه  الامل ا

ي الن بهيُّ َصل ى  (لناء خاسم)َوا ه
يه فهيَوا َطَعاٌن َفَضَرَب ه ال 

هه َاةل َفاناَاَلَقهه ا َفَجَمههَم الن بهههيُّ َصههل ى الل  ههحا  الص 
ههي َبيايهَوهها َيههَد الاَخههاةهنه َفَسههَقَط ه

َم فه هههل َعَلياهههه َخَسههل  َم فهَلههَق الل  هل َعَلياهههه َخَسههل 

ما ثلم  َحهبََ  الاَخهاةه الص   َل َلمُّ ولل َغاَب ا  َاةه َخَيقل حا ي الص 
ي َكاَن فه َممل فهيَوا الط َعاَن ال ذه  ثلم  َ َعَ  َيجا

َاةه تههَي حا َل َن َحي هى 

هَر ا َصهحا  سه يههي كل يَحَة لهَلهى ال  هحه َاَة الص  هحا َوها َفهَدَفَم الص 
ي َبيايه

َو فه ي  ل
يه ناده ال  نا عه

َاٍة مه هوَبَة بهَصحا سل َا َسهَ  الاَم ََما َايلَوا َخ

يهي َكَسَر ا فيح  ي َبيا ه ال 
  2552فه

هوله  َاٍة َلَوها لهَلهى َبسل ي َصهحا
َََت ا بهَطَعاٍن فه نهي  َوا َيعا ن  ََ َلنِّ َسَلَمَة  خفي بخاية النساَي كيا  عشرة النساء َعنا 

َحابههه َفَجاءَ  ََصا هل َعَلياهه َخَسل َم َخ  َصل ى الل 
هه ٌر الل  وا

 َخَمَعَوا فه
ٍ
َساء َه َبة  به ي  ه َشةل مل

َه َاَة  (َي حجر) ا َعا حا  الص 
َفَاَلَق ا بههه

تَ  هما َمهر  َل َلمُّ هوا َغهاَب ا  لل هولل كل َاةه َخَيقل هحا لاَقَييه الص 
َم َبياَن فه  َخَسل 

هل َعَلياهه ههه َفَجَمَم الن بهيُّ َصل ى الل  هولل الل  َََخهَذ َبسل هم   يانه ثل

َهَشةَ  َصل ى َلنِّ َسَلَمَة َعا َاَة  َطى َصحا ََعا َلنِّ َسَلَمَة َخ َهَشَة َفَبَعَث بهَوا لهَلى  َاَة َعا  َخَسل َم َصحا
هل َعَلياهه   الل 

َخاله الن بهيِّ  ََ ا َدف َبعاضل  ََ ا خفي بخاية الدابمي كيا  البيوع با  من كسر شيئا فعليه مثله عن َن  ااَل 

هل َعَلياهه  َسهَر ا َفَجَعهَ   َصل ى الل  ََ هَعَة َفانا  الاَقصا
ههه َفَضهَرَب ه َخا ه ََ ا هضه   َبعا

هي َبياه ه
هَو فه يهٌد َخ ل يَوها َثره

َعة  فه  َاصا
َم لهَلياهه  َخَسل 



 األساليب النبوية في معالجة األخطاء 

     www.islamqa.info   95 

َل  للوا َغاَب ا  ولل كل َو َيقل  َخ ل
َاةه حا ي الص 

هل فه ةُّ يَد َفَيرل ذل الث ره َم َيناخل  َخَسل 
هل َعَلياهه َل الن بهيُّ َصل ى الل   . .ما مُّ

 خغيرة المرَة َمر مركو  فيوا يحملوا على َموب شديدة خيحول بينوا خبين اليبّصر بعوااب األموب 

  .لن المرَة للا غاب  ال تبصر َسا  الواةي من َعاله :حيى اي 

  الخاتمة

خبعد  ذه الجولة في بياض السنّة العطرة خاالّطالع على شيء من األساليب النبوية في اليعام  مم 

  :خطاء الناس يحسن اب  مغاةبة الموضوع اليذكير بالنقاط الياليةَ

هه تصحيح األخطاء خا ب خموم خ و من النصيحة في الدين خمن النوي عن المنَر خلَنه لي  كه  

  .الوا ب فإن الدين لي  نويا عن المنَر فحسب خلنما  و َمر بالمعرخه َيضا

ا  هي تلقهين ختعلهيم خعهرض لمبهاة  الهدين خَحَهان هه ليسه  اليربيهة  هي تصهحيح األخطهاء فقهط خلنمه

الشههريعة َيضهها خاسههيعمال الوسههاَ  المخيلاههة لينسههي  اليصههوبا  ختثبييوهها فههي الناههوس مههن اليربيههة بالقههدخة 

خمن  نها ييبهين اصهوب بعهض اوبهاء خاألموها  خالمدبسهين خالمهربين  ،خالموعظة خالقصة خالحدث خغير ا

األخطهههاء خميابعهههة االنحرافههها  ةخن تهههر يح اال يمهههان بيعلهههيم المبهههاة  بيو يهههه  هههّ  ا يمهههاموم للهههى معالجهههة 

  .خاألس  خالمباةبة باليحصين الذي يمنم خاوع االنحرافا  خاألخطاء خيباةب ا فب  حدخثوا َخ يقّل  منوا

هه ييضح مما سبق لكره من الموااف خاألحداث تنوع األساليب النبوية في اليعامه  مهم األخطهاء خَن 
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يلف باخياله األحوال خاألشخاص خمن كان لديهه فقهه خَباة االايهداء اهاس النظيهر علهى النظيهر لل  اد اخ

  .خالشبيه على الشبيه فيما يمّر به من موااف خَحداث لييوّص  للى األسلو  المناسب للحالة المعّينة

ح للخيهر مغهاليق  ذا خنسنل الله سبحانه ختعالى َن يلومنا بشدنا خَن يقينا شّر َناسنا خيجعلنا مااتي

 للشّر خَن يودينا خيودي بنا لنه سميم اريب مجيب خ و نعم المولى خنعم النصير خالواةي للى سواء السبي  

 .خصلى الله على النبي األمي خعلى لله خصحبه َ معين خالحمد لله ب  العالمين


